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plichte raadpleging van het college in zaken als de bedoel
nu beperkt tot bet iu den regel gering aantal gevallen, dat
vereenigingen voor langer dan 30 jaren ofvooronbepaalden t$d
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worden opgericht, voor wier erkenning, ingevolge de voor-

schriften van 1^7o, eene algemeen» verordening wordt vereischt.
Sedert het te dezer zake medegedeelde in het vorig verslag

II. SURINAME.

III. CURA$A0.
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Aan
ih ii Hm Vuurzillcr van de Tweede Kamei
tier Sluleii'Generaal.
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(blz. 2 en 89/90) werd weder enkele malen gelegenheid gevon*
den om de bevoegdheid tot afdoening van minder belangrijke
aangelegenheden over te dragen aan de hoofden der departe*
meuten van algemeen bestuur of aan andere autoriteiten (verg.
overigens hoofdstuk H).

C.

Kededeellageo van staatkundigen en algemeeuen aard.
Jj 1. Betrekkingen met het buitenland.

's GEAVESHAGK, den 20slen September 1898.
Ik Leb de eer dezen ten geleide te doen strekken van het
K o l o n i a a l V e r s l a g van 189S,' tot welks aanbieding,
overeenkomstig art. 02, 1ste lid, der Grondwet, de Koninklijke
machtiging is verleend. Afgedrukt of' ter perse zijn de hoofdstukken A tot en met K van het Oost-Indisch Verslag, met
de daartoe behoorende bijlagen , zoomede de beide West-Indische
Verslagen. De bijlagen van deze laatste verslagen, benevens de
overige gedeelten van het Oost-Indisch Verslag volgen zoo spoedig
doenlijk. Inmiddels worden hierbij aangeboden de voordeleden
der Kamer bestemde exemplaren van de bij liet Oost-Indisch
Verslag behoorende . Overzichtskaart van de bosschen en van
de indeeling der boschdistricten op Java en Madura ".
De Minifier van Koloniën .
CRÈME K.
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VERSLAG.
A. Grondgebied en Bevolking.
Omtrent de berekende oppervlakte van Nederlandseh-Indië
werden 't laatst uitgewerkte opgaven verstrekt in bijlage A van
het Koloniaal Verslag van 1894. Nieuwe gegevens dienaangaande
werden hier te lande niet ontvangen. Over den voortgang der
topographische en hydrographische opnemingen wordt een en
ander gezegd in de daarover handelende gedeelten der hoofdstukken D en E van dit verslag.
N u , blijkens het ten vorigen jare medegedeelde, tabellen
betreffende de bevolkingsstatistiek van Nederlandseh-Indië
voortaan slechts eens om de vijf jan-u bij het Koloniaal Verslag
zullen worden opgenomen , is thans slechts te verwijzen naar
die over 1895, welke bij het vorig verslag zijn afgedrukt.

B.

Opperbest uur.

Op 5 April 1898 werd het ambt van vice-president van dtn
Raad van Indië nedergelegd door den titularis, den heer W. O.
GALLOIS . met ingang van dien datum op zn'n verzoek eervol uit
's lands dienst ontslagen (Koninklijk besluit dd. 9 Maart 1898
n". 26). en trad, ingevolge eene opdracht van den GouverneurGeneraal (art. 12 van het Regeeringsreglement), voorloopig en
in afwachting dat in de vacature zou zijn voorzien . het oudste
lid in benoeming van den Raad, de heer G. A. SCIIKKEB , als
waarnemend vice-president op. Sedert is tot vice-president benoemd (Koninklijk besluit dd. 27 Mei 1898 n". 6) de heer mr.
T. H. Dl MEKSTEK , administrateur der Generale Thesaurie bn' het
Ministerie van Financiën , die in Augustus naar Indië vertrekt.
Daar de bij het Koninklijk besluit dd. 28 Maart 1870 (Indisch
Staatsblad n". 64), regelende den voet en de voorwaarden waarop
in Indië vereenigingen als rechtspersoon kunnen worden erkend ,
voorgeschreven raadpleging van den lïaad van Indië nopens alle
aanvragen van die strekking, zouder eenige uitzondering, het
college noodr'oos tijd roofde, is onlangs, op het daartoe door
den Haad genomen initiatief, art. 1 van het aangehaald besluit
in dier voege gewijzigd (Koninklijk besluit dd. 30 Juni 1898
nn. 24) dat het hooren van den Raad van Indië komt te vervallen waar het aanvragen om rechtspersoonlijkheid betreft ten
behoeve van voor minder dan 30 jaren aangegane (bij besluit van
den Gouverneur-Generaal te erkennen) vereenigingen. De verHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1S99.

Door de Besturen der Straits-Settlements en Laboean (Britsch
Noord-Borneo) werd wederom bereidwillig voldaan aan ln-t verzoek der Indische Regeering tot bestendiging van de bestaande
verbodsbepaling en tegen den uitvoer van oorlogsbehoeften naar
Nederlandseh-Indië.
Door eerstgenoemd Bestuur werd de in 't vorig verslag vermelde zending van het tot de oorlogsvloot in NederlandsehIndië behoorende pantserdekschip Koningin ll'ilhehnina der Nederlanden naar .Singapore, ter gelegenheid van de viering van het
GO-jarig regeeringsjubileura van H. M. de Koningin van Groot*
Britaunië en Ierland , Keizerin van Indië, op zeer hoogen prijs
gesteld. De dank van den Gouverneur der .Straits-Settlements
voor de bewezen beleefdheid werd aan den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-lndië overgebracht door den commandant van
den Kngelschen kruiser Tpnigenia, die in Juli 1897 met dat
' doel te Tandjong Priok binnenviel.
Naar eene door het genoemde Bestuur onder de aandacht der
Regeering te Batavia gebrachte klacht over slechte behandeling,
welke te Singapore aangeworven Chineesche werklieden op de

door landgenooten gedreven hontaankap-ondernemingen in de
afdeeling Bengkalis der residentie Oostkust van Snmatra zouden

ondervinden, wordt ouzerzijds een gestreng onderzoek ingesteld.
Omtrent de uitvoering van liet verdrag met Portugal dd. 10 Juni
1893, tot nadere regeling van de wederzijdsche verhoudingen
in den archipel van Timor en Solor en omtrent eenige andere
niet dit onderwerp verband houdende aangelegenheden, werd
in 't laatst van 1897 tusschen heide Regeeringen overeenstemming verkregen blijkens de te Lissabon gewisselde nota's, opgenoineu in het Nederlandsen Staatsblad van 1898 ouder n'. 52
en in het Indische onder n . 176. Van beide zijden is sedert
het noodige voorbereid om de bij die nota's bedoelde gemengde
commissie, waarin — ingevolge Koninklijk besluit dd. 24 Maart
1898 n'. 10 — Nederland zal worden vertegenwoordigd door
den resident van Timor en onderhoorighedeu en door twee door
den Gouverneur-Generaal aan te wijzen deskundigen. hare taak
op Timor ten spoedigste te kunnen doen aanvangen. De \verkzaamhedeu der commissie zullen in de eerste plaats bestaan in
het ontwerpen van eene topographische kaart van de grenzen
tusschen de wederzijdsche bezittingen op Timor overeenkomstig
de bepalingen van het grensverdrag met Portugal dd. 2<» April
1859. De onvolledigheid van de toen vastgestelde grens is nader
aan het licht gekomen bij eenige in 't laatst van 1897 tusschen
onze onderdanen en Portngeesche grensbewakers . enz. ontstane
verwikkelingen, waarover nader gehandeld wordt in Jj 19 van
dit hoofdstuk.
Naar aanleiding van onrustige bewegingen in de aan ons
gebied ter Westerafdeeling van Borneo grenzende bovenstreken
vau Serawak in het najaar van 18M7 werden ouzerzijds niaat, regelen genomen tot bescherming van de grens (verg. lager
55 13). Over de zaak had eene briefwisseling plaats met het
Serawak>ch bestuur, terwijl onze resident, tijdens hij zich op
onzen uitersten politiepost Nanga Badou ophield, aanleiding
vond om, vergezeld van den plaatselijk bestnrenden ambtenaar
(den controleur van Sniitau), den toen ook in de voormelde
bovenstreken vertoevendeu radja van Serawak een bezoek te
brengen , welk bezoek zeer gewaardeerd werd.
De verrichtingen van den resident van Ternate en Onderhoorigheden op de ten noorden van Xieuw-Guiuea gelegen
Mapia- of' St. Davids-eilanden , bij gelegenheid van het door hem
in October 1896 aan die groep gebracht bezoek (verg. vorig
j verslag, blz. 31), hebben der Spaausche Regeering aanleiding
gegeven (Maart 189<) om langs diploinatieken weg een vertoog
bij de Nederlandsche Regeering in te dienen , gegrond op de
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bewering dat de genoemde eilanden zonden moeten worden g e rekend tot de Carolinen en daarmede deel zonden uitmaken van
het grondgebied van Spanje. De Kegeeriug heeft zicli beijverd
aan de Spaansche de bewijzen te leveren d a t deze meening op
een misverstand b e r u s t , en een voorloopig antwoord , waaruit
bleek dat de zaak in onderzoek w a s , gaf' geen grond om er
onzerzijds op terug te komen. Verg. overigens w a t nopens de
Mapia-eilanden gezegd wordt in § 18 van dit boofdstuk.
Met betrekking tot de handhaving van Nederland's onzijdigheid in den in de tweede helft van April jl. uitgebroken oorlog
tusscben Spanje en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
werden reeds aanstonds door eene mededeeling in h e t officieel
nieuwsblad (zie het n°. der Javasche Courant van 26 April 1898)
ook voor Nederlandsch-Indië de noodige waarschuwingen uitgevaardigd. De Indische Regeering herinnerde den ingezetenen —
o o k , voor zooveel noodig, aan die welke zich in den vreemde
bevonden — dat z\j zich behoorden te onthouden van elke h a n d e l i n g , d i e , in strijd met de wettelijke bepalingen van het
Moederland of van Nedevlaudsch-Indiê' dan wel in strijd m e t
het volkenrecht gepleegd . zou k u n n e n worden geacht vijandig
te zijn aan eene der oorlogvoerende mogendheden, of met strenge
onzijdigheid niet te strookec. E e n e volledige bekendmaking in
Nederlandsch-Indië van de door de Nederlandsche Kegeeriug ,
ter inachtneming en handhaving van onze onzijdigheid , vastgestelde bepalingen volgde onder dagteekening van 3 J u n i j l .
(Javasche Courant van dien dag n . 44). Naar het zeegebied
bezuiden en beoosteu de Phiiippijnen werden in Mei j l . twee
der t o t de Indische militaire marine behoorende
flottieljevaartuigen ter observatie g e z o n d e n : het eene om post te vatten in
de watereu tusschen Menado en de Sangi- eu Talaut-eilanden ,
het andere in de watereu tusschen de Geelvinksbaui inooidknst
van Nieuw-Guinea) en de hiervóór genoemde Mapia- of St.
Davids-eilanden
Nopens de quaestie der consulaire bescherming onzerzijds van
zich in Siam ophoudende vreemde oosterlingen, uit Nederlandsen*
Indië a f k o m s t i g , is n o g geen advies van de Indische Regeering
ontvangen.
H e t op den 8sten September 1S96 te 's-Gravenhage tusschen
Nederland en J a p a n gesloten en bij de wet van 2 Mei 1897
(Nederl:
sch Staatsblad n ' . 129) goedgekeurde tractaat van
handel en scheepvaart, welks bepalingen , voor zoover de wetten
het toelaten, ook op 's links koloniën en overzeesche bezittingen
van toepassing zijn, w e r d . met het bij behooreud protocol, enz.,
' n Nederlandsch-Indië afgekondigd in het Staatsblad van 1897
n°. 185 en van 1898 n \ 49.
Als tevens op Nederlandsch-Indië toepasselijk, werden verder
aldaar in verbindenden vorm afgekondigd (zie h e t Indisch Staatsblad van 1897 n « . 177 en 2 8 8 , en d a t van 1898 n « . 42 en 99)
enkele andere door Nederland gesloten en voor zooveel noodig
wettelijk bekrachtigde tractaten, enz., als : a. dat van vriendschap
en handel met den Orauje-Vrn"staat, dd. 9 April 1895; b het
verdrag met Italië tot wederkeerige uitlevering van misdadigers,
dd. 28 Mei 1897; <•. dat van dezelfde strekking met het Duitsche
Rijk, dd. 31 December 1896, met de latere afzonderlijke regeling
dezer aangelegenheid voor h e t van Duitschland afhankelijke gebied in Afrika, in Nieuw-Guinea en in den westelijken Stillen
O c e a a n , en il. de schikkiug m e t F r a n k r i j k , dd. 3 April 1 8 9 7 ,
tot regeling van de betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk
in het regentschap Tunis.
In de regeling betredende de assimilatie van de rangen der
in Nederlandsch-Indië toegelaten consulaire ambtenaren van
andere landen met die der officieren van de Nederlandsche zeemacht en der civiele ambtenaren in Nederlandsch-Indië (Indisch
Staatsblad 1895 n°. 153 en 1896 n". 74) werd in December 1897
(Indisch Staatsblad n". 280) eene nadere wijziging gebracht.
H e t vice-consulaat van Zweden en Noorwegen te Cheribon
werd opgeheven.

contróle-afdeeling T r o g o n g (afdeeling Tjitjaleugka der residentie
P r e a u g e r Regentschappen) bleef de reeds in 't verslag van
1896

(blz. 3)

vermelde

goeroe

HAD.II SMJIIMAN nog steeds veel

invloed uitoefenen, maar hij en zijne leerlingen hielden zich
rustig. De resident van Krawang meldt d a t ter hoofdplaats
Poerwakarta een drukker moskee-bezoek en in 't algemeen toeneming van godsdienstijver viel op te merken sedert een behuwdZOOJI van den patih van K r a w a n g , na een vierjarig verbluf in
A r a b i ë , in het gewest was teruggekeerd. Hoewel langzaam , wint
de Islam veld onder de bewoners van h e t Tengger-gebergte.
Met de inlandsche hoven op J a v a bleef de verstandhouding
n a a r wensch. De toestand van h e t Mangkoe Negorosche gebied
was bevredigend en van den schuldenlast der Mangkoe N e g a r a n
aan h e t Gouvernement kon een ton gouds worden afbetaald.
De overneming door het (Touvernetuent van eenige in de residentie Samarang gelegen Solosche enclaves maakt t h a n s het
onderwerp van gedacbtenwisseliug tusschen de Indische R e geering en h e t Opperbestuur uit. De onderzoekingen betreffende
de ruiling van de Solosche enclaves in de Mangkoe Negaran
en van de Mangkoe Negorosche enclaves in het gebied van den
soesoehoenan werden gedurende 1897 voortgezet e n , volgens
het gewestelijk verslag, naderden zij haar einde.
Een ongunstig bekend staand persoon, raden inas pandji
SoEROTENnjo . wiens verbanning reeds vroeger in overweging was
genomen , werd nadat opnieuw aanleiding was ontstaan om zijn
langer verblijf in Soerakarta als een politiek gevaar te beschouwen,
met toepassing van art. 47 van het Regeeringsreglement, naar
Laboeha op Ratjan (residentie Ternate) gerelegeerd (gouvernementsbesluit dd. 6 December 1897 n ' . 3).
In Djokjokarta zag het hoofd van h e t Pakoe Alamsche Huis
zich genoodzaakt een zijner n e v e n . genaamd pangeran ario
PAKOKNIXGPRANG, wegens diens ergerlijken levenswandel u i t zijn
gebied te verbanneu. ') Als verblijfplaats gedurende den tijd
zijner verbanning werd hem door het Gouvernement de hoofdplaats Maniok op tëanka aangewezen (gouvernementsbesluit dd.
15 October 1897 n". 18).
Uitgenomen in de beide in 't vorig verslag genoemde regentschappen vielen in de gouvernementsresidentiën van J a v a gedurende h e t
verslagjaar geene regentsplaatsen open. Als een blijk van waardeering van de vele goede diensten , aan den lande bewezen ,
werd aan den regent van Cheribon (residentie van dien naam)
het recht toegekend om den gelen songsong te voeren en aau
dien van Grobogan (residentie Samarang) de titel „raden adipati"
verleend, terwijl de patih van Soekapoera Kollot (residentiePreanger
Regentschappen) en die van C h e r i b o n , zoomede de majoor der
Chineezen ter hoofdplaats Samarang , wegens langdurigen dienst
en ijverige plichtsbetrachting werden begiftigd de eerste met de
groote g o u d e n , de beide anderen met de kleine gouden ster
voor trouw en verdienste. Voorts vielen aan vele inlandsche
hoofden en a m b t e n a r e n , die zich op de eene of andere wijze
verdienstelijk gemaakt hadden . belooningen van verschillenden
aard ten deel; anderen daarentegen moesten wegens plichtverzuiin of ongeoorloofde handelingen ontslagen of gerechtelijk
vervolgd worden.
Met betrekking t o t de veiligheid van personen en goederen
valt h e t volgende te vermelden. Gevallen van moord en doodslag
kwamen h e t meest voor in de residentiën Madura (121), P r o b o linggo (35), Bezoeki ( 3 5 ) , Soerabaija (34), J a p a r a (30) en Kediri
(24), terwijl in h e t ' g e w e s t e l i j k verslag van R e m b a n g wordt
medegedeeld , dat h e t a a n t a l , te zamen m e t d a t der zware verwondingen , 145 bedroeg. H e t aantal op J a v a en Madura g e durende 1897 gerapporteerde ketjoepartijen (roof in gewapende
bende) bedroeg in ' t geheel 3 4 , namelijk 15 in S o e r a k a r t a , 4
in elk der gewesten R e m b a n g , Soerabaija en Madioen , 2 in
elke der residentiën Djokjokarta 2) en Samarang en 1 i n elk der

') "Waar h' t geldt tot dn onderdanen der vorsten en zelfstandige prinsen
in Soerakarta m Dj ikjokarla behoorende hofgroot'u en lionggnplaat ten berust liet recht van n tzi'tting nog altjjd b(j bedoelde vorsten en prinsen (verg.
§ 2. Java vu Madura.
het verslag van 18H0, blz. 4 , noot 1)
") Ten aanzien v.m 7 der deelnemers aan in 18% en 18!)7 gepleegde ketioeGebeurtenissen , die op d e n algemeenen politieken toestand partjjen
in Djokjokarta, allen sleeht betaamde licdei:, tegen wie tal van aanvan invloed w a r e n , hadden gedurende 1897 op Java en Madura wij/.ingen bestonden d i t zij aan het hun ten laste gelegde schuldig waren ,
niet p l a a t s , en de wijze, waarop het Mohammedaansch gods- zjj het ook dat het juridisch bewijs hunner schuld niet gel-verd kon worden,
dienstig leven zich u i t t e , deed de bevolking nergens met h e t vorderde n eltcniin h t belang der openbare rust en orde, dat hun belet werd
bestuur in botsing komen. Alleen zag de Indische Regeering hun misdadig bedrijf voort tn zetten. Met toepassing van art. 47 van het
werd' n zij naar plaatsen in de buitenbezittingen gerelezich genoodzaakt o m , zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 3) Regeeringsreglement
geerd. Op 3 hunner werd die maatregel in Juni 1807 toegepast (verg. vorig
werd vermeld, een voor de openbare rust en orde in B a n t a m verslag, blz. 86); op de 4 anderen in Januari 1898. Aan deze laatsten werden
gevaarlh'k geachten inlander, zekeren goeroe ABDUL KAMID, bij de hoofdplaatsen lienkoelen en Telok ISetong op Zuid .Sumatra als verblijfpolitieken v a a t r e g e l onschadelijk te maken iMei 1S97). I n de pliati aangewezen.
I
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gewettan Bantam, Japara en Kediri Voorn wordt in «In ge- | gronden aangetroffen worden, immigratie uit Znid-Soerabavja en
westelijke

verslagen

gewag

gemaakt van 42 gevallen van roof

Madura plaats had.

op den pnblieken weg (1M in Soerakarta, 18 in Japara, 9 op | Van buitengewone natuurrampen bleven .lava en Madura
Bfadura, 6 in Rembang en 1 in Kadoe), Diefstal van vee, niet verschoond, zij bet ook dat hier en daar de w e g e n , bruggen
„elden gepleegd als een middel om zich een losprijs te laten be- en plantsoenen van overstroomingen te lijden hadden. Vulkatalen (het zoogenaamde . t o h n o a m " ) , kwam als gewoonlijk veel- . Diecne verschijnselen van beteekenii werden niet waargenomen.
vuldig voor (verg. dienaangaande de gewestelijke statistiek in , In April 1897 wierp de Snieroe zware r o t s b l o k k e n , steencn en
eene d e r bijlagen van hoofdstuk F hierachter). Van rietbrandi n zand u i t , en in J u n i hield een aschregen in h e t district Kan
hoorde men weder h e t meest in Bezoeki ('270) en Probolinggo dangan (residentie Probolinggo) eenige dagen a a n .
(246). I n de afdeeling Kediri der residentie van dien naam nam
het aantal aanmerkelijk toe. Als voornaamste oorzaken dier
§ 3. Aljch en onderhoorigtiadtH.
branden moeten worden aangemerkt verkeerde toestanden of
minder goede regelingen bh'de o n d e r n e m i n g e n , o. a. te lange terGroot-Atjeh.
mijnen voor betaling van verdiend loon als anderszins . d o c h
H e t op blz. 7 van het vorig verslag beschreven stelsel v a n
ook dikwijls onvoorzichtigheid van de zijde der rietsnyders.
De resident van Soerabaya maakt vcorts melding van twee ge- actieve beheersching der drie tagi'a van (i root-Atjeh werd g e durende het geheele j a a r 1897 consequent toegepast. Zoowel de in
vallen van zee-- en strandroof.
Zn' h e t ook dat in sommige gewesten de gezondheidstoestand de kampementen gelegerde troepen , als de bezettingen der posten
der bevolking te wenschen overliet, epidemische ziekten traden van de geconcentreerde linie en «ie in Kotta Radja aanwezige
slechts hier en daar in beperkten kring o p ; over de geheerscht troepenmacht bewogen zich dagelijks in het door ons beheerscht
h e b b e n d e volksziekten wordt overigens nader gehandeld in wordende gebied en daarbuiten , met h e t gevolg d a t de vijandelijke
benden steeds verder naar de bovenlandsche moekims en naar
hoofdstuk K . ald. V.
Van h e t uitbreken in h e t voorjaar van 1897 van veepest in de onherbergzame bergstreek tu-schen Lepong en de V I I Moekim
de afdeeling Stad en voorsteden van Batavia werd reeds in het Baid werden t e r u g g e d r o n g e n . Slaagde ook TOEKOE OEMAU er i n
vorig verslag (blz. 5 en 124) melding gemaakt. I n h e t geheel September 1897 gedurende korten tn'd in , om zich in het dal
bezweken er in de residentie Batavia aan die ziekte, welke eerst van Lamtih in Lepong te nestelen en van daar u i t door eenige
in het begin van December als geweken was te beschouwen , kleine benden een strooptocht t o t in de VI Moekim te doen
774 dieren. Andere minder ernstige ziekten onder het v e e , ondernemen . de leiders van h e t verzet, ouder wie in de eerste
o. a. m o n d - en klauwzeer , deden zich in vele gewesten in meer- plaats weder I'AKOI.IMA POI.IM ia te noemen , zagen geleidelijk
dere of mindere mate voor, maar doorgaans slechts sporadisch. het g e b i e d . waar zij invloed uitoefenen . inkrimpen en onze
De rijstcultuur had in verschillende streken met de langdurige macht zich daar uitbreiden. N a de reeds in het vorig verslag
droogte te kampen , waardoor veel misgewas ontstond en hier en vermelde vestiging van eene mobiele colonne te Indrapoeri werden
d a a r de beplanting der velden achterwege moest blijven. Kon achtereenvolgens Kroeng R a j a , L e p o n g , GleUfng en Selimoen
in de meeste gewesten van bestuurswege voldoende geholpen bezet en daarmede de beheersching d e r vallei van Groot-Atjeh
worden door h e t verleenen van vrijstelling van landrentc , in verkregen. Sommige posten der geconcentreerde linie werden
een vijftal dessa's van het district Tjiawigebang der afdeeling daarentegen overbodig en in September werden dan ook LamKoeningan (residentie Cheribon) en in de districten Mantoep peneroet en L a m r e n g , in Octobcr Siroen en in N o v e m b e r Bot kit
en J o a n a (residentie J a p a r a ) waren de gevolgen der mislukkin- K a r a n g , Pekan K r o e n g Tjoet en Blang opgeheven. ')
gen van dien aard d a t voorschotten werden verstrekt voor den
H e t actief optreden in de bovenstreken der X X I I Moekim
aankoop van zaadpadi en a a n de noodlijdenden gelegenheid werd zeer bevorderd door het gereed komen in October 1897 van
werd gegeven om door arbeid aan de publieke werken geld te de trambaan naar I n d r a p o e r i , ' e n n o g meer zal dit b e t gera
verdienen. Zeer bevredigend waren de uitkomsten van den zijn wanneer de onderhanden verlenging naar Selimoen voltooid
rijstoogst in P r o b o l i n g g o , Bezoeki en Soerakarta en hier en zal rijn. Hoewel toch een transportweg naar Selimoen langs den
daar in Rembang. Andere voedingsgewassen dan rijst slaagden linkeroever der Atjeh-rivier gereed k w a m . en de transporten
over h e t algemeen goed , in sommige gewesten zelfs uitstekend. zelf weinig overlast van d e n vijand ondervinden, z o o e i s c h t h e t
Ook de tabakscultuur viel dooreen genomen voordeelig u i t , dekken der transporten toch veel k r a c h t s i n s p a n n i n g , die beter
terwijl voor h e t product goede prijzen behaald werden. V a n de aan de bestrijding van de vijandelijke benden en aau h e t opsporen
koffieplantsoenen werd een goede, in verschillende g e w e s t e n , van h u n n e nederzettingen kan worden besteed.
zooals de Preanger Regentschappen en Pasoeroean. een zeer
Al naarmate ons gezag zich in Groot-Atjeh u i t b r e i d d e , en
ruime oogst verkregen , en bij vele suikerondernemingen gaf wij dus. in s'eeds wijderen kring , de goedgezinde bevolking daadde rietoogst reden t o t tevredenheid.
werkelijk konden beschermen tegen vexatiën van kwaadwilligen
O m t r e n t den handel gedurende het verslagjaar viel van b e - die zich, goedschiks of kwaadschiks, in de vlakte van h e t noodige
stuurswege voor dit hoofdstuk weinig bijzonders mede te deelen. komen voorzien. k o u ook ruimer toepassing worden gegeven
Ten gevolge van de minder goede uitkomsten van den rijst- aan de bepaling d a t geen Atjeher zich meer gtvvapend mag veroogst was de koopkracht der bevolking in verschillende streken toonen zonder wapeupas. De gunstige gevolgen hiervan bleven
gering. U i t de Preanger Regentschappen wordt gemeld d a t niet u i t , w a n t m e t ëén uitzondering — h e t vermoorden van
daar veel opgewektheid in den handel heerschte en d a t de omzet twee inlandsche fuseliers nabij Samaliani — vallen geene a a u van alle artikelen er steeds vooruitgaat. Te Samarang werden vallen te betreuren v a n gewapende Atjehers o p onze militairen
wegens eenige faillissementen wederom verliezen geleden, doch b i n n e n den kring onzer machtsontwikkeliug. De veiligheid binin veel mindere mate dan in de twee voorafgegane j a r e n .
neu de nu gaandeweg voor opheffing in a a n m e r k i n g komende
Buitengewone verhuizingen onder de bevolking deden zich geconcentreerde stelling was nu ook zoodanig v e r z e k e r d , d a t
niet voor. Uit sommige gewesten v o n d , als gewoonlijk, emi- voor de daar wonende Atjehsche bevolking de bezwarende b e gratie plaats naar de buitecbezittingen (vooral naar Deli en de paling kon worden opgeheven , d a t zij zich na zonsondergang
Lampongsche Districten , ook naar P a l e m b a n g , Benkoelen en niet meer buiten de kampongs mocht bewegen ; eene bepaling
M e n a d o ) , zoomede naar de Straits-Settlements, Suriname en nog afkomstig uit het tijdperk der c o n c e n t r a t i e . toen eiken
Australië. Daar in de Lampongsche Districten , in verband met nacht eenige brigades marechaussee moesten u i t r u k k e n om de
de aanzienlijke stijging der peperpry'zen , handen tekort kwamen t r a m b a a n tegen beschadigingen te vrijwaren en het biunenom den peperoogst binnen te halen , was het aantal B a n t a m - dringen van de geconcentreerde linie door kwaadwilligen te voorm e r s , d a t tijdelijk naar d a t gewest vertrok , grooter dan g e - komen.
woonlyk. Ook trokken vele Bantammere tijdelijk naar Batavia
Hoe zich overigens de uitbreiding van ons gezag in Grootom e r koeliediensten te verrichten. De verhuizing uit naburige Atjeh heeft toegedragen , zal het best k u n n e n worden nagegaan
streken n a a r de districten K r a w a n g en Adiarsa (residentie Kra- uit h e t volgende overzicht van de voornaamste gebeurtenissen
wang) en van lieden u i t Bagelen n a a r de districten Tjilatjap en die zich hebbeu voorgedaan sedert het einde van Maart 1897 ,
Pegadingan (residentie Banjoemas), met h e t doel om er woeste tot welk tijdstip de mededeelingen in h e t vorig verslag loopen.
gronden te o n t g i n n e n , bleef aanhouden. De resident van PasoeN a d a t medio Februari 1897 onze troepen Lepong en Lohong
roean meldt d a t in h e t zuiden van h e t district Kepandjen (afdeeling Malang) door immigratie drie nieuwe dessa's o n t s t o n d e n ,
') Sedert is n o ; in Maart 1893 de post Luntih opgeheven. Van de in
en zijn ambtgenoot van Bezoeki dat in D j e m b e r , waar met de 189fi opgerichte tijdelijke kampementen kon in .Mei 1898 dat te .Samaliani
tabakscultuur goed geld te verdienen viel en n o g beschikbare worden opgeheven.
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weder hadden verlaten . breidde zich in die landscheppen OKMAB'I
invloed langzamerhand opnieuw uit; kleine benden maakten het
de bevolking lastig, bedreigden de lieden, die ons diensten
bewezen hadden, en van hei binnenkomen der aanLohongopgelegde boete (verg. vorig verslag, lil/.. 8) was geen sprake meer.
Om een einde te maken aan bet verblgf dier bendenen te reus te
Borgen «lal aan onsen eisoh in zake .!e boete werd voldaan. vertrokken inden nacht van 10op 11 en van LI op 12 April twee colonnes.
waarvan er een inde Poeloet-baai(Lepong)ontscheepteenvoortrukte naar den voel van den Glé Serang, en de andere deo
12den April nabij Koeala Poedinglandde, lïestennd door het vuur
der oorlogsschepen gelukte het den colonnes vrij spoedig den vijand

In Lohong bleven benden van T. Omua zich bij voortduring
, ophouden en bedragen voor den oorlog innen . hetzij inderminne,
hetzij met geweld; eenigen onzere vroegere gidsen werdenveri moord, maar de kedjoeroean liet zich niet tol openlijken afval
bewegen, al belette hij niet dat verschillende zijner onderhoo*
rigen zien bij 'I'. Ouua aansloten.
\'an de I V en de VI Moekim van de sagi der XXV Moekim

• valt het volgende te vermelden.
De expeditie naar Lohong van J a n u a r i " F e b r u a r i 1807 h a d ten
gevolge d a t weder vele lieden uit d i t landschap naar de I V en de
, VI Moekim terugkeerden. Ongestoord kon de bevolking zich
i gedurende een groot deel van het .jaar wijden aan den t a w a h te verdrijven. Zoowel Lepong als Lohong waren nu aldra door de I arbeid en het weder opbouwen van hare woningen.
benden van OHHAH v e r l a t e n , dank '/.{] het rusteloos patrouilleeren
liet bestuur der 1V Moekim berustte feitelijk in handen van

van de troepen, en bet gelokte een bedrag van 20 000 dollar van ! T . TJOKT MAIIMOKD, broeder van don hoeloebalang T . TJOKT BANde boete geïnd te krijgen, waarop bepaald werd dat nog 5H00 TAII , welke laatste zich om zijn district weinig b e k o m m e r d e ,

dollar vóór Februari lfc98 betaald moest worden , en indien en den 15den November overleed. Na d i t overlijden bleef T .
hieraan werd voldaan de rest zou worden kwijtgescholden ,zooals T.i i:r MAMMOEII met het bestuur belast en in Maart 1898 werd
inderdaad geschied is toen de kedjoeroean den loden April 1898 | hij tot hoeloebalang benoemd, aangezien de zoon van T. TJOET
met den bejaarden panglima sagi '1'. A M > SKI SBTIA OBLAKA zijne BAXTAII eene weinig energieke persoonlijkheid i s . die volgens de
opwachting bij deo eivielen en militairen gouverneur ') kwam i hoofden en oudsten niet geschikt is voor de betrekking en zelf
maken. Den 12den en l:lden Mei 1897 keerden de troepen naar verklaard heeft liever geeu hoeloebalang t e willen w o r d e n , eu
Kotta Radja t e r u g , nadat zij den 7den .Mei bij den GleGroetei met eene benoeming tot , b a n t a h ' " volkomen genoegen te nemen.
nog in a a n r a k i n g geweest waren met eene b e u d e , die den toe- Wegens zijne goede aan het Gouvernement bewezen diensten
gangsweg naar Da ja bewaakte.
werd T. TJOET MAHMOEI> iii November lSi'7 met eene gratificatie
Nadat intusschen de troepen Lohong verlaten hadden . zond begiftigd.
T. OKMAR zijne panglima's weder daarheen en naar L e p o n g ,
In de VI Moekim bleef T. RADJA HITAM over h e t algemeen
zoodat op den 29sten Mei eene colonne van Kotta Radja met tot genoegen van het bestuur belast met het hoeloebalangschap;
den vijand in liet laatstgenoemde landschap in vuurgevecht ge- toch bleek, bij den bovengemelden inval van eene bende van
r a a k t e . en hem wel uit zijne stelling verdreef, maar niet ver- T. OEMAU in S e p t e m b e r , d a t T. RADJA HITAM nog niet volkomen
pliehtte Lepong weer te verlaten. Om h e m hiertoe t e noodzaken, staat kan maken op zijne ondergeschikte hoofden en b e v o l k i n g ,
werd den ÜJen J u n i opnieuw eene colonne naar Lepong gezon- die hem inlichtingen hadden kunnen verstrekken , waardoor liet
den . die, gesteund door bet vuur van bet fiottieljevaartuig Mailura, voorkomen van den inval mogelijk zou zijn geworden. Ook onde stellingen aan de Ritiëng-baai spoedig nam en Mesdjid Lepong dersteunde de moekim Lam Pagar de bende eu moest deswege
bezette. Sedert is daar een tijdelijk kampement -) opgericht om worden beboet.
T. OKMAR h e t verblijf i n L e p o n g t e benioeielijken , de I V en de VI
Ken belangrgke arbeid werd in de I V en de V I Moekim i n
M i ' k i m te beschermen en door voortdurende patrouilles t e voor- de maand J u l i ondernomen , namelijk h e t rejjistreeren van de
komen dat benden zich opnieuw in de vlakte zouden nestelen. b e v o l k i n g . zooals dit reeds sedert jaren binnen de geeoneeu[),• vestiging van d i t bivak bad ten gevolge dat de bevolking Ireerde stelling geschiedde. Vier brigades marechaussee werden
in frrooten getale naar hare kampougs terugkeerde en zich weer daartoe te Loknga gedetacheerd, waardoor de bezetting aldaar
aan den veldarbeid wijdde, zoodat het aan de mannelijke be- tot op eene compagnie infanterie kon worden verminderd , welke
volking uitgereikte aantal kampongpassen in J u l i reeds meer s e d e r t , met de vier genoemde b r i g a d e s , den transportdienst en
dan 500 bedroeg.
de vele patrouilles verrichtte; door deze patrouilles werden de beide
In de tweede helft van Augustus vertoonden zich intusschen districten zoowel overdag als des na chts onafgebroken doorkruist.
weder kleine benden in liet dal van L a m t i h , die langzamerhand Enkele malen , nog in de laatste UK: .uden van het j a a r , vertoonden
in sterkte toenamen en waarbij zich later ook T. OEMAR zelf zich T. LAUOII en PAST. HASAX, O n deraan voerders van T. OEMAR,
aansloot, die waarschijnlijk gebruik wilde maken van de afwe- in het gebergte der IV Moekim , doch de eerste ondernam niets .
zigheid onzer troepen naar Segli om een inval te wagen. Eene en nadat eerst een geringer bendehoofd, PAXU SAI.EII , zich onpatrouille . op 7 September naar genoemd dal uitgezonden , was derworpen en een drietal geweren ingeleverd h a d , stelde ook
verplicht met belangrijk verlies terug te trekken . zoodafc ver- I'ANO HASAX zich met een zevental volgelingen ter beschikking
sterkdi-g van Kotta Ka (ja werd gezonden . die T. OEMAR dwong van het b e s t u u r , na zijn ach terlaadjre weer t e hebben ingeleverd.
zich dieper in h e t dal terug te trekken , maar niet kon voorIn de I I I Moekim Daroe en de I X Moekim van de sagi der
komen d a t enkele kleine benden van T. OEMAR zich in het ge- XXV Moekim werd de rust niet verstoord. Wel kwamen enkele
bergte der IV Moekim nestelden en eene bende een inval deed berichten bij het bestuur i n , d a t zich kleine benden i n h e t g e in de VI M o e k i m . waar in Lam Tengah drie buizen verbrand bergte hadden v e r t o o n d , maar verontrust werd de bevolking
en twee van de bewoners vennoord werden. N i e t dan ten koste niet. Op de p l e k , waar onze versterking te Lnmpeucroet heeft
van zware verliezen gelukte het ons deze benden uit het gebergte g e s t a a n , werd met vergunning van het bestuur eene passar o p bij N a g a O e m b a n g te verdrijven. Twee patrouilles mochten er gericht , die steeds in omvang
toeneemt.
op 20 September m slagen den vijand te doen aftrekken. Daar
Veel medewerking ondervond het bestuur van den panglima
intosechen T . OEMAR het dal van Lamtih n o g steeds bezet hield , der III Moekim Daroe, T. N u BIXTAXU , die daarvoor, en voor
vertrok den Olsten September eene colouue naar de Blanu lïaja- zijne houding na den afval van T. OEMAR, in October 1897 werd
baai in Lohong e n , in verbinding met de colonne in L a m t i h , begiftigd met de zilveren ster voor trouw en verdienste.
noodzaakte deze T. OKMAR tot den aftocht. Den liiden en 17den
Ook in de sagi der X X V I Moekim bleef h e t bijna ouafgebroOctober keerde de colonne te Kotta Radja terug na de stelling ken rustig. Alleen in de hen vel terreinen , die de oostelijke grens
van OEMAH geslecht te hebben.
dezer sagi v o r m e n , werden enkele malen kieiue benden gesigSedert werd de rust in Lepong niet meer verstoord, hoewel naleerd , o. a. in de maand Maart LS97 eene bende onder T .
at en toe berichten inkwamen van de aanwezigheid van kleine MOBSA ANAK BATI: en later nog enkele malen eene bende ten
benden , die echter steeds aftrokken op de nadering van onze oosten van Mehen (XIII Moekim Toengkoeb), maar deze b e n patrouilles. Ook deed T. OEMAR er sabil-bijdragen innen tot eene den , die gekomen waren om sabil-bijdragen te innen , moesten
som van 50 d o l l a r , waarvoor de moekim met iict dubbele van onverrichterzake aftrekken , dank zij de waakzaamheid van onze
troepen. I n April 1897 kwam de zooeven genoemde T. I f o n i
dal bedrag werd beboet.
ANAK BATE , een der krachtige en onverzoenlijke leiders van h e t
verzet, aan cholera te overlijden.
De bevolking der X I I I Moekim Toengkoeb werd geregistreerd
i) D• generaal mmjoor C'. P. J. n s YI.IKI I» Kei 1898isdeseopgevolgd
door vier brigades marechaussee, die daartoe te Lamjong werden
d ior den kolonel J. 1>. VAN HBCTSS.
- Nadat ii Mnrt 1898 een • moSiele colonne t delijk •_' reotipd was in het gelegerd , en waardoor de bezetting van dezen post tot 1 officier
zu; lelijk gelegen landschap U*Jt ' r Westkust is bet kampement in Lepong en 50 man kon worden verminderd. De gewezen hoeloebalang
opgokevea ra de reiligbuidsiirosl aldaar san c i e brigade mareehauiane op- T. TJOET T o n s a o m bleef zich b\j de partij van verzet ophouden.
gedragen.
Hij wist niet veel tegen ons gezag te ondernemen , maar liet
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«rel af en toe aan de bevolking bijdragen voor den heiligen
oorlog vragen.
In liet bestuur over de XIII Moekim werd roorxien door
daarvoor aan te wijzen BAKTA AJIAT, eoon van den vroeger wel*
bekenden T. MOEDA RAJOET, onder voogdjj van den gouvernements-hoeloebalang T. BR umi.
Om dezelfde redenen all 'I'. NJA BIKTAXO der III Moekini Daroe
rerwierf ook TBIOKOE SJKCH TJOT POKTOKS, waarnemend hoeloebalang der III Moekini Kerkoen, de zilveren ster voor trouw en
verdienste (October 181)7). De eigenlijke hoeloebalang T. Kxaxoxa
bleef zich in de omgeving van PA VOLDIA POLIM ophouden, en
gaf af en toe blijk van leven door per brief sabil-bijdragen te

werd verkregen met T. HASAX, den jeugdigen /.
van T. MOEDA
SU:M IX, den voorganger van den overleden hoeloebalang. Pogingen
worden gedaan <>m T. HASAX eene opleiding te geven, waardoor hij

een geschikte opvolger voor wnlenT. TJIHIKZOU kunnen worden.
Door de weigering van T. A u BAH. om m e t het bestuur in
a a n r a k i n g te k o m e n , kon in de opengevallen betrekking van
hoeloebalang der V I I Moekini Baid niet worden voorzien, w a n t
het bestuur achtte het niet geraden zijn jongeren broeder daar-

mede te belasten.
De overvalling en dood in Maart
blz.

Gd)

van

den

oom

van

T. A u

1897 (zie vorin verslag,
B A I D , m e t n a m e T . TJOEI

MACHMOBD van Lam T e n g a h , bracht in den aanvang veel
srhrik onder de vijandige benden in het gebergte der YII Moekim
Baid t e w e e g , en had ten gevolge d a t die benden zich een t u d
lang n a a r Siroen aan de Kroeng Kemiroe of naar Djantoi
t e r u g t r o k k e n . Behalve T. Ai.i BAID nemen vooral de imams van
Lam Leue en van Lam Ara en diens z o o n , T . M A T , aan bet
Verzet d e e l , en bij een gedeelte der b e v o l k i n g , waaronder zy
vele familiebetrekkingen tellen , vinden zij steun. Zij ontzagen
zich intusschen niet zich overigens door roof van het noodige voor
h u n onderhoud meester te m a k e n , of des nachts af en toe in de
kampongs af te dalen om daar voedingsmiddelen op te eischen.
H e t is a a n deze benden te wijten, dat enkele malen de telefoon
n a a r Lambaroe en eenmaal eene brug bij Sibreh werd beschadigd ,
dat d e n 17den October het tijdelijk kampement te Samahani
werd beschoten en een tweetal inlaudsche fuseliers , behoorende
t o t de d e k k i n g van een t r a n s p o r t , vermoord en van h u n n e
geweren beroofd werden.
De nederzettingen der beuden werden herhaaldelijk opgespoord
en v e r n i e l d , zoodat de troepen ook in dit gedeelte van het
bezette gebied zware diensten hadden te verrichten. Die zware
diensten gaven aanleiding om in A u g u s t u s zes brigades der
lichter bewapende marechaussee te Samahani te legeren , door
welke sedert vele tochten in het gebergte werden gemaakt en
door welke ook de vlakte onafgebroken werd afgepatrouilleerd.
Deze rustelooze actie heeft ook hier belangrijk succes gehad ,
w a n t n a a r m e n zegt is T. A u BAID naar Lambesi (Westkust)
afgetrokken.
Beschietingen van het kampement te Indrapoeri deden besluiten
den 12den April 1897 den Glé K a m b i n g te bezetten m e t ééu
compagnie infanterie, getrokken uit de bezetting van Indrapoeri.
De reeds hiervóór vermelde transportweg van Indrapoeri naar
Selimoen werd voltooid, en hoe meer Gleiëng , het hoofdverblijf
verzamelde T . TJOET T o n e x o n , gesteund door PANGLIMA POLIM,
van PANHI.IMA POLIM, genaderd w e r d , hoe meer de dekking der
eene vrij sterke bende om Kroeng Raja te verontrusten. E e n wegwerkers m e t den vijand in a a n r a k i n g k w a m .
deel der bevolking vluchtte en in den nacht v a n 24 op 25
E e n e sterke stelling deed dat sagihoofd daar o p r i c h t e n ,
September werd het bivak beschoten, zonder dat zulks ons ver- waarvan d e vermeestering op den 16den Mei ons zware verliezen
liezen berokkende. De benden trokken spoedig af, en weldra berokkende (verg. vorig v e r s l a g , blz. 00). D e bezwaren . a a n
was de uitgeweken bevolking in Kroeng Raja terug.
den opvoer van vivres v e r b o n d e n , verhinderden aanvankelijk
In het gebergte t e n oosten van de V Moekim Mouta>sik, dat p u n t bezet te houden , zoodat dagelhksche gevechten plaats
vooral nabij Kotta B a Theue en den Glé Ampei A w e i , bleven hadden tusscheu de dekking d e r koelies, die d e n weg aanlegden,
zich geruimeu tijd kleine benden ophouden , en niettegenstaande en den vijand , die steeds op de nadering van de troepen kwam
de inspanning van de te Tjot Mantjang gelegerde troepen mocht opdagen. Ten slotte echter was de weg tot bij Gleiëng voltooid,
het aanvankelijk maar niet gelukken die benden voorgoed van en daar toen h e t dagelijks terugkeeren n a a r Indrapoeri te verdaar te verdrijven. H e t waren voornamelijk T . BKAHIM MONTASSIK. moeiend was , werd den Oden Juli Gleiëng bezet.
Po TJOKT MAT TAIIIK en de imam van P i ë n g , die zich met de
PAXGUVA POLIM zelf bleef zich afwisselend te Selimoen en te
uitgeweken bevolking van dit district daar ophielden, en telkens Reung L'eung ') en laatstelijk in de moekimToedjoeh ( V I I M o e k i m
weder bentings bezetten en in October zelfs het kampement te Pedir) ophouden , en hield b e t verzet k r a c h t i g gaande. Zoowel
Tjot Mantjang beschoten. Den lfiden April 1897 werden een de d e k k i n g d e r wegwerkers als die van de terreinopneniers
paar bentings van P o TJOET MAT TAIUE, den SUsten d. a. v. eene werden van beide zijden der Atjeh-rivier beschoten : besehadivestiging van den imam van Piëng genomen en v e r b r a n d , gingen van de telefoon tusscheu Gleiëng en Indrapoeri kwamen
terwijl nog meermalen d a a r n a , bij tochten door deze heuvel- herhaaldelijk voor. De uitgeweken bevolking van Moereue bezette
terreinen , de Gle' Ampei Awei door vijandelijke Atjehers bezet de Tjot Djameuah , die ettelijke malen werd g e n o m e n . totdat
werd g e v o n d e n , die na geringen tegenstand spoedig in de den b'sten November de vijand 2 dooden in zijne versterking
richting van Lam Teba aftrokken.
bekwam en sedert dat punt verliet.
T. BRAIIIM MONTASSIK vertoonde zich in de laatste l.elft van
Siroen (aan den bovenloop der Kroeng Djerir) en Lam L o o t ,
October ook weder herhaaldelijk in deze s t r e e k , waar hij een waarvan de i m a m , T. MotDA L A T I I , ons steeds zeer vijandig
ongunstigen invloed uitoefende door brieven aan d e bevolking gezind bleef, waren mede bekende verblijfplaatsen van kwaadvan de V Moekim Montassik, waarin hij zich T. T.IIIIIK betitelde ,
') .S' limoen wenl in October 1897, ReongRenog in April 1898 door ons
om te kennen te geven d a t hij zich beschouwde als opvolger
van deu iii Februari 1897 (verg. vorig verslag, blz 6 overleden betel Aliius steeii> verder teruggedrongen, en met een krachtig optreden
onzerzijds in de 1'edir-streek in let vooruitzicht, wenl in bet begin V U 1808
hoeloebalang T. TJIIIIK K A N T O N BAKOK, en waarin hij bijdragen
door ]'AM;UM.\ 1'OI.IM en andere voorname hoofden der oorioaaparty in eene
eisehte zoo voor den oorlog als voor zich zelven. A a n de vol- t ' (iam-t gebonden h|ccnbmiiil bolotea T. OIMAU tot aansiaiting uit te
hardende pogingen van onze troepen mocht het echter ten slotte noodlgen. aan welke oJtnoodiging des* in de laatste dagen van Januari
gelukken T. BKAIIIM met zijn aanhang te nopen om zich naar gevolg gaf, l i j verliet toen liet landschap Dafa op de WestknM en begaf ti<h
met liet grootste gedeelte van zijne nacht door bet gebergte beoosten en
voor hem veiliger streken terug te trekken.
bezuiden Selimoen naar de Vil Hoekim Pedir. Terstond nadat hiervan bericht
Met het bestuur over de V Moekini Montassik bleef voor- was ontvangen, srevd eene colonne van Seliasoea aitgexonden, die echter,
loopig belast T. M A T . een familielid (uit de zijlinie) van den door de bevige r e g e n en daardoor ontstane terreinhezwaien, slechts tot e< n
kort gerecht met OEMAr.'- achterhoede kon komen.
overleden T . TJIIIIK KAXPOXG B A B O I , terwb'1 voorts a a n r a k i n g

eischen.
Onze post te Kroeng Raja , den Uden .Mei bezet met liet doel om
uitvoer van | «per te beletten , den toegangsweg n a a r Lam Teba te
beheerschen eu T. T.IOKT ToxxexoXB te noodzaken oostwaarts uit
te wijken, waardoor zu'n invloed in de XIII Moekim Toeugkoeb
kon worden gebroken, heeft a a n zijne bestemming beantwoord.
N a onze vestiging werd de viselivangst in de baai toegestaan
en konden velen, door de levering van viscb aan de bezetting ,
eeu goed bestaan vinden.
Voor de partij v a n verzet was de bezetting van Kroeng Raja
een doorn in h e t o o g , en zij liet het dan ook niet a a n pogingen
ontbreken om onze vestiging aldaar te verontrusten. Reeds in
den loop van J u l i kwamen b e r i c h t e n , dat zicb op de hoogvlakte
van Lam Teba eenige benden verzamelden, en den 24steu dier
maand raakte eeue patrouille, niet ver van de warme bronnen,
met den vijand slaags. Ook op den 17den Augustus raakte
eene patrouille in vuurgevecht met den vijand, die den weg
n a a r L a m Teba bezet hield. Om aan het verblijf van die benden
een einde te maken en tevens andere kleine b e n d e n , die zich
in de heuvelterreinen ten oosten van den B l a n g B i n t a n g ophielden,
te verdrijven, werden twee colonnes naar Lam Teba gezonden,
de eerste over de warme bronnen en Kroeng Raja n a a r de reeds
vermelde h o o g v l a k t e , en de tweede direct van Tjot Mantjang
over Mon Ase naar hetzelfde doel. Tegenstand werd weinig
g e b o d e n ; de hoofden en bevolking bleken goedgezind. D e colonne
van Tjot Mantjang keerde langs denzelfden w e g naar h e t
kampement t e r u g , terwijl de andere colonne over Selimoen
huiswaarts keerde. Ook op dezen tocht werd slechts weinig
tegenstand ondervonden.
I n den loop van S e p t e m b e r , dus waarschijnlijk verband
houdende met den inval van T. OEMATI in L a m t i h ( L e p o n g ) ,
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willigen. Oen 20steu April werd eene welgeslaagde overvalling
van eerstgenoemde plaat* volbracht, waarbij de vijand eeu
belangrijk verlies l e e d , en den Sisten October had weder h e t zelfde p l a a t s , toen de bende van TEBOKOI Dl BOESOK daar werd
verrast, en 17 doodeu in onze handen liet.
Hoewel enkele malen het kampement te Selimoen werd
beschoten , was h e t er over het algemeen rustig. De hoofden
uit den omtrek kwamen a c h bij den civielen gezaghebber melden,

en den 17den December werd de moekitn Djantoi door onze
troepen bezocht,

zonder dat daarbij

eenige tegenstand werd

ondervonden.
Deu 25sten December werd naar Ueung Reung en Goenoeng
Biram uitgerukt en werden beide plaatsen bereikt zonder d a t de
vijand zich daartegen krachtig verzette.
Kon een jaar geleden geconstateerd worden dat in de sagi's
XXV en X X V I Moekim van het voorkomen van verzet tegen
ons gezag geen sprake meer w a s . sedert h e t j a a r 1896 hebben
wij ook in de sagi der X X I I Moekim een belangrijken step voorwaarts gedaan t o t beëindiging van den t e g e n s t a n d , welke tot
QOfl toe aan de vestiging van liet Nederlandsch gezag in GrootAtjeh werd geboden, liet feit dat, niettegenstaande onze troepen
ook hier bij voortduring in alle richtingen zoowel de vlakte als
de heuvels doorkruisen en t o t in de dierste seluiilhoeken van
het gebergte doordringen , verliezen daarby zeer zeldzaam zijn ,
mag als bewijs hiervoor gelden.
Van de tot Groot-Algen behoorende eilanden Poeloe W e h en
Poeloe B r a s , waar de rust nergens verstoord w e r d , valt op
politiek gebied niets te vermelden.

Onderhoorigheden.

aantal langs de kust gestationneerde oorlogsschepen. De geheele
reeks versterkingen van den vijand tusschen de Kroeng Barabo
en Kotta Soekoeu werd na een kort doch hevig gevecht vermeesterd, waarna eene compagnie infanterie te Kotta Pantei Radja
als bezetting achtergelaten en ten aanval opgerukt werd tegen de
westelijk gelegen versterkingen, die men echter alle door den
vijand ontruimd vond. Zij werden v e r b r a n d , niet uitzondering van
K o t t a Oedjoeng l/.mtjoe, waarin mede eene compaguie infanterie
als tijdelijke bezetting werd gelegerd. De vijand leed dien d a g
belangrijke verliezen, terwijl de verliezen a a n onze zijde gering
waren.
Aangezien h e t bekend w a s , d a t Poeloe Tjitjiem en Gede Poet o b , gelegen av het punt waar de grenzen van het gebied van
'f.

PANGI.IMA MIOOI , T. BISTAKA PISANG , T .

van T . PASGLIMA MEGOI

\\mnl- til Oostkiisl. In den sedert jaren in de onmiddellijke n a bijheid van onze vestiging te Segli (Atjeh's N o o r d k u s t ) , in de
moekim P e k a n Baroe—Pekan S o t , geheerscht hebbenden o n gunstigen toestand kwam belangrijke verbetering. Omstreeks het
begin van h e t verslagjaar trad h e t bestuur in bespreking m e t

BIN PRANG .MANGKI

en MvN'iKi WAKBUKsamenkomen, de verzamelplaatsen der hoofden
van het verzet w a r e n , achtte de civiele en militaire gouverneur
het wcnschclijk daarheen een machtsvertoon te maken . en r u k t e n
de troepen den 8sten Augustus over h e t gebied van T. BINTARA
PM.KUII o p , die de colonne in zijn gebied bleef vergezellen . en
de kwaadwilligen daaruit bad weten verwijderd te houden. Zonder tegenstand werden beide genoemde ponten b e r e i k t ; maar
op den terugmarseh opende de vijand h e t vuur uit Bambi en
Boeboeë', vanwaar hij zonder moeite werd verdreven. De troepen keerden over L a n g (Pedir) terug , waar T . HOESIS DI GEDOSG ,
de waarnemend hoeloebalang van P e d i r , zich bij den colonnecommandant meldde.
De ondervonden vijandelijkheden gaven aanleiding tot h e r nienwd machtsvertoon op den lOdeu Augustus naar Boeboeë.
Terwijl T . BISTAKA PALEUTI de t r o e p e n , zoolang zij zich op zn'n
gebied bevonden , deed vergezellen door zijn sjahbaudar, werd
en

T . BISTAKA PISANG niets

vernomen,

daar zij bevreesd waren om voor liet te verwachten verzet t e
worden aansprakelijk gesteld. U i t Tjaleue en Kroeng Semideun
werd de colonne hevig beschoten, maar al spoedig moest ook
thans de vijand m e t groot verlies terugtrekken , en keerden d e
troepen huiswaarts zouder tegenstand te ondervinden. Ook bij
T . Bi STAR A PISASG BKAHIM , die zich bereid verklaarde om de orde deze gelegenheid bleek h e t verzet door HABIH HOESIS , den leider
en rust in genoemde moekim te h a n d h a v e n . zoodra wn' de der geestelijke partij , te zijn voorbereid , die daartoe de oelama's
geestelijke partij daaruit zouden verdreven hebben. Daar het te en hoofden t e n strijde h a d geroepen. Verscheidene kampongs
vreezen was d a t T. BINTARA PISANG zich zonder den steun van waren verlaten , als Boeboeë en B a m b i , en daarin verzamelden
den hoeloebalang van het achter genoemde moekim gelegen Bambi, zich nu vele kwaadgezindeu uit Pedir (vooral uit K l i b o e t , S a n g T. PANGI.IMA MEGOI , moeielijk in het door hem t e bezetten gebied geue , Lang, enz.), A j e r L e b o e , Sama Indra, E n d joeng en andere
zou kunnen handhaven , trad h e t bestuur ook met dezen hoeloe- landschappen , en werden eenige versterkingen opgericht.
balang in onderhandeling en h e t wist ï . BINTARA PISASG te b e De civiele en militaire gouverneur achtte h e t uoodig noch g e wegeu er in toe te stemmen h e t derde gedeelte der te verkrijgen wenscht verder de verzamelde benden aan te t a s t e n , omdat het
in- en uitvoerrechten van de koeala P e k a n Baroe b\j contract af doel der expeditie (het verdrnven van de geestelijke partij u i t
te staan aan T . PANGI.IMA MtOOl. die zich bereid verklaarde op de moekim Pekan Baroe-Pekan Sot) was bereikt, de vijand onze
deze voorwaarde z\ju steun te verleenen. Om tegenwerking van overmacht voldoende had gevoeld , zooals kon blijken u i t de
den hoeloebalang van de aan de oostzijde van h e t te veroveren zware h e m toegebrachte verliezen, maar bovendien omdat de
gebied gelegen I I I .Moekim Gighen te v o o r k o m e n , trad h e t be- cholera verscheidene slachtoffers onder de troepen m a a k t e , en
stnur ook met d e z e n , T. BISTAKA PALXUH, in besprekingen, ten h e t d u s zaak was zoo spoedig mogelijk na het verkregen succes,
einde eene verzoening niet T . BINTARA PIBAHO te verkrijgen, door terugzending van het overbodig geworden gedeelte d e r
maar eene betere verstandhouding tusscheu beide hoofden stuitte colonne . eene groote opeenhooping van troepen te voorkomen.
af op de hooge eischeu van T . BISTAKA PALBUB , die echter ge- Den 17deu Augustus keerde dan ook een deel der colonne t e r u g ,
durende en na afloop van de straks te vermelden expeditie eene terwijl één bataljon achterbleef om beide bovengenoemde p u n t e n
alleszins bevredigende houding aannam , bevreesd als hij was te bezetten en in het veroverde gebied te patrouilleereu.
de voordeden te zien verloren g a a n , die hij verkregen had uit
T. BISTAKA KntAHUAB, T . BINTAKA PAI.IXH en T. BISTAKA PISASG
de openstelling der koeala Gigben sedert znne verzoening niet wisten langzamerhand het samengestroomde vijandige volk u i t
T. BISTABA KKMANGAN en zijne wederaansluiting bij de federatie Poeloe Tjitjiem te doen a f t r e k k e n , en nadat dit was geschied,
der VI hoeloebalangB. Aanvankelijk deed T . BINTAUA PINANG het meldde T. BINTAKA PISANG zich weder te S e g l i , alwaar hij den
verzoek , d a t h e t bestuur zich de medewerking zou trachten te 7den September de moekim Pekan Baroe-Pekan Sot van den g o u verzekeren van den leider der geestelijke partn' van de federatie verneur te besturen o n t v i n g op voorwaarde dat hij voor de r u s t e n
V I , HAI;IR H'iEsiN, maar toen dit geweigerd w e r d , verklaarde orde zou zorg dragen. Onze troepen ontruimden daarop de t o t
h i j . ook zonder de medewerking van genoemden HARIR, de rust en nog toe bezette punten , maar bleven patrouille-diensten verorde in h e t hem toe te wijzen gebied wel te k u n n e n handhaven. richten , terwijl de vijandelijke versterkingen met den g r o n d
N a d a t deze voorbereidende besprekingen waren afgeloopen, gelijk gemaakt en wegen aangelegd werden. Al spoedig keerde
had de beraamde expeditie plaats t o t zuivering van de moekim n u de vroeger uitgeweken bevolking terug en zij verkreeg v e r Pekan Baroe-Pekau Sot van de zich daarin bevindende vnanden. g u n n i n g t o t h e t uitoefenen van vischvangst.
Den 31sten Juli en volgende dagen kwamen de expeditionaire
O m t r e n t de overige landschappen der Noord- en Oostkust
troepen te Segli a a n , en begaf' zich ook de civiele en militaire
gouverneur d e r w a a r t s , die aan de hoofden in de Pedir-streek, valt h e t volgende te melden.
met wie tot nog toe aanrakingen waren onderhouden, een schrijven
Pedir.
H e t bestuur van T. HÖESIN DI HEI ONG , d i e , na den dood
r i c h t t e , waarin kennis werd gegeven van h e t voornemen om de van T . RADJA PAKEII MOHAAIAD DAOED op 14 N o v e m b e r 1 8 9 6 ,
moekim P e k a n Baroe-Pekan Sot van vijanden te zuiveren en h u n als waarnemend hoeloebalang was opgetreden (verg. vorig
tevens opgedragen werd te beletten d a t de vijand u i t h u n g e - verslag . blz. 9 ) , gaf al spoedig reden tot groote ontevredenheid.
bied versterking o n t v i n g , aan welke opdracht naar behooren De geldmiddelen van het hoeloebalangschap beheerde h\j s l e c h t ,
werd voldaan.
en hij maakte zich voorts schuldig aan allerlei knoeierijen , zooDen 6den A u g u s t u s r u k t e de expeditionaire colonne van Segli dat h e t b e s t u u r ten slotte z'ch bereid verklaarde toe te stemmen
u i t , gesteund door gescbutvuur van de versterking en van een in de o n t z e t t i n g van T. HOESIS DI GEDONG u i t zijn ambt en d e
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aanstelling

van

Po TJOET AISAII t o t w a a r n e m e n d hoeloebalang.

De goede v e r w a c h t i n g e n , die men van h e t bestuur van deze reeds
bejaarde maar krachtige vrouw had , werden niet verwezenlijkt.
Verschillende personen van aanzien vrrvreemdde zij van zich ,
waarvan T. HOESIX Dl QzDOM gebruik maakte om hen aan zich
te verbinden. Vele petoeah's vroegen reeds in October aan liet
bestuur T. HOESIX in zijne vroegere waardigheid te herstellen,
maar daar h e t geenszins overtuigd was van de bewering dat
T . HOESIX zich geheel gebeterd zou h e b b e n , wist het bestuur
zijne party en ook hem zelf' te bewegen genoegen te nemen met
eene aanstelling t o t , b a nt a n " . De a a n h a n g van Po TJOET AISAII

verliep nog m e e r , toen z i j , uit spijt over het verloren gaan van
h a a r gezag , den p r e t e n d e n t - s u l t a n en T. BOTASA TJOEXBOKK in de

binnenlandsche aangelegenheden van P e d i r ' ) m e n g d e , waarvan
natuurlijk gretig dooi - deze personen werd gebruik gemaakt.
Gedurende den strijd tussehen Po TJOET AJSAH en T. BOJCSIB
Dl GlDOlG om het gezag verkreeg ons bestuur de inning en h e t
beheer van de inkomsten van h e t hoeloeboelangschap , waardoor
het zu'u invloed belangrijk uitbreidde.
De in het vorig verslag (blz. 9) genoemde T . HOESIX. die met
zijn vader, T. RADJA PEOIB, in N o v e m b e r 1890 T. RADJA PAKEII MÜIIA-

XADDAOEO vermoord had, nam tegenover het bestuur van Pedir eene
zeer onafhankelijke houding aan , waartegen dit bestuur niets kon
ondernemen. I n Maart 1897 ontstond tussehen dezen T. HOESIX
GoEXDeEi:, aldus naar zijne woonplaats aangeduid . en zijn broeder
T. HASJIM een twist over «Ie verdeeling van de nalatenschap
h u n s v a d e r s , T. RADJA Pr.nn;, waarbij T. HOESIX om het leven
werd gebracht. Al spoedig wendde T. HASJIM zich tot het bestuur om eene verzoening met de andere leden der hoeloeboelangs-familie te b e w e r k e n , waarin h e t bestuur echter bij het
einde van het verslagjaar n o g niet was mogen slagen.
I n de V Moekiin Kali en Laweung ontstonden bloedige twist e n , die nog verergerden door h e t onoordeelkundig optreden
van T. HOKSIN DI GSDOVO. E e r s t in h e t l a a t s t van h e t verslagjaar

gelukte h e t hem de beide partijen te verzoenen.
IX Moeliini Kemangan

en III Moekim Giahen.

I n de minder

oede v e r s t a n d h o u d i n g , welke tussehen T. BINTARA KEMANGAN en ï .

iiNTAK.v PALEUH , ondanks h u n n e verzoening en de regeling hunner
Sverhouding
in September 1896" (verg. vorig verslag , blz. 9 ) , was

blijven bestaan , kwam eenige verbetering als een gevolg van
de hoop op geldelijke voordeden , die de goede naleving der
gesloten overeenkomst met zich zou brengen. Op den 28steu
Mei 1897 onderteekenden beide hoofden h e t schriftelijk contract,
en sedert i n t h e t bestuur te Segli de i n - en uitvoerrechten van
(iigheu.
4jer Leboe, Endjoeng en Panlei Radja. Streefden ï . MAIL van
AjerLeboe en T . SJAHBOEDIH van I'antei Radja n a a r h e t onderhouden van goede betrekkingen met het b e s t u u r , T. PoUHvan
Endjoeng daarentegen bleef' onze onverzoenlijke vijand en ping
voort de partij van verzet met raad en daad bij te staan.
Hoewel T. M.ui. zijne hulp toezegde om verbetering in deze te
verkrijgen, stuitte hij op groote moeielijkheden, omdat de hoofden

BINTARA SAMA INDRA zich door zijne a a n s l u i t i n g bij den p r e t e n d e n t - s u l t a n en T. BINTARA TJOBKBOBK vervreemdde.

Velen zijner lieden namen aan de hiervóór omschreven g e vechten op 8 en 10 Augustus tegen onze troepen deel.
Tjotmboek.

T. BIXTARA TJOBVBOIK bleef steeds de voornaamste

steun voor den pretendent-Sultan, en vermeed alle a a n r a k i n g e n
met het b e s t u u r , zoodat hij onder de bepaald vijandig gezinde
hoofden moet gerekend worden.
Kemalu. Nadat T. BIN KKMALA zich bij den pretendent-sultan
aangesloten had, volgde al spoedig ook T. LAICPOE-OK, kedjoeroean

van Tauisih . dat voorbeeld, en Kon de pretendent in September
zich weder in Keniala vestigen. Toen onderwierp zich aan hem
ook T. KEDJOZBOEAS KEHALA, «raardoor de positie van den pretendent-sultan in de bovenstreken eene zeer sterke geworden is. : )
Merdoe. De ongunstige toestand in dit landschap . waarvan
in h e t vorig verslag (blz. il) sprake i s , bleet' voortduren. Die
toestand is voornamelijk het gevolg der kuiperijen van T. HINTARA
1'KKAX, d i e , heerschzuchtig als hij i s , van de onderlinge t w i s t e n t r a c h t gebruik te maken tot h e t uitbreiden van zijn invloed.
Samalanga.
Hoewel in het laatst van 189G besloten was de
geschillen tussehen Samalanga en P a s a n g a n aan de beslissing
van een scheidsgerecht te onderwerpen (zie vorig v e r s l a g , blz.
10), deed de hoeloebalang van laatstgenoemd landschap eenige
maanden later h e t voorstel zich van zijne e c h t g e u o o t e , TJOET
MERAII GAMHANG , zuster van T. T.IIHIK SAMALANOA , te doen schei-

den , mits deze eene regeling zou weten te treilen met den i n
de bovenlanden verblijf hondenden

T. SJECII KOIIAT , die daarbij

een aandeel in het gezag en in de inkomsten van Samalanga
zou verkrijgen. Tegen h e t toestaan van een aandeel in d e i n k o m s t e n a a n T. S.IEC H KOBAT had T. T.IIHIK SAMALANGA geen b e -

z w a a r , maar wel tegen het toekennen aan hem van gezag over
de I I Moekim Toenong , zoodat de gewenschte regeling dientengevolge n o g niet tot stand kwam. Vijandelijkheden tussehen
beide landschappen hadden niet plaats.
Ptuangan.

Daar T. BIXTARA ISTIA MOKDA van Kloempang Doea

de grenzen van zijn landschap trachtte te overschrijden en lieden
van P a l e u h Raja door o u d e r h o o r i g e n van T. BINTARA ISTIA MOKDA

werden gemolesteerd, niettegenstaande kort te voren n a een
plaatselijk onderzoek door het bestuur was beslist d a t de r o n d o m
Paleuh Raja gelegen landstreek tot h e t grondgebied van P a sangan behoorde, deed de hoeloebalang van dit landschap in
J u n i 1S97 een inval in Kloempang Doea en veroverde de tussehen
K r o e n g Pand joi en Kroeng Blang Meh gelegen landstreek , welke
hij bezet h i e l d , tot de beslissing van den eivielen en militairen
gouverneur was i n g e r o e p e n , die besliste dat Pasangan de veroverde landstreek moest verlaten na h e t t o t standkomen van
eene regeling betreffende den afvoer van producten van Leboe
en Lapihan door het gebied van Kloempang Doea. N a d a t die
r e g e l i n g getroffen

was.

ontruimde T. TJIHIK PASANGAN h e t ver-

overde gebied in den loop van December.

Kloempang Dom , Satcanq . Aisam , Tjoenda, Telok Semawé en Bajoe.
van Gloeinpang J'ajoeng zich krachtig in Endjoeng deden gelden.
ï . TJOET MOHAJCAD AHAN , nalfbroeder van T. POLIM en aange* Het gebied . waarover Kloempang Doea weder gezag had verwezen ojivolger, verklaarde zich bereid dezen uit Endjoeng te
verdrijven, mits T. MAIL van AjerLeboe daarbij zijn steun verleende.
Sedert (7 J a n u a r i 1898) kwam T. POI.IM van Endjoeng te
overlijden en ontstonden twee partijen . die zich beide het voogdijschap over den jeugdigen zoon van den overledene willen verzekeren , namelijk aan de eene zijde T. TJOET GAM , schoonzoon
van T. POLIM. gesteund door zijn vader T. BINTARA GLOZXPAJTO
PAJOENG, en aan de a n d e r e zijde de reeds genoemde T. TJOET
MOHAJUO A D A N , gesteund door T. MAII. van A j e r L e b o e en door

kregen , werd nou' niet door T. BINTARA ISTIA MoBDA bezet, omdat
hoofden en bevolking verklaarden het gezag van genoemden
hoeloebalang moede te zijn , wegens de vele rexatdën, waaraan
zij zoowel van hem als van zijne familie hadden blootgestaan.
H e t bestuur zou trachten de geschilpunten uit den weg te ruimen.
I n S a w a u g werd in April 1897 T . NOESAII . kedjoeroean van
Lho l b o e s , op last van T. PAXGSAWANG vermoord, die na de in
1892 met Pasangan gesloten overeenkomst daar was blijven
wonen. H e t bestuur wist de familieleden van den vermoorde
van h e t nemen van bloedwraak te doen afzien door T. PANG

hoofden van de IX Moekim K e m a n g a n .
VIII Moekim Sama India.
In de verhouding van T. BINTARA
SAMA INDRA tot de andere hoofden der V I I I Moekim kwam geene
v e r a n d e r i n g , ofschoon de pretendent-sultan daartoe pogingen
a a n w e n d d e . T. MANTROI GAROET bleef hem even v i j a n d i g g e z i n d ,

zoodat h e t gezag van T . BINTAEA zich alleen uitstrekt over de
moekims Tjaleue, Gapoei en Soeie. De hoofden der andere moekims

bleven

getrouw

aan

T. BINTARA KEMANGAN , van wien T.

') In Januari 1898, na de aansluiting van T. OEMAR by PAXOLIMA POLIM ,
wendden zien de tegenstanders van P o T J O E T AISAII tot het bestonr met
een verzoek om hulp ingeval van een gevrcesrten aanval van de oorlogspartij,
aan wier eisenen zij geweigerd hadden te voldoen.

:
) Hiervan bleek vooral toen van de oorlogspartij la Maart 1898 opro^pingen uitgingen tot eene bijeenkomst ta Aru, om de middelen tot bestrijding
van ons gezag te beramen en den eed van trouw aan den pretendent-sultan
af te leguen. Behalve de onderhooldcn van eigenlijk Pedir diirtden slechts
enkele van de ons goedgezinde hooiden zien aan deze samenkomst te onttrekken , die dan ook druk werd bezocht en waarin zelfs tussehen de Iederaties VI (Gighen) en X I I (Pedir) eene verzoening werd tot stand gebracht,
die echter door wederkeerig wantrouwen meer schijn dan werkelijkheid was.
Het streven naar aaneensluiting , waarvan de oorlogspartij blijk gaf, heeft er
intusschen toe geleid om de expeditie naar de Pedir streek , d e in Juli 1898
zou plaats hebben, met eene maand te vervroegen. De omtrent deze expeditie
tot dusver ontvangen telegraphische berichten, welke achtereenvolgens in de
Nederlandsche Staatscourant zijn openbaar gemaakt '. toonen duidelijk aan
dat van do door de oorlogspartij gezochte aaneensluiting weinig is tereehtgekomen.
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>ne „bangoen" Tan 8 1000 te doen betalen.
In de maand Augustui nestelde neh eene bende kwaadwüligen,onder aanvoering van T. PAJI BAKOUO, T. BIEUBOF.H en
panglinia prang ATIP, tusschen de koeala'i Muniphni en H1;LII<JLantjang en versterkte zich daar in een aantal bentings. Dientengevolge vrerd aan de boeloebalangs van Cloempang Doea,
Sa wang, Nisam, Ijoenda en Bajoe, krachtens het bestaande
contract, opgedragen <li" kwaadwilligen te verdrijven, en werd
ook den maharadja van TelokSemawé gelast neb daarbij aan te
sluiten, aangezien op hem de plicht rost voor de veiligheid
van onze vestiging in zijn gebied te waken. Om hen tot spoedig
handelen aan ce sporen. werd verhoogde hassil in lum gebied
geheven. Zij voldeden in Oetober aan de ixegeven opdracht.
Den 27sten Mei l*i»7 kwam 'J'. MAHAUDJA HAVSKOIBomnvan
TelokSemawé te overlijden; hij werd opgevolgd door T. N.IA
ABDOIIAAH, den zoon van zijn ouderen broeder.
SWVAN

Gedong. De ons vgandig gezinde T. LAOKTAN hield feitelijk
liet gezag in handen, terwijl zijn j o n g e n broeder, die weinig
invloed op de bevolking uitoefent, dient om de aanrakingen
met het bestuur te onderbonden. Aangezien het overtuigend
gebleken was. dat vele lieden van Gedong zich bij T. P.UA li.vKOEXG (zie het verslag van 1890, bis. 10) aangesloten hadden en
T. LAOETAÏ geene pogingen deed zijn volk daarvan af te houden ,
werd Gedong niet eene boete vau S 1000 gestraft en tot het
innen van verhoogde rechten overgegaan.
Kerti. De i n ' t vorig verslag (bbi. 10) vermelde aanhouding van
den hassil-radja van Kerti heeft het gewenschte resultaat gehad,
zoodat de toegepaste maatregel ua een jaar werd opgeheven.
In den loop van 1S97 moesten echter eeu tijdlang weder
dwangmaatregelen worden toegepast, ten einde TiOR X.IA ASIAH ,
die nog steeds met het regentschap belast bleef, te dwingen
tot opvatting en uitlevering van de schuldigen aau den moord en
roof aau boord van het stoomschip P«gu (zie bh. 9 ) , die in de
bovenstreken van Kerti eene schuilplaats gevonden hadden. Ook
ditmaal hadden die maatregelen weder een gunstig gevolg (zie
daarover nader het medegedeelde op blz. 10 onder Mmprsartregrliaf |.
Simpang Olim. Ook gedurende 1897 bleef de houding van den
hoeloebalang van dit landschap, T. Monos JOBSOEF , ten opzichte
van het Gouvernement geheel naar wensch. Hij staat op vijandigen
voet met zijn broeder, T. MoHAKAO HAXAFIA , die zich in de
bovenstreken te Telok Niboeng heeft versterkt.

na om diens br Ier T. MOBDA DALAB voor het bestnnr te Edi te
doen verschijnen, waardoor eene schriftelijke regeling van de
zaken van Simpang Anas achterwege moest big ven. De geldzucht
van T. T.uiiiK >peelt ten de/.e eene voorname rol, omdat hij niet
kan besluiten de seueboek-hoofden een grooter en billijker aandeel in den baasU toe te kennen. Evenwel is thans u i t g e m a a k t ,

dat de bassil tier petoeah's voortaan te EJdi zal worden geïnd.
Ten aanzien van het in de verslagen van 1895 en 1897
(respectievelük blz. 8 en 10) genoemde bendehoofd, NJA MOHAMAD
PI-KLAK , g af T. T.IIIIIK aan den eisch van het bestnnr toe om hem
het verblijf in Perlak te ontzeggen. Hierover ontstemd, deed
N.IA MOHAMAD

in Oetober een inval in de bovenstreken van Perlak,

vermoordde er een der voornaamste hoofden, T. MOKDA LAVKOTA,
en plunderde diens woning. Nog verbrandde en beroofde hij
eenige dagen later de kedei van Blang Sekotji (Edi). waarna
hij zich naar de bovenstreken der Djamboe Ajer-riviur terugtrok,
waar hij zich versterkte.
t e nasar en MadjapmhiL De hoofden vau Langsat en van het
omlerhoorige Madjapahit hielden de uitgeweken lieden van
Tamiang buiten de grenzen van hun gebied. Enkele malen werden
er militaire patrouilles gemaakt door gedeelten van de troepenmacht van Tamiang.
Wcslliiisl. TEXGKOE JOZSOZF, een reeds van vroeger bekeude
onruststoker, deed met eene kleine bende een inval in Singkel
(residentie Tapanoli) en verbrandde er de kampong Kajoe
Menang (zie lager blz. 13). Aan den kedjoeroean vau Kloewat,
uit wiens landschap de meeste leden der bende afkomstig waren ,
werden boeten en eene schadeloosstelling opgelegd , welke boeten
zouden verminderen naar gelang de schuldigen zouden worden
uitgeleverd. De radja van Bakoengau , van wiens onderhoorigen
5 lieden aan den inval hadden deelgenomen , werd voor de betaling van schadevergoeding mede aansprakelijk gesteld. Naar
Kotta Radja overgebracht, werd hij aldaar aangehouden. Eenige
zendelingen van den controleur van Melaboeh , die dezen aan
boord van het Hottieljevaartuig Madiira op eeue reis naar de
zuidelijke landschappen vergezelden . werden te Oedjoeng Poelau ,
dat mede in deze aangelegenheid betrokken was , aan wal gezet,
maar kort daarop aangevallen, zoodat zij zich ter nauwernood
door de vlucht konden redden. In overleg met genoemden ambtenaar besloot de commandant van de Madiira hiervoor Oedjoeng
Poelau te tuchtigen, waarop de laudiugsdivisieaan wal gezonden
werd , die de plaats verbrandde zouder tegenstand te ontmoeten.
Te Melaboeh werd SAID OEDJOET , een der voogden van den
jeugdigen kedjoeroean, gevangen genomen en in September 1897,
met toepassing van art. 47 van het Regeeringsreglement, als
gevaarlijk.voor de rust en orde in Melaboeh, naar Koepaug (Timor)
verbannen. ') Dientengevolge verlieten de afgezette kedjoeroean

Djohk Brsar. Djolok Keljil, Bagoh en Boeging en Edi Tjoet. Het
ons sedert de expeditie vau 1890 vijandig gezinde Oleh Gadjah
kwam in deu loop vau dit verslagjaar tegen den hoeloebalang
van Bagoh en Boeging, tot wiens gebied het behoort, in verzet. T. HITAM TAIIO en een der andere voogden, SAID PAXOED , de
De opperheer T. BnrrABA PEKAN . radja van Djolok Besar, T. passar te Melaboeh om zich in de omstreken te vestigen, maar
RAD.IA NAOOZB van Edi Tjoet, benevens de nauw verwante radja tevens het verzet te versterken. T. AGAM , hoofd van Merbau ,
van Edi. verhouden zich met ï . BISTAHA MOKIU van Bagoh om • sloot zich bij hen aan , deed enkele malen de passar te Melaboeh
den afvalligen petoeah T. HOESIX tot gehoorzaamheid te dwingen. beschieten, en verbood den afvoer langs den waterweg. waarMaar T. BIXTAÜA PI KAN. evenals vroeger eene dubbelzinnige rol ! door geene producten naar Melaboeh gebracht konden worden.
spelende, kwam zijne beloften uiet n a . zoodat T. H o r a van
In de landschappen ten noorden van Djenamprong breidde
Oleh Gadjah, gesteund door NJA MoRAJUD PzKUK, aanvallend T. OKUAK zjjn invloed belangrijk u i t . en hield afwisselend te
tegen T. BnrrABA MOEDA kon optreden , en de kampong Boe- '
ging. zoomede de kedei van Bagoh. verbrandde. T. T.JIUIK
PEBLAK, verwant aan T. BIXTARA PEKAN. deed dezen later van
Sedert «Ie opgaven in 't vorig ver.-lag iblz. 7 , noot, (n blz. 861. dat
het steunen vau T. HOEST* afzien en verschafte zijn schoonzoon, is ')in de
tweede helft van 1897 en in de eerste vjjf m a n d e n van 1398,werd
deu radja van Edi . de noodige middelen om diens neef T. dezeliiie politieke maatregel nog toegepast op 14 ons vfaadig geaiade en voor
BnrrABA MOKDA in den strijd te steunen, welke daarop spoedig da rast , n orde gevaarlijk t.- achten MJeam (10 uit Qroot-A(jeh en 4 uit
een einde nam met de vlucht van T. Hoisra en zijn aanhang Lohong afkomstig), die ii)j verschillende gelegenheden ons warm in handen
uit Oleh Gradjah, dat vervolgens doorEdische hulptroepen werd (.'(vallen en van wie overtuigend gebleken was dat zij het verzet tegen on»
steunden, hetzij ai> deel uitgemaakt hebbende van benden. hetzij als
bezet. Over de aan T. BnrrABA PEKAX als straf opgelegde in- gesag
«pionnen, Mbil-ioaen,eat. Vanden 11 lieden werden <r 2 geïnterneerd ts
houding van hassil-inkomsten zie blz. 10.
Bandoag (Preaager Regeatacluppen), 2 te Taroena op Groot-8ang1 (Menaao),
4 te Sanaroea (Aaiboina), :. te Laboeba op Batjsa (Ternate) ea 1 teKoepsag
Edi Bi sur. Ken groot gedeelte der door den vader van den (Timor).
Bovendien werd hij politieken maatregel uit Atieh ook verwtjderd eene
tegenwoordigen radja nagelaten schulden werd, door schikkingen
aldaar geboren dochter van wijlen den Arabier HABIXS Am.IL BACHMAK,
van het bestuur met de schuldeisehers, afbetaald.
den tewtsen eersten rgkabettierder van het voormalige AÜehsehe rijk. die
In lOTfl met zijne volgelingen naar ArabM was overgebraehl (verg. het verslag
Per/aft. Ook gedurende dit verslagjaar werden dwangmaat* van w y . blz. Ti. l>ez>- vrouw waa in Oetober 1897 opeen vaUcben pas in Grsa*regelen op 'I'. TJIIIIK PEBLAK toegepast (zie blz. 10), omdat Atjeh gekomen , doch vermits haar verMgfaldaar . door hare familiebetrekking .
hij in gebreke bleef de zaken van Simpang Anaa te regelen. zoowel van vader* als \ a n moederszijde, gcaelit werd een gevaar voor de
rust en orde op te leveren . werd zij naar Java gerelegeerd (DeIn Simpang Anas kwam echter we] eene verandering ten goede , openbare
cmnber 189T), waar baar aanvankelijk Bandong in de Preaager Rogentwant T. T.JIUIK PEBLAK bracht in Mei 1*97 het ons eertijds zeer ichappen, later echter de boofdplaati Batavia als verblijfplaats werJaaagevgandig gezinde hoofd, T. MOHAXAD SJAH, re Edi, maar liet wezen.

j.ï.

Hjjlage C.
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gevallene op het stoomschip Ptgu,
W a t den gezondheidstoestand der bevolking betreft, kan het
volgende worden aangeteekend. De cholera openbaarde zich
waarom T. OKMAR datoe DOEKAIIMAX tot /.(ju vervanger aanstelde.
Op de hierbij gegeven „ k a n d o e r i " verschenen ook een paar gedurende 1897 in h e t geheele gewest. Vooral de Noordkust
hoofden van de XXII Moekiui. I n verband met dit verblijf van en de landschappen Lambesi en Lamnoh ter W e s t k u s t hadden
T . O n u B bleef' het knstgedeelte ten noorden van Djenamprong daarvan te lijden. De ziekte nam evenwel geen bepaald epidemisch
karakter aan. Pokken kwamen enkele malen te Tatnpat Toean
voor de kustvaart gesloten. ')
en Soesoeh voor. Malaria-gevallen waren zeer veelvuldig in alle
Op het eiland Simaloer viel niets van belang voor.
Ten slotte zij nog vermeld dat te Soesoeh^ de besturende deelen van h e t gewest.
Behalve niond- en klauwzeer vertoonde zich in 1S97 vera m b t e n a a r eene o n t m o e t i n g had met RADJA KKIIALA , een der
scheidene malen veepest onder het vee van de Atjeh-associatie
voorname hoofden uit de < rajoe-landen.
te Olehleh en Kotta Radja, waardoor een groot aantal dieren
stierf. Ook onder h e t vee van de bevolking kwam deze ziekte
O m t r e n t den algenieenen toestand zoowel in Groot-Atjeh als in de voor, maar k o n , door strenge afzondering van de zieke dieren,
Onderhoorigheden kan overigens nog het volgende worden gemeld. tot betrekkelijk weinig gevallen beperkt worden.
O]) godsdienstig gebied werd de bevolking door de hoofden
Over het algemeen was de handel in het geheele gewest niet
der geestelijke party steeds nog aangespoord tot personeele en bijzonder levendig. Oprichting van nieuwe handelsfirma's had
materieele deelneming aan de p r a n g sabil-beweging tegen ons niet plaats; een der bestaande firma's liquideerde.
gezag en trachtten zij . daarin gesteund door de nog vijandelijke
De invoeren in Groot-Atjeh gedurende 1897 en d e twee voorafwereldlijke hoofden, het verzet gaande te h o u d e n , d a t e c h t e r , gegane j a r e n worden in h e t gewestelijk verslag 3 ) , w a t de voordoor ons langzaam maar gestadig voortschrijden in de boven- naaraste artikelen betreft, opgegeven als volgt:
streken der Atjeh-vallei, gaandeweg in kracht afnam. De
meesten der oelama's achtten h e t dientengevolge veiliger zich
ARTIKELEN.
1890.
1897.
naar l i e u n g R e u n g , de V I I Moekim 1'edir en de Pedir-streek
t e r u g te trekken. Gevoelige slagen werden der geestelijke partij I
in Augustus in den omtrek van Segü toegebracht. Hare macht
Kitwar-n (waarde*
f 411113
411 295 1 378 985
werd in de moekim Pekan Baroe - Pekan Sot op afdoende wijze Rijst (K.G)
5 33G440
5 116 9X0
3 929 490
Saj)ik en te Pantei Tjerniin verblijf. l>e geheele bevolking viel
hem b i j : alleen de datoe van Kloeaug vluchtte naar Poeloe ftuja,

gebroken . zoodat de leiders als HAHIB HOESIN en HADJI MOHAMAO
Ï A H I E TIKO (TENHKOK TJOT P u t r o s ) uit die streek t e r u g t r o k k e n

en zich beurtelings bij den pretendent-sultan en bij PANGLIMA
POLIM ophielden. E e n verlies leed deze partij door den dood van
HABIB HASAN LAMPOEPOE , ook

Petroleum (liter)
Tabak (waarde)
Meel (waarde)
Gedroogde viscli 'k'.G.J
Manufacturen (wande)

t 400 9110
71 308
1028i6
.
413 003
I f 104 130
f
f

wel HABIH HASAN CAFI g e h e e t e n ,

die in April 1897 aan cholera kwam te overlijden, en wiens
graf spoedig daarop heilig werd verklaard.
Terwijl de veiligheid van personen en goederen in het gebied
b i n n e n de geconcentreerde linie weinig te wenschen overliet,
kwamen in het gebied daarbuiten en inzonderheid in de X X I I
Moekim n o g herhaaldelijk roofpartijen en veediefstallen v o o r ,
en enkele malen werden moorden gepleegd door de partij van het
verzet op lieden die ons diensten hadden bewezen.
I n de Onderhoorigheden liet de toestand in dit opzicht evenzeer te wenschen over, maar terwijl vroeger de moekim Pekan
Baroe - Pekan Sot h e t brandpunt van onveiligheid genoemd kon
worden en zeerooverijen t o t op de reede van Segli plaats hadden ,
— in Maart 1897 werd weder eene tongkang beroofd . — kwam ,
na het optreden van onze troepen in Augustus, in die streek eene
belangryke verandering ten goede en bleef het er verder rustig.
Nabij Telok Semawe kwam ook een geval van zeeroof v o o r ,
maar de geroofde goederen werden nog tijdig achterhaald.
E e n ernstig geval van moord en roof, gepleegd door Atjehsche
passagiers, deed zich in den nacht van 8 op 9 .) uli 1897 voor
aan boord van het onder Britsehe vlag varende stoomschip J'eiju ,
terwijl dit op reis was van Edi naar Telok Seniawé. E e n uitvoerig
relaas van het gebeurde is opgenomen in de Javasche Courant
van 27 J u l i 1897 n . 59. Drie der schuldigen (twee der roovers
en de vrouw die vermoed wordt de wapens aan boord te hebben
gebracht) weiden sedert door h e t bestuur van Kerti uitgeleverd
en door den radja van E d i berecht. De twee mannen werden
ter dood, de vrouw tot vijf jaren dwangarbeid veroordeeld. Ook
een deel van het gestolen geld stelde het Kerti'sch bestuur in onze
h a n d e n : zie overigens lager onder liBHBTUllHgiliBg blz. 10 en 11).
Ter W e s t k u s t kwam mede een geval van zeeroof voor.
Op Poeloe W e h werd een Chineesche visseher naar parelmoerschelpen door eenige Atjehers in zijne afgelegen woning in het
district Iboes overvallen , verwond en beroofd.
Vele uitgewekenen uit de IV en VI Moekim keerden lang- ;
zamerhand van Lepong en Lohong naar hunne woonplaatsen :
terug. Ook elders buiten de geconcentreerde linie zochten
lieden , die tijdens de krijgsoperatiën n a den afval van T. OEMAK
waren g e v l u c h t , h u n n e kampongs weder op. U i t Pedir vertrokken tijdens den peperpluk weder vele lieden naar E d i , maar
het a a n t a l , d a t de reis over zee m a a k t e , was belangrijk minder
dan d a t in vorige j a r e n , in verband m e t het strenger toezicht,
dat op bet afgeven van passen ') werd uitgeoefend na het voor•) Na de tijdelijke vestiging in Februari 1898 van eene mobiele colqnne
in liet landschap Daja , is deze sluiting by besluit van den civielen en militairen
gouverneur van • Maart opgeheven.
') Een passenstelsel is voor het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
ingevoerd b(j Indisch Staatsblad 1898 n". 141.
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073 S48
903 180
55 280 K.(i. 71051
35Ö73 f
79 932
104 85^
•M 050
na 545
i oi or.o f

De uitvoer uit de afdeeling Groot-Atjeh w a s , evenals vorige
jaren , zeer o n b e d u i d e n d ; alleen valt vermeerderde uitvoer van
copra te constateeren.
Voor de afdeeling Noord- en Oostkust worden de volgende
cijfers van i n - en uitvoerwaarde opgegeven:
Edi.

JAREN.

Telok Semawé.

Invoer.

Uitvoer.

Invoer.

Uit f oer.

. f711 000

f 883 OüO

f 4C5 000

1896 .

007 000

708 000

1897 .

082 500

091 400

1895 . .

Se««•
Invoer.

Uitvoer.

f 465 000

f385 000

f 385 000

310 000

.115 OCO

230 000

230 000

380 000

450 000

294 000

252 700

W a t de afdeeling W e s t k u s t betreft. wordt over dezelfde drie
jaren als waarde der invoeren vermeld : voor Melaboeh achtereen volgeni f '2124, f 244»> en f 7 4 0 1 . en voor Poeloe Kaja
f ltiOOti, f 44 941 en f 1 5 1 8 2 4 , terwijl de uitvoeren zouden
besomd h e b b e n : ter eerstgenoemde plaats achtereenvolgens
1 28 7 4 9 , f 32040 en f 30 5 3 6 , en op Poeloe Haja f 108 8 7 7 ,
f 93 845 en f 103 495. H e t bedrag van den i n - en uitvoer te
Soesoeh en te Tampet Toean was niet met eenige zekerheid op
te geven.
De iu- en uitvoerhandel is nog voor een groot deel in h a n den van Chiueezen, maar Atjehers beginnen daarin toch ook
een aandeel te nemen.
Te Sabang op Poeloe W e h werd door de firma DB LANGE & Co.
in 1897 aangevoerd eene hoeveelheid van 9891 ton Ombilien-kolen,
terwijl werd verstrekt eene hoeveelheid van 10 200 ton aan oorlogsaehepen en gouvernements-stoomschepen , zoomede 839 ton
aan Oleuleh (o. a ten behoeve van de s t o o m t r a m ) ; voorts werden geleverd 1047 ton Cardiff-kolen aan het Gouvernement en
186 t o n aan een Portugeesch oorlogsschip. Niettegenstaande
Poeloe W e h sinds Mei 1897 door een telegraafkabel a a n h e t
wereldverkeer is a a n g e s l o t e n , werd de haven van S a b a n g nog
zeer weinig door vreemde schepen bezocht, w a a r o p , n a a r gemeld
s
) De van wege het departement van tinancien te Batavia verschijnende
jaarlijksehe algemeene handelsstatistiek bevat mede gegevens nopens den inen uitvoer in Atjehsche havens (verg. hieromtrent aanmerking <• op blz. 239
van 't vorig verslag) , maar deze gegevens worden naar andere beginselen
verzameld, aangezien de algemeene handelsstatis'iek zich enkel inlaat met
hetgeen er tusschea de behandelde havens en plaatsen builen NederlandschInüië gelegen omgaat.
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wordt, vun invloed \v:i9 het gebrek aan retourlading , zoomede aan
gelegenheid tot repareeren. ')
Het aantal zeepassen te Kotta Radja en Ülehleh afgegeven bedroeg in ls'.»ö GOOI, in 1800 5309 en in 1897 5041».
Wat den landbouw aangaat, kon over 1897 gezegd worden dat
de algemeene uitkomst van den rijstoogst in het gewest gunstig
was, in de Pedir-streek en enkele andere landschappen der
Noordkuat zelfs bijzonder gunstig. Invoer van rijst te ülehleh had

Xa de verdrijving van de vijandige elementen uit den omtrek
van Segli en de opdracht aan T. BIMAKA Pnuira van het bestuur
over de moekiin Pekan Baroe— Pekan Sot, kwam laatstgenoemd e , evenals T. BUTTAEJ PALKMI , in dezelfde verhouding tot het
Gouvernement <ils waarin Pedir reeds langen tijd verkeert. Ook
de inning van de in- en uitvoerrechten van genoemde moekim
trok ons bestuur aan zich.
T. T.UIIIK PASAXUAN werd, door bedreiging onzerzijds mei de

beduidend minder plaats dan in 1996 . hetgeen was toe te schrijven

toepassing van dwangmaatregelen op zijn landschap . genoopt om

aan de omstandigheid dat, wegens den verbeterden politieken
toestand, een belangrijk grooter aantal sawahs in Groot-Atjeh werd
bebouwd. De koffiecultuur was van weinig belang. De peperoogst viel over het algemeen tegen; de planten droegen weinig
vruchteu. De uitkomsten der pinangcultuur waren gunstig; verbetering der prijzen spoort de planters tot uitvoer aan, voornamelijk van de Xoordkust.
Van de inzameling van rottan en getah wordt alleen beduidend werk gemaakt in een gedeelte der Xoordkust en verder
ter Westknst.
Behalve enkele lichte schokken van aardbeving te Segli en
Melaboeh werden geene aardbevingen waargenomen.
üverstroomingen kwamen te Melaboeh en Soesoeh voor, waarduur belangrijke schade aan het rijstgewas werd toegebracht.

zijne strijders uit het door hem bezette gedeelte van Kloempang
Doea terug te trekken.
De aanhouding van liet aandeel inden hassil-radja van Kloempang Doea, Sawang, Xisaiu , Tjoenda en Bajoe noopte de bestuurders dezer landschappen om aan den eisen van het bestuur
te voldoen tot het verdrijven , in vereeniging met den inaharadja
van Telok Semawé, van eene bende kwaadwilligen , welke zich
had genesteld tusschen de koeala'.- Blang Lantjang en Ham plan
in het landschap Tjoenda en van daaruit eenige gouvernementsschepen had beschoten.
Aangewen een aantal lieden van (Jedong aan het bezetten van
versterkingen , door de zooeven bedoelde kwaadwilligen opgericht, hadden deelgenomen, en de hoofden onwillig waren om
hunne onderboorigen terug te roepen, werd aan Gedong eene
boete van $ 100O opgelegd om de uitgaven voor het slechten
van de bentings en een deel der oorlogskosten daaruit te bestrijden,
welke boete reeds voor ruim een derde werd verhaald op den
hassil-radja en door het heffen van verhoogde in- en uitvoerrechten.
De bestuurster van Kerti verkreeg de uitbetaling van den haar
toekomenden hassil nadat zij gedurende den haar gestelden termijn had zorg gedragen dat geen personen uit haar gebied zich
bij benden kwaadwilligen aansloten. Het bestuur wist voorts
door aanhouding van den hassil te bewerken dat zij, niettegenstaande den tegenstand van verschillende invloedrijke geestelijken, drie der• schal digen aan den roof en moord op het stooinschip 1'VIJU, zoomede een deel van het gestolen geld uitleverde
(zie de voorgaande blz.). Aangezien de overigen zich hadden
aangesloten bij X.IA MAMAT van Perlak, en daarmede b«iten het
bereik van bedoelde bestuurster waren geraakt, werd het aanhouden van haar aandeel in den hassil radja in October 1897
gestaakt,
De aandeden van T. BINTARA PEKAN van Djolok Besar inden
hassil van dit landschap en van het onder zijn opperbestuur
staande Bagoh , Djolok Ketjil en Edi Tjoet werden verbeurd verklaard en uitgekeerd aan den radja van Edi als eene tegemoetkoming voor de door dezen gemaakte onkosten ter beëindiging
van de in het aan Bagoh onderhoorige Üleh Gadjah ontstane
verwikkelingen, die door T. BINTAHA PEKAN waren aangestookt
in de hoop van daaruit voordeelen te trekken. De aan T. TJIHIK
EI>I uitgekeerde som bedroeg tot nog toe ongeveer S 2000.
De uitbetaling van het belangrijke aan ï . T.IIHIK PERLAK toekomende aandeel in den hassil, hetwelk nog steeds in handen
van het bestuur te Edi berust, moest achterwege blijven , omdat
nog geen oplossing der Simpang-Anas-q:iaestie werd verkregen,
Wel werd hem een bedrag van S 10 000 uitgekeerd wegens
de hulp door hem verleend aan zjjn schoonzoon T. TJIHIK EDI
bij het herstellen van de rust in Bagoh en üleh Gadjah. Bij de
laatste pepercampagne bleek dat T. TJIHIK PERLAK zyn aandeel
in den hassil op de handelaren, die dat product opkoopen en
uitvoeren, wilde verhalen door het heffen van een buitengewoon
uitvoerrecht. De geheele uitvoer werd daarom verboden totdat
T. T.mi K zich naar de wenschen van het bestuur zal hebben
geschikt.
De civiele en militaire gouverneur verleende machtiging om
verhoogde in- en uitvoerrechten te heffen van de goederen,
bestemd voor Rigas, en van de daar af konistige producten, ten
einde langs dezen weg de terugbetaling te verkrijgen van een
door het Gouvernement verleend voorschot tot uitbreiding van
de cultures in dat landschap, welke terugbetaling tot nog toe
steeds achterwege was gebleven, omdat die bestuurder verklaarde
er niet toe in staat te zijn.
Met gelijk doel werd een verhoogd invoerrecht van opium in
Tampat Toean geheven , aangezien de hoofden tot nu toe ook
niet meer dan een gedeelte van het hun in 1882 verleende voorschot hebben terugbetaald.
Belangrijke invoeren van smokkel «aren kwamen niet ter kennis
van het bestuur, maar de vele riviermondingen en kreeken, vooral
ter Oostkust van Atjeh en in Tamiaug, bieden den smokkelaars veel
gelegenheid om aan de waakzaamheid der marine te ontsnappen.

Srfcfeivaartregeltig. In de voorde scheepvaartregeling geldende
bepalingen. zooals die in het vorig verslag (blz. 12) zijn omschreven , kwam eene niet onbelangrijke verandering door de
ordonnantie van 20 Xovember 1897 (Indisch .Staatsblad n . -70) ,
waarbij de havens van Segli, Tenoin , Panga en Melaboeh
met ingang van 1 Januari 1898 voor den algemeenen handel
Averden opengesteld,
In verband hiermede werd , met ingang van denzelfden datum,
bij besluit van den civielen en militairen gouverneur van G
Deeember 1897 het voor de Pedir-streek geldende licentiestelsel
ingetrokken en de kuststreek, begrepen tusschen de Koeala
Lengah ten westen en de Koeala Heratjan ten oosten , voor de
kustvaart geopend verklaard. Het gedeelte tusschen de Koeala
Lengah (waar de grens is van Pedir met Groot-Atjeh) ten
oosten en Oedjoeng Bate ten westen bleef gesloten om te voorkomen dat de nog niet in onderwerping gekomen hoofden der
XXII Moekim voordeden uit de openstelling van laatstgenoemd
gebied zouden trekken. Het bij besluit van den gouverneur van
19 Mei 189G uitgevaardigde verbod van vischvangst tusschen
Koeala Gighen en Koeala Lengah was , in verband met onze
vestiging te Kroeng Raja , reeds onder dagteekening van 2 Juni
1897 opgeheven.
Hoofden en bevolking vroegen herhaaldelijk de opening van
Kroeng Raja voor de kustvaart, maar de zekerheid, dat een
groot deel van de opbrengst der van daar uitgevoerde peper de
partij van verzet ten goede zou komen , noodzaakte het bestuur
voorshands nog van de opening af te zien.
Ter Westkust werd de sluiting van het kustgedeelte tusschen
Djenamprong en Kroeng Raba, zoomede het verbod van vischvaugst aldaar, bij besluit van den civielen en militairen gouverneur van 9 Maart 1898 opgeheven. Dat de sluiting aan haar
doel — T. OEMAK te beuioeidijken in het verkrijgen van het
benoodigde voor zich en zijne volgelingen — beantwoordde ,
viel af te leiden uit de voortdurende verzoeken , die van de
hoofden der gesloten landschappen werden ontvangen om kleine
hoeveelheden tabak, visch en dergelijke voor eigen gebruik te
mogen invoeren.
In verband met art. 2 der bovenaangehaalde ordonnantie van
20 Xovember 1897 werd de controleur te Poeloe Raja of, bij
belet of bij ontstentenis van dezen , de assistent-resident ter
Westkust van Atjeh door den civielen en militairen gouverneur
aangewezen als de ambtenaar, die belast is met het waken
tegen den invoer van oorlogscontrabande en opium in de havens
Tenom en Panga, en die door de stoomschepen , welke deze
havens wenschen te bezoeken , van Poeloe Raja afgehaald en
derwaarts weder teruggebracht moet worden.
In Groot-Atjeh was de scheepvaartregeling van geen invloed
op den gang van zaken, noch op de beëindiging van het verzet,
maar in de Ünderhoorigheden gaf zij meermalen aan het bestuur
de middelen in handen om de hoofden te dwingen tot het nakomen van op hen rustende verplichtingen, of om on willigen |
te bestraffen.
') Ken der !_">m^rnenieotsdokken van Socrahaija is ir. April jl. naar i!r
Saljnng-lusni overgebracht {.vers. lager hoofdstuk E , § 4).
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Dr aan Boren-Langkat grenzende Karen*streken hadden,
evenals in 189<>, te lijden van roorerbenden uit deGajoe-ende
Alias-landen, waarbij zich ook eenige Atjehers hadden aange*

IntUSSchen werd door het Hottieljevaartuig Xias éénmaal eene
overtreding der seheepvaartregeling geconstateerd en wel op den
ïiTsten November 1897 , toen genoemd oorlogsschip het stoomschip
Pei/it ter hoogte van Kroeng Koekoes (Noordkust) binnen een
afstand van drie my'1 van den wal stoomende vond.
H e t toezicht dat op de voor den algemeenen handel opengestelde plaatsen wordt uitgeoefend op i e passagiers der handelsschepen heeft niet den betreurenswaardige!! roof en moord
kunnen voorkomen, d i e , BOOall reeds op blz. 9 is gezegd, in
J u l i 1897 aan boord van het stoomschip 1'eijtc plaats vonden. De
kleine messen, waarmede de moorden gepleegd w e r d e n , zyn
waarschijnlijk door eene vrouw aan boord g e b r a c h t , die om verklaarbare redenen niet zoo nauwkeurig aan den lij re is gevisiteerd
als zulks bij mannen gebruikelijk is. Dat de aanslag zoo volledig
is kunnen slagen . is echter uitsluitend aan de zorgeloosheid en het
blind vertrouwen van den gezagvoerder vau de Pet/u t e wy'ten.
Het streven blijft er voortdurend o p g e r i c h t om. daar waar de
in- en uitvoerrechten nog geheel of gedeeltelijk door de radja's
zelven worden geheven , het geleidelijk zoover te brengen dat
de heffing door onze a m b t e n a r e n , voor en namens de radja's,
in handen kan worden genomen. Zoo is , terwyl vóór 1 J a n u a r i
1898 door onze ambtenaren ter N o o r d - en Oostkust reeds de
aandeeleu der radja's in de uitvoerrechten werden geïnd , na
dien datum ook tot de heffing door onze ambtenaren van de
aandeeleu der radja's in de invoerrechten overgedaan. Uitsluit e n d langs dezen weg is het bestuur in staat om een j u i s t beeld
te verkrygen van hetgeen in de afzonderlijke rijkjes o m g a a t , en
eerst als dat het geval is en bepaaldelijk ook de noodige kennis
van de hoegrootheid der i n - en uitvoeren is verkregen , zal het
over de noodige gegevens beschikken om voorstellen te k u n nen doen tot het overnemen van de rechten.

sloten. In November 1897 wist zulk eene b e n d e , onder a a u roering van NJAQOBSOSF, die gezegd wordt van Atjeh's Westkust
afkomstig te zijn, zich door list meester te maken van de

belangrijke kampong Merdindiog. De door de omliggende kampongS, met behulp van den hiervóór genoemden radja van Djohar,
gedane pogingen om die bende te verjagen mislukten; integendeel werden die kampongs gedwongen aan NJAQ. OKSOEF oorlogschatting te betalen, volgens de laatste berichten zou h i j ,
nadat hem een losgeld van l<töt» dollar was betaald, met zijne
bende afgetrokken en voornemens zijn om . in rereeniging met
eene andere b e n d e , den radja van Djohar te gaan beoorlogen.
In het aan Serdang en Deli grenzende onafhankelijke Battakseh
gebied bleven de twisten en vechterijen tusschen de in vorige
verslagen meermalen genoemde halfbroeders l'.\ Miui.vi en Pi
PAI.ITA van Kebon Djahe (XII Koeta) voortduren. Wel hadden
in het begin van 1897 bevriende hoofden weten te bewerken
dat de twistenden zich met elkaar zouden verzoenen, onder
voorwaarde dat PA MEI.GAU eene boete van otiü dollar zou bet a l e n , maar ten slotte weigerde IS PAI.ITA met dit bedrag
genoegen te n e m e n , waarna de vijandelijkheden dadelijk weder
een aanvang namen en met afwisselend geluk werden \oortgezet. Laatstelijk was de krijgskans weder gekeerd ten gunste
van den ons goedgezinden

Blykens het vorig verslag (blz. 14) brak in 1896 in het aan
de bovenstrekeu van S e r d a n g . Bedagei en P a d a n g gren/.ende
gebied der Timor-Battaks een oorlog uit tusschen d e n bestuurder
van Kinalang (radja Kroon.) en den radja van Negori en werd
de eerste uit zijn land verdreven. De pogingen om hen te verzoenen stuitten af op de stijfhoofdigheid van laatstgenoemde,
d i e , prat op het behaalde succes, van geen toegeven wilde
weten. Daarom verzamelde radja KwotX zijne volgelingen nn
b o n d g e n o o t e n : gesteund door Poerba wist hy den radja van
Negori uit Kinalang te verjageu. Deze begaf zich daarop naar
Poerba's vijand, T o u * DOI.OK PAMATANI; (zie het verslag van 189-5 ,
blz. 9 , en dat van 1897, blz. 14), om hem over te halen aan
Poerba den oorlog te verklaren. Dit gelukte n i e t , vermoedelijk

§ 4. Midden-Sumatra.
Met betrekking tot de Gajoe-landen wordt door den resident
der Oostkust van Sumatra medegedeeld dat de gezagvoerende
hoofden elkaar voortdurend beoorloogden, van welken ongeregelden toestand benden Atjehers gebruik maakten om zich
herhaaldelijk in die streken te vertoonen, onder het voorwendsel van handel te willen drijven , maar feitelijk om zich
in die twisten te mengen en te rooven , of om gelden voor
den heiligen oorlog in te zamelen. Tot dit laatste beweerden
zij door den pretendent-sultan van Atjeh t e zijn gemachtigd.
Met die bezoeken schijnen de Gajoe's weinig iugenomen te zijn,
doch zy durven ze niet te weren. De onderlinge onlusten waren
een beletsel voor het verkrijgen onzerzijds van nauwere a a n rakingen met de Gajoe's. Niettemin kwamen er toch ook in 1897
weder velen op onze posten in Tamiang (Kwala Simpang en
Seroewaij) ter m a r k t , gewoonlijk onder geleide van h u n n e hoofd e n , die geregeld bij het bestuur h u n n e opwachting kwamen
maken. E e n Gajoe-hoofd , radja ROMA van P a t i a m b a n g , bracht
zelfs een bezoek aan Deli en Langkat. Ook stelde zich een der
Gajoe-hoofden te Soesoeh (Atjeh's Westkust) met ons bestuur
in betrekking (verg blz. 9). De inlandsche schrijver van den
controleur van T a m i a n g , MOHAMAD SIDIQ, die gedurende zyn
langdurig verblijf aldaar met vele Gajoe-hoofden bekend en bevriend is geworden , ondernam in September 1897, onder g e leide van een familielid van den radja van P a t i a m b a n g , eene
reis naar de Gajoe-landen tot P e n d i n g , waarbij vriendschappelijk
werd ontvangen. Daar het land onveilig werd gemaakt door
eene Atjehsche bende onder aanvoering van TEKOE ATJEH , was
MOUAMAD SmiQ verplicht t e r u g te keeren , zoodat hij niet veel
gegevens omtrent de Gajoe-landen heeft kunnen verzamelen.
Met de zuidelijker gelegen Alias-landen, grenzende aan de
bovenlanden van L a n g k a t on D e l i , had het bestuur slechts
weinig aanrakingen. Eene enkele »naal kwam een Allas-hoold
zijne opwachting bij den controleur van Boven-Langkat maken.
Deze ontving in November 1897 een brief van den radja van Djohar,
het verzoek bevattende om aan geweren en ammunitie te worden
geholpen , ten einde eene bende Atjehers , die binnen zijn gebied
aan het rooven w a s , te kunnen verdrijven. Aan dit verzoek
werd niet voldaan, maar den radja werd aangeraden om te
Bindjei (Boven-Langkat) te komen ter bespreking van de tegen
de Atjehers te nemen m a a t r e g e l e n , dan wel om voor dit doel
gemachtigden t e zenden.
I n den politieken toestand der onafhankelijke
kwam gedurende 1897 weinig verandering.

Battaklanden

P i PALIIA.

Onze betrekkingen met de mede door Karau-Battaks bewoonde
landschappen Si Pitoe Koeta , Si Lima K o e t a , Si Anani Koeta ,
Soeka en Boenoe Ha ja bleven van rriendsehappelyken aard.

I omdat TOEAN DOI.OK PAM\TAN>", reeds geschillen had met het sterke

| Si Lima Koeta en dit landschap een bondgenootschap niet Poerba
I had gesloten. Daarentegen is Poerba den strijd tegen TOEAN
I DOLOK PAMATANI; begonnen eii heeft het met zijne bondgenooten
eenige k a m p o n g s , o. a. het belangrijke Bosi Sinombah , veri meesterd.

Een en ander gaf TOEAN DOI.OK PAMATANG aanleiding

j om te trachten door tusschenkomst van den in Boven-Serdang
gevestigdeu controleur voor de Battaksche aangelegenheden tot
! een wapenstilstand te geraken. Door laatstgenoemde waren
hiertoe stappen gedaan.
De vorst der Raija-Battaks, TOEAN KAI'OKI.TAHAN , gaf kennis
van zijn voornemen om Medan te bezoeken. Onze betrekkingen
met de landschappen Raija en Poerba bleven n a a r wensch en
kleine geschillen tusschen de hoofden onderling of met hunne
naburen werden zonder veel moeite tot oplossing gebracht.

i
i

i
;
:

De toestanden in het gebied der Simpang Kanan en Simpang
Kiri (Singkelsche bovenlanden) gaven geen aanleiding tot innienging onzerzijds. De steeds voorkomende kleine plaatselijke g e schillen hadden geen nadeeligen invloed op den handel te Singkel.
De radja van Tandjong Mas streeft ijverig naar vermeerdering
van invloed in Simpang K a n a n : het schijnt dat hij er gaarne
als opperheer zou erkend worden.
Aangaande de onafhankelijke streken achter Baros en Siboga
valt weinig mede te deelen. Oorlog en vrede wisselden elkander
gestadig af.
Dit laatste was eveneens het geval in de aan de afdeeliug
Toba en Silindong grenzende onafhankelijke landschappen, zonder
dat dit evenwel van nadeeligen invloed was op den toestand in ons
rechtstreeksch gebied, waar zich meer dan vroeger , voornaiu'/lyk
ter gelegenheid van feesten, hoofden uit bedoelde streken rartoon*
d e n , met wie ons bestuur weder herhaaldelijk vriendschappelijke
a a n r a k i n g had. De af en toe voorkomende rooverijen op h e t T o b a meer werden niet meer herhaald n a d e i n d i e n s t s t e l l i n g i n het najaar
van 1897 vau een vaartuig niet machinale beweegkracht (de alutninium-boot Kuninijin Willielmina), zoodat het doel, d a t m e t d i e i n -
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dienststelling werd beoogd , geacht wordt volkomen te zijn bereikt.
S e t beruchte liattaksche priesterhoofd SINGA MAXGAKADJA trad in
1897 noch in het geheim nocli in liet openbaar tegen het Gouverne-

mriit op. Kvenwel onthield hg zich nog Tan het MTen ran een schriftelijk antwoord op de hein gedane vraag (verg. het verslag van 1890,
bl/.. lli) welke zijne bedoelingen muren met de aanbieding van
een paard aan den controleur van Toba en het vragen van een

tegengeachenk: l)i.i monde van het onlangs met zijne dochter
gehuwd gooTernementihoofd OMPOK n Oiooonra liet hij echter
aan den assistent-resident van Toba en Silindong weten dat het
zijn wensch was met het Gouvernement in eene betere verstandhouding te komen , doch dat hij zijn onderwerpingsbrief nog
niet had kunnen opmaken.
Omtrent de aanrakingen met de zuidelijker gelegen onai'hankelüke of niet onder geregeld bestuur gebrachte streken is aan

de hand van de ontvangen berichten het volgende aan te stippen.
Fn de Landschappen Kotta Intan (Koento), namba, Kapenoean,
L/oeboe Bandhan en Tamboeam, gelegen in het stroomgegebied der B o r e n - K o k k a n , heerschte door overlijden ot aftreden van radja's en mindere hoofden groote w a n o r d e : wie
er de wettige b e s t u u r d e n zijn , is niet niet zekerheid bekend.
Aanvankelijk werd gevreesd dat die toestand nog zou verergereii door de onverwachte terugkomst ter Oostkust van Sumatra van den bekenden MOIIAMAD DZAIN'I. AUIDIK van Taniboesei

(verg. het verslag van 1889', bit, 1 4 , en d a t Tan 1890, blz. l'ó),
die gedurende zeven jaren rustig te Perak op het Alaleische
schiereiland had gewoond . doch in het begin van 1897 zich te
'randjong Kasei bij zijn broeder MOHAMAU SAI.KH had gevestigd.
Wat de bedoelingen van DZAIX'I. AHIDIX w a r e n , is niet duidelijk.
Volgens bij den sultan van Siak ingekomen berichten had hij
het plan in Midden-Sumatra een groot rijk te s t i c h t e n , Tan ah
Poetili en ons tolkantoor aldaar (te Bagan Api Api) aan te vallen
en Siak te beoorlogen: hij zelf verklaarde echter in een brief
aan den assistent-resident van Bengkalis dat hy teruggekeerd
was om in T a m b o e s e i , waar vele radja's gestorven zijn en de
onderhoorigen in nioeielijkheden verkeeren , de orde te herstellen.
Zijne komst verwekte hier en daar eenige o n r u s t , doch door
het kalme optreden van het Europeesch bestuur werden de
gemoederen spoedig tot bedaren gebracht. Hij pleegde nergens
vijandelijkheden en zijne pogingen om geld in te zamelen hadden
maar weinig succes. Volgens een van den resident der Oostkust
van Somatra in Maart j l . c n t r a n g e n bericht was DZAIN'I. ABIDDI
naar Perak teruggekeerd.
Üe radja van Kotta l n t a n bracht in den loop van Augustus
1897 een bezoek aan den sultan van Siak en deed door tusschenkomst van dezen en van den assistent-resident van Bengkalis
sehriftelyk het verzoek om onder de sonvereiniteit van het
Gouvernement t e worden gesteld.
De tusschen Kotta I n t a n en Loeboe B a n d h a n hangende geschillen werden nog niet bijgelegd ; het kwam echter niet tot
vijandelijkheden.
DJOEMAI.A ALAM . radja van Daloe Daloe , op wien blijkens het
vorig verslag (blz. 14) de verdenking rustte dat een door eenigen
zijner onderdanen gedane iuval in het tot het rechtstreeksch I
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het doen van een inval in Siak of van grieven tegen dat landschap werd niets meer vernomen. Een tamelijk groot aantal
jongelieden uit dit onafhankelijk gebied bezocht de Alaleische
godsdienstscholen in de L Kotta (residentie Padaugsche Boveulaiiden).
I n 't laatst van 1*97 kreeg de resident der Padaugsche Bovenlanden een bezoek van den zoon van den in 't vorig verslag
(blz. 14) genoemden j a u g di pertoean poetih van K w a n t a n ,
die namens zijn vader verzocht dat het Gouvernement het bestuur
over de Kwantan-districten op zich mocht willen nemen. De
resident antwoordde hem dat de radja dezen wensch moest
formuleeren in een brief, welke niet alleen door liera, maar
ook door de andere gezagvoerende hoofden in de K w a n t a n streken behoorde te zijn onderteekend.
De betrekkingen met den radja van Poelou Poendjoeug (Bat a n g llari-districten) bleven van vriendschappelijken aard. In
December 1897 zou hij naar Singapore vertrekken om zijne moeder,
die ter bedevaart naar Mekka wilde gaan . uitgeleide te doen
en o m , zoo mogelijk, handelsbetrekkingen aan te knoopen.
Onderweg hebben zijne familieleden hem echter de medegenoinen kostbaarheden afgenomen en hem te kennen gegeven
dat hij die alleen mocht medenemen . indien zij allen hem naar
Singapore mochten vergezellen, waarop zijne moeder alleen is
doorgereisd.
Aan den radja van Kotta Be>ar werd door het bestuur van
Suinatra's Westkust de uitlevering gevraagd van drie personen,
vermoedelijk gedroste dwangarbeiders. die bij iemand uit de
negri Abei diefstal gepleegd en daarna op het grondgebied van
Kotta Besar dien persoon vermoord hadden. De radja liet weten
dat één van de drie misdadigers in de Batang Hari-districten
te huis behoorde en dat de beide andereu zich werkelijk binnen
zijn gebied b e v o n d e n , doch dat hij niet in staat was hen te doen
opvatten.
Met de aan de Djambische bovenlanden grenzende onafhaukelyke landschappen K o r i u t j i , Serampas en Soengei T e n a n g
hadden geene aanrakingen plaats. Volgens ingekomen berichten
heerschte in die streken rust.
§5.

Siimatrtt 's II 'nik nsl.

Bleek reeds uit het medegedeelde op blz. 15 van het vorig
verslag dat het denkbeeld der Kegeering om in sommige g e deelten van dit gewest eene geldelijke directe belasting in t e
voeren, tegen intrekking in diezelfde streken van d e g o u v e r n e mentskoffiecultuur, door de geraadpleegde inlandsche hoofden
niet overal met instemming was o n t v a n g e n , ook daar waar
gedurende de eerste helft van 1897 nog besprekingen ter zake
waren te voeren, was het verloop daarvan niet van dien aard
d a t de Regeering zich er van ontheven mocht achten de opportuuiteit van den in beginsel aangenomen maatregel nader t e r
toetse te brengen. Het viel na de gehouden besprekingen niet
te betwijfelen dat hoofden en bevolking over het algemeen sterk
tegen de betaling van belasting in geld gekant zijn. N u de
oeconomische toestand der bevolking door samenloop van o m gouvernementsgebied behoorende Si Galapoeng (Padang Lawas), | standigheden te wenschen overlaat, is het tijdstip zeker niet
zoo al niet door hem gela>t, dan toch met zijn medeweten en j g u n s t i g om te trachten dien tegenzin te overwinnen, en de
goedkeuring was ondernomen . kwam in Maart 1897 te Medan ! Indische Kegeering is d a a r o m , overeenkomstig een door haar
om over deze aangelegenheid te s p r e k e n , terwijl hij voorts gedaan voorstel, door het 0 p p e r b e 3 t u u r gemachtigd om aan het
wapenen en ammunitie vroeg ten einde niet meer kracht te J belastingplan geen uitvoering te geven.
k u n n e n optreden tegen zijne vijanden , onder wie hij ook den
H e t is begrijpelijk dat de ontstemming, die do bespreking van de
hooger genoemden DZAIN'L ABIDIN zou r e k e n e n , indien deze po- . belastingplannen ouder de bevolking teweegbracht, aanleiding
gingen mocht doen om Tamboesei te vermeesteren. De gevraagde gaf' tot allerlei geruchten omtrent pogingen van geestdrijvers
oorlogsbehoeften werden hem geweigerd. Hij verklaarde nimmer j om de bevolking tot gewelddadig verzet tegen de voorgenomen
vijandelijkheden op gouvernementsgebied te hebben gepleegd of j belastingheffing aan te zetten , maar niettegenstaande het bestuur
te hebben laten plegen en was bereid ter zake van dien inval trachtte door middel van vertrouwde personen t e weten t e
en het geschil over de ladangs te Si Galapoeng zich te onder- k o m e n , welke waarde aan die geruchten moest worden g e h e c h t ,
werpen aan elke door den resident van Tapanoli en den resident ! konden geen feiten geconstateerd worden die op bepaalde o n der Oostkust van Sumatra te nemen beslissing. In zijn land tevredenheid onder de bevolking wezen of waaruit zou k u n n e n
teruggekeerd , verzocht hij den controleur van P a d a n g Lawas tijd worden afgeleid dat pogingen om haar in onrust te brengen
en plaats te bepalen ter beëindiging van de bedoelde quaestie, ook maar eenig succes zouden hebben gehad.
aan welk verzoek evenwel nog niet was k u n n e n worden voldaan
E e n van die geruchten, in .Juli 1897 vernomen, luidde dat in h e t
wegens de overplaatsing van dien ambtenaar.
begin van Augustus vijandelijkheden tegen het Gouvernement in
In het landschap N a Painpar , grenzende aan P a d a n g Lawas , de Padaugsche Bovenlanden zouden worden gepleegd. Het district
had gedurende vele maanden een krijg plaats , die volgens ge- VI K otta (afdeeling Batipoe en X Kotta) werd nader aangewezen
rucht thans geëindigd is.
als de p l a a t s , vanwaar de samenzweerders zich in den avond
Uit het landschap V K o t t a , gelegen aan de Boven-Kampar van 1 Augustus naar de afdeeliugshoofdplaats P a d a n g P a n d j a u g
Kanan , werd h e t overlijden bericht van een der aan ons bestuur zouden begeven om het militaire k a m p e m e n t aan te vallen en
meest vijandige hoofden . zekeren HAI>JI ISM VIL. Van plannen tot alle Europeanen t e vermoorden. Door het hoofd van genoemd
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d i s t r i c t , wien naar aanleiding vau die berichten bijzondere
Waakzaamheid was aanbevolen, werden twee personen aangehouden , die hem verdacht voorkwamen en die in h u n n e om de
lendenen geknoopte kain wapens schenen te dragen. B j onderzoek bleek dat ieder een lang kapmes (roedoes) b\) zich h a d ,
benevens een fleschje olie en een liman poeroet (eene v r u c h t ) ,
welke voorwerpen worden gezegd te moeten dienen om door
inwrijving vau het lichaam dit onkwetsbaar te maken. I n verhoor genomen , beweerden zij dat zjj op weg waren naar hun
leermeester (goeroe) om in diens woning te gaan bidden.
In een en ander vond het bestuur te P a d a u g 1'andjang aanleiiling t o t h e t nemen van bijzondere voorzorgsmaatregelen voor
de veiligheid. Militaire patrouilles deden nachtelijke r o n d e s ,
terwijl de toegangen t o t het sociëteitsgebouw, waar juist in die
dagen een paar feestelijke bijeenkomsten werden gehouden , door
olitie-oppassers en gewapende bevolkingspatronilles werden
ewaakt. E r viel echter niets voor d a t tot bevestiging van de
ontvangen berichten kon strekken. Op aanwijzing van betrouwbare personen werden eenige lieden, die zich met zekeren ophef
over den beraamden opstand en h u n n e voorgenomen deelneming
daaraan hadden uitgelaten , i n verzekerde Bewaring gesteld en
uit de resultaten van het gehouden onderzoek moet worden
opgemaakt d a t eenige fanatieke geestdrijvers onderling het plan
hadden besproken en beraamd om tegen het Gouvernement in
opstand te komen, maar niet in ernst voornemens zouden zijn
geweest het uit te voeren.
Als de voornaamste opruiers moesten worden aangemerkt

E

hadji

KADJO AKAS en hadji RAHDUIJ , alias hadji TEPAKIH.

Na

vele vruchtelooze pogingen mocht het der politie in J a n u a r i 189S
gelukken den laatstgenoemde op t e v a t t e n , bü welke gelegenheid hij t o t bet uiterste getracht heeft zich te verzetten en , in
weerwil van zyne beweerde en ouder de bevolking vrij algemeen aangenomen onkwetsbaarheid, deerlijk gewond is geraakt.
Hadji KAUIO ARAS zou , volgens ingekomen berichten . in de
afdeeling Priaman op een afgelegen ladang overleden zijn : een
opzettelijk daarnaar ingesteld onderzoek heeft die berichten
echter niet in voldoende mate kunnen bevestigen. De tegen de
aangehouden personen ingestelde strafvervolging w a s , tijdens
de afsluiting vau de berichten voor deze paragraaf, nog niet
beëindigd. N a a r gemeld w o r d t , was het intusschen duidelijk
gebleken dat de opruiers bij de bevolking niet den minsten
bijval gevonden hebben , zelfs niet by de leerlingen der godsdienstscholen . welker goeroe's bij de zaak betrokken waren.
Alleen schijnen zij eenig succes te hebben gehad bij de ontevredenen in het district Mageh ( O u d - A g a m ) , mede in de P a daugsche Bovenlanden , die nog steeds met hun districtshoofd
overhoop liggen (verg. vorig verslag, blz. 15). Die slechte
verhouding openbaarde zich o. a. in de maanden A p r i l , Mei en
J u n i 1897 door eene forineele weigering van de daarvoor aangewezen personen om wachtdiensten bij het larashoofd te doen.
Toen deze oppositie aanhield , ook nadat de betrokkenen ter
politierol gestralt waren , besloot de resident om de geschillen
te onderwerpen aan h e t oordeel van eene vergadering der meest
in aanzien zijnde en met de adat grondig bekende Maleische
hoofden en aanzienlijkeu. Uit het door deze vergadering gehouden onderzoek bleek dat 14 lieden zich aan het hoofd eener
beweging gesteld hadden om het larashoofd tegen te werken
en hem het leven te verbitteren , ten einde hem t o t aftreden
te dwingen. T o t eene strafrechtelijke vervolging van de schuldigen is last gegeven.
De r u s t , die op het eind vau 189(3 in X a m o r a na Bolak
(Tobasch gouvernementsgebied) verstoord w a s , werd door bemoeienis van Sipoholonsche hoofden geheel hersteld. Over de
indienststelling op het Toba-meer van een politievaartuig. dat onaf•
hankelijk van weer ot wind te gebruiken is . zie blz. 11 11' hiervóór.
I n Augustus 1897 werd door eene ongeveer 20 man s t e r k e ,
deels met achterlaadgeweren gewapende bende Atjehers , voor-

iiamelijk uit Kloewat (Atjeh'a Westkust), onder aanvoering van
TBXOKOI doEsuKF. in de onderafdeeling Singkel (afdeeling SibogB
der residentie Tapanoli) een inval gedaan. In den avond vau
den loden dier maand viel zij onverwachts de nabij do boofdplaats Singkel gelegen kampon'_r Kajoe Menang a a n . waarop
de bevolking, te zeer verrast om tegen.->tand te bieden, in
allerijl de vlucht n a m . Eenige huizen werden leeggeplunderd
en in de asch gelegd , waarbij , ' ,M1 O U ( ' 111!U1 o l " het 'even kwam.
Vervolgens keerden de kwaadwilligen zich tegen het verder
de rivier op gelegene Koeala B a b a r o e , doch daar waren de
inwoners op hunne kornet voorbereid. Op de verzekering

Handelingen der Staton-Generaal. Bylagen 1S9S—1SC0

van TKN'OKÓK JOESOEF dat h u n geen leed zou worden gedaan ,
indien zijne bende ongehinderd kou passeeren, lieten zij hem en de
zijnen door, doch nauwelijks buiten de kampong gekomen, eischte
hn eene som van S 5 0 0 , welke h\j den volgenden dag zou komen
innen. E e n e inmiddels uit Singkel naar Koeala Baharoe g e zouden militaire patrouille, die er met den controleur bleef
o v e r n a c h t e n , deed TnTOKOI JoztOKf echter van zijn voornemen
afzien en de wijk nemen naar de Oeloe Simpang Kiri T o e a l a n g ,
vanwaar hu' zich naar het gebied der K a r a u - B a t t a k s begaf.
Aan de hoofden der Atjehsche landschappen , uit welke de bende
afkomstig w a s , zijn boeten opgelegd (verg. blz. 8 hiervóór).
H e t administratief tot de residentie Tapanoli behoorende AtjehSche landschap Trocmon werd in het afgeloopeii j a a r per kruisboot
door den controleur van Singkel en tweemaal per gouvernementsstoomschip door den resident van Tapanoli bezocht. Daar
de door T o n o i DJAFAU. den waarnemenden b e s t u u r d e r , op 10
April 1896 afgelegde, beëedigde en bezegelde verklaring i n
17 artikelen betreffende zijne verplichtingen tegenover het
Gouvernement met de voor hem bestemde akte van bevestiging
bij gouverneinentsbesluit vau 80 September 1897 n ' . 9 waren
goedgekeurd en bekrachtigd, onder voorwaarde dat ToEEOZ
D.IAIAK zou instemmen in eene aanvulling van een der artikelen
van de v e r k l a r i n g , in dier voege dat de voor de gouvernementslanden bestaande of nader uit t e vaardigen verordeningen en
bepalingen betreffende opsporing en o n t g i n n i n g van delfstoffen
ook voor het landschap Troenion en zijne ingezetenen van verbindende k r a c h t zouden zijn, werd van 's resident* laatste b e zoek gebruik gemaakt om het stuk in den gewenschten zin a a n
te vullen. Door eene aan de verklaring gehechte bijvoeging d d .
6 November 1897 , door den waarnemenden bestuurder onderteekend en bezegeld, werd aan de gestelde voorwaarde voldaan.
N a a r aanleiding van een daartoe door den gouverneur van Atjeb
en onderhoorigheden gedaan verzoek werd TOF.KOE DJAFAU m e t
den meesten nadruk er op gewezen om voortaan te waken tegen
i n m e n g i n g van de zijde zijner onderhoorigen in de aangelegenbeden van het aangrenzend landschap Kloewat.
De installatie van radja NAOOKK a's hoofd van Boeloesama,
een kustlandsehap gelegen tusschen Troenion en de Simpangstreken, had op 4 September 1897 plaats.
De verschillende eilanden der Mentawei-groep werden geregeld door den inlandschen posthouder bezocht; zijne pogingen
om er in den gang vau zaken eenige verbetering te brengen ,
hadden weinig succes. Gedurende het verslagjaar werd op g e melde eilanden een vry levendige r u i l h a n d e l , voornamelijk i n
rottan , gedreven.
In Mei 1897 werd te P a d a n g het bericht ontvangen dat een
te P r i a m a n tehuis behoorend vaartuig door lieden van de k a m pongs Salelaoe en Djarandjau, gelegen aan de Tabikat-rivier
op de oostkust van Siberoet (een der Mentawei-eilanden), was
aangevalleu , met het gevolg dat drie der opvarenden door pijlschoten gewond r a a k t e n , waarvan er twee na h u n n e terugkomst,
te P r i a m a n aan de bekomen wonden bezweken. Een door den
coutroleur der Ommelanden van P a d a n g ter plaatse gehouden
onderzoek bracht aan het licht dat lieden vau Djarandjau op
sluipmoord hadden willen gaan naar Si L a g o e i , maar dat zij op
voorstel van een der ingezetenen van !">alelaoe van hun tocht
hadden afgezien en bedoeld vaartuig . dat zich juist in de T a b i k a t baai b e v o n d , hadden aangevallen. De aan de schuldige kampoiigs
opgelegde boete werd , na eene vergeefsche poging om minder
te leveren dan geëischt was , voldaan.
Tijdens zijn verblijf op Siberoet vernam de controleur nog d a t
een Maleier, die zich te Simalegi op de QOOrdwestknst van het
eiland gevestigd had om er ruilhandel in bosidiprodueten t e
d r i j v e n , vermoord was door iemand van de kampong Tsin Kolle ,
die ten onrechte meende dat bedoelde Maleier de persoon w a s ,
die in 1892 bij een overval van eene handelspranw een zijner
bloedverwanten gedood had. Aangezien de moordenaar en zijne
volgelingen niet in hunne kampongs . maar op de bertenjacht
w a r e n , droeg de controleur een hein bekenden inwoner van de
Mentawei-groep op om hun de gebruikelijke boete op t e leggen.
Eindelijk werd nog een onderzoek ingesteld n a a r d e p l u n lering
van een handelsvaartnig door lieden van de kampong Taloeg
Poelei op de oostkust van Zuid-Pageh leen der Nassau eilanden).
Dit misdrijf bleek eene wraakneming te zijn op den tolk van het
v a a r t u i g , die indertijd oude en versleten nraren had geleverd i n
ruil voor de van «Ie bevolking ontvangen boschprOducten. Aan
den eiseh om de geroofde goederen terug te g e v e n , of i n plaats
daarvan bosfbproducten te levereu , werd tot dusver niet voldaan.
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I)e Indische Regeering was met den gewestelijken gouverneur j in 1891). In de onderafdeeling 1'aijakombo (afdeeling L Kotta
I der residentie Padangsche Bovenlanden) werden nogal goede zaken

nog in overleg over de vraag wat gedaan zou kunnen wordi'ii om de moorden , die herhaaldelijk door de b e w o n e n der

gemaakt niet de teelt van tabak , van welk artikel groote hoeveelheden naar P a d a n g , .lava en de Straits-Settlements werden
gepleegd worden , en het rooven van handelsgoederen , waaraan uitgevoerd. Uok de inzameling van boschproducten was weder
de Mentaweiers /ieh menigmaal schuldig m a k e n , tegen te van belang.
gaan.
Door zware en aanhoudende regens steeg het niveau van het
Hij een bezoek van den resident van Tapanoli aan bet eiland 1 Toba-meer ver boven bet normale peil, waardoor vele sawahi
Xias werd de vlag vertoond te Telok Dalam en te Lagoendi aan de i onder water liepen en niet konden worden bewerkt. Ten einde
zuidkust, te Siroemboe aan de westkust en te Lapau aan de dit in den rervolge te voorkomen . zou de Batoe B o n g b o n g .
noordkust. Te l a a t s t g e n o e m d e p l a a t s e , zoomede op de Nako- eene steenmassi aan de uitwatering van het m e e r , gedeeltelijk
e i l s n d e n , die mede werden a a n g e d a a n , heerschte zichtbaar wei- worden opgeruimd.
vaart. De o n t v a n g s t was overal n a a r wensch en een aantal
Baken werden geregeld. De toestanden in de binnenlanden blijven
§ 6.
Benkiiclfii.
t r e u r i g ; a a n h o u d e n d komen berichten in omtrent root' en moord.
Zoo werd in het begin van 1897 de kanipong L a s a r a , niet ver van
Op politiek gebied trok in 1897 niets bijzonders de aandacht.
het sendingtstation Goemboe H o e m e n e , d o o r e e n e bende kwaad- Kust en orde bleven ongestoord en over de veiligheid van perwilligen verbrand ; het hoofd dier kanipong kwam daarbij om sonen en goederen viel niet te klagen.
en 25 p e r s o n e n , meest vrouwen en k i n d e r e n . werden verDe Islam maakte eenige vorderingen onder de n o g heidenscbe
moord. Daar de zendingspost ook bedreigd w e r d , werden bevolking der afdeelingen Seloema en Manna. H e t aantal beeenige met achterlaadgeweren gewapende politie-oppassers, be- ! keerlingen der Roomsch-katholieke missie te Tandjong Sakti in
nevens de te Goenoeng Sitoli (op de oostkust van het eiland) in laatstgenoemde afdeeling nam vrij aanzienlijk toe.
station liggende adviesboot derwaarts gezonden , waarop de bende
De gezondheidstoestand der bevolking was nogal g u n s t i g .
aftrok. Volgens h e t gewestelijk verslag laat de veiligheid langs Koorts en buiklijden waren de meest voorkomende ziekten.
den weg van Goenoeng Sitoli n a a r de westkust niets te wenschen
In de handelsbeweging was weinig verschil niet vorige j a r e n
over. De a a n r a k i n g e n van den controleur niet de onafhankelijke op te merken.
radja's bleven van vriendschappelijken aard.
Door de langdurige droogte gedurende het voorafgegane j a a r
Op godsdienstig politiek gebied bevat het gewestelijk verslag viel de rijstoogst in 1897 b y n a overal ongunstig u i t , zoodat
nog het volgende.
meer rijst dan gewoonlijk moest worden ingevoerd. De koffieO m t r e n t de , permalin"-secte in Tapanoli (zie vorig verslag, productie nam toe ; in de afdeeling Seloema werden de gambierbis. 15) werden geeue bijzonderheden vernomen ; hare aanhan- aanplantingen weer u i t g e b r e i d ; de pepercultuur begon in d e
gers hielden zich rustig en hun aantal bleef stationnair. Eeniger- afdeeling Kauer te herleven. De opbrengst van boschproducten
mate een navolger van GOEROE SOMAF.AIXG , den verbannen stichter bleef echter achteruitgaande.
dier secte , is Si TKKKA , wiens leer echter meer het Christendom
nadert. Hij is melaatsch en heeft, wellicht dientengevolge,
§ 7. LamponQ$ehe Districten.
weinig invloed in de Battakscbe landschappen. Door het bestuur
werd een wakend oog op hem gehouden.
Rust en orde bleven gedurende 1897 in dit gewest ongestoord
Twee in de afdeeling Toba en Silindoug (residentie Tapanoli)
geboren B a t t a k s , genaamd hadji MOHAMAD SAID . alias DJA BOEXGA , en de veiligheid van personen en goederen liet weinig te weuen LOBEI BRAHIM , t r a c h t t e n in h u n n e geboorteplaatsen propaganda schpn over.
Van epidemieën bleef de bevolking verschoond.
voor den Islam te maken , doch slaagden daarin niet en keerden
Over het algemeen waren de uitkomsten van den rijstbouw
naar h u n n e woonplaatsen in de residentie Oostkust van Sumatra
bevredigend. Wegens de daling der prijzen werden m i n d e r
terug.
In de residentie Padangsche Bovenlanden bleef de b e k e n d e , boschproducten ingezameld dan anders. De peperoogst viel
te Mekka woonachtige ACHMAD CHATIH. door het doen verspreiden overvloedig uit en hooge prijzen werden voor dit product vervan daartoe strekkende geschriften , ijveren voor de afschaffing kregen , hetgeen tot meer vertier leidde. De uitvoer van koffie
n a m toe.
der .adat k a m a n a k a n " (zie het verslag van 1895, blz. 12).
De in het vorig verslag (blz. 15) genoemde MOHAMAD Jomwm
§ 8. Palenihaiig.
hield zich rustig.
Het aantal bedevaartgangers was in 1897 iets geringer dan
De politieke toestand in het onder ons rechtstreekscb b e s t u u r
in 1896. Uitbreiding van den Islam op kleine schaal had plaats
in de afdeeling Siboga (residentie Tapanoli) onder de heidenen, staande gedeelte van dit gewest liet in het afgeloopen j a a r
die zich op de kustplaatsen v e s t i g e n , echter meer ter bevorde- weinig te wenschen over.
I u September vervoegde zich zekere RADEN AXOM u i t D j a m b i ,
ring van h u n n e handelsbelangen dan uit o \ e r t u i g i n g . Ook enkele
Christenen uit deze afdeeling, zoomede uit de afdeeling P a d a n g die vroeger herhaaldelijk jegens het Gouvernement misdreven
L a w a s . en uit de onderafdeeling Sipirok en Angkola der afdee- h a d , te Soeroelangoen by den waarnemenden controleur d e r
ling Mandheling en Angkola gingen tot den Islam o v e r , meestal onderafdeeling Rawas (afdeeling Tebiug Tinggi) met eene schrifals gevolg van huwelijken m e t Mohammedaansche mannen of telijko machtiging van den sultan van genoemd ryk om alle
h a n g e n d e geschillen tusschen Djambineezen en de lieden uit
vrouwen.
H e t Christendom won in verschillende streken der residentie Rawas tot oplossing te brengen. Deze machtiging bleek valsch
Tapanoli weder veld ; in de afdeeling Toba en Silindoug breidde te zijn, en toen RADEN AXOM. aangemaand tot betaling van eene
schadeloosstelling voor een kort te voren , vermoedelijk op zijn
het zich o. a. uit met ongeveer 2ü00 zielen. '
De veiligheid van personen en goederen liet ter Sumatra's initiatief, op ons gebied gepleegdeu karbouwendiefstal, eene
W e s t k u s t , wat het gebied o p den vasten wal betreft, weinig dreigende houding a a n n a m , werd eene poging gedaan om hem
ti' arresteeren , die echter mislukte. RADEX AXOM slaagde er in
te wenschen over.
De gezondheidstoestand was b e v r e d i g e n d , met uitzondering niet zijne volgelingen naar Djainbi te o n t v l u c h t e n , en is sedert
van enkele gedeelten der residentie Tapanoli, waar kwaadaardige door bet Djambisch rijksbestuur geïnterneerd en tot betaling
koortsen, buik/.iekten en kramphoest heerschten. Aan deze laatste van eene geldboete veroordeeld.
De goede verstandhouding tusschen ons gezag en evcngeziekte bezweken vele kinderen. Hier en daar in de Padangsche
noemd bestuur werd op geenerlei wijze verstoord.
Bovenlanden hoorde men nog al van de pokziekte.
Bij zijn eerste bezoek aan Djambi in December 1897 werd de
De veestapel bleef van ernstige ziekten verschoond.
I n den toestand van den handel gedurende 1897 viel weinig nieuw opgetreden resident zeer heusch o n t v a n g e n , e n h e t r i j k s verschil met dien van het voorafgegane j a a r waar te nemen : bestuur verklaarde zich bij' die gelegenheid onmiddellijk bereid
de omzet was g e d r u k t . Een der Europeesche handelshuizen en om het vigeerend politiek contract zoodanig te wijzigen dat het
sommige Chineesche en inlandache handelaren ter hoofdplaats recht tot het verleeneu van vergunningen tot mijnboiiwkundige
opsporingen en van concessiën tot niijnontginning voortaan by
P a d a n g moesten h u n n e betalingen staken.
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen h e t Gouvernement zal berusten. Mede werd toen , op aandringen
weinig bevredigend en ook de koffieproductie was geringer dan van den resident, verbetering gebracht in het bestuur van d e
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b e z o e k , terwijl verschillende andere radja's, daartoe door dien

niet gehoord. Dat op dit p u n t evenwel voortdurend waakzaamheid moet worden b e t r a c h t , bewijst de verschijning van Bekeren
hadji W'AII.M: uit Kroë (Benkoelen), die op verschillende plaatsen

zoek van de «rederzgdsche grieten, welke ten opzichte van

aan

voormelde onderafdeeling

Rawaï

grenzende

landschappen Limoen , Batang Asei en Moekit Boelan. Overigens controleur uitgenoodigd, deelnamen aan een feest, teLaboean
kwam in den iuwendigen toestand ran het r\jk geen verbetering. Bilik g e g e t e n ter viering van den geboortedag van Uure Majesteit
Bepaalde bewegingen op Ifohammedaanseh godsdienstig gebied de Koningin.
Tusschen den jang di pertoean van Koealoe en zijn njksgroote
werden niet waargenomen en van liet ontstaan van nieuwe
seeten ot' het optreden van ijveraars niet leerstellingen , die de RADJA OWOOASJ LAXSAH (verg. het verslag vau 1890, bis. 16)
openbare rust en orde in gevaar zonden kunnen brengen, werd o n t s t o n d , TOOrnameljjk door de kuiperijen van de vele broeders
van den radja, eene minder goede verstandhouding. Xa ondergenoemden

rijksgroote

zeer gezocht

bleken ,

werd

de

vrede

der atdeeling Sommering, OganOeloe, Enim en de Uanau-dis-

hersteld. Eene grensquaesrie tusschen Eoealoe en het aingren*

tricten onderwijs gaf in de leer der o n k w e t s b a a r h e i d , en wiens
reizen door het inlandsen bestuur voor het Europeesch gesag
verborgen werden g e h o u d e n , ofschoon by niet voorzien was r a n
den Tereischten reispas. Hij werd ter hoofdplaats van genoemde
afdeeling gearresteerd , doch het gelokte niet genoegzame bewijzen voor zijne veroordeeling bijeen te b r e n g e n , voornamelijk
omdat de bevolking ongenegen was om tegen hem te getuigen.
Daarop is hij over de grenzen g e z e t , met aanbeveling aan het
bestuur te Kroë om hem geen reispas naar P a l e m b a n g te geven.
Overigens ging de islam voort zich uit te b r e i d e n , voornamelijk onder de bevolking der onderafdeelingen Pasoemahlandeii en Lematang Oeloe (afdeeling Len.atangOeloe en Jlir,
e n z . ) , terwijl in sommige streken teekenen van een meer opgewekt godsdienstig leven werden waargenomen.
De veiligheid van personen en goederen liet in het gouvernementsgebied weinig te wenschen over. In de reeds genoemde
afdeeling Kommering en O g a n O e l o e , e n z . , waren gevallen van
moord . doodslag en brandstichting echter lang niet zeldzaam.
Ook had meu in de onderafdeeliug Kawas aldaar weer veel
overlast van de rooveryen van Djambineezen.
I n verschillende streken vertoonde z i c h , doorgaans echter
niet in hevige m a t e , de pokziekte. Overigens was de gezondheidstoestaud zeer naar wenseb.
De vee-tapel had veel van ziekten te lijden, vooral in de
bovenlanden , waar honderden beesten stierven.
De toestand van den handel was gedurende het afgeloopen
j a a r zeer bevredigend. De opbrengst der in- en uitvoerrechten
was aanmerkelijk hooger dan in 189(3. Ook in Djambi bleef
het vertier levendig.
In sommige streken was de rystoogst overvloedig, in andere
daarentegen minder gunstig. Aan de koffiecultuur werd weer
uitbreiding gegeven : van k a p a s , kapok en benzoë werd eene
goede opbreng.-t verkregen. De inzameling van boschproducten
leverde als gewoonlijk , vooral iu de afdeeling Tebing T i n g g i ,
groote voordeelen op.
In de riviervischvangst vond de bevolking der afdeeling Moesi
I l i r , en ook die der afdeeling Ogan , K o m m e r i n g Ilir en Blidah ,
een ruim middel van bestaau.

zende Bila gaf af en toe aanleiding tot botsingen en vechtpartijen
tusschen op de grenzen woneudeomlerlioorigen dier landsebappen.
Sedert het Europeesch bestuur zich in dit geschil m e n g d e . hielden
partijen zich r u s t i g , en volgens het gewestelijk verslag zou eene
beslissing in deze zaak spoedig k u n n e n worden tegeinoetgezien.
Overigens viel in Koealoe niets belangrijks voor; het inlandsch
bestuur onderhield goede betrekkingen met de Battaks in de
bovenlanden. Het verdient vermelding dat de Battaksche radja's
van de hoogvlakte van Habinsarau zich stipt gehouden hebben
aan de in 189b' gedane belofte (verg. vorig verslag, blz. 18) om
in h u n n e onderlinge geschillen de bemiddeling van het E u r o peesch bestuur in te roepen , en dat zij , ofschoon daartoe a a n g e z o c h t , geen deel hebben genomen aan de blijkens het vorig
verslag in Maart 1897 in Boven-Assahan door een pseudo SrsSA
MANGAKAIUA verwekte beroeringen.
D e z e , genaamd MAT DKI.I , die later bleek een vagebond uit
H a m p e r a n Perak (Deli) te zijn (laatstelijk had hij gedurende eenigeu tijd met een Maleisch komediegezelschap rondgereisd), zoomede vijf zyner helpers werden door den karapatan vau Assahan
tot verschillende straffen veroordeeld. Aanvankelijk scheen het dat
de Battaksche landsebappen M e r a n t i , Soeauan en Perdoewaiin
de vijandelijkheden wilden voortzetten door den weg van Assahan
n a a r de Battaksche hoogvlakte onveilig te maken. X a een tocht
van den sultan en den controleur vau Assahan , vergezeld van
een sterk gewapend g e v o l g , naar die landschappen vroegen
echter alle hoofden vergiffenis en werd met hen een vriendschapsbond gesloten. Sedert nam het handelsverkeer in deze
streken toe. Overigens was de politieke toestand zoowel in
eigenlijk Assahan als in de onderhoorigheden gunstig te noemen ,
terwjjl de samenwerking tusschen het Europeesch en het inlandsch
bestuur niets te wenschen overliet. Dat ook de welvaart in dit
landschap t o e n e e m t , Idnkt d a a i u i t d a t , niettegenstaande de
tabakscultuur er geleidelijk ingekrompen i s , de opbrengst der
tolrechten te Tandjong Balei toeneemt.
V a n de Maleische landschappen Batoe B a r a , T a n d j o n g , Si
Pare P a r e en Pagoerawan en de Battaksche landschappen Tanah
D.jawa, Siantar en Tandjong K a s a n , alle behoorende t o t de
afdeeling Batoe B a r a , valt weinig bijzonders mede te deelen.
Kleine geschillen konden door bemiddeling van den controleur
van Batoe Bara en dien voor de Battaksche aangelegenheden te
Dama Djamboe (Boven-Serdang) zonder veel moeite worden bijgelegd. In het algemeen kan gezegd worden dat in de hierbedoelde Battaksche streken (de zoogenaamde Simoeloengansehe
landschappen) de sedert gernimen tijd heerschende rust t e n
goede komt san de welvaart der bevolking, die meer werk begint te maken van den landbouw en het inzamelen van boschproducten.
I n de aan den sultan van Deli o n d e r h o o r i g e , maar onder
eigen bestuur staande landschappen Padang en Bedagei dreigden
eenige malen vijandelijkheden tusschen de hooiden onderling
te ontstaan , doch door de tusschenkoiust van onze bestuursa m b t e n a r e n werden die vourkomeu. Terwijl de bestuurder
van P a d a n g als altijd ziju plicht d e e d , moe-t de radja van
Bedagei wederom eenige keeren terecht gewezen worden. Onze
a a n r a k i n g e n met de onafhankelijke Battaksche hoofden in de
boveustreken dezer beide landschappen bleven bij voortduring
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Oostkust van

Stimatra.

I n het zuidelijkste, aan het gebied der residentie Riouw en
onderhoorigheden grenzende landschap Pelalawan viel op politiek
gebied niets belangrijks voor. De gouvernements-arubtenaren,
die in het afgeloopen jaar dit gebied bezochten, roemen de
voorkomendheid van den tongkoe besar en zijne landsgrooten.
De verhouding tusschen den sultan van Siak en zijn vollen
ouderen broeder TUNGKOE SOXLOBXO MotDA liet, althans uiterlijk,
weinig te wenschen over: in die niet zijne half broeders TOSGKOK
MOKDA en Toxo.KOi: R\'iOKs kwam echter geene verandering ten
goede. De samenwerking tusschen het Europeesch en het
inlandsch b e s t u u r , zoomede tusschen den sultan en zijne ryksgroo^en en mindere hoofden bleef goed. Op het gebied van
landbouw en nijverheid viel in Siak geen vooruitgang te bes p e n r e n ; het handelsverkeer nam er eehter t o e , zooals kan
blijken uit de ruimere ontvangsten bij het tolkantoor te Siak
Sri ludrapoera.
.Met betrekking tot P a n e i , Bila en Ko t t a P i n a n g valt mede
te deelen dat de verhouding van de inlandsche bestuurders dier
landschappen onderling en tot het Europeesch bestuur overliet
algemeen naar wensch bleef en dat over ongeregelde en onordelijke afdoening van zaken niet m e e r . cooa's Troeger, viel te
klagen. Met de Battaksche hoofden van Boven-Bila werden
door den controleur van Liboean Batoe nauwere betrekkingen
aangeknoopt. Meermalen kwamen zij bij dien ambtenaar
h u n n e opwachting maken om hem iu h u n n e onderlinge geschillen
te raadplegen. Zoo bracht o. a. de radja van X a l ' a m p n r . die
tot dusver gcene aanrakingen met ons had gezocht, hem een

vau vriendscbappelijken aard.
De sultan van Serdang bleef in alles, wat de welvaart van
zijn land betreft, veel belang s t e l l e n ; hij was steeds bereid tot
het aanbrengen van verbeteringen en de zaken weiden er geregeld afgedaan. De verstandhouding tusschen het E iropeesch
en bet inlandsch bestuur viel te roemen en evenzoo die tusschen
den sultan en zijne rgksgrooten. In deSerdangsehe Battak-Doesoen
neemt de invloed van den sultan gaandeweg t o e ; hij be/.ocht
u u en dan de Battaksche kampongs en verleende aan de bevol*
k i n g aldaar niet zelden geldelnken steun. In J u n i 1897 liep het
g e r i c h t dat PAMELAAH van Keboii I Ijahe (zie blz. 11 hiervóór) het
plan zou hebben opgevat om door de Liang- en Boeaja-passen
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een inval in Serdang te doen om zich te wreken over de hem
in 181)3 door den sultan toegebrachte nederlaag (zie het verslag
van lS'Jli. blz. 17). Voorzichtigheidshalve werden de beide passen
door onze gewapende politie en door oppassen van den sultan
bewaakt, doch 1'A MBLOAH vertoonde zich niet.
Feiten van politieke beteekenis deden zich in het landschap
Deli niet voor. Ook daar was de verhouding tusschen het EuroI scli en het inlandsen bestuur naar wensen. In de Delische

Battak-Doesoen werden de tnasehen de Battaks onderling of tus-

schen hen en het Maleisch bestuur gerezen geschillen door onze

ambtenaren gemakkelijk uit den weg geruimd. Van de onafhankelijke Battakl werd geen overlast ondervonden.
De in Augustus 189(5 als zelfstandig bestuurder opgetreden
sultan van Langkat bevestigde de van hem gekoesterde goede
verwachtingen. Voor alles wat de welvaart van zijn land betreft,
had hjj een open oog en bij de afdoening van zaken kon steeds
op hem gerekend worden. Vermelding verdient dat aan een
sergeant der genie, die aangewezen was om toezicht te houden
op het slaan van eene noodbrug over de Aer Masin-rivier, op
zekeren dag. toen hij zich alleen en ongewapend naar dat werk
wilde begeren , vijl' klewaughouwen werden toegebracht door
een Atjeher. die in woede was ontstoken wegens eene twist
met een Tainiauger over eene schuld. De dader wist aan de
dadelijk uitgezonden militaire en politie-patrouilles te ontkomen
en bevond zich , volgens ingekomen berichten , sedert in Atjeh.
Daar hij bij zijne vlucht vermoedelijk door zijne landgeuooten
en hunne hoofden is geholpen , in elk geval door die hoofden
weinig moeite is gedaan om hem in handen te krijgen, zijn
de gezamenln'ke hoofden der Aer Masiu- en Serang Djaja-streken
door den sultan beboet niet S 20UO, welk bedrag tevens als
premie is gesteld op de opvatting van dien Atjeher. Gevallen
vau zeeroof kwamen in de Aroe-baai niet meer voor. De oude
sultan van Langkat kwam in Mei 1897 te overlijden.
Gedurende het afgeloopen jaar was het in Tamiang volkomen
rnstig en liet de veiligheid van personen en goederen er niets
te wenschen over. Geschillen van beteekenis tnasehen de hoofden
onderling kwamen niet voor en de loopende zaken werden onder
leiding van den controleur ordelijk afgedaan. Van de hoofden

der uitgeweken Tamiangers,

DATOS LAKSAMANA

en

TOEAHKAOLI,

werd weinig meer vernomen. Met het uit/.enden van militaire
patrouilles in deze landschappen en de Serang Djaja-streek en ook
nu en dan in de Atjehsche grenslandschappen Madjapahit en
Langsar werd op den ouden voet voortgegaan. Geen enkel schot
werd bij die gelegenheden gelost: integendeel, onze troepen
werden overal vriendschappelijk ontvangen.
Ook gedurende het verslagjaar kou de oeconomische toestand
vau dit gewest gunstig genoemd worden : zoowel op handelsal^ op landbouw- en industrieel gebied viel vooruitgang te begpeuren . hetgeen bevestigd wordt door de belangrijke verhooging
van 'slands inkomsten: deze waren in 1897 alleen bij 'slands
ka- te Medan ruim 8 ton hooger dan in 139Ö.
De prijzen op de Europeesche markt gemaakt voor de in 1893
geoogste tabak waren bevredigend en bezorgden aan de meeste
ondernemers eene goede winst. Nieuwe ondernemingen van dien
aard werden geopend in Langkat, Serdaug , Padang en Bedagei,
de meeste op gronden, welke vroeger waren verlaten, omdat
ze voor de teelt van tabak minder geschikt waren geacht.
Voorts waren plannen gemaakt om ook in Batoe Bara . Assahan
en Ivoealoe weder proeven niet deze cultuur te nemen.
Aan de teelt van Liberia-koffie werd eene aanzienlijke uitbreiding gegeven, vooral in Serdang, en daar allengs oogsten
van beteekenis verwacht worden , leggen de planters zich niet
ernst toe op verbetering van het product.
De iij-tojg-t viel over het algemeen goed, in Assalian zelfs

heilen hout werden in prauwen te Belawan aangevoerd van
Langkat en Tamiang (de aanvoer uit de Atjehsche landschappen
Madjapahit en Langsar was echter noggrooter). In de afdeeling
Bengkalis bleef de troeboek-visscherij kwijnen, doch van de

garnalenvangst werd vooral te Bagan Api Api (Tanah Poetih) en

op de Panei-, Koealoe- en Assahan-rivieren meer werk gemaakt.
De veiligheid van personen en goederen liet, alle omstandighedeu in aanmerking genomen . weinig te wenschen over. Het
is der politie gebleken dat degenen , die zich schuldig maken
aan het in brand steken van droogschuren van tabaksondernemingen , zelden Maleiers of' Battaks 3Jjn : in den regel toch zijn
de daders te zoeken onder de Chineesehe, Javaausche of Baudjareesche werklieden der ondernemingen.
Met den aanleg van nieuwe en de verbetering van bestaande
wegen werd geregeld voortgegaan. Zoo kwam de 10' 2 K.M.

lange weg tuaschen Tandjoeng Poera (Beneden-Langkat) en

Stabat gereed; hij is over de geheele lengte met Pinang-grauiet
verhard. Aan den grooten weg van Perbaoengan (Serdang) naar
Tandjong Balei (Assahan) werd op verschillende gedeelten met
kracht voortgewerkt. evenals aan den weg van Laboeau Roekoe
(Batoe Bara) over Hatteran Djawa naar het meer van Toba,
terwijl met het verbeteren van den weg van Medan naar Bindjei
(Boven-I.angkat), ter lengte vau 22 K.M., een begin werd gemaakt.
Uitbreiding van eenige beteekenis van den Islam vond niet
plaats en het aantal bedevaartgangers naar Mekka nam niet
noemenswaardig toe Omtrent meerderen invloed van de hadji's
op de bevolking en het ontstaan van nieuwe secten werd niets
vernomen. Door de Chineesehe officieren te Medan werd aan
den sultan van Deli eene schooue mesdjid ten geschenke gegeven.
De evangelisatie onder de Karau-Battaks maakte nog geen
groote vorderingen. De bevolking verkeerde met den onder haar
gevestigdeu zen leling-leeraar en zijne inlandsche helpers op
een goeden voet.
De gezondheidstoestand in de afdeeliogeu Bengkalis, Laboeau
Batoe, Assahan, Batoe Bara en Padang en Bedagei was goed;
elders was hij bevredigend. Epidemieën kwamen nergens voor;
als eene bijzonderheid verdient aangestipt dat gedurende het
verslagjaar geen enkel geval van cholera werd gerapporteerd.
Onder de gevangenen en veroordeelden , en ook op enkele ondernemingeu, deed zich berriberri voor.
\ an de in Februari en Maart 1897 op verschillende plaatsen
in Deli. Langkat en Serdang waargenomen gevallen van veepest
werd reeds in het vorig verslag (blz. 19 en 123 124) melding
gemaakt. Dank zij de strenge en uitgebreide maatregelen . tot
bestrijding van de ziekte genomen , was zij in Juli geheel geweken. In 't geheel waren er 320 runderen aan gestorven. Gelijktijlig kwam de veepest ook voor in Tamiang, doch ook daar
was de ziekte spoedig tot staan gebracht, en in October werd
zü geconstateerd te Bengkalis onder vee van Singapore afkom*
stig, doch van Riouw aangevoerd, nadat het daar 28 dagen
quarantaine had gehouden. Overigens had de veestapel niet van
ziekten te lijden.
S 10. Rioum en onderhoorightden.

De jongere broeder van den sultan van Lingga-Riouw en
onderhoorigheden, radja ABDOEL.VH, die in 1835 (zie het verslag
vau 188'i. blz. 91 als toekomstig opvolger in het bestuur was
aangewezen , overleed in Maart 18'.'7. Van eene nieuwe keuze
is tut dusver hier te lande niet gebleken.
In 1897 kon de samenwerking tnasehen het zelfbestuur en
onze ambtenaren bevredigend worden genoemd.
Het in 't vorig verslag bedoelde wederspannige hoofd DATOE
overvloedig uit. zoodat van daar belangrijke hoeveelhedenpadi MOIIAMAK JASIN uit de afdeeling Poeloe Toeljoe keerde, na in
en rijst konden worden uitgeroerd naar Belawan (Deli) en de Juni 1897 nogmaals naar Serawak te zijn uitgeweken, lateiStraits-Settlementa. In Tanah Poetih mislukte de oogst gedeeltelijk naar Sera-in (een der Zuid-Xatoena-eilanden) terug, doch toen
en in Tamiang had de te veld staande padi van overstroomingen het flottieljevaartuig k'tli in de tweede helft vau November dat
te lijden. Aangemoedigd door de goede prijzen , die met de eopra eiland bezocht, hield hij zich daar niet meer o p : hij had zich
werden gemaakt, werden de klapper-aanplantingen in bijna alle namelijk, op uitnoodiging en aandrang van den op het eiland
strandkampongs van dit gewest uitgebreid. Ten gevolge van de Siantan (Anamhas-groep) gevestigdeu vertegenwoordiger van
belangrijke stijging der peperprijzen werden de bestaande san- liet zelfbestuur voor de geheele groep der Poeloe Toedjoe, naar
plantingen van dit product in Tamiang en Langkat beter onder- laatstgenoemd eiland begeven. Wegens de gebrekkige communihouden en werd in verschillende streken aan de bestaande tuinen catie met die streken is sedert van de zaak niets meer vernomen.
uitbreiding gegeven. Allerwegen werd meer werk gemaakt van
In het landschap Indragiri op Sumatra's vasten wal, waar
de inzameling van boschprodneten.
on/.e invloed blijft toenemen, verbeterde de verhouding tnasehen
Uitvoer van de altijd zeer gewi.de atappen had voornamelijk den soetan en zijne landagrooten merkbaar. De te Bingat geplaats uit Siak, Eoealoe, Assahan, LaboeanBatoe en Langkat. plaatste controleur slaagde er in om de ons welgezinde oude
De inlandsche honthandel nam merkbaar toe; groote hoeveel- adat-hoofden een goed deel wm hun vroeger aanzien te doen

Bülaw C.
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h e r w i n n e n , en in de bonding van den rüksbestierder«Ier boven* | de werkzaamheid van geheime (,'hineesche genootschappen bleek
l a n d e n ! loetan moeda IHR.UUM . k w a m , misschien ook als een : naar buiten n u t s .
De gezondheidstoestand der bevolking was over h e t algemeen
gevolg van zy'ne oneenigheid met den in vroegere verslagen l»ij
h e r h a l i n g genoemden bernehten onruststoker Chraioi S.\n> BSOAB. niet ongunstig : koorts was de meest voorkomende kwaal. Het
verbetering nadat de resident h e m , bij een bezoek aai: Indragiri aantal herriberri-lijders nam al'.
H e t handelsverkeer , vooral met de in 't vorig verslag genoemde
in April 1897, ernstig over zijn r u k laatdunkend optreden
plaatsen , bleef levendig. De daling van den dollarkoers kwam
tegenover den soetan onderhouden bad. Als opvolger van den
stokouden rgksbestierder der benedenlanden w e r d , in overeen- den importhandel, die zijne waren uit Singapore betrekt, ten goede.
De rgstoogst viel over bet algemeen middelmatig u i t ; van
stemining met bet eenparig verzoek der landsgrooten (verg. j
vorig verslag, bis. 2 0 ) , zijn oudste zoon definitief' aangewezen, j de obi nienggala, het voornaamste der tweede gewassen, werd
De j a n g di pertoean poetib van Kwantan (ook genoemd op | echter een zeer ruim beschot verkregen. Aan hare koffie- en
blz. 11! hiervóór) kwam in den loop van 1897 terug op zyn eisch gambier-aanplantingen gaf de bevolking weder uitbreiding.
Vele kustbewoners vonden een ruim middel van bestaan in
tegen den soetan moeda van Indragiri om eeue schadeloosstelling van S 600 wegens de betnoeielijkinf» in October 189ö de vischvangst.
zijn zoon a a n g e d a a n . toen deze per (iranw eeue reis naar
>; 13. Wetterafdeeling HM lint-urn.
[ndragiri bad gemaakt (zie vorig verslag, blz. 14). Hem is
geantwoord dat niet in dien eiscb kon worden getreden.
In het onder ons rechtstreekser» bestuur staande gedeelte van
Waren in 1888 in de aan Indragiri grenzende Lingga-Riouw- j
sehe onderhoorigheden op Samatra'a vasten wal reeds de pachten dit gewest deed zich gedurende 1897 op politiek gebied niets
iiiin bet G o u v e r n e m e n t , tegen schadeloosstelling, afgestaan, — I van belang voor. De aanslag in de hoofdelijke belasting tot
door een op 22 December 1897 met bet inlandsen zelfbestuur ', hoogere bedragen dan in 1896, bet .jaar harer i n v o e r i n g . leidde
gesloten politiek verdrag (bekrachtigd bij gouverneinentsbesluit niet tot moeiel ijkbedeu. Wel gaven eenige belastingschuldigen
dd. 19 J a n u a r i 1898 n". 33) beeft bet Gouvernement gelegen- ; in de Batang Loepar-Iauden der onderafdeeling Smitau het voorbeid gekregen om , evenals reeds van 1892 af bet geval is in I n d r a - nemen te kennen om uit te wyken naar Begawak , waar de belasg i r i , in de bedoelde onderhoorigheden . met namen Reteh, G a o e n g . t i n g minder zou b e d r a g e n , doch dit plan kwam niet tot uitvoering.
In de nieuw verkregen Piuoh-landen , waar in 1 8 % de inI g a l . Blandah e n K a t e m a n , ook de tolheffing aan zich te trekken , '
u i wel tegen eene jaarlyksehe uitkeering van f 36 000 aan den richting van bet bestuur was geregeld, bleef de rust onveronderkoning van Riouw. Deze voor den t e g e n g i n g van den stoord , terwijl de hoofden aldaar blijk gaven van goede gezind*
sluikhandel op de oostkust van Sumatra wenschelijke afronding heid jegens ons gezag. Ook in de Batang Loepar-districten was
van 's Gouvernemeuts tolgebied aldaar heeft niet 1 Juli 1898 | de toestand bevredigend. Eenige onrust heerschte daar echter
in September 1897 op bet gerucht dat het bestuur van Serawak
b a a r beslag gekregen ; verg. hoofdstuk M hierachter.
In het eigenlijke Lingga-Riouw-gebied was in 1897 de handel voornemens was om zekeren weerspannigen Dajak. BANTIXI; geg e d r u k t door de slechte gambierprijzen , de d u u r t e van de rijst naamd , en zy'ne aanhangers , die naar het grensgebergte gevlucht
e n den lagen koers van den d o l l a r , doch in Indragiri was bet w a r e n , met eene Dajakscbe bende aan te v a l l e n , hetgeen de
bevolking bevreesd deed zijn voor eene herhaling vau de gevertier levendiger dan in 1896.
De rijstoogst viel in laatstgenoemd landschap bevredigend , beurtenissen van 1886, toen bij een dergelijken bestraflingstocht
u i t , maar was toch niet voldoende om geheel in de behoefte te j de grens overschreden en een groot aantal harer huizen vervoorzien. Terwijl de teelt van gambier eer achteruit" dan voor- j woest werden (verg. bet verslag van 1886. blz. 10 11). Door intijds
n i t g i n g , werd aan de pepercultuur meer aandacht gewyd in maatregelen tegen een mogelijken inval i n ons gebied t e n e m e n ,
verband met den stagenden prijs van bet product. Desagoteelt j wist het bestuur echter de gemoederen tot bedaren te b r e n g e n ,
nam toe ; in de klappercultuur vond de bevolking der J'oeloe \ waarna van verdere beroeringen niets meer is vernomen. De
Toedjoe een looneud middel van bestaan. Minder gunstige uit- radja van Serawak had van een gewapend optreden tegen de
komsten dan in 1896 gaf de voornamelijk op Battam gedreven ' weerspannigen voorloopig afgezien.
ananas-cultuur, Getah en rottan werden weer bij groote hoeveel*
W a t aangaande het vorstengebied te zeggen v a l t , bepaalt
heden in Indragiri ingezameld.
zich tot het volgende.
De vischvangst ter zee gaf bevredigende uitkomsten.
Omtrent den toestand in de streken aan de Boven-Melawi.
Op de veiligheid van personen en goederen was in enkele ! die laatstelijk het tooneel zijn geweest van bet door den bes t r e k e n , meer bepaaldelijk iu bet eilanden-gebied van dit gewest, kenden Ru>K> PAKOB tegen het Sintangseh gezag ondernomen
ilogal wat af te dingen.
verzet, ontviug de r e s i d e n t . by' een bezoek aan N a n g a Pinob
De volksgezondheid liet ook gedurende 1897 over bet algemeen | in October 1897 , zulke gunstige berichten dat hij last gaf om
te wensehen o v e r : ' t meest heersehten koortsen en b n i k m e k t e n , de rivier boven Pagex L e b a t a , die wegens het beulen van de
terwijl vooral Indragiri door de pokziekte geteisterd werd.
bevolking niet de nog niet in onze handen gevallen medestanders
van genoemden Dajakschen woelgeest in J a n u a r i te voren voor
§11.
Baiil.it es onder hoorightden.
den handel was gesloten, weder open te stellen. Intussehen
werd de overtuiging verkregen dat het in de bedoelde woelingen
Feiten van politieke beteekenis vielen gedurende 1S97 in dit betrokken geweest zijnde hoofd der A m b a l a u - D a j a k s , RADBS
gewest niet voor. Rust en orde bleven ongestoord en de veilig- D m u i e BKIIK, ook na zy'ne onderwerping in Februari 1896, het
Eeid van personen en goederen liet zeer weinig te wensehen over. j nog voortvluchtige overschot der bende van KA-KX PAKOB aan
De algetneene gezondheidstoestand was minder bevredigend. I onze nasporingen wist te onttrekken en door zijn overwegenden
Meer dan andeis had de bevolking van koorts , lichte buikziekte i invloed in de Boven-.Melawi en Ainbalau ons daarbij ook de
e n oogontsteking te lijden, terwyl bovendien gevallen van | medewerking der bevolking aldaar deed ontvallen. Bedoeld
c h o l e r a , zwiire buikziekte, pokken en mazelen voorkwamen. I hoofd werd daarop in verzekerde bewaring genomen en sedert
H e t aantal berriberri-lyders onder de niijnwerkers was intussehen ! (in December 1897) bij politieken maatregel naar Menado geaanzienlek minder dan in 1896.
relegeerd. De in Februari 1897 ons in banden gevallen twee
I )e algemeene toestand vau den handel bleef bevredigend.
zoons van RADKX PAKOB werden , zooals reeds in 't vorig verslag
Voor den rijstbouw was het j a a r niet ongunstig. Niettemin (blz. 86) werd v e r m e l d , in J u n i van betzelfde j a a r n a a r T e r n a t e
moesten , zooals gewoonlyk , groote hoeveelheden rijst van elders verbannen. Sommige uitgewekenen uit de Melawi-streek hielden
worden ingevoerd. De cultuur van koffie . door het bestuur steeds zich iu aangrenzende gedeelten der residentie Zuider- en Oostera a n g e m o e d i g d . begint langzamerhand bü de bevolking i n g a n g afdeeling van Borneo o p , zonder dat aldaar overlast van hen
te v i n d e n ; aan de pepertuiuen w e r d , in verband met den ondervonden werd (zie de volgende paragraaf).
Btijgenden marktprijs van dit p r o d u c t , wat meer zorg besteed :
Overeenkomstig bet daartoe strekkend verzoek van de blijken?
de gambierteelt bleef zich uitbreiden. Een goed deel der bevolking het vorig verslag (blz. 22) tijdelijk met het bestuur over bet
hield zich als vanouds bezig met de inzameling van bosebproducten. landschap Lamlak belaste mautri's en eenige andere land-grooteu
werd in den loop van 1897 door de Indische Kegeering machtig 12.
Billiti»,.
g i n g verleend om den in 1882 als opvolger in dat bestuur aangewezeu paugeran ratoe ABDCI ADJID HAK als panembahan te
De politieke toestand liet g e d u r e n d e 1897 niets te fwensehen bevestigen , doch door verschillende omstandigheden was diens
over : orde en rust bleven gehandhaafd ; de veiligheid van per- optreding nog achterwege gebleven.
sone:i en goederen was als gewooulyk zeer bevredigend. Van
Ken hinderpaal tegen bet verder ontstaan van betere toeIlandeliDgeu der S t a t e n - G e n e r a a l
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standen in het landschap Matan (afdeeling Soekadana), welke
sedert de verlegging vau den controleurszetel naar de Matansche
hoofdplaats Ketapang (verg. het verslag van 189Ó, blz. W) reeds
aanvankelijk begonnen zichtbaar te w o r d e n . werd weggenomen
loor de rerwjjdering van een gevaarlijk element uit de omgeviug van den bejaarden panembahan , tegen wien deze, noch
&ok diens aangewezen opvolger (pangeran ratoe) of andere landsgrooten waren opgewassen. Bedoelde maatregel gold des pauembahani oudsten zoon , indertijd niet als opvolger aangewezen
wegens de niet-vorstelijke afkomst zn'ner moeder. I n het belang
van de rust en orde in Matan werd hij in Juli 1897 naar Kort
Ie Koek (Padangsehe Bovenlanden) gereleveerd.
Daargelaten enkele snelpartü'en , die echter niet op groote
«al werden b e d r e v e n , kon — gelet op de groote uitgestrektiieid van het gewest en de weinige medewerking van inlandsche
vorsten en hoofden — de veiligheid van personen en goederen
bevredigend worden genoemd.
Met betrekking tot het godsdienstig leven der inlandsche beking trok niets bijzonders de aandacht Van Protestautsche
zijde w e r d , naar aanleiding van een van inlandsche hoofden
iitgegain'n wenseh . h e t denkbeeld eener missie aan de BovenMelawi in overweging genomen , doch om financieels redenen
werd daarvan voorloopig afgezien. Nadat in 189i> de Roomschkatholieke statie Singkawang tydelyk was opgeheven. is in 1S97
ook de niet het missiewerk in de Sebroeang-streek (BovenKapoeas) belaste geestelyke van X a n g a Sedjiram naar elders
overgeplaatst.
' •'• algeineene g e z o n d h e i d s t o o t a n d was zeer uaar wenseh.
Het waardecyfer van den iuvoer daalde eenigszins . docli dat
van den uitvoer steeg aanzienlijk: o v e r ' t geheel kon de toestand
van den handel gunstig worden genoemd.
In algemeenen zin kon de rystoogst niet geslaagd heeten.
Daarentegen was het vrij voordeelig gesteld met de inzameling
vui ganibier, indigo en k l a p p e r s , doch de pepereultunr gaf
weinig bevredigende uitkomsten. Inzameling vau boschproducten
bad <>p gmote schaal plaats en de handel daarin was levendiger
lan ooit.
De vi-ehvangst bleef aan een groot gedeelte der bevolking
een goed bestaan opleveren. De rivier- of zoetwatervisscherij
was in verband met de groote vangst van het voorafgegane j a a r
>-!iter van A-einig b e t e e k e n i s , zelfs in de Boven-Kapoeas.
^ 14. Ziuilcr- en OotlerafdeeliHQ van Bomeo.
In het onder ons rechtstreekse!) bestuur staande gedeelte van
lit gewest hadden geene gebeurtenissen van politiek belang plaats.
In de b o v e n s t r e k e n . waar zich nog altijd de pretendentsultan G o i s n MOHAMAD SKMAX bleef o p h o u d e n , was ons van veel
nut liet bekwame districtshoofd te Moeara Laoeug (Boven-I)oe- ••n\, KIAHI SAIIADAX , wien in Maart j l . de zilveren ster voor
trouw en verdienste geschonken werd. Op een tocht door hem
::> de streken der Boven-Barito ondernome:i voor den aanslag
.au de bevolking in de hoofdelijke belasting, onderbond hij veel
iiedewerking zoowel van TOUHOXGCOIQ D.IIDAN (vroeger een der
ijverigste aanhangers van den pretendent-sultan) als vau hoofden ,
lie tot nog toe eene afwachtende houding hadden aangenomen.
In de Laoeng-streek nam SAHAIIAX'S invloed eveneens toe. Op
aanraden van genoemd districtshoofd bracht TonUOIOOOHO DIIHAN
aan den assistent-resident der al'deeliug Doesoenlanden , toen
leze zich te Moeara Laoeug bevond , niet het grootste gedeelte
zijner bloed- en aanverwanten een bezoek en vergezelde vervolgens
hen ambtenaar op eene reis de Barito op. Later verzocht hij
schriftelijk dat bezoek te willen beschouwen als zijne onderwerping . doch hem voorloopig n o g te verschoonen van een tocht
naar Bandjermasin, om aldaar den resident zijne onderwerping
aan te bieden. De pretendent-sultan was over de handelingen
vau TomiONOGOXG DJIDAN zeer ontstemd en heeft hem in het
ipenbaar vervloekt. Het schijnt echter dat zij zich weder met
elkaar verzoend h e b b e n . want de laat>tgenoemde was sedert
tegenwoordig geweest bij de besnijdenis en het huwelijk van een
familielid van den pretendent-sultan. Hoewel van deze feesten
veel werk was g e m a a k t , waren verscheidene invloedrijke hoofden
afwezig en had de bevolking er weinig belangstelling voor g e t o n d . Ter bestrijding van de onkosten wendde G o m i MOIIAMAD
.VMAX

zich

tot

KIAHI SAIIADAN,

die

hem ook n u weder hielp.

Zoowel de pretendent-sultan als zijn schoonzoon GoHTI MoHAVAD
ABSAT verklaarden herhaaldelijk dat zij hunne onderwerping
/ aden komen a a n b i e d e n , doen aan die uitlatingen m o e t . naar
de resident bericht, niet te veel waarde gehecht w o r d e n , daar

zjj ieder oogenblik van plan veranderen. B\j de laatste ontmoet i n g niet

KIAHI SAIIADAN gaf' QoBSTI MOIIAMAD SKMAN te

kennen

dat liij zich rustig in de bovenstreken wilde nederzetten eu niet
meer tegen het Gouvernement zou optreden. Om het benoo ligde
hout te verkrijgen voor een h u i s , dat hij in het stroomgebied
der Menawing wilde bouwen , was h i j , hoewel te vergeefs, de
Laoeng-streek gaan bezoeken.
Zekere ToMMOaooove ANOI , hoofd van Moeara Koenji (in
de nabuurschap van de Djoeloei gelegen), die met i g n schoonv a d e r , TouMOaoooxa SAUOEH , den geheclen bovenloop der Barito
tot aan de grenzen met de residentie Westerafdeeling van Borneo
beheerscht, kwam in J a n u a r i jl. naar Moeara Teweh om vau
zijne goede gezindheid blijk te geven. Door den assistent-re-ideut werd hem de eed van trouw en gehoorzaamheid afgenomen,
waarna hij van eene akte van aanstelling en van eene Nederj landsche vlag werd voorzien. Deze e r k e n n i n g van ons ge/.ag
i acht de resident van veel beteekenis, aangezien hierdoor d e i n vloed van de partij van den pretendent-sultan in bedoelde streken
als vernietigd kan worden beschouwd. I n Februari werd d i t
voorbeeld gevolgd door een neef van voormelden ToifXOHOOoaa
' lJjinAN , niet name TomiOMaoaa DJADAM , die met het grootste
: gedeelte zijner mannelijke familieleden den assistent-resident
mede zijne onderwerping aanbood.
In de Boven-Laoeng-streek dreigden vijandelijkheden td o n t staan tusschen de Dajaks aldaar en de Boegineezen uit het gebied
der Boven-Pahoe-rivier (Koetei) wegens het snellen van drie
Boegineezen. lteeds stonden de partijen gewapend tegenover elkaar,
toen door tnsschenkomst der hoofden de vrede hersteld werd.
Hoorde men vroeger herhaaldelijk van moorden in het gebied
der Boven-Barito . gedurende het verslagjaar kwam er slechts
één voor, namelijk op een volgeling van het in 't verslag van
1890 (blz, 25) genoemde hoofd TomtOMOOWl SILAM van Siang
Moeroeng. De reeds genoemde ToKMOSGOOVa Azoi leverde den
histgever t o t dien moord aan ons bestuur uit.
Het districtshoofd van de Kleine Dajak vertoefde gedurende
3' ., maand in de streken der Boveu-Kaha.jan eu Boven-Kapoeas.
De t o o t a n d was er g u n s t i g ; de hoofden hadden de in 1894 op
de groote vergadering te Toeuibang Anoei ontvangen beveleu
(zie bet verslag van 1895, blz. 21/22) trouw opgevolgd. Tal vau
geschillen konden door het districtshoofd op vreedzame wijze
worden opgelost. Dit verblijf werd tevens benuttigd om een
meer gelijkniatigen aauslag van de hoofdelijke belasting te b e w e r k e n , terwijl eenige s t a m m e n , die tot nu toe geen belasting
hadden betaald , alsnog werden aangeslagen. Zij hadden d a a r tegen geen bezwaar.
Eenige familieleden van den in de voorgaande paragraaf b e doeldeu RADEN PAKOI uit de Boven-Melawi (Westerafdeeliug vau
B o r n e o ) , ouder wie zijn schoonzoon DKKAD.IAK , hadden de wijk
genomen naar het gebied der Boven-Barito. Genoemde DKKAD.IAK
had

zich tot GozsTl MOIIAMAD SKMAN en GoHTI MOIIAMAD Aaa&l

gewend om hulp en ook KIAHI SAIIADAX te Moeara Laoeng o p gesocht. Aan laatstgenoemde deelde hjj mede dat hij eerst bosch*
producteu incest inzamelen om eene schuld af te betalen en
daarna met zijne familieleden naar den assistent-resident t e
Moeara Teweh wilde gaan. Andere lieden uit de Melawi-streek
hebben zich bij aanverwanten in de Dajaklandeu en de bovenlanden der afdeeling Som pit gevestigd. Zij hielden zich daar
rustig en wensehen voorloopig niet naar hun geboorteland terug
te keeron.
Omtrent de aan inlandsche hoofden krachtens eene gouvernements-instructie ter besturing gegeven landschappen, gelegen in
het zuideljjk deel van Borneo's Oostkust, welke bekend staan
onder den naam van Tanah Boeinboe-landen , doch die tot het
rechtstreekseh gotivernoiuentsgebied behooren, wordt het volgende l)ericht. |)e bestuurder van Batoe Litjin kwam tijdens
het onderzoek van de hein ten laste gelegde wederrechtelijke
handelingen (zie vorig verslag, blz. 23) te overlijden: een neef
van den overledene, eene als eenvoudig en eerlijk bekend staande
persoonlijkheid, werd tot waarnemend hoofd van d a t l a n d s c h a p
aangesteld. De bestuurder van T j a n t o e n g , die zich aan onrechtmatige handelingen had schuldig g e m a a k t , de bevelen van den
controleur omtrent de opvatting van personen niet opvolgde en
eene ongepaste houding tegenover dien ambtenaar a a n n a m ,
werd naar BandjerruaMii opgezonden en aldaar door den resident
terechtgewezen. Dit had eene goede u i t w e r k i n g : sedert dien tijd
had de controleur niet meer over hem te klagen.
Met het zelfbestuur van Pegatan-Koesan kwam onder d a g teekening van 23 Oetober 1897 een suppletoir contract tot s t a n d ,
waarbij onze injnverordeningen voor beide landschappen en
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hiunit? ingezetenen bindend werden verklaard: bedoelde over- gedaan verzoek om aan een deel zijner onderhoorigen toe te
eenkonist werd goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernements- staan zich op gonvernementsgebied te vestigen (verg. vorig verbeslnit dd. ó Februari 1898 n . 81. Omtrent den bestuurder, slag . blz. 22 28).
die bet Gouvernement gunstig gezind is, wordt overigens geIn «Ie noordelh'k aan Koetei grenzende Berouwsche landzegd dat hij . ondanks herhaalde raadgevingen oni zich tlaarvan schappen kwam eene verandering ten goede in de gespannen
meer te onthouden , verslaafd blyf't aan opium en dobbelen.
verhouding tusschen den sultan van (joenoeng Taboer en dien
In de overige tot dit gewest behoorende zelf besturende land' van Sambalioeng: dientengevolge hebben de vele inlandsche
schappen kon de politieke toestand bevredigend genoemd worden . | gelukzoekers in deze streken met hunne kuiperijen minder kans
behalve in het tot de afdeeling Simpit behoorende Kotta Wa- | van slagen . hetgeen aan den algemcenen gang van zaken slechts
ringiu . waar de bevolking veel te lijden had van vexatoire han- i bevorderlijk kan zijn. Had eerstgenoemde zich al dadelijk zeer
lelingen der vorsteutelgen. Daar de controleur van genoemde ingenomen betoond met de vervanging in Mei 1897 van den te
atdeeling ongeveer eene maand in dat landschap vertoefde, was Berouw geplaatsten inlandschen posthouder door een controleur,
hij in de gelegenheid de toestanden aldaar wat beter te leeren de sultan van Sambalioeig scheen er niet tevreden mede te zijn ;
kennen. Het door hem uitgebracht rapport gaf den resident aan- deze bb-ef althans steeds in de bovenlanden verwijlen eu weileiding om bij een bezoek aan Kotta Waringin den bestuurder geide naar Berouw af te komen , zooals het heette omdat de
te wijzen op de verwaarlooziug van de belangen van zijn land , wazirs" g-^ene behoorlijke woning voor hem luidden doen open volk en hein aan te raden den handel te bevorderen en de richten. Een sehrn'ven van den resident deed den sultan echter
heerendiensten te verminderen. De vorst beloofde 'sresidents wen* van gedachte veranderen: hij kwam in November te genoemder
ken en raadgevingen te zullen opvolgen. Verschillende punten, plaatse en schijnt tegen de tegenwoordigheid van den controleur
waarin bij het bestaande politiek contract niet Kotta Waringin aldaar geen bezwaar meer te hebben. In Mei jl. heeft de sultan
niet oi' niet voldoende was voorzien , werden nader geregeld te Bandjermasin een huldebezoek aan den resident gebracht.
bij eene suppletoire overeenkomst dd. 28 September 1897 , welke De iu l89t> gehouden verkiezing van Si BAOIAN , den oudsten
werd goedgekeurd en bekrachtigd bij gonveinementsbesluit van zoou van den sultan vau BambsJioeng . tot eventueel opvolger
•". Februari 1898 n . 80.
| in het bestuur over dat landschap werd bij gouverneincntsbeIn Pasir werd, na het optreden in October 189G van een ! sluit vau 1 •» December 1897 n'. 11 goedgekeurd en bekrachtigd.
nieuwen sultan (zie vorig verslag, blz. 2125) de rust niet ver- j Het gezag van dezen vorst <>ver de Dajaks binnen zijn gebied
stoord , en van roof. moord en diefstal, die er tijdens het wan- 1 is nog zeer gering: hij h eft niet kunnen beletten dat door
bestuur van den vorigen sultan aan de orde van den dag waren . Bassaps uit de benedenstreken een sneltoeht naar Sangkoel [rang
werd ï.iet meer gehoord. De verhouding tusschen hetinlandsch ! in Koetei is ondernomen : bij die gelegenheid zijn ze echter
en het Europeesch bestuur was naar wensch. De sultan. die teruggeslagen met verlies van verscheidene dooden. Het vrouzwaar lijdende is aan aanihorstigheid, vestigde zich voorgoed ! welijke hoofd van den voornauinsten Dajakschen stam in (ioeop de hoofdplaats van zijn land , waar hij eene passar liet bouwen. noeug Taboer maakte hare opwachting bij den controleur. Deze
Slechts eenmaal ondernam hij eene reis naar de binnenlanden bezocht met den sultan verschillende streken van het landschap.
om zijne familieleden af te halen. De afgezette sultan hield zich
De stand van zaken in Boeloengan was bevredigend. In de
rustig te Bandjermasin j eenigen dergenen, die hem daarheen Boven-Sesajab bleet het . na de afzetting en verbanning in 1896
gevolgd waren, keerden naar Pasir terug: het waren grooten- vau SlSATOE . den aan tien sultan vau Boeloengan onderhoorigen
deels vrouwen , die zich in den vreemde niet tehuis gevoelden. panembahan van die streek, rustig. Door Dajaks uit het gebied
Omtrent het landschap Koetei wordt in het gewestelijk ver- der Boven-Boeloengan-rivier was een sneltoeht beraamd: de
slag medegedeeld dat de handel, zoomede het aautal in werking sultan begaf zich echter zeit naar de kwaadwilligen eu wist hen
zijnde ondernemingen van landbouw en nijverheid er toenemen. te bewegen vau den voorgenomen tocht af te zien. Verscheidenen
De gedurende eeni<xe maanden in Europa vertoefd hebbende der invloedrijkste Dajaksche hoofden kwamen te Boeloengan
Koeteisehe prinsen keerden in November 1897 in hun land terug, hunne opwachting maken zoowel h'\\ den sultan als bij den
zeer voldaan over de hun in Nederland tebeurt gevallen ont- controleur en enkelen waren ook tegenwoordig bij de verkiezing
vangst De voor tien sultan en voor de prinsen bestemde tegen- van des sultans oudsten zoon tot zijn eventuèelen opvolger.
geschenken van H. M. de Koningin werden hun sedert op pleeh- Deze verkiezing werd door de Indische Kegeering goedgekeurd
tige wijze uitgereikt. Omtrent de overneming door het Gouver- eu bekrachtigd bij besluit dd. 22 Januari 1898 n . 9. De counement van tolrechten en pachten in Koetei, zoomede in eeuige troleur bezocht verschillende gedeelten van Boeloengan met het
andere landschappen ter Oostkust van Borneo. worden de eind- gewestelijk stoomjacht Sopliia en deed ook een tocht langs de
voorstellen van de Indische Itegeering tegem oetgezien.
Siboekoe-rivier.
Het bekende hoofd der Kajau-Dajaks, Kwura Iii.vv.. deed de
Het gewestelijk verslag vau 1897 bevat nog het volgende vau
deelnemers aan de wetenschappelijke expeditie naar Centraal- algemeenen aard.
Borneo verg. vorig ver lag, blz. 22) uitgeleide tot O-djoe ïepoe
Over het geheel was de volksgezondheid in ons rechtstreeksch
aan de Mahakkam . niet ver van de in het verslag van 189Ö gebied guustig; alleen hoorde men er veel van oogziekten. In
(blz. 27) genoemde kampong Ana. Op 24 .Mei 1897 had hij aldaar de zelfbesturende landschappen ter Oostkust van het gewest was
eene samenkomst niet den assistent-resident van Koetei en de het in dit opzicht minder bevredigend gesteld : de berriberri
Noordoostkust van Borneo en ri«'p, ook namens de andere Da- eischte er vele offers en in Koetei werden bovendien vele gejaksche hoofden . «Ie hulp van het Gouvernement in tegen de vallen van 'ouik/.iekte , niet zelden met doodeljjken afloop geconBatang Loepar-Dajaks , 'He herhaaldelijk , met overschrijding van stateerd. Van bestunrswege werden geneesmiddelen ver-nekt.
de grens tusschen Serawak en het Nederlaud~ch gebied, invallen
1 ie veepest, die blnkens het vorig verslag (bl/.. 2">) in Dedoen in de streken aan de Boveu-Mahakkam. daarbij verkla- c?mber I8UG onder te Bandjermasin aangevoerd vee uitbrak en
rende dat de Kajan'a zich aan elke door het Gouvernement in zicli over de afdeelingen Amoenthai e:: Martapoera uitbreidde,
deze te nemen beslissing zouden onderwerpen. Voorts verzocht was in Augustus 1897 geheel geweken. Het zwaarst was de onder*
hij uitbreiding van onzen bestuursiuvloed tot ('entraal-Borueo afdeeling ï a u a h Laut tier laatstgenoemde atdeeling geteisterd.
en om plaatsing van een besturend ambtenaar aldaar. Naar Overigens kwamen onder tien veestapel geene ziekten van aanaanleiding hiervan is in April j ! . de gewezen leider van de belang voor.
liOOgerbedoelde wetenschappelijke expeditie, dr. A. \V. Xn:iTen gevolge van een meer regel matigen regenval waren de
wKNiüis . met een controleur van het binnenlaud-ch bestuur in aitkorasten vau den rystoogst gunstiger dan in 189i>. De t e l t
commissie benoemd tot het instellen van een plaatselijk onder- van Liberia-koftie neemt steeds toe: zoowel Europeanen als inzoek naar d' hangende geschillen tusschen de Dajaks van de !an Iers eu vreemde oosterlingen honden zich er mede bezig. De
Boven-Mahakkam en de uit Serawak afkomstige Batang Loepars. koffietaiuen van deu sultan van Koetei werden weder uitgebreid.
De commissie, die dour eenig gewapend personeel zal worden In sommige streken van het gouverneuientsgebitd werd in meer*
vergezeld en aan welke o. a. een photograaf en een opneiuer tlere mate dan vroeger werk gemaakt van tle teelt van tabak
zullen worden toegevoegd , heeft in opdracht naar bevind van voor de Enropeesche markt, echter ten koste van het voor de
zaken te handelen, omtrent hare bevindingen en verrichtingen inlandsche markt bestemde product, waarvan minder verbouwd
te rapporteereii en voorstellen in te dienen tot bestuur~vesti<ring werd. De uitgestrekte klapperbosschen in Amandit (afdeeling
in Centraal-Borneo. Daarna zal dr. NisuwaHcis door een bezoek Amoenthai) en Sampit leverden eene ruime hoeveelheid copra
van de Boven-Kajan->treken zich op de hoogte gaan stellen van o p . met de bereiding en tien verkoop waarvan menigeen goed
de toestonden onder de Kediin- "f Kenja-Dajaks . e:i zulks in geld verdiende. De teelt van rottnii breidde zich weder uit: de
verband met het i:i Maart 189G door hun algemeen stamhoofd
• .•/.".; van bet product waren echter minder gunstig.
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l)c handel bleef stationnair. Ten aanzien van hel Christelijk
zendingawerk getuigen <le bestuursberichten dat in I897deevangelisatie weinig ot' geen vorderingen maakte. De Islam bleef
zich oiiiliT de heidensehe Dajaka langzaam uitbreiden.
§ 15. Celehes tn' onderliooritjheileti,
In de onder mis reehtatreekseh bestuur staande gedeelten van
«lit gewest kon de politieke toestand gedurende 1897 over het
algemein gnnstig genoemd worden.
Het in 1896 tussohen den geschorsten en den waarnemendes
(sedert definitief benoemden) regent van 8anraboni (afdeeling
Takalar) gereten geschil over het bezit van eenige sawahs en
vischvyvers, die door den eerste werden beschouwd als te beliooren tot zyne poesaka's, doch door den laatste sis ornaiuentsveldeii werden opgevorderd, werd grootendeels uit den weg
geruimd door de overgave van de meeste der betwiste gronden
aan den waamemenden regent.
In diezelfde afdeeling Takalar bad uit het gebied van den
glaraug van Lakatong volksverloop plaats, en «rel van aldaar
gevestigde lieden , afkomstig uit het, onder zelfbestuur staande

landschap Laikang, die vanwege den vorst van Laikang tot terug-

keer naar hun geboortegrond waren aangezet om den glarang,
tegen wien hij eene veete had , bij het bestuur in een kwaden
naam te brengen en, zoo mogelijk, diens val te bewerken. Het
een noch het ander is hem echter gelukt. Door den gewesteljjken gouverneur is bepaald dat de uitgewekenen hunne velden
in Lakatong niet mogen bewerken . sis zij er zieh niet weder
metterwoon komen vestigen. Tot nog toe was evenwel geen enkel

huisgezin naar Lakatong teruggekeerd.
De op het eiland Kalao Towa (afdeeling Saleger) gevestigde
Buetonneezeu weigerden de aan het Gouvernement verschuldigde

hoofdelijke belasting aan den posthouder van Bonerate te voldoen, omdat zekere LAHABOEWA, een lloetousche prins, die met
vijf prauwen ten anker gekomen was. van hen aan belasting
reeds f 1 per man benevens wat landbouwproducten ingevorderd
ha'! en hen met moord bedreigd had. indien zij den posthouder
de hoofdelijke belasting betaalden Tevens had hij een door
dien ambtenaar aangestelden kapnla-kainpoug ontslagen en een
ander in zijne plaats benoemd. Aan den sultan van Boeton
was de uitlevering van de schuldigen verzocht, ouder mededeeling dat, in afwachting daarvan, het jaarlijksch geschenk
ad 1 800 aan zijn gezantschap voorioopig achterwege blijft.
Voor zooveel de niet onder rechtstreeksch bestuur gebrachte
streken betreft, valt sleelits ten aanzien van sommige het een
en ander mede te deelen
Ofschoon onze betrekkingen met Gowa vriendschappelijk
worden genoemd, werd echter niet de inwilliging verkregen van
een door den gewestelijken gouverneur aan het Gowasch bestuur
aan verzoek om de in de laatste jaren vlak bij de grens
met ons gebied opgerichte passars, opiumkitten en dobbelplaatsen in het belang van orde en veiligheid twee adriepalen

te verplaatsen en om een binnen dat landschap gelegen terrein
tijdelijk in huur of tegen schadeloosstelling af te ^tian tot het

houden van schietoefeningen niet het nieuwe geweer. He
militair.; verkenningen werden er in 1897 van April tot de eerste
dagen van December voortgezet zonder dat eenige moeieljjkheid
werd ondervonden.
Het in 't vorig verslag (blz 25 26) bedoeld nieuw politiek
contract met Soppeng, dd. 18 Januari 1897, zoomede de voor
de in het laatst van 1895 opgetreden bestuurster van dat landschap bestemde akte van bevestiging werden bq gouvernementsbesluit van lo Juli 1897 n . ló goedgekeurd en bekrachtigd.
In tegenwoordigheid van den assistent-resident ter beschikking
heeft in Februari 1897 zonder ernstige nioeielijkheden de verkiezing plaats gehad van een .aroeng ri awa" in Mario-ri-awa,
een va/.alstaatje van Soppeng. Als zoodanig werd de zoon van
der. in 189b overleden hoofdvorst van Wadjo verkozen.
!>•• bestuurder van Kassa, welk landschap met Doeri , Maiwa
en Batoelappa de Masenrempoeloe vormt, kwam iu Maart 1897
te overlijden: zijne oudste dochter werd, overeenkomstig de
laudsinstellingen . door de landsgrooten tot zijne opvolgster
verkozen.
In Wadjo bleef ook gedurende 1S97 de waardigheid van „aroe
matoewa" (hoofdvorst) nog in handen van den waamemenden
titularis AI.OK Bsrrme, daar tot de verkiezing van een nieuwen
hoofdvorst, in de plaats van den in Augustus 189t> overledene,
nog niet werd overgegaan. Omtrent het landschap Tentpe, dat
zich in handen bevond van den overleden hoofdvorst, doch sedert
door andere Wadjosehe waardigheidsbekleders iu bezit was ge-

nomen , namelijk voor een deel door de «ranrang toewa" en voor
een ander deel door den „tjakoeridi " (verg. vorig verslag, blz,

26). blijkt nader dat als eenige rechthebbenden daarop beschouwd
moesten worden de „ranrang toewa" en . in plaats van den
,tjakoeridi ", de vorst van Maiwa. Het bezit er van door den
overleden hoofdvorst was geheel wederrechtelijk. Voorioopig had
nu ABOB B r r m a Tempe onder zijn bestuur genomen, met het

voorueinen om, wanneer de gemoederen tot bedaren zouden zijn

gekomen , het landschap in handen te stellen van de wettige
rechthebbenden.

In Loewoe, waar wegens overlijden van den vermoedelijken

bestuursopvolger eene nieuwe verkiezing moest plaats hebben,
werd in December 1897 als zoodanig aangewezen de zoon van
den overledene. Deze keuze werd iu .Maart jl. door het Gouvernement bekrachtigd, op aanzoek van den vorst van Loewoe werd
in Juli 1897 eene Bonische krijgsmacht naar de Loewoesche
Toradja-landen gezonden in verband met een inval aldaar gedaan
door den gemaal van de vorstin van Enrekang, met name ABOI
S.IHKANO. broeder van den vorst van Sideureug . die beweerde
dat het Loewoesche landschap Mukale tot Enrekang behoorde.
Ofschoon de vorst van Sidenreng zijn broeder in bet ongelijk
stelde en dezen gelastte zich uit Makale terug te trekken , stoorde
zich Asoi SoBlilta daaraan niet. De Bonisehe krijgsmacht versloeg
echter de lieden van Enrekang en verjoeg ze uit de Toradja-landen.
Ten einde advies uit te brengen omtrent de vraag of en.
zoo ja, hoever Loewoe invloed kan uitoefenen over de Alfoersche
stammen in het landschap Posso (resideutie Menado). werd door
eene commissie , bestaande uit twee ambtenaren van het binnenlandsch bestuur |van wie er één door den gouverneur van (Selebes
en onderhoorigheden en één door den resident van Menado was
aangewezen) en aan wie een officier van den generalen staf,
BOomede — als gids en tolk — de te Posso gevestigde zendelingleeraar waren toegevoegd, een onderzoek ingesteld naar den
toestand in laatstgemeld landschap. De hoofdingenieur van het
mijnwezen li. FBTOBVA, die de reis ook mederaaakte, kwam om
het leven door het omslaan van het vaartuig, waarmede hij het
meer van Posso trachtte over te steken. Nopens het door bedoelde commissie uitgebracht rapport werd, tijdens de afsluiting
der Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk, advies ingewacht van den directeur van binnenlaiilsch bestuur.

In

bet Mandharache landschap Balangnipa (westkust van

Celebes) waren roof en diefstal aan de orde van den dag. Aai
eenige personen . die zich schuldig gemaakt hadden aan die vergrijpen ten nadeele van een paar bewoners van het eiland GrootBalang (afdeeling Makasser), werden door den assistent-resident
ter beschikking tijdens zijn verblijf in dat landschap in Juni
1897 schadevergoedingen opgelegd, die onmiddellijk werden uitbetaald. In den toestand van de overige Mandhar-staatjes viel,
volgens het gewestelijk verslag, eenige verbetering waar te
nemen. Met de door de Indische Regeering noodig geachte aanvulling van een der artikelen van de in September 1S9G tot
stand gekomen nieuwe politieke contracten met de Mandharsche
landschappen Tjenrana en Mamoedjoe werd door de betrokken
zelfbesturen ingestemd, waarvan zy deden blijken door eene aai:
den voet der overeenkomsten onderteekende en bezegelde verklaring (Augustus 1897). De voorwaarde, bij de goedkeuring
dier contracten door de Indische Regeering gesteld (zie vorig
verslag , blz. 26) . werd hierdoor vervuld.
Door den civielen gezaghebber te Donggala werden in 8eptember 1897 politieke contraeten gesloten met de zelfbesturen
der Kaïiische landschappen Sigi. Dolo en Belomaroe. vau welker
bekrachtiging door de Indische Regeering tot dusver hier te
lande nog geen bericht is ontvangen.
Iu 't vorig verslag (blz. 2i>) werd gemeld dat niet de zelfbesturen van Tontoli (gouvernement (,'elebes en onderhoorigheden)
en Bwool (residentie Menado) overeenstemming werd verkrei;e>
omtrent eene nieuwe omschrijving van de grens tusschen beide
landschappen. Van de ter zake opgemaakte verklaringen . bestemd om aan het niet elk dier landschappen bestaande politieke
contract te worden gehecht, werd aanteekening gehouden bh'

gouvernementsbesluit dd. 14 October 1897 n . 19. Er is uu be-

paald dat de grens wordt gevormd door de Lakoang-rivier tot
aan haren oorsprong : voorts door den bergrug, die naar den kam
van het Dako-gebergte loopt, en verder door dat gebergte tot het
centraalgebergte , dat de waterscheiding vormt tusschen de noorden de zuidkust van Xoord-Ceiebes.
Bij den sultan van Boeton werden van hestuurswege stappen
gedaan om teu behoeve van het Gouvernement — voor de
oprichting van eene halfwilde paarden stoetern' — de beschikking

I.jjlagc C.
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te erlangen, desnoods door daarvoor eene jaarlüksche baar te | in de organisatie van het inlandsch bestuur als op het stuk der
betalen, over een onbewoond en onbebouwd gedeelte van liet : heerendiensten aldaar eenige hervormingen voorbereid, waarom"
Boetonsehe eiland Kabaëna. Tot dusver werd echter van dan sultan treut de resident in Februari jl. van instruc.tiën is voorzien.
geen beslissend antwoord ontvangen. Ook omtrent liet hem ^ <laaii voorite] om zijn recht tot het rerleenen van vergunningen
tot het doen van niu'nbouwkundige opsporingen e n h e t verleeneu
van mijnconeossiê'n aan het < ïouvernement af te staan , had hij zich
nog niet verklaard. S e t op Boeton gelegerde detachement militair e n , «lat in bet begin van 181)7, wegenj het heeraohen van de
cholera op dat eiland , naar Makasser was overgebracht, keerde in
Oetober d. a. v.. toen die riekte geweken waa . oaar Boeton terug.
De staat der volksgezondheid was b e v r e d i g e n d ; slechts in de
afdeelingen Takalar en Zuideidistricten en in de onderaideeling
Pangkadjene der afdeeling Noorderdistricten kwamen nogal veel
koortsen en baikriekten voor, echter telden niet doodelijken afloop.
Onder de buffels in de afdeelingen Takahtr en Oosterdistricten
heerschte in de eerste helft van het j a a r eene z i e k t e , waaraan
ongeveer 200 dieren bezweken. Wegens afwezigheid van een
deskundige kun de aard der ziekte niet worden geconstateerd.
Voornamelijk ten gevolge van de te vroeg ingevallen droogte
was in de meeste gouvernementslanden de rü'stoogst minder
ruim dan in 1896; alleen in de afdeeling Zuiderdistricten, met
uitzondering van het regentschap B i n a m o e , viel hij heter uit.
I n de vorstenlanden , uitgenomen in T a n e t t e en B a r r o e , waren de
uitkomsten buitengewoon gunstig. Andere voedingsgewassen dan
rijst, waartoe vooral d i a g o n g , katjang, ketella en andere aardvruchten belmoren, slaagden naar w e n s c h , en van de koffieplantsoenen werd een ruimer prodact dan in 1890 verkregen.
In de vorstenlanden . voornamelijk in Loewoe, L a i w o e i , de Man*
dharsche en de Kaïlische landschappen , zoomede op Soembawa,
levert het inzamelen van boschproducten aan liet grootste gedeelte der bevolking een middel van bestaan op.
Ten gevolge van de lage prijzen van koffie, ilammar. r o t t a n ,
en andere handelsprodacten en den o n g u n s t i g uitgevallen rijstOOgst was zoowel de groot- als de kleinhandel zeer gedrukt.
De Islam breidt zich langzaam uit onder de Alfoeren van
Centraal-Gelebes en liet zuidoostelijk schiereiland en ook onder
de To-Donggo op Soembawa en in het onder Bima ressorteerende Mangerai (Flores). De in de Zaiderdistricten gevestigde
zendelingen van de Utrechtsche Zendingsvereeniging maakten
zich zeer verdienstelijk door het verleenen van geneeskundige hulp.
£ 16.

Menado.

Van de bij de wet dd. 1 Februari 1898 (Nederlandsen Staats*
blad n°. 4 3 , Indisch Staatsblad n°. 114) geopende gelegenheid
oiu dit gewest in zijn geheel of voor een gedeelte hij het gouvernenientstolgebied in te lijven, is door den Gouverueur-Gener a a l , te rekenen van 1 J u n i 1898, reeds gebruik gemaakt voor
zooveel betreft de Hinahassa en het district K w a n d a n g der
afdeeling (.Joroutalo , zoomede ten opzichte van de onder inlandsch
zelfbestuur staande landschappen ter noordkust van Celebes en
die op de Bangi* en Talaut-eilamlen. De verschillende daartoe
betrekkelijke regelingen (zie Indisch Staatsblad 1898 n°. 119
t m 122), waaronder ook de invoering in het nieuwe tolgebied
van den petroleum" en den lucifer-accijns , worden nader behandeld in hoofdstuk 31. Tot de invoering van de besproken
maatregelen in de genoemde onder inlandsch zelf bestuur staande
gedeelten van het gewest was reeds vroeger (verg. het verslag
van 1895, bl/-. 26/37. en dat van 189/'. blz. 27/28) de insteuv
ining der betrokken b e s t a a r d e n v e r k r e g e n , terwijl het bedrag
der hun daarvoor jaarlijks uit te keeren schadeloosstellingen —
waarvan alleen ten opzichte van de eerstbedoelde landschappen
(die op de noordkust van CelebesI sprake behoefde te zijn —
geregeld werd bij de niet Bwool, K a i d i p a n g , Bolang I t a n g ,
Bintaoena en Bolang Oeki in September 1SD7 en met Bolang
Mongondo op 2 April 1898geslotensuppletoireovereenkomsten,
alle sedert goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernementsbesluit
dd. 14 Mei 1 8 9 8 n . 2 - \ I n verband m e t de reeds o n t s t a n e en — als
gevolg van de in opkomst zijnde niijnindnstrie— te verwachten
verdere ontwikkeling der handelsbeweging in d i t gewest zijn met
1 April 1898 (Indisch Staatsblad n°. 11) d e vroeger onbeduidende
havenplaatsen Belang (Minahassa)en Kwandang(< rorontalo)opengesteld voor den algemeenen handel. Tot het treilen van de met
de voorgenomen loslating van de verplichte teelt en levering van
koffie in de Minahassa samenhangende regelingen ia de Gonvernenr-Generaal in Mei 1898 doo- het Opperbestuur gemachti
Gedurende het verslagjaar bleef allerwegen in het gewesl d
politieke rust bewaard.
Met opzicht tot de Sangi- en Talaut-eilandeu worden zoowel
Handelingen der Staten-Generaal

Bijlagen. 1S93—13: 9.

Verder zal met de radja's aldaar worden onderhandeld over
belangrijke wijzigingen in de niet hen bestaande politieke cont r a c t e n , ook ten einde in hun gebied <le toepasseljjkkeid van
onze oujnverordeningen te verzekeren.
.Met dit Laatste doel kwamen reeds met verschillende land«
schappen in dit gewest regelingen t o t s t a n d , hetzij t e r gelegenbeid dat nieuwe politieke contracten gesloten w e r d e n , ZOOals
met de lager te vermelden Tominiaehe landschappen Parigi en
Todjo, hetzij dat nopens bedoeld p u n t suppletoire contracten
werden aangegaan . zooals het geval was zoowel met het mede
lager te noemen Toininische landschap Maoeton als met «Ie
hiervoor reeds vermelde noordkust-staaties, namelijk onder
dagteekening van 14 Mei 1897 met Bwool, op 25 Juli met Bintaoena
en met Bolang [ t a n g , op 2G J u l i niet Bolang Oeki en met h a i d i p a n g , en op 2 April IS'.'S met Bolang Mongondo. De bedoelde
suppletoire overeenkomst met Bwool is door de Indische Regeering
goedgekeurd en bekrachtigd bij besluit van 2 9 J u n i 1897 n°. 1 9 ,
onder voorbehoud dat de vergunningen tot het doen van iuijnbouwknndige opsporingen, welke reeds vroeger door h e t zelfbestuur
met voorkennis van hot Gouvernement zijn uitgegeven aan particuliercn, voor zooveel de houders dier vergunningen daarvan
geen afstand mochten d o e n , beheerscht blijven door de bepalingen
van de betrekkelijke door den resident goedgekeurde overeenk o m s t e n , met dien verstande evenwel dat de concessié'n tot
m g n o n t g i n n i n g , welke van die vergunningen het gevolg mochten
zijn, worden uitgegeven door het Gouvernement. Met dat voorbehoud heeft het Bwoolsch zelfbestuur ingestemd Daar in de
verder genoemde noordkust-staatjes zulke goedgekeurdeovereenkomsten met particulieren niet bestaan , konden de niet deze landschappen gesloten suppletoire contracten zonder voorbehoud worden goedgekeurd en b e k r a c h t i g d , hetgeen ten aanzien van
B i n t a o e n a , Bolang I t a n g , Kaidipang en Bolang Oeki geschiedde
bij gouvernementsbesluit dd. 24 September 1897 n°. 19 en ten
aanzien van Bolang Mongondo bij dat van 4 J u n i 1SU8 n". 2.
In de meeste der voormelde noordkust-staatjes is nog n i e t ,
zooals in Bwool. het verbruik van opium algemeen doorgedrongen,
en daar de radja's beducht waren d a t die toestand n i e t behouden
zou kunnen blijven tenzij de Regeering den invoer er van verbood
en s t r a f b a a r s t e l d e , is in den aanvang van 1898 (Indisch
Staatsblad n . 17) met betrekking tol Bolang Mongondo, Bolang
I t a n g . K a i d i p a n g . Bintaoena en Bolang Oeki zoodanig verbod
in het leven geroepen, ook ten opzichte van sterke d r a n k e n ,
met hoedanige uitbreiding van het verbod de radja's gaarne
instemden . waar toch hunne onderdanen van spiritualiën nog
in 't geheel geen gebruik maakten. Hetzelfde tweeledig verbod
werkt sedert 189U niet goed gevolg op de Sangi- en Talauteilanden. Evenals daar is ook ter noordkust van Celebes op h e t
verbod van invoer van sterke dranken eene uitzondering toegelaten
ten opzichte van niet-inlanders. Aan Europeanen en vreemde
oosterlingen k a n namelijk door het hoofd van gewestelijk bestuur
worden vergund voor eigen gebruik sterke dranken in te voeren
tot de hoeveelheid als voor elk geval in de v e r g u n n i n g aangegeven.
O m t r e n t de landschappen aan de T o m i n i - b o c h t . met namen
.Maoeton, S i g e n t i , K a s i m b a r , T o r i b o e l o e , Anifibaboe . P a r i g i ,
Saoesoe, Posso en Todjo, valt het volgende mede te doelen.
Het op lt> September 1890 met Maoeton gesloten politiek
contract werd op 2(5 Mei 1897 nog gevolgd door eene — hooger
reeds ter loops vermelde — suppletoire overeenkomst betreffende
de toepasselijkheid van onze inijiiverordeningen op h e t landschap
en zijne ingezetenen. De beide contracten werden goedgekeurd
en bekrachtigd respectievelijk bij gouvernementsbesluit dd. 27
Augustus 1897 n . 14 en 21 J a n u a r i 1898 n'. 1G.
Van de met Maoeton in bondgenootschappelijke verhouding
staande landschappen waren e r , blijkens het vorig verslag , drie,
met n a m e n S i g e n t i , Toriboeloe en Anifibaboe, wier hoofden
akten hadden onderteekend, waarbij zij het nieuwe Maoetoncontract voor zich bindend verklaarden. Tegen «lic akten znn
echter bij de Indische Regeering bedenkingen g e r e z e n . zoodat
de resident is aangeschreven over het doen afleggen van nieuwe
verklaringen met de betrokken hoofden te onderhandelen. Vermoedelgk zal dan ook de gewenschte regeling kunnen getroffen
worden met het in dezelfde verhouding tot .Maoeton staande l a n d scbap Kasimbar. welks hoofden hun a a m ankehjk bezwaar om daar*
toe over ie gaan hadden laten varen. 1 'at nog geen akte gepasseerd
w a s , lag hierin dat de bestuurder (magaoe) overleden w a s , en
de aanwezige , a d o ' s " eerst een vervanger wenschten te kiezen.
Het vroeger als een Maoetonsch landschap onder eigen b e s t u u r

22

|5. 2.J
Koloniaiil verslag van 1898. [Nederlandsch (Oost-) Indië.J

aangemerkte Donggoeloe (zie vorig Teralag, blz. 28) bleek geen
zelfstandig bestaan te voeren.
Het landschap Parigi werd gedurende 1897 driemaal door den
resident bezocht. Hen dier bezoeken., in bet laatst van .Mei, had
ten doel om BAPA-I-HCTTA , alias RADJA MALOLO (zie liet verslag
van lsOtj. lil/. 30) tot magaoe te verheffen, zooals bij eene vorige
gelegenheid door de rijksgrooten was verzoent. Hij weigerde echter
tot die (vaardigheid benoemd te worden . zoodat de rijksgrooten
den resident aan boord een.sohrgven kwamen aanbieden, waarin
zij verzochten I DJBNOOI , jongere zuster van den in 1893 overleden magaoe, tol be tnnrstor te verheffen. Dit geschiedde met
groote plechtigheid, terwjjl tevens vier rijksgrooten aangesteld
en beè*edigd werden en voorts een n i e u w , meer aan de eischen

beantwoordend politiek contract werd gesloten, hetwelk ook
op hei stuk van mijn/aken de gewenschte regelingen bevat. Dit.
contract dd. 2(.' Mei 1897, waarop reeds in een vorig gedeelte dezer
paragraaf is gedoeld . werd . met de door de nieuwe vorstin gepasseerde akte van verband en de voor haar bestemde akte van beÜging, goedgekeurd en bekrachtigd bij gouvernementsbesluit
van 0 Februari 1898 a . 20. BAPA-I-HBHTA kwam in liet laatst
van Augustus 1897 te overljjden. Volgens ingekomen berichten
was in den iaatsten tijd de verhouding tusschen hem en I.
Dnvosi minder vriendschappelijk geweest en zon liij getracht
hebben de aanhangers der nieuwe bestuurster nadeel te berokkenen en aan den kapitein-laut, een harer voornaamste aanhangers, alle goederen ontnomen hebben. Het lijk van BAPA-IHK.NTA werd in zijne woning te Parigi Boehoe bijgezet: volgens
de adat mocht het eerst na 100 dagen begraven worden, terwijl
gedurende dien tijd alle werkzaamheden zouden hvbben moeten
stilstaan. I. Dnoreoi gaf, niet het oog op de hoogerijstprijzen,
in November echter vergunning om de landbouwwerkzaamheden
te hervatten. Volgens het gewestelijk verslag zouden na de b e grafenis van BAPA-I-HBHTA door het inlandsen bestuur pogingen
aangewend worden oru aan de twisten tusschen de TopebatoeAlfoeren en de Parigiërs (zie vorig v e r s l a g , blz. 2 8 ) . zoomede
aan een gerezen geschil tusschen den radja van het Kaïlische
landschap Sigi (Celebes en onderhooriglieden) en de aanhangers
van wijlen BAPA-I-HBHTA een einde te maken.
De met den kabasenja van Sajawose en met den radja van
Todjo gesloten suppletoire c o n t r a c t e n , waarvan in 't vorig versla^ (bis. 28) gewag gemaakt w e r d . konden om verschillende
redenen niet door de Indische Regeering worden goedgekeurd.
Onder dagteekenir.g van lij Mei 1897 werd echter met den radja
en de mantri's van Todjo een geheel nieuw politiek contract
g e s l o t e n , tevens op het stuk van mijnzakon de gewenschte regelingen b e v a t t e n d e , welke overeenkomst h g gouvernementsbesluit
van 28 November l v 97 n \ 12 werd goedgekeurd en bekrachtigd.
De radja van Todjo gaf aan den te Posso gevestigden zendeling-leeraar vergunning om te Taliboi, waar de radja zijn gewoon
verblijf h o u d t , eene school te o p e n e n ; het daarvoor bestemde
lokaal was bij het einde van 1897 in aanbouw.
Liet de veiligheid van personen en goederen in ons direct
gebied weinig te wensehen over, ook uit de ter noordkust van
Celebes en op de Sangi- en Talaut-eilanden gelegen landschappen
waren de berichten dienaangaande g u n s t i g , terwgl in de streken
langs de Toinini-boeht verbetering viel waar te nemen , voornamelijk omdat de twisten tusschen de verschillende stammen
onderling er meer en meer langs vredelievenden weg werden
beslecht.
De gezondheidstoestand der bevolking was in de Minahassa
niet bepaald o n g u n s t i g , zij het ook dat hier en d a a r , ten g e volge van het doorgaans regenachtige w e d e r , vele gevallen van
koorts en buikziekten voorkwamen. Vooral de negorij T a r a t a r a
in het district Tombariri der al'deeling Menado werd i n de eerste
helft van het jaar hevig door koortsen g e t e i s t e r d : niet alleen
dat velen er aan die ziekte b e z w e k e n , maar de bevolking werd
bovendien dermate in den arbeid belemmerd, dat schaarsehte aan
voedingsmiddelen ontstond , en het bestuur te hulp moest komen.
Ook in de afdeeling Gorontalo hoorde men veel van koortsen

en buikziekten. In de landschappen Saoesoe, Parigi, Amtibaboe.
Toriboeloe en Kasimbsr, zoomede op de Togean-eilanden (Todjo)
heerschte in den aanvang van 18!'7 depokziekte; zij was echter
van een goedaardig karakter. In den ongunstigen ge/ondheidstoestand op de S;mjri- en Talaut-eilanden . waarover in het vorig

verslag (blz. 28) gerapporteerd werd, kwam langzamerhand ver-

overal

in het

gewest bevredigend, in vele streken zelfs over-

vloedig. Ook de miloe (djagong), med m hoofdmotor der volksvoeding, leverde bijna overal een zeer ruim beschot op. Van de
klapper-aanplantingen . aan welke in vele streken van bet gewest

weder uitbreiding werd gegeven . was de opbrengst bevredigend .
uitgenomen op de Sangi- en Talaut-eilanden . waar de inzameling
beneden het middelmatige bleef. De oogst van muskaatnoten
op het Sangische eiland Biauw was zeer r u i m ; elders hadden

de aanplantingen van dit gewas van ziekte te lijden. Van de
koffieplantsoenen werd een bevredigend product verkregen.
Belangrijke hoeveelheden dammar, rottan, bjjenwas, ebbenen jjzerhout, bengkoedoe en tago werden uit de staatjes aan de
Tomini-boeht te (iorontalo aangebracht.
In den algemeenen toestand van den handel kwam geen verandering.
De Christelijke propaganda g i n g steels voort bekeerlingen t e
maken onder het nog heidensene deel der bevolking van de

Minahassa, met name in de afdeeling Belang en in de distrieten
Bantik der afdeeling Menado en RomoSn en Tompasso der afdeeling Anioerang. Ook op de Sangi- en Talaut-eilanden neemt
de evangelisatie gestadig toe. Dr te Posso gevestigde zonde*
ling-leeraar heeft veel invloed onder de Alfoeren : de onderzijn
toezicht staande scholen werden wel erg ongeregeld bezocht,
maar niettemin maakten de kinderen tamelijke vorderingen.
S 17.

Jmboina.

Hadden gedurende liet verslagjaar feiten van politieke beteekenis in deze residentie niet p l a a t s , de ruim 8000 zielen tellende
gewestelijke hoofdplaats met hare naaste omgeving werd op (3
J a n u a r i 1898 geteisterd dooreene hevige aardbeving, welke , behalve veel verlies van woningen en andere bezittingen , ook vele
menschenlevens ko.-tte. Buiten de in h e t fort omgekomenen ( i n ' t
! geheel 14 p e r s o n e n , onder wie 7 militairen), had men . volgens
opgaven der wykmeesters, op de hoofdplaats zelve 126 dooden
' te betreuren (2 Europeanen , 0 vreemde oosterlingen, 41 Amboin e e z e n , 65 andere inlanders en 12 g e v a n g e n e n ) , terwijl het
aantal gekwetsten aldaar kon worden gesteld op ongeveer 30') (onder wie 80 E u r o p e a n e n ) , doch van dezen waren slechts enkelen
bezweken. Zoo aan laiidsgebouwen als aan particuliere woningen ,
magazijnen en winkels was de verwoesting groot. De particuliere
schade ter hoofdplaats werd op omstreeks 8 ton geschat, waarvan in de wflk der vreemde oosterlingen , de eigenlijke handelswijk, alleen p. m. f 370000. Toen uit de van andere gedeelten
van het eiland Amboina inkomende berichten bleek dat de aardbeving enkel de hoofdplaats en de in de onmiddellijke nabijheid
daarvan gelegen negorijen ') tot centrum had gehad , en door
vereeuigde krachten der i n g e z e t e n e n , onder leiding zooveel mogelijk van het b e s t u u r , alles was gedaan wat de oogenblikkelijke
nood vorderde, werd den 8sten J a n u a r i het ter reede liggende
gouvernementsstoonischip Arend naar .Makasser tezonden om daar
het eerste bericht omtrent de ramp over te brengen. Op een
u u r afstands van die plaats ontmoette de Arend het stoomschip
vim Oudshoorn der Koninklijke Paketvaart-Maatschappü , dat
onmiddellijk naar .Makasser terugkeerde en nog in den avond
van denzelfden dag (12 J a n u a r i ) met verbandmiddelen naar de
geteisterde plaats vertrok. Zoowel uit andere deelen van h e t
eiland Amboina als van Saparoea werden al spoedig materialen
voor hulplokalen aangevoerd (gebrek aan drinkwater of voedsel
viel gelukkig niet te constateeren), terwijl vervolgens zoowel
van Ternate als van .Makasser en Batavia hulp kwam. Door de
komst van de oorlogsfregatten Koningin Emma en de Ru ijler kon
o. a. voor meer geneeskundige hulp worden g e z o r g d , terwijl de
aangebrachte dwangarbeiders eene welkome vermeerdering der
arbeidskrachten verschaften. Ook het noodige \vaterstaat-personeel werd naar Amboina gedirigeerd. Zoo in Indië als hier t e
lande heeft de particuliere liefdadigheid zich jegens de door de
r a m p noodlijdend gewordenen niet onbetuigd gelaten. Voor het
in ontvangst nemen en zoo onpartijdig mogelijk v e r d e d e n van
de giften (waarvan het bedrag nog niet volledig is gemeld)
vormde zicli plaatselijk eene door den resident voorgezeten coinniHsie. Een uitvoerig rapport van den resident dd. 20 Februari
1898 omtrent de ramp en de genomen maatregelen is opgenomen
')

In de oinj;<>viniz der hoofdplaata werden . votgWia een rapport van den

betering. \ an bestuurswege wordt op die eilanden veel gedaan eontrolenr der afdeeling Amboina, ilechti 2 peraonea door de ramp gedood,
terwijl ir 85 onbeduidende verwonding» n badden bekomen. Deachade, aldaar
om g
Ie putten voor drinkwater te verkrijgen en om er de : aan
gebouwen ei; goederen toegebracht. werd door de hooiden der I" trokken
talrijke moerassen naar zee te doen uitwateren.
ncgorQen en der deur ainlandache bargen" bewoonde kampoagi op p. m.
Uitgenomen op de Sangi- en Talaut-eilanden was de rijstoogst f 7OUO0 geschat.

I*.
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in de Javasehe Courant van 2'.' Maart jL Volgens de tot einde ! negorijen gegeven. De jonge Christengemeenten op Ceram's noord'
Maart loopende berichten van Amboina hadden zich nog van kust werden steeds door Sioham daansche hoofden tegengewerkt.
tijd tot tijd, laatstelijk echter in mindere mate, schokken ran ()p de AiMi-eilanden werden alleen op Trangan ruim 1000 perso*
aardbeving doen gevoelen. Door don dienst van het mijnwezen iien gedoopt; op den zoogenaamden ach ter wal werd echter te verwerd, tijdens de afsluiting van de Indische berichten voor deze geefe getracht bekeerlingen te maken. De kleine oorlogen tusschen
paragraaf, eén geologisch onderzoek ingesteld naar de vermoede- de negorijen op de Tenimber-eilanden en op de eilan len B ibber .
lijke oorzaak der aardbeving en tol «raar deze rich heelt doeu Bermatta en Wetter deden veel kwaad aan de evangelisatie. Ben der
gevoelen, en de vraag overwogen "I het wel wenschelgk isde boofd- goeroe'? op laatstgenoemd eiland moest zelfs zijne gemeente ver!aplaata op dezelfde plek te herbouwen. Indien de/e vraag outken- ten om geen gevaarte loopendoor de bergb wonen te worden ver»
nend wordt beantwoord, sou genoemde dienst, inoverlegmet moord. Op Sermatta werden een 70-tal heidenen gedoopt. Op Damden resident en den eerstaanwezenden officier van gezondheid , mer waren vele scholen en kerken in aanbouw . en de beiden
hebben na te gaan welke andere plaats dan 't meest zon ver- bewoners van de negorij Ilmarang op het eiland Loeang, die
zich vroeger steeds vijandig tegenover hel Christendom helden
diei.c-n in aanmerking te komen.
In de primitieve toestanden op de verschillende tot dit gewest beloond, verzochten uit eigen beweging aan dengoeroe te Loeang
behoorende eilanden of eilanden-groepen . buiten de eigenlijke in hunne negorij school te houden . aan welk verzoek werd voldaan.
Anibonsche en de Banda-eilanden, kwam over 't algemeen weinig
De zendingsarbeid der Roomsch-katholieken op de Key-eilanden
verandering
droeg goede vruchten : het aantal doopelingen was op het eind
Op West-Ceram was liet in 1897over 't algemeen n n t i g e r dan van I8ö7 tot ruim 500 gestegen
in vroegere jaren: wel hadden er af en toe sn< lpartgen plaats,
l itgenomen op deBanda*, Aroe-, Key-, Tenimber* enZuiddoch niet op groote schaal. De te Kairatoe geplaatste posthouder wester-eilanden liet iu 1897 de gezondheidstoestand der bevolking
bad geregeld aanrakingen uiet de berg-Alfoeren : zelfs de hoofden in dit gewest van februari tot en met Juli veel te wensehen
der in vorige verslagen meermalen genoemde bergnegorjj Hoeni* over. De mee.-t voorkomende ziekten waren koortsen , bronchitis,
tetoe kwamen bij hem hunne opwachting maken: het mocht hem buikziekten en cholera. De lijders aan berriberri in de gevangenis
echter

niet gelukken

deze negorij niet Koemberoe (/.ie Vorig

te Amboina werden met goed gevolg overgebracht

naar een

verslag, hl/.. 28) te verzoenen. Ln de onderafdeeling Amahei (het tijdelijk etablissement in het g e b e r g t e ; de sterfte onder hen was
zuidelijk gedeelte van Midden-Ceram) werden drie personen zeer gering.
g e s n e l d , hetgeen er in de laatste jaren niet voorgekonieu was.
H e t is gebleken dat deze moorden hebben plaats gehad , omdat
de daders van de strandbevolking geen betaling hadden gekregeu
voor geleverde dammar.
Toen de resident iu J u l i 1897 bericht kreeg dat tusschen de

negpryen Toeal en Doellah op de Key-eilanden vijandelijkheden
dreigden te ontstaan , begaf hij zich derwaarts en gelukte het
hem zonder veel moeite de gerezen geschillen uit deu weg te
ruimen.
Op de Tenimber-eilanden waren oorlogen tusschen verschillende negorijen weder aan de orde van den dag. Zoo
werd op het eilaud J a m d e n a de negorij Laoeran door de
bewoners van Amtoefoe, Oelilit en Sefnawat verbrand. De negorij
Adaoet verleeude hulp aan de zich zonder dak bevindende bewoners van Laoeran , hetgeen door Oelilit kwalijk genomen
w e r d , en volgens het gewestelijk verslag vermoedelijk t o t nieuwe
quaesties aanleiding zou geven.
I n de onderafdeeling L e t t i , M o a , L e i k o r , Kisser eu Roma
komt langzamerhand meer orde en wordt ons gezag meer en
meet erkend.
De gezagvoerders van een paar van Kisser afkomstige praawen
maakten zich iu November 1897 in Portugeesch Timor aan overtreding van de aldaar werkende scheepvaartbepalingeu schuldig, ter
zake waarvan zij door de Portugeescbe autoriteit werden gestraft.
Op de noordkust van het eiland W e t t e r werden eeuige matrozen eener Madureesche p r a n w , die aan wal waren gegaan
om water te halen , vermoord. Toen in November het gouver- ''
nementsstooinschip Arend daarheen vertrok om de schuldigen op
te s p o r e n . bleek de noordkust onbewoond te zijn en waren er
geen gidsen te vinden , die genegen waren de woonplaatsen der
moordenaars aan te wijzen. De bewoners van het hierbedoeld
gedeelte van W e t t e r staan als zeer ruw en woest bekend : het :
bestuur had nimmer aanraking met hen.
I n November werden door de Arend ook de tot de aftiteling
Amboina behoorende Lucipara- en Schildpad-eilanden aangedaan.
De Islam breidde zich uit op Noord-Boeroe . Noordwest-Ceram
en de Key-eilanden. Van invloed der hadji's valt echter weinig '
te bespeuren.
H e t evangelisatiewerk maakte bn' voortduring goede vorder i n g e n . Op de eigenlijke Ainbonsche eilanden was over het
algemeen het kerkbezoek, vooral op feestdagen, zeer d r u k . en
het aantal kerkelijk fjesloten huwelijken nam er toe. Door de
gezamenlijke Christengemeenten op het eiland Saparoea werd
eene Eendingsvereeniging o p g e r i c h t , die een goeroe naar Adoeat ]
op het eiland Selaroe (Tenimber-eilanden) uitzond. Op Boeroe
breidde het Christendom zich uit zoowel in de afdeeling Masarete
als in de afdeeling Kajeli, niettegenstaande het bedekt tegenwerking ondervond van de hoofden en bevolking der Mohanune-

daansche strandnegorijen. In verscheidene l'rotestantsche Christengenieenten aan de zuidkust van Ceram werden nieuwe kerken

Ten gevolge van de lage marktprijzen was de h a n d e l i n n o t e n
en kruidnagelen n o n g e d r u k t e r dan in 1890 : daarenboven daalden
ook de vogelhuiden en de copra in prijs. I n den laatsten tijd wordt
door de bewoners van Babber en de Tenimber-eilanden eene
soort van verfhout (kajoe koening) ingezameld , ten verkoop aan
de h a n d e l a r e n , die zich bevinden aan boord van de booten der
Koninklijke Paketvaart-Maatsebappjj , welke deze eilanden a a n doen.
Ter hoofdplaats Amboina b e l i e p . volgens het gewestelijk
v e r s l a g , iu 1897 de waarde van den invoer ruim ï 91") 000 en
die van den uitvoer ruim f 6 7 8 0 0 0 , zijnde die cijfers veel geringer dan in 1896 (zie vorig verslag', blz. 80). N o p e n s de
andere havens werden geen gegevens o n t v a n g e n .
§ 18.

TertuUt.

In Batjan bleef het bestuur n o g gevoerd door eene commissie
vau landsgrooten, voorgezeten door den controleur. De tot
sultan te verheffen prins OKSMAX, de oudste echte zoon van
den laatsten s u l t a n , had als commissielid in deu laatsten
tijd voortdurend aanraking met den controleur en toonde dat
bet hem aau ijver en goeden wil niet ontbrak. E e n door deu
resident ingediend ontwerp van een met den aanstaanden sultan
en de landsgrooten te sluiten nieuw politiek contract w a s h g het
afsluiten van de Indische mededeelingeu voor dit hoofdstuk nog
bij de Indische Regeering in behandeling.
.Met de inlandsche zelfbesturen vau T e r n a t e en Tidore werden
op 29 en :!0 September 1897 suppletoire contracten gesloten
betreffende de toepasselijkheid van onze mijnverordeniniren op die
landschappen en hunne ingezetenen. Zij werden bij gouvernementsbealuit van 23 December 1897 n°. 06 goedgekeurd en bekrachtigd.
De in 't vorig verslag (blz. 32) b e d o e l d e , door den resident
ingediende verbeterde omschrijving van het gebied van het sultan a a t T i d o r e . strekkende ter vervanging van d i e , welke gehecht

is aan het in Maart 1896door de Indische Regeering bekrachtigde
nieuw politiek contract dd. 22 October 1894 , kon om verschillende
redenen niet worden goedgekeurd. Den resident is opgedragen
alsnog eene nader gewijzigde omschrijving op te maken en
die met de noodiire toelichting aan de lïegeeriue in te dienen.
Aan het bij de Indische begrooting voor 189S goedgekeurde
p l a n , om in ons gebied op Nieuw-Guinea Eoropeesche bestuursambtenaren te vestigen , wordt eerlang uitvoering ge-

geven. Reeds zijn de ressorten en standplaatsen der twee aldaar
te plaatsen controleurs bepaald (verg. lager hoofdstuk J l . doch
met de benoeming van de titularissen wordr verwijld totdat aan
ieder hunner de beschikking kan worden gegeven over een stoom-

vaurtnig, tot de aanschaffing waarvan in Februari jL machtiging

18 veil, end. Te^'en dien tijd zal ook het aan ieder h u n n e r toe
g e b o u w d , o. a. te A m a h e i , waar men bovendien openlijk af- te voegen politiekorps worden georganiseerd. Eet ressort van een
stand deed van alle heidensche gebruiken. De gemeente Paulohi der controleurs zal voorloopig ook de zuidkust o m v a t t e n , a a n weigerde deel te nemen aan een kakian-feest, door eenige Alfoersche . gexien b ; j een in het najaar van 1S97 , tijdens de voortzetting
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der h ydrographisehe opnemingen aldaar, door het llottieljevaartuig
Boraeo nader ingesteld onderxoek nog geen geschikte gelegen*
beid voor eene bestuursnederzetting op dit gedeelte dei eilandi
wcnl geronden. Het denkbeeld om een afzonderlijken controleur
voor de zuidkust te b e i t e m m e n , blijft «lus nog rusten.
Blijkens bet vorig verslag (blz. 32) was in Mei t e voren h e t flottieljevaartnig Java naar de zuidkust gedirigeerd, waarheen zich toen
ook de resident per gonvernementsstoombchip Zeemeeuw begeven
bad. Deze zending bad meer bepaald ten doel bei opsporen van de
whnldigen aan bei in Augustus 18'Jij in de Btna-baai aan een deel
der bemanning van den Engelscheu kotter Linie gepleegd inolest
en o m . in verband met den u i t s l a g , zoodanige genoegdoening
voor liet misdrevene te vorderen nis de omstandigheden zouden
blijken mede te brengen. Hei gehouden onderzoek had ten aevolge dal eene sloep van de Linie, benevens de 5 gerooide
geweren terugverkregen w e r d e n , terwijl de schuldigen, zwervende Papoea's, afkomstig van L a k a h i a , Balk en B i r o e , genoegdoening gaven door. overeenkomstig de gebruiken des lands,
de hun als , bloed gi ld'" opgelegde boete te betalen, en wel door
inlevering van wat zij aan waarde bezaten, als l i l l a s , g o n g s ,
oor- en a r m s i e r a d e n , p o t t e n , enz. Op inlandsche wijze werd
door de lieden een eed gezworen nimmer meer roof of moord
te zullen plegen noch op Europeanen , noch op inlanders.
Door de reeds genoemde Borneo werd tweemalen —• in
Augustus en September 1897 — eene reis langs Nieuw-Guinea'a
noordkust o n d e r n o m e n , telkens met den resident aan boord.
Op de eerste r e i s . die werd uitgestrekt tot de grens van ons
gebied aldaar, werden o. a. a a n g e d a a n : de Koemamha-eilanden,
waar de ontvangst vriendschappelijk w a s . — het eiland J a m n a ,
an welks korano (hoofd) een stel kleeren werd geschonken
ooals door Tidoreesche hooiden van dien r a n g p l e e g t te worden
e d r a g e n , — zoomede de baai van 'J'anah Merall , v a n w a a r ,
met 3 in kampong Pithia aan boord genomen tolken . naar de
Humboldts-haai werd gestoomd. In deze baai ging de resident
aan wal om met de mannelijke ingezetenen te spreken over de
keuze van een opvolger van den overleden korano. Daar de keuze
met algemeene stemmen op diens zoon viel. werd deze aanger
-tel 1 tot korano van Tobadi en ee i 7-tal andere negorijen,
terwjjl een der inboorlingen . die te Ternate goed Alaleisch had
leeren s p r e k e n , tot .djoeroe basa" werd benoemd , zoodat liet in
den vervolge niet meer noodig zal zijn tolken naar de H u m boldts-baai mede te nemen. Bij een bezoek per stoomsloep aan
de in de binneiibaai gelegen negorij Nafh was de ontvangst
welwillend, doch toen de resident de negorij Kajoe. op een
der eilanden in de baai g e l e g e n , ging bezichtigen, waren de
vrouwen en kinderen in het boscb gevlucht.
Vervvïgens werd oostwaarts gestoomd tot aan de grens van
ons gebied. De kuststrook doet z i c h , van zee gezien, als eene
schoone vlakte v o o r . met bergen* op den a c h t e r g r o n d , eene
groote tegenstelling met de kust der H u m b o l d t s - h a a i , welke uit
slechts met alang alang begroeide heuvels bestaat.
Op de terugieis werd weder in de baai van Tanab Sferah
geankerd ter bevestiging door deu resident van de korano's
der kampongs Pithia en Toepoea en tot aanstelling aldaar van
djoeroe b a s a s . De westelijkste binnenbaai v a n de baai van Tanah
M e r a h , Telok Tjintan g e n a a m d . met de negorijen Boeka en
M o n g e e , bleek eene zeer geschikte ankerplaats voor vaartuigen
te zijn. Langs de kust waren overal k l a p p e r - a a n p l a n t i n g e u ,
terwijl in het gebergte obi-tuinen werden gezien.
Xa een bezoek aan de Witriwaai-rivier en het eiland Podena
werd koers gezet naar de op het eiland J a p p e n gelegen kam*
pong Ansoes, ten einde den resident in de gelegenheid te
stellen een onderzoek te doen n a a r den moord op een Bengaleeschen vogeljager, in dienst van een A m e r i k a a n , die
zich daar opgehouden had voor het verzamelen van vogels
en v l i n d e r s , en tevens n a a r een rooftocht, dien de bewoners
van Ansoes naar Biak (Schouten-eilanden) zouden hebben
ondernomen. Bij aankomst van de Borneo nam bijna de geheele bevolking met have eu goed in tal van pranwen d e vlocht.
I 'e kapitein-laiit van Tidore, die zich mede op d e Bermen b e v o n d ,
werd niet eene gewapende vlet n a a r den wal gezonden om te
trachten niet de hoofden gemeenschap te verkrijgen. Dit gelukte, / i j erkenden den moord op den VOgeljager gepleegd te
hebben en waren bereid de daarvoor door den resident geeischte boete van f 2 0 0 aan goederen op te b r e n g e n ; toen echter
de uitlevering van de geroofde Biaksche slaven ter sprake
k w a m . maakten de inboorlingen zich gereed om de onderhandelingen af te breken ca namen zelfs enkelen der aanwezigen eene dreigen Ie houding aan. Een der hoofden werd
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gevankelijk naar boord gebracht, en aan de bevolking werd te
kennen gegeven dat zij binnen een bepaalden tijd de boete en
de slaven aan boord moest brengen. Toen de gestelde termijn
verstreken was, zonder dat aan den eisch voldaan w a s , w e r d e n
een paar granaten in het huis van den korano geworpen. Dit
had het gewenschte gevolg, want deu volgenden dag werden
zes slaven uitgeleverd en tevens de als boete geëischte goederen
aangeboden, lei-wijl de hoofden, onder belofte van niet meer
op roof en moord te zullen u i t g a a n , het voornemen te kennen
gaven uin vier andere slaven, die zich op de noordkust van
Jappen bevonden, mede uit te leveren.
Van Ansoes vertrok de Borneo over Doreb naar T e r n a t e ,
om kort daarop — in September
eene tweede reis naar
Nieuw-Guinea'a noordkust te o n d e r n e m e n , welke t o c h t , die
slechts tot een gedeelte van dit kustgebied werd uitgestrekt,
door den resident hoofdzakelijk werd dienstbaar gemaakt om
eenige moord* en roofzaken tot klaarheid te brengen en deu
schuldigen boeren op te leggen of, voor zoover zij in de bosschen waren g e v l u c h t , door vernieling van h u n n e achtergelaten
bezittingen te straffen.
Aan de tot het sultanaat van Tidore behoorende Mapia- of
St. Davids-eilanden, van welke ook sprake is in £ 1 van dit
hoofdstuk, werd in J a n u a r i 1898 een bezoek gebracht door een
der te Ternate gevestigde ambtenaren (den gewestelgken secret a r i s ) , die de reis maakte met het in de Nieuw-Ouinea-lijn
varende stoomschip Camphuyi der Koninklijke Paketvaarfr*Maatsehappij. Reeds bij het in 't zicht komen van de Camphuyi
werd op St. David de Nederlandsche vlag gehesehen. De
toestand werd er nog dezelfde bevonJen als bij het vorig
bezoek, in October 1896, toeu de resident er m e t het gouvernementssioomschip Zccr.irc:uv heen was geweest, terwijl sedert dien
tijd geen enkel schip de eilanden bad aangedaan , dan alleen
de schoener, die er geregeld tweemalen 'sjaars aankomt om
voor rekening van den op de groep ge vestigden Amerikaanschen
handelaar (zie vorig verslag, blz. 81) l a d i n g i n t e nemen. Zoowel
nu als in October 1S% was deze laatste afwezig, doch zijne op
St. David woonachtige familieleden stelden onzen ambtenaar een
brief ter h a n d , waarin de bedoelde ondernemer den resident o. a.
mededeelde aan zijne ondergeschikten last te hebben achtergelaten om gee.ie andere dan «Ie Xederlaudsche vlag te voeren. De
sengadji (liet hoofd van de Mapia-groep). die meer binnenslands
op St. David woont en daarom bij het aan wal komen niet kon
tegenwoordig zijn , maakte den bezoekenden ambtenaar zoodra
mogelijk zijne opwachting en bevestigde wat deze reeds vernomen
had. Op het tot de Mapia-groep behoorende eiland B r a s s , dat
mede bezocht w e r d . bevond zich nog dezelfde Europeesche gemachtigde van voormelden ondernemer als in 1896. Een derde
tot de Mapia-groep behoorend kleiner eiland , geheel met klapperboonien begroeid . doch o n b e w o o n d , werd door de Campnum»
niet aangedaan. Eene der volgende vaartbenrten van dit stoomBchip zou opnieuw worden benuttigd om door een Enropeeachen
ambtenaar den stand van zaken op de eilanden te doen o p neinen , terwijl in den aanvang van .Mei jl. besloten ia om derwaarts een oorlogsbodem te dirigeeren en er tijdelijk een post*
houder te plaatsen. Voor die zending werd aangewezen het
ilottieljevaartuig Serdang.
De veiligheid van personen en goederen liet in die gedeelten
van het gewest, waar onze ambtenaren gevestigd zijn, weinig,
doeli in de s t r e k e u , waar onze bestuunbemoeienis zich niet
voldoende kon doen gevoelen, nog veel te wenschen over.
De evangelisatie op Halmahcira en op Xieuw-Guinea's noordkust
m a a k t e , evenals in 189ti, slechts weinig vorderingen. De Islam
breidt zich in de binnenlanden van Halmaheira zeer langzaam uit.
Was in het begin van 18(J7 de algemeene gezondheidstoestand
minder gunstig n e g e n s het heersenen van koortsen , van .Maart
af werd weinig meer van volksziekten gehoord. Tegen h e l e i n d e
des j a a n deden zich berriberri-gevallen voor o n d e r d e van elders
aangevoerde koelies der Xieuw-Guinea-haudel-Maatsehappij en
onder de gewapende politiedienaren ter hoofdplaats; de sterfte
onder de aangetasten was echter gering.
De toestand van den handel was niet ongunstig. W e l i s w a a r
konden de prijzen der vogelhuideu , die in 1890 tot eene ougekende hoogte gestegen w a r e n , zich niet h a n d h a v e n , maar zij
daalden toch ook niet in die mate dat niet den handel in dat
artikel niet nog eene goede winst was t e behalen. Van de hoofdplaats Ternate werden weder groote hoeveelheden geïmporteerde
goederen naar Nieuw-Guinea uitgevoerd en aldaar tegen vogelnuiden ingeruild. Op Batjan nam de handel i n levendigheid toe.
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1897 een ernstig karakter aannam. Alle kampongs in het gebied
van den radja van T r o n g , waartoe Lamoering behoorde, werden
verbrand , met uitzondering van de hoofdkampong Trong. De
bevolking m o e s t , van alles o n t b l o o t , de wijk nemen naar de
overzijde van Straat tëolor. De hoofdkampong werd echter zoo
19. Tininr m omUrhoorigheden.
goed mogelgk in staat van tegen weer gebracht. Herhaaldelijk
In hel vorig verslag kon nog worden vermeld dat de iu werd /,ij verontrust en telkens werden personen , die zich naar
189") op Timor in de ouderafdeeling Amfoeang ontstane troe- buiten waagden om levensmiddelen te z o e k e n , gesneld. Toen
belen in Mei 1897 een einde namen. In J u n i d. a. v. kwa- de plaats einde J u n i door den resident werd bezocht, liet hij er,
m e n , nadat h u n eerst door den controleur vau Koepang en ter bescherming van den posthouder , een detachement gewapende
den posthouder van Amfoeang. als een bewijs van de goede politiedienaren a c h t e r , en later werd tot dat doel ook eene
gezindheid van het Oouverneinent, een bezoek was g e b r a c h t , adviesboot naar Trong gezonden. Pogingen om partijen te verde in verzet geweest zijnde radja's van 1'itai en T a k a i p o p naar zoenen mislukten , daar de radja van T r o n g niet in de geleden
de hoofdplaats om voor hunne vijandige bonding vergiffenis te nederlaag wilde berusten en ook de radja van Larantoeka niet
vragen. Deze werd hun geschonken nadat zij beloofd hadden — vau vrede wilde weten dan na schadeloosstelling voor de geen naar Timoreesehe a d a t . onder afgifte van het gebruikelijke maakte oorlogskosten en zijne gesneuvelde onderhoorigen. In
pand (moeloed), deze belofte bezegeld hadden — om voortaan het begin van Augustus drong de vijand een paar malen zoo
niet meer vijandig tegen het Gouvernement op te tre- dicht op dat het leven van den posthouder in gevaar k w a m .
den . maar kunne grieven steeds aan de beslissing van het be- waarop hij met zijne gewapende politiedienaren oprukte en er
stuur te onderwerpen. De radja der Ambenoe's te M o s o e T a l i p . in slaagde den vijand te verdrijven. Aanvallen van beteekenis
die een groot aandeel in de Amfoeaugsche onlusten heeft ge- kwamen daarna niet meer voor, doch herhaaldelijk werden nog
had . kwam nog steeds niet met het bestuur in a a n r a k i n g , doch lieden uit T r o n g gesneld. Van de zh'de van T r o n g in het werk
onthield zich van vijandelijkheden ; een andere radja der Am- gestelde pogingen om weerwraak te nemen mislukten . aangezien
benoe's liet van zijne goede gezindheid bericht z e n d e n , doch de daartoe — ook van Lomblen — aangeworven hulptroepen
wegens gebrek aan levensmiddelen moesten terugkeeren zonder
met hem werd evenmin a a n r a k i n g verkregen.
In het landschap Amabi-Oifetto der ouderafdeeling Babauw iets van belang te hebben verricht. Toen de resideut iu October
werden door Amenoebangsche roovers gewelddaden gepleegd. weer de ouderafdeeling besocht, bleek het hem onmogelijk aan
De lieden van Oifetto, die ten onrechte vermoedden dat personen den strijd een einde te maken e n , daar het te voorzien was dat
uit Amarassi daaraan medeplichtig waren . deden een inval in T r o n g het niet lang meer zou kunnen uithouden , werden de
dat landschap en doodden daarbij 8 menschen. Eene aanzienlijke gewapende politiedienaren en de adviesboot teruggezonden, termacht van Amarassi rukte daarna naar Oifetto o p , doch leed wijl den posthouder gelast werd tijdelijk naar Larantoeka te
de nederlaag en trok , na eenige kampougs te hebben verbrand , verhuizen. N a zich daarop nog eenigen tijd tegen de bergbeterug. Partyen riepen toen de tusschenkomst van het bestuur volking te hebben verdedigd, kon T r o n g niet langer stand
in. Hoewel in eene daarop te Koepang belegde vergadering de houden en nam de bevolking, met medeneming van hare draagzaak niet afdoende kou worden beslist. daar een der hoofden bare h a v e , de wijk naar het eiland Solor. De verlaten kampong
weigerde te verschijnen, werd toch een wapenstilstand gesloten , werd in de aseh gelegd , doch de posthouderswoning bleef
daarbij gespaard.
waaraan beide partyen zich tot dusver hebben gehouden.
Voorts kwamen nog twisten voor tusschen den fettor van
In het landschap Enden (ouderafdeeling Zuid-Flores) kwamen
Takfit!. BAKIKOI . en het landschap Amakono wegens diefstal het geheele j a a r tusschen de berg- en de strandbevolking schervan paarden door lieden van laatstgenoemd landschap. Van mutselingen v o o r , welke echter een weinig ernstig k a r a k t e r
weerszijden vielen daarbij eenige dooden.
hadden. Zooveel mogelijk trachtte het bestuur den vrede te doen
Overigens was het in 1897 in de binnenlanden van Timor bewaren. In de eerste helft van het jaar waren er ter bescherming
betrekkelijk rustig ,en aan geen enkelen gouvernemeutsonderdaan van onze onderhoorigen eene adviesboot en een detachement
werd daar overlast aangedaan. Herhaaldelijk maakten hoofden gewapende politiedienaren geplaatst.
uit de niet onder ons rechtstreekseh bestuur staande streken
Op Rotti en Savoe bleef het r u s t i g , en ook vau Soetnba
h u n n e opwachting bij den resident. Vooral de hoofden van Beloe werden in het afgeloopen j a a r geene berichten van ernstige
toonden meer toenadering; zij verzochten o.a. de medewerking rustverstoring ontvangen.
van het bestuur om h u n n e oude a d a t s , die de ontwikkeling
In het gouvernementsgebied van eigenlijk Timor , zoomede op
van het land tegenhielden, door mildere bepalingen te ver- Rotti en S a v o e , liet de veiligheid van personen en goederen
vangen.
weinig te wenschen over. Van zware mi-drijven wordt daar
In het laatst van 1S97 is op Timor de rust verstoord in «Ie zelden gehoord: de meest voorkomende euveldaden zijn diefstallen
ouderafdeeling Beloe door met de grensbewaking belaste Por- van paarden en vee. Iu de niet ouder ons rechtstreeksch bestuur
tugeesche burgers („moradores'') en Portugeesche negersoldaten , staande streken was de toestand minder gunstig en zijn moorden
die zich schuldig maakten aan het stelen van paarden en het en diefstallen aan de orde van den d a g , terwijl de zoogenaamde
doodschieten van karbouwen van onze onderhoorigen en daarbij oorlogen, die om de nietigste oorzaken u i t b r e k e n , al kosten
niet altijd de grens eerbiedigden. Toen onze posthouder de grens zij weinig slachtoffers. bedoelde streken in een staat van onrust en
door het plaatsen van vlaggetjes duidelijk wilde aangeven, werd onveiligheid h o u d e n , die allen vooruitgang belemmert.
tegen die greus-aanduiding door het Pol tngeesch bestuur beMet betrekking tot het godsdienstig leven der iulandsche
zwaar g e m a a k t Verder kwamen verwikkelingen voor tusschen bevolking in dit gewest trok niets bijzonders de aandacht. In
l'ialaraiig (Beloe) en Balibo (Portugeesch Timor) over het bezit de afdeeling Larantoeka en onderhoorighedeu gingen wederom
van het landschap Maoebassa. Ook hier traden de Portugeesche verscheidene inlanders tot liet Roomsen-katholiek geloof over:
troepen vijandig tegen onze onderhoorigen op en richtten zelfs op de overige eilanden maakte het Christendom weinig \ordeeene versterking in het betwiste gebied op. Onze resident had n n g e n .
in December 1897 te Dilly een onderhoud met den Portngee*
De gezondheidstoestand gedurende 1897 was vrij bevredigend.
schen g o u v e r n e u r . ten gevolge waarvan de vijandelijkheden In het binnenland van Flores heerschte het geheele j a a r door
werden gestaakt en Maoebassa in Januari jl. door de Portugeezen de pokziekte.
ontruimd werd , in afwachting dat ook deze grensquaestie t u s De veestapel had niet vau ernstige ziekten te lijden. Iu de
schen de beide Gouvernementen zou geregeld zijn. N i e t t e - laatste maanden van het jaar >tierven echter vele jonge karmin is het sedert weder herhaaldelijk tusschen de Portugeesche bonwen en paarden wegens gebrek aan voedsel en d r i n k w a t e r .
„moradores'' en onze onderdanen tot schermutselingen gekomen. een gevolg van de langdurige droogte.
Langs diplomatieken weg wordt thans g e t r a c h t , in afwachting
In de afdeeling Larantoeka en op Zuid-Flores was de handel
van eene nieuwe greusregeling (verg. S 1 v a n dit h o o f d s t u k ) . gedrukt ten gevolge van de binnenlandsche o n l u s t e n , die opverdere conflicten te voorkomen.
en afvoer belemmerden. Ook de lage prijs van sommige uitvoerBuiten eigenlijk Timor werd de rust in belangrijke mate alleen artikelen was op den omzet van nadeeligen invloed.
verstoord in de afdeeling Larantoeka en onderhoorighedeu. en
De oogst der niet bevloeibare rijstvelden mislukte door de
wel op het eiland Adonare der ouderafdeeling Solor-eilauden. droogte geheel, die der sawahs gaf (in de onderafdeelingen
N a a r aanleiding vau een in 1895 op iemand uit L a m o e r i n g d o o r Babauw en Amfoeang op Timor) uitstekende uitkomsten. I u
lieden uit Horowoera (Larantoeka) gepleegden moord was een verband daarmede werden maatregelen genomen om de natte
guerilla-krijg (prang tikar hautal) o n t s t a a n , welke in Mei rijstcultuur te doen herleven. De inzameling van djagong en
Van de inzameling vau boseh en zeeproducten wordt meer en
meer werk g e m a a k t Aan gotn-dammar en gom-kopal werd in 1897
van Batjan voor eene wannlr van ruim i' 240 "00 uitgevoerd.
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onderwerping.aangenomen loyale houding tegenover ons gezag,
en dat zij , waar het bestuur somwijlen met moeielijkheden had
te kampen , op de meest ondubbelzinnige wy'ze hunne bereidwilligheid aan den dag legden om ten goede mede te werken.
Ontvangen bevelen volgden zij over het algemeen goed op en
>5 20. Buti en Lombok.
binnen hunne vestigingen heerschten orde en rust.
Krachtig werd gedurende het afgeloopen jaar wederom geBelangrijke gebeurtenissen op politiek gebied deden zich in de
gouvernetnentslanden Boeleleng en Djeiubrami op Bali ook ge- streefd naar verbetering van den politieken toestand door eene.
durende 1897 niet voor. De politieke toestand mocht zeer gunstig thans ook meer tot de onderdeelen afdalende , organisatie van het
genoemd worden ; hoofden en bevolking gaven blijk liet bestuur inlandsen bestuur, en het aanwenden van alle beschikbare middelen
tot verbetering van de oeconomische verhoudingen der bevolking.
ten volle te vertrouwen.
In dit laatste opzicht dient in de voornaamste plaats te worden
Ten aanzien van de afdeeliug Lombok valt daarentegen ook
medegedeeld dat de reeds in vorige verslagen uiteengezette
ditmaal van verstoring der rust melding te maken.
Een in Oost-Lombok tot zes jaar dwangarbeid in den ketting moeielykheden . verbonden aan eene billijke regeling van het
veroordeelde Sassak. genaamd LAI.OE BAMI. , die in Januari 1896 grondbezit in We<t-Lonibok, tot oplossing werden gebracht.
uit de gevangenis aldaar (te Sini had weten te ontvluchten , was, Nadat al wat op dit onderwerp betrekking had door den conna bü gelegenheid van eene mislukte poging om hein op te vatten troleur voor de agrarische aangelegenheden grondig ter plaatse
een politiebeambte ernstig te hebben verwond, in April 1897 was onderzocht, kon in den loop van October de te volgen
naar het district Praja (Midden-Lombok) getogen, iraar hij gedragslijn door de Indische Regeering worden vastgesteld.
een aanhang van slecht volk wist te verzamelen en daar- Besloten werd om . rekening houdende met gewyzigde omstanmede een groot deel van Midden-Lombok onveilig maakte. digheden . te trachten den toestand, die op agrarisch gebied
Pogingen om met de beschikbare bestuurs- en politiemiddelen vroeger had bestaan , zooveel mogelijk weder in het leven te
aan zijn overmoedig optreden een einde te maken . mochten niet roepen door aan de verschillende elementen der bevolking de
tot het gewenschte doel leiden, in verbant! waarmede deas>is- gronden terug te geven , waarop zij vanouds rechten konden
tent-resident van Lombok zich den 7den September met eene doen gelden. Tegenover alle partijen was deze regeling billyk,
militaire colonne naar Midden-Lombok begaf. Men slaagde er en aan de Baliërs , wien gedurende en kort na den oorlog alle
in de schuilplaats te Ter meesteren , waar de weerspannigen zich gronden door de Sassaks waren ontnomen , werd zoodoende de
versterkt hadden ; L o o i BADII. en een 20-tal zijner volgelingen gelegenheid geopend om in de toekomst door landbouw in hun
lieten het leven , doch ook onzerzijds waren verliezen te betreu- onderhoud te voovzien, zonder welken maatregel hun toch reeds
ren (verg. hoofdstuk D . £ 4). Een aantal weerspannigen wisten zorgelijke toestand op den duur onhoudbaar zou zijn geworden. De
te ontvluchten en sloten zich aan by zekeren HADJI AI.I , die genomen beslissing werd ter kennis gebracht van de Balische en
reeds in de Prajasehe verwikkelingen van 1890 eene rol had ge- de Sassaksche hoofden en bevolking, en bh' de ten uitvoeriegspeeld , en tot nog toe geen gevolg had gegeven aan zijne be- ging werden tot dusver geene ernstige moeielijkheden onderlofte om zich binnen de desea Praja te vestigen. Daarvoor werd vonden. Waar zich bezwaren voordoer., wordt daaromtrent behem thans een ultimatum gesteld , maar toen hij opnieuw in slist door het hoofd van gewestelijk bestuur of zyu vervanger,
gebreke bleef, werd den lOden September ook tegen hem op- ter zijde gestaan en voorgelicht door eene commissie van ondergerukt. Zijne vestiging werd genomen en verbrand , doch hy en zoek, bestaande uit den controleur voor de agrarische zaken,
de by hem zich aangesloten hebbende medestanders van LALOI twee Sassaksche en twee Balische adviseurs.
BAMI. vluchtten in het bosch, waardoor het noodig werd de
Iutussehen is de in West-Lombok beschikbare bouwgrond
militaire colonne nog gedurende eenigen tijd in Midden-Lombok niet voldoende om in de behoefte van degeheele, zeer talrijke,
te doen verblijven. Eerst nadat de kwaadwilligen herhaaldelijk bevolking te voorzien. Voor de Baliërs en de Sassaks , die aldaar
en met gevoelige verliezen uit hunne schuilplaatsen 'waren ver- geen grond konden bekomen. werden daarom braak liggende
dreven, en eene poging hunnerzijds om in West-Lombok eene terreinen in Midden-Lombok beschikbaar gesteld , en op vertoevlucht te vinden was verijdeld , legden zij het hoofd in den schillende plaatsen werd met de wederontginning van die verschoot en meldden zich, na inlevering van hunne wapenen, laten velden reeds een aanvang gemaakt, terwy'1 het bestuur
by het bestuur te l'raja aan. In de eerste dagen van November het mogelijke deed om behoorlijke bevloeiingswerken tot stand
keerde de colonne naar Ampenau terug.
te brengen.
In Oost-Lombok kwamen geen ongeregeldheden voor. Wel
Deze en de in 't vorig rerslag vermelde nieuwe nederzettinvielen in de dessa's. die in lS'Jii aan het verzet hadden deelge- gen in Midden-Lombok verkeeren echter nog in weinig gunstige
nomen , teekenen van onwil waar te nemen om zich aan de toen- omstandigheden en moeten nog in vele opzichten door het bemaals getroffen schikkingen te blijven onderwerpen, doch eene stour gesteund worden, zullen zij den strijd om het bestaan kunnen
ernstige vermaning bleek voldoende om de tot weerspannigheid volhouden. Daarom wordt voortgegaan met het verstrekken
geneigdeu tot inkeer te brengen.
van zaadpadi, landbouwgereedschappen en zoo noodig ploegvee,
In West-Lombok, waar de rust overigens evenmin verstoord terwijl. waar mogelijk , de gelegenheid gegeven wordt om , in
werd, greep den 16den Augnatus 1897 een treurig voorval plaats. afwachting van den oogst. door koelie-arbeid zich levensonderOp ontvangen bericht dat een Sassak uit de dessa Sesela wei- houd te verschaffen. Voor dit een en ander werd in Januari
gerde de hem van bestuurswege gegeven bevelen op te volgen , 1898 door de Indische Regeering een nader krediet van f 30 000
begaven zich de controleur van West-Lombok, R. < >. VAN DER geopend, waartoe te meer aanleiding bestond omdat ten gevolge
HOUT , en de controleur voor de agrarische aangelegenheden . van groote droogte de jongste rystoogst in verschillende streken van
P. DI Boo DE LA FAII.LE, derwaarts, meenende dat liet een der Midden-Lombok mislukte, hetgeen het noodig maakte tevens het
meermalen voorkomende oueenigheden tusschen hoofden en andere deel der bevolking tegemoet te komen.
onderhoorigen betrof omtrent betaling van belasting, welke ter
Ook in Oost-Lombok vond , doch op kleine schaal, soortgeplaatse gemakkelijk zou zijn in het reine te brengen. In de lijke hulpverstrekking plaats zoowel wegens het mislukken van
dessa aangekomen, werden zy onverhoeds aangevallen, niet het den jongsten oogst als om de jonge nederzettingen voorondergevolg dat de controleur TH DER HOLT gedood en de con- gang te behoeden.
troleur DI Roe zwaar, doch niet doodelyk gewond werd. Eene
\\ at de hiervóór bedoelde organisatie van het inlandsch bestuur
onmiddellijk uitgezonden militaire macht trof de schuldigen nog betreft, valt het volgende aan te teekenen. Eene algemeene
in de kampong aan, en toen zy' weigerden zich over te geven, regeling van bedoeld bestuur en wat daarmede samenhangt
werd bun verblijf gewapenderhand genomen , waarbij de hoofd- werd ontworpen, en uu de daartoe vereischte fondsen bij
aanlegger en zijne medeschuldigen het leven lieten : onzerzy'ds de wet van 2 Juli 1898 (Xederlandsch Staatsblad n". 169) zy'n
waren de verliezen gering (verg. hoofdstuk D , § 4). Een onder- toegestaan , zal de beoogde organisatie weldra kunnen worden
zoek naar de aanleiding van het gebeurde leverde weinig ingevoerd. In het belangrijke district Ampenan werd eene tot
resultaat op en leerde alleen dat de hoofdaan legger een geest- dusver ontbrekende territoriale indeeling in het leven geroedry'ver was met eene vanouds ongunstige reputatie. Het feit pen. terwy'1 voor de geheele onderafdeeling West-Lombok het
was overigens van geheel localenaard: de omliggende Sassaksche vroeger bestaan hebbend, doch door den oorlog uit zyn verband
dessa's en de Baliscbe bevolking gaven van hare goede ge- gerukt sawahbestuur werd gereconstrueerd. Eindelijk werd
ziudheid blijk.
krachtig voortgewerkt aan verbetering van de bestaande verWat de Baliërs betreft, vermeldt trouwens h c c gewestelijk keersmiddelen, waarby in de eerste plaats de aandacht werd
.ersiag dat zij algemeen trouw bleven aan de sedert hunne gewijd aan den hoofdweg, die de westkust met de oostkust
audere tweede gewassen bleef ver beneden het gewone peil en
ook van de klapperteelt werden veel minder voordeelen getrokken
dan in andere jaren.
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verbindt. De opnemingen ten behoeve van den aanleg van een
De rijstoogst gaf bevredigende uitkomsten in Boeleleng* l)jemtramweg van W e s t - naar Oost-Lombok (zie vorig v e r s l a g , blz. brana en W e s t - L o m b o k ; in Djembrana slaagde hij zelfs
100) werden ten einde gebracht.
zeer goed. Daarentegen had m e n . gelijk hiervóór reeds ia medeW e g e n s den slechten gezondheidstoestand is liet civiel eta- gedeeld , op vele plaatsen in Oost- en Midden-Lombok met
blissement te Sisi aan de oostkust in den a a n v a n g van 1898 misgewas te kampen . zoodat liet geoogste voor de plaatselijke
(Indisch Staatsblad n". 105) verplaatst naar S e l o u g , een paar behoefte niet toereikende was. De kofriecnltuur gaf in Boeleleng
palen meer landwaarts in en hooger gelegen. De tydelijke ge- en in sommige xelfbesturende landschappen een zeer ruim probouwen van Sisi zijn derwaarts overgebracht, om l a t e r , als de d u c t , doch wegens de lage marktprijzen werden de voorraden
nieuwe vestiging voldoet, door definitieve gebouwen te worden voor een groot deel aangehouden.
vervangen.
I).
Landmacht.
Onder de gouvernementslanden moet ten slotte nog ter sprake
komen het landschap Karang Asem op Bali. Meldenswaardige
De blijkens blz. ol van het vorig verslag nieuw benoemde
gebeurtenissen vielen aldaar niet voor. Gedurende eenigen tijd
bestond eene gespannen verhouding tusschen 's Gouverneinents legercommandanti de luitenant-generaal L. SHAKT. heeft88epstedehouder over K a r a n g Asem GOKSTIG'DK DIII.AXTIK en den dewa- tember 1897 het bevel aanvaard.
agoeng van K l o e n g k o e u g , doch eene waarschuwing van het
Europeesch b e s t u u r , om den vrede te bewaren , was voldoende
^ 1. Levende strijdkrachten.
om het plegen van openlijke vijandelijkheden te voorkomen. GoiBTJ
G'm: D.IILANTJK gaf van zijne goede gezindheid blük door in
Smiiciiflflliini ni sterkte run het leger. In de als bijlage A bier*
October 1897 00 stuks vee naar Boeleleng te zenden als geschenk achter afgedrukte tabellen is de gebruikelijke statistiek van het
voor de bezetting van Lombok.
leger bijeengebracht, waarbij thans — ter verkorting van den
De aanrakingen met de zelf bestu rende landschappen op Bali tekst van het verslag — ook zooveel mogelijk zijn opgenomen
waren weinig talrijk en betroffen grootendeels de uitleveriug de verschillende uittreksels uit de cijfers der legerstatistiek . welke
van gevluchte misdadigers. Over het algemeen werd te dien uittreksels . bij wn>.e van recapitulatie, in 't vorig verslag vooraanzien door de bestuurders medewerking verleend: slechts kwamen op de blz. :J8—44, 4 0 , 4 7 , 49 en 0 1 .
Bangli gaf eenige reden tot klagen. In B a d o e n g , waar aan een
De zooeven genoemde tabellen bevatten over het algemeen
ten handel gekomen Chinees (gouverneinents-onderdaan), buiten zeer bevredigende cijfers, althans voor zooveel de samenstelling
voorkennis van ons b e s t u u r , op last van den hoofd vorst de en sterkte van het leger in de lagere graden , d.i. beneden den
doodstraf voltrokken w a s , zouder dat van het feit, waarvan de rang van officier, aangaat. Het leger telde aan het einde van
Chinees beticht w a s , noch van de opgelegde straf aan ons be- 1897 bijna loO'l man meer dan een j a a r te voren, door verstunr was kennis gegeven, hadden de te dier zake met eenigen nieuwde toeneming van het aantal Amboiueezen en inlanders
klem van gouvernementswege ingebrachte vertoogeu (om indruk (respectievelijk met 272 eo 930 m a n ) , waartegenover stond eene
t e m a k e n , had de resident zich per oorlogsfregat Aljeli naar kleine daling van het aantal Europeanen en Afrikanen (respecBadoeng begeven) ten gevolge dat de beide vorsten van het land- tievelijk met 227 ') en 8 man). De eindcijfers rertoonen dan
schap den Gouverneur-Generaal schriftelijk h u n leedwezen over ook nog een belangrijk overcompleet boven de eischen van de
het gebeurde betuigden en vergiffenis verzochten ; voorts betaalden « t e g e n w o o r d i g e " (feitelijk geldende, tijdelijke) f o r m a t i e . nietzij eene som gelds als schadeloosstelling ten behoeve van de tegenstaande die formatie niet onbelaugrijk werd u i t g e b r e i d ,
betrekkingen van den geëxecuteerden Chinees , en eindelijk be- door d a a r i n , naast de beide reservebataljons, ook één der
loofden zij — mede schriftelijk — dat voortaan aan het bestuur recrutenbataljons op te nemen. Door afneming van het aantal
de beslissing zou worden overgelaten omtrent de terechtstelling recruten , die de opheffing mogelijk maakte van het 2de recrutenvan gouvernements-onderdanen, die in Badoeng eenig delict bataljon , werd het aantal voor alle diensten beschikbaren a a n mochten plegen of daarvan verdacht mochten worden.
merkeluk g r o o t e r , wat intusscheu niet dadelijk blijkt door
Tijdens de resident zich in Badoeng ophield (November 1897) eenvoudige raadpleging van de cijfers, want ditmaal is voor het
kwam een gezantschap van het zelfbestuur van Tabanan zijne eerst gebroken met de tot dusver gevolgde gewoonte om als
opwachting bn hem maken.
, beschikbaar " ook die militairen te tellen , die wel niet ingeDe verhouding tusschen de bestuurders der verschillende rijkjea volge den uitslag van hoofdelijk geneeskundig onderzoek moesten
was gedurende het verslagtijdvak meermalen gespannen. Tusschen uitvallen , maar toch niet te velde gezonden mochten worden ,
Bangli en Kloengkoeug aan de eene , en Gianjar aan de andere omdat ze (bijv. berriberri-lijders), ofschoon vrijwel hersteld , nog
zijde kwam het tot eene openlijke vredebreuk, h e t g e e n . nu I tekort geleden wegens ziekte vau het oorlogsterreiu geëvacueerd
eenige gevechten . voor laatstgenoemd landschap tot verlies van 1 werden. Het verdient daarbij in het b i j z o n d e r d e a a n d a c h t . d a t ,
eenig grondgebied aan Bangli leidde.
trots deze nadere schifting, toch het aantal voor alle diensten
beschikbaren bij de veld- en reservebataljons der infanterie op
De veiligheid van personen en goedereu liet in de afdeeling het einde des jaars ruim 1100 man meer bedroeg dan by den
Lombok te wenschen over: ketjoe- en andere roof partijen kwa- aanvang {juist: 44ó Amboineezeu en 78Ó inlanders m e e r , tegen
nien — meer bijzonder in Midden-Lombok — vrij menigvuldig slechts 47 Europeanen en Afrikanen minder).
voor: gevallen van brandstichting waren in Oost- en MiddenAan het einde des jaars waren tien veldbataljons op de
Lombok niet zeldzaam en veediefstallen in de geheele afdeeling nieuwe formatie gebracht.
talrük. In de afdeelingen Boeleleng en Djembrana was de toeBetreffende de voltalligheid der officierskorpseu zijn de cijfers
stand in dit opzicht veel beter.
minder gunstig. Niettegenstaande op het einde des |aars
De gezondheidstoestand gedurende 1897 was in de maanden bijna 100 officieren van het leger hier te lande bij het I n Juli t m November in Boeleleng hoogst ongunstig wegens het dische leger gedetacheerd w a r e n , bestond er toch nog een
hevig heersenen van cholera. welke ziekte ook in Djembrana aanzienlijk incompleet, ten deele a a n g e v u l d , hetzij — in
vele offers eischte. In de afdeeling Lombok laat de voiksge- overeenstemming met de organieke bepalingen — door de
zondheid nog te wenschen over, hetgeen wordt toegeschreven aanstelling van onderluite ua nts, hetzij door de tijdelijke benoeming van adjudant-onderofficieren, dienstdoende officieren:
aan de minder gunstige oeconomische verhoudingen.
Woelingen op godsdienstig gebied hadden niet plaats. Op maar deze ongunstige toestand werd veroorzaakt, deels door
Lombok wordt de Islam gezegd zich langzaam uit te breiden en toeneming van het aantal officieren die door verlof, e n z . , tijdelijk
aau den dienst in Indië werden onttrokken , deels door den overook ouder de heidenen van de zuidkust proselieten te maken.
Te Singaradja (Boeleleng) vertegenwoordigden, volgens de be- gangstoestand , waarin het militair onderwijs nog verkeert onder
stuursopgaven, de i n - en uitvoer gedurende het afgeloopen jaar de werking der wet van 21 J u l i 1890 (Nederlandsch Staatsblad
eene hoogere waarde dan in 1890, terwijl in Djembrana daar- n u . 120). Immers in 1897 werden van de Koninklijke Militaire
entegen voor 1897 op eenigen achteruitgang valt te wijzen. De Academie slechts 9 officieren der infanterie verkregen , terwijl
binnenlandsche handel werd zoowel in Boeleleng als in Djem- in 1898 reeds 17 cadetten het eindexamen bij dat wapen afleggen
brana gedrukt door de geheerscht hebbende epidemie. In de en de daarop volgende studiejaren respectievelijk 30 en 40
afdeeling Lombok nam de opbrengst der iu- en uitvoerrechten cadetten der infanterie voor den dienst in Oost-Iudië tellen.
niet onbelangrijk toe , dank zij een levendiger handelsvertier te
Het incompleet vau 09 ten slotte onbezet gebleven officiers*
Ampenan. In de havens van Oost-Lombok leed de in- en uitvoerhaudel onder de oeconomische toestanden. De binnenlandsche
') Op ï Januari IM>-* waren !08 man tappletïrtroepca onderweg naar
handel was alleen in West-Lombok vrij levendig.
Ooat-IadiS.
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van gezondheid voor den [ndisohen dienst door subsidieering

plaatsen ') op ulr. 1897 drukte hoofdzakelijk op het wapen der

infanterie en betrekkelijk het sterkst hij den geneeskundigen
dienst, waarbij 18 officieren van gezondheid ontbraken. of'ruim
7 p(-t. van de . t e g e n w o o r d i g e " formatie: maar daarbij is niet
voorbij te zien . dat «Ut incompleet ontstaan was door de zeer

belangrijke toeneming van het aantal met verlof naar Europa
vertrokken officieren: in den looi» ran 1897 werd zoodanig verlof
verleend aan 33 officieren van gezondheid . d i. bijna 19 pet.
van

de gemiddelde sterkte van het korps in dat, jaar.

In het

geheel steeg het aantal officieren . die tijdelijk aan den dienst
in [ndië onttrokken waren , gedurende 1897 . van 264 tot 292.
Plaatselijke indeeling. De eenige troepenverplaatsingen van
b e t e e k e n i s , die in den loop van 1S97 plaats h a d d e n , waren de
terugkeer van Lombok naar Java van het 11de veldbataljon,
dat weder te Meester-Cornelis (Batavia) werd gelegerd in het
k a m p e m e n t , dat in den a a n v a n g des jaars nog diende t o t h u i s vesting van her Bederf opgeheven 1ste recrutenbatahjon . en voorts
de terugkeer van Atjeh naar .lava van eene bergbatterij , die te
Weltevreden (Batavia) de in 1896 opgerichte reservebatterij verv i n g , welke laatste naai' Batoe Diadjar ( r r e a n g e r Regentschappen)
verlegd werd Gedetailleerde cijfers o m t r e n t de sterkte van de bezettingen in de verschillende commandementen vindt men sub 4 van
bijlage A . en voor de standplaatsen van de verschillende troepenafdeelingen op het einde van 1897 w o r d t verwezen n a a r blz. 897402 van deel I van den Indischen Regeeringsalmanak voor 1898.
Aanvulling van h<i korps officieren.
De tabellen 10 en ltf van
voormelde bijlage A bevatten gedetailleerde cijfers zoowel b e treffende de aanvulling in 1897 als aangaande de kansen tot
aanvulling voor volgende jaren.
In den aanvang van 1898 moest nog gebruik gemaakt worden
van de gelegenheid om door detacheering uit het moederland.
deels ook door overplaatsing, het korps infanterie-offioieren
voor een te groot incompleet te v r i j w a r e n : tevens werd de
detacheeringstermijn van ettelijke in 1896 voor twee jaren naar
Oost-Indië gedetacheerde infanterie-luitenants , op hun verzoek ,
met één of' meer jaren verlengd.
Ook moesten bijzondere maatregelen genomen worden om het
korps officieren van gezondheid aan te vullen. Toen in den aar vang van Februari 1898 een telegram van den GouverneurGeneraal werd ontvangen om (met het oog op de Pedir-expeditie)
spoedig, en wel vuur \ Mei d. a. v., omstreeks 12 officieren van
gezondheid uit te zenden — voor het geheele jaar 1898 werden
er 23 aangevraagd — is eerst g e t r a c h t , door eene mededeeling
aan de voorzitters der commissies voor de in gang zijnde artsexamens, onmiddellijk de beschikking te verkrijgen over een
voldoend aantal jonge Nederlandsehe artsen. Wel meldden zich
gaandeweg eenigen h u n n e r aan om benoemd te worden tot
officier van gezondheid der 2de klasse bij het Indische leger, maar
slechts enkelen waren genegen om zóó spoedig hunne besteinming te volgen als de omstandigheden vorderden. Gedachtig
aan de zeer goede diensten , in vroeger jaren en ook nu n o g
door vreemde geneeskundigen in het Indische leger bewezen,
is toen g e t r a c h t , door bemiddeling van de Nederlandsehe gezantsehappen te Berlijn en te W e e n e n , van de universiteiten
in Duitschland of Oostenrijk, ter onmiddellijke u i t z e n d i n g , te
verkrijgen een achttal aldaar gediplomeerde artsen , die genegen
waren zich lijdelijk, d. i. voor vijf' .jaar, ais officier van gezondheid der 2de klasse te verbinden. Langs dezen weg zijn 5 tijdelijke militaire artsen v e r k r e g e n , wier verbintenis in 1903 afloopt,
wanneer, naar men zich vleit, door een gunstiger verhoudingseijler tusschen het aantal actief dienende officieren en het aantal
verlofgangers, weer eene meer normale verhouding tusschen
formatie en sterkte zal zijn verkregen. Door deze ofMeieren niet
in het vaste korps op te n e m e n , worden de promotiekansen
der na hen benoemde Nederlandsehe artsen gebaat. Tusschen 1
J a n u a r i en uit. Juli 1898 werden in h e t geheel uitgezonden, met
inbegrip van de zooeven bedoelde ö vreemdelingen . 13 nieuw
benoemde officieren van gezondheid der 2de klasse.
Het gebeurde beeft intusschen geleerd , dat het zaak is vooreerst nog te blijven voortgaan niet de opleiding van officieren
', IP't verdient hier vermelding, dal op 1 Januari 1898 op weg naar
Oost-Indië waren v, tweede luitenants der infanterie in 1 der cavalerie, allen
hier nieuw benoemd: ook waren nu; tol vertrek gereed 26 luitenant» der
infanterie, deels nieuw benoemd, deels gedetaeheerd, en 2 tweede-luit«nant»kwartiermee»ter, ook nieuw benoemd. Bovendien moesten 2 tweede-luitenant»
der artillerie en L' u'ei genie ten tweeden male hel eindexamen afleggen van
de I-ti afdeeling der krjlg»school.
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van staatswege van studenten in de medicijnen, en in verband
hiermede zijn voor 1898 acht plaatsen opengesteld voor studenten ,
op die wijze op te leiden.
Voorziening in de behoefte mm militairen beneden den rang van
officier. In tabel 10 van bijlage A vindt men uitvoerige cijfers
betreffende de aanvulling van bet leger in de jongst verloopen
vijfjaren en in tabel VZ zijn thans ook opgenomen de vroeger

in den tekst van het verslag medegedeelde gegevens betreffende
de

werving bij het Koloniaal

vVerfdepót te Harderwijk en bij

de Koloniale Reserve te Nijmegen. In vergelijking met vroegere
jaren zijn die cijfers bevredigend ; vooral sedert a a n v a n g Mei
1898 werden te Harderwijk weder gunstiger resultaten met de
werving verkregen; maar bij het valide gedeelte der Koloniale
Reserve waren de wervingsresultaten in het eerste halfjaar 1898
merkbaar ongunstiger dan in de vier voorafgegane semesters.
Onder de 2010 tot aanvulling van het leger in I n d i ë i n l 8 9 7
aangebrachte huropeanen behoorden er intusschen 449 , d. i. ruim
22 pet. tot de Koloniale Reserve, bij welk korps de reconvalescentenafdeeling (te Z u t p h e n ) . onder de werking der ten vorigen j a r e
genomen maatregelen (zie vorig verslag, blz. 4 2 ) , allengs g u n sriger resultaten begon op te leveren (zie bijlage A tabel 13).
Omtrent den g a n g van de werving in [ndië geeft de reeds
aangehaalde tabel 10 een volledig overzicht, terwijl in de tabellen
14 en 15 de gebruikelijke cijfers zijn samengevat betreffende de
reëngagementen en de aanvulling van de onderofficierskaders.
Al die cijfers mogen over het geheel gunstig genoemd worden.
Opmerking verdient daarbij , dat in .Maart 1897 eenige beperkende bepalingen in 't leven geroepen konden worden voor de

Amboineesche en de inlandsche werving, bepalingen die — voor
zooveel de Amhoineezen aangaat — eerst (in October daaraanvolgende) gedeeltelijk buiten werking traden , doch in J a n u a r i
en Maart 1898 nader geleidelijk werden ingetrokken.
Militair onderwijs. In de meergemelde bijlage A zijn sub 10
de noodige opgaven gedaan zoowel betreffende het bij de
militaire school te Meester-Cornelis gegeven voorbereidend onderwijs voor den hoofdcursus te Kampen als betreffende bet
aantal leerlingen bij de hoogere krijgsschool te 's-ljravenhage.
De gebruikelijke cijfers betreffende de kader- en de korpsscholen
zijn vermeld in tabel 17.
H e t korps pupillen te Gombong leverde in 1897 ti3 pupillen
aan het leger af, terwijl er 9 om andere redenen uit de sterkte
werden afgevoerd. In verband met de op blz. 44 van het vorig
verslag medegedeelde maatregelen tot reorganisatie van het korps,
of b e t e r : tot opheffing van het bestaande en tot vorming van
een nieuw korps, zijn alleen in de eerste maanden van 1897 nog
eenige pupillen te Gombong aangenomen , in 't geheel 24. N a
de afkondiging van het Koninklijk besluit van 19 Maart 1897
n". 8b" (Indisch Staatsblad n". 129) is die aanneming g e s t a a k t ,
waardoor de sterkte van het korps in 1897 terugliep van 337
tot 289 hoofden, waaronder — ongerekend 2 wier vader onbekend was — •"> zonen van officieren, 218 van militairen beneden
dien r a n g . 17 van a m b t e n a r e n , en 47 van particulieren.") H e t
geleidelijk in werking treden van de nieuwe bepalingen is eenigermate vertraagd doordien de vaststelling van contracten betreffende de opleiding van pupillen i n liefdadige instellingen nadere
onderhandelingen bleek te vorderen met de besturen dier inrichtingen , welk,/ onderhandelingen nog niet geheel tot eene
bevredigende oplossing hebben geleid.
Militaire spoorweg commissie. Gedurende ls(,>7 zette de commissie de in 't vorig verslag (blz.45) genoemde werkzaamheden
voort. De haar BIS deskundige toegevoegde, op non-activiteit
gestelde hoofdambtenaar der staatsspoorwegen ontviel h a a r o m streeks medio December 1890 door zijne herplaatsing bij dien
d i e n s t t a k , en daar d e . ter aanvulling van de commissie, in
J u n i 1897 opgetreden genieofficier zich moest voorbereiden, alvorens de functiën van genoemden hoofdambtenaar te kunnen
•j Hit aantal kinderen van Europeeache of met ben gelijkgestelde gegradueerde en mindere militairen in Indlë bedroeg op uit. ls'.iT I4'.m . waarvan
767 Jongen» (579 beneden den leeftijd van 8 Jaren, lol van S t/m 14 jaren
er. 27 ouder dan 14 jaren i.
\ .ui de roder! 1861 (sic BQblad op het tndfoch Staatsblad nc. 1076) opengestelde gelegenheid voor Jongelieden van Europeetche af komrt in Indic*, om ,
on.Ier genot van eene. kleine toelage, t>ii de korpsen ni' inrichtingen van liet
leger eenig handwerk of ambacht te leeren, werd in 1897 alleen te HageUuig
gebruik gemaakt, alwaar 'i Jongelieden op die wQze werden opgeleid.
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vervullen, ontstond er ia de werkzaamheden der commissie
eene belangrijke vertraging. Het „reglement betreffende het
militair vervoer over de spoorwegen", waarvan de samenstelling
in 18% werd voorbereid, kon dan ook in 1897 nog niet worden
voltooid.

rookzwakke kruit worden uitgezonden, welk laatste aanvaukclijk in den vreemde besteld is. Nadere proeven hebben er inmiddels toe geleid dat eene voor dit geschut geschikte rookzwakke
kruitsoort werd gevonden, die in de Muider-fabriek vervaardigd
werd.

Bewapening. Sedert medio 1897 wordt het repeteergeweer,
model'95, geleidelyk uitgegeven, naar gelang de daarvoor bestemde patroonvoorraad aangroeit. De geweren, 35 374 stuks'),
waren vóór het einde des jaars allen in Indië aangebracht, en
op uit. December waren 8 veldbataljous daarmede geheel bewapend , hoofdzakelijk die welke in Atjeh gelegerd waren , alwaar
ook reeds een aantal manschappen van het garnizoensbataljon
het nieuwe wapen hanteerden. Dit werd verder bij 20-tallen
voorloopig ter beschikking gesteld ook van andere infanteriekorpsen, om het personeel by die afdeelingen geleidelijk met
het geweer bekend te maken.
In den loop van 1897 werden omstreeks 5 700 000 scherpe
patronen voor het meerbedoelde vuurwapen in Indië aangevoerd ;
de aanvulling van den voorraad had daarna geregeld plaats;
van aanvang December 1897 af tot 29 Juni 1898 werden er
nog 11665 000 uitgezonden, en maatregelen zy'n en worden ge nomeu ten einde de geleidelijke vorming van een voldoenden
oo rlogs voor raad te verzekeren. Ook is gezorgd voor de uitzending,
in de eerste helft van 1898, van eene zekere hoeveelheid rookzwak buskruit, met de noodige verdere bestanddeelen van patronen , om deze te Soerabaija te kunnen confectionneeren,
met behulp van de derwaarts reeds vroeger gezonden werktuigen (zie vorig verslag, blz. 45), die in den ioop van 1898 nog
worden aangevuld met cenige inmiddels nieuw bestelde. De beide
partijen patronen, waarvan sprake is op blz. 48 van het verslag
van 1895, vertoonden — na4-sï4' ,-jarige bewaring in Indië —
nog geen tcekenen van zelfontleding, alhoewel de chemische
stabiliteit van het buskruit inmiddels wel was afgenomen.
Daar de aanmaak van de repeteerkarabijnen voor de cavalerie ,
en voor het korps marechaussee in Atjeh, aanvankelijk vertraging ondervond , in verband met de uitgebreide bestellingen bij
den fabrikant van geweren en karabijnen voor de drie departementen , Marine, Oorlog en Koloniën , moest het bedoelde
korps een tijdlang met het repeteerfleimr bewapend worden.
In de maand April jl. werden intusschen de laatste karabijnen
in Indië aangebracht, alwaar er thans een voldoend aantal,
namelijk 150Ó , aanwezig zyn.
,Bij de verschillende excursiën, die in het afgeloopen jaar
in Atjeh hebben plaats gehad" — zoo wordt door het legerbestuur gemeld — .bleek dat het vuur der repeteergeweren den
vijand grooten schrik inboezemt, zoodat het overwicht onzer
met repeteergeweren bewapende troepen op den inlandschen
vijand belangrijk is toegenomen". Geweer en munitie blijven dus
alle reden tot tevredenheid geven ; maar de van hier uitgezonden
bij het nieuwe geweer behoorende lederwerken, — waarbij spoedshalve zooveel mogelijk de voor het korps mariniers vastgestelde
modellen werden gevolgd, — hebben minder goed voldaan:
nieuwe modellen zijn thans in beproeving.
Naar gelang de nieuwe geweren worden uitgegeven, keeren
natuurlijk de vuurwapenen van het vorige model in de oorlogsmagazyuen terug , om voorloopig nog te dienen bij de schutterijen,

Kleeding en nilrusling. De in 't verslag van 1896 (blz 45)aangekondigde proeven met linnen (zeildoeksche) schoenen van
verschillend maaksel zyn sedert op vrij uitgebreide schaal en
onder verschillende omstandigheden in Indië genomen, maar
geen der in beproeving gegeven soorten is gebleken aan de
eischen van militair schoeisel te voldoen.
Ten einde te kunnen nagaan , in hoever de tactische waarde
der cavalerie kan worden verhoogd door het medevoeren van
enkele gereedschappen en ustensiliën, wordt by eenige onderdeelen van dit wapen eene proef genomen met het medevoeren
van enkele schoppen , pat.jols , pikhouweelen , bijlen en golloks .
benevens eenige kleinere gereedschappen en benoodigdheden.
Bevindingen te dien aanzien zijn nog niet medegedeeld.
Ook wordt nog bericht gewacht aangaande de sedert eenigen
tyd in beproeving gegeven aluminium-veldflesschen, ter vervangiug van de thans in gebruik zijnde zware en breekbare
glazen veldflesschen. Overigens wordt naar een doelmatiger
eetketel omgezien. Eene kleine party' van verschillende bewerking en samenstelling is naar Indië gezonden voor het nemen
van vergelijkende proeven.
•

de barissans en het legioen van MAKÜKOK NEGOBO en als reserve.

Van dit geweer, stelsel DE BE.VUMONT , waren op uit. 1897 in Indië
nog 45 577 stuks aanwezig, met een patronenvoorraad van ruim
l l ' / 4 niillioen, die tevens dient voor de in reserve gestelde
karabynen van het thans buiten gebruik gestelde model (1546
stuks). Bij de pyrotechnisehe werkplaatsen was nog eene kleine
hoeveelheid grondstoffen aanwezig voor den aanmaak van p.m.
6U0 000 stuks van de laatstbedoelde patronen. Hij een aanmaak
in 1897, in Indië, van 164 016 stuks revolverpatronen , bedroeg
de voorraad van die soort munitie op uit. 1897 ruim 335 500 stuks.
Tot aanvulling van den geschutvoorraad worden in den loop
van 1898 16 stalen bergkanonneu van 7 c.M. uitgezonden , alsmede 18 kanonnen en 12 mortieren van 12 c.M. Tan nikkeistaai.
De nadere beproeving van deze door de firma Kin IT ontworpen
vuurmondeu (zie vorig verslag, blz. 45) heeft namelijk de geweuschte resultaten opgeleverd, waarna tot bestelling is overgegaan, met levering omstreeks October 1898. Met deze vuurmouden zullen de noodige projectielen en het daarbij te bezigen
i) In h i t geheel werden er 3G 000 aangeschaft, w.inrv.in SM in Xederlaiul werden aangehouden tot vnorloopige b:-w apening van de Koloniale B r m m
en ten gebruike bij de keuring van buskruit en patronen.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

Huisvesting. Met de werkzaamheden tot verkrijging van de
voor de verdere invoering der nieuwe infanterie-formatie gevorderde logiesruimte werd in 1897 voortgegaan. De te Samarang
aangevangen bijbouwingen kwamen gereed en de te Magelang
ondernomen kampementsbouw werd geheel beëindigd door
de inrichting tot geweermakersatelier, munitiemagazijn en
kleediugmagazijn van kazernegedeelten, die vrijkwamen door
de wijziging der garnizoenssterkte. Te Soerabaija werden de verbouwingen aangevangen en nagenoeg voltooid, terwijl ook met
die te Padang Pandjang (Padangsche Bovenlanden) een begin
werd gemaakt.

Te Tjiiualii (Preanger Regentschappen) werd de inl896aangevangen bouw van een kampement voor een bataljon infanterie
met het grootste gedeelte der daarbij behoorende officierswoningen
voltooid; met den aanleg van het exercitieterrein en van de
waterleidingen en wegen met verlichtingsiniddelrn werd voor
zooveel noodig voortgegaan, terwijl tevens werden opgericht
vier woningen voor onderluitenants, eene hoofdwacht, een garuizoenskleedingmagazijn en een munitiemagazijn. Mede kwam
gereed het voor de behoefte op het eind van 1897 benoodigdc
gedeelte van het hospitaal 2de klasse, waarvan de in het vorig
verslag bedoelde tijdelijke ziekeninrichting het eerste gedeelte
heeft uitgemaakt. Dit hospitaal is niet alleen bestemd tot opneming van de lijders van het garnizoen, doch ook van de
militairen van zee- en landmacht, die thans in de twee particuliere gezondheidsetablissemeuten in genoemd gewest (te
Soekaboemi en Sindanglaija) worden verpleegd.
Voorts werd begonnen aan den bouw van een kampement
voor nog een bataljon infanterie met daarbij behoorende officierswoningen, terwijl bovendien onderhandelingen met een
particulier werden aangeknoopt betreffende een door hem met
behulp van een van gouvernementswege to verleenen renteloos
voorschot te bouwen hotel, tevens coiunieusalenhuis; terwijl
het bedoelde voorschot tegen zakelijke zekerheids.-telling in termijnen zal worden uitbetaald, wordt zoodoende het voordeel
verkregen dat het aantal door het Gouvernement op te richten

officierswoningen tot een minimum wordt beperkt.

De op de vorige blz. bedoelde verplaatsing van Weltevreden
naar Batoe Djadjar van de reserve-bergbatterij maakte ter laatstgenoenide plaats den bouw van drie tijdelijke ofticierswoningen noodig, welke nog vóór het einde des jaars gereed
kwamen.
De door de opheffing van het garnizoen te Tjilatjap (Banjoemas) aldaar voor het leger niet meer noodige gebouwen en
werken werden, voor zoover zij niet reeds door andere takken
van bestuur in gebruik waren genomen of door openbaren
verkoop in handen van particulieren waren overgegaan, aan
het civiel bestuur overgegeven.
De in 1896 te Salatiga (Samarang) en sedert ook te Kotta
Uad.ja (Atjeh en onderhoorigheden) aangevangen bouw van
ziekenstallen, volgens het paviljocnstelsel, kwam gereed. Door
den overgang naar Tjimahi van de militaire gevangenen kwam
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het fort Prins van Oranje to Samarang voor andere doeleinden
beschikbaar, liet fort zelf werd voor een gedeelte ingericht
tot bureaus van den gewestelijken intendant en ran den gewesteljjk eerstaanwezenden genie-officier, wien, in plaats van
Willem I, Samarang als standplaats was aangewezen. De gebouwen op den walgang werden ingericht tol troepenlogies.
De in 1890 begonnen hospitaalbonw te Kaijoetanain (Padangsehe Benedenlodden) en te Porl de Ko-k (Padangsche
Bovenlanden) werd voortgezet, terwijl de mode in dat jaar
aangevangen oprichting van een gebouw voor officiers-sociëteit te
Amp il;111 ( Lombok) en van een etablissement voor 100 draagpaar*
den van den trein te Pendeti (nabij Kotta Radja) beëindigd werd.
In verband met de troepenverplaatsingen in .\'.j• • 'ti konden de
tijdelijke kampementen te Kesoeh en Petjoet. nabij Kotta itadja
afgebroken en dedaarvan afkomstige materialen gebezigd worden
voor den bouw van de nieuwe kampe aten in het binnenland.
Ben 6-tal opzichterswoniusren in den kraton, welke geheel
uitgewoond waren, werden afgebroken en door i nieuwe,
ruimere woningen vervaugen.
De werken tot oeververdedigiug van de Atjeh-rivier te Kotta
Radja werden voortgezet en beëindigd.
IJ.' inrichting van nieuwe schietterreinen werd beëindigd te
Kwala Simpang (Oostkust van Sumatra) en te Ampenan (Lombok). Ook' te Medan (Oostkust van Sumatra) kwam een dergelijk
terrein gereed . terwyl de inrichting op vele andere plaatsen
werd voorbereid.
Verder kwam ia 1807 tol tand de in 't vorig ver
kondigde vergrooting van het artillerie-schiettcrrein te I'
Djadjar.
o p het gebied der verbetering van de watervoorziening van
militaire etablissementen kwamen de met dit doel in 1890 te
Salatiga (Stmarang) en Padang Pandjang (Padangsche Bovenlanden) ondernomen werken gereed. Te Padang leidde de voortgezette boring nog niet tot een geheel bevredigend resultaat.
Die te Port de Koek (Padangsche Bovenlanden) werd gestaakt,
en hoewel aldaar go <\ water w< rd aangetroffen . is de aanzienlijke
diepte, waaruit het water zou moeten worden opgepompt, oorzaak, dat wordt uitgezien naar eene voorziening, waaraan niinder exploitatie-bezwaren zij n verbonden. Hetzelfde is te Telok
Be tong (Lampongselio Districten) het geval. Te Amoenthai
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), waar de in 189G uitgevoerde boring niet aan de verwachtingen voldeed, is eene
rivierwater-voorziening tot stand gekomen, terwijl de watervoorziening van de tijdelijke versterking te Kwala Simpang
(Oostkust van Sumatra) verbeterd werd.
Te Padang Pandjang (Padangsche Bovenlanden) kwam eene
afdoende verbetering van de rioleering van liet militair ctablissement gereed.
Na de aardbeving te Amboina werd in'l laatst van Pebruarijl.
machtiging verleend tot den houw van een tijdelijk kampement
a'daar
Voeding. De laatstelijk geldende bijzondere bepalingen ten
opzichte van de voeding der in Atjeh en onderhoorigheden gelegerde troejten werden, gerekend van 1 üctober 1897af, eenigszins
gewijzigd; de herziene regeling werd slechts tot nir. 1898 van
kracht verklaard (gouvernementsbesluit dd. 17 September 1897
ii . 19). In het dagclijksch ration werd eene geringe verandenng gebracht, terwijl de. bedragen van landswege toegestaan
te>' verbetering van de voeding der militairen en dwangarbeiders
nader werden herzien. Voor den zecposl Segli werden, in verband met iic aanwezigheid aldaar van eene grootere troepeumacht dan er aanvankelijk gelegerd was, in December 1897
enkele nadere regelingen getroffen.
De I
roorzieningen betreffende de verpleging der op
Lombok gele rd • tri e] eninacht werden in het laatst van
iu ho( ':.
overeen!
g gebracht met do voor Atjeh
ter zake
, terwijl d
np de soldij,
die bij ^ !:/•• vmi uitzondering in de laatste j.ren tydulyk voor
de beide garnizoenen op Billitou werd toegestaan, ook voor
1897 gehandhaafd werd.
Bij bet leger wordt eene proef genomen met de aanschaffing
van conserven bjj eenu te Poerworedjo (residentie Bagelen) opgerichte fabriek.
De in : t vorig verslag (blz. !') besproken proef met de verstrekking van suiker aan voor groote excursies uitrukkende
troepen, als middel tegen optredende vern ienis, wordt in 1898
voortgezet
Algemeen* nezONtllieitlxlonlnml en ziekeneeifileging. Blijkens de

hierachter opgenomen statistiek over l*'j.i t/m 1807 betreffende
de in de hospitalen ter verpleging opgenomen militairen (tabellen
:10 eu "il van bijlage Al was het laatst verloopen jaar, gelet op
de sedert 180! aanzienlijk toegenomen legersterkte, onder een
der gunstigste van genoemde vijfjaren te rangschikken en zulks
niet alleen wat het aantal ziektegevallen betreft, maar ook eu
vooral ten opzichte van het sterftecijfer en het getal voor verderen
dienst afgekeurden. Onder Europeanen en Afrikanen was. in
verhouding tot de gemiddelde legersterkte. alleen in 1804 het
getal behandelden kleiner, doeh onder Aziaten waren er in 1807
betrekkelijk minder zieken dan in een der vier voorafgegane
jaren. Evenals in vorige jaren werden de meeste militairen bchandeld wegens malaria-ziekten (in 1807 was het percentage
zelfs tot ruim 20 pet. geklommen); dan volgden (in 1S07
met respectievelijk ruim 19 en 0 pet.) lijders aan venerische
ziekten en aan ziekten der spijsverteringswerktuigen. Met per*
contago der hij het leger wegens berriberri onder behandeling
gekomenen was in 1807 al bijzonder gunstig: liet beliep slechts
:}.o(') pet., tegen in 1803 ruim' 11 pet. en in 1894 t/m 180(5 telkens ruim 9 pet
iu de aangehaalde tabel "-20 zijn de behandelden gerangschikt
naar de ziekte, welke bij hunne opneming in het hospitaal werd
opgegeven. Vaak echter bleken zij tijdens hunne verpleging ook
aan eene andere ziekte te lijden. In overeenstemming met deze
nadere bevinding is de in tabel 88 opgenomen afzonderlijke
statistiek der berriberri-lüders opgemaakt . die dus nauwkeuriger
gegevens bevat dan tabel 20.
Iu de tweede helft van 1897 zijn vanwege het legerbestuur
proeven g"last met eene gewijzigde rijstvoeding. ten einde den
invloed na te gaan, welken deze maatregel op de berriberri zou
uitoefenen (verg. vorig versla":, blz. 82 88). De proef werd genomen bij het Iste depótbataljon te Meester-Cornelis en nam op
L'J Augustus een aanvang. Aan alle militairen van dit bataljon
werd dagelijks eenezekerohoeveelheid ,dedekaloes" toegediend.
Aanvankelijk werd deze dedek in de soep gekookt en zóó genuttigd, maar daar de soep hierdoor minder goed smaakte, werd
al spoedig de dedek gegeven in den vorm van koekjes, bereid met Javaansche suiker en geraspte klappers, die met
graagte genuttigd werden. Toen liet later van bevoegde zijde
beter geoordeeld werd de dedek en de rijst niet afzonderlijk,
maar als onafgewerkte rijst te verstrekken , werd hiermede in
November begonnen. eerst bij een compagnie van boven gcnieid bataljon en in het begin van 1898 bij hetgeheelebataljon.
In den loop van 1898 zouden ook proeven genomen worden om
de rijstvoeding der militairen zooveel mogelijk te doen gelijken
op do rijstvoeding van de dessabewoners. Daartoe zou te Ambon
en t3 Muntok (Banka), als zijnde de garnizoenen, waar in den
laatsten tijd berriberri het meest voorkwam , de rijst kort vóór
het gebruik worden ontbolsterd. Over den invloed der gewijzigde
rijstvoeding kon, tijdens de afsluiting van de Indische berichten
voor dit hoofdstuk, nog geen oordeel worden uitgesproken,
te minder, n u . afgescheiden van de proef, in 1807 algemeen
eene belangrijke vermindering in het aantal berriberri-gevallen
onder de militairen werd waargenomen.
Wat het reeds hing aan de orde geweest zijnde denkbeeld
betreft om op Java voor aan berriberri lijdende Europeeache
militairen beneden den rang van officier verpleging in eenkoel
klimaat mogelijk te maken, als proef of dit de spoedige hersteliiug bevordert. kan thans worden aangeteekend dat in .Maart 1898
die proef een aanvang heeft genomen. De noodige voorzieningen
zijn namelijk. aanvankelijk voor minstens twee jaren, getroffen
kunnen worden om een zeker aantal der b 'doelde lijders, ten lioogste l ö , naar dezelfde '2de of 3de klasse van verpleging als waarop
zij bij opneming in een militair hospitaal aanspraak zouden
hebben, te doen opnemen iu het particulier gezoudheids-etablissement te Tosori (aan de helling van het Tongeer-gebergte)
in de residentie Pasocroean, en zulks onder toezicht van den
:,'.:; die inrichting v.-rb mden geneesheer, die omtrent alle zaken,
rakende de behandeling, observatie fin verpleging TIO de lijders ,
zich zal hebben te verstaan met den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid te Soerabaija. Aan den behandelenden geneesheer is een sergeant-ziekenvader toegevoegd.
Voor liet vervoer van zieken was, blijkens bet vorig verslag
(blz. 17). eene gewijzigde tandoe (model Gwijnfé) in beproeving
genomen. In het gebruik' bleek zij echter te zwaar. Nadat er
verschillende veranderingen aan waren aangebracht, met het
doel om bedoeld bezwaar zooveel mogelijk weg te nemen, is zij
sedert opnieuw iu Atjeh op proef in gebruik gegeven.
In aansluiting aan bet ui "t vorig verslag medegedeelde om-
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trant de in Januari 1S9(> to Kotta Radja (Atjeh) in werking
gebrachte gouvernements-ijsfabriek is over het tweede jtar der
exploitatie te melden d a t , ondanks grootere T n a g naar ys zoo-

wel voor de rieken, ook op de buitenposten in Atjeh, als ten
behoeve

van uitrukkende colonnes, geheel in de behoefte kon

worden voorzien. Wel werd minder ij-' tegen betaling u f 0,10
per K. G.) dan in 1896 afgeleverd, zoodat te dier zake ontvangen
werd 1' 19 189 of' i' 770 minder dan toen . doch de hoeveelheid
ijs, door het Gouvernement ontvangen zonder nadere verreken i n g , beliep 302470 K . G . , tegen slechts 128543 K.G. in 1896.
E e n e betere distilleer-inrichting werd i n 1807 i n w e r k i n g gesteld.
Wegens verpakking en verzending naar de posten werd uitgegeven f 2414 (in 1890 f' 750), en het totaal der uitgaven voor
de fabriek (daaronder weder rekenende f 3000 wegens r e n t e over
eu wegens afschrijving op het ainlegkapitaal) wordt gesteld op
f 24010 (over 1896 op f 20821).
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voornamelijk tot het medevoeren van rerplegingsbenoodigdheden
bij uitrukkende colonnes. Aan dien trein zal op den duur eenige
uitbreiding gegeven moeien worden , voornamelijk niet het oog
op de o m s t a n d i g h e i d , dat voortaan ook van bespannen karren
gebruik zal neicten worden gemaakt. Ziekten kwamen o n d e r d e
treinpaarden slechts sporadisch voor. Door de invoering van een
verbeterd draagtuig werd g e h u c h t het aantal d r u k k i n g e n , dat
aanvankelijk eenige zorg baarde, tot een minimum terug te
brengen.

Reglementen en poorsehriflen. Onder de in 1897 door den legercommandant vastgestelde instructiëii zijn te noemen : eene in
Augustus van dat jaar ingevoerde „Instructie voor den chef van
het wapen der genie'' (Algemeene Order 1897 n ° . 4 7 ) , zoomede
eene in September vastgestelde nieuwe t Instructie voor den chef
van het wapen der a r t i l l e r i e " (Algenieone Order 1897 n°. 5 9 ) ,
de laatste ter vervanging van d i e , indertijd (in 1851) door de
Indische Regeering vastgesteld. Overigens werd voortgegaan met
Manoeuvres. Ook in 18'.'7 w e r d e n , evenals in vorige jaren , ;
de herziening van verschillende reglementen en dienstvoorschrifzoowel op Java als in het gouvernement Snmatre's Westkust t''il , die naar behoefte geleidelijk in d r u k verschenen , zooals uit
door de beschikbare veldbataljont, in vereeuiging m e t de andere de algenieene of speciale orders voor de verschillende wapens en
plaatselijk aanwezige w a p e n s , veldoefeningen op kleine schaal i diensten nader kan blijken, weshalve gedetailleerde opgaven
gehouden.
dienaangaande hier achterwege k u n n e n blijven.

Remonte. De v e r w a c h t i n g , in r t vorig verslag (blz. IS) uitge- i
s p r o k e n , dat het remonte*depót te 1'oerabaija(PreangerRegentschappen) in het vervolg op ruimere schaal in de behoefte der
militaire remonte zmi kunnen voorzien . werd in 1897 reeds aanvankeljjk verwezenlijkt. Terwijl toch in de drie voorafgegane
j a r e n — 1894, 1895 en 1896 — de inrichting slechts afgeleverd had
achtereenvolgens 3 ( J, 40 en 44 paarden (welke laatsten bij uilzondering niet allen aan het leger werden afgestaan , door er 15
ter beschikking van het civiel bestuur waren gesteld), werden
in 1897 uit het remonte-depöt To paarden voor hel Leger verkregen, :
eu de afgeleverde paarden bleven goed voldoen. Met het oog
op de onder leidingvan het civiel bestuur in g a n g zijn-Ie proeven
tot verbetering van d e n i n l a n d s c h e n paardenstapel in de Preanger
Regentschappen (rie bet verslag van 1896, blz, 2 2 5 , eu dat
van 1897, blz. 218) is bei tijdstip voor eene definitieve regeling \
van het remonte-depöt nog niet aangebroken. Ten einde in bet
vervolg beter te kunnen oordeelen over h e t jaarlijks verkrijgbare
aantal voor opkweeking te 1'oerabaija geschikte jonge paarden, ;
is in 1 tecember 1897 machtiging verleend om het maximum aantal
bij bet depot in bel r te i emen paarden op te veeren van
159 tot 250, en zulks om niet genoodzaakt te zijn . lei gunstig
verloop van den a a n k o o p , de/en te mceten Btuitetl. h a a r bij
het depot de ondervinding was o p g e d a a n , «lat paarden van
tweejarigen leeftijd (jongere mochten tot dusver niet voor Poerabaija worden aangekocht) veelal ree.Is onder te vro "jtijdig gebruik geleien h e b b e n , werd de mininnnn-looftijd voor aanRchaffing tot l ' / j j a a r teruggebracht, een maatregel die tevens
gelegenheid zal geven om de koiirings-oisenen bij aankoop van
paarden van 2- i 3-jarigen leeftijd te verscherpen.
Tegen 85 in 1S9Ó en 114 in 1890. werden in 1897 ter opkweeking bij het depot aangekocht 1-11 paarden. De toen nog
geldende maximum-formatie van 150 depót-paarden werd dan ook
tijdens den geheelen duur van h e t j a a r eenigermate overschreden.
T e n behoeve van de reehtstreeksche remonteering bij het leger
kon gedurende 18('7 de aanschaffing zich bepalen t o t 82 paarden
voor de cavalerie en 66 voor de artillerie, gezamenlijk dus 14^
(tegen 2o;> in 1890), zoowel in verband m e t mindere behoefte als
door de ruimere allevering van het remonte-depöt. Bovendien weidon 57 muildieren uit China aangebracht. Ben gedeelte der a a n - i
gekochte paarden werd wederom verkregen van Si emba(residentie
Timor) door bemiddeling van den civielen gezaghebber aldaar.
I n de Preanger Regentschappen eu op Snmatra werden slechts
weinige paaiden verkregen en de aankoop in de omstreken van !
Mukasser leverde minder op dau in een der twee voorafgegane
jaren. Voor het overige geschiedden de aanschaffingen op vendutie.
W a t den gezondheidstoestand der paarden gedurende 1897
betreft, kwam onder die bü de artillerie kwade droes slechts
sporadisch voor. Bij de cavalerie-paarden . voornamelijk bij die
in A t j e h , deed zich die ziekte in eenigBzins heviger mate
gevoelen, en moesten ten gevolge daarvan bij dat wapen 22
paarden worden afgemaakt. Hij het einde des jaars kon de
ziekte evenwel als geweken worden beschouwd.
Tiviisi.urltreiii.
D e i n 1S97 in Atjeh georganiseerde transporttrein (zie vorig verslag, blz. 48) bewees aldaar goede d i e n s t e n ,

Belooningen en ttraffen.
Nadat de vraag of de medaille voor
moed en t r o u w , ingesteld bij Koninklijk besluit van 24 J a n u a r i
J
18;j9 n . 102 (Indisch Staatsblad n . 27) moet behouden blijven ,
in overeenstemming met het ter zake door den GouverneurGeneraal uitgebracht advies, bevestigend was b e a n t w o o r d , i3
bij Koninklijk besluit dd 7 .Maart 1898 n°. «>3 (Xederlandsche
Staatscourant van 0 April d. a. v. n . 81 en Indisch Staatsblul 1S98 n . 167) voor dat eeretceken een sierlijker vorm
vastgesteld . niet bepaling dat van gonvernementswege aan de
gerechtigden tot het dragen der medaille de gelegenheid wordt
ven om de oude medaille in te wisselen tegen h e t nieuwe
eereteeken.
Een overzicht van de aan militairen der landmacht gedurende
het tijdvak 1 Juli ]S97 t m do J u n i 1898 toegekende eerbelooningen ter zake van voor den vijand bewezen diensten vindt
men in tabel 18 van bijlage A hierachter.
Het aantal der militairen beueden den r a n g van officier, die iu
181*7 aanspraak verkregen op de gouden , zilveren of bronzeu
medaille voor langdurigen trouwen d i e n s t , beliep 2 1 0 5 , tegen
2d2d in 1896.
De in tabel 1!> van voormelde bijlage A opgenomen n u m e rieke opgaaf betreffende eenige categorieën van gestraften of om
niet eervolle redenen uit het leger of tijdelijk uit hun korps
afgeroerden geeft geen aanleiding tot nadere bespreking.
Maatregelen en instellingen in hel belang ritu hel zedelijk en tto/jelijk iiehiju van den toldaat.
Het aantal der als uitspanningslokaleu ingerichte zoogenaamde dagverblijven werd iu 1897 van
:!4 op 40 gebracht.
Ten tMiide de belangstelling in de scherm- en gymnastiekocfeningen bij het leger levendig te h o u d e n , werd in Februari
1897 machtiging verleend om
voorloopig tot uit. 1S9S, bij
wijze van proef. — bij de verschillende korpsen van het leger
vaste' onderwijzers iu het schennen en de gymnastiek aan te
wijzen, terwijl voorts aan de bij de wapens der infanterie en
genie dienende n sters op alle wapens v e r g u n n i n g werd ver[eend tot hef dragen van een «legen en degengordel. In verband
n u t ••en en ander werden door het legerbestuur (Algenieene
Order 1897 n \ 39) bepalingen vastgesteld betreffende het
honden van sclierm- en gj ninastiek-wedstrijden . met daarbij toe
te kennen prijzen, buiten en behalve de bij gelegenheid van de
viering van der. verjaardag van II. M. de Koningin te geven
gebruikelijke a--a",rs.
Thans is bij het legerbestuur de vraag in o v e r w e g i n g , welke
middelen zullen k u n n e n worden aangewend om bij het leger
verschillende s p e l e n , als c r i c k e t , voetbal en dergelijke, i n g a n g
te dcen vinden.
Ten einde het misbruik van sterken drank bij het leger zoovee! mogelijk tegen te gaan . werd in 1897 van regeeringswege
aan de hoofden van gewestelijk bestuur opgedragen h u n n e bijzondere zorg te wijden aan het onderdrukken van den clandestienen verkoop van sterken drank . en richtte het legerbestuur
aan alle militaire autoriteiten eene aanbeveling om steeds met
den meesten erust het drankmisbruik te bestrijden. De vraag ,
of het niet weuschelijk zou zyn te breken niet de gewoonte om
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aan den troep te velde op gezette of ongezette tyden drank te ondersteuningsfonds'' nagenoeg overeenkomt, behoudens dat dit
verstrekken , maakt bij het legerbestuur een punt vau ernstige laatste zich tot in Indië inkomende aanvragen bepaalt, konden
overweging uit.
beide vereenigingen niet zoo onbekrompen optreden, als het
Ook van particuliere zyde werd voortgegaan met het streven .Lombok-fonds", met zijn zooveel engeren werkkring, dat doen
om (in zoogenaamde militaire tehuizen) den Europeesehen kon. Ten aanzien van het » Nationaal fonds'' blijkt uit het verslag
militair een gezellig onderkomen te verschaften en daarbij tevens betreffende de in April jl. gehouden derde algemeeue vergadein zyn zedelijk belang werkzaam te zijn. Ten einde het parti- j ring, dat de rekening eu verantwoording over het toen beculier initiatief in deze te steunen, werd bij gouvemement-brsluit ! handelde boekjaar in ontvangst en uitgaaf sloot met f 78 397,
van 31 Mei 1897 u°. 24 bepaald, dat aan alle bestaande en waaronder een saldo in kas van f 7425. Het kapitaal klom van
eventueel op te richten militaire tehuizen , aan welke reehts- ! f 325 576 tot f 384 516, een gevolg van de samensmelting met
persoonlijkheid is verleend, kan worden vergund bier legen in- ! de bezittingen van liet „Lombok-fonds". Nopens het , Militair
koopsprijs uit de militaire cantines te ontvangen.
| Ondersteuningsfonds" te Batavia is het jongste jaarverslag openIn de laatste jaren waren op den voet van Indisch Staatsblad baar gemaakt in de .Tavasche Courant van 10 Mei .jl. Ten laste
1889 n". 170 in een drietal grootere garnizoenen op Java (Ma- van dat fonds werden gedurende 1897, evenals iu 1896, uitlang , Willem I , Gonibong) en op Lombok, ouder leiding van sluitend uitkeeringen gedaan aan in Atjeh gekwetste Europeesche
den naastby gevestigden predikant, godsdienstonderwijzers, of en- iulandsche militairen en aan de nagelaten betrekkingen van
gewezen zendeling-leeraren , belast met de behartiging vau de aldaar gesneuvelden of aan hunne wonden overledenen, thans
godsdienstige belangen tier tot de Protestantsche gemeente be- tot een totaal bedrag van f 3665. Het kapitaal ging terug met
hoorende militairen beneden den rang van ofiicier eu minder f 860, namelijk vau f 42 435 tot f 41 575.
gegoede audere gemeenteleden. In 18J7 beschikte men echter
slechts over 3 zoodanige evaugelisten, ten gevolge waarvan er
§ 2. Forlifiraticii.
laatstelijk één (op Lombok) ontbrak. Door de uitzending van hier
van een zich voor zoodanige plaatsing aangemeld hebbenden geOp Lombok werd de tijdelijke versterking te Praja opgeruimd ,
examineerden godsdienstonderwijzer is in den aanvang van 189S eu in October 1897, toen tot eene vermindering van de bedie vacature kunneu worden aangevuld, terwijl iu April jl. ook zettingstroepen kon worden overgegaan, werd, behalve het
te Magelaug een te dier plaatse aanwezige evangelist door de blokhuis aan het zeestrand te Ampeuau , ook de post Mataram
Indische Regeering op voormelden voet is werkzaam gesteld. De ontruimd, welke versterking echter niet geslecht, maar aan het
vraag, of de bovenbedoelde bepalingen van 1889 herziening be- civiel bestuur overgegeven werd om in goeden staat te worden
hoeven, was, tijdens de afsluiting te Batavia van de mededee- onderhouden, derwijze dat zij, zoo noodig, te allen tijde weder
lingen voor dit hoofdstuk, in Indië nog in behandeling.
kau worden bezet.
Ter Sumatra's Westkust werd in 1897 een aanvang gemaakt
Aan eene doeltreffende inrichting der cantines bleef van de
zijde der militaire overheid de noodige zorg gewijd. De laatst met de vernieuwiug van het militair etablissement te Lagoe
bekende verantwoordingen der cantine-administratiën (over 1890) Boti iToba-landen).
wezen in totaal op een voordeelig saldo van f 138 090 . tegen
Tot verhooging van het defensief vermogen van de versterking
f 117 590 over 1S95. De waarde aan gebouwen, meubilair en te Telok Betong (Lam pongsche Districten) werden maatregelen
bibliotheken der cantines werd op uit. 1896 geschat op f 579 075. getroffen , noodig omdat zij door de nabijgelegen hoogten wordt
Ook in 1897 werd van het militair spaarfonds een toenemend gedomiueerd.
gebruik gemaakt. De laatst ontvangen verantwoordingen (over
Ter Oostkust van Sumatra moest te Tandjong Poera (Beneden1896) toonen aan , dat het aantal deelnemers was gestegen van Langkat) een gedeelte van het kampement worden verplaatst,
4943 (met een tegoed van f 310 661) op uit. 1895. tot 5507 deel- daar de insi hurmg van het emplacement door den stroom in
nemers (met een tegoed van f' 321 339) bij het einde vaa 1896. de rivier gevaar voor de bezetting deed ontstaan, terwijl te
Het Centraal Comité in Nederlaudsch-Indië van het Koode Seroewaij en te Kwala Sitnpaug (beide iu Tamiang) de gemeenKruis bleef ook in 1897 voortgaan zich liet lot vau zieken eu Bchap met den tegenovergelegen rivieroever werd verbeterd , door
gewonden onder de troepen te velde aan te trekken , hoofdzakelijk ovcrzetvlotten iu gebruik te stellen. Door de aanwijzing van
door hen, meerendeels behooreude of behoord hebbende tot de Medati (Deli) als tijdelijke standplaats van de 4de mobiele colonne
krijgsmacht in Atjeh en onderhoorigheden, te voorzien vau (verg. vorig verslag, blz. 40, noot 2) kon het militair etablisseversnaperingen en geriefelijkheden. Door het Comité werd in ment te Biuiljei (Boven-Langkat) aan het civiel bestuur worden
1897 besteed f 20 159, tegen f 32 143 in 1896. Waren on uit. overgegeven.
1896 de bezittingen rau het Indische Koode Kruis gedaald tot
De versterking te Bengkaijaug (Westerafdeeling van Borneo)
f 2163, de aan de vereeniging, gezamenlijk met eene andere kwam in 1896 gereed, terwijl met den bouw van die te Wahaai
nuttige instelling, toegestane geldloterij , van welker netto op- op Ceram (residentie Amboina) werd voortgegaan. Ter hoofdbrengst aan het Koode Kruis 75 pet. toekwam , zooinede eene plaats Amboina werd de verboden kring om het fort Nieu\vgift van f 2000 van een onbekende, stijfden de geldmiddelen Victoria, op verzoek van eeuige ingezetenen , verkleind (ludisch
op zeer bevredigende wijze , zoodat op uit. 1S97 het Indische Staatsblad 1897 n'. 178). De bezetting van het fort Barueveld
Koode Kruis een kapitaal bezat van f 108 415.
op B.itjan (residentie Ternate) werd ingetrokken , en deze verDe vereenigiug „Het Lombok-fonds*' te Soerabaija, welke reeds sterking aan het civiel bestuur overgegeven om, zoo noodig,
spoedig na hare oprichting over een belangrijk kapitaal te be- te allen tijde weder te kunnen worden betrokken.
schikken had , dat uitsluitend was bijeengebracht om de slaehtTer hoofdplaats Menado werd in den aanvang vau 1898 de
offers van den Lombok-oorlog zooveel mogelijk te steunen, gaf geschutbewapeniug van de versterking (zie het verslag van 1895,
— nu voor haar, o.a. na de sluiting van lijfrente-contracten blz. 53/54) ingetrokken. In verband daarmede behoort die post
voor de kosten der opvoeding van nagelaten kinderen (zie vorig : niet meer tot die plaatsen, waar de saluutschoten van vreemde
verslag, blz. 50), weinig meer te doen overbleef — in den aan- oorlogsschepen van den wal kunnen worden beantwoord. (Oitis
vang van 1898 gevolg aan het voornemen om hare taak verder thans nog het geval, behalve op de drie hoofdplaatsen van Java,
over te dragen aan liet hier te lande gevestigde „ Nationaal te Padang, Olehleh (Atjeh), Muntok (Banka), Makasser, Terfonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in nate, Amboina en Timor-Koepang.)
Nederlandsch-Indië gevallen militairen'', welk fonds , in verband
daarmede, de beschikking kreeg over het op 31 Januari 1898
§ 3. Topographitcke dienst.
bij de liquideerende vereenigiug nog beschikbaar gebleven restant*
kapitaal, ad f 5 4 697. Blijkens het derde en laatste verslag van
Ten behoeve van het primaire driehoeksnet in Zuid-Sumatra
het,Lombok-fonds'",loopende van 1 September 1896 tot31 Januari werden vanwege de triangulatie-brigade de verkenningen voort1898, werd gedurende dat tijdvak voor het doel der vereeniging gezet in de onderafdeeüug Kedjang en Lebong der residentie
nog besteed f 3 5 1 1 2 , waardoor het totaal bedrag der aan of Palembang en in de afdeeling Laïs der residentie Benkoelen.
ten behoeve van slachtoffers uit den Lombok-oorlog verleende In laatstgenoemd gewest werden bovendien verkenningen verondersteuningen klom tot f 176 893 (hierin hadden officieren richt in het noordelijk deel der afdeeling Mokko Mokko, eu
gedeeld voor f 31356, Europeesche en iulandsche militairen zulks ten einde te trachten uit de beide aansluitingspunten in
beneden dien rang voor respectievelijk f 28 318 en f 11370, en Noord-Henkoelen , waar het primaire net van het gouvernement
nagelaten betrekkingen, enz. voor f 105 849).
Sumatra's Westkust werd afgesloten , verbinding te krijgen met
Wegens het meer algemeen doel, door het , Nationaal fonds" de reeds verkende punten in Zuid-Benkoelen. Deze verkenningen ,
beoogd, en waarmede dat van het te Batavia bestaande .Militair die door de aan houdende zware regens en de buitengewoon

Illllaw <'.

Tweede Kamen

;{

Koloniual verslag vun 18!>8. [Nederl. (Oost*) Indiè'.J

groots moeieiykheden van bet terrein slechte langzaam vorderden .
Eedden bij den aanvang van 18'js den weg tot aansluiting oog
niet doen vinden Ten behoeTe van den lecundairen en tertiairen
pilaarbonw vorderden <le verkenningen soo ver. dat het voor
triangulatie in aanmerking kennend deel der residentie Lam*
pongseke Districten l)ij bet einde van 1897 bjj na gereed was. Het
aantal primaire punten onderging geen uitbreiding. De pilaarbouw oji secundaire eu
tertiaire punten ging geleidelijk voort;
op 9 secondaire en "i1 145 tertiaire punten werden pilaren opgericht. Hoekmetingen
ten behoeve van bet primaire net geschiedden op 1(> stations, hieronder begrepen 3 stations in de
residentie Hautain op J a v a . welke voor de aansluiting aan het
Sumatra-net gebezigd werden. Op het statiou der 1ste orde

'•. Dempoe in de LampongtcheDistrietenwerdenastronomische
breedte- eu aziniuth-bepalingen

v e r r i c h t , die den

grondslag

vormden voor de oriënteering van het Zuid-Sumatra-net en voor
de coördinaten-berekening.
De verbinding van het .lava-net niet het primaire driehoeksnet
vau Zuid-Sumatra kwam tot stand; de netsvereffening werd g i heel ten einde g e b r a c h t , terwijl de coördinaten van •'» primaire
p u n t e n van het net vau Zuid-Sumatra berekend werden. Om als
basis te dienen voor de berekening van de hoogten der driehoekspunten werden in de Lampong-baai bij Telok Betong getijwaarnemingen v e r r i c h t , die nog voortgezet wordeu.
Vun de drie opnemingsbrigades, alle laatstelijk ter Sumatra's
Westkust werkzaam gesteld, vertrok de 2de iu December
1807 naar Java . ten einde de detailbladen der residentiekaarten
van B a t a v i a , Preanger Regentschappen en K r a w a n g te herzieu
(verg. vorig verslajx. bis. 5 1 ) ; zij vestigde haar hooidkwarticr
te Soekaboemi (Preanger Regentschappen). De 1ste opneiningsbrigade bleef gedurende een groot deel van het j a a r nog werk*
zaam iu de Psdangsehe B o v e n l a n d e n , doch uaarniate hare taak
aldaar (in Augustus 1807) ten einde l i e p , werd het personeel
geleidelijk naar de residentie Tapanoli gedirigeerd, i n dit nieuwe
arbeidsveld werd haar P a d a u g Sideinpoean als hoofdkwartier
aangewezen. De 3de opnemiugsbrigade bleef Padaug als hoofdkwartier behouden. Gedurende 1897 klom het ter Sumatra's
Westkust gemetene van 20 419 tot 30 59i» K.M 2 . Van de in 1897
bijgekomen 4171 C M 1 , werd gemeten en in kaart gebracht op
de schaal van 1 : 2 0 0 0 0 1 4 9 , op die van 1 : 4 0 000 2 8 7 9 , en op
die van 1 : 8 0 0 0 0 1143 K.M .
In Atjeh bleven gedureude 18'.'7 4 o p n e m e n w e r k z a a m : de
opdrachten werden hun verstrekt door den chef der 2de opneuaingsbriyade , die zich , in verband daarmede , tweemalen naar
genoemd gewest begaf en aldaar tevens hun werk iuspecteerde.
De uitkomsten van h u n n e metingen werden geleidelijk opgezonden
naar het topographisch bureau te Batavia en aan die inrichting
op snelle wijze gereproduceerd , voornamelijk ten behoeve vau
de troepenmacht in Atjeh.
Overigens werd in 1897 een opnemer naar de residentie Oostkust vau Sumatra g e z o n d e n , ten einde een der passen , die toeg a n g geeft tot de achtergelegen Battak-landen en daardoor
militaire waarde bezit, in k a a r t te brengen.
hoor de in den loop van 1896 in Midden*Java, met Banjoemas als hoofdkwartier, tewerkgestelde opleidingsbrigade was
bij het einde van 1897 iu Middeu-Java opgenomen en in kaart
gebracht 1221 K.M-.. waarvan aan gewone meting 6 2 0 . en aan
terreinen waarvan (met behulp van de kaarten der irrigatiebrigade) de metingen herzieu w e r d e n . 601 K.M'. Het aantal
door haar op tertiaire punten gebouwde pilaren klom tot 1 2 1 ,
waardoor de p i l a a r b o u w . met uitzondering van 2 punten op
Xoesa Kambangan . was beëindigd. Berekend en getrianguleerd
waren 17 secundaire en 82 tertiaire punten.
(>p het einde van 1S97 waren b\j deze brigade gedetacheerd,
ter opleiding en b e p r o e v i n g , 4 officieren , 6 Europeesche fuse*
l i e r s . 7 J a v a n e n en 4 Maleiers, terwijl in den loop van dat
jaar 7 officieren , die van de hoogere krijgsschool hier te lande
in Indië waren t e r u g g e k e e r d , gedurende zes maanden in het
terrciuopnemen werden geoefend. De inlandsche jongelieden
ontvingen zoowel theoretisch als practisch onderwys in den terreinarbeid en begonnen daarna met proefwerk, dat reeds bij
enkelen hunner naderhand als nuttige arbeid in r e k e n i n g kon
worden gebracht. De Javaansche ëlèves volgden over het algemeen
niet vrucht de opleiding : enkelen onder hen hadden reeds goede
vorderingen in het terreinopuemen gemaakt. Zy waren evenwel nog te kort in beproeving om reeds definitief tot inlandsch
topograaf der 3de klasse te worden benoemd. ( h e r de Maleiers kon
nog geen stellig oordeel worden uitgesproken.
Door personeel, niet behoorende tot den topographischeu dienst,
hadden overigens nog metingen plaats in de reeds genoemde reHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

sidentie Oostkust van S u m a t r a , alwaar een infauterie-offieier,
die eertijds bij genoemden dienst werk/aam w a s . den d o o r h e m

in 1890 in de atdeelingTamiang ondernomen terreinarbeid voort*
•zette. — zoomede in Zuid-Celebes, alwaar mede door een deskundig infanterie-offieier werd voortgegaan met metingen en
verkenningen in het landschap Qowa, en wel door opmeting
van de vlakte ten noorden van de Birang-rivier, welk terrein
echter nog niet in kaart was gebracht.
Tot de in 1897 bij bet topographisch bureau te Bataviu be-

werkte en voor het publiek verkrijgbaar gestelde kaarten behoorden in de eerste plaats Vervolg* of \ erlieterbladeii van de
topographische kaart van Sumatra's Westkust en van die der

residentie Westerafdeeling van Bomen. namelijk van eerstge*
uoemde 3 graadafdeelingabladen ( 1 : 80000), 14 militaire bladen
(1 : 40 000) en 6 detailbladen ( 1 : 2 0 0 0 0 ) , van welke laatste 5
als herzien en verbeterd waren te beschouwen, terwijl van

de iu de tweede plaats bedoelde kaart het licht zagen 5 vervolg*
bladen (1: 200000), zoomede de bij deze of vroeger verschenen
vervolg-bladen behoorende weg- en rivierkaarten ( 1 : 5 0 0 0 0 ) , ten
getale van 54 bladen. Overigens werden uitgegeven : eene kaart
van Batavia en omstreken : eene van Samarang en omstreken
(deie in 21 b l a d e n ) : eene van Magelang en o m s t r e k e n : eene
herziene en verbeterde kaart van Makasser en omstreken , zoomede eene uit 9 bladen bestaande kaart (herdruk) van Ambon
en o m s t r e k e n , alle op de schaal van 1 : 2 0 0 0 0 , — en v e r d e r :
eene spoor* en tramwegkaart van Java ( 1 : 5 0 0 0 0 0 ) ; eene ber*
ziene en verbeterde kaart van het eiland Bali (1 : 250000); eene
kaart van het eiland Lombok ( 1 : 200000) en eene van MiddenLombok ( 1 : 100000); eene herziene en verbeterde kaart vau

het eiland Soemba (1: 50UOO0), zoomede eene kaart van Neder*
landseh Xieuw-Huinea en omliggende eilanden ( 1 : 2 000 000).
Behalve de vorenstaande kaarten werden tot speciale doeleiuden gereproduceerd o. a. de voorloopige kaarten ( 1 : 2<»000)
van terreinen in A t j e h , met namen Tjot M a n t j a n g , Indrapocri.
S a m a h a n i , L o h o n g , Lepong (2 bladen), zoomede van Begli en
omstreken.
I n het voorjaar van 1808 werd door voormeld bureau uitgegeven eene (sedert ook hier te lande in den handel verkrijgbaar
gestelde) Overziehtskaart vau Groot-Algen en aangrenzende kuststaten (schaal 1: 2 0 0 0 0 0 ) , terwijl toen notr eene nieuwe Atjeh*
k a a r t . op de schalen van 1 : 40n00 eu 1 : 20 0 0 9 , te Batavia in
bewerking was.
Voor verkochte kaarten werd iu 1897 iu ludië ontvangen
f 8 9 7 3 , terwijl de kosteloos en tegen regularisatie verstrekte

kaarten eene verkoopwaarde vertegenwoordigden Tan 1 54S8;in
1890 bedroegen die sommen respectievelijk f 7095 en f 11 838.
Aan retributie voor het nemen vau kopieën van kaarten werd
f 0 v s txeïnd.
I u September 1S97 werd bij den topographischeu dienst in
Xederlandsch-Indië ingevoerd (zie vorig v e r s l a g , bis. 52) een
nieuw . V o o r s c h r i f t bevattende de aangenomen teekens . e n z . ,
te gebruiken bn" het vervaardigen van topographische kaarten ,
benevens algemeene aanwijzingen in hoever die teekens ook voor
overzicht— en gedrukte kaarten behooren te worden g e v o l g d " ,
welk . V o o r s c h r i f t " ook geldt, voor andere takken van 's lands
dienst in l u d i ë , tenzij bepaalde redenen afwijking vorderen.
Aan de herziening van den „ Atlas der Xederlandsche bezittingen iu O o s t - I n d i ë " van STKMFOOHT en TI:X SISTHOFI werd in
l u d i ë voortgewerkt. Laatstelijk werden hier te lande de noodige
gegevens ontvangen voor den herdruk (bij de topographische
inrichting vau het Ministerie van Oorlog) van het blad n . 15
(in de bestaande uitgaat n°. 18), bevattende «Ie Kleine Soenda*
eilanden . welke herdruk omstreeks medio 1898 gereed is geko
men. Van de vroeger bij gemelde inrichting ter reproductie
ontvangen herziene bladen of gedeelten van bladen , bestemd
om in den nieuwen atlas uit te maken de bladen n ' . Ui (Mo-

lukken), n°. 12 (Westerafdeeling van Borneo) en n*. 11 (Banka,
Billiton en Biouw-Lingga*Archipel), werden de twee eerstbedoelde in de eerste maanden van 1898 afgeleverd.
De serie van die residentiekaarten vau Java , van welke herziene
herdrukken verschenen zijn , vermeerderde in Augustus 1897
door het gereed komen van een bijgewerkten herdruk der kaart
betreffende de residentie Batavia, om eerlang gevolgd te worden
door eene nieuwe uitgaaf van de resideutiekaart van Samarang.
Ook de reproductie van deze kaarten geschiedt bij laatstbe*
doelde topographische iurichting.
j; 1.

Krijgnerriehtinge»,

Sedert het tijdstip vau afsluiting van de betrekkelijke para*
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graat' in het vorig verslag (modio Mei 1897) bepaalde zich liet
Uitdelend optreden van de militaire macht weder hoofdzakelijk
tot het gouvernement Atjeh, terwijl Toorts i n de residentie B u i
en Lombok de bestraffing ren kwaadwilligen op Lombok eeuige
malen de tosschenkomst van o n / e troepen rereisehte. Met uitsondering van Tapanoli (Westkust van Sumatra). w a a r i n Augustus
1897 eene patrouille van onsen post t e Singkel genoodzaakl was
om een korten tocht in den omtrek re maken in verband m«'t
het versehjjnen van eene Atji'hsche bende aldaar (verg. blz. 13
b i e r r ó ó r ) , en van de Tamiangsehe landschappen (Oostkust van
S u m a t r a ) , waar de bezettingen ran Seroewarj e n Kwala Simpang
voortdurend bleven patrouilleeren in bet belang van de veiligheid
van dat gebied (verg. blz. lti bierróór), behoefde overigens nergens
in den Archipel t o t militair machtsvertoon te worden overgegaan.
Met betrekking tot de verrichtingen van onze troepen i n d e e e r s t genoemde twee gewesten volgt hier. ter aanvulling van hetgeen
daaromtrent reeds werd medegedeeld in hoofdstuk ( ' , SS 3 e n
20 . een beknopt overzicht van hetgeen de hier te lande ontvangen militaire berichten te dier zake bevatten.
In aansluiting aan dergelijke opgaven in vorige verslagen zij
vooraf nou aangeteekend dat gedurende 1897 in Atjeh aank w a m e n , ter aanvulling van door evacuatie. pasporteeriug,
g a g e e r i n g , overplaatsing, overlijden als anderszins ontstane mnt a t i ë n . 5809 militairen (waaronder 199 officieren), terwijl i n d e
vier voorafgegane jaren 1893 t in 1896 de gezonden aanvulling
achtereenvolgens had bedragen 447'>. :5SS-3« (5069 en 7455. daaronder respectievelijk 1U4, 125, 118 en 178 officieren. Ouder de
in 1897 naar Atjeh gezonden suppletie bevonden zich 2015 Europeanen . tegen in de jaren 18931 m 1896 achtereenvolgen» 1775.
1494. 2275 en :JS-'>4 (met inbegrip van de officieren). Een overzicht van de samenstelling en legering der troepenmacht in Atjeh
en onderhoorigheden op verschillende tijdstippen van 1897 (1
J a n u a r i . 1 Juli en 31 December) vindt men in tabel 0 van
bijlage A hierachter.
Atjeh.

en

onderhoorigheden.

Wat Groot-Atjeh betreft heerschte sedert h e t in den aanhef
dezer paragraaf genoemde tijdstip binnen de geconcentreerde
linie en daarbuiten . voor zooveel betreft het grootste deel van
de sagi's der X X V eu XXVI Moekim . bijna volkomen r u s t .
en eigenlijke krijgsverrichtingen hadden dan ook alleen plaats
in de sagi der XXII Moekim en het ten noordoosten daaraan
grenzende gebergte . zooinede in de I V Moekim en de — tot
de onderhoorigheden van Groot-Atjeh behoorende — zuidelijke
nederzettingen van de sagi der XXV Moekim. Elders in de
onderhoorigheden was — ongerekend de expeditie naar Pedir
(waaromtrent bij de vaststelling van dit deel van het verslag
nog slechts telegrafische berichten waren ontvangen)
krachtig
militair optreden alleen noodig in de nabijheid van onze vestiging te Segli (Noordkust van Atjeh).
In het jaar l v 9 7 beliepen de onzen troepen door den Atjehs.-hen vijand toegebrachte verliezen 'il gesneuvelden (82 E u r o peanen . onder wie 4 officieren, en 29 Aziaten) en 880 gewonden
(235 E u r o p e a n e n , onder wie 19 officieren, en 145 Aziaten),
zijnde 17 gesneuvelden en 507 gewonden minder dan in 1896.
Van de bedoelde :'>M> gewonden Btierven er aan de bekomen
kwetsuren 33 (21 E u r o p e a n e n , ouder wie 2 officieren, en 9
Aziaten), in l v '.''i 76 van Ie ^ s 7 gewondi
n. Krijtisvrrrirlitingen in de sagi der XXIIMoekim
eu aangrenzend
gebied. Alvorens over te gaan tot de bespreking van deopera*
tiën van eenigen omvang in dit gebied ,• zij vermeld dat de
detachementen, gebezigd tot dekking van t r a n s p o r t e n , zoomede
van de werkers aan den begin Angustns 189< gereed gekomen weg naar Selimoen en aan de stoomtrambaan naar die
plaats (waarvan het vak Lambaroe—Glé Kambing medio October •
beperkt' en een maand later voor algemeen \erkeer werd
g e o p e n d ) . meermalen te lijden hadden van 's vijands vuur uit
de omliggende heuvelterreinen of van den overkant der Atjeh*
ri- r. Zoowel deze . meestal spoedig tot zwijgen gebrai hte beBchiotingen . als die van enkele onzer vestigingen en de ontmoetingen met den vijand van <le patrouilles. welke herhaaldelijk
werden uitgezonden tot opvatting van bendehoofden of het
vernielen van vijandelijke nederzettingen . kostten ons van medio
Mei 1897 tot begin kpri] 1898 aan gesneuvelden 8 Europeesche en
4 inland-che militairen beneden den rang vanofficieren aan gewondeu 2 officieren, 1 sergeant der m a r e c h a u s s e e , 28 Europeesche en
35 inlandsche minderen. I daarentegen werden . ongerekend de ons
niet met zekerheid beken,Ie verdere verliezen van den vijand, in g e -

I meld tijdvak 58 Atjehers neergeschoten, waaronder ToBXOl I n ,
broeder van den ons vijandigen imam van Lam Leue , terwijl
voorts een aantal gewapend aangetroffen Atjehers, waaronder
verscheidene bendehoofden en sabil-inners (o. a. PUK AM.VT van
L a m H o e n o e h , de imam van L a d o e n g . T o u o a B A U W » van
Lepong Ifajoet, I'AM; AMIN van lilang l'edaja en TxvoiOI MA
IIASA.V) werden gearresteerd.
Ten aanzien van de on ruimere schaal ondernomen militaire
operatifin zij herinnerd dat de ter zake gedane mededeelingen
in het vorig verslag (bl/.. (><>) liepen t o t e n m e t d e vermeestering
door onze t r o e p e n , op lti Mei 1 8 9 7 , van d e onder I'AN«.I IM\
I'oi.iM, TOTOKOB LAM O I en T. MACHVOID AVAKBATB b e t e t t e d r i e

bentings bij Tjot Glé (Gleiëng). Onmiddellijk na ons vertrek
werd de stelling van eerstgenoemde opnieuw door d e n vijand
bezet en v e r s t e r k t , waarom den 21sten Mei van ludrapoeri uit.
met vyf compagnieën infanterie e n d e noodige hulpwapens weder
daarheen werd opgerukt. Hij dezen tocht werd weinig aanraking
met d e n vijand verkregen en werden de beide aan den bovenloop der K r o e n g K i r aangetroffen versterkingen zonder tegenstand genomen en geslecht, waarna langs den linkeroever der
Atjeh-rivier werd teruggekeerd. De onderneming kostte ons 2
gewonden (Europeesche militairen beneden den rang van officier).
Toen den Uden J u n i , nadat de vijand weder aan zijne versterkingen op den Tjot Glé aan h e t werk was gezien, eene
colonne ter sterkte van 3 compagnieën infanterie met hulpwapens
daarheen o p r u k t e , werd echter meer tegenstand ondervonden.
; Goed gedekt als de Atjehers reeds weder in h u n n e stelling w a r e n ,
; had h e t op p. m. 1300 M. op h u n n e stelling gerichte artillerie; vuur weinig uitwerking en verlieten zij h u n n e versterkingen
I eerst toen twee door kampoiig Gleiê'ng ten aanval oprukkende
compagnieën nagenoeg de Kroeng K i r hadden bereikt. Gedurende
het opruimen van de versterkingen werden onze troepen nog in
een vrij scherp vuurgevecht gewikkeld met den uit zuidoostelijke
richting langs beide oevers der Atjeh-rivier opdriiigenden vijand,
die ook gedurende den terugmarsch in de richting van den Tjot
Djamenah tot Maheng steeds bleef vuren. A a n o n x e zijde vielen
, 4 niet-Europeesche militairen beneden den r a n g van officier
(waaronder 1 gesneuvelde).
I)en 14den J u n i rukte andermaal eene colonue . ditmaal ter
sterkte van 5 compagnieën i n f a n t e r i e , 8 brigades marechaussee
en h u l p w a p e n s , tegen de opnieuw door den vijand ingerichte en
bezette stelling Gleiê'ng op. De marschrichting werd nu genomen
over bet boogeterrein ten noordoosten van kampong Lamprei, van
waaruit de vijand . zonder veel weerstand te bieden , uit zijne
positie aan den bovenloop der Kroeng Kir werd verjaagd, terwijl
onze t r o e p e n , verder langs een grooten boog a g e e r e n d e . zijne
stelling op den Tjot Glé in den r u g konden nemen. Xadat
's vijands geweer* en geschutvuur geheel t o t zwijgen waren gebracht door krachtig artillerievuur van een beoosten den Tjot
Glé gelegen heuvel en o ; infanterie ten aanval voorwaarts rukte .
gaven onze tegenstanders ook deze positie zonder verder verzet
prijs en vluchtten over de Atjeh-rivier, waarbij hun door het
vuur eener omtrekkende afdeeling nog een verlies werd toegebracht van 8 dooden Aan buit vielen ons in handen eenigi
voorlaadgeweren. blanke wapens en een kanon van 3 IP. In bet
vervolgens door de troepen op den Tjot Glé betrokken bivak
ging de nacht rustig voorbij, w a a r n a d e n volgenden dag . nadat
de versterkingen geslecht en de huizen daarin verbrand waren ,
de terugmarsch langs den linkeroever der Atjeh-rivier werd
aanvaard. Daarbij moest nog een door den vijand versterkte
missigit in kampong T j a p o e n g , waaruit de voorste troepen
bij het overtrekken van de rivier vuur hadden ontvangen . wordeii genomen en vernield. Hoewel gedurende Aa\ verderen marseh
weinig tegenstand meer werd o n d e r 7 o n d e n , hield 's vijands op
grooten afstand uit de noordelijke heuvels onderhouden vuur
eerst geheel o p , toen de laatste troepen de K r o e n g K e m i r o e
waren gepasseerd. De geheele onderneming kostte ons aan
sneuvelden 1 niet-Enropeesch mindere en aan gewonden 1 officier, 6 Europeesche en 9 niet-Europeesche militairen beneden
dien rang.
[ntussehen kon . met het oog op de werkzaamheden aan di'\i
weg naar Selimoen , waarmede men in hel begin van Juli tot
nabij Gleiëng was gevorderd, dit punt door ons niet langer
onbezet worden g e l a t e n , waarom den uden J u l i nogmaals eene
colonne, thans ter sterkte van 3 compagnieën mei hulpwapens,
tegen Gleiëng oprukte met h e t doel om een bivak in t e richten
voor de aldaar te legeren troepen. Xa een oponthoud v a n 3 u u r
achter de door den V(jand vernielde brug over de Kroeng Lam
A l i n g , werd nagenoeg zonder tegenstand de Tjot Glé bereikt en
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bezet, waarna hei bivak werd betrokken op dien henrei en inde TOETOKOIB, gesteund door PAXGLDU POLDÏ, eene sterke bendein
het Lam Teha'sche en rukte daarmede naar Kroeng Raja op, om

ten zuiden daarvan gelegen kaïnpong Lho. liet beletten van
Gleifng door onze troepen had o.a. t e n gevolge d a t de bevolking
der in de nabijheid gelegen kampongs geleidelijk weder daarin

terugkeerde

Naar luid van in liet eind van Juli ontrennen

m e daar afbreuk te doen. Inderdaad werd dan ook in den nacht

van 24 op 2ö September onze post aldaar beschoten en kreeg

eene den volgenden morgen uitgezonden patrouille vuur uit de
berichten hadden de vijandelijke benden in de hoven-treken heuvels. Bij het doorzoeken van het t e r r e i n . IVaartoe de hezetder XXII .Moekim zich voornanielijk naar R e n n g B e u n g terug- ri111_>- rersterkt w e r d , hleek de vijand echter reeds weder te zijn
getrokken.
afgetrokken. De gevluchte bevolking keerde daarop in bare
Evenals Gleifag «-a> ook de ten noordoosten van Indrapoeri kampongs t e r u g , met uitzondering van [ X U I A B A B , d i e . door
gelegen Tjot Djamenah herhaaldelijk het «loei onzer colonnes PAJTOLOU POLIM daartoe g e d w o n g e n , zich hij de vijandelijke
uit I n d r a p o e r i . later ook van die u i t Gleiëng. V a n bedoeld p u n t ! partij aansloot.
namelijk kon de vijand gedekt naderen tot beschieting van de
In verband met Ie opnemingen voor de verlenging van de
werkers aan den weg naar Selimoen en van de daarlangs | stoomtram baan van G l é K a m b i n g naar Selimoen weid intusseben
marcheerende colonnes en transporten, tedere blijvende vestiging eene blijvende Le/.ctting van Selimoen noodzakelijk, waartoe
van den vijand aldaar moest dus onzerzijds met kracht worden den 25sten October werd overgegaan zonder dat daarbij eenige
tegengegaan. Behalve hij gelegenheid van bovenbedoelden o p 8 tegenstand werd o n d e r v o n d e n . waarop dadelijk een a a n v a n g
J u n i ondernomen tocht naar G l e i ë n g , werd de o p den Tjot Dja- nrerd gemaakt met den houw van een tijdelijk kampement voor
menah herhaaldelijk weder verrezen versterking n o g vijfmaal l'/j bataljon infanterie met bulpwapens en diensten. Reeds
(on lü M e i . 7 en 2ö A u g u s t u s , 22 September e n 8 N o v e m b e r ) , spoedig kwamen de mindere hoofden uit den omtrek zich b\\
telkens na geringen t e g e n s t a n d , door onze troepen gen
e n e n den bivak-commandant melden , wat echter niet wegnam . d a t
niet de n ah ij liggende nederzettingen vernield. Xa den 8sten de legerplaats iu den eersten tijd n u en dan licht beschoten
N o v e m b e r , toen de vijand daarin 2 dooden achterliet, werd de w e r d , doch sinds medio N o v e m b e r , na het oprichten van een
versterking niet meer opgebouwd. Ons koetten die ondernemin- blokhuis op den zuidwestwaarts gelegen T j o t R e l i e n n g , werd
gen in 't g e h e e l : 1 gesneuvelde en 4 gewonden (allen niet- van den vijand geen last meer ondervonden.
Ter verdrijving van den vijand uit de omstreken van l ' e u u g
Europeesche militairen).
Ook het de vlakte der V lioekun Montassik beheer-ehende Reung en ter verkenning van het heuvelterrein t e n oosten daarheuvelterrein bij den GW Anipei Awei (Kotta Ba T h e u e ) , waar van , rukte den 2üsteu December eene colonne van 5 eompagTotKOS BBABIH MOBTASSIK zonder vaste verblijfplaats rondzwierf, nieën infanterie met h u l pwapens u i t Selimoen op. Dien d a g werd
werd herhaaldelijk (lti J u l i . 15 A u g u s t u s . 2-'! October en 5 de missigit Biram . die met de omliggende heuvels door den
November) door colonnes uit Indrapoeri en Tjot Mantjang be- vijand was be/.et. zonder verliezen genomen en de nacht aldaar
BOcht, waarbij de aldaar gelegen nederzettingen verbrand werden. rustig doorgebracht. Den 2(isten werd het doel van den tocht
Wij bekwamen bij die tochten in 't geheel 5 g e w o n d e n , allen bereikt en de vijand , die slechts eene zwakke stelling had inmilitairen beuedeu den r a n g v a n officier, van wie 2 Europeanen, genomen . spoedig verdreven. De hoofden van R e u n g R e u n g
terwijl de vijand. den 23sten October de terugmarcheerende hadden h u n n e opwachting gemaakt bij den colonne-commandant
troepen vervolgende, in eene door ons gestelde hinderlaag viel en zelfs diensten bewezen . o. a. door het aanwijzen van een
en daarbij 7 dooden iu onze handen achterliet. Sedert 5 November bruikbaren weg naar de zooeven genoemde missigit Biram. Xa
was TeKKOi: BKAINVI naar Lam Teba afgetrokken en werd in deze weder in die mi^sirrjt te hebben o v e r n a c h t . keerden de troepen
den 27sten December n a a r Selimoen t e r u g , waarhij nog eenig
streek geen vijand meer aangetroffen.
I n Augustus vond de civiele en militaire gouverneur in het vuur uit de heuvels werd ontvangen . dat evenwel spoedig t o t
zich ophouden vau eenige bendehoofden in het Lam Teha'sche. zwügen werd gebracht.
Nadat de kedjoeroean van Lobong in h e t begin v a n de tweede
o.a. gebleken uit het op 24 Juli en 17 Augustus aldaar slaags
raken van patrouilles uit K r o e n g K a j a niet vrij sterke Atjehsche helft van J a n u a r i 1898 aan het bestuur had medegedeeld dat
benden , aanleiding om den 24steu dier maand eene mobiele TOKKOB OKJIAK uit Daja (zuidelijke nederzettingen der XXV
colonne naar die landstreek t e z e n d e n , waardoor tevens de kleine Moekim) was vertrokken (zie lager onder l>). bleek spoedig
b e n d e n , die nog kort te voren in het heuvelterrein bjj den daarop dat hij aan bet hoofd van eene sterke e n goed bewapende
G l é A m p e i A w e i waren aangetroffen, gedwongen zouden worden macht te Djantoi in de hoven-treken der XXII Moekim (p. m.
naar elders af' te trekken Deze colonne, bestaande uit het 3de ' \) C M . ten zuidwesten van Selimoen) was aangekomen , waarbataljon infanterie, met cavalerie en genietroepen, marcheerde schijnlijk met de bedoeling om aldaar eene samenkomst t.> hebben
over Tjot Mantjang in oost-zuidoostelijke richting naar het met den pretendent-sultan en PAHOLIMAPOLIM, die hem dan ook.
naar vernomen werd . tot nabij Reung Iïeung en het p. m. 8
gebergte en betrok haar eerste bivak te Lepon aan den
bovenloop der Kroeng Lingkar. Den 25sten werd doorgemar- K..M. ten zuidwesten daarvan gelegen Pantja tegemoet waren
cheerd en het bivak betrokken aau de Kroeng R a j a , ter hoogte gegaan. Den 20sten J a n u a r i r u k t e daarom eene colonne uit van
van de warme bronnen . alwaar men gedurende korten tijd op Selimoen naar Djantoi en verdreef daaruit den vijand (de
grooten afstand zwak werd beschoten. Daar de weg naar Lam achterhoede van de naar Pantja doorgenikte macht van TOEKOE
OEXAK), die zware verlie/en leed en 1" dooden moest achterT e b a . volgens ingewonnen b e r i c h t e n , in hoogst ongunstigen
toestand v e r k e e r d e , besloot de colonne-commandant d e n mar-vh laten . terwjjl i nzerzijds 1 ESuropeesch korporaal en 8 Amboiover Kroeng Raja en van daar over Aloer Djaloh voort t e zetten. neesche fuseliers werden gewond Den volgenden dag trok de
Den Susten werd op laatstgenoemd punt gebivakkeerd en den c o l o n n e , onderweg licht beschoten wordende, naar Pantja Mop.
volgenden d a g , na dicht bij het bivak eene vijandelijke bende Bij aankomst aldaar vond men d<' bevolking grootendeels ete hebben verdreven, waarbij l officieren I niet-Europeesch v l u c h t , terwgl omtrent TOEKOE OBVAB werd v e r n o m e n , eerst
mindere werden g e w o n d , de hoogvlakte van Lam Teba bereikt. dat hij zich in het gebergte bezuiden Djantoi schuilhield, doch
Kort daarop verscheen daar ook eene den vorigen dag uit Tjot later dar hij n a a r het Pedirscbe was uitgewekeu, w a a r h e e n ,
Mantjang afgezonden c o l o n n e , die te M o n A s ë had overnacht op het gerucht van den opinarsch der c o l o n n e , ook de preteuen slechts onbeduidend beschoten tras geworden. !>•• imam en dent-sultan en PAHGUMA r o u n waren teruggekeerd. I!ij de/en
verdere hoofden maakten hunne opwachting Lij de civiele ge- stand van zaken werd tot den terugmarscb der troepen besloz a g h e b b e r s , die de heide colonnes vergezelden, en betoonden ten . waartoe den 22sten werd overgegaan. Tusschen Pantja en
zich /.eer vredelievend. N a oi 28 en 21.1 Augustus het terrein R e u n g R e u n g werd de colonne uit oostelijke richting licht beverkend en opgenomen te h e b b e n , keerde den Susten de colonne schoten en voorbij laatstgenoemde plaats geraakte zij in gevecht
van Tjot Mantjang over Kotta B a Theue naar haar kampement met benden van TKHOEOB BBB, die zich in di reeds meermalen
t e r u g , waar z i j , zonder een vijand te hebben o n t m o e t , den genoemde mi-sioit Biram genesteld hadden. De vijand werd
Sisten aankwam. I>e andere colonne marcheerde in de richting echter spoedig verdreven — waarhij een inlandscb fuselier licht
van Selimoen, overnachtte te E e p a j a D o e w a en daalde den vol- werd gewond — en de Bteenen muur der missigit met dyna
vernield. T e B a l e i E m p e e T a n g g a (tusschen Reung Keung en
genden dag naar Selimoen af. O n d e r w e g , te L e p o n g B a j
vereenigde zij zich met eene colonne uit G l e i ë n g , die haar bij Selimoen) werd bet bivak b e t r o k k e n , dat des nachts het mikden verderen marsch tot die p l a a t s , gedurende weikeu door punt wa- van 'svjjands v u u r . hetwelk echter geen schade a a n en den 23sten waren de troepen te Selimoen terug.
's vijands vuur 2 niet-Enropeesche militairen werden g e w o n d , richtte,
i n verband met in "t laatst van J a n u a r i l v l .^ vernomen gein den rug dekte. Den 2den September was de colonne te Kotta
r u c h t e n dat TOBKOB I L MMS zich nog in d e omstreken van Djantoi
Badja terug.
In de laatste helft van September verzamelde TOSKOI TJOKT zou ophouden . werden tot driemaal toe (op 28 J a n u a r i . van
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29 Januari ter 1 Februari eu van 8—11 Februari verkenningstoebten ondernomen ter doorzoeking van het bedoelde t e r r e i n .
welke tochten werden uitgestrekl tot en mei het heuTelland,
.lat de waterscheiding vormt tusschen de Atjeh- en de Pedir-vallei.
Op al deze tochten werden onze troepen slechtsin geringe mate
beschoten en werd de zekerheid verkregen dal Oi..WAK werkelijk
naar P a d a n g T i d j i in de VII Moekim r e d i r w a a g e v l u c h t , w a a r
hij zich bezig hield met het maken van versterkingen en het
organiseeren van het verzet.
Spoedig daarop werd bericht o n t v a n g e n d a t OEVAB een aanslag
zon beramen tegen onze vestiging te Kroeng Raja en tegen de
van daar uitrukkende patrouilles. Door eene den I-Men Maart
van Selimoen uitgerukte colonne van twee compagnieën , die den
L6den bij de warme bronnen eene van Kroeng lïa.ja vertrokken
patrouille o n t m o e t t e , werd evenwel niets van den vijand bespeurd, waarom zij den 18den weder n a a r Selimoen terugkeerde.
Daarentegen vertoonde zich den 26sten Maart in i\^n omtrek
van Kroeng Raja eene bende van omstreeks 80 man onder TEHOEOI LIMPOEOI, die op het kampement een dertigtal schoten loste,
zonder (in- evenwel verliezen toe te brengen . terwijl eene patrouille er in slaagde den vijand in zuidelijke richting te verdrijven. Om de omgeving van onze vestiging geheel van vijanden
te zuiveren , rukten dt-n volgenden dag twee compagnieën van
Tjot Mantjang naar Kroeng Raja op , terwijl *s nachts een oorlogs*
Bchin voor dien post gestabonneerd werd o m . bij eventueele
b e s c h i e t i n g , den omtrek te verlichten. Gedurende de beidevolgende dagen weid de vijand in de richting van Kotta Ba Theue
verdreven. Toen den 29sten omtrent zijn verblijf aldaar zekerheid was hekomen, rukte eene colonne van Lndrapoeri daarheen, verjoeg en vervolgde hem tot Hoetan A b o e , waarbij onzerzijds een ïnlandsch fuselier licht werd gewond. Eene nederzetting van een twintigtal hutten werd v e r b r a n d , terwijl o. a.
vier zakken Beaumont-patronen buit gemaakt werden. Eene in
den nacht van o op G April uit (ileiè'ng gedane poging om «Ie
bende van TEXGK n: LAUPOBOI . waarbij zich ToKAHEOE MoHAJUD van
Koeaio Bate zou hebben aangesloten en die tusschen L a m T a m o t ,
Lam Kabeue en Lam Tel.a bleet'zwerven . nabij Lam Kaheue te
verrassen , bleet zonder gevolg.
I>. KrijgtctrritUtinQtn
in de II' Moekim en de zuidelijke neder%ellinnen van de sagi der .\.\l' Moekim, N a d a t het tot (Iroot-Atjeh
behoorende kustlandschap Lepong nog pas i n de eerste helft van
Mei 1897 van ToSEOl OBHAB'S henden was gezuiverd (zie vorig
verslag, blz. 0 7 ) , vertoonden zij zich reeds in het laatst dier
maand aldaar opnieuw. Een op den 29sten derwaarts gezonden
verkenningsdetachement van'•'•compagnieën infanterie kreeg vuur
uit eene door den vijand bezette steenen versterking op een
heuveltop nabij L'itiëng. Door onze t r o e p e n , ten koste van 8
gewonden (4 Europeesche en 4 niet-Europeesehe militairen beneden den rang van officier), daaruit verjaagd, verspreidde de
vijand zich in het steile g e b e r g t e , w a a r . ook met het oog op
het late u u r . verdere vervolging ondoenlijk was.
Met het doel om OEMAK'S benden afdoende uit Lepong te verdrijven en verwijderd te houden en het bestuur aldaar t e regelen, vertrok
den 3den J u n i opnieuw eene colonne, bestaande uit le't 3de bataljon
infanterie, daarheen.Gesteund door het geschutvuur van de marine
werd bezit genomen van de hierboven bedoelde steenen verrterking,
bij welke gelegenheid 1 officier') en 1 Europeesche
militair beneden dien r a n g werden gewond. Vervolgens werd
in zuidelijke richting doorgemarcheerd en In-t bivak betrokken
bij Mesdjid Lepong. I n verschillende richtingen werd nu het
terrein v e r k e n d , het bivak telephonisch verbonden niet onze
vestiging te L o k n g a , en den Oden een aanvang Lreniaakt met
den bouw van een bivak voor 2 compagnieën infanterie. I n t u s Bchen keerde de bevolking weder in de door haar verlaten
kampongs terug en betoonde groote h u l p v a a r d i g h e i d , o.a. door
het leveren van atap.
Ben den vorigen dag naar het dal van Lamtih gezonden detachement van :! compagnieën infanterie geraakte tweemaal
in vuurgevecht met den op de berghellingen opgestelden vijand
en bekwam daarbij :> gewonden (1 Europeesch en 2 n i e t - E u r o peesche militairen beneden den rang van officier) : 's vijands
vuur werd telkens tot zwijgen g e b r a c h t , maar van eene vervol- j
LriiiLr moest met het oog op het zwaar begroeide terrein worden |
afgezien. Ook den loden werd genoemd dal door onze troepen I
1
Iu de ii-i.it op lil/. 69 van Int rorig ivr«lag, waar van den tocht op
:i Joni I-.IT ree is kortelgk melding werd gemaakt, ii abusievelijk vermeld
d.-u d e n officier, de late-luitenant der Infanterie L. W n n . sedert aan zijne
wonden t n i overleden.

bezocht en de op gelijke wijze als de vorige maal opgestelde
vijand na een kort vuurgevecht verdreven. Bene poging onserzijd>. op den loden .Juni o n d e r n o m e n , tot overvalhng van
eene vijandelijke bende te Lajoeng werd met succes b e k r o o n d :
I dooden (waaronder zekere I'ASHI.IJIV OBSOKF) en 4 gewonden
vielen daarbij in onze handen.
N a den loden werd door onze dagelijks uitgezonden patrouilles
voorloopig niets meer van den vijand hesp
*d. H e t 8 d e b a t a l j o n
infanterie keerde bij gedeelten op 2o en 27 .luni naar k o t t a
Radja terug en werd te Lepong vervangen door 2 compagnieën
van het 15de bataljon uit Loknga . dat daarvoor in de plaats
kreeg eene nieuw opgerichte compagnie van h e t 2 d e g a r n i z o e n s bataljon.
Volgens ontvangen mededeelingen bevond OllfAB zich toen
te Sapik in het Boven-Kloeangsche, terwijl zijne voornaamste
panghma'a te Kroeng K a l a i n Lohong vertoefden . om vandaar*
uit invallen te doen in het dal van Lamtih. Dit bleek reeds den
oden J u l i . toen eene, op het bericht van het weder verschijnen
van vijandelijke b e n d e n , naar dat dal gezonden patrouille op
den terugmarsch van de zijwaarts liggende toppen hevig onder
vuur werd genomen. Met het oog op de Bpoedig geleden verliezen,
namelijk 1 gesneuvelde (niet-Kuropeeseh militair)en 7 gewonden
(1 officier. S Europeesche en !J niet-Europeesehe militairen beueden dien r a n g ) , mopst de patrouille het gevecht afbreken
zonder den vijand . die den volgenden dag weder naar Kroeng
Kala was afgetrokken . te hebben verdreven.
Gedurende de maanden J u l i en Augustus bleef het verder
rustig in het Lepongsche en werd door de veelvuldig uitgesonden patrouilles nergens meer een spoor van den vijand ontdekt. I n het begin van September werden echter berichten o n t vangen , dat TOEEOB OEXAB Kloeang verlaten en zich naar Lohong
hegeven had , met het doel een inval te doen in het dal van
L a m t i h . Den 7den dier maand stootte daar dan ook werkelijk
weder eene patrouille op een op alle heuvels in de nabijheid
opgestelden vijand . die haar hevig beschoot en daarna van de
heuvels afdaalde om haar te omsingelen. Drie klewang-aauvallen
werden afgeslagen , en eerst toen , op de Daar Lepong gezonden
t i j d i n g , van daar hulp o p d a a g d e , kon de terugtocht worden
aanvaard. Dit gevecht kostte ons aan gesneuvelden 3 Europeesche
en 3 niet-Europeesehe militairen beneden den r a n g van officier,
en aan gewonden den sedert dientengevolge overleden l s t e luitenant der infanterie A. A. VAN MODSIE , benevens (> Europeesehe en 4 niet-Europeesehe militairen beneden dien rang.
Den Ssten kwamen weder 2 compagnieën van h e t 3de bataljon
infanterie te Lepong ter versterking van onze troepenmacht
aan. Dien dag en ook den U d e n werd ons bivak b e s c h o t e n ,
terwijl de bevolking hare kampongs verliet. Nadat evenwel ten
zuidoosten van het bivak door ons eene hoogte was bezet, van
waar het dal van Lamtih in de lengte kon worden bestreken ,
keerde de bevolking weder naar hare woonplaatsen t e r u g en
nam het passarbezoek weer toe.
Intusschen was te Kotta Radja den 12den bericht ontvangen
van de aanwezigheid in de VI Moekim van eene der benden
van OKMUI onder PAHGLUA KAKIM, welke bende in Lam T e n g a h

drie huizen verbrand en 2 personen vermoord h a d , ten gevolge waarvan de bewoners dier k a m p o n g , en ook die van
Lam Toetoe . binnen de linie gevlucht waren. Niettegenstaande
in de daaropvolgende dagen de IV en de VI M o e k i m . zoomede
het Paran-gebergte in alle richtingen door onze patrouilles
werden doorzocht. werd zeer weinig van den vijand bespeurd.
Den 20sten evenwel werd deze door twee patrouilles van K r o e n g
h'aba aangetroffen op twee verschillende ponten in het gebergte ten
zuidoosten van Loknga. hij «Ie bestorming van de g r o t t e n ,
die hem daar tot verblijfplaats strekten en welke eene groote
mate van .-tonnvrijheid bezaten . leden die patrouilles een gezamenlijk verlies aan gesneuvelden van 2 officieren («ie l s t e luitenants der infanterie •'. F. A. \ \ . e n r a en J. VAN GBEI m a a n ) ,
3 Europeesche en 3 niet-Europeesehe militairen beneden dien
r a n g , en aan gewonden van 11 niet-Europeesehe militairen.
Naar aanleiding van de bovenvermelde gebeurtenissen deharkeerde den 24aten September eene troepenmacht van I eompagnieën infanterie, m e t g e n i e t r o e p e n , in de Blanjj Kaja-baai
( L o h o n g ) . met opdracht om de kampongs Kroeng Kala en Ajak
te vermeesteren . OKMAR'S voorraden aldaar te vernielen en , in
verbinding met eene even sterke colonne uit L e p o n g , d e vijandeljjke benden uit het dal van Lamtih te verdrijven. Kroeng
Kahi werd b e z e t . den volgenden dag ook Ajak : beide plaatsen
waren verlaten eu voorraden werden niet aangetroffen. Daarna
werd naar den Glé Serang gemarcheerd , waar de troepen in
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een vuurgevecht mei den vijand irerden gewikkeld, waarin zij
1 gewonde (niet-Europeesen militair) bekwamen. Den Stieten
werd Ajak verlaten en de <; 1»- S e r a n g , loomede Paroi bezet.
Den volgenden d a g , toen verkenningen werden gemaald omar
de stelling van loBKOl OEMAB, werd OU bivak op den (Jlé
Serang beschoten en bekwamen wjj 3 g e w o n d e n , allen militairen
beneden den rang van officier {'2 Ëaropeanen en 1 niet-.Europeaan). Den '2Ssteu werd de kort te vuren verlaten s t e l l i n g v a n
OEMAR bereikt en verbinding verkregen met de inmiddels u i t
Lepong opgerukte c o l o n n e
Gedurende de daarop volgende dagen werd voortgegaan
niet het doorweken van net g e b e r g t e , doch vijanden werden
niet meer aangetroffen , om welke reden de civiele en militaire
g o u v e r n e u r , die op 28 en 29 September Lepong bezocht',
bepaalde dar de colonne van Lepong daarheen zon terngkeeren
en de andere colonne voorloopig in Lamtih zou blijven om
verder liet terrein te doorzoeken en de versterkingen v a n OI.MAK
op te m i m e n .
In bet begin van Oetober werd bericht ontvangen d a t OBXAB'B
benden h e t gebergte beoosten de I V Moekim en L e p o n g hadden
verlaten en zieli aanvankelijk Daar Lohong hadden begeven ,
waar zij door roof en plundering trachtten in de meest noodige
levensbehoeften te voorzien, en daarna naar Daja in de zuidelijke nederzettingen der XXV Moekim waren afgetrokken. Nadat
zekerheid was bekomen d a t d i t bericht waarheid b e v a t t e , w e r d ,
ook met h e t oog op de slechte weersgesteldheid, die den opvoer
bezwarend m a a k t e , het bivak Lamtih-Zuid opgebroken en keerden iie troepen op 16 en 17 Oetober naar Kotta Radja terag.
Gedurende de laatste maanden van l v n 7 hield TOBBOB OEMAB
zich meestal te Sapik in Kloeang o p . terwijl zijne panglima's
waarvan er zich tegen het einde des j a a r s drie (PABO HASAB
met
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volgelingen,

PASO SALBH en

PABOUMA

LOIMAX) aan

ons

bestuur onderwierpen — zich gewoonlijk in Daja bevonden, l u
den loop van J a n u a r i 189S rukte OEBAB , na eene groote , k a n d o e r i " te Lam N o h in laatstgenoemd landschap gehouden en
TEXGBOE PAKEU met een tiental volgelingen in Lohong achtergelaten te hebben , met eene sterkt' macht naar Djantoi in de
XXII Moekim o p . doch w e r d , zooals hiervóór onder " reeds is
v e r g e l d , door onze '.roepen genoodzaakt zijn voornemen, om
aldaar eene samenkomst roet den pretendent-sultan en PABOLTJIA
Poi.;: te h e b b e n , op te g e v e n , waarna hij naar het Pedirsche
uitweek.
In Lepong bleef de rust verder ongestoord. Den 2'dsten
Januari r u k t
n deel van de aldaar gelegerde troepen over
den Grlé Serang naar Lohong en betrok liet bivak' te Blang
M e h , waar de kedjoeroean van het landschap zich bij den
colonne-c
dant aanmeldde en mededeelde d a t de reeds
genoemde TEHGKOI PABEH naar Daja was vertrokken en dat
slechts weinige volgelingen van TOBBOB OEHAB zich nog a t ' e n
toe in L o h o n g , Paroi en Koeloe vertoonden. De t r o e p e n , die
o. a. ook Binasah hTetapang en omliggende kampongs bezochten,
werden overal goed ontvangen en keerden den -'ii'sten over zee
n a a r Lepong terug.
S o e w e l , zooals u i t h e t bovenstaande gebleken i s , TOEXQB
OEMAR zich sedert I n t einde van J a n u a r i niet meer in Daja
bevond, werd in Februari toch gevolg gegeven aan het reeds
vroeger o p g e v a t , doch tot dusver wegens den ongunstigeu
ruoessuii onuitgevoerd gebli ven voornemen tot eene militaire
expeditie naar genoemd landschap, en dit ten einde niet terrein
en omstandigheden aldaar nauwkeurig l e k e n d te r a k e n , \ijandelijke bendehoofden te verdrijven en OEBAB'S eigendommen op
te Bporen en te vernietigen. Daartoe vertrok het ode bataljon
infanterie met genietroepen, ambulance en trein den oden van
gemelde maand met drie gouvernementsstoomers van Kotta
Radja en debarkeerde den volgenden dag bij Kwala Lambeai,
alwaar zich reeds 1 oorlogsstoomschepen (de
flottieljevaartnigen Mnkauer en Balt) bevonden om bij het debarkement
behulpzaam te zijn en d i t , zoo n o o d i g , met geachutvunr t e
dekken. De ontscheping had echter zonder tegenstand plaats
e n , terwijl de troepen oprukten naar ham N o h , bezette eene
landing-divisie van de genoemde oorlogsschepen een heuvel
benoorden Oedjoeng Moei.,os aan de monding d e r K r o e n g L a m besi. Tevens w e r d , om eventueel uitwijken van vijandelijke
len naar Lohong te voorkomen, van de mobiele colonne te
Lepong tijdelijk (7—12 Februari) eene colonne van 150 man
met den daarbij behoorenden trein te Binasah tletapang gel e g e r d , niet opdracht ..aar de zijden van Pantoen l{aja en
den GléGroetei te patrouilleeren.
Zoowel te Lamben als tijdens den opmarsen der troepen n a a r
Htindelirgeu der Stalea-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

Lam N o h meldden ó c h de boeloebalangs van Lambeai, Koeala
Daja en Koeala O e n g u , TolKOB MoBDA aOBALA, ToBKOB IIAKIM en
TOBKOI AI.I , bij den colonne-commandant a a n , doch te Lam
X o h , waar nog op J e n oden het bivak betrokken w e r d , bleek
de bevolking met haar hoofd DATOB MKI.HA gevlucht. Reeds den
volgenden d a g deed /ij echter het verzoek om te mogen terug*
keeren . hetgeen werd toegestaan. Den 8sten rukte eene colonne
naar BangO . op het bericht dat zich aldaar goederen en wapens
van TOKKOB OEMAB /.ouden bevinden. Aldaar a a n g e k o m e n , bleek
de k a m p o n g v e r l a t e n , op één A t g e h e r n a , d i e . door de voorhoede
a a n g e r o e p e n , onverhoeds een Europeesch fuselier met een
klewang uiet-levensgevaarlijk verwondde, waarop hij onmiddellijk
werd neergeschoten. Terwijl een compagnie Sango doorzocht,
rukte eene andere op naar Pantei Tjerniin . waar echter evenmin als te Sango iets werd gevonden. De terugtocht werd hierop
aanvaard en het bivak betrokken te Lam llasan , waarop de
troepen den Oden te Lam Xoh t e r u g k e e r d e n , na onderweg
door enkele schoten v a n d e n vijand fe zijn verontrust. Den U d e n
werd met 2'/i compagnie naar Sapik in Kloeang opgerukt ,
alwaar TOEKOK AI.I SAPIK, een medestander van ToBKOB OxxAB,
verblijf hield. Toen de troepen genoemde kampong n a d e r d e n ,
werden zij beschoten door eene bende van p. m. 30 man , die
echter spoedig werd verdreven , twee dooden achterliet en bij
de vervolging nog twee dooden bekwam. Den volgenden d a g
keerde de colonne naar Lam Xoh t e r u g , na S a p i k , met u i t Bondering van de missigit, tot straf voor den ondervonden
t e g e n s t a n d , te hebben verbrand.
Tusscheu 13 en -JS Februari werden uit Lam Xoh verschillende verkennings-colonnea uitgezonden, o. a. op den I S d e n e n
1 lden n.mr de dicht bevolkte, welvaren Ie streek tusschen de
Limbesi- i n de D.ija-rivier: den loden naar S a n g o , waarbij de
troepen op deu terngmarsen licht werden beschoten; d e n l 7 d e n
naar de meer oostwaarts gelegen nederzettingen Sabit en Maroeë,
welke bleken door de bevolking verlaten te zijn, en eindelijk don 28steu «veder naar .Maroeë, w a a r , naar bericht w e r d ,
zich

TOBKOI

(>J »i\; "s e c h t g e n o o t * ,

TJOBT MALIOOI,

ZOU bevin-

den. Dij Pantei Tjermin geraakte laatstbedoelde
e in
geveellt lllet lieden Van UBMAB, onder PAHOLIHA KABIH en
TOBKOB ABUES, die in opdracht zouden hebben zijne achtergelaten vrouw en _ zijne goederen naar Pedir over te brengen.
Rij deze gelegenheid werden licht gewond een officier van g e zoudheid en zwaar 2 Amboineesche fuseliers, terwijl de vijand,
die verdreven werd . 1 doode achterliet. Daar vernomen werd
dat TJOBT MALIOOI zich niet meer te Maroeë bevond, keerden
de t r o e p e n , die bij Sango weder werden beschoten, den 2'dsten
naar Lam Xoh terug. Door ons vuur bekwam de vijand toen
pog 1 doode en 1 g e w o n d e , terwijl ons een bruikbaar geweer
in handen viel.
Xa de verdrijving van de partijgangers van OEXAB keerde de
bevolking gedeeltelijk in hare kampongs t e r u g , o. a. een 500-tal
naar het landschap B a b a A w i (Atjeh's W e s t k u s t ) u i t g e w e k e n e n ,
terwijl DATOB MOKETABA, hoofd van het ten zuiden van L a m N o h
gelegen Lam M e h , zich onderwierp. Daarentegen bleef DATOI
MIM.IIA van Lam Noh in zijn verzet volharden, waarom hij door
de kiesgerechtigde bevolking vervangen werd door TKBOEOB
IMAM A I . I .

In den omtrek van h e t bivak werd intusachen steeds voortgegaan met h e t opnemen en doorzoeken vau het omliggende
terrein. Slechts eene enkele maal werden op h e t bivak en op
de patrouilles een paar schoten gelost, terwijl h e t in h e t laatst
van Februari gelukte aan eene kleine bende nabij het bivak
een verlies toe te brengen van 1 doode en 2 gewonden. Voorts
vielen ons bij die verkenningen 3 geweren en 2 donderbussen
in handen.
Door de marine werden loodingen gedaan in de Dija-rivier
en de landingsplaateen in de baaien van Lamberi en Daja o n derzocht . terwijl zy ook hulp verleende bij liet opvoeren vau
vivres. De daartoe gebezigde stoomsloep werd nu en d a n door
DATOB MEI.HA en zijne volgelingen van den linker-rivieroever
beschoten uit de kampong Dedriè'ng. bij een van welke gelegenheden een Europeesch matroos uiet-levensgevaarlgk werd
gewond. Tot bestraffing van de gepleegde vijandelijkheden
werden een viertal woningen en eene hoeveelheid Opgeschuurde
paili verbrand. De landingadivisie, na reeds vroeger tot eene
kleinere sterkte te ziju t e r u g g e b r a c h t , keerde tegen het einde
dier maand naar boord t e r u g , waarop het trandbivak den
leten Maart werd opgeheven.
Den 21sten Februari was een deel (1 , compagnie) van de
expeditionaire colonne van L a m Ncdi opgerukt om over Tjot
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Empeé en Indrapoeri t e r u g t e keeren naar Kotta Radja, «raar badoelde troepenafueeliug den 26sten aankwam . na tweemaal eene
ontmoeting niet den vijand te hebben gehad . die daarbij telkens2
dooden en 1 geweer benevens eenige blanke wapens achterliet Bet
te Lam Nul] achtergebleven gedeelte van liet 3de bataljon infanterie
benuttigde den tijd. welke niet aan de hiervóór reeds vermeMe
excursiën behoefde te worden besteed, tut het gereedmaken
aldaar van ren k a m p e m e n t . bestemd om door de bezetting van
Lepong te worden b e t r o k k e n , ten einde TOEKOE O E I U B t e beletten
zich weder in Daju te nestelen en tevens te voorkomen dat de
benden , die zich ten '/uiden van de Atgefa-rivier aan de Kroeng
Kemiroe bleven o p h o u d e n , op il'1 nadering van onze troepen g e makkelijk naar deze streken zonden kunnen uitwijken. Einde
Februari ging een gedeelte van de bezetting van Lepong en
11 Maart de rest naar Lam Noh over, in verband «raarmede
telkens een gedeelte van liet 3de bataljon infanterie naar Kotta
Radja terugkeerde ' I , terwijl in Lepongvoorloopig vier brigades
marechaussee werden gelegerd om registers omtrent d e bevolking
samen te stellen en het patrouilleeren voort te zetten , waarbij
^t 1- bleek dat, bij de n a d e r i n g der troepen, i n Daja allen rustig
aan den arbeid bleven, docb in EOoeang de bevolking zeer vreeaachtig was en hare kampongs verliet.

[Nederl. (Oost-) Indië.J
kwam opzetten. Deze werd onmiddellijk verdreven, metachter*
lating van 10 d o o d e n , en de aanval doorgezet tot in Boeboeë ,

waarna langs Bambi, Lang, Palenh en Sibreh naar Segli werd
teruggekeerd, zonder dat van den vijand iets meer werd vernomen. Aan onze zijde was 1 niet-Enropeesch militair gesneuveld
en 1 gewond. ToEKOI BINTAI.A PAI.IXII had de colonne in zijn
gebied vergezeld; ToiXOE BnTTABA 1'lN \ Mi en PAKGMHA MEOOI
badden haar opgewacht in B a m b i . HoZSIS GoKTOOBE en KBAXI
OBSMAB in Lang.

Den Uiden werd bet machtsvertoon Voortgezet in Mangki
Wakeue en in het gebied van TOZKOI BilTABA I'INANO, die met
PABOUXI BIROOI opgeroepen was om de colonne te vergezellen,
aan welke oproeping achter door geen van beiden werd voldaan.
De colonne marcheerde Over Kotta Soekoen. door Mangki \Yakeut\
Palag, l'oela , Waido en Boeboeë. door het gebied van ll.uau
1'oKTiii BnrTABA BI.ANO RAXAWABOBA en d o o r d a t van ToKKOE BnTTABA
1'INAN'.. Bij den opmarsch viel geen schot, doch toen men van
Boeboeë door Bambi IVnajoeug den terugtocht wilde aanneiueli,
kwam de vijand uit de moei. im Tjaleue . uit het gebied var
BINTAI.A .SAMA

IMII A en

uit

kampong

Kroeng 8emideum

in

drommen opzetten . terwijl eene kleine bende in den rng der
colonne eene benting bezette in den noordrand van Bambi
Penajoeng nabij Poeloe Tjitjiem. De achtereenvolgens door ons
e. Krijtiêrerriehlingen
ter Nnordkutl. Gedurende de maanden ; gedane aanvallen . waarbij de troepen hier en daar niet de
M e i . J u n i en Juli 1 S'.)7 werd onze vestiging te Segli bijna da- Atjehers handgemeen geraakten . kostten den vijand belangrijke
gelijks uit zuidelgke of zuidoostelijke richting min of meer b e - verliezen, waaronder 04 dooden, terwijl vele vuur- en blanke
sehoten , welk vuur ons een viertal gewonden beneden den wapens in on/e handen vielen. Aan onze zijde sneuvelde 1 nietr a n g van officier i•'• Europeanen en 1 niet-Europeaan) be- Europeesch militair, werden gewond 8 Europeesche en G nietzorgde. Van onze zijde werden de in genoemde
richtingen Enropeesche militairen beneden den rang van officier en overgelegen vijandelijke versterkingen nu en dan onder artillerie- leed de Iste-luitenant J . F. A. SCBADBI (aan een zonnesteek).
vuur genomen. Ë e n e k l e i n e b e n d e , die zich den Sden J u n i aan
Sedert den lO.len Augustus hadden geene vijandelijkheden
het zeestrand vertoonde, werd door eene patrouille verdreven, meer plaats en viel geen schot meer. \K't> loden werd dan ook
waarbij wij :.' gewonden b e k w a m e n , beiden Europeesche mili- de expeditioiiaire troepenmacht ontbonden. Terwijl de overige
tairen beneden den rang van officier, en de vijand één doode troepen naar Kotta Kadja terugkeerden, bleven t o t h a n d h a v i n g
in onze handen achterliet.
van de rust en orde in de moekim Pekan Baroe—Pekan Sot en
Met bet doel de ons v g a n d i g gezinde elementen n i t d e m o e k i m tot dekking van verschillende werkzaamheden, a l s : het slechten
Pekan Buroe—Pekan 8ot te verdrijven , werden op 30 Juli en vin versterkingen, het schoonkappen van het terrein en het
op 1. 2 en 4 Augustus achtereenvolgens naar Segli overgebracht aanleggen van een w e g . voorloopig te Segli achter de staf en
2 bataljons infanterie, 12 brigades marechaussee en h u l p w a p e n s , 3 compagnieën van bet L4de en 1 compagnie van het 12de
en nam de civiele en militaire gouverneur de leidingder zaken
bataljon. 1 Bectie bergartillerie en 1 sectie g e n i e t r o e p e n , welke
aldaar op zich. Nadat sinds '20 Juli t. v. de vijandelijke ver- laatsten, met het oog op de voorgenomen verplaatsing van het
Bterkiugen dagelgks door onze artillerie te Segli onder vuur b i v a k , nog met 1 sectie werden versterkt. K o t t a T e n g k o e P a n t e i
waren genomen . rukte den tulen Augustus eene colonne van Radja en Kotta Oedjoeng Lamtjoe bleven respectievelijk m e t
daar uit en w e r d . langs het strand g a a n d e , de hoofdaanval 75 en 50 man bezet. : )
gericht tegen de versterking Kotta Soekoen. Die aanval werd
Nadat den 7den September de moekim Pekan Barot—Pekan
door krachtig vuur van de oorlogsschepen Prins Hendrik, Aïas, Sot door den civielen en militairen gouverneur aan ToxKOl BIBTABA
Lombok en Bali voorbereid, terwijl negen versterkingen, lig- PIKAVG was overgegeven . werden de bezettingen der buitengende tasschen Segli en k a m p o n g Pekan Sot, door het vesting- bivaks ingetrokken en zijn deze sedert be/.et geworden door het
geschut van Segli onder vuur werden gehouden. Daarna wer- i volk van genoemd hoofd, in verband waarmede den 1-den d. a. v.
den alle versterkingen bezuiden de Kroeng Barabo tegelijk de compagnie van het 12de bataljon en de seotiën bergartillerie
aangevallen en g e n o m e n , en wel Kotta Soekoen en Kotta en genietroepen naar Kotta Radja terugkeerden. Behalve eene
H a b i b Hoe-in door de marechaussee, en vijf versterkingen van enkele alarmeering door kwaadwilligen van de bezetting van
TENOKOI: PASTEI RADJA bewesten kampong Pekan Baroe door Kotta Oedjoeng Lamtjoe op 0 October, hadden geen verdere
de infanterie, terwijl uit de overige versterkingen van de ge- rustverstoringen plaats en kwamen de uitgezonden patrouille?
heele moekim Pekan Baroe—Pekan ooi de vijand door omtrek- niet weer in aanraking met den vijand , zoodat in de laatste
kende bewegingen werd verdreven. Een en ander kwam ons h'dft van November ook een der compagnieën van het 14de
te staan op 1 io sneuvelde (niet-Europeesch militair) en 22 ge- bataljon naar Kotta Kadja kon terngkeeren.
wonden (7 Europeesche en 15 niet-Enropeesche militairen benedeu den rang van officier), terwijl de vnjand 110 dooden. 120
Lombok.
geweren . 8 stukken gesehut en vele blanke wapens in onze
handen achterliet.
Den volgenden d;e_r werden de versterMoest in 1896 in Midden-Lombok met de militaire macht
kingen opgeruimd en het terrein o p e n g e k a p t : Kotta Tengkoe Pantei Radja en Kotta Oedjoeng Lamtjoe bleven tijdelijk worden geageerd wegens ondervonden politiek verzet (verg.
b e z e t , elk door eene gemengde compagnie van h e t 14de bataljon. vorig verslag, blz. 61/62), in het najaar van 1897 werd aldaar
I >en 8sten werd door eene colonne een tacht door de 111 Moekim militaire hulp vereischt om het driest optreden van Sass.iksche
Gighen ondernomen tot machtsvertoon. Van Segli werd langs rooverbenden te beteugelen.
Xa overleg met den naar Lombok overgekomen resident werd
het strand gemarcheerd tot «Ie K o e a l a G i g h e n en verder langs
den linkeroever der Gighen-rivier naar Tjot Ara en Poeloe besloten dat de assistent-resident van Lombok zich met eene
Tjitjiem, gelegen ten zuiden van G a d e S i m p a n g aan den wee colonne van 100 man infanterie en 12 cavaleristeu . onder bevel
naar Boeboeë. Tol zoover werd geen sehot gelost, maar op den van den kapitein der infanterie G. A. P I . M T . naar l'raja zou
terngmarsch bines den rand van Bambi naar Lang werd de begeven . waar de roovers zich in de dasan (gehucht) Batoe
colonne beschoten deur eene vijandelijke b e n d e , die uit Boeboeë Menek aan den noordelijken rand der Praja'sche bosschen ver*
schanst hadden. Den Beten September werd de bende aangetast
en na een hevig gevecht uit hare stelling verdreven met ach•i l u i laatst achi rgebleven gedeelte van hel 8de bataljon infanti rie had terlating van 21 dooden, waaronder een der aanvoerders, de in
nee cm tydlana dabit lx zit. ten einde te trachten hei vertrek nsar l'e<lir hoofdstuk C (blz. 26 hiervóór) genoemde LALOBBADUL. Aan onze
van l ' r i . i m K.u;:\i ra ToEEOl Al r.3 n.et l'i M \K'- echtgenoole TJOKT
JIAIO.! I tegen te paan. Tct omstreeks liet begin van April bieren de be') Tijdens de expedaie in de innekim Pekan Bame. - Pekan 8ot overleden
• personen xi«b nog ti r Westknat ophouden en «el aan den bovenloop
ei i Krorng Oenga op een zeer inneiciiik te genaken punt. waarna hit aan aan cholera de late-laitenant-adjadant T. t'. KIKIMI.M-IN , beneven» tl
I'AN I» v Kisiit gelokte TJI ET MAIIGOI naai Pedir over te brengen.
Eoropeescbe en g niel Enropeesctw niUtalren beneden den lang van officier
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«ijde vielen 2 gesneuvelden (de 2de-luitenaut der infiuiterie F.
J{. N I N M S K en een Europeesch fuselier), en werd een Europeesch

fuselier zwaar gewond. Nadat de renterkirg geslecht was. sloeg
de colonne haar bivak op in de da.-au Soeral nija (l'atoe K l i a n g ) ,
ongeveer *\ uur beuoorden de l'raja'sclie bosschen , vanwaar
gedurende eenige dagen (toen nog 20 man versterking waren
aangekomen) in verschillende richtingen patrouilles werden uitgezonden. Ken paar andere dasans . waaruit op de onzen g e vuurd werd en die bij de nadering van de militairen ontruimd

te Batavia verlaagd en die voor de sehutterjjkaa te Soerakarta
verhoogd (Indisch Staatsblad 1897 n \ 241* en 218). Voorts
werden in November 1897 (Indisefa Staatsblad u . 2<i;i) eenige
nadere bepalingen in het leven geroepen met opzicht tot de
schutterijen in de residentie Menado, ten gevolge waarvan o. a.
het cijfer der dienstdoende sehutterpliehtigen ter hoofdplaats
aldaar niet 1 J a n u a r i 1898 is verminderd.
lüj het einde der jaren 1890 en l* n 7 was de sterkte d e r
schutterijen op en buiten Java als rolgt :

bleken . werden vernield, daaronder ook de nederzetting ran
den in hoofdstuk i' mede reeds genoemden HAKII A U . H e t
slechte v<dk trok zich nu in het boscli teruu r en nestelde zich
aldaar in een dicht begroeid gedeelte, E l a D j o e r i n g genaamd.
Intosscben werd het bivak iets zuidelijker, naar Bade, rerlegd
eu «lichter bij het bosch. Uoor militairen aan den noordkant en
door politüsoldaten aan den zuid- en westkant van het boeefa
werden hinderlagen g e l e g d . terwyl voortdurend gepatrouilleerd
werd, waarbg e e " der roovers nedergeschoten en een a n d e r gevangen genomen werd. BÜ cene verkenning werden 2 Enropeesche
fuseliers gewond. Op 25 September drong de colonne van drie
verschillende kanten Ehi Djoering binnen. De roovers werden
uit hunne schuilplaatsen verjaagd . waarbij zij 7 dooden e u 2
gewonden bekwamen . terwijl onzerzijds geen verliezen werden
geleden. Buitgemaakt werden 4 repeteergeweren en vele blanke
wapenen , voornamelijk lansen. Op de volgende dagen verliet
de bende dit gedeelte van het bosch , zich gedeeltelijk zuidw a a r t ^ . gedeeltelijk westwaarts terugtrekkende. HADJI A M en
nog een paar andere belhamels trachtten nieuwe wapenen te
verkrijgen en nieuwe volgelingen te winnen. In den nacht van
28 op 2'J September drongen zij de dessa Praja binnen . waar
zij eeuige ongeregeldheden pleegden , doch zn' werden door de
politiesoldaten met geweerschoten verdreven en kregen 3 g e wonden. Sedert werd weinig meer van de roovers vernomen ,
en toen het bleek dat de bende geheel uiteen w a s , keerde de
colonne den Oden November naar Ampenan terug. Xog in diezelfde maand boden de hoofden der kwaadwilligen h u n n e onderwerping a a n , en kon het verzet daarmede als geëindigd worden
beschouwd.
In West-Lombok moest in Augustus 1897 de militaire macht
(eene van Ampenan afgezonden compagnie, waarbij zich nok
bevond de commandant van h e t garnizoeus-bataljon , de majoor
N . ('. VA.V H s u s i .) handelend optreden tegen eenige amokmakers .
die in de Sassaksche k a m p o n g Besela een aanslag gepleegd
hadden op het leven van twee aldaar ten onderzoek gekomen
Enropeesche ambtenaren. Toen de militairen , nadat de DOOdige
voorzorgsmaatregelen genomen waren tegen ontsnapping van de
boosdoeners, de k a m p o n g b i n n e n t r o k k e n , werden de weerspannigen druk b i d d m d e , doch met hunne wapenen bij zich.
aangetroffen terzelfder plaat-e waar weinige uren te voren de
aanslag bad plaats gehad. Gesommeerd om zich over te g e v e n ,
weigerden zij d i t , en toen daarna de hoofdaan legger met zijne
geheele familie wederom amok m a a k t e , werd ook onzerzijds van
de wapenen gebruik g e m a a k t , ten gevolge waarvan de aanvallers
(Saasaks), ten getale van 20 a 2 5 . werden gedood; h u n n e
woningen werden vervolgens aan de vlammen prijsgegeven.
V a n de militairen sneuvelde er 1 (een inlandse!) fuselier) en
werden er 4 gewond (een olficier, een inlandsch sergeant en
twee inlandsche fuseliers).
^ 5.

Korpten met reehtstreekt

int het btgtr behoorende.

Omtrent de geleidelijke invoering ook bij de in deze paragraaf
bedoelde korpsen zoowel van de voor het leger vastgestelde
nieuwe uniform als van de voor officieren en adjudant-onderofficieren van het leger voorgeschreven gewijzigde bewapening
werd het noodige geregeld bij gonvernementsbesluit dd. 9 S e p tember 1897 u°. S ( J a n s e n e Courant van den 14den dier m a a n d ) ; j
,
zie ook de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1897 n . 220.
I
Sthallerijen.
Buiten d e verschillende schutterijreglementen
o m , namelijk als zelfstandige r e g e l i n g , werden bij ordonnantie ,
van LO Augustus 1897 (Indisch Staatsblad n°. 208) eenige be- !
palingen van algemeene s t r e k k i n g vastgesteld omtrent de v e r plichting t o t a a n n e m i n g van eene benoeming tot officier bij
eene der schutterijen in X e d e r l a n d s c h - I n d i ë , eu zulks t e r voork o m i n g zooveel mogelijk van moeielijkhedeu, die zich op eene ,
d e r hoofdplaatsen buiten J a v a hadden voorgedaan wat betreft |
il e vervulling van vacatures van dien aard.
j
Mor 1 J a n u a r i 1898 werd d e contributie aan de sehutterjjkaa l
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i'| Onp;ereken I hel korps nuuikinten. Evenmin zijn melegorekenil !" latnl
of noornb'assrs (inlanders): te Bataria i s . te BUmarang 8 en la s erabeija n«
b) Van de (niertij 1 voordes.hreven oprichting eeoar dienstdoende Khutterij te
Gorontalo is. «regen* beS. o* ge iti^r aantal der altaar in de termen van sehniter
pliehtigheid rallende persn.en, bij Indisch Staatsblad IS'.i: Q". U'S afgezien.
e Bleehta een die' .ier aeluueri te Amboiaa zijn gewaerdragenden. Oj. uit
lsrifi warm namelijk ir.8 en op uit I «91 l l i m a n m t pieken gewapend. Omtrent
de inkrimping van sommige sehutterifeti in Amboina aederi niedio 1897 sie vonjy
g . blz. BS.
<[) Gedetacheerd van Neira en niet in de voor die plaats opgegeten Si
begrepen.

Lfjfrat hien-dragenders
en Liokjokarta

m

ter beschikking eau de boven te Soerakarta

legioen

van

Piuifieinu

MAKOKOI

NEOOBO

in

Srermkarta. De detachementen dragonders te Soerakarta en Djokj o k a r t a , welke geheel uit Europeanen zijn samengesteld, waren
op uit. 1897 zoo goed als compleet. Dat te Soerakarta bestond
Uit 1 officier, 49 onderofficieren en minderen en ;!8 troepenj a a r d e n (2 paarden incompleet), en dat te Djokjokarta uit 1
officier, 52 onderofficieren en minderen (1 man incompleet) en
44 troepenpaarden.
H e t hoofdzakelijk uit iufanterie bestaande legioen v a u l l A x a KOl NxeoBO was op uit. 1897 sterk ?9 officieren, 815 onderofficieren en minderen , benevens 50 troepenpaarden, zijnde 1 man
en 54 troepenpaarden minder dan de formatie. De t o t h e t korps
behoorende cavalerie eu artillerie was respectievelijk 72 en 67
man sterk. In verband met het voornemen om , bij de aanstaande
reorganisatie van h e t legioen (verg. b e t verslag Tan 1896, blz. 5 1 ) ,
de daartoe behoorende artillerie (eene halve lichte \ .ldbatterij
met 50 troepenpaarden) te doen vervallen . werden geen maatregelen genomen om het incompleet aan paarden aan te vullen.
Ingevolge gouvernementsbesluit van 14 September 1897 n°. 25
m o g e n , in afwachting van die reorganisatie, boven deformatie
van het legioen worden gevoerd, doch alleen beneden den r a n g
van officier eu beneden den graad van adjudant-onderofficier,
de zoons en kleinzoors van het hoofd van h e t Mangkoe Xegorosehe huis of diens voorgangers, zooinede — doch alleen zoolang
zij nog geen graad bij het korps bekleeden — de verdere mannelijke
afstammelingen van dien prins of diei 8 voorgangers in de
mannelijke lijn.
Bariesant en Madura.
De voltalligheid der drie korpsen barisaans op Madura liet weinig te wenschen over. In 't geheel
waren op uit. 1897 l»ü de banssans ingedeeld ,56 officieren en
1367 onderofficieren en minderen (allen inlanders) bij eene formatie van 38 officieren en 1374 man beneden dien rang. Ter
zake van de goede diensten door een deel vau de barissan van
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Van de op uit. 1807 aanwezige sterkte van 3408 koppen (ouPamakassan in December 1895 bewezen l>i.i de beteugeling vuu
onlusten te Pradjan in de afdeeling Sampang op Maduraiverg. 1 gerekend hef personeel, rast aangewezen voor het vervullen
bel verslag van 1398, bis. 2) irerd in Maart j L de Madureesche I van betrekkingen aan w a l , ten getale van 11 officieren ) waren
kapitein der betrokken compagnie barissan benoemd tot ridder in de rol der twee wachtsehepeu ingeschreven 485 k o p p e n ,
in de orde van Oranje-Nassau.
l soodat er voor de overige schepen , tegenover eene , Bepaalde
, s t e r k t e " van 297"> koppen (Indische militaire marine 1701 en
S 6. Koninklijk koloniaal militair inealidetihuU op Bronbeek.
auxiliair eskader 1-124), ongerekend de als „ bovenrol'' t o e gestane verhooging, overbleven 2923 (Indische militaire marine
In den loop van 1807 werden in het invalidenhuis opgenomen
1741, auxiliair eskader 1182). Voor n a d e r e specificaties aangaande
;v oud-militairen van het Indisch leger, terwijl uit de sterkte het personeel der oorlogsmarine /.{) verwezen naar bijlage li
werden afgevoerd B9 m a n , te w e t e n : 88 op verzoek, 21 wegens hierachter (zie aldaar sub l en g).
Niettegenstaande '»<>k in 1897 alle krachten werden ingespanoverlijden en 5 di i wegens wangedrag moesten worden ontslagen.
ïien , tenein<lede voortgezette proef, om bij bet marine-etabluse<>i> nlt. L897 bevonden zich in het gesticht 156 verpleegden
nieut te Soerabaija inlandsene vim-stokers in het s m e d e n ,
gegradueerden en 118 minderen), tegen 177 (33 gegradi
rden
b a n k w e r k e n , e n z . , op te leiden, aan de verwachting te doen
en 144 minderen) op nlt. 1896. Van deze oud-militairen hadden
er 148 hij her leger in Oost-Indië, 7 hij de l a n d m a c h t in West» b e a n t w o o r d e n , mocht men hierin evenmin slagen als iu 1896;
Indiê en 1 by de Koninklijke Nederlandsche marine gediend. in het afgeloopen j a a r toch werden slechts 1 voldoend bekwame
smeden gevormd, en maakten zich alleen de, bedde reeds in 1896
In 1896 waren deze cijfers respectievelijk 109, 7 en 1.
Gerekend over bet geheele j a a r huisvestte het gesticht in 1897 als zoodanig opgeleiden (verg. vorig verslag, bit. 60) het hankgemiddeld 165 man per d a g , tegen 169 man in 1896. In dein* weiken eigen. Vooralsnog kou dan ook nog niet worden over»
nrmerie wan':, bij hel einde van elk kwartaal van 1897 in ver- gegaan om sommige plaatsen van Buropeesch vuurstoker door
pleging achtereenvolgens 2i. l i l . 10 en 14 man. Bfet de vervul* inlanders te doen innemen.
De sedert .luli 1896, mede hij wijze van proef, in het leven
[ing van verschillende functiën op Bronbeek waren op uit. 1897
belas! 24 verpleegden (waaronder 8 gegradueerden), tegen 2'-'< geroepen opleiding van inlanders tot matroos-looder e n matroosroerganger (verg. vorig v e r s l a g , L a p . ) gaf daarentegen vrij beverpleegden (waaronder 7 gegradueerden) '>p nlt. 1896.
De uitgaven voor het invalidenhuis beliepen in 1897 f 8 6 9 1 3 vredigen-ie resultaten. <>p uit. 1897 waren 17 inlandsche ma(hieronder f 17970 voor her tot stand brengen van eene cen- trozen-looder en 10 inlandsche matrozen-roerganger g e v o r m d ;
trale verwarming en daarmede verband houdende b o u w w e r k e n ) , van elke van heide , ipialiteiten " waren er 2 geplaatst op de
tegen 1 6 8 0 5 2 in 1896. Aan g a g e m e n t e n , ten bate van h e t g e * flottieljevaartuigen type Nia$, ter vervanging van 4 inlandsche
it i n g e h o u d e n , w r d g e ï n d r e s p e c t i e v e l g k f 2 4 8 4 7 e n f 2 4 0 6 7 , matrozen of lichtmatrozen , terwijl tevens sommige de plaats
zoodat di
bedroegen f 62066 in 1897 en f 4 3 985 i n 1896. hebben ingenomen van ontbrekende inlandsche matrozen 1ste
en 2de klasse aan boord der twee opnemingsschoeners.
K. Z e e m a c h t
Ondanks op .lava de werving van i u l a u d s h e schepelingen, in
verband met het in 1896 ontstaan overcompleet (zie vorig verslag,
.ï 1. dlgemeene mededeelingen.
blz. 6 6 ) , ook gedurende 1897 beperkt bleef— iu de hiiitenliezittingen werden 20 man aangenomen (15 te Makasser en 5 te
Baudjermasiul
- had men op uit. 1897 toch uog een grooter
De schout-bij-nacht F. J. STOKHUYZEN, wien bij Koninklijk
aantal in dienst dan Ie , Bepaalde sterkte " vorderde. Aan Eorobesluit dd. 9 Februari 1898 n \ 1 de betrekking werd opgedragen
peesche onderofficieren en m i n i e r e s< hepelingen was over 't geheel
van commandant der zeemacht in Nederlandsch-Indië en chef
de sterkte zoo goed als voltallig, terwijl aan officieren een klein
van het departement der marine aldaar, nam den 31sten Mei
overcompleet bestond, lüene specificatie der winsten en verliezen
il. voormeld commandement en helieer over uit h a n d e n van den
bii hetzelfde besluit daarvan eervol ontheven vice-admiraal G. aan personeel gedurende 1897 is opgenomen sub :{ van voormelde bijlage 1>.
KBCIJS.
Diezelfde bijlage bevat sub 4 eene vijfjarige statistiek der g e De in 't vorig verslag (hl/. 64) aangekondigde wijziging in
de inrichting van een paar afdeelingen van het d e p a r t e m e n t , neeskundig behandelden onder bet personeel der oorlogsm irine,
voor /o,., >el betreft de behandeling van de aangelegenheden der en daaruit blijkt dat het j a a r 1S!'7. wat den gezond!ieidstoegi uver lementsmarine, is ingevolge indisi h Staatsblad 1897 n'. 300 stand op de vloot betreft, in vele opzichten g u n s t i g afstak bij
met 1 Januari 1898 tot stand gekomen. Over de t e r b a n d geno- vorige jaren. Vooral kwamen minder ziektegevallen onder Kitromen reorganisatie van de gouvernementsmarine zelve zie lager $ 3. peanen voor en waren onder d e inlanders h e t aantal afkeuringen
en de Bterfte veel geringer dan anders. Dat het aantal s t e r k e Onder den werkkring van het departement i s , ingevolge eene
vallen cmder het Europeesch personeel vrij groot was ( 4 0 , tegen
ii: Mei jl. verleende Koninklijke m a c h t i g i n g , thans voorgoed ook
bijv. 19 in 1894), was schier uitsluitend bieraan toe t e schrijven
gebracht (verg. vorig verslag, lil/.. 64/65) het toezicht o p de aansehaffing, het onderhoud en het herstellen van het materiaal dat de cholera onder een betrekkelijk klein aantal schepelingen
in 't geheel -21 offers eischte (onder de bemanningen van t e S o e der gewestelijke communicatie* en politievaartuigen. Tot dezen
rabaija vertoevende Bchepen Btierven aan die ziekte alleen 24
maatregel is overgegaan omdat het onderhoud dezer on Ier beheer
Europeanen) Zoowel onder Europeanen als onder inlanders nam
van het departement van binnenlandscfa bestuur staande vaartuigen
(zie lager hooi I-tuk . 1 , at 1. I . S •">) tot dusver in hoofdzaak aan iu- de berriberri in 1897 on de vloot aanmerkelijk af, niettegeulandscn personeel was toevertrouwd en «lus niet voldoendever- staande de omstandigheden , waaronder de schepelingen verzekerd kon worden geacht. I >it bezwaar J:O14 niet voor andere vaar- keerden , niet veel verschilden bij vorige j a r e n . Wel werd , in
navolging van de in vele gevangenissen genomen proef, in de
tuigen onder burgerlijk helieer, zooals die gebezigd voor de
tweede helft des ja irs ook op een paar schepen . als prophyrecherche, de opiumpolitie, enz., welke van zoodanige bemanlactisch middel tegen de z i e k t e , in stede van afgewerkte, onningen /ijn voorzien .lat daaraan het onderhoud kan worcleu
overgelaten, terwijl de toestand dier vaartuigen vanzelf onder afgewerkte rgst v e r s t r e k t , maar daar de ziekte zien o p de geheele
vloot zeer weinig v e r t o o n d e , werd deze proef reeds spoedig geeenige e mtröle van de marine-autoriteiten komt doordien toch
s t a a k t , te meer daar het verkrijgen van rijst in onafgewerkteu
het marine-etablissement te Soerabaija in den regel de plaats
staat bezwaar bleek op te leveren.
i.- waar /ij gedokt en hersteld worden. Van het in 't vorig verslag vernelde denkbeeld om den maatregel, ten opzichte van
In Februari 1898 (Indisch Staatsblad n°. 61) is het in 1884
de gewestelijke communicatie- en politievaartuigen uoodig ge- vastgestelde reglement voor het korps inlandsche schepelingen
a c h t , ook tot andere categorieën van vaartuigen onder burgerlijk der oorlogsmarine gewijzigd en aangevuld in dien z i n , dat aan
beheer uit te strekken , is dan ook afgezien.
bedoelde schepelingen, evenals aan de E u r o p e e s c h e , bij overgang in de verschillende klassen van s c h u t t e r , aanspraak is toegekend op premiën , en als scherpschutter op eene verhooging van
S 2. Oorlogsmarine.
<oldij en opliet recht tot het dragen van een onderscheidingsteeken.
Voor de toekenning van gagement aan inlandsche schepelingen
ii. P e r s o n e e 1.
der oorlogsmarine w o r d e n . ingevolge art. I J ; ' ' v a u Indisch
Di gei uldi I/I sterkte van het personeel der oorlogsvloot over Staatsblad 1863 n . 116u, behoudens de daarbij gemaakte uit2 • officieren, b e n e v e n s 2 2 3 2 E u r o p e e s c h e e n 1001 zonderingen, overigens zooveel mogelijk gevolgd de bepalingen
inlandsch
liniëren en m i n d e r e n , in het geheel derhalve van het gagementsreglement voor de Europeesche militairen der
landmacht iu lndiè' (Indisch Staatsblad 1860 u ' . '27). Ten opzichte
3471 k o p p e n , tegen 3727 koppen over 1896.
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van een wegens desertie gevonniaden inlandschen schepeling
bracht die toepasselijkheid teweeg dat de aanspraak om zijne
reeds verkregen dienstjaren voor gagement in aanmerking te
doen komen door zoodanige veroordeeling onvoorwaardelijk kwam
te vervallen.

Tweede Kamer;
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zulks als proef of dit type niet evenzeer voor den

rivierdienst

te bezigen i-: verg. wat dienaangaande gezegd is op blz. 64

van 't vorig verslag.
Omstreeks medio November 1893 moet voor den proeftocht
In navolging van 11 <• t beginsel . gehuldigd l)ij de gereed zijn bel stoomopnemingsvaartiiig , van welks voorgenomen

pensioensbepalingen voor net Enropeesch personeel deroorlogsmarine (zie art 83 der wet van 28 Augustus 1851, Nederlandsch
Staatsblad n . 127). is in April 1898 (Indisch 8taatebladn. 189),
krachtens machtiging van bet Opperbestuur, ''ene voorziening
getroffen, «raardoor bet den Gouverneur-Generaal zal vrijstaan
het besproken verlies van diensttjjd niet te doen gelden ingeval de desertie onder verzuchtende omstandigheden is gepleegd.
I).

Materieel.

Sterkte, toestand, lialionneering, enz. In overeenstemming met
de «•oor liet loopende jaar aangenomen sterkte der oorlogsvloot
in Nederlandscn-Iudiê , waarbij voor de Indische militaire marine
op 1 bodem (raderschip 1ste klasse) minder is gerekend dan
voor 1897, waren op bet tijdstip van afsluiting van de opgaven
voor dit hoofdstuk, d. i. o|> l April 1898, 24 bodems in dienst,
namelijk 2 0 , beboorende tot de Indische militaire marine (1
pantserdekkorvet, 12 flottieljevaartuigen . 1 raderschip 2de klasse,
1 torpedoboot, 2 vrachtschepen en ;i opnemingsvaartuigen), en
4 beboorende tot b e t a u x i l i a i r e s k a d e r ( 1 pantsersehip on 8fregatten). Overigens bevonden zich in I n d i ë . maar waren tijdelijk
uit de sterkte afgevoerd, 3 bodems der Indische militaire marine,
namelijk reeds sedert April 1805 het pantsersehip Koning der
Nederlanden, dat t h a n s tot wachtschip wordt i n g e r i c h t , en —
eerst sedert 11 J u n i en (5 November 1807 — de liottieljevaartuigen Floret en ('nam, die belangrijke herstellingen behoeven,
welke op 1 April j l . voor de Mores reeds bijna waren afgeloopeu,
doch voor de Ceram nog moesten worden onderhanden genomen.
Nopens al de voormelde bodems bevat h e t algemeen overs icht,
opgenomen sub 1 van de hiervóór aangehaalde bijlage 13, dezelfde uitgewerkte gegevens als vroeger, terwijl sub •"» van diezelfde bijlage, niet betrekking tot de in de laatste jaren voor
rekening der Indische geldmiddelen gebouwde schepen der
Indische militaire m a r i n e , wordt opgegeven hoeveel zij nieuw
h e b b e n gekost en wat er tot uit. 1807 aan ten koste is gelegd
wegens dokken , schoonmaken , schilderen, herstellen en aanbrengen van wijzigingen. Voorts bevat die bijlage sub <» weder
een geldelijk overzicht betreffende bet gedurende de op 1 April
jl. laatst verloopeu twaalf maanden door de in de wateren van
Atjeh dienstdoende oorlogsschepen en de in de nabijheid van
Singapore gebezigde opneiuiiigsvaartuigen . hoofdzakelijk voor
hun gewoon o n d e r h o u d . van de dokinrichtingen te Singapore
en P i n a n g gemaakt gebruik.
Gedurende laatstbedoeld tijdvak kwam bij het auxiliair eskader
deze verandering v o o r , dat het den 20sten October 1807 naar
Nederland teruggekeerde pantserdekschip Koningin
Wilhtlminn
der Nederlanden vervangen werd door het den 27sten d. a. v. van
d a a r aangekomen fregat Koningin Emma der Nederlanden, terwijl
ten behoeve van de Indische militaire m a r i n e , achtereenvolgens
op 13 Augustus en 7 December 1807, uit Nederland aankwamen

de nieuwe flottieljevaartuigen Edien Serdang, nadat eenige weken
te voren (zie hooger) tijdelijk aan de sterkte waren ontvallen
de Floret en de Ceram. Daar het wegens ouderdom afgekeurde
flottieljevaartuig
Pontionak eerst op 1 Februari 1808 werd buiten
dienst gesteld (sedert publiek verkocht), was gedurende de maand
J a n u a r i derhalve één schii> boven de bepaalde actieve sterkte in
dienst geweest.
Ten aanzien van den toestand der verschillende tot de oorloosmarine beboorende schepen en vaartuigen wordt naar meergeni.'lde bijlage B verwezen , welke te dien aanzien korte aanteekeningen b e v a t , afzonderlijk wat romp , werktuigen en ketels
betreft. De als , b r u i k b a a r " bestempelde
flottieljevaartuigen
Madnra en Batavia w e r d e n , blijkens opgaven van April j l . ,
geacht nog dienst te zullen kunnen doen tot de — vóór het eind van
Eet loopende jaar — te verwachten aankomst van de in 1807 (zie
vorig verslag, blz. f>7 , noot) hier te lande in aanbouw gegeven
K'rli'i en 8u£oga, doch zullen d a n , met het oog op de gebreken
dit; zij vertoonen, vermoedelijk geen herstelling meer waard
blijken.
Voor het raderschip 2de klasse Soembing, dat in Mei j l .
uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo naar
Soerabaija is opgekomen en vermoedelijk zal moeten worden
afgekeurd, zou invallen het weder in goeden staat gebrachte
e n van nieuwe ketels voorziene Hottieljevaartuig Floret en
Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen 1898—1869.

aanschaffing sprake ia in noot 1 op bis 68 van't vorig ver-lag.
De bouw van bedoeld vaartuig, dat van Oogli zal besten, is
voor f 277 500 opgedragen aan ''ene particuliere werf te Rotterdam.
Uit de opgaven, welke bet algemeen overzicht, voorkomende
sub 1 van bijlage B, omtrent de geschutbewapening der verschillende oorlogsbodems bevat, kan blijken dat in 1897 de
mortier van 7.5 c.M. A. ook verstrekt is aan de pantserdekkorvet
Siinttiirtt. Geleidelijk zullen verder die flottieljevaartuigen ervan

voorzien

w o r d e n , aan welker bewapening bedoelde vuurmond

op 1 April jl. nog ontbrak. Eene inrichting werd uitgedacht en
op de schepen van de Indische militaire marine ingevoerd tot
het gebruiken van de Bloeps-affuit van 3.7 c.M. als landings-affuit.

Uitgenomen de Soembing, die steeds station hield in de Zuideri'ii Oosterafdeeling van Borneo, maakten de niet voor speciale
doeleinden bestemde schepen en vaartuigen der oorlogsmarine,
— voor zoover zij niet op .Java ter beschikking van de vlag
werden gehoaden (hetgeen in 't laatst van 1^07 en in de
eer-te maanden van 1808 het geval was m e t de nieuwe flottieljevaartuigen Bdi en Serdang), —deel uit 5f van de scheepsmacht

in Atjeh en onderhoorigneden , óf van de scheepsdivisie in de
wateren beoosten Java en Borneo: verg. dienaangaande de kolom
, Verrichtingen . b e w e g i n g e n , enz."' in voormeld algemeen overzicht. In eene afzonderlijke tabel (zie bijlage B BUD <i) is t h a n s
voor 't eerst aangeduid voor hoelang de verschillende in het
behandelde tijdvak te Soerabaija of te Tandjong Priok voor
onderhoud of herstelling binnengevallen marineschepen aldaar
vertoefd hadden.
Van de kleine vaartuigen , die in de sterkte der zeemacht
geen zelfstandige plaats i n n e m e n , is in bovenbedoeld algemeen
overzicht alleen afzonderlijk genoemd het uit de rol van het
wachtschip te Tandjong Priok bemande oorlogsstoomjacht Satelliet,
vroeger — met de reeds i n ' t laatst van 1896ontvallen Koerier
bij iie scheepsmacht in Atjeh als advies-en conitnuuicatievaartuig
gebezigd. Gedurende het thans behandelde tijdvak van 1 April 1807
t/m 31 Maart 1803 was dit stoomjacht tijdelijk buiten dienst. N a
de noodige herstellingen te hebben o n d e r g a a n , werd het omstreeks
medio 1897 te Soerabaija in conservatie opgenomen. Sedert heeft
het echter tij lelijk eene bestemming gekregen bij de gouvernementsuiarine (zie blz. 48). De overige kleine vaartuigen bestonden op 1 April jl. uit 25 stoomsloepen (daaronder 4 van het
auxiliair eskader) en 4 stoombarkassen; van deze laatoten waren
er o in dienst en 1 — te Soerabaija — in conservatie; van de
stoomsloepen waren er 22 aan in dienst zijnde schepen verstrekt
en bevonden er zich 'ó te Soerabaija, waarvan 2 als beboorende
tot den inventaris van de tijdelijk buiten dienst zijnde Flrn-es
en Ceram en 1 als aangewezen voor quarantaine-diensten ter
recde. In het tijdvak van 1 April 1807 t/m 81 Maart 1893 werden 3
stoomsloepen afgekeurd en was 1 Btoombarkas, bij de overbrenging
van AtjeJi n a a r Soerabaija, in de .lava-zee gezonken. Bij bet
marine-etablissement te Soerabaija waren 2 stoomsloepen (van
25 voet) in aanbouw.
Steenkolen.

Voor zoover men niet door buitengew<

>mstan-

digheden gedwongen werd tot aanschaffing van Engelsche kolen,
had de aanvulling van de verschillende kolendepots gedurende het

tijdvak 1 April 1897 t/m 31 Maart 1898 weder hoofdzakelijk
plaats met Ombilien- en met door de Oost- Borneo Maatschappij
geleverde Koetei-kolen. De aanvoeren van Ombilien-kolen bedroegen 21750 t o n , waarvan 9909 ton te S a b a n g op Poeloe W e b
werden a a n g e b r a c h t , 2s89 ton te Tandjong P r i o k , 5644 ton te
Soerabaija, 1G80 ton te Laboean D e l i , 698 ton te Poeloe Baijan
( R i o u w ) , 205 ton te Djambi, 150 ton te Muntok en 575 ton te
Makas-er. Van de Oost-Borneo Maatschappij w e r d e u v a n 1 April
tot 1 J u l i 1807, op welken laatsten datum het niet die Maatschappij gesloten vijfjarig contract voor de levering van ten
minste 15 0'>0 ton Koetei-kolen per j a a r in verschillende h a v e n s
of kolendepöta in het oostelijk deel van den Archipel in w e r k i n g
t r a d (verg. blz. 251 van het verslag van 1896). 2537 ton kolen
g e k o c h t , waarvan 78:5 ton a f 15,50, 800 i f 27 en 1-151 a l 13,25
per t o n , respectievelijk geleverd te A m b o i n a , Doreh (NieuwGuinea) en Maka-.-er. Reeds spoedig na 1 J u l i bleek dat d e
Maatschappij, d i e , hoofdzakelijk ten gevolge van den zeer o n gunstigen gezondheidstoestand van baar arbeiderspersoneel, met
groote moeielijkheden te kampen had , hare verplichtingen g e -
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peesche schepelingen betreli , zijn die voorstellen DOg in bebandeling, maar ten aanzien van bet korps inlandsche opvarenden
is omtrent eene nieuwe regeling van de samenstelling, sterkte
en bezoldiging reeds beslist. Te dien aanzien is het volgende aan
ie teekenen.
Volgens de op uit. 1897 nog van kracht zijnde bemanningslÜ'sten (Indisch Staatsblad 1884n". 120, 1894 n°. 4 en 1896n . 16)
werd, wat bet inlandsche personeel betreft, voor de meeste
der goavernementsst aschepen, namelijk voor elk der 14
zeestoomsehepen , gerekend op 87 inlandsche opvarenden, en
gold eene eenigszins kleinere formatie voor de'•>op uit. 1S<»7
nog in dienst zijnde rivierstoomschepen. Die beuianningslijsten
I hielden verband met de diensten , waartoe de gonvernementsniarine tot nu toe kon geroepen worden en waarbij dus ook op
die van militairen aard was gerekend. Nu echter tot beginsel
is aangenomen (zie vorig verslag , blz. 64) dat da gouvernenientsmarine alleen voor bestuurs- en politiediensten is aan te wenden ,
is door den chef van het departement der marine eene reorganiaatie der inlandsche bemanningen ontworpen , volgens welke de
tot dusver geldende formatie vaii 587 inlandsche opvarenden
(voor 14 zee- en '6 rivierstoomschepen) zou inkrimpen tot 415
(voor 15 zee- en 2 rivierstoomschepen), terwijl, wat betreft de
samenstelling der bemanningen, eene doeltreffender verdeeling
der verschillende , qualiteiten " werd voorgesteld, byna geheel
in overeenstemming — ook wat de benaming der emplooien
betreft — met hetgeen sedert jaren op schepen van ongeveer
gelijk charter, in dienst van de Koninklijke Pakètvaartmaatschappij of van andere reederijen, zoomede op particulier bemande gouvernementsschepen (zooals bn' den dienst der bebakening en kustverlichting en bij dien der opiumpolitie ter zee)
proefondervindelijk goed gebleken is. De voorgedragen vermindering van het aantal inlandsche schepelingen komt nagenoeg
geheel neer op het cijfer dar matrozen 2de klasse, lichtmatrozen
en vuurstokers 21e klasse, dus op het jonge on bevaren gedeelte
van de bemanning, dat als factor voor de gewone scheepsdiensteu weinig waarde heeft (voor eene vergelijking van de voor
elke „ qualiteit" volgens de bestaande en volgens de ontworpen
formatie gevorderde totale getalsterkte zij verwezen naar eene
aanteekening op blz 4 van bijlage C hierachter). Ofsch oon
voor enkele „qualiteiten" op hoogere soldij is gerekend, zal n
ontworpen reorganisatie toch, ook indirect, tot besparing va
uitgaven leiden. Nadat in Januari jl. door de Indische Begee
ring reeds voorloopig machtiging was verleend om de voorge •
dragen formatie geleidelijk in toepassing te bi'engen , is bij
gouvernementsbeslnit dd. 12 April 1898 n'. 15 (Indisch Staal s'blad n'. 14')), in overeenstemming met de verkregen Koninklijke
machtiging , het noodige geregeld voor hare definitieve invoering.
Het aangehaalde gouvernementsbeslnit onthoudt er zich van om
de nieuwe regeling in bate onderdeden vast te stellen, maar
bepaalt hoofdzakelijk , niet intrekking van de hooger bedoelde
bemanningslijsten en met wijziging, voor zooveel noodig, van
eenige bepalingen van het bn' Indisch Staatsblad 1889 u . 212
vastgestelde reglement voor bet korps inlandsche schepelingen
der stooinschepen van de gouvernementsmarine, dat een vast
korps van zoodanige inlandsche schepelingen wordtin dienst
gehouden, gezamenlijk bezoldigd tot het jaarlijks bij debegroor
ting daarvoor uitgetrokken bedrag, en dat de toekenning van de
soldijen aan bedoelde opvarenden (voor wier verschillende ,<pialiteiten" de voorgedragen nieuwe benamingen werden zangenoïnen) geschiedt volgens door den commandant der zeemacht
uit te vaardigen regelen, liet ligt in de bedoeling de gage'sniet
overal dezelfde te doen zijn, maar die verband te doenhouden
niet plaatselijke of wisselende toestanden.
Het aanwezig Europeesch personeel der gouvernementsmarine
bestond op uit. 1897, met inbegrip van den hij het departement der
marine gedetaeheerden gezaghebber der 8de klasse, uit 114
koppen, zijnde 11 minder dan de voor de 17 in dienst zijnde
^ :'.. Gouvernementsmarine,
stooinschepen bepaalde formatie; er ontbraken :,amelijk 1 tweedestuurinan, 4 derde-stuurlieden (2 moesten binnen den tijd van
n. P e r s o n e e 1.
de door hen aangegane dienstverbintenis ontslagen worden, doch
hunne plaatsen konden reeds in het voorjaar van 1898 door 2
Van de geleidelijk voor te brengen plannen tot reorganisatie nieuwe eandidaten , mede afkomstig van de kweekschool voor
van de gouvernementsmarine (zie vorig verslag . blz. 64) kreeg de zeevaart te Amsterdam, ingenomen worden) en o' leerlingenonlangs weder een belangrijk onderdeel zijn beslag. Terwijl in machinist (welke laatste vacatures — 1 minder dan op uit. 189ó —
zake de inspectiën over de gouvernementsmarine en omtrent de om de in 't vorig verslag vermelde reden voorloopig niet verder
behandeling van de aangelegenheden dier marine bij het marine- weiden aangevuld).
departement te Batavia reeds niet 1 Januari 1898 bezuinigende
Het biervóór besproken (vaste) korps inlandsche schepelingen
maatregelen zijn genomen (verg. ^ 1 van dit hoofdstuk), zijn telde op uit. 1807 594 koppen, derhalve in totaal 7 meer dan de
sedert ook plannen voorgedragen tot reorganisatie van het perso- toen geldende formatie. Echter was er weder, evenals vroeger,
neel der stoomvloot van bedoelde marine. Wat het korps Euro- | een vry groot incompleet (thans van 9G koppen) in de hoogere
durende bet eerste contractwaar niet geheel soa kannen nakomen.
Aangezien de Maatschappij zich in staal rakende om in bet tweede
nontractsjaar, als wanneer in bare mijnen diepbouw zou kannen
worden toegepast, san alle behoeften te voldoen, werd haar.
met bet oog op de buitengewone omstandigheden waarin in
verkeerde, in November 1897 vergund om van 1 Juli 1897
tot nlt. Juni L898 slechts I 1 185 ton te leveren. Van die
hoeveelheid werden tot uit. Maart 1898 aangevoerd 4765 ton.
Een en ander had intusachen ten gevolge dat sommige depots
op buitengewone wijze moesten Worden aangevuld, o. a. dat te
Uskasser, waar voor 18'J7 niet op aanvoer van Ombilien-kolen
gerekend was (verg. vorig verslag, bis. 232), eerst met675ton
van deze kolen (a f 18L50 per ton) en tegen bet einde van 1897
ook met 2611 ton Cardiff-kolen (è t' 20,46 per ton).
Verder bleken aanvullingen met Cardiff-kolen noodig ten behoeve van de depots te Tandjong Priok (in Juni 1701 ton u
f 19.80 en in December L525 ton & f20,46 per ton), Palembang
en Poeloe Bai.jan (respectievelijk 250 en 148 ton tegen gemiddeld
f 27,49* per ton). De voor laatstgenoemd depot ingekochte
Cardiff-kolen waren speciaa] bestemd voor bet gebruik in de
kombuizen en stoomsloepen van de twee opneniingsschoeiiers.
Het voornemen bestond bet depot te Palembang verder met
Ombilien-kolen aan te vullen.
Hoewel ook gedurende bet tijdvak 1 April 1897 t m uit. .Maart
1898 door de in de wateren van Atjeh en ter Suniatra's Oostkust
dienstdoende schepen slechts geringe hoeveelheden kolen te
Pinang of te Singapore werden ingenomen , namelijk respectievelyk 25 en 177 ton, bedroegen de inladingen door onze
marine aldaar toch nog in totaal 255 en 452 ton. Het meerdere
komt op rekening van de terugreis naar Nederland van het tot
verwisseling van bemanningen eene korte poos in Indië vertoefd
hebbende fregat fan S/wijl; en van het tot het auxiliair eskader
behoord hebbende pantserdekschip Koningin Jf'iiltrlinina der Nedtrlamlcti. De gemiddelde prijs der kolen bedroeg te Pinang f 21,78
en te Singapore f 19,53 per ton.
Het depot te Baudjermasin (residentie Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo) werd uitsluitend aangevuld met kolen afkomstig
van ontginningen aan de Teweh-rivier(afdeeling Doesoenlanden
van gemelde residentie), en wel tot eene hoeveelheid van 688
ton a f 7,23" per ton. Door de schepen in de wateren van evengenoemd gewest werd 28S ton kolen geladen , afkomstig van
plaatselijke ontginningen, tegen gemiddeld f 10.493 per ton. De
Oost-Borneo Maatschappij leverde daarvan 19i> ton tegen f 11,17
per ton.
Smeedkolen en cokes . bestemd voor het marine-etablissement
te Boerabaga en de militaire inrichtingen aldaar, werden, zooals
gewoonlijk, uit Europa uitgezonden. Te Soerabaija genomen
proeven, om de inlandsche koleusoorten ook als smee (kolen te
gebruiken , mislukten.
Met Australische kolen is eene proef genomen aan boord van
het fregat Koningin Emma der Nederlanden, waartoe bij versehilleude gelegenheden eene I veelheid van in 't geheel 260 ton
te Bfakasser werd overgenomen uit den voorraad der Koninklijkt' Paketvnartmaatschappü (tegen f 15,75 per ton). Voorloopig
is omtrent de bevinding bericht dat de beproefde kolen sterk
rookvormend zijn gebleken . en dat zij . evenals de Indische
kolen soorten, eene groote uitstralende hitte geven, welke bezwart :i echter gen ;ht worden door eene doelmatig'' inrichting
van de vuren en door goede ventilatie voor een belangrijk deel te
zullen kunnen worden opgeheven.
De voorgenomen plaatsing van twee controleurs in ons gebied
op Nienw-Ciuinea
één te Manokwari (landschap Doreh) ter i
noord kust en één te Pakfak (landschap Kapaur) ter zuidwestkust —
zal ook op laatstgenoemde standplaats de oprichting van een steen*
kolendepót noodig maken : ten beh< eve van Noord-Nienw-Guinea
zal wuarchijnlijk het depot te Doreh kunnen gevestigd blijven.
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, qualiteiten", tegen een overcompleet (ditmaal van 103) in de
lagere , qaaliteiten ".
(ielarende 1897 overleden 21 ''ii werden voor verderen dienat
afgekeurd 02 inlandsche schepelingen, hoofdzakelijktengerolge
van berriberri. In 1806 waren deze getallen 22 en 125.
()|i de kleine zeilvaartuigen der gouvernementsmarine (de
ad vies booten) was «Ie gevorderde sterkte van 121 inlanders bij
bet einde van 1897 aanwezig. Deze opvarenden maken geen vast
korps uit.

behoeve van de inrichting zelve, n a m e n , zooals kon worden
verwacht (verg blz. 71 van het, vorig v e r - l a g ) , in 1897 n o g meer
al' dan in het voorafgegane j a a r . ook als gevolg van de om-

itandigheid dat wegens liet stérk beerschen van cholera te 8oerabaüa, waardoor zich meermalen gevallen van deze ziekte onder
de Europeesche, bemanning van aldaar vertoevende oorlogsbodems
voordeden , eenige marineschepen

by de particuliere werf te

Tandjong Priok dokten en herstellingen ondergingen (het personeel van het etablissement . ook het werkvolk . bleef echter

ZOO goed als geheid van de ziekte verschoond), liet aantal arbeiders werd opnieuw ingekrompen , terwijl werd voortgegaan
Sterkte, toestand ni ttaüonneering. Van de tot de gouvernements*met h"t brengen van vereenvoudigingen in het raste personeel
marine behoorende 18 stoomschepen (15 zee* en 3 rivierstoom- door sommige opengevallen plaatsen voorloopig onvervuld te
scbepen) was er doorloopend 1 tijdelijk buiten dienst tot bet 1 iten , en voor zooveel kon worden aangenomen dat de beoogde
ondergaan van herstellingen. In het tijdvak 1 April 1897 t m vereenvoudiging of inkrimping ook in de toekomst behouden
31 Maart 1898 was dit achtereenvolgens hel geval geweest met zou kunnen blijven, reeds aanstonds «Ie formatie dienovereen*
de teestoomschepen Pelikaan, Condor en Sperwer, welke beide komstig te wijzigen ; zie Indisch Staatsblad 1S97 n'. 208 en
eersten respectievelijk op 20 Mei en 1 December 1897 weder in 1898 n°. 80.
Waren tot dusver 4 ingenieurs toegestaan om bij het vak van
de sterkte werden opgenomen, terwijl de Sperwer, d i e , met
belioud van bare plaats by de gouvernementsmarine. van by'- scheepsbouw onder den hoofdingenieur werkzaam te zijn (2 der
zondere inrichtingen wordt voorsten om tevens als bebakeuings- lste klasse. 1 der 2de klasse en 1 der 3de klasse), bij Indisch
vaartuig te kunnen worden gebezigd, omstreeks medio 1808 Staatsblad 1898 n . 71 werd, met afschaffing van bedoelde klasseweder voor den dienst zou gereed komen (verg. lager onder verdeeling (zie ook het in Indisch Staatsblad 1898 n \ 70 opgeKmtteerUckting, ess). In April 1898 is het oude rivierstoomschip nomen Koninklijk besluit dd. 15 November 1897 n". 4 8 t c t herSiiiql;aiiamj,
destijds in de residentie Riouw gestationneerd, ziening in verband daarmede vau de regeling betreffende h u n n e
buiten dienst gesteld. Hy wijze van tijdelyken maatregel is toen, benoembaarheid), tegen invoering van eene opklimming in inonder nadere en sedert verleende Koninklijke g o e d k e u r i n g , bij kotnsten n a a r gelang van dienstjaren , het aantal dezer toegede gouvernementsmarine ingedeeld, voorzien van eene tot bet voegde ingenieurs op ten hoogste 3 bepaald (de ingetrokken
personeel dier marine behoorende b e m a n n i n g , het te Soerabaija plaats was reeds in den loop van 1897 vacant geraakt door overin conservatie srjnde stoomjaeht der Indische militaire marine gang van den titularis bij een anderen diensttak). Buiten dit
Satelliet, en zulks speciaal met het doel den resident der \Ves- 3-tal bevond zich nog een scheepsbouwkundig ingenieur
terafdeeling van Borneo de gelegenheid te verschaffen eenige gedetacheerd hier te lande (verg. vorig verslag, blz. 71), die
voor geen uitstel vatbare zeereizen in zijn ressort te ondernemen. met 1 Augustus j l . , na afloop zijner tewerkstelling te Vlissingen ,
De Sinqkaivait'i — daartoe van eene particuliere bemanning te voor den verderen d u u r zijner detacheering geplaatst is by 's Hijks
voorzien — zou echter nog kunnen gebezigd worden bij de werf te Amsterdam. Voor het vak van stonuiwezen , waarvoor
eerlang weder aan de beurt komende opneming van het Ooster- in de formatie vau het marine-etablissement tot dusver in 't gevaarwater van Soerabaija, voor welke bestemming anders de heel op 3 ingenieurs-werktuigkundigen ( l der l s t e . 1 der 2de
en l der 3de klasse) was gerekend , was nog slechts 1 ingenieurSatelliet zou zijn gebezigd.
Met het oog op de waarschynlijkheid dat in 't laatst van 1898 werktuigkundige overgebleven , die echter bier te lande was gehet zeestoomscbip Haril; wegens ouderdom zal moeten worden detacheerd en wiens plaats te Soerabaija onvervuld w a s , daar
a f g e k e u r d , is hier te lande (bij eene particuliere werf te ltot- het werk verdeeld was tasseben 2 voor den tijd van vijf j a r e n
terdam) tegen den inschrijvingsprijs van f 193 500 een nieuw- in Indië gedetacheerde officieren machinist van 's Kijks m a r i n e ,
vaartuig b e s t e l d , dat den naam Snif zal dragen en in April een maatregel die voorshands als proef was ingevoerd. Daar deze
1899 voor den proeftocht moet gereed zijn. Het schip wordt van regeling alleszins voldoet, is sedert besloten d e ingenieors-werkeene inrichting tot het stoken van petroleum-residu voorzien. t a i g k u n d i g e n uit de formatie te doen verdwijnen. Tot h u n n e
I n verband met eenige sedert in h e t bestek gebrachte wijzigingen definitieve vervanging door op voormelden voet te bezigen
officieren-machinist, wier getal voortaan ten hoogste 3 /.al mogen
is de aannemingssOm nader bepaald op f 194 139.
Overigens zijn bier te lande in aanbouw n o g drie vaartuigen , bedragen , werd het noodige geregeld bij het eerst aangehaald
w e l k e , hoewel zij eene bijzondere bestemming zullen verkrijgen , Staatsblad en bij het daarin tevens opgenomen Koninklijk betoch mede onder de gouvernementsmarine zullen ressorteeren , sluit dd. 15 November 1S97 n". 49. I n verband m e t een en ander
en wel drie van de vier vaartuigen (type van het bebakenings- is de detacheering hier te lande van voormelden ingenieurvaartuig Luri/rr). welke noodig worden geacht voor liet toezicht werktuigkundige i n g e t r o k k e n , en bedoelde a m b t e n a a r , bij zijne
op de naleving van de seheepvaartreg duig in Atjeh. en te dien terugkomst in Indië in den aanvang van 1898, overgeplaatst
einde rechtstreeks zullen komen te staan onder den gouverneur | bij een anderen diensttak'.
van genoemd gewest. Deze recherche-va irtuigcn zijn gedoopt
In 't geheel zijn in 1897 bij het vak van scheepsbouw 89 en
Dog, Brul, en Bnnurind',
zij worden mede voorzien vaninrich- bij dat van het stoomwezeu 50 werken onderhanden geweest.
tingen tot het stoken van petroleum-residu. De bouw der heide Van welken aard deze orders waren . kan blijken uit de opgaeer-ten is voor een gezamenlijk bedrag van f 3 5 0 6 0 0 gegund ven die daaromtrent zijn opgenomen aan het slot d e r kwartaahh
aan eene firma te Amsterdam, en die van het derde voor f 185 780 ge wij ze . als bijvoeg-els van de Javnsche C o u r a n t , gepubliceerde
aan de Maatschappij , l-'ijenoord'' te Rotterdam, welke aan* overzichten van de . Verrichtingen en bewegingen" vau de schepen
nemingssoinmen , in verband met eenige sedert in de bestekken der militaire- en gouvernementsmarine in Nederlandsch-Indië;
gebrachte wijzigingen, nader bepaald zijn op respectievelijk verg. overigens, wat speciaal de bij het etablissement vertoefd
f 360078 en f 180 119. De linze,uriml moet begin December hebbende marineschepen betreft, de opgaven sub <> van bijlage
aanstaande voor den proeftocht gereed zjjn; voor de beide andere 13 hierachter.
is die termijn laatstelijk met twee maanden verlengd.
Van het 50;i0 tons- en het 14o0 tous-dok werd slechts een
Tal van gegevens betredende de op uit. IS','7 iu Indië a a n - beperkt gebruik g.'maakt (over bet 3000 tons-dok zie lager).
we/.ige stoomvloot der gouvernementsmarine, ook wat den toe- Het eerstgenoemde d o k . dat op 19 October 1897 buiten dienst
stand betreft waarin romp , werktuigen en ketels der versehil- werd gesteld om in herstelling te worden g e n o m e n , telde t o e n ,
lende bodems verkeerden , vindr men in de reeds hiervóór a a n - sedert 1 J a n u a r i te voren , 2 0 3 d o k d a g e a ; voor h e t 1400 tons-dok
gehaalde bijlage 0 . Tevens blijkt uit lie bijlage boe de verschil- was het cijfer over bet gebeide jaar 281 , te /amen dus484 doklende vaartuigen der gouvernementsmarine — ook de 11 kleine dagen , tegen 58^ in 1896. Het aantal dokdagen voor het
zeilvaartuigen (adviesbooten) — over den Archipel waren ver- i auxiliair eskader bedroeg 7 , voor de Indische militaire marine
deeld en welke belangrijke herstellingen sommige der gouver- 1 0 3 , voor de gouvernementsmarine 77 en voor andere vaartuineinentsstooinschepen in het tijdvak 1 April 1897 t/m 31 Maart gen 237.
1898 ondergingen.
De i n December 1890 aangevangen bouw van i n t torpedoatelier (zie vorig verslag, blz. 721 kwam g e r e e d : de jiit Nederi 4. Mnrine ttabliutmenl te Sneralmija.
land ontvangen werktuigen werden daarin Opgesteld.
De sedert Juli 1890 gesloten stooiuzagerij behoefde, in verDe werkzaambeden bij dit etablissement, uitgenomen die ten band met den grooten voorraad gezaagd h o u t , gedurende ls97
I>. M a t e r i e e l .
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slechti af en toe in gebruik te worden gesteld. De boekwaarde ran
ilen bij liet eind van dat j a a r aanwezigen voorraad h o u t , welke
roorraad n it-t door nienwen inslag werd rermeerderd, bedroeg
f 3 3 3 2 0 7 . In 1807 werd hij liet marine-etablissement aan hooi
verbruikt (ook voor bet etablissement self en Toor h e t aanmaken
en herstellen ran goederen ten behoeve ran den magazgnsvoor*
raad) v • eene waarde van I' 42.208, waarvan f 4 0 0 5 5 aan
djatdhout.
I>oor toevoeging ran afgekeurde stoomketels, zoomede door
het vervaardigen ran waterreservoirs van de torenpantserplaten,
afkomstig van hel tot wachtschip ingericht wordend pantser*
üchip Koning der Nederlantlen . werd de b irgruimte van regenwater tot L249200 L. u i t g e b r e i d , zoodal thans ook in den
oostmoesson de stoomketel* der vloot van regenwater kunnen
worden voorzien.
Van liet baggermaterieel bleven de baggermolen Tandjong Priok
en de hopperbarge Japara aangewezen om i e t bassin op diepte
te houden. Eerntbedoeld vaartuig werd van 24 November tot
uit. Deeenber 1897 vervangen door den baggermolen Soerabaija,
die het kverig gedeelte van h e t j a a r i n conservatie was gebleven,
terwijl de Japara mi en dan ook voor andere diensten werd gehe/.i'jd. I n het geheel werd in 1807 uitgebaggerd 17'.) 180 Al'.
specie, van welk baggerwerk de kosten kwamen te staan op
gemiddeld 1' 0,11 per W.
De algemeene kosten van het marine-etablissement— in 189(3
I 622521 of, na aftrekking van diverse o n t v a n g s t e n , hoofdza*
keiijk wegens werkzaamheden voor particulieren en van kleine
c o n t r a p o s t e n , t' 568868 — beliepen over 1807 in 't geheel
t 497593 of zuiver f 4J1 960. Wemelde sommen vau f 622521
en f 4 9 7 5 9 8 waren te splitsen als v u l g t : kosten van toezicht
op de werkzaamheden ( t r a k t e m e n t e n , toelagen, premièn, enz.,
van het vast personeel) in 1890 f 3 1 6 9 2 0 en in 1 8 9 7 f 2 9 5 6 2 8 ;
kosten voor onderhoud van het werfmaterieel en den inventaris
der werf, bewaking en verlichting achtereenvolgens f 105584
en f 8 1 3 0 8 ; kosten r a n werkzaamheden a a n materieel en gebonwen , met inbegrip van het gewoon onderhond , in 1898 f 150 293
en in 1807 f 00 9 5 9 : kosten wegens aanschaffing v a n werktuigen
eu gebruik van gereedschappen in 1890 f 3 9 5 5 5 en in 1897
f 1 9 4 9 7 , en eindelijk bureel- en lokaalbehoeften, d r u k w e r k ,
enz. achtereenvolgens f 10169 en f 10 200.
De p r o d u c t i e , met andere woorden het totaal verwerkt bedrag
(dus ook met inbegrip van het verwerkte voor de inrichting
zelve en voor ieji magazjjnsvoorraad), vertegenwoordigde aan
materialen en arbeidsloon te tarnen een bedrag van f 010 171
in 1800 en van f 773563 in 1897. E e n e specificatie van de/.e
beide bedragen vindt men sub 7 van bijlage \i h i e r a c h t e r ,
welke tabel tevens nog eenige andere opgaven bevat betreffende
den omvang van het bedrijf van het etablissement en wel over
1807 eu elk der vier voorafgegane j a r e n . U i t het overzicht, o p genomen sub <» van diezelfde bijlage, kan tevens worden gezien
tot welk bedrag de rekeningen liepen, door onze in de wateren
van Noord- en Oost-Sumatra gebezigde marineschepen te P i n a n g
en te Singapore gemaakt wegens het dokkeu en het ondergaan
van dringende voorzieningen op die plaatsen. Over het tijdvak
1 April 1807 t/m 81 Maart l s '; H kwamen de/.e rekeningen op
eeu gezamenlijk bedrag van t' 4:J l o l te staan.
Aan bet voornemen om het vroeger te Tandjong Priok verhuurd
geweest zijnde 3000 tons-dok , waarover het Gouvernement weder
[e beschikking gekregen had en dat laatstelijk' te Soerabaija
opnieuw in goeden staat was g e b r a c h t , naar de Sabaug-baai
op Poeloe NV.di over te brengen . ten einde de gelegenheid te
openen om voortaan aldaar onze in de wateren van Noord- en
Oost-Sumatra gestationneerde marineschepen te doen dokken
[verg. vorig verslag, blz. 71), werd i n April 1898 gevolg gegeven.
I ».'ii 7den dier maand verliet het dok .Soerabaija. gesleept door
de fregatten Koningin Emma tier Nederlanden en dijen van het
auxiliair eskader en vergezeld van het gonvernementssi
nschip
Zeetlnifi om te storen, en van het flottieljevaartuig Edi om 's nachts
door middel van zijn zoeklicht de scheepvaart te waarschuwen.
H e t dok kwam den 19den te Singapore en b e r e i k t e , na den
lijsten van daar vertrokken te zijn, den oOsten April de Sabaugbaai. In afwachting van het resultaat der geopende ouderhandelingen voor eene exploitatie van het dok door particulieren.
zal het van gouvernementswege worden b e h e e r d , tot welk doel
van het personeel van b e t marine etablissement 1 tweede opziener
e n 1 dokmachinist van het vak van scheepbouw op Poeloe W e b
zijn gedetacheerd . terwijl het benoodigde inlandseh dokpersoneel
e Olehleh zou worden aangenomen.

S ö. Speciale dientten onder beheer run hel departement der marine.
h'iislirilirliliinj,
bebakening en loodwewii.
De ten behoeve van
de hier genoemde diensttakken gebezigde itoomsohepen Lucifer
(inspectievaartuig) en Ckeribon (bebakeningsvaartuig), welke eene
particuliere bemanning varen en waarvan het eerstee
[de van
eene nieuwe thrust-as en thrnst werd voorzien, bleven in goeden
staat verkeer in.
Door de uitbreiding, welke de bebakening van de vaarwaters
in den Archipel van lieverlede verkregen heeft en in de eerstvolgende jaren nog zal moeten o n d e r g a a n , il eeu tweede bebakeningsvaartnig dringend noodig geworden. Ter voorziening in
die behoefte is in J a n u a r i il. besloten om het stoomschip Sperwer
van de gouvernementsmarine, dat aan de werf t e Soerabaija
nieuwe ketels krijgt, aan voortop en bovendek van de uoodige
inrichtingen re doen voorzien om het tevens als bebakenings*
vaartuig te kunnen bezigen. Benedendeks wordt de bestaande
inrichting van het schip niet gewijzigd . zoodat het ook de
diensten vau een gaqvernetnentsstoomsehip zal kunnen blijven
prestoeren. Vermoedelijk zou de Sperwer omstreeks medio 1898
gereedkomen om d a n , bemand met personeel der gouvernementam a r i n e , ter beschikking te worden gesteld van den inspecteur
over de kustverlichting, enz.
Omtrent de verschillende kust- en havenlichten i n d e n Archipe) werden weinig klachten vernomen. Door het veelvuldig
gebruik . dat ondernemingen en ter reede liggende stoomschepen
van eleotriseh licht m a k e n , zullen echter een aantal d e r h a v e n en b a k e n l i c h t e n , die t h a n s vaste lichten zijn, moeten worden
getransformeerd tot karakteristieke l i c h t e n , opdat duidelijker
dan thans het geval is kan worden onderscheiden of het iu
zicht komende licht al dan niet een havenlicht is.
Het gaslichtsehip voor de monding der Deli-rivier (Oostkust
van Sumatra) werd voorzien vau eene krachtiger z e e l a u t a a r n ,
terwijl de Iichtopstand 4 M. verhoogd werd. Jn de geul over de
bank werd eene gasboei gelegd en meer b e n e d e n w a a r t s , in afv» achting van eene tweede gasboei, voorloopig eene lautaarnboei.
De rapporten over deze verlichting waren gunstig.
Op verzoek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot exploitatie van petroleombronnen in Nederlandsch-lndië
werden in de IJaballau- en Sembilan-geulen (Oostkust van Sumatra) lantaarnboeien g e l e g d , welke dienen tot aanduiding vau
een korter traject over de bank voor de launches en laadprauwen . welke van de Baballan-rivier naar Sembilan oversteken.
Hoewel de bedoelde boeieti voorloopig aan de behoefte tegemoetkomen . kunnen zij echter niet geacht worden eene afdoende
verlichting der geulen te vormen , waarom in December 1897
machtiging werd verleend tot den aanmaak van twee ijzeren
opengewerkte lichtopstanden voor getransformeerde hijschlichten
der 6de o r d e , welke zullen worden geplaatst aan den linkeroever
der Baballan-geul en op den zuidhoek van Poeloe Sembilan.
Voor de ontsteking én het onderhoud der lichten zal voorloopig
door de genoemde Maatschappij worden zorg gedragen. E e n
dergelijk hijsehlicht der 0de orde zal ook worden opgericht ter
hooi Iplaats M"nado ten behoeve vau de verlichting der vaarwatera ter reede aldaar.
.Met de opstelling van een draailicht der 4de orde bij T a n djongMerali op de s i i d o o s t p u n t van Lingga (Longga-RiouwArebipel) en van een havenlicht der Ode orde te Ampenan
(Lombok), zoomede met het leggen vau eeu aan de wei'f te
soerabaija gebouwd ijzeren gaslichtsehip op de noordoostelijke
punt van de bank vau T a n a h in het vaarwater naar (,'heribon
— zie voor verbodsbepalingen tot beveiliging der bebakening
en verlichting van bedoeld vaarwater Indisch Staatsblad 1807
n • 279 — kwam m e n g e r e e d . terwijl een aan vang werd gemaakt
met de oprichting van een bakenlicht der öde orde — begin
Juli j l . mede ontstoken — op het eilandje l'atnatata in Straat
Saleijer (gouvernement Celebes en onderhoorigheden) en van een
insgelijks dit jaar nog iu werking te brengen draailicht der 4de
orde on het eiland Kataiig-lvatang nabij den hoek van I u d r a poera (Sumatra's Westkust). Bet telegraafkabel-licht te Singaradja
(Bah) werd g e b l u s e h t
Ten behoeve van de bediening van de zooeven vermelde
lichten op Lingga en te Ampenan onderging het lichtwachterspersoneel eenige uitbreiding (Indisch Staatsblad 1897 n . 257
en 1808 i r . 8 7 ) , terwijl h 't personeel bij het kustlicht op
Oedjong Soengei Bramei (Snmafra's W e s t k u s t ) in het genot werd
gesteld van vrije voeding (Indisch Staatsblad 1808 n . 27).
De geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel van bebakening
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en betonning, volgens de regelen daarvoor aangenomen bij de ! partieele opnemingen verricht, waarvan enkele een eenigszins
internationale maritieme conferentie in 18v9 te Washington ge- uitgebreid karakter hadden en plaats vonden in de Aroe-baai,
b o n d e n , werd voortgezet door de toepassing er van op de bet o n n i n g van straat EUonw. Verschillende vaarwaters werden
n i e u w betond. Gedurende 1897 vermeerderde h e t a a n t a l t e water
liggende tonnen van 2 J 4 tot 297. Voor de monding d e r Palam*
b a n g - , l)eli- en Langkat-ri vieren en voor de Senibilan-geul
werden peilsehalen geplaatst ten gerieve van binnenkomende
Behepen
Omtrent den dienst van bet loodswezen k w a m e n geene klaeh*
ten in : liet personeel kon zonder moeite voltallig worden gehonden.
Aan loodsgelden , welke sedert 1 J a n u a r i 1^97 ook in de E m m a baven ter Sumatra's Westkust worden gebeven (verg. vorig verslag.
blz. 7 3 ) , werd in de laatstverloopen drie j a r e n o n t v a n g e n :

den mond der L a n g k a t - r i v i e r ,
westkust van Sumatra

de Palembang-rivier en op de

Door het Indisch hydrographisch borean te 's-Gravenhage

werden de volgende werkzaamheden verricht.
Naar Batavia werden een groot aantal kaarten en ichetskaarten
verzonden, ter aanvulling van het depot aldaar. Op deze kaarten
werden, alvorens zij werden afgedrukt, 400 kleine en 7 groote
correctiën aangebracht. Uitgegeven w irden de op koper gegra*
veerde of op photograpbische wijze gereproduceerde nieuwe
k a a r t e n : n . :;. Oost-Indische Archipel, Oostblad; — n". 1 3 ,
Oostkust Sumatra . blad VI (yoorloopige k a a r t ) : — n". 1<»9.
Baaien op de Zuidkust van J a v a : — n". 189, Zuidwestkust
Celebes, Vaarwaters naar Makasser ( n i e u w e o p n e m i n g ) ; — n \
IH'i.V
ISM
1S97.
169 en 170. Straat B a n k a , Noordblad en Zuidblad (tervervan*
Tan.ljon^Priok (B.itnviu)
f' »1 iSo
I' 2S8I5 f il H3
tioernhaija (mei (irisscp)
17 nu;:.
170 0*1
176*74 ging der vroegere in 3 bladen), — zoomede de volgende beBaujocwaogri (voor Straal JJali)
I 7«ü
» 011
:i 11 i langriik verbeterde k a a r t e n : n . I S , Mond der Langkat-rivier
TjilHtja|i
I I 731
I t "'17
i j «41 (nieuwe o p n e m i n g ) ; — n . '->- Westkust Sumatra, van Priaman
Emmahaven
IJ H>5 tot Indrapoera (voorloopige k a a r t ) , — en n . 07 , Geul der
l'alembang" ot .Moe-i-rivier (nieuwe o p n e m i n g ) , terwijl voorts
Jliii-ciiiiirirliiiiiiirii.
T e T a n d j o n g P r i o k ( h a v e n v a n B a t a v i a ) 0 nieuwe schetskaarten verschenen, bevattende de resultaten der
werd in 1897 ontvangen a a n k a a i g e l i e n f ' 7 4 5 8 5 . en aan steiger* gedane partieele opnemingen van minderen omvang. Het over*
gelden . EOOmede aan huur vuur het opslaan van steenkolen brengen naar koper langs photo-ehemischen weg van de oude
aan bet oosterboord dier haven f 3 8 2 1 8 , tegen respectievelijk steengravnres werd voortgezet.
f 101 (HO en f 47682 in 1896 en f 68766 en f 41 003 in 1895.
Ten einde de resultaten der opnemingen zoo spoedig mogelijk
De bij Indisch Staatsblad 189o' i r . 180 vastgestelde lijst van te kunnen u i t g e v e n , werden de teekeningen daarvan door middel
p l a a t s e n , w a a r i n Nederlandsch-Indië havenmeesters of iangee* van photographie gereproduceerd tot voorloopige k a a r t e n , waarrende havenmeesters gevestigd zijn (verg. vorig verslag, blz. 74), van daarna de gravure werd ter band genomen.
werd , o. a. in verband niet de opheffing van de zelfstandige
In gravure werden gegeven de volgende' k a a r t e n : n . 2 2 ,
b e t r e k k i n g van algemeen pakhuismeester tevens havenmeester Oostkust S u m a t r a , van de Boen.ja-banken tot de Karimon*
t e T e r n a t e , met de voorgenomen vestiging van bestuursposten eilanden : — n . 31 , Westkust Sumatra . van P a d a n g to: de
i n ons gebied op Nienw-Gninea en met de opening op 1 J n n i Vlakke H o e k ; — n ' . 3 2 . Westkust S u m a t r a . van Priaman tot
jl. van gouvernementstolkantoren in sommige gedeelten der I n d r a p o e r a ; — n°. 3 8 , Zuidelijk gedeelte ('hineesche Zee, blad
residentie M e n a d o , aangevuld en gewijzigd bij Indi-ch Staata* 1 : — n ' . 5 0 , Vaarwaters en ankerplaatsen nabij bet eiland
blad 1898 n"*. 1 0 , 6 8 , 70, 122 en H'.ó.'
B a n k a : — n ' . 0 7 , Westervaarwater van Soerabaija;
n " . 171
H e t havenkantoor te Belawan-Deli (Sumatra's Oostkust) werd t i n 1 7 3 . Westkust Gelebes, vaarwaters benoorden Makasser,
telefoniscb verbonden niet den liebttoren aan de Deli-rivier, blad I — J I I : — n . 1 7 4 . Ankerplaatsen op de x u i d - e n zuidwest*
waardoor de aankomst van schepen tijdig zal kunnen worden kust van Celebes, — zoomede n . 1 8 1 , Anambas-eilauden.
gerapporteerd.
Wegens verkoop van zeekaarten en gidsen in Indie werd
aldaar in 1807 ontvangen f 4375 , tegen f 3080 in 1890.
Hydngrapkitche
dientt. Van de drie voor dezen dienst aange*
wezen vaartuigen zette bet stonmopnemingsvaartuig Uuwla a a n 6. Verrichtingen der jeemacltt.
vankelijk de werkzaamheden in Straat Makasser v o o r t , waarbij
de L a a r s - b a n k , de eilandengroep A m s t e r d a m — R o t t e r d a m , alsEvenals in de laatste jaren bleef bet grootste gedeelte der actieve
mede bet eiland Tonijn werden opgenomen. Toen echter de oorlogsvloot ook thans weder langs de kusten van het gouverne*
weersgesteldheid bet verrichten pan hydrograpbische werkzaam* ment Atjeb eu onderhoorighedeo gestationneerd. De scheepsmacht
heden in het open ged< elte van Straat Makasser zoogoed als a l d a a r , die op 1 April ls'97 bestond u i t 10 oorlogsbodems (daar*
onmogelijk maakte , werd dit terrein verlaten en in het laatst onder het stationschip te Olehleh), bleef nagenoeg voortdurend
van Mei 1807 een aanvang gemaakt met de opneming van de op die sterkte tot 24 September 1807. toen de divisie tot 9
oostkust van Borneo van 3 '/.Ai. tot de Aroe-bank. Verder schepen werd t e r u g g e b r a c h t , welk aantal sedert werd behouden
werden opgenomen de baaien van l'amoekaug en Balik P a p a n . (gouvernementsbesluit van 3 October 1897 n . 17b Voor eoinVan 10 Juli tot 1 Augustus vertoefde d e Uitwin te Bandjermasin muuicatiediensten bleef bet gouvernementsstoomschip Flamingo
om werktuigen en ketels na te zien , terwijl van 20 September aangewezen (verg. blz. 75 van het vorig ver-lag).
tot 25 October belangrijke herstellingen daaraan moesten plaats
Behalve voor de vervulling van hare eigenlijke taak — het
vinden , hetgeen te Uakasser geschiedde. Na beëindiging daarvan handhaven van de bepalingen der Bcheepvaartregeling en het
werd de opneming van de eilanden en riffen in de zuidelijke tegengaan van visscherrj en van in- en uitvoer op die plaatsen
toegangen van Straat Uakasser voortgezet en verder gewerkt welke alsnog daarvoor gesloten werden gehouden — werd van
oj) de oostkust van Borneo. De gezondheidstoestand der in- de bedoelde scheepsmacht meermalen gebruik gemaakt ter verlandsche bemanning was nu en dan ongunstig.
jaging van vijandelijke benden en tot ondersteuning van den
H e t zeilvaartnig BlommendtU ging voort met bet doen van opmarscb onzer troepen. In J u n i 1897 werden door h e t flottielje*
opnemingen op de zuidwest" en zuidoostkust v a n L i n g g a , deed vaartuig Malarain . in vereeniging met onze versterking te Segli,
zeeloodingen en was werkzaam op de noordknsl van Bingkep. de vijandelijke bentinga Oedjong Lantjoe en Aroen onder vuur
Bovendien werden opgenomen de eilanden tiissehen den wal van g e n o m e n , terwijl in de eerste 'lagen van A u g u s t u s , ter onder*1
Bingkep en Silengseng en de Straten Lima en Labajoer. De steuning van de ageerende troepen bij de expeditie naar S e g l i ,
gezondheidstoestand was meermalen zeer o n g u n s t i g : O. a. had vijf oorlogsschepen tusschen Boerabo en Segli geankerd lagen.
men verscheidene berriberri-ljjders.
In September ging het Bottiehevaartuig Mtulura, tijdens de
Het zeilvaartnig Melrill ntn Cartibée zette de opnemingen in controleur van Melaboeh (Atjeh's Westkust) d a a r m e d e e e n e r e i s
den Kiouw-archipel voort en deed buidingen i n S t r a a t Singapore maakte naar de zuidelijker gelegen landschappen , tot eene
en in het Philips-kanaaL Verder werd de n o o r d k n s t van B a t t a m tuchtiging over van de kampong Oedjoeng Poelau (verg. blz. 8
o p g e n o m e n , alsmede de Senimbah-baai. De opneming van den biervóór). In Februari 189d bezette eene landingsdivisie van circa
li'iouw-archipel kwam gereed, uitgezonderd de oostkust van 75 man van de flottieljevaartuigen Makasser en Ba/teen strandbivak
B i n t a n g , waar alleen gedurende de kentering k a n g e w e r k t wor* bij Oaja (Zuidelijke nederzettingen der XXV Moekim), terwijl
den. Hiermede werd in het laatst van Februari jl. een aanvang eene colonne der landmacht zich bezig hield met het verdrijven \ au
gemaakt. E r werden zeeloodingen gedaan en de oostkust van de in genoemde landstreek verblijf houdende bendehoofden. T e r
het eiland S e b a n g , met do daarbij liggende e i l a n d e n , werd in Oostkust van Atjeli w a s . in verband niet de bekruising van de
k a a r t gebracht. Verder nam men op bij de eilanden Merodong , Oostkust van Sumatra door residentievaartuigen . slechts één
S e b a n g k a , enz. en op de westkust van Lingga.
oorlogsbodem gestationneerd , welke zijne kruistochten tot het
Door oorlogsbodems en goavernementsstoomschepen werden Ueliscbe kustgebied uitstrekte. De rivieren ter Oostkust van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1598—1899.
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Atjoh en in het aangrenzend deel dor residentie Oostkust, van
Sumatra werden meermalen door gewapende iloepen bezocht.
Door de buiten bet station Noordelijk Sumatra dienstdoende
sebepen der oorlogsvloot behoefde niet actief te worden opgetreden. Omtrent hetgeen door die bodems op ander gebied werd
verricht wordt hel noodig* vermeld in liet algemeen overzicht,
opgenomen sub I van bijlage B bierachter, terwijl over de
werkzaamheden der opneiningsvaartnigen nog is gehandeld in
de vorige paragraaf.
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het Koloniaal Verslag van 189:! verstrekte gelijksoortige gegevens
over 188)) t/m 18:M) worden in bijlage I) hierachter overgelegd
een aantal tabellen, bevattende de statistiek der r e c h t s b e d e l i n g
in Xederlaiidsch-Indië over de jaren 1891 t/m 1895, waaronder
voor het eerst eene tabel omtrent de toepassing van de doodstraf in gemelde j a r e n . Bij de verschillende in de statistiek bebandelde rechtscolleges (met inbegrip ook van de regentschapsen de districtsgerechten en van de niet in naam der Koningin
rechtsprekende inlandsche rechtbanken in de buiten bezittingen)
w a r e n , volgens de t h a n s verstrekte gegevens, in laatstgenoemde
F . Kechtswi'zcii.
vijfjaren in eersten aanleg t ' behandelen g e w e e s t :
wegens misdrijf de zaken van achtereenvolgens 18 238 . l!> 3 6 2 .
§ 1. Rechterlijke mae/it.
18 3 4 2 , 17 839 en 16087 beklaagden;
wegens overtreding de zaken van achtereenvolgens 3 1 8 1 1 8 .
Rechtbanken voor inlanders,
Mij de vereenigde landraden te
Modjokerto en Djombang (residentie Soerabaija) bleek h e t aantal 3 1 5 1 9 4 , 2 9 4 3 1 5 , 303709 en 314649 beklaagden (waarvan
zaken op den duur te groot om liet voorzitterschap langer in bij de poiitie- en magistraatsgereehten hadden terechtgestaan
één hand vereenigd te doen blijven. Voor Djombang werd 2 7 0 5 6 6 , 2 6 6 5 1 4 , 2 4 5 4 8 4 , 254 563 en 202 087 beklaagden):
terwijl het totaal te behandelen burgerlijke zaken in eersten
mitsdien een afzonderlijke voorzitter (en tevens een afzonderlijke
aanleg
achtereenvolgens beliep 3 1 2 2 2 . 30 2 5 1 , 29 89(3,29 931
griffier) toegestaan (Indisch Staatsblad 1898 n \ 52 en 53). Met
opzicht tot de vereenigde landraden te Taugerang en Meester- en 31 111.
Ten aanzien van de militaire rechtspraak vermeldt de statistiek
Oornelis (residentie Batavia) deed zicli de noodzakelijkheid gevoelen om tot eene splitsing over te gaan wat betreft het dat bij de krijgsraden in de behandelde vijf jaren achtereenvolgens aanhangig waren de zaken van 4 2 8 , 4 3 0 , 4 1 5 , 44(3 en
grifnerschap (Indisch Staatsblad 1898 n c . 34).
400
wegens militaire of andere misdrijven b e k l a a g d e n , en die
A a n den voorzitter van de vereenigde vijf landraden in Bantam
werd organiek S e r a n g , in plaats van P a n d e g l a n g . als stand- van 1 1 , 2 1 , 2 3 , 20 en 14 reclamanten over disciplinair opgelegde straffen.
plaats aangewezen (Indisch staatsblad 181)7 n*. 227).
Uit de tabel omtrent de toepassing van de doodstraf in NederI n vier gevallen werden in den loop van 1897 tijdelijke voorzieningeu genomen tot opruiming van achterstand bij landraden landsch-Iudië blijkt dat in het vijfjarig tijdvak 1891 t/m 1895:
door de a a n s t e l l i n g , voor zoolang n o o d i g , mits een in de be- a. wegens misdrijven tegen het geineeue recht waarop de doodschikkingen genoemden termijn niet te b o v e n g a a n d e , van een straf is gesteld, in 't geheel werden terechtgesteld 2321 bebuitengewoon voorzitter (met een hem toe te voegen tijdelijken klaagden , namelijk 12 Europeanen (ouder wie 5 militairen) en
griffier), en wel in Bantam ten behoeve van de vereenigde 2309 inlanders en met dezen geln'kgestelden (onder wie 19
landraden te I ' a u d e g l a n g . Menes en Rangkasbetoeng, zoomede m i l i t a i r e n ) , en b. wegens niet de doodstraf bedreigde militaire
militaire beklaagden (198 Europeanen en 57
in Soeraban'a, Pasoeroean en Banjoemas respectievelijk ten be- misdrjjven 255
T
hoeve van den landraad te Sidoardjo, dien te Malang en de inlanders). V erder vermeldt de besproken t a b e l , mede afzonderlijk voor de misdrijven onder a. en onder /(. bedoeld, het
vereenigde landraden te Banjoemas en Tjilatjap.
I n J u n i 1897 vond het Hooggerechtshof van Xederlandseh- aantal gevallen dat veroordeelingen tot de doodstraf werden
I n d i ë aanleiding om de rechtskundige voorzitters van landraden u i t g e s p r o k e n : 1°. ir. eerste instantie (gezamenlijk respectievelijk
op en buiten J a v a te wijzen op de weusehelijkheid om eene 570 en 3 2 ) . en 2°. in hoogste instantie (gezamenlijk respectieregelmatige afdoening van civiele zaken te bevorderen, alsook velijk 330 en 6 ) , en eindelijk de in elk der genoemde jaren
om de (in den regel weinig ontwikkelde) inlandsche reeht- voorgekomen gevallen van gratie of executie, onverschillig of
z o e k e u d e n , door de mededeeling van de huu door de wet ver- de veroordeeling in hetzelfde of reeds in een vroeger jaar plaats
leende bevoegdheden (zoowel nopens de wijze waarop civiele had. W a a r gratie werd verleend , geschiedde dit met verandevorderingen kunnen worden ingediend als anderszins), in de ring van de straf in die van dwangarbeid in den k e t t i n g , doorgelegenheid te stellen om hunne belangen behoorlijk te behartigen. gaans voor 15 of 20 j a r e n , of — waar het veroordeelden wegens
militaire misdrijven gold — in die van militaire gevangenisstraf
Het inlandsen openbaar ministerie in het regentschap B a n g - i
voor 10 of 15 jaren. De doodstraf werd voltrokken: in 1891 aan 2 7 ,
kallan (residentie Madura) werd voorgoed versterkt met een
in 18'.l_' aan 2 6 , in 1894 aan 5 5 , in l s ; i t aan 33 en in 1^>.">
tweeden adjunct-djaksa (Indisch Staatsblad 1898 n . 38).
aan 36 ter dood veroordeelden, op 3 wegens feitelijke insuborIn beginsel is besloten (Indisch Staatsblad 1897 n°. 285) om |
dinatie veroordeelde Europeesche militairen n a . allen inlanders
overal waar op Java en Madura de hoofdpanghoeloes of
of met dez ui geljjkgestelden (onder de inlauders was 1 militair:
panghoeloe's over een bezoldigden adjunct b e s c h i k k e n , deze
deze had zich aan moord schuldig gemaakt).
adjunct-betrekkingen, naar gelang z j openvallen, niet meer als
bezoldigd ambt te doen vervullen (verg. het verslag van 1895,
Rechtswezen in <!<• bnilenbeziUingen. In de residentie Z u i d e r - en
blz. 7^ 79). D.3 bevoegdheid tot benoeming en ontslag van derOosterafdeeling van Borneo werden, bij gelegenheid van eene
geljjke onbezoldigde adjuncten berust voortaan bij de hooiden
reorganisatie der bestuursmiddelen aldaar (zie hoofdstuk . 1 .
van gewest 'lijk bestuur. Ten gevolge van de besproken beslissing
afd. 1, > 4 ) , ook ('enige nadere roorzieningen op het gebied
zullen nl< bezoldigd ambt in 't geheel komen te vervallen 14
der rechtsbedeeling getroffen. Dé landraa I te Sauipit werd
betrekkingen van n Ijunct-hootdpanghoeloe en 1 van adjancto p g e h e v e n . en de kfdeeling van dien naam gebracht tot het
panghoebe.
rechtsgebied van den landraad te Bandjermasin . t. rwijl op de
Politierechlspraak door controleur* hij hel binnenlandsch bestuur hoofdplaats der nieuw gevormde afdeeling Kendangan een
op Jiirn r-i Madura.
De regelen bjj ordonnantie van I S O c t o b e r landraad werd ingesteld, waardoor de te drukke werkkring van
]s'.U (Indisch Staatsblad u . -217) voorgeschreven ten aanzien den landraa 1 te Amoenthai eene dringend noodige ontheffing
van de rechtspraak ter politierol, waar d e z e , ingevolge a a n - heeft ondi rgaan. l'ot di/.r met 1 Augustus 1816 in werking
wij/.ing van den Gouverneur-Generaal, in eenige contróIe- getreden maatregelen, en tot de wijziging welke d e a r t t . 7 en ld
afdeeling (of gedeelte daarvan) op Java en .Madura aan den van het reglement op het rechtswezen in het genoemde gewest
betrokken controleur is opgedragen . bleken eene aanvulling te dientengevolge, voor zoovee! noodig, behoorden te ondergaan .
behoeven om de tuin-tiën \ a u den controleur als politierechter hebben beirekking de ordonnantiën dd. :;" Mei 1S9S (Indisch
in sommige gevallen van verhindering (buiten die welke aan- Staatsblad n \ 179 en 180). Overigens werd in hetzelfde gen
leiding geven tor aanwijzing van een tijdelijken vervanger), n o g bij een paar landraden het personeel versterkt en voor
bijv. wanneer d
ntroleur in de zaak als getuige moet optre- de verschillende afdeelingen eene nieuwe regeling getroffen
den . door den resident of den betrokken assistent-resident te omtrent de inkomsten der inlandsche officieren van j u s t i t i e ,
kunnen doen nitoefenen. Door aanvulling van punt I I I der der moefti's en der panghoeloe's, in wier formatie tevens eenige
voormelde regelen van 1894 werd in de zaak voorzien bij ordon- wijzigingen werden gebracht (verg. Indisch Staatsblad 1898
n '-. ry.i en 178).
n a n t i e van 22 April 1898 (Indisch Staatsblad u . 151).
Terwijl in £ 4 wordt melding gemaakt van belangrijke wijzigingen in de bepalingen betreffende het rechtswezen in de boitenS 2. Rechtswezen in het algemeen.
bezittingen . valt hier verder nog op enkele voorzieningen van
Slalisiiil. der rechlsbedeeling. Ten vervolge op de in bijlage J van formeelen aard te wijzen, noodig geworden door administratieve
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maatregelen. Zoo werd art. 197 van het reglement voorderesi- worden aangemerkt sis eene wederkeerige waarborgmaatschappij
dentie Palenibang en art. 105 van bet reedt biervóór vernielde in den zin van art. 10 van voormeld Koninklijk besluit van
reglement voor de Zaider- en Oosterafdeeling van Borneo aan- 28 Maart 187o n°. 2. terwijl in een ander 'ri ival rechtspersoon*
gerald (Indisch Staatsblad 1897 n . 225 eu 1898 n . 1U8), ten lijkheid werd geweigerd, op grond dat sommige der adressanten
einde onder de met <le uitoefening «Ier politie beluste ambte- tot de inlandaehe bevolking behoorien, en van de/en niet
naren en beambten <><>k Bobonten te noemen, en werd door bleek dat zij zich vrijwillig aan het, voor Europeanen vastwijziging vae. de bepalingen ter uitvoering Tan sommige artikelen gestelde burgerlijk en ban lelsrecht badden onderworpen.
van het reglement voor de residentie Oostkust van sumatra en
Ifaamloose vennootschappen. De bewilliging van den * ronverneur*
van dat voor bet gouvernement Sumatra's Westkust (Indisch Generaal, die volgens het Indisch Wetboek van Koophandel
Staatsblad 1 s. > 7 n'. 208 en 1898 n". 78) rekening gehouden respec- verei-ebt wordt, alvorens in Indië naamlooze vennootschappen
tievelijk niet de optreding als magistraat te Medan, in stede van wettig kunnen tot stand komen . werd in 1*97 verleend voor
den controleur, van den assistent-resident, en met eene mogelijk 84 reeds opgerichte of nog op te richten maatschappijen van
gebleken bezuiniging in de kosten der rapats in de residentie dien aard, alle nader vermeld m bijlage Shierachter, nitwelk
Tapanoli, door bij twee dier inlandaehe rechtbanken het griffier- overzicht echter blijkt dat van een (5-tal de voorgeschreven
schap in één hand te brengen.
openbaarmaking der akte van oprichting —tijdens de afsluiting
Ten opzichte ran het residentiegerecht ter hoofdplaats van van gemelde bijlage — nog niet had plaats gehad. Van de 78
de residentie Menado maakte de Gouverneur-< 1 eneraal (bij een al/.oo als reeds wettig tot stand gekomen te vermelden nieuwe
besluit v;iu 18 Juli 1>'.'7) gebruik van de hem bij het voordat Indische vennootschappen waren er 15 door of met Chineezen
gewest geldende reglement op liet rechtswezen verleende be- opgericht, terwijl 1 daarvan ook inlanders en een Klingalees
TOegdheid om bedoeld gerecht nog op andere plaatsen zitting onder hare oprichters telde.
te doen houden: dientengevolge zal deze rechtspraak nu kunnen
In Nederland .werd in 1897 bewilliging verleend op de opplaats vinden op de verschillende afdeelingshoofdplaatsen der richting of de voorgenomen oprichting van 55 naamlooze venMinahassa.
nootschappen, welke haren werkkring uitsluitend of ten deele
Hieuwt regeling ras </<•/< pruemlrechtelijkeu tuisland der Chineesen in Nederlandsch-Indië vonden (zie mede de aangehaalde bijlage
op Jura at Muditra. Zooals uit het verslag van 1894 (blz. ül) H), doch van 4 daarvan was —tijdens de afsluiting van gemeld
blijken kan. werd de inwerkingtreding vau de bij Indisch overzicht — van hare oprichting mede nog niet gebleken. Wat
Staatsblad 1S02 n°. 23S uitgevaardigde nieuwe regeling van den de 51 andere betreft, is op te merken dat sommige daarvan
rechtstoestand der Chineexen op Java eu .Madnra, in verband eigenlijk geen nieuwe lichamen waren, maar slechts de voortmet de daartegen gerezen bedenkingen, kort vóór het ah datum zetting betroffen op gewijzigde voorwaarden (o. a. door overbrenvan invoering aangenomen tijdstip van 1 Januari 1891. onbe- ging van den zetel der vennootschap uit Indië naar Nederland)
bepaald verdaagd (Indisch Staatsblad 1893 n'. 236), zoodat voor- van reeds vroeger opgerichte vennootschappen.
bewilliging op wijzigingen in de statuten werd gedurende
loopig voor hen gehandhaafd bleef de ordonnantie van 8 Deceniber 1855 (Indisch Staatsblad n . 79), waarbij enkele gedeelten 1897 in ludië in 32 gevallen verleend.
der Europeesche wetgeving voor de vreemde oosterlingen in
Gelijkstelling met Europeanen; rechtstoestand van personen. Ook
Nederlandseh-Indië toepasselijk waren verklaard. Volgens het gedurende lfc>97 waren de verzoeken van rechtens tot de categorie
nader inzien van de Indische Regeeriug verdient het aanbeveling van inlanders en met dezen gelijkgestelden te rekenen personen
bij eene nieuwe regeling van het privaatrecht der Chineezen
niet toepassing van art. 109, laatste alinea, vau het Rezich te bepalen lot eene ampliatie van de aangehaalde ordon- om,
wat rechten, lasten en verplichtingen betreft,
nantie van 1855 op enkele bepaald aangeduide punten, waar- geeriugsreglement,
te
worden
gelijkgesteld
Europeanen , weder vrij veelvuldig.
omtrent blijkens de jurisprudentie onzekerheid bestaat, eu werd Op 53 verzoeken van diemet
werd gunstig beschikt; verg.
in dien zin eene opdracht gedaan aan den directeur van justitie. Indisch Staatsblad 1897 n strekking
\
84.
228
en 24'.'. Daarentegen werd
Onder diens leiding werd met bedoelden arbeid belast een in 0 gevallen de gevraagde gelijkstelling
omdat de
rechterlijk ambtenaar op nonactiviteit, torwyl het in 1894 nopens verzoekers (onder wie 1 Chinees) werdengeweigerd,
niet aan de
het onderwerp ingewonnen advies der staatscommissie hier te vereisehten te voldoen, terwijl van 9 anderengeacht
verzoek eerst
lande voor de herziening tier Indische wetgeving op privaat- in overweging zou kunnen worden genomen, het
zij op de
rechtelijk gebied in handen van de Indische Regeeriny: werd voorgeschreven wijze (Indisch Staatsblad 1883 nadat
n".
192)
in het
gesteld. In den loop van 1896 is door den directeur van justitie, wettig bezit vau een geslachtsnaam waren gekomen. Opeen
in voldoening aan de ontvangen opdracht, ingediend eenecon- behoeve van minderjarige kinderen gedaan verzoek werd ten
te
cept-ordonnantie, in hoofdzaak regelende het burgerlijk eu kennel! gegeven dat zg eerst na voltooiing van hunne opvoeding,
handelsrecht voor Chineezen . benevens een ontwerp-Koninkljjk
dan uit eigen hoof Ie, de gelijkstelling hadden te vragen.
besluit tot wjjziging van het reglement op de rechterlijke or- en Daar
het wenscheljjk is dat de Indische Regeering, ter
ganisatie, welke ontwerpen, vergezeld va., eene memorie van betere beoordeeling
aanvragen als de in deze rubriek betoelichting, alsmede van ouderscheidene monographieën , tot sprokene, ten aanzienvan
de belanghebbenden meer gegevens
inleiding strekkende van de behandelde on lerwerpen . op last bekome dan tot nu toe.van
ingevolge
de circulairo van den directeur
van de Indische Regeering tot een beperkt aantal exemplaren
justitie in n . 4998 van hel Bij blad op het [ndisch Staatszijn gedrukt, zoowel ter vergemakkelijking bij de verdere l>e- van
blad (verg. het ver-lag van I8l>5, blz. 81), in den regel plachten
handeling als om ter zake ook het oordeel van niet- mbtelyke te
worden verstrekt, zijn, bij eene gouvernemenlscircnlaire
deskundigen te vernemen. Hier te lande zijn • ' i gedrukte
Indische ontwerpen in handen gesteld van twee gewezen Indische dd. 13 Juli is 7 . de hoofden van gewestelijk bestuur uil
tdigd om voortaan bij !i-t voorbrengen van dergelijke verlandsdienaren, die geacht konden worden door hunne vroegere
betrekking met het onderwerp vertrouwd te zijn. Van hunne zoeken, behalve de verklaring of de verzoeker de geschiktheid
adviezen is in Februari jl. aan de Indische Regeering me le- voor de Europeesche maatschappij b e d t , in hun advies nog
hei antwoord on te nemen op de volgende dri< vragen: a. ol
deeling gedaan.
il" belanghebbende eene Europeesche opvoeding (zijnde opvoeding
Rechtspersoonlijkheid nu: rereenigingen. In 1897 werden in Indië in Europa) genoten beeft, dan wei in eene Europeesche omop den voet van het Koninklijk besluit ran lis Maart \>~,^ geving als Europeaan is grootgebracht: b. of hij geacht kan
il'. 2 (Indisch Staatsblad ir. 04) ':.8 vercenigingen als rechts- worden zich in de Europeesche samenleving goed te kunnen
persoon erkend, en wel in 1 gevallen, waar de vereenigingen bewegen, eu r. of hij in de maatschappij, waarvan hij geacht
voor onbepaalden tijd of voor langeren duur dan 30 jaren waren wordt een deel nir te maken, niet meer thuis behoort, en zich
aangegaan, bij ordonnantie, en in de overige 34 gevallen, alle daarin niet meer thuis gevoelt.
betreffende vereenigingen van korteren duur dan ÜO jaren, by
besluit van den Gouverneur-t ieneraal. den Raad van Indië
§ 3. Burgerlijk recht. handeltrerht en burgerlijke rechtsvordering.
gehoord. (Zooals reeds gezegd is in hoofd-tuk 1» hiervóór, is
voor laatstvermelden vorm van erkenning raadpleging van den
Staatscommissie lui herziening van de Indische wetgeving op privaalRaad van Indië thans geen vereischte meer.) Van de bedoelde rechtelijk gebied. Omtrent hetgeen naar aanleiding van de door ge3* vereenigingen waren er 8 (deels van godsdienstigen , deels noemde commissie gedane voorstellen en uitgebrachte adviezen
sedert de afsluiting van de daarover handelende rubriek in bei
van liefdadigen aard) door Chineezen opgericht.
Aau 1 vereeniging (eene Ohineesche) werd rechtspersoonlijk- vorig verslag (blz. 78/79) is verricht, kan nader het volgende
heid geweigerd, op grond van de overweging dat zij moest worden medegedeeld.
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ID behandeling werden genomen d e Indische.adviezen, ledert
o n t v a n g e n , betrekking hebbende op de >t<><>i- de staatscommissie
gedane voorstellen tot regeling van d e tenuitvoerlegging, buiten
liet rechtsgebied waarin zij gewezen zijn , van de vonnissen van
landraden en residentiegerechten in burgerlijke zaleen.
De door de itaatsttommissie aangeboden twee out werp "Koninklijke
besluiten, met toelichting, houdende liet eene nadere regeling van
hel ingezetenschap in Nederlandseh-Indië, en het andera vaststelling van eenige bepalingen t o t opheffing van d e bezwaren, welke
voortvloeien uit hei verschil van wetgeving, waaraan de verschülende categorieën van ingezetenen in Nederlandsch-Indië zijn
onderworpen, werden in banden gesteld van de Indische Regeering
ten einde ter zake te dienen van consideratiën en advies.
Het advies van den Gouverneur-Generaal omtrent de door de
staatscommissie gedane voorstellen tot herziening van de bepalingen op liet stak van voogdij en toeziende voogdij werd
ontvangen. De zaak is thans in behandeling.
I ><• uit voorstellen der staatscommissie voortgevloeide regeling
in zake huwelijken tusschen personen, die in Nederlandsch[ndië aan verschillend recht zijn o n d e r w o r p e n , heeft t h a n s ,
zooals hieronder b l i j k t , in [ndië hare uitvoering gekregen.
Nadat de staatscommissie als hare meening had te kennen gegeven dat en waarom zij zich vooralsnog meende t e moeten ontnouden van voorstellen tot regeling van de rechtsgevolgen van de
gelijkstelling met Europeanen ten aanzien van den gelykgestelde
zelf en van het vóór de gelijkstelling verkregen wettig gezin,
heeft een met de Indische Regeering gevoerd overleg nopens
de bedenkingen der commissie er toe geleid dat zij iu April jl.
is nitgenoodigd om het onderwerp andermaal in behandeling
te nemen.
Aan de nitnoodiging om de herziening der Indische wetgeving
ip het faillissement en de surséance van betaling ter hand te
nemen en te bewerken in den geest der nieuwe Nederlandsehe
bepalingen werd door de staatscommissie voldaan, ' h e r het
door haar ingediend ontwerp-Koniuklijk besluit is in overleg
getreden met de Indische Regeering.

en 1 0 1 . in hoofdzaak strekken ter uitvoering van d e bepalingen
der nieuwe regeling en tot verzekering van h a r e goede werking.
In 1897 beliep In-t aantal zoogenaamde gemengde huwelijken
lOü, tegen 109 m 1 8 % en 'Jl in 1895. Het volgende overzicht
omtrent de bedoelde 106 huwelijken sluit aan bij vroegere
gelijksoortige opgaven.
Huwelijken tUMchen
Europa §che mannen en
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Cllill'r-

lo
1
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»
•>
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Burgerlijke stand. Opgaven omtrent de in elk gewest van
Nederlandseh-Indië gedurende 1896 gedane inschrijvingen i n d e
registers van den burgerlijken s t a n d , ten vervolge strekkende
op die over 1895 bij het vorig verslag gevoegd als tabel
n". V I I I van bijlage A , zijn t h a n s opgenomen in bijlage E
hierachter.
Oogstverbaud. Van deze wijze van k r e d i e t h u l p , ceregeld bij
Koninklijk besluit van 24 J a n u a r i 1880 n". 22 (Indisch Staatsblad 11 . 07), werd in 1897 met b e t r e k k i n g tot 158 l a n d b o n w onderneiningen (148 op .lava en 10 in de buitenbezittingen)
gebruik gemaakt, l i t het in bijlage E hierachter gevoegde
overzicht blijkt tot welke soorten v a n oogsten en ondernemingen
de in 1S97 verleden akten betrekking hadden en iu welke gewesten de betrokken ondernemingen waren geleden.

Huwelijken en etrttootingen onder Mohammedanen.
De in 8eptember 1895 (Indisch Staatsblad n . 198) nopens dit onderwerp
voor de gouvernementsreaidentièn van .lava en voor Madura
Faillissementen. 'I Van de o p uit. 1896 a a n h a n g i g gebleven 203
uitgevaardigde ordonnantie (verg. het verslag van 18'Jlj. blz. 65)
bleek eene aanvulling te behoeven, om duidelijk te maken d a t . faillissementen en van de iu 1897 aangebrachte 98 fhillisno
voor zooveel die regeling de kennisneming op het oog heelt inenten werden er in laatstgenoemd j a a r afgedaan 48 en 7.
van ,ver8tootingen" van volgens de leer van den Islam gehuwde Onder deze 05 afgedane faillissementen waren er 4 , die van de
vrouwen, daarin ook behoorde te worden voorzien wat betreft rol gingen door tenietdoening of opheffing van de faillietveraangifte van .herroepingen van verstootingen". \)v/.<'. leemte klaring. In 51 zaken kwam het alzoo tot vereffening van de
werd aangevuld door de ordonnantie van 19 April 1898 (Indisch boedels, waarbij in niet meer dan '-iö gevallen sprake kon zijn
Staatsblad n°. 149). Zoowel in verband hiermede als om iu een van uitkeering aan de concurrente schuldeischers; zie daarpaar andere opzichten de bedoeling beter te omschrijven , of omtrent nader bijlage E . welk overzicht o. a. tevens opgaven
de regeling beter aan haar oogmerk te doen b e a n t w o o r d e n , b e v a t , voor zoover reeds beschikbaar, nopens het actief en
werd bij gouvernementsbesluit van laatstgenoemden datum tevens passief van al de in 1897 a a n h a n g i g geweest zijnde faillisseeene nieuwe lezing vastgesteld (zie de Javasche Courant van menten.
J'.i April 18 1 J8 en de v e r b e t e r i n g , opgenomen in een extra
§ 4. Strafrecht en strafvordering.
bijvoegsel tot het n°. van 6 Mei d. a. v.) van de .voorschriften
tot uitvoering" waardoor d i e , opgenomen
in n . 5080 van het
opi
Samenstelling run nieuwe strafwetboeken. Nadat het in 1891 door
Bijblad op het Indisch s t a a t s b l a d , zijn komen te vervallen.
de staatscommissie ad hoe ingediende ontwerp van een nieuw
De vraag of eene regeling van het onderwerp ook voor de Wetboek van Strafrecht voor de E u r o p e a n e n in N e d e r l a n d s ' h buitenbezittingen aanbeveling v e r d i e n t . is door de Indische Inilië. zooveel mogelijk overeenkomende met het op 1 September
Regeering, althans voor vele van die g e w e s t e n , in beginsel 1S80 hier te lande ingevoerde nieuwe Wetboek van Strafrecht,
bevestigend beantwoord. Wegens het uiteenloopende van de en de bij bet ontwerp behoorende .Memorie van 'roelichting,
toe-tanden zullen celiter afzonderlijke regelingen voor die ver- n a a r aanleiding van de ingewonnen adviezen der Indische
Bchillende gewesten noodig zijn. De betrokken gewestelijke be- autoriteiten en van den Raad van S t a t e , op de voordracht van
Btuurders zijn nu uitgenoodigd om ontwerp-ordonnantiën daarvoor dezelfde staatscommissie, nog eenige wijzigingen hadden onderg a a n , werd het wetboek vastgesteld bij art. 1 van het Koninklijk
in te dienen.
Huwelijken tusschen personen die in Nederlandtch-Iudié
aan een besluit dd. 12 Apnl 1898 n". 3 0 , terw'ijl tot de afkondiging in
eetsrhillend recht zij'1 onderworpen. Hij de afkondiging iu ludië Nederlandsch-Indië van besluit en wetboek, welke a f k o n d i g i n g ,
krachtens art. - van het besluit, vóór of op 1 September 18'J8
(Indisch Staatsblad l v '.'^ n . 158) van het in 't vorig ver
moest geschieden, door den Gouverneur-Generaal ia overgegaan
(blz. 79) besproken Koninklijk besluit dd. 29 December 1896
op 15 J u n i j l . (Indisch Staatsblad n*. 175). Daar echter nog zekere
u . 2 3 , waarmj op liet stuk der zoogenaamde gemengde huwelijken
tijd gevorderd wordt voor het ontwerpen zoowel van eene nieuwe
in Nederlandseh-Indië eene regeling is getroffen ter vervanging codificatie van het strafrecht vcor inlanders als van de wijzigingen
van de onvoldoende b e p a l i n g e n , vervat m a r t . 15 der overgangs- die ten gevolge van de in te voeren nieuwe strafwetgeving in
bepalingen tot de nieuwe wetgeving en in art. IL' en 13 van tal van andere reglementen en verordeningen zullen worden
het voor d<.' Molukken en \oor de residentie Timor en onder- vereischt, en bet noodig wordt geacht (verg. o. a. b e t verslag van
hoorigheden indertijd uitgevaardigde reglement op de huwelijken
L894, blz. 62) een en ander tegelijk met het thans vastgestelde
van inlandsche C h r i s t e n e n , werd gelijktijdig — bij ordonnantie strafwetboek te doen in werking t r e d e n , is in art. 3 van het a a u van 1 Mei L898 (Indisch Staatsblad u . 100)
onder nadere
(sedert verleende) Koninklijke goedkeuring de inwerkingtreding
van bedoelde nieuwe regeling bepaald op 1 September 1898. terwijl
') Zie onk wat hiervóór gesegd worilt atm het sint der rubriek Staitsde beschikkingen, opgenomen in Indisch Staatsblad 1898 n u . 159 committie /••: herziening ma dt Indatht weigering op prirulmkltlijl geUeJU

[5.

Kjjlage C.

2.J

Tweede Kamer;

49

Koloniaal verslag van 1898. [ N e d e r l . (Oost-) Indië.J
gehaald Koninklijk besluit het tijdstip van invoering van het
nieuwe strafwetboek voor Europeanen voorbehouden aan latere
vaststelling, hetzij bij Koninklijk b e s l u i t , hetzy , krachtens
Koninklijke m a c h t i g i n g , bij koloniale ordonnantie. Intusschen
is de staatscommissie, ouder dankbetuiging voor de gewichtige
diensten door haar bewezen, ontbonden (Koninklijk besluit dd.
14 April 1898 n°. 124), terwijl de voorbereidende arbeid, d i e ,
blijkens het hiervóór vermelde , nog vereischt wordt zoowel niet
opzicht tot de samenstelling van een nieuw strafwetboek voor
inlanders als voor het ontwerpen van met de invoering der
nieuwe strafwetgeving samenhangende regelingen , welke omvangrijke arbeid aanvankelijk in Indië was aangevat (verg. het
verslag van 1895, blz. 8 2 ) , omstreeks medio 1898 door een daartoe
aaugewezen rechtsgeleerde (laatstelijk secretaris van de ontbonden staatscommissie) hier te lande is ter hand genomen.
JFijrigina in de leituitrnerlegging van strafvonnissen. Het in ' t
vorig verslag (blz. 80) vermeld Koninklijk besluit van 1 Juli
18i>7 n°. 3 5 , waarbij , behoudens de gemaakte uitzonderingen
(zie a r t t . 6 en 7 ) , ook voor Indië is aangenomen het stelsel van
vervanging van geldboete bij wanbetaling door vrijheidstraf,
is in J a n u a r i 1898 (Indisch Staatsblad n". 50) aldaar afgekondigd,
terwijl bij ordonnantiën van 3 Maart 1898 (Indisch Staatsblad
n " . 96 eu 9 5 ) : 1°. het tijdstip der i n w e r k i n g t r e d i n g bepaald is
op 1 J u n i 1898, en 2°. te rekenen van laatstgenoemden datum
het nieuwe stelsel, krachtens de daartoe bij voormeld Koninklijk
besluit verleende m a c h t i g i n g , ook op de buiten bezittingen is
toepasselijk verklaard.
Herziening van é» bepalingen omtrent de voorloopige hechten* en
de terocktttmtinf) M l inlanders en met dezen gelijkijestelden , benevens
van eenige andere daarmede in verband slaande bepalingen. De in 't
vorig verslag (blz. 80) onder dit hoofd aangekondigde nieuwe
bepalingen kwamen voor Java en Madura tot stand bij het in
Februari 1898 (Indisch Staatsblad u°. 6'")) in Indië afgekondigde
Koninklijk besluit dd. 7 ü c t o b e r 1897 n°. 1 7 , dat echter — om
den betrokken ambtenaren eenigen tyd te laten zich met de
s t r e k k i n g daarvan vertrouwd te maken — ingevolge de onder
nadere (sedert verleende) Koninklijke goedkeuring door den
Gouverneur-Generaal tegelijk met voormelde afkondiging uitgevaardigde ordonnantie (Indisch Staatsblad 1898 n°. 67) eerst in
w e r k i n g treedt op 1 Augustus 1898. De nieuwe bepalingen beoogen in hoofdzaak: a. vereenvoudiging der strafprocedure voor
i n l a n d e r s , door afschaffing van de akten van besehuldiging in
misdrijfzaken en van de akten van dagvaarding in overtredingsz a k e n , en dientengevolge vaststelling van eene gelijke procedure
in eersten aanleg voor beide categorieën van zaken ; b. herziening
van de bepalingen omtrent de verwijzing naar de terechtzitting,.
ten einde aan gebleken leemten en gebreken tegemoet te komen;
c. beperking voor inlanders en met hen gelykgestelden van de
voorloopige hechtenis door die voor verdachten , die den leeftijd
van 16 jaren nog niet hebben b e r e i k t , wegens geen enkel feit
imperatief te stellen , en in den regel facultatief toe te laten (dit
laatste door verduidelijking van de bij Indisch Staatsblad 1885 n°.
81 vastgestelde lezing van het 2de lid van art. 83 van het zoogenaamd Inlandsch Reglement) voor f e i t e n , waarop een strafniinimuin van twee j a r e n is gesteld, terwijl tevens is voorgeschreven d a t , in de gevallen waarin het toepassen van voorloopige
hechtenis facultatief is gelaten , slechts dan daartoe mag worden
overgegaan indien „ gewichtige redenen " daartoe nopen ' ) ; en
eindelijk d. voorziening voor het geval dat tusschen landraadvoorzitters of omgaande rechters, dan wel tusschen een h u n n e r en
eene Europeesche r e c h t b a n k , verschil over competentie ontstaat.
W a t de buitenbezittingen b e t r e f t , voor welke — zooals aan
h e t slot van het afgekondigde besluit is voorgeschreven — de thans
') In den loop van 1897 vond de Indische Regeering aanleiding om er den
hooiden van gewestelijk bestuur op Java en Madera op te doen w(jzen
{circulaire van den procureur-generaal dd. 11 Juli 1897) dat de bevoegdheid
der bestuurshoofden, om in de bij het 2de lid van art. 83 v.ir. het Inlandsch
Reglement aangewezen gevallen (zie het hiervoor aangehaald Indisch Staatsblad 1885 n°. 81) de preventieve hechtenis van verdachtei. ;ia te laten, over
het algemeen niet zoodanige toepassing bleek te vinden als in de bedoeling
van den wetgever had gelegen, in dier voege dat vele bestuurshoofden die
vrijheidsberooving, waar het gold de vervolging van strafbare feiten , nog te
veel als regel in practyk brachten, in stede van ten opzichte van elk geval
in het byzonder en van iederen verdachte te onderzoeken of preventieve
hechtenis noniig is, en deze slechts te bevelen indien er werkelijk redenen
geacht worden aanwezig te z(jn om vrees te koesteren voor ontvluchting,
intimidatie of bewerking vau getuigen , zoekmaking van overtuigingsstukken
of soortgelijke benadeeling van het rechterlijk onderzoek.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

uitgevaardigde bepalingen bij koloniale ordonnantie zullen zijn
na te volgen (voorstellen ter zake zijn van den directeur van
justitie g e v r a a g d ) , zijn de regleoaenten op het rechtswezen eerst
sedert kort — ordonnantie van 26 October 1897 llndisch S t a a t s blad n". 253) — op het stuk van preventieve hechtenis van
inlanders en met dezen gelykgestelden herzien in den geest
van de tot dusver voor J a v a en .Madura gegolden h e b b e n d e ,
t h a n s i n g e t r o k k e n , bepalingen van 1885.
Fergoeding aan inlaiulsrbe getuigen of deskundigen in strafzaken.
In sommige gevallen bleek het hieromtrent geldende tarief
(Indisch Staatsblad 1884 n". 143) aanleiding te geven tot ongelyke behandeling. Tot wegneining hiervan strekte de ordonn a n t i e van 11 Maart 1898 (Indisch Staatsblad n\ 103).
Schending, enz. van trianqulatiepilaren.
Bij gelegenheid dat in
de verspreide voorschriften o m t r e n t den bouw en het onderhoud
vau nierkteekens, ter verzekering van door eenigen tak van
openbaren dienst bepaalde vaste p u n t e n , meer eenheid werd
gebracht (zie lager hoofdst. J , afd. V , «5 2 ) , deed zich ook behoefte gevoelen aan eene afzonderlijke en algemeene regeling
van de strafbepalingen ter beveiliging van bedoelde nierkteekens
tegen het zonder v e r g u n n i n g verplaatsen , uithalen , s l o o p e n ,
wijzigen of vervaugen daarvan , voor zooveel de voorschriften
van het strafwetboek voor Europeanen en van dat voor inlanders
daarin niet genoegzaam voorzien. Zoodanige s t r a f b e p a l i n g e n ,
van wijdere strekking dan die tot dusver vervat in art. 8 van
Indisch Staatsblad 1872 n". 6 5 , j u n c t o 1876 n J . 187, werden u i t gevaardigd bij ordonnantie van 2 November 189/ (Indisch
Staatsblad n. 258).
Uitlevering. Gedurende 1897 kwam in Nederlandsch-Indië geen
geval van uitlevering onzerzijds voor. W e l werd eene aanvraag
van die strekking ontvangen van den gouverneur van Britsch
N o o r d - B o r n e o , betreffende 5 ontvluchte inlandsche g e v a n g e n e n ,
waarvan e r , zooals later bleek , 2 naar Britsch Borneo waren
teruggekeerd en aldaar opnieuw g e v a t , doch ten aanzie:i van
de 3 andere was bij het einde des j a a r s , in afwachting van de
opgevraagde s t u k k e n , omtrent de inwilliging der aanvraag nog
geen beslissing kunnen worden genomen.
Van het Bestuur der Straits-Settlements werd in 1897 de uitleveriug verkregen van 1 Chinees en 1 i n l a n d e r , die in de residentie Riouw en onderhoorigheden diefstal hadden gepleegd.
Drie audere uitleveringsaanvragen , by gemeld Bestuur uit N e d e r landsch-Indië i n g e k o m e n , moesten zonder gevolg blijven, daar
de p e r s o n e n , tot wie zy b e t r e k k i n g h a d d e n , door de politie
niet konden worden opgespoord.
De afkondiging in Nederlandseh-Indië van de door Nederland
met Italië en met Duitschland in den laatsten tijd gesloten uitleveringsverdragen is reeds vermeld op blz. 2 hiervóór.
Gratie en remissie van stra/fen. Gedurende 1897 had de G o u verneur-Generaal nopens 47 verzoeken om gratie van de doodstraf
te beslissen , namelijk nopens 43 verzoeken van inlanders (waaronder 1 militair) en nopens 4 verzoeken van Chineezen. Aan 3
der laatstgenoemden en aan 35 inlanders (waaronder bedoelde
militair) werd de straf v o l t r o k k e n , doch aan de 8 overige
inlanders en aan 1 Chinees werd lijfsgenade g e s c h o n k e n . : ) Door
2 ter dood veroordeelde m i l i t a i r e n , van wie de een E u r o p e a a n
en de ander inlander w a s , werd geen verzoek om gratie gedaan.
Ter gelegenheid van de viering vau den geboortedag van H . M.
de Koningin werd in 1897 aan 51 Europeesche en aan 1109
inlandsche en met dezen gelijkgestelde veroordeelden geheele of
gedeeltelijke kwijtschelding van straf verleend.
Aan 9 tot dwangarbeid veroordeelde inlanders werd wegens
in en door den dienst bekomen verwondingen gratie geschonk e n , terwyl gunstig werd beschikt op de verzoeken om k w y t schelding van straf van 2 eveneens tot dwangarbeid veroordeelde
i n l a n d e r s , die aan berriberri lijdende waren. Bij wijze vau b e looning werd gratie of remissie van straf verleend aan 15 veroordeelden tot dwangarbeid (allen i n l a n d e r s ) , die zich tijdens
h e t ondergaan van h u n n e straf door het een of ander feit b y zonder verdienstelijk hadden gemaakt. Dit was o. a. het geval
met 13 in Atjeh.
I n het geheel werd door den Gouverneur-Generaal in 1897
') Eene statistiek betreffende de in de jaren 1891 t m 1895 berechte mi>ilrijven. waarop de doodstraf is gesteld, wordt aangetroffen in tabel n°. 14
van b y La ge D hierachter.
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gratie of remissie van straf verleend aan 1230 burgerlh'ke en 72
militaire veroordeelden , allen nader aangeduid in onderstaande
opgaaf.
Euro» OhiArnAard <l>r straffen ,
waarvan gratie of remUale weird verleend.nmmn. Boaaen. bieren.
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<i) Dese gegratieerde Chinees was veroordeeld ter sake van doodslag,
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f'irilii [stallen. Ten vervolge op soortgelijke opgaaf over de
twee voorafgegane jaren is ook over 1897. wat Java en .Madura
betreft, eene gewestelijk ingerichte statistiek opgemaakt (zie
bijlage E hierachter), aanwijzende zoowel het aantal zaken wegens
veediefstal gedurende dat .jaar door d m rechter behandeld, als
het aantal in die zaken betrokken beklaagden , een en ander
afzonderlijk wat betreft de gevallen waarin veroordeeling volgde
en die welke tot vrijspraak leidden.
$ 5. Qevangetiiswesen.
Gedurende 1897 werden gebouwd en tevens reeds opgeleverd,
behalve 2 zoogenaamde districtsgevangenissen (in den regel
kleine opsluitingsplaatsen voor doortrekkende gevangenen of ter
voorloopige aanhouding van wegens misdrijf verdachten), beide
op Java (te Tjibaroessa in Batavia en te Pelem in Rem bang),
9 landsgevangenixsen , alle in de buitenbezittingen. Het waren
die te Sawah Loento (Sumatra's Westkust), Laïs (Benkoelen),
Soengeiliat (Banka), Boentok (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo), Sonder (Menado) en (in de residentie Amboina) die te
Larat, Aij , Gisser en Waroe. Voorts werd de temporaire gevangenis te Praja (op Lombok), nadat zij in Augustus 1897
door brand vernield was, tezelfder plaatse — deels van steen,
deels van tijdelijke materialen , — weder opgebouwd , terwijl de
gevangenis te Sisi (mede op Lombok) naar Selong werd overgebracht, in verband met de verplaatsing van den controleurszetel naar laatstgenoemde plaats.
Door uitbouwing of gewijzigde indeeling werd op 8 plaatsen
(5 op Java en 3 in de buiten bezittingen) de bestaande laudsgevaugenis voor een grooter aantal personen ingericht, terwijl de bij de landsgevangenis te Makasser behoorende cipierswoning tot huisvesting voor gevangenen van Europeesehen
landaard werd bestemd en aldaar voor den cipier eene andere
woning werd gebouwd. Enkel herstellingen of verbeteringen
ondergingen 10 gevangenissen op Java (waaronder 1 distrietsgevangenis) en 7 in de buitenbezittiugen.
Met betrekking tot de mutatiën onder de gevangenen zyn
volledige opgaven nog alleen ontvangen over 1890. Men vindt die '
mutatiën, afzonderlek voor Java en Madura en voor de buiten- |
bezittingen , getotaliseerd in bijlage F hierachter, welk overzicht
tevens het op uit. 1890 in elk gewest aanwezig getal gevangenen
doet kennen , gesplitst naar hunne verschillende categorieën ,
enz. Terwijl het aantal gevangenen volgens de cijfers van 1 Januari
en van 61 December 1896 afgewisseld had: 1". wat de definitief
veroordeelden betreft tusschen 22 394 en 23 793, en 2". wat

aangaat de veroordeelden wier vonnis nog niet in kracht van
gewoede was gegaan, zoomede de preventiefin hechtenis gestelden
tusschen 5258 en t>445, werden gedurende gemeld .jaar wegen!
sterfte uit de gevangenen-registers afgeschreven: van de sub 1'.
bedoelde categorie 1177, en van de sub 2'. bedoelde categorieën
340 personen. zijnde respectievelijk 209 en 134 minder dan

gedurende 1895, niettegenstaande kan aangenomen worden dat

toen het totaal aantal gevangenen doorgaande niet Imoger was
geweest dan in 1806.
Over het jongst verloopen jaar (1897) zijn. als gewoonlijk,
met betrekking tot het aantal gevangenen voorloopige gegevens
ontvangen , aanwijzende voor elke gevangenis in het bijzonder
(zie bijlage (J bierachter) het aantal dat gemiddeld dagelijks
aanwezig was , zoomede het cijfer der ziekte- en sterfgevallen
over liet geheele jaar. Over 't algemeen blijkt uit die opgaven
dat de gezondheidstoestand in 1897 niet ongunstig is geweest
en dat met name de berriberri, op ''ele van de plaatsen waar deze
ziekte vroeger veelvuldig voorkwam , zooal niet geheel geweken
was dan tocb beperkt bleef tot een beduidend geringer aantal
gevallen dan vroeger. Nopens oen mogelijk verband tnawben deze
gunstige uitkomst en de blijkens blz. 82 en volgende van het vorig
verslag sedert de tweede helft van 1897 in de meeste gevangeniaten voorloopig als proef ingevoerde voeding met on afgewerkte
r[jst, als hoofdvoedsel. viel nog geen beslist oordeel te vellen.
Van eene door de Indische Kegeering beuoemde commissie ,
onder voorzitterschap van den inspecteur van den burgerlijken
geneeskundigen dienst voor Java en Madura, werden, tydeiii
de afsluiting te Batavia van de berichten voor deze paragraaf,
voorstellen verwacht aangaande de wijzigingen die in den gevangeniskost zouden vereischt worden , om die voeding zooveel
mogelijk in overeenstemming te doen zijn met die, waaraan
de vr\je inlander in zijne eigen omgeving gewoon is. Wat de te
verstrekken ouafgewerkte rijst betreft, werd intusschen , na
raadpleging van voornoemden inspecteur, beslist dat waar onafgewerkte rijst van inheemsche herkomst niet in voldoende
hoeveelheid in den handel verkrijgbaar is , evengoed niet nitbeemacbe soorten (in onafjgewerkten staat) kan worden volstaan.
Onder de naar het gesticht te Bnitenzorg ter genezing opgezonden aan berriberri lijdende veroordeelden tot dwangarbeid ,
wier aantal, volgens de verplergsterkte op den laatsten dag van
elke maand, gedurende het eerste halfjaar 1897 uiteenliep
tusschen 1089 en 1215 eu gedurende het tweede halfjaar tusschen
1072 en 1275, of gemiddeld 1166, tegen 1308 in 18 n 6. bedroeg
het cijfer der overledenen gedurende 1897 40 en dat der herstelden 131, welke cijfers in 189ü niet zoo gunstig waren,
namelijk respectievelijk 74 en 04. Als hersteld zijn hierbij niet
gerekend de zoodanigen, die, hoewel niet voor den dienst te
velde of bij de kolenontginning geschikt, toch niet lichteren
arbeid belast kunnen worden (verg het dienaangaande medegedeelde op blz. 83 van het vorig verslag). Wel werden in .Mei
1897 een 250-tal voor lichteren arbeid goedgekeurd, doch betretfende den aard van den op te leggen arbeid en de plaatsen
van tewerkstelling werden door de betrokken geneeskundige
autoriteiten zulke beperkende voorwaarden gesteld, dat op
plaatsen, waar juist aan hunne diensten behoefte bestond , daarvan geen gebruik kon worden gemaakt. In verband met den
sedert gunstig geworden gezondheidstoestand te Samarang
werden echter in Maart jl. een 25-tal verpleegden naar Samaraug
gezonden voor het verrichten van lichten arbeid aldaar.
Was te Soerabaija het aantal berriberri-gevallen onder de
gevangenen gedurende de eerste negen maanden van 1897
geleidelijk verminderd en deed de ziekte zich in de maanden
October t/m December in 't geheel niet meer onder hen voor,
de inrichtingen voor veroordeelden te Samarang bleven bijna
het geheele jaar door van berriberri verschoond , daar alleen
gedurende de maanden Januari en Februari enkele gevallen zich
voordeden. Onder de overige gevangenissen op Java waren
het in 1897, voor zooveel uit de ontvangen berichten blijkt.
alleen sommige in de residentiën Pasoeroean, Probolinggo en
Bezoeki, waar de berriberri bleef heerschen, echter mede in
afnemende mate. De in de residentie Probolinggo aangetaste
gevangenen werden, als gewoonlijk, voor het meerendeel ter
genezing opgezonden naar het in 't vorig verslag (blz. 83)
bedoelde kleine berriberri-gesticht te Wangkal (bezuiden Kraksaiin). Van de 130 verpleegden aldaar gedurende 1897 overleden
er 13 en werden er 38 geëvacueerd naar het gesticht te Buiteuzorg.
Aangaande andere ziekten in de gevangenissen op Java en
Madura werdt bericht dat zy in 1897 te Soerabaija meer voorkwamen dan in de laatste jaren het geval was geweest. Door
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de cholera toch werden te dier plaatse 54 gevangenen aangetast, van welke er 24 overleden, terwijl ook koortsen en
buikziekten — vooral onder de van Lombok geëvacneerdeu —
vele slachtoffers eischten. Ter voorkoming zooveel mogelijk van
besmetting van hnnne medegevangenen werden, tijdens het
heerschen van de cholera, alle veroordeelden, die ziek werden
terwnl zij zich buiten de gevangenis te werk bevonden, en
alle van elders aangebrachte veroordeelden, die zich bij aankomst onwel gevoelden, niet eerst naar de gevangenis, doeh
rechtstreeks van de plaats, waar zij zich bevonden, naar liet
stadsverbaud vervoerd. Cholera kwam, hoewel in mindere
mate, ook elders in het gewest onder de gevangenen voor, en
overigens ook in sommige gevangenissen der residentie*!) Pasoeroean , Probolinggo en Madura.
Het volgende is over 1897 gemeld omtrent den ge/.ondheidstoestand onder de in de buitenbezittingen aanwezige gevangenen.
Een groot contingent zieken, ten deele ook berriherri-lijders,
leverden de bij de krijgsmacht in Atjeh en bij de gonvernementskolenontginning in de Padangsche Uovenlanden gedetacheerde
veroordeelden tot dwangarbeid. Velen van die zieken werden geevacueerd naar Fort de Koek (hoofdplaats der Padangsche Bovenlauden) en naar het reconvalescenten-gesticht te Ueloe Liman
Manis nabjj l'adang, terwijl overigens het nieuwe dwangarbeiderskwartier te Padang voorloopig bleet' dienen tot opneming van
zieke veroordeelden (meest geëvaeueerden), voor Wie elders geen
plaats was te vinden. Sedert October 1897 geldt voi>r de dwang*
arbeiders in Atjeh dezelfde voeding en dezelfde geldelijke tegemoetkomiug ter verbetering daarvan als toen voor de inlandsche
militairen aldaar ifl ingevoerd (verg. blz 30 hiervóór), met
welken maatregel beoogd werd, vooral in verband met de van
hen gevorderde zware diensten , het weerstandsvermogen dezer
gestraften zooveel mogelijk op te voeren. Onder de bij de kolenontginning tewerkgestelde gestraften was de gezondheidstoestand in het najaar van 1897 merkbaar beter dan te voren :
zoo was byv. op '51 October, niettegenstaande de sterkte iets
grooter was dan in de vier voorafgegane maanden , het aantal
zieken p. m. de helft minder dan op uit. der maanden Juni
t m September , welke gunstige wending — zoo wordt bericht —
misschien verband houdt niet de omstandigheid, dat omstreeks
dien tijd de kwartieren te Sawah Loento en te Doerian van
leidingen met stroomend water werden voorzien. Ter Oostkust
van Suniatra was de gezondheidstoestand , vooral te Medan en
Laboeau Deli, over het geheel minder gunstig. Op beide plaatsen
werden betrekkelijk vele gevangenen door berriberri aangetast.
Tot het verstrekken aan de geïnterneerden van onafgewerkte
ryst kon in dit gewest in 1897 nog niet worden overgegaan.
Te Pontianak (Westerafdeeling van Borneo) werd de in 't vorig
verslag (blz. 84) vermelde proef, om in de voor de gevangenen
bestemde ryst bij het koken eene kleine hoeveelheid dubbelkoolzure soda te voegen, gestaakt, aangezien daarmede geen
merkbare uitkomsten waren verkregen. Gedurende de eerste
maanden van het jaar werden in de gevangenis te genoemder
plaatse nog betrekkelijk velen door berriberri aangetast. De
ziekte kwam echter, na een tiental slachtoffers gemaakt te
hebben, tot staan, terwijl sedert, nadat inmiddels de nieuwe
voedingswijze met onafgewerkte rijst was ingevoerd. zich geen
nieuwe gevallen meer voordeden. Te Makasser bleef berriberri
nog steeds de meest voorkomende ziekte onder de gevangenen,
hoewel toch ook hier geconstateerd kon worden dat het totaal
aantal gevallen gedurende 1897 minder bedroeg dan in vorige
jaren. Tot de proef met verstrekking van onafgewerkte rijst kon
te Makasser eerst in 't laatst van het jaar worden overgegaan.
De reeds in 't vorig verslag vermelde gunstige toestand in de
residentie Menado bleef ook in 1897 aanhouden , terwijl eindelijk
te Amboina wel nog 43 gevallen van berriberri voorkwamen ,
doch geen der aangetasten bezweek.
De arbeid der veroordeelden — Europeesche zoowel als inlandsche — was in hoofdtrekken wederom dezelfde als in vorige
jaren. Die van eerstgenoemde categorie wordt berekend, na
aftrekking van de kosten van deskundig toezicht en van de
inkoopprijzen der verbruikte materialen , over 1897 in het geheel
eene besparing boven bestelling of aanmaak bij particulieren te
hebben opgeleverd van f 18 670, tegen f 15 039 in 1890. De
tewerkstelling van tot dwangarbeid veroordeelde inlanders iu Let
kleermakers-atelier der voor Europeanen bestemde centrak ^evangenis te Samarang werd in 1897 — met gemiddeld 10 man
daags — slechts gedurende een 10-tal maanden voortgezet, waarna
de proef, in verband met het sedert sterk afgenomen aantal dwang-

arbeiders daar ter plaatse, werd gestaakt. Hun arbeid leverde u i.-ttemin. na aftrekking van de kosten, in 1897 DOg eene winst op van
f 2284, tegen f 3941 in 1896, teen gemiddeld 17 dwangarbeiders
gedurende het geheele jaar in bedoeld atelier benuttigd werden.
Op gelijke wijze berekend, wordt de winst, behaald niet den

arbeid, verricht door de tot dwangarbeid veroordeelde inlandsche vrouwen in de voor baar bestemde centrale strafinrichting,
geschat op f 11 008. In 1890. toen het aantal op die wijze tewerkgeatelden trouwens geringer was, beliep het cijfer t 7640. De
tot dwangarbeid veroordeelde mannen werden, evenals in 1890 ,
voor het grootste deel benuttigd ten behoeve van het departe*
nient van oorlog (in de eerste plaats ter toevoeging aan de
krijgsmacht in Atjeh en op Lombok en voor het overige bij de

militaire hospitalen en kampementen), soomede ten behoeve van

het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid (bij
de reeds besproken gouvernemeiits-kolenontginnnig in de |'adangsche Bovenlanden). Naar Atjeh werden in 1807 opgezonden
1231 dwangarbeiders, naar Lombok 115. en naar hetkolenveld
2269. Bij het einde des jaars was de üterkte der op die wijze
tewerkgestelde gestraften respectievelijk 1256, 203en2598. Wat
verder omtrent den arbeid der veroordeelden wordt bericht,
komt geheel overeen niet het in 't vorig ver-lag (blz. 84) aangeteekende.
Orde en tucht lieten op enkele plaatsen te wenschen over.
Ontvluchtingen van veroordeelden van de plaatsen . waar zij
waren tewerkgesteld . kwamen als altijd veelvuldig voor. Benige
cijfers daaromtrent lijn opgenomen in de reeds vermelde bijlage
G. Ten aanzien van 37 plaatsen (16 op Java en21 in de bnitenbe/.ittingen) vindt men vermeld , dat er 86 inlandsche veroordeelden of preventief gevangenen uit de gevangenis wisten te
ontsnappen. Van dezen waren er bij het einde des jaars 42 weder
gevat.
De tot dusver bij wijze van proef genomen maatregel betreffende
het afknippen of afscheren van het hoofdhaar van alle tot meer dan
drie maanden dwangarbeid veroordeelden, met uitzondering van
vrouwen en Chineezen (zie blz. 86 van het verslag van 1895),
is thans, ingevolge eene regeeringsbeslissing van October 1897 ,
definitief ingevoerd in alle gewesten . behalve de gouvernementen
Sumatra's Westkust en Atjeh en onderlioorigheden , onder het
voorbehoud echter dat de betrokken hoedden vaii gewestelijk
bestuur bevoegd zijn om in bijzondere gevallen, uitsluitend te
hunner beoordeeling. afwijkingen van dien maatregel toe te
staan.
In Januari 18itS (Indisch Staatsblad n". 48) zijn , voor zooveel
noodig, nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent de wijze waarop
in de voeding van gevangenen en veroordeelden is te voorzien
bij' vervoer in Nederlandsch-Indië. Tevens is daarbij eene regeling gemaakt ten aanzien van ontslagen inlandsche gevangenen ,
bijaldien zij niet in staat zijn om , in afwachting van de eerst
voorkomende gelegenheid tot terugzending naar de plaats van
htrkomst of gedurende de reis derwaarts , zelf in hun onderhoud
te voorzien. Wat het vervoer van gevangenen betreft, dat tegenwoordig op Java voor een groot deel langs den spoorweg geschiedt, verdient nog vermelding dat in Februari jL een speciaal
daartoe ingerichte gevangenwagen werd in gebruik gesteld.
Volgens de boekingen bij het departement van justitie beliepen
de kosten van het gevangeniswezen , ongerekend hetgeen voor
gebouwen werd uitgegeven , over het laatst bekende jaar (1896)
f 2 094 045 (tegen f 1 910 220 over 1895). waarvan wegens traktementen en toelagen aan ambtelijk personeel bij de gevangenissen
en kettingkwartieren f 208 242 (in 1895 f 205 718) en wegens
bezoldiging van mandoors, belast met het toezicht over de veroordeelden tot dwangarbeid of ten arbeidstelling aan de publieke
werken, f 109 710 (iu 1895 f 102 775).
Verder vindt men nog aangeteekend dat voor de Europeesche
gevangenen te Batavia en te Samarang, bij eene gemiddelde
dagelijksche sterkte van 93 man in 1896 en 77 in 1897 , werd
uitgegeven (daaronder ook de kosten van onderhoud der gebouwen) in eerstgemeld jaar f 59 162 , en in 1897 f56 848, dat is
achtereenvolgens gemiddeld f 1.73 en f 2,n2 per hoofd en per dag
§ 6.

Militair recht i-u militaire rechtspraak.

Omtrent deze onderwerpen zijn ook thans geen nieuwe regelingen te vermelden. Eene statistiek betreffende de militaire
rechtspraak over de jaren 1891 t m 1895 wordt aangetroffen in
de tabellen n°. 12 en volgende van bijlage D hierachter.
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afdeeling van Borneo uitgevaardigde herziene verordeningen op
het presteeren van gemeentediensten
door vreemde oosterlingen
Onder «Ie iu 1897 door verschillende gewestelijke bestuurders aldaar (Javasche Courant 1897 n ns Oen51); de verordening van
afgekondigde gewestelijke en plaatselijke verordeningen ver- den resident van Amboina , waarbij om de in 't vorig verslag
dieni'ii in de eerste plaste vermeld te worden de in het belang (blz. 104) vernielde reden de vreemde oosterlingen op de Bandavan de volksgezondheid uitgevaardigde keuren. Zoo werden door eilanilen van \vaeht- en rondediensten in de verschillende wijken
den resident van .lapara, met intrekking van de te dier zake en kampongs werden ontheven (Javasche Courant 1897 n". 67),
bestaande politiekeur van 1874, verscherpte bepalingen va*tge- zoomede het bn politiekeur door den resident van Soeraban'a
steld tot wering van de schadelijke gevolgen , welke uit de herziene reglement voor de Europeesche wykmeesters op de geprostitutie voortvloeien (Javasche Courant 1897 n°. 45), terwijl westelijke hoofdplaats (Javasche Courant 1897 u". 50).
ae TOOt de residentie Bantam en voor de hoofdplaats der resiIngetrokken werd eene indertijd voor de residentie Kadoe
dentie Benkoelen bestaande verordeningen iu het belang van uitgevaardigde politiekeur betreffende de registratie en de controle
zindehjkheid, orde en veiligheid door nieuwe werden vervangen, op de inlandsche bedienden.
en de o. a. voor de hoofdplaats Medau en Laboean Deli (residentie Oostkust van Snuiatra) geldende verordening van soort§ 8. Bijzondere rerliten.
gelijken aard, met instemming van liet betrokken inlandsch
zelfbestuur, toepasselijk werd verklaard op de havenplaats Panglteehi run verblijf. Terwijl gedurende 1897 iu 12 gevallen eene
kalanBrandan in de afdeeling Beneden-Langkal (Javasche Cou- vergunning tot vestiging (inwoning) in Nederlandsch-Indiè'aan
s
raut 1897 n . 17, 12 en 51). Ook werden voor sommige gewesten de aanvragers (1 Europeaan en 11 Chineezen) moest geweigerd
of hoofdplaatsen nieuwe of gewijzigde verordeningen vastgesteld, worden , kon die aan 1858 niet-ingezetenen worden verleend,
hetzij op het slachten van vee, hetzij op de broodbakkerijen, en wel aan 115 Nederlanders , aan 63 andere Europeanen en
hetzij op het begraven van lijken van Europeanen ofChineezen. met dezen gelijkgestelden , zoomede aan 1680 oostersche vreemVerordeningen, welke speciaal tot veiligheidsbelangen betrekking deliugai, welke cijfers over 1896 beliepen 173, 117 en 1877.
hadden , waren: die voor het aan ons gezag onderworpen ge- Ten aanzien van de oostersche vreemdelingen is thans voor
deelte van Groot-Atjeh uitgevaardigd (met herziening van de 't eerst eene opgaaf par getMtl ontvangen (zie bijlage E hierachter),
in 1879 aldaar iu werking gebrachte keur op het zich in het niet alleen wat de verleende en geweigerde akten van inwoning,
openbaar gewapend vertoouen) tegen het dragen en vervoeren maar ook wat de voor aanvankelijk verblyf verleende en geweigervan blanke wapenen door inlanders en met hen gel ijkgestelden . de toelatingskaarten betreft. Zoodanige voorloopige toelating
voor zooveel daartoe niet uitdrukkelijk gerechtigd verklaard verkregen 23 116 oostersche vreemdelingen, doch moest aan 262
(Javasche Courant 1897 n°. 46): — de keur van den resident andere onthouden worden. Hierbij valt op te merken dat in die
van Probolinggo, houdende verbod aan inlanders en met hen gewesten buiten Java en Madura, voor welke zoogenaamde koeliegelijkgestelden om zich na zonsondergang iu hot openbaar te ordonuantiën zyu uitgevaardigd, de op contract aangenomen
vertoonen zonder licht bij zich te dragen (Javasche Courant koelies van elders geen toelatingskaarten behoeven, omdat voor
1897 n'. 16); — de voor de residentiën Madura, Probolinggo hen de werkovereenkomst, zoolang deze wordt nageleefd , als
en Pasoeroean iu het leven geroepen gelijkluidende reglementen toelating geldt. Bovendien zijn in de cijfers ten aanzien van de
op het voeren van licht door inlandsche vaartuigen, die aldaar oostersche vreemdelingen, wat de residentie Riouw en onderzich iu havens. riviermondingen, rivieren of binnenwateren hoorigheden betreft, slechts begrepen de tot dat gewest behoorenophouden , zoomede op het vervoer over zee van personen, vee de landschappen op Sumatra's vasten wal, zijnde voor het overig
en goederen niet inlandsche vaartuigen (Javasche Courant 1897 deel van het gewest de bepalingen op de toelating en vestiging
n"\ 49, 73 en 90); — de verordening voor de residentie Japara , voor deze categorieën van personen niet van toepassing.
waarbij , ter voorkoming van belemmering in den waterafvoer
Tegen in 1896 in 359 gevallen, werd in 1897 in 187 gevallen
en de daarvan te duchten schadelijke gevolgen, verboden wordt het verleenen van eene akte van vestiging iu beraad gehouden,
het planten van gewassen in en ter zijde van de bedding van omdat de verzoekers (op 2 Europeanen en 1 Armeniër na, allen
rivieren , kanalen, leidingen en slooten (Javasche Courant 1897 oostersche vreemdelingen), ofschoon voor het oogenblik in hun
n°. 1) In het belang der openbare orde werden door den resi- onderhoud kunnende voorzien , nog te korten tijd in Indiè' waren
dent df>r Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo voorschriften om te kunnen doen blyken dat gn op den duur genoegzame
uitgevaardigd op de logementen , herbergen en dergelijke voor middelen van bestaan zonden bezitten of door werkzaamheid
het publiek toegankelijke inrichtingen, voor zoover deze niet kunnen verkrijgen; de termijn, waarvoor aan deze personen
door en uitsluitend ten behoeve van inlanders gehouden worden vergunningen tot voorloopig verblijf' (toelatingskaarten) waren
(Javasche Courant 1897 n". 81), terwijl door den resident van uitgereikt, werd daartoe voorshands verlengd.
Menado. tot tegengang van veediefstalleu , voor de Minahassa
De gevallen, waarin gedurende 1897 niet-ingezetenen, die
en de gouvernementsdistricten van Goroutalo eene verordening niet aan «ie bepalingen op de toelating en vestiging hadden volwerd in het leven geroepen, regelende de registratie van de daan , hetzij dat zy zich niet ty'dig hadden aangemeld, hetz\j
aan eig-'nlijk gezegde inlanders toebehoorende buffels , runderen dat hun de toelating of vestiging moest geweigerd worden , door
of paarden , en tevens de verplichte aangifte bij eigendomsover- het openbaar gezag uit Nederlandsch-Iudië verwijderd werden
gang daarvan (Javasche Courant 1897 n J . 1). Met het doel om of na bekomen aanzegging vrywillig vertrokken , betroffen, met
verval van den paardenstapel tegen te gaan , werd in de residentie uitzondering van 3 Europeanen, uitsluitend oostersche vreemdePreanger Regentschappen het tot dusver voor één afdeeling lingen. Wat deze laatsten betreft, bevat voormelde bylage E
gegolden hebbende verbod tegen het laten losloopen van heng- ook op dit punt nadere gegevens.
sten tegelijk met merries algemeen gemaakt (Javasche Courant
Van de hooger vermelde 178 aan Europeanen en met dezen
1897 n°. 29).
gelijkgestelden verleende vergunningen tot inwoning werden er
De verordeningen op het gebruik van de openbare wegen 130 op Java en Madura (door den Gouverneur-Generaal) en 48
door rij- en voertuigen , enz. werden vermeerderd doordien in in gewesten daarbuiten (door den betrokken hoogsten gewestedit onderwerp ook voorzien werd voor de hoofdplaats der af- lyken gezaghebber) verleend, welke verdeeling, alleen wat
deeling Ojembrana (Bali), terwy'1 voor de gewestelijke hoofd- Nederlanders betrof, beliep 95 en 20. De 63 ter inwoning toeplaatsen Medau (Oostkust van Suniatra) en Bandjermasin (Zuider- gelaten andere Europeanen en met hen gelijkgestelden waren
en Oosterafdeeling van Borneo) bij politiekeur regelen werden naar nationaliteit verdeeld aldus: Belgen 3 , Franschen 1,
uitgevaardigd omtrent het verkeer met velocipèdes (rijwielen) Duitschers 2 3 , Oostenrijkers 7 , Hongaren 1, Rumeniè'rs 1 ,
op de openbare wegen en pleinen aldaar (Javasche Courant 1897 Engelschen 6 , Schotten 1, Europeesche Britsche onderdanen uit
n<" 50, 71 en 29).
Britsche koloniën 3 , Zwitsers 6 , Italianen 1 , Portugeezen 1 ,
In verband met het tot stand komen van eene artesische Amerikanen 5, Australiërs 8 en Perzen 1. Nopens de voormelde
watervoorziening op de afdeelingshoofdplaatsen Poerwodadi (Sa- 48 toelatingen, buiten Java en Madura verkregen, blijkt uit de
marang) en Sragen (Soerakarta) werden op die plaatsen toepas- ontvangen opgaven overigens nog dat er 15 door den resident
selijk verklaard de voor de hoofdplaats van elk dier gewesten van de Oostkust van Sumatra waren verleend en wel aan 7
bestaande verordening tegen het beschadigen van bedoelde werken Nederlanders, 3 Duitschers, 4 Zwitsers en 1 Italiaan.
en het misbruiken van het water der putten (Javasche Courant
Aan 203 Europeanen en met hen gelijkgestelden, die in Indië
1897 n - . 18 en 61).
aankwamen met het doel om aldaar te reizen, werd in 1897 de
Verder verdienen nog afzonderlijk genoemd te worden: de daartoe noodige vergunning verleend, zoomede aan 5 oostersche
door de residenten van Probolinggo en de Zuider- en Ooster- vreemdelingen, wat deze laatsten betreft krachtens de i n ' t vorig
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tevens toestonden de voor den algemeenen handel opengestelde

boksehe vorstengeslaebt, den in 't verslag van 1896 (blz. 35)
genoemden aehterneef van wijlen den ex-radja, wien nu de afdeelingshoofdplaats Uuitenzorg als verblijf werd aangewezen (gou*
verneiuentsbésluit dd. 19 Xovember 1897 n . 16), en eindelijk ten

havens buiten Java te beaoeken. Voor zoover de tot reizen aangekomen Europeanen en niet hen gelijkgesteldcn hunne aanvraag

aanzien van de in de noot op blz. 8 hiervóór bedoelde Atjehsche
v r o u w , aan wie de hoofdplaats Batavia, in stede van de hoofd-

tot een enkel gewest beperkten (en uit dien hoofde zich de
vergunning door den hoogsten gewestelijken gezaghebbersagen

werd aangewezen (gouvernonientsbesluit dd. 20 Blaart 1808 n". 1).

verslag (bit. 86) besproken ordonnantie dd. 25 Augustus 18'.)ó
(Iniliscli Staatsblad D*. 161). Deze laatste5 vergunningen werden
verleend

voor reizen

op .lava,

terwijl 2 er van tien houders

r e n e e n d ) waren zij 07 in g e t a l : 3'J van dexe gewestelijke vergunningen golden voor de Zuider-en Oosterafdeeling van Borueo,

10 voor het rorstengebied in bet gonrernement Celebes en onderhoorigheden, 3 voor Heukoelen , 3 voor de vvesterafdeeling van

Borneo, 1 voor het gouvernement Sntuatra's Westkust, 1 voor
Riouw en onderhoorigbéden en 1 voor Timor en onderhoorig*
beden. Van de overige 186 aan Europeanen en met dezen
gelgkgestelden verleende reisvergunningen, alle, evenals de
5 eerstbedoelde. door den Gouverneur-Generaal verleend, betroffen er 96 enkel .lava, 1 .Java en Madura, l .lava en >Suuiulr:i,
1 J a v a en Celebes, 1 J a v a , Sumatra en Celebes en 1 J a v a ,
S u n i a t r a , Borneo en Celebes, terwijl in al de andere gevallen
de vergunning werd verleend zonder aanduiding ran bepaalde
streken. Wa:ir het gewesten buiten Java en Madura g o l d , werd
in den regel het voorbehoud gemaakt dat reizen buiten het

rechtstreeks bestuurde gouvernementsgebied alleen zouden mogen
worden ondernomen na overleg met en toestemming van d l
betrokken Eoropeesche autoriteit.
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in 't vorig
verslag ( l Juli 1807) tot I Mei'lS'.is werd de bij art. 17 van
het Hegeeriugsregleineiit bedoelde politieke maatregel van vcrwijderiug toegepast ten aanzien van 2:1 tot de inheemsche
bevolking van Nederlaiids-h-Indié' behoorende personen, zijnde
5 inlanders uit Soerakarta en IJjokjokarta, 1G Atjehers (onder wie eene vrouw) en 2 inlanders uit de Westerafdeeling
van B o r n e o , namelijk een hoofd der Aiiibalau-Dajaks en een
.audsgroote van Matan. Over bedoelde lieden is nader gehandeld
in hoofdstuk C van dit v e r s l a g : rexg. !>!/.. 2 , 8 ( n o o t ) , 17 en
18 hiervóór. Aan een door het hoofd van het Pakoe Alamsche
gebied in Djokjokarta van daar verbannen bloedverwant wees
de Gouverneur-Generaal, voor zoolang de verbanning zou duren ,
Minirok op Uanka tot verblijfplaats aan.
Aan een 6-tal in 1804 naar J a v a gerelegeerden , afkomstig
uit de gouvernementslanden van ('elebes , welke inlanders , allen
verwant aan de vroegere regenten familie van Kaba (afdeeling
Noorderdistricten), in 't laatst van 180:3 hadden medegewerkt
om een van misdrijf besehuldigden inlander van aanzien, tijdens
diens overbrenging naar Maros , gewapenderhand te ontzetten
(verg. het verslag van 1805. blz. 25), werd bij goiiverneinentsbesluit dd. 2U Mei 1807 n". 4 vergund naar hun geboorteland
t e r u g te k e e r e n . aangezien van hunne wedertoelating in de streek
waaruit zij afkomstig w a r e n , naar het oordeel van den gewestelijken g o u v e r n e u r , voor de openbare rust en orde aldaar geen
gevaar was te duehten. Gelijke overweging gold , vooral niet
het oog op den geruiinen tijd reeds rerloopen sedert h u n n e verwijdering, voor eene gunstige beschikking (gcuverueinentsbesluiten dd. 4 en 5 Xovember 1807 n * 0 en til) op de verzoeken
— om hun den terugkeer naar hun geboorteland toe te staan —
van twee politieke ballingen van aanzienlijke a f k o m s t , den in
1S77 naar Muntok (Uanka) gerelegeerden Tidoreeschen prins
DANOI: BA HA en den in 1870 naar Sindangbaraug (I'reauger
Regentschappen) gerelegeerden hroeder van ilen toennialigen
regent van Hezoeki (verg. het verslag van 1878, blz. 3 2 , noot
1 , en dat van 1870, blz. 7(5).
Met opzicht tot een 5-tal geïnterneerden vond de Indische,
liegeering termen om in de hun aanvankelijk aangewezen verblijiplaatsen verandering te brengen , hetzij wegens politieke redenen,
hetzij ten einde hen in staat te stellen om heter in hun onderhoud te voorzien. Uit geschiedde ten aanzien van de in 1805
(zie het verslag van 180t>, blz. 18) naar Hengkalis (residentie
Oostkust van Suiuatra> verwijderde twee zonen van den exkedjoeroean van het Taniiangsche landschap K a r a n g , die in
Februari 1808 vergunning kregen om zich voortaan ter hoofdpi, iats van genoemde residentie, te Medan , op te houden : verder ten aanzien van den gewezen radja van Boenoet ( \ \ e s t e r afdeeling van Horneo) . over wien laatstelijk gehandeld is in liet
verslag van ÏS'JU (blz. (>2), aan wien werd toegestaan zich in
de geheide residentie I'reauger Regentschappen en de afdeeling
Galoeh der residentie Oheribon vrjj t e bewegen (gouvcrnenientsbealnit dd. ld September 1897 n". :12): voorts ten aanzien van
een der in 1805 naar Benkoelen verbannen leden van het Lom*
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plaats Bandong (I'reauger Regentschappen), als verblijfplaats
In October 1807 werd nader onder de aandacht der gewestelijke
bestuurders gebracht (zie de gouvernement-circulaire in n". 5200
van het Bij blad op het Indisch Staatsblad) d a t , tot het ondergaan van het bij art. 18 van het Kegeeringsregleiiieut voorgeBchreren voorafgaand verhoor, de personen, wier politieke verwijdering in overweging wordt genomen , belmoren te worden
opgeroepen niet bij deurwaarders-exploit, maar bij een den be-

trokkene te beteekenen bevelsehrifi van het hoofd van gewestelijk
bestuur,

voor hoedanig bevelschrift, evenals voor het exploit

van beteekening, bij deselfde circulaire een model werd voorgesehreven.
liet tot dusver

in de resideiitié'n Ainboina en Ternate be-

staaude gebruik dat vreemde oosterlingen vooralle reizen buiten
de plaats h u n n e r inwoning een pas a a n v r a g e n , h o e / e e r d e in
1 Si 0 herziene passenregeling dit van hen en van niet tot de
oorspronkelijke bevolking behoorende inlanders slechts vorderde
voor reizen buiten het eiland hunner i n w o n i n g , werd bij ordonnantie van 30 Mei 1897 (Indisch Staatsblad i r . 110) alsnog

tot eene verplichting gemaakt, daar het wensehelgk moest geacht
worden (hoofdzakelijk om geen voet te <rt>Vi-\\ aan verboden
h a n d e l , bijv. in kruit en lood. aan het in zwang raken van het

opiumgebruik of aan Mohammedaausche propaganda) het reizen
en trekken van (Jhineezen en Arabieren op ( ' e r a n i . B o e r o e ,
enz bij voortduring onder controle te h o n d e n , terwijl diezelfde
verplichting werd uitgestrekt tot niet-inheemsche inlanders.
Tevens luiden nu de bepalingen voor Ternate in dier voege dat
geen twijfel meer kan bestaan omtrent hare toepasselijkheid
ook op die vreemde oosterlingen en inlandsehe niet-sultansonderdanen , welke aldaar buiten het rechtstreeksch gouverne-

mentsgrondgebied woonachtig zijn.
Met betrekking tot het gouvernement Atjeh en Onderhoorig*
heden zijn bij de op 1 J u n i 18*.)8 in werking getreden ordonnantie dd. 12 April te voren (Indisch Staatsblad 1808 n". 141),
tot bevordering van de veiligheid aldaar, bijzondere vooischriften
vastgesteld ten aanzien van het reizen van inlanders en met hen
gelykgestelden, die uit het buitenland i n d a t gewest aankomen ,
dan w e l , te land of ter z e e , van eene plaats b i n n e n d a t gewest
naar eene a n d e r e , daarbinnen of daarbuiten gelegen , zich hegeven.
Drukpers. In 1807 werd berecht één drukpersdelict en wel te
Soerabaija. lu deze zaak werd de beklaagde — een inlander —
bij arrest van het Hooggerechtshof van 8 September 1807 , niet
verbetering van het vonnis van den raad van justitie te Soerabajja van 20 Mei 1807, onder aanneming van verzachtende omBtandigheden, tot dwangarbeid buiten den k e t t i n g voor den tijd
van veertien dagen veroordeeld ter zake van laster door middel
van een verspreid drukwerk.
Hij het einde van 1807 waren nog a a n h a n g i g 2 drukpersver
volgingen (één te Soerabaija en één te Padang).
Slavernij vu pandeHngtehap.
In de afdeeling P a d a n g L a w a s der
residentie Tapanoli (gouvernement Sumatra's Westkust) verminderde het aantal s l a v e n , volgens de r e g i s t e r s , van 035 in
18'.»ó tot 020 iu 1-07. Ook in de Tobasehe landschappen der
afdeeling Toba en Silindong van betzelfde gewest viel eene
daling van het aantal geregistreerde slaven te con.stateeren.
Bedroeg dit bij het einde van 1 8 % , volgens van den controleur
van Toba ingekomen verbeterde o p g a v e n , 272 (1G4 volwassenen
en 108 k i n d e r e n ) , op uit. Is>,i7 waren er aanwezig 246 (114
volwassenen en 102 kinderen).
• •uitrent de slavernij in de zelfbesturende landschappen der
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo wordt b e r i c h t ,
dat de in 1892 in Boeloengan en in 1805 in Koetei getroffen
regelingen omtrent de registratie en geleidelijke vrijmaking van
de slaven aldaar goed voldeden. In Hoeloengan waren op uit.
1S97 nog 880 onvrijen ingeschreven. In de Herouwsche landsshappen Goenoeng Tabner en Sambalioeng, waar de regelingen
eerst dagteekeuen van Juli is')!}, waren respectievelijk 7 0 e n 14
slaven inges; breven. Voor Goenoeng Taboer was inmiddels de
termnn van inschrijving met zes maanden verlengd en dus op
l'/i j a a r bepaald. Voor een 8-tal ingeschrevenen (I in elk dei

54

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1808. [Nederl. (üost-) Indië.J

beide laudsohappen) hield de staat van onvrüheid c U in 1897
o p , doordien zij gelegenheid ronden zich vrij te koopen dan
wel door hun meesten irerdeu vrij rerklaard. Ten opzichte van
de landschappen i';i~ïr en Pegattan konden regelingen «nu tot
de geleidelijke afschaffing van de slavernij te geraken, nog niet
worden getroffen. Vergeleken bjj vroeger moet echter de slavernij
aldaar reeds veel zijn afgenomen. Door bei Bultansbestuur van
Kiictci werd. in vereeniging met hel Europeesch bestuur, i ene zaak
betreffende slavenhandel in behandeling genomen. Eeninlander
Dameljjk, betrokken in de onderhandsche overneming van twee
slaven . werd wegens medeplichtighei I aan nienschenhnndel onder
verzachtende omstandigheden tol zea maanden dwangarbeid
veroordeeld.
In hol gouvernement Celebes en onderboorigheden erlangden
gedurende 1897 23 uil de zelibosturende rijken naar hei gouvernementsgcbied gevluchte slaven (6 mannen, 11 vrouwen en 0
kinderen) hunne vrjjheid, doordien huU, met toepassing van
het in IS'.'."» aangenomen beginsel ('/ie hel verslag van da'.jaar.
ld/.. 72), het noodige losgeld lit 'slands kas werd roorgeschoten . ten einde zich te kunnen vrijkoopen.
Van één geval van slavenhandel iverd van den civielen gezaghebber van Soemba (residentie Timor en onderhoorigheden)
berieht ontvangen, welke zaak. liij de afsluiting te Batavia van
de inededeelingen voor dit hoofdstuk, nog in onderzoek was.
Met een onderzoek naar het aantal slaven op Lombok ia een
aanvang gemaakt . doch door verschillende omstandigheden was
men daarmede nog niet gereed Bekomen.
Overtreding van de sinds 1S72 l Indisch Staatsblad n . 114)
voor alle onder ons rechtstreekse h bestuur Btaande streken
geldende verbodsbepalingen tegen li"t nemen van pandelingen
tot zekerheid van schuld werd in 1 Sï'7 in twee gevallen geconstateerd, beide in het gouvernement Celebes en onderl ri^iiedeu. Van de twee daders werd de een veroordeeld tot f ö<»
boete, terwijl de andere de vlucht nam.
£ '.'.

Pastillen rn instellingen met hel rechtswezen in verband.

Indisehen dienst opgenomen. Voor twee hunner moesten med
standplaatsen boven de formatie worden aangewezen, waarto'
de keuze viel op Rembang en op Muntok (Banka), doch d1'
derde der nieuwbenoemden kon de door mutatifin opengevallen
standplaats Póntianak innemen. Deze mutatiSn waren het gevolg
van de zending naar China van den te Batavia gevestigden
ambtenaar voor Chineesche /.ak"ii. wien in April IS98 werd
opgedragen zil b voor den tijd van twee jaren . oi'zooveel korter
als zal b .ijken voldoende te zijn. derwaarts te begeven t«'n einde
zich ver Ier in de Chineesche taal-, land- en volkenkunde te
bekwamen, hoofdzakelijk met het doel om tijdens zijne zending
niet alleen eene Chineesche vertaling te leveren van de op de
Chineezen in Nederlandsch-Indiè" toepasselijke gedeelten onzer
Indische Wetboeken (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van
Koophan lel). maar ook eene officieele spellingslyst van ('liineesche
namen samen te stellen. Eene vertaling of bewerking in het
Chineesch van de voorschreven gedeelten der beide wetboeken
werd we ischeltjk geacht in verband met de ter hand genomen
nieuwe regeling van den privaatreehtelijken toestand der Chineezeu op lava en Sladura (Terg. blz. 47 hiervóór), terwijl het
bijeenbrengen van gegevens voor eene spellingslijst als de bedoelde dienstig kon zijn in het belang van eene eventueele
invoering van een burgerlijken stand voor Chineezen. In Mei
ijl. is nog bepaald dat bedoelde ambtenaar zijn verblijf in China
mede zal hebben dienstbaar te maken aan dp bevordering van
de emigratie van geschikte werklieden uit het zuiden van jjenoemd
Kijk naar de afdeeling Deli (residentie Oostkust van Sumatra).
Omtrent de in Indië als translaten» of tolken voorwestersche
of oostersche talen toegelaten of aangestelde deskundigen vindt
men «ene opgaaf in deel II van den Indisehen Regeeringsalmanak voor 1898 (zie blz. 130131 aldaar).
In April 1S08 (Indisch Staatsblad n \ 145) werd door den
Gouverneur-Generaal ingetrokken de sedert 1801 onvervuld gelaten betrekking van éleve-tolk voor de Soendaschetaal, waarvan de vervulling voorshands niet meer noodig werd geacht.
Deze inlandsche betrekking was in 1870 (Indisch Staatsblad
n . 326) in het leven geroepen.

Pnil.lizijiis en notarissen. Zoowel te Padang als te Makasser,
waar de substituut-griffier bij den raad van justitie tevens als
Wees- ni boedelkamers. Over 1S07 beliepen de kapitalen, ter
waarnemend praktizün fungeert, bleef die waarneming ook aan /.die waarvan aan de geadministreerden der Rwsskamera (Eurode in 1897 nieuw opgetreden titularissen opgedragen.
i peanen en met, hen geljjkgestelden) rente was uit te keeren :
Gedurende 1807 werden 10 candidaat-notarissen lot notaris i' 1994804 voor zooveel de bedragen betreft, die over het volle
benoemd. Met het oog op de aanstaande vestiging van twee jaar in beheer waren geweest, terwijl de kapitalen, waarover
Europeesche bestuufsambb naren in ona gebied i>p Nieuw-Guinea hun slechts over drie o!' twee kwartalen ol over één kwartaal
is in Mei 1898 (Indisch Staatsblad n". 162) bepaald dat ieder rente toekwam, respectievelijk bedroegen f 218 441, f'586372
hunner in zijne afdeeling tevens het notaris-ambt zal uitoefenen. en f 684545. In verhouding tot de in bet betrokken jaar door
Tot het afleggen in 1897 van één of meer gedeelten van het bedoelde instellingen werkelijk gekweekte rente, na aftrek van
notaris-examen, op den voet der in Indisch Staatsblad 1801 de op de uitzettingen geleden verliezen en gevallen kosten,
ir. 211 opgenomen bepalingen, meldden zich 18 adspiranten werd over 1897 het te valideeren rentecijfer weder bepaald op
aan. Daarvan gaven zich op: ". ter aflegging van het lste ge- ',] 4 pet., zoodat aan de geadministreerden wegens rente tegoeddeelte :!: />. voor het lste en 2<l» gedeelte 3 : <•. voor hel 2de kwam f224918. (De werkelijk gekweekte rente beliep f 253 015
en 3de gedeelte 1: il. voor het 3de gedeelte 2 . en e. voor het | of zuiver — na aftrek van respectievelijk f 18 695 en f 2563
examen in zijn geheel 4 , terwijl 1 van de IS candi laten , na wegens verliezen en kosten als voren — f231757.)
aflegging van het 2de gedeelte van het examen, alsnog ook aan
Ingevolge Indisch Staat>blad 1895 n°. 144 geldt de rentevoet,
het 3de gedeelte werd onderworpen . hetgeen echter — omdat die al/.oo jaarlijks blijkt ten bate van de geadministreerden der
bij zich voor dit gedeelte niet tijdig bad aangemeld
eerst weeskamers te kunnen worden aangenomen, ook voor de gegeschiedde nadat bij gouvernementsbesluit dispensatie was ver- administreerden der foede/kamers (vreemde oosterlingen). Terwijl
leen,! van den voorgeschreven termijn van aanmelding. Voorliet door deze laatste instellingen gedurende 1897 aan rente gekweekt
lste gedeelte waren derhalve L0 examens af te nemen, welke alle, werd t 180 766 . viel — naar den voormelden maatstaf van 4 pet. —
op 1 na, met goed gevolg werden afgelegd. Van ben die aan aan bare geadministreerden over dat jaar aan rente uit te keeren
het 2ie gedeelte onderworpen werden. Blaagden er 7. Het derde f 112983.
gedeelte van het examen werd afgenomen van 7 examinandi, van
Aan de scheiding van kas en administratie der beide categorieën
wie er •"> aan de eischen voldeden. Bei verslag der examen-com- van instellingen is thans echter een einde gemaakt. I5ij ordonmissie is opgenomen in de Javasche Courant van 8 October 1897. nantie van 10 September 1807 (Indisch Staatsblad n". 231) is nainelijk het beginsel aangenomen om de gelden door de weeskamers
Ambtenaren mor Chineesthe zaken, tolken en translaleurs. Van de en die door de boedelkamers beheerd, te rekenen van 1 Januari
8 blijkens het vorig verslag (blz. s 7) op ulr. 1896 in Indië aan- 1808. als één massa aan te merken, waarop alleen eene uit/.onwi'/.ige ambtenaren voor Chineesche /.aken waa er één reeds dering is gemaakt wat betreft de fondsen der Chineesche hospisedert geruimen tijd niet meer als zoodanig, maar als inspecteur- talen en bedelaarsgestichten te Batavia, Samarang en Soerabana.
titulair voor de opinm-aangelegenbeden werkzaam, hoor zijne Tevens zijn lij gemelde ordonnantie, met intrekking van de
benoeming in Februari 1898 tot inspecteur voor de opiumregie daarop betrekking bebbei.de bepalingen van de instructie voor
is hij definitief van het korps der bedoelde ambtenaren los- de weeskamers en van het reglement voor de boedelkamers,
gemaakt. Van de 7 andere daartoe behoorende titularissen bleven met opzicht tot de bewaring van waarden, óe belegging van
er gedurende 1807 5 op de organiek aangewezen standplaatsen : gelden, de boekhouding, enz., enz., opnieuw bepalingen vastBatavia, Soerabana, TandjongPinang (Riouw), Medan (Oost- gesteld, ten deele gelijkluidend aan de vroegere, ten deele
kust van Sumatra) en Makasser in dienst, en 2 op de tijdelijk herzien . maar thans geldende voor elke weeskamer zoowel als
ingestelde standplaatsen Samarang en Póntianak. De 3 in Januari zoodanig als gelijktijdig in hare hoedanigheid van boedelkamer.
Omtrent het beheer van elke «Ier vijf weeskamers en van elke
1896 ter voltooiing van hunne studiën naar China gezonden
candidaat-ainbtenareii voor Chineesche zaken kwamen in het der vijf boedelkamers in het bijzonder vindt men de over 1897
voorjaar van 181'S van daar in Indië aan en werden toen in den ontvangen egferopgaven in tabel I van bijlage E hierachter.
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II. Algemeen burgerlijk beheer.

blijkt o.a. dat aan beheerloon en I M M over dat j a a r

in 't geheel werd ontvangen f 113602 (in ls«.ni f110066).
De kotten van de bedoelde instellingen en hare agenten
kwamen over 1897 te staan (volgens voorloopige opgaven) op
f 840818. Over 1890 was ter zake uitgegeven (volgens definitieve

gesevens) f 858868.
In Februari 1898 (Indisch Staatsblad n°. 63) is door de Indische
Begeering bet noodige geregeld ter uitvoering van bet in
't laatst van 1896 (Indisch Staatsblad n". 251) aangenomen

beginsel (verg. vorig verslag, bis. 88) om roorrechthebbenden,
die /.icb buiten Nederlandsch-Indiè* bevinden , rle gelegenheid
open te stellen om by de Indische weeskamers in beheersende
nalatenscbappen bier te lande (door de tusftchenkomst van bet
Departement van Koloniën) in ontvangst te nemen , ook wanneer
bet zuivere saldo f 250 te boven gaat.
Sedert den aanvang van 1898 zijn by genoemd Departement

overgebracht de irerkaaaniheden, welke bier te lande tot dusver
vanwege de Indische weeskamers door eene particuliere firma
als baar gemachtigde werden verriebt.

O. Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
I n verband met de in 1805 in de Indiscbe comptabiliteitswet
gebraebte wijzigingen zijn bij Koninklijk besluit dd. 15 Maart
1898 n . 9 (Indiseb Staatsblad n°. 104) eene nieuwe „Instructie
en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer in Nederlandscb-Indiè"' vastgesteld, waarin ook zijn opgenomen de wyzigingen die door de ervaring waren wensihelijk gebleken.
Aangaande de in bet college sedert het medegedeelde in ' t
vorig verslag (blz. 88) vooi-gekoinen mutaliën is te vermelden
dat aan het lid, den heer H . K. J. VAN DES BuSBCHI , met ingang
van 2 November 1897, en aan bet l i d , den heer J. P . ('.
HiBTSTSlT, met i n g a n g van G J u n i 1898, één j a a r verlof naar
Europa werd verleend wegens langdurigen d i e n s t . en dat in
verband d a a r m e d e , te rekenen van eersteen oemden d a t u m , bij
gouvernementsbesluit dd. 27 October 1897 n ' . 29 tot tijdelijk
lid werd benoemd jbr. W . H. W . DK KOCK , destijds secretaris
van bet departement van financiën, welke benoeming , aangezien
te verwachten was dat de waarneming langer dan zes maanden
zou moeten d u r e n , bekrachtigd werd bij K o u i n k l ü k besluit dd.
0 December 1897 n°. 4 3 , terwijl, in verband met het verlof van
het lid HARTKVEI.T , als tijdelijk lid , voor zoolang zulks zou
blijken noodig te zijn , by gouvernementsbesluit dd. ei J u n i 1898
n". 2 0 , te rekenen van den (iden dier maand , aangewezen werd
de heer W. A. P . F . L. Srosjr VAN 's GnATBSASTOK, secretaris van
het college, met welke laatste functiën hij tevens belast bleef.
(Jedurende 1897 bracht de Rekenkamer 5*5(3 adviezen aan de
ndische Regeering uit (09 minder dan in 1890), waarvan 883
ingevolge ontvangen o p d r a c h t e n ; de overige, ten getale van 188,
hadden betrekking op aangelegenheden , welke door tusschenkomst van het college door verschillende autoriteiten aan de
overweging der Indische Regeering werden onderworpen. Over
1890 beliep het aantal adviezen der eerste rubriek 434 en der
tweede 201.
H e t aantal gedurende 1897 door de R e k e n k a m e r behandelde
vorderingen , aan het voorafgaand onderzoek onderworpen, beliep
19 2 0 1 , en dat der behandelde dadelijke betalingen wegens
leverantiën en verrichtingen 8998. Van de bedoelde vorderingen
werden er 819 met aanmerkingen teruggezonden (in 1896 475
van de 21 058), en van de dadelijke betalingen gaven er 44
aanleiding tot aanmerkingen (in 1890 24 van de 12 202).
De begrootingsrekening over 1895, gedeeltelijk op 80 September en gedeeltelijk op 9 October 1897 by de Rekenkamer o vergebracht , werd door haar op 31 December d. a. v. aan de
Indische Regeering ingediend.
Voor verdere raededeelingen nopens de verrichtingen der
Rekenkamer niogo verwezen worden naar het onder dagteeke*
ning van 30 Maart 1898 door haar aan den (iouverneur-(j!eneraal uitgebracht jaarverslag over 1897, d a t , tegelijk met het
door de Algemeene Rekenkamer hier te lande den lldt-n van
genoemde maand aan de Koningin-Weduwe-Regentes uitgebracht
verslag over 1897 met betrekking tot de hier te lande gevoerde
geldelnke administratie van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , bij brief van
den Minister van Koloniën dd. 23 Juli 1898 aan de Staten(Jeneraal is a a n g e b o d e n , in opvolging van art. 79 , 2de lid, der
comptabiliteitswet (Zitting 1897—1898—828). De gelijksoortige
jaarverslagen over 1890 werden aan de Staten-Generaal medegedeeld bij brief van den Minister van Koloniën dd. 22 September 1897 (Zitting 1 8 9 7 - 1 8 9 8 - r w ) .

Mij Koninklijk besluit dd. 2 Mei 1898 n . 108 werd in a r l . 2
van d a t , afgekondigd in Indisch Staatsblad 1800 n°. 127 en
o. a. regelende den werkkring van h e t denarte
ut van binnen*
landseh b e s t u u r , eene wijziging g e b r a c h t , ten e i n d e , waar bet
g d d t liet aan dat departement organiek opgedragen beheer der
, kruis- en r e s i d e n t i e p r a u w e n " (thans genoemd .gewestelijke
communicatie* en politievaartuigen " ) , daarop eene uitzondering
toe te laten voor zooveel betreft de krachtens Koninklijke macn-

tiging te regelen bemoeienis (zie hoofdstuk E , S I . hiervóór) van
bet departement der marine in Nederlandseh-Indië met het
materieel der bedoelde vaartuigen .
Sedert bet medegedeelde in 't Vorig Verslag (blz. 90) werd
weder in ettelüke gevallen (zie o. a. het Indisch Staatsblad van
1897 n 1 *. 2 1 7 , 2 3 7 , 2 3 9 , 2 7 2 , 2 8 4 , 285 en 3 0 5 , zoomede d a t
van 1898 n , s . 4 0 , 147 en 109) gelegenheid gevonden om het
hoogste centraal gezag te ontheffen van bemoeiing met detailzaken , die zonder bezwaar ter afdoening konden worden overgelaten aan de hoofden der departementen van algemeen bestuur
of aan andere autoriteiten.
De leiding van het departement der burgerlijke openbare
werken ging in J u n i 1898 in nieuwe handen over. De directeur,
de heer G. VAN HUUTEJJ, werd op zijn verzoek, met ingang van
den 5den van genoemde maand , eervol uit 's lands dienst o n t s l a g e n , terwijl in de tweede helft dier maand als zoodanig werd
benoemd de hoofdambtenaar op nonactiviteit, de heer .1. E .
DS MK;.IIEI; , laatstelijk hoofdingenieur der 1ste klasse bij den
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken.
Het in 't verslag van 1894 (blz. 197) vermelde Koninklijk
besluit d d . 3 September 1894 n". 41 , waardoor de gelegenheid
is geopend om onder de daartoe door den tiouverneur-Generaal
aan te wijzen categorieën van landsdiensten (zie n". 5109 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad) de overplaatsingen te
beperken , voor zooveel zij alleen ten doel hadden het toekennen
van eene geringe traktementsverhoogiug, z a l . ingevolge gouver*
nementsbesluit dd. 10 November 1897 n°. 12, ook toepassing
vinden ten aanzien van de zouthoofddepótpakhuismeesters bij
den sontaanmaak in de residentie Madura.
In het begin van 1897 werd het landsarchief (oud-archief)
uit het gourernementshötel op Rijswijk overgebracht naar de
gebouwen te W e l t e v r e d e n , vroeger (verg. het verslag van 1885,
blz. 1) voor de Algemeene Secretarie in gebruik geweest. De
aanwinsten waren belangrijk , zoowel doordien het archief van
den opgeheven raad van justitie te Amboina in het landsarchief
werd opgenomen , als omdat daarin eene plaats vonden de archieven van de vroegere directiëu van c u l t u r e s , van middelen
en domeinen en van producten en civiele magazijnen, zoomede
van de voormalige generale directie van financiën, tot vóór
korten tijd op zolders van het paleis te Weltevreden bewaard.
Voor het rangschikken en inventariseeren van die in verwarden
toestand verkeereude archieven werd aan den lands-archivaris
een tijdelijk ambtenaar (op daggeld) toegevoegd. Het getal dergenen die het oud-archief kwamen raadplegen bleef vrijwel
gelijk aan dat in vorige jaren.
Van het Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek verscheen te Ba-

tavia het 16de deel (1810—1811), waarmede dit werk, behoudens
een systematisch register, is voltooid. Tijdens de afsluiting van
de Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk waren van h e t
, Daghregister gehouden in 't easteel B a t a v i a " de jaargangen
1670 en 1071 ter perse.
.1.
I.

D e p a r t e m e n t van b i n n e n l a n d s e b best u u r .
(J l:\VKSTKI.!JK

I-N I'I.AVISI.I.UK

HKSITI'K:

I'OI.ITIK.

De in 't najaar van l>!97 ontvangen voorstellen van de Indische
Regeering. betreffende de als resultaat der onderzoekingen ran
het gewezen lid van den Raad van X e d e r l a n d s c h - l n d i ; : , den
heer .1. Mi I.I.KMFISIDR . in overweging genomen reorganisatie van
bet binnenlandseb bestuur in de gouverueiuentsresidentiën van
Java en Madura (verg. vorig verslag, b l z . 9 0 ) , zijn thans hier te
lande in bewerking.
S 1.

Europee$ek

baluur.

Zooals nader wordt vermeld in ^ 4 dezer afdeeliug werd in
den aanvang van 1S9S het aantal assistent-residenten in d e
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buitenbezittingen met een vermeerderd en onderging de formatie
der controleurs aldaar eene vermeerdering met twee derliteen
drie «Ier 2de U M H (Indisch Staatsblad 1898 n *. 14, 59 en 02),
een en ander in verband met eeue nieuwe administratieve mdeeliug der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo en
met de aanstaande vestiging van Europeeseh bestnnr in ons
gebied op N i e u w - d u i n e n (residentie T e r a a t e ) , terwijl laatstge-

noemde formatie verminderd werd (Indisch Staatsblad 1898 n°.

109) met één controleur der lste en twee controleurs der 2de
klasse, als een gevolg vuil liuiine vervanging in de residentie

Padangsehe Bovenlanden van het gouvernement Sumatra's \\ estkust door Eoropeesche opzieners der cultures; lie ook daarover
nader S 4 h i e r n a .
De tijdelijke b e t r e k k i n g van resident voor de Atjehsche u k e n
in het algemeen en voor de uitvoering van de scheepvaartregeling
in bet gouvernement A t j e h e n o n d e r h o o r i g h e d e n i n het bijzonder,
w e l k e , ten gevolge van liet aan den titularis op zijn verzoek
verleend eervol ontslag uit 's lands dienst, in den aanvang van
April 1898 vacant kwam , w o r d t , ingevolgegouvernementsbesluit
dd. 1") Maart te voren n ' . 1, voorïoopig onvervuld gelaten, in
afwachting van wat nader ter zake tal worden beslist (/.ie
overigens hoofdsL K , afd. I I , g 1, van dit verslag).
Overzichten, aanwijzende hoe de binnen de perken der forniatie in dienst zijnde controleurs en adspirant-controleurs bij
het einde van 18!'7 over de verschillende gewesten waren verdceld, en voor welke doeleinden op gemeld tijdstip controleurs
en adspirant-controleurs a la suite van hun kader werden gevoerd ,
zijn opgenomen in «Ie tabellen I en II van bijlage J hierachter.

Staatsblad) dat op zoodanige verzoeken door het hoofd van het
betrokken gewest was te beschikken . die echter alleen dan tot
inwilliging diende over te gaan . indien er op het behoud van
den verzoeker als dessahoofd veel prijs werd gesteld en , met
goedvinden van de meerderheid der stemgerechtigden van de
betrokken dessa, door het plaatselijk bestuur eene regeling
getroffen kon worden ter voorziening in de behoorlijke waarneming van de betrekking van dessahoofd gedurende de afwezigheid van den t i t u l a r i s , aan wien overigens het verlof niet andera
dan buiten bezwaar van den lande zou kunnen worden verleend.

Nopens de in 1897 plaats gehad hebbende samenvoeging en
splitsing vau dessa'l op .lava en Madura komen opgaven voor
in tabel Ml van de reeds genoemde bijlage J .

S 3. Baluur oeer vreemd» ooiterliugen.
Ten aanzien van de vraag of tot eene veranderde gedragslijn
zou belmoren te worden overgegaan met betrekking tot het vereen igen van de vreemde oosterlingen in afzonderlijke wijken en
hunne onbelemmerde toelating tot de plaatsen, waar zoodanige
wijken voor hen geopend zijn (zie vorig verslag, blz. 92/93),
heeft de Indische Begceriug zich sedert verklaard voor behoud
van den tegen woordigen toestand. In verband met deze beslissing
werden de door eenige hoofden van gewestelijk bestuur op Java

ingediende . doch tot dusver in beraad gehouden voorstellen tot

i n t r e k k i n g en aanwijzing van wijken voor vreemde oosterlingen
op enkele plaatsen in hun gewest nader in behandeling genomen.
Sedert werd in de residentie Bantam liet aantal plaatsen , waar
Ter gelegenheid van de inwerkingtreding met 1 Juli 1898 van wijken voor Chineezen zijn aangewezen, van ti op 'J g e b r a c h t ,
eeue verscherpte aeennsverordening op het inlandsen gedistilleerd zullende aldaar zoodanige wijken voortaan ook gevestigd zijn
op .lava en Madura is de bevoegdheid, tot opsporing van sommige te Laboean . Pandeglang en Rangkas Betoeng (Indisch Staatsovertredingen dier verordening uitgestrekt tot de controleurs bij blad lSi'7 n". 278). Voor de Chineesehe wijken te Soekaboemi
het binnenlandse!] bestuur op genoemde eilanden (Indisch Staats- (Preanger Regentschappen) en op de hoofdplaatsen Patti (Japara)
en Pasoeroean werden ruimere en beter omschreven grenzen
blad 18'J8 n°. 91).
vastgesteld (Javasche Courant van 18 J u n i , 1 October en 14
September 181)7). De uitbreiding van de wijk ter laatstgenoemde
«; 2. Iiihimhih bestuur.
plaats gaf tevens aanleiding tot de splitsing daarvan in twee
In art. 13 der verordening van 1878 (Indiseh Staatsblad n ' . 47), wijken, waarvan de eene werd gesteld onder het toezicht van
houdende voorschriften betreffende de verkiezing en het ontslag den aldaar bescheiden kapitein der Chineezen en de andere van
van de hoofden der iulandsche gemeenten op J a v a en .Madura, den luitenant dier natie.
is op den regel dat die hoofden door de bevolking worden gekozen ,
W a t de buitenbezittingen a a n g a a t , werden wijken voor Chimaar door de hoofden van gewestelijk bestuur kunnen worden neezen aangewezen te Taijoe, Laut en Tandjong Laboe (resiontslagen . eene uitzondering gemaakt ten aanzien van zekere dentie Banka en onderboorigheden), met gelijktijdige intrekking
categorieën vau dessa's, door de bepaling dat in de gewesten vau eenige reeds sedert geriiimen tijd verlaten wijken in gemeld
Banjoemas, Bagelen, uadioen en Kediri de hooiden van de gewest (Indisch Staatsblad 1S97 n*. 275), terwijl «Ie grenzen van
zoogenaamde perdikan-dessa's en van die dessa's, welke uitslui- de Chineesche wijk ter hoofdplaats Benkoelen nader werden
teud bestemd zijn ter bewaking van de graven der voorouders van omschreven (Javasche Courant van 28 September 1S97).
vorsten, regenten en andere inlandsehe g r o o t e n , of Tan tempels
Ter voorziening in de behoefte aan een politiehoofd over de
en andere in de oogen der bevolking heilige plaatsen , wor- Chineezen op het eiland Singkep (residentie Biouw en onderden benoemd en ontslagen door den Uouverneur-GeneraaL De hoorigheden) werd bij gouvernementsbesluit van 15 December
vraag ot er bezwaar tegen zou bestaan om de bevoegdheid tot 1897 n . 15, bij wijze van tijdelijkeli maatregel, een bezoldigd
het doen van gezegde benoemingen (en ook tot het ontslag) te luitenant dier natie aangesteld ter standplaats Dabo.
doen overgaan op de hoofden van gewestelijk bestuur i s , na
Ten aanzien van de verplichting van de in de residentie
raadpleging o. s. van de residenten der gewesten, waar derge* Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gevestigde vreemde
lijke zoogenaamde geestelijke oi' vrije dessa"s worden aangetroffen . oosterlingen tot het presteeren van gemeente-diensten werd
en van den adviseur voor Oosterselie t den en Mohaniniedaaiisch door den resident eene nieuwe verordening vastgesteld (Javasche
r e c h t , ten slotte bevestigend beantwoord, en daar gebleken C o u r a n t van 29 J u n i 1897).
was dat er in andere gewesten dan de vier genoemde . nevens
In verband met het medegedeelde op blz. 93 van het vorig
geestelijke dessa's , waar de hooiden steeds door de bevolking verslag werd het hoofd der zoogenaamde Makassaren en vreemde
gekozen zijn, ook tot diezelfde categorie behoorende dessa's oosterlingen te Ternate vau eeue door den resident vastgestelde
zijn , waar zoodanige verkiezing nooit gebruikelijk is geweest instructie voorzien (Javasche Courant van 20 October 1897).
en wier hoofden dan ook steeds door den < iouverneur-deneraal
werden b e n o e m d , zijn bij ordonnantie dd. 21 November 1897
$ 4. Vereen aaHteekeninge* betreffende het bestuur en 4e
(Indisch Staatsblad n . 272), ingevolge verkregen Koninklijke
politie in waiiiiji geweeleu.
m a c h t i g i n g , de alinea's 2 en 3 van voormeld art. 13 in dier
roege gewijzigd d a t . in de verschillende gewesten «raar perdikan;
Ten vervolge van het verleden jaar in deze paragraaf uiedeen andere zoogenaamde geestelijke of vrije dessa's worden san- gedeelde met opzicht tot de op 1 April 1897 in werking getreden
getroffen, de hoofden dier dessa's — voor zoover het gebruik reorganisatie van het politiewezeu in de gouvernemeutslanden
niet medebrengt dat zy door de bevolking worden gekozen (en op Java en Madura zij nog vermeld dat de voorloopige toevoeging
dus de overige bepalingen der verordening op de verkiezingen aan elk der tien zelfstandige patih's op genoemde eilanden van
het ontslag toepasselijk zijn) — door de hoofden van gewestelijk een bureau-oppasser , in den aanvang van 181*8 , Indisch Staatsblad
bestuur worden benoemd en ontslagen, op voordracht van het n . 37) veranderd werd in eene definitieve, terwijl voorts nog
hoofd van plaatselijk bestuur na den regent te hebben gehoord , nadere regelingen werden getroffen (Indisch Staatsblad 1897
met verdere bepaling dat bij de benoeming fsooals tot dusver n". 290) nopens de voordeeleu , verbonden aan den dienst bij de
gebruikelijk was) zooveel mogelijk het beginsel van erfopvolging op een I U-tal plaatsen in de plaats van de vroegere pradjoerits
wordt inaehtgenomen
getreden korpsen gewapende politiedienaren. Ten aanzien van
Ten aanzien van eenige bij den Gouverneur-Generaal voor- deze korpsen viel te constatoeren dat het veel moeite kostte om
gebrachte verzoeken van (door de bevolking gekozen! dessa- ze reeds aanstonds uit de gewenschte elementen (inlanders uit
hoofden om buitenlandsch verlof met behoud van betrekking de Minabassa en Amboineezen) samen te stellen , weshalve de
Werd beslist (zie n . 5208 van het Bij blad op het Indisch meeste van bedoelde korpsen voorshands nog uit Javanen waren
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gerecruteerd, voornamelijk manschappen der opgeheven korpsen
prad.joerits.
ü e termn'u . waarvoor het aantal politieoppassers te Sawah
Loento nabij het Ombilien-kolenveld (Padangsche Bovenlanden)
tijdelijk was vermeerderd, zoomede de tijdelijke toevoeging aan
den controleur voor de Tomini-bocht (afdeeling Gorontalo der
residentie Menado) van een korps gewapende politiedienaren
(verg. vorig verslag, blz. 94) werden opnieuw met één jaar verlengd (gouvernementsbesluiten van 1 Augustus en 10 November
1897 n" s 6 en 46), terwijl sedert ten behoeve van dezelfde
afdeeling Gorontalo — mede nog voorloopig — eenig politiepersoneel werd toegestaan ter toevoeging aan den voor Kwandang
aangewezen adspirant-controleur (gouvernementsbesluit dd. 28
.lanuari 1898 n". 83). De in 't vorig verslag vermelde tijdelijke maatregelen betreffende de toevoeging van eenige politiedienaren aan
den controleur van Batjan (residentie Ternate) en de indienststelling van een korps gewapende politiedienaren voor de afdeeling
Koetei en de Noordoostkust van Borneo (residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) kregen, nadat de benoodigde fondsen
bij de begrooting waren toegestaan, in den aanvang van 1898
(Indisch Staatsblad n os . 40 en 75) een definitief karakter. In
eenige andere afdeelingen van laatstgenoemd gewest werd voorts
tot versterking van de politierniddelen overgegaan als onderdeel
van de lager te vermelden bestuursreorganisatie aldaar, terwijl
in de residentie Ternate nog twee korpsen gewapende politiedienaren zullen worden indienstgesteld in ons gebied op NieuwGuinea (zie lager blz. 58). Voor het in Atjeh en onderhoorigheden gebezigd politiepersoneel — te onderscheiden in politieoppassers (voor Groot-Atjeh, uitgenomen Poaloe Weh) en in
gewapende politiedienaren (voor onze bestuursposten in de Onderhoorigheden met inbegrip van Sabang op Poeloe Weh) — werd
bij gouvernementsbesluit dd. 18 Augustus 1897 n c . 8, bij wyze
van tydelyken maatregel, eene ruimere en beter ingedeelde
formatie vastgesteld, welke niet tot vermeerdering van uitgaven
leidde, als gevolg van de aanneming van eene nieuwe naar
klassen ingerichte schaal van bezoldigingen. Voor zooveel GrootAtjeh betreft, werd de nieuwe formatie sedert definitief ingevoerd : zie Indisch Staatsblad 1898 n ". 35. Intusschen is het bij
voormeld be>luit van 18 Augustus 1897 tijdelijk voor Segli
(Atjeh's Noordkust) toegestaan politiepersoneel in December
d. a. v. nog eenigszins uitgebreid. Aan de meer en meer gebleken behoefte tot versterking van het politiepersoneel ter
hoofdplaats Palembang werd, voorshands op tijdelijken voet,
tegemoetgekomen bn' gouvernementsbesluit dd. 20 Juni 1897
n . 15, o. a. door de aanstelling van een Europeeschen schout.
In het gemis van eene organieke bepaling, regelende de aanspraak op riddersoldij van inlaudsche gewapende politiedienaren
by' opueming in de Militaire Willemsorde . werd voorzien V»y
Koninklijk besluit van 17 Januari 1898 n°. 37 (Indisch Staatsblad n". 111).
Hieronder volgt nog het een en ander met betrekking tot
enkele gewesten in het bijzonder, hoofdzakelijk betreffende
wijzigingen in de administratieve indeeling, bestuursorganisatiê'n , enz.
c/wribon en Tugal. Ten einde eene betere regeling mogelijk
te maken van de waterverdeeliug in het irrigatiegebied van de
Kaboejoetan-rivier en daarmede de in dat gebied aangelegde
kostbare werken tot hun volle recht te doen komen, is bij
Indisch Staatsblad 1897, n°. 221 de territoriale indeeling van de
hierbedoelde gewesten gewijzigd in dier voege dat het grondebied van de dessa Pananggapan, gelegen in het district
oerahgoeng der afdeeling Koeningan van de residentie Cheribon,
is gevoegd by het district Bandjarhardjo der afdeeling Brebes
van de residentie Tagal.

Ê

Samaramj. In Januari 1898 (Indisch Staatsblad n*. 31) i s ,
met wijziging van het bepaalde by Indisch Staatsblad 1888 n".
113. de standplaats van den controleur der eontróle-afdeeling
Goeboeg (afdeeling en residentie Samarang) van Kedoengdjati
overgebracht naar de hoofdplaats Samarang, van waaruit de
verschillende deelen der eontróle-afdeeling gemakkelijker te bereikeu zyn.
Sitniatra's Westkust. Aangezien de tot dusver aan de assistentresidenten op de afdeelingshoofdplaatsen Fort van der Cftl ellen ,
Payakombo en Solok der residentie Padangsche Bovenlanden
toegevoegde controleurs , buiten hunne werkzaamheden niet beHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 189S—1S99

trekking tot de koffiecnltuur , weinig of geen bemoeienis hadden
; met de eigenlijke bestuurs- of politie-aaiigelegeuheden, en voor
eerstbedoelde werkzaamheden gevoegelyk niet Europeesche opzieners der cultures kon worden volstaan , werden in hunne
plaats zoodanige beambten in dienst gesteld, tegen afvoering
: uit de formatie van een controleur der 1stes en twee controleurs
. der 2de klasse (Indisch Staatsblad 1898 n" . 113 en 109), een
[ en ander met ingang van 16 April 1898, toen zich, in verband
met het ontstaan van verscheidene vacatures by het kader der
controleurs voor de buitenbezittingen , daartoe eene geschikte
gelegenheid voordeed.
Oostkust rail Siimatra. Nadat de bij Indisch Staatsblad 1887
n c . 21 voor dit gewest ingestelde betrekking van as.-istent-resident ter beschikking van den resident (zie het verslag van 1887 ,
blz. 02), toen zy in Maart 1895 openviel, aanvankelijk onvervuld was gelaten, hangende de vraag of de betrekking wel bestendigd diende te bly ven, is in September 1897 weder een
assistent-resident ter hoofdplaats Medan aangesteld , doch nu met
de bedoeling om hem te doen optreden aan het hoofd van een
deel der tot dusver onder rechtstreeksch beheer van den resident
staande afdeeling Deli, waardoor eene betere verdeeling van
werkzaamheden onder onze bestuursambtenaren in het hoofdgebied van den sultan van Deli zou worden verkregen. In verband daarmede bestaat n u , ingevolge Indisch Staatsblad lv'.'7
n'. 207, de afdeeling Deli sedert 1 üctober 1897 enkel uit
het voornaamste deel van het sultansgebied, namelijk uit de
onderafdeelingen Medan en Laboean Deli, en zyn de vijf andere
onderafdeelingen (by voormeld Indisch Staatsblad 1887 n". 21
was de afdeeling Deli in zeven onderafdeelingen verdeeld , elke
onder een controleur , rechtstreeks ondergeschikt aan den resident)
tot afdeelingen verheven , aan welker hoofd, op dezelfde standplaatsen als tot hiertoe , rechtstreeks aan den resident ondergeschikte controleurs zijn geplaatst gebleven. De beide controleurs te Medan en Laboean Deli staan nu echter rechtstreeks
onder den assistent-resident te Medan. Ten einde den controleur
van Medan voor een deel van zijn te drukken werkkring te
ontlasten , werd al dadelijk de assistent-resident aldaar met de
magistratuur belast (Indisch Staatsblad 1897 n". 208).
U'esterafileeliiia van Bonten. Bij gelegenheid van het door den
resident van dit gewest aan het bestuurshoofd van Karangan
Poeroen (Pinohsche landschappen) op verzoek wegens ziekte
verleende eervol ontslag als zoodanig, werd diens gebied bij
dezelfde beschikking (Augustus 1897) vereeuigd met het landschap
Nauga Pak , aan welks bestuurder een door den assistent-resident
van Sintang aan te wyzen ondergeschikt hoofd zou worden toegevoegd tot bijstand in het bestuur over het toegevoegde gebied.
Zniiler- en Ootienfdeeling van Bomen. Eene reorganisatie der
bestuursmiddelen in dit gewest, waartoe , evenals tot nadere TOOP»
zieniugen op het gebied der rechtsbedeeling aldaar (zie blz. 46
hiervóór), door de Indische begrooting voor 1898 de gelegenheid werd geopend , kwam gedeeltelijk reeds in het begin van
1898 tot stand, doch werd eerst volle'lig vastgesteld in Mei, om in
werking te treden met 1 Augustus 1898 ; zie o. a. Indisch Staatsblad 1898 n , s . 59 en 178, bij welke laatste (volledige) regeling
tevens de in 't vorig verslag (blz. 95) vernielde tijdelijke splitsing van de afdeeling Koetei en de Noordoostkust van Borneo
in drie onderafdeelingen een definitief karakter kreeg. Iu
stede van uit acht, bestaat nu het geheele gewest uit negen
afdeelingen. Er is namelijk uit twee onderafdeelingen — op één
district na — der afdeeling Amoenthai en uit één onderafd>eling der afdeeling Martapoera eene nieuwe afdeeling, Kendangan
genaamd , gevormd onder een te Kendangan te plaatsen assistentresident. De drie alzoo tot één afdeeling vereenigde onderafdeelingen hebbeu , als tot hiertoe, elke een controleur behouden ,
wier standplaatsen zijn gebleven Kendangan , Barabei en Rautau.
Het ressort van den controleur te Barabei omvat echter niet
meer het district Balangan, als zijnde dit onder de afdeeling
Amoenthai gebleven , waar het aan de tot dusver enkel uit het
district Auioenthai bestaande onderafdeeling Amoenthai is toegevoegd. De afdeeling Amoenthai is nu van vier tot twee onderafdeelingen ingekrompen, doch terwijl één daarvan rechtstreeks
bestuurd placht te worden door den assistent-resident, is hem
thans daarvoor een controleur toegevoegd, die mede te Amoenthai
zal gevestigd zijn, terwijl het district Amoenthai is gesplitst
door de vorming van een nieuw district Alabioe ouder een bezoldigd districtshoofd. In verband daarmede bestaat het res«rt
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van bedoelden controleur uit de districten Amoeuthai, Alabioe
••ii Balangan. Daarentegen is in de afdeeling .Martapoera, welke
uu van vier tot drie onderafdeelingen is teruggebracht, één
plaats van districtshoofd opgeheven door insmelting van het
district Tabanio by twee van de overige drie districten der
onderafdeeling Tanahlaut. In de afdeeling Dajaklauden, waar
tot hiertoe slechts één besturend ambtenaar was bescheiden,
de te Kwala Kapoeas (aan de monding der Kapoeas-rivier) gevestigde controleur, is aan dezen voor het bestuur der ver
verwijderde bovenstreken een controleur toegevoegd met standplaats Kwala Koeroen (aan de Kahajau-rivier); voorts wordt
er eene door vaste roeiers bemande prauw in dienst gesteld
voor het onderhouden van eene geregelde postgeuieeuschap
ru.-seheu Kwala Kapoeas en Tewah , de standplaats van het onderlistrictshoofd der Boven-Kahajan. Terwijl aan de twee districtshoofdeu in gemelde afdeeling Dajaklanden hoogere bezoldiging
il toegelegd, is in de afdeeling üoesoenlanden een invloedrijk
hoofd in dienst gesteld als bezoldigd onderdistrictshoofd van
Kwala Benangin (district Midden-Doesoen). Ouder het ten behoeve
van de drie nieuw indienstgestelde besturende ambtenaren (den
a-sistent-resident en de twee controleurs) toegestane ondergeschikt
personeel behoort o. a. een voor den controleur te Kwala Koeroen
te bestemmen korps gewapende roeiers. Voorts is eene uitbreiding toegestaan van het aantal politieoppassers bij den op Poeloe
Laat gevestigden controleur der afdeeling Pasir èn de Tanah
Boemboe , en is op het politiepersoneel, in den aanvang van
1897 (zie vorig verslag, DU. 1*4) bij wijze van tydelijken maatregel toegestaan ten behoeve van den controleur te Boeutok
(afdeeling Doesoenlanden), thans voorgoed gerekend.
Tegelijk met de besproken nieuwe bestuursorganisatie zyn
tevens herzien de traktementen van eenige categorieën van inlandsche hoofden en ambtenaren, tegen afschaffing (zie lager blz. 02)
van de ketnit-dienstplichtiglieid in die streken van het gewest, waar
die nog bestond, en zijn aan sommige functionarissen, die door een
en ander in hunne inkomsten zouden worden benadeeld, personeele
toelagen toegekend, voor zoolang zy hunne tegenwoordige betrekkingen of eene daarmede gelijkstaande blijven bekleeden.
Mi'iidilo. Ten einde te voorzien in de dringende behoefte aan
meer bestuursmiddelen in het district Kwandang (onderafdeeling Limbotto der afdeeling Gorontaloj. welke behoefte zich
nog meer zou doen gevoelen zoodra de haven van Kwandang
voor den algemeenen handel zou zyn opengesteld (waartoe sedert,
met ingang van 1 April 1898, besloten is), is by gouvernementsbesluit van 28 Januari 1898 n . 3 3 , voorloopig bij wyze
van tijdelijken maatregel, boven de formatie een adspirantcontroleur toegevoegd aan den controleur der genoemde onderafdeeling, ten einde, met Kwandang als standplaats , te worden
belast met het toezicht zoowel op het district van dien naam
als op het district Attingola , dat tot dusver onder den controleur
van Limbotto ressorteerde, maar van uit Kwandang gemakkelijker te bereiken is. Aan dezen adspiraut-controleur werd de
beschikking gegeven over een inlandsche schrijver en over eenig
politiepersoneel. In Februari d. a. v. (Indisch Staatsblad n". 76)
zijn ook de functiën van havenmeester te Kwandang , tot dusver
vervuld door het districtshoofd aldaar , aan bedoelden adspirautcontroleur opgedragen.
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noordkust) gelegen eiland Manasbari, en l>. Skroë, op het gedeelte
van Xieuw-Guinea's westkust dat onder den naam Oniu of
Wonim bekend staat, de voorkeur gegeven aan twee andere,
dicht daarby gelegen plaatsen, die om verschillende — ook
hygiënische — redenen door den resident nader werden aanbevolen , namelyk aan Manokwari, op Nieuw-Guinea's vasten wal
aan de Doreh-baai, en wat de westkust betreft aan Fakfak in
het landschap Kapaur. Dienovereenkomstig werd beslist bij Indisch Staatsblad 1898 n°. 142 De formatie van- en de bijzondere
bepalingen vereischt voor de twee aldaar in dienst te stellen
korpsen gewapende politiedienaren (elk dezer korpsen zal, onder
een Europeeschen instructeur, bestaan uit 23 inlanders , namelyk
3 gegradueerden en 20 in drie klassen verdeelde ongegradueerden)
zyu vastgesteld by Indisch Staatsblad 1898 n'. 187, terwy'1 kort
te voren (zie n \ 106 van genoemd Staatsblad) het noodige was
, geregeld ten aanzien van de bemanning der mede ter beschik; king van de controleurs te stellen twee stoomvaartuigen. Voor
i het vaartuig ten behoeve van Xoord-Nieuw-Guinea is gerekend
I op 7 opvarenden , en voor het andere op 11 , welke allen inlanders zullen zijn, terwyl daarvoor jaarlyks is toegestaan , met
inbegrip van de kosten van gewoon onderhoud der vaartuigen,
! doch zonder de uitgaven wegens brandstoffen, respectievelijk
f 60i'0 en f 8030. In het begin van 1898 zijn de beide vaartuigeu te Singapore besteld ; tot de indienststelling daarvan . tegelijk met de plaatsing van de controleurs, zal vermoedelijk nog
! dit jaar kunnen worden overgegaan.
De instelling van de besproken twee bestuursafdeelingen is
gepaard gegaan met de vaststelling, mede voor 't eerst — en
mede nog slechts met een tydelijk karakter omdat de na te
noemen posthouders nog altijd niet definitief zijn in dienst
gesteld. — van "eene administratieve indeeling voor liet overig
deel van het gewest. By voormeld Indisch Staatsblad 1898
n°. 62 is namelijk het geheele gewest in acht afdeelingen verdeeld, waarvan . voor het gebied buiten Xederlandsch Xieuw' Guinea met omliggende eilanden , de zes volgende, welke reeds
feitelijk bestonden : 1". Ternate, onder direct bestuur van den
resident; 2 . Batjan , onder een controleur te Laboeha (eiland
Batjan), en 3". t tn 6°. de onder posthouders — respectievelijk
gevestigd te Galela . Patani, Senaua en Kientong — staande
afdeelingen Xoord-Halmaheira, Zuid-en Oost-Halmaheira, Soelaeilanden , en Banggaai.
> 5.
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Sedert de afsluiting van de betrekkelijke mededeelingen op blz.
96 van het vorig verslag, ontviel aan den dienst het in de afdeeling
Doesoenlanden der residentie Zuider- en Oosterafdeeliug van
Borneo gestatiouneerde stoomjacht Lailjoe, terwijl ook buiten
dienst moest worden gesteld de Slamal, behoorende tot de aan den
resident der Oostkust van Sumatra ter beschikking gestelde
stoomvaartuigeu. Ter vervanging van het in 1896 afgekeurde
stoomjacht Karimata , dat ter beschikking stond van het civiel
bestuur in de Westerafdeeling van Borneo, was bij eene te
Batavia gevestigde firma een nieuw (stalen) stoomvaartuig besteld,
dat op 1 Juni 1898 zou moeten worden geleverd.
Bij eene firma te Singapore zyu voorts in den aanvang van
1898 twee houten (gekoperde) stoomvaartuigen besteld ten behoeve van den dienst op Xieuw-Guinea (zie hierboven).
Tfiimtr r'i oüderhoorigliedcH. Nopens de in Indië getroffen Voor politietoezicht op het Toba-meer (residentie Tapanoli)
regelingen met betrekking tot de aanstaande vestiging aanvan- ia in het najaar van 1897, na ineenzettiug te Baligé, in gebruik
kelijk van twee bestuursposten in ons gebied op Xieuw-Guinea , gesteld de in het verslag van 1894 (blz. 15) bedoelde, te Zurich
in overeenstemming met de plannen daaromtrent ontwikkeld in gebouwde aluminium-boot, nadat de machinale beweegkracht
de stukken der ontwerp'Iudisclie begrooting voor 1898 (Zitting daarvan hier te lande zoodanig gewijzigd was dat de benzine1897—1898—4, n'. 33) en sedert door de Staten-Generaal goed- I motoren vervangen zijn door een stoomwerktuig, waarbij petrogekeurd, is reeds het een en ander gezegd in hoofdstuk C leum als brandstof kan worden gebezigd. Het vaartuig, Koningin
(blz. 23/24) hiervóór. Ter aanvulling zij hier nog het volgende WWieimina gedooid, heeft eene vaste bemanning van 7 opvaaaugeteekeud. Bij Indisch Staatsblad 1898 n \ 62ia Nederlandsen reuden (1 Europeesch bank werker, tevens machinedrijver, en 6
Xieuw-Guinea voorshands, d. i. zoolang nog niet beslist is om- inlanders)
trent de plaatsing van een afzonderlijken controleur ter zuidEene volledige opsomming van het aantal en de soort der
kust aldaar, verdeeld in twee door controleurs der 1ste klasse gewestelyke vaartuigen komt voor op blz. 127 128 van deel I
te besturen afdeelingen. met namen Xoord-Xieuw-Guinea, be- van den Regeeringsalmauak van Xederlandsch-Indië voor 1898 ,
staande uit het noordelijk deel van ons gebied ten oosten van terwijl nadere gegevens omtrent de zich daaronder bevindende
de daar gelegen Kaap de Goede Hoop (jermoer Sba) met om- stoomvaartuigen zijn te vinden in tabel IV van bijlage .1 hierliggende eilanden , en \Vest- en Ziiid-Xieuw-Guinea . omvattend.' achter.
het overig deel van ons gebied . mede met omliggende eilanden .
waaronder de groep der Radja Ampat In verband met nadere
> i'. Bijzondere nnderrerpen.

onderzoekingen nopens de te kiezen standplaatsen der controleurs
i s , boven He daarvoor aanvankelijk in aanmerking gebrachte

plaatsen «. Mansinam, op het in de Doreh-luai (Nienw-Guinea's

Etnüiralie nn inboorlingen uuur bniten Xederland*elt-Indië. Xa
de in 'T vorig verslag (blz. 06) vernielde drie verschepingen van
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Java — achtereenvolgens in M a a r t , J u n i en J u l i 1897 — van
voor plantage-arbeid in .Suriname aangeworven NederlaudschIndische inboorlingen hadden vanwege de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia , die , in hare hoedanigheid van emigratie-agent in Nederlandsch-Indië voor Suriname ,
voor zoodanige werving op den voet van de ter zake geldende
bepalingen (zie Indisch Staatsblad 1806 n" s . 72 en 7 3 , en 1897
n". 56) eene tot wederopzeggens verleende vergunning bezit,
in den verderen loop van 1897 geen verschepingen van dien
aard plaats. Gedurende liet verschepingsseizoen van 1898 zullen
echter weder eenige dergelijke transporten plaats vinden en wel
tot Amsterdam met in geregelden dienst op Nederland varende
stooraschepen der maatschappij ,, N e d e r l a n d " en verder met
stoomschepen van den Koninklijken West-Indischen Maildienst.
Ten opzichte van een 3-tal in ' s l a n d s p l a n t e n t u i n te Buitenzorg
werkzame inlandsclie tuinlieden werd de v e r g u n n i n g , om met
hen voor Suriname te contracteeren , by gouvernementsbesluit dd.
28 Augustus 1897 n°. 6 verleend aan den toen op J a v a a a n w e zigen aanstaanden directeur van den in Suriname op te richten
eultuurtuin. Bij die vergunning werd bepaald dat de a a n n e m i n g
van deze lieden voor hunne nieuwe bestemming voor zooveel
noodig en mogelijk zou moeten geschieden met inachtneming
van de zooeven vermelde bepalingen van 1896 op de emigratie
van inlanders naar S u r i n a m e , doch werd voor de te sluiten
werkcontracten een bijzonder model vastgesteld.
Ten aanzien van de vergunningen tot werving van inboorlingen voor arbeid in vreemde koloniën valt ditmaal alleen te
vermelden dat de in J u n i 1897 (zie vorig v e r s l a g , blz. 97) aan
de firma HOUGHTHN & O", te Batavia bewilligde werving van ten
hoogste 100 inlanders van Java, voor arbeid op de Kokos-eilanden,
b|j gouvernementsbesluit dd. 28 Juli 1897 n°. 30 door eene nieuwe
vergunning werd vervangen , in zoover van de eerst verleende
afwijkende dat de bedoelde lieden ook zouden mogen worden
aangeworven voor arbeid op het mede tot de Straits-Settlements
behoorende Christmas-eiland. Op een tweetal aanvragen (van
H. BOI-LINSOX te Batavia), beoogende werving van inlanders
op Java en Madura voor arbeid speciaal in Mexico of wel zoowel in die republiek als in Guatemala , Costa Rica , Salvador ,
Honduras , Nicaragua , Brazilië en op de Hawaii-eilanden , werd
afwijzend beschikt (Augustus 1897).
De berichten . waarop in 't vorig verslag (blz. 97) werd gedoeld ,
betreffende den miuder gunstigeu toestand waarin uit DuitschNieuw-Guinea teruggekeerde Nederlandsch-Indische koelies zich
bevonden . hebben — na een ter zake ingesteld onderzoek —
der Indische Regeering geen aanleiding gegeven tot het nemen
van eeniffen maatregel, aangezien de jongste berichten van
Duitsch-Nieuw-Guinea den indruk geven dat met de belangen
van onze onderdanen aldaar voldoende rekening wordt gehouden.
De vraag of mede van eene speciale regeeringsvergunniug zou
moeten worden afhankelijk gesteld de emigratie van inlanders,
die zich wenschen te verbinden om in het buitenland, op tentoonstellingen als anderszins, aanschouwelijke voorstellingen te
geven van eigenaardige takken van iuheemsche industrie . volksv e r m a k e n , enz., werd in September 1897 door de Indische Regeering ontkennend beantwoord. Zij ging daarbij uit van de
overweging dat het in dergeljjke gevallen niet geldt eene werving van inlanders . t o t het verrichten van arbeid" buiten
Nederlandsch-Indië als b|j art. 1 van Indisch Staatsblad 1887
n n . 8 verboden is en dus alleen na dispensatie van dat artikel
kan worden toegestaan. Ook werd geen aanleiding gevonden
om. door wijziging van gemeld artikel, aan het verbod eene verdere
strekking te geven dan er oorspronkelijk mede beoogd i s . deze
namelijk om het ontleenen aan Nederlandsch-Indië van inlaudsche werkkrachten (koelies) voor ondernemingen in den vreemde
niet langer onbelemmerd toe te laten. Voorts zag de Indische
Regeeriug ook geen reden om aan voor het geveo van aanschouwelijke voorstellingen als hiervóór bedoeld aangeworven inlanders reis- of zeepassen te doen weigeren. Bij de mededeeling van
een en ander aan de hoofden van gewestelijk bestuur werd door
den directeur van binu'-nlaudseh b e s t u u r , niet intrekking n a
z|jne circulaire dd. 22 februari 1893 (verg. het verslag van dat
j a a r , blz. 7 3 ) , ingevolge daartoe ontvangen opdracht tevens
onder de aandiicht van deze autoriteiten gebracht dat de Begeering
het van belang a c h t , dat de voor het besproken doeleinde
aangeworveueu bij liet bekomen van een pas uitdrukkelijk gewezen worden op bet doel van den naar het buitenland te ondernemen t o c h t , en dat bij hen steeds navraag worde gedaan

naai bet al of niet voldoende van het loon en of de ondernemer de verplichting tot bet verlecneu van vrije Dissage terug
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op zich heeft genomen.
Eene van onzen consul-generaal te Singapore ontvangen mededeeling , d a t , van 1 J a n u a r i 1898 af, agenten die bij het Chineesch
Protectoraat a l d a a r , namens in Nederlandsch-Indië gevestigde
w e r k g e v e r s , werkcontracten wenschen te sluiten , voorzien moeten z|jn van eene in tegenwoordigheid van een NederlandschIndischeu ambtenaar onderteekeude en door genoemden consulgeneraal gelegaliseerde schriftelijke m a c h t i g i n g , is door den
directeur van biuuenlandsch bestuur ter kennis gebracht van
de hoofden van gewestelijk b e s t u u r , ten einde belanghebbenden
daarmede in wetenschap te stellen.
Brandtieviuti: In verband met uit verschillende gewesten ontvangen voorstellen om de beperkende voorschriften betreffende
het bezigen van atap of andere licht ontvlambare materialen
als dakbedekking nog uit te strekken tot meer plaatsen dan de
in de ordonnantie van 1895 (Indisch Staatsblad n°. 176) genoemde ,
en aangezien de wenschelijkheid zich daarvan telkens opnieuw kon
voordoen, werd door de Indische tfegeering besloten de aanwijzing
van de plaatsen , waar de bjdoelde voorschriften toepassing
hebben te vinden , niet. meer van het centraal gezag te doen
uitgaan , maar dit over te laten aan de gewestelijke bestuurders ,
tot wier bevoegdheid reeds behoorde om te bepalen voor welke
gedeelten der bewuste plaatsen de voorschriften zouden gelden.
Dienovereenkomstig werd in Augustus 1897 (Indisch Staatsblad
n". 217) de aangehaalde ordonnantie van 1895 gewijzigd , waaruit
nu ook de opsomming van de plaatsen , waar zij tot hiertoe
van kracht w a s , is weggevallen.
II.

PnSOOBXUKK DIBSSTBS. ')
§ 1.

Jarti en

Mtiihiin.

I n 1897 kwamen geene gewestelijke beerendienstregelingen
in aanmerking voor eene herziening volgens het voorschrift in
art. 5 7 , 2de l i d , van het IJegeeringsregleinent.
De met 1 Maart 1896 ingevoerde lieereudienstregeling voor
h e t niet uit particuliere landerijen bestaande gedeelte der resideutie Batavia, namelijk voor de onder den algemeenen naam
van Bloeboer bekende onderdist ritten Pledang en Bondongan
der afdeeling Buitenzorg (Indisch Staatsblad 1896 n J . 1 5 ) . werd
in December 1897 (Iudisch Staatsblad i r . 273) gewijzigd . ten
einde eenige van eerstgenoemdeu datum af feitelijk niet meer
gevorderde diensten (betreffende a a n l e g , herstel en onderhoud
van wegen ter hoofdplaats Buitenzorg en betreffende herstel en
onderhoud van dammen en waterleidingen in het algemeen)
definitief te doen vervallen , nu op de voor hunne doorloopende
uitvoering iu vr|jen arbeid noodig geraamde som van f 7000
' s j a a r s b|j de Indische begrooting voor 1897 gerekend was
(verg. het verslag van 1896, blz. 81).
Daar voorts in de residentie Rembaug liet door de heerendienstplichtigen opgebrachte hoofdgeld ruimte bleek te laten om
voor het bezetten van wachthuizen , waartoe tot dusver van
heereudienstplichtigen werd gebruik g e m a a k t , bezoldigde wakers
aan te stellen , is die verplichte dienst aldaar met 1 J u n i 1898
afgeschaft, en zulks met wijziging van de in 1896 herziene
heerendienstregeling voor genoemd gewest (Indisch Staatsblad
1898 n". 88).
Aangaande de vraag of in sommige gewesten of gedeelten van
gewesten b|j de bevolking geneigdheid bestaat o m , door meer
hoofdgeld op te brengen , de nog op haar rustende heerendiensten geheel of ten ileele afgeschaft te zien , is alleen mede te
deeleu d a t , t|jdens de afsluiting te Batavia van de niededeelingen
voor deze paragraaf, de daaromtrent door de residenten van
P e k a l o n g a n , T a g a l , Probolinggo en Soerabaija uitgebrachte
r a p p o r t e n , met de voorstellen waartoe zij den boofdinspee*
teur der cultures en den directeur van binnenlandsch bestuur
geleid hadden , nog bij de Indische lïegeering iu behandeling
w a r e n , en dat de onderzoekingen , welke blijkens het vorig
') lilijkens lic' vorlj vowlag ililz. 08, itoor |) «nu bier te kadi
aanvang gemaakt niet liet
sti'1 li r , van een "%•• r de
Java en Mailiu.i lia ïilel' ml
hoof :un'itcn:i;ir met irerlof

n

ter perse le|fi en , on er torzic'it van den s a n n n verplichte d e n t t m lier inlainlsid.c bevolking op
e n hvsunié. Toen dn I ewerkcr. da Oost-Indische
!•'. fOKKKItf, ii • !• il UB rang van 189S aaar Inilic

iiTii.'keeriie. w»i het numuvriut, np • uk Ie minder herrekenende onderdei len M , y.oo gned al~ V'lioolil, 111 ;a - v . r u i l s In tp kkclijk BOg vvi ini_' v: n
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verslag (blz. 991 op «lit punt waren in te stellen in Samarang

Indische Kegeering gemeend deze aangelegenheid voorshands te
mogen laten rusten. Het zooeven bedoeld onderzoek, waarvoor,

Bezoeki, het negatieve gevolg hebben gehad, dat vry algemeen
de belanghebbenden tegen het denkbeeld gekant bleken ; voor
i\r residentiën Samarang en Mezoeki is dan ook de Indische

zooals in 't vorig verslag werd medegedeeld, een controleur der
2de klasse aan den hoofdinspecteur der cultures is toegevoegd ,
had, tijdens de afsluiting van de Indische mededeelingen,
plaats gehad in Pasoeroean. Probolinggo, Bezoeki, Samarang
en Soerabaija; wat de eerstgenoemde vier gewesten betreft, waren
de rapporten reeds ontvangen en in handen gesteld van de
hoofden van gewestelijk bestuur in verband met de van ben
gevraagde voorstellen betreffende de in 1898 aan de beurt komende
herziening van de gewestelijke heerendienstregelingen.
Van de gehouden aanteekeningen omtrent de gedurende 1897
in de gouvernementsresidentiën van Java en op Maduradoor de
inlandsche bevolking in heerendienst gepresteerde dagdiensten
geeft bijlage K hierachter het gewone overzicht. De daarin per
gewest of, zooals voor Soerabaija en Bezoeki, per gedeelte van
een gewest genoemde totalen wyzen in de meeste gevallen op
eene mindere dienstprestatie in 1897 dan in 1806. Waar echter
de totalen van het afgeloopen jaar zich hooger voordoen dan
die van 1896. overtroffen de daardoor ontstane verschillen . die
(voornamelijk wat betreft Krawang. Pasoeroean, Probolinggo
en een deel van Bezoeki) op eene meerdere prestatie van 757i"'0
dagdiensten wijzen, de in de eerste plaats bedoelde gunstige
verschillen met p. m. 88 0C0. zoodat het eindcijfer voor alle
gewesteu gezamenlijk (buiten de particuliere landerijen) een totaal
aanwijst van ruim IS 541 000 dagdiensten , tegen ruim 18453000
volgens de opgaven over 1896. In deze totalen zijn niet begrepen de heerendiensten , gevorderd voor den aanleg van irrigatiewerken , ten getale (in 9 gewesten) van 727000 dagdiensten,
tegen 1002 000 (in 13 gewesten) gedurende 1890. In de aaugebaalde bijlage K vindt men de oorzaken der meerdere dienstprestatie in 1897 kortelyk toegelicht, en daaruit blijkt o. a. dat
voor een deel ook juistere opgaven de cyfers van 1897 hooger
deden zijn dan die voor 1890. Overigens valt met betrekking
tot de verschillen in het aantal dagdiensten, gevorderd in 1897
en in het voorafgegane jaar, nog het volgende aan te teekenen.
In de residentiën Preanger Regentschappen en Samarang
werden eenige wachthuizen ingetrokken en van andere het bewakingspersoneel verminderd . waardoor minder wachtdiensten
gepresteerd werden : in laatstgenoemd gewest was eene betere
controle van invloed op de vermindering van diensten voor
onderhoud van waterwerken en het verzamelen van grind voor
de wegen ; echter eischten de herstellingen aan de Toentangdijken een groot aantal dagdiensten. In deafdeeliug Ambarawa
van dezelfde residentie Samarang wer.l een maatregel getroffen
met betrekking tot het verzamelen van verhardingsniateriaal,
welke ten gevolge had, dat de heerendienstpliehtigen daarvoor
slechts behoefden uit te komen in de maanden April en October
gedurende een 5- of fi-tal dagen, waardoor betere controle
mogelijk , en het aantal voor dit werk benoodigde dagdiensten
tot een minimum beperkt werd.
In Tagal werden de heerendienstpliehtigen in de districten
Maribaija en Taudjoeng weder, evenals in 1S9G, tijdelijk ontbeven van het verzamelen en transporteeren van verhardingsmateriaal ten behoeve van een gedeelte der in heerendienst te
onderhouden wegen aldaar, door bet toestaan van gelden voor
de aanschaffing van grind. Het in J a p a n benoodigde grind
verschaffen een aantal dessa's in de afdeeling Koedoes zich door
inkoop. Nu die inkoop, door tusschenkoiiist van den controleur,
by uitbesteding geschiedt. behoeft de bevolking veel minder
op te brengen dan vroeger, toen de inkoop door bemiddeling
van het dessabestuur plaats vond. Deze regeling vindt in Koedoes meer en meer ingang en komt ook in de afdeeling Joana voor.
Ook iu Soerabaija werden . evenals in vorige jaren . gelden
toegestaan voor den inkoop van verhardingsniateriaal. en zulks
ten behoeve van een 3-tal wegen, gelegen in de afdeelingen
Sidoardjo en Soerabaija.
In enkele gewesten viel aan waterwerken minder te herstellen
doordien bandjirs weinig voorkwamen of niet van hevigen aard
wareu. Elders vorderden de wegen minder onderhoud , in verband met de langdurige droogte, of wel omdat — gelet op
den aanwezigen voorraad grind — nieuwe inzameling van verhardingsmateriaal kon uitgesteld worden.
Onder de genomen maatregelen tot verlichting van den heerendieust-arbeid der bevolking worden verder genoemd het
Opdragen van een deel van dien arbeid op de hoofdplaatsen aan
dwangarbeiders of politioneel gestraften . zooiuede het geven van
tegemoetkoming aan de heerendienstpliehtigen of het doen nit-

en in de afdeelingen Bezoeki en Bondowouo der residentie

Regeering tot de conclusie gekomen dat het denkbeeld voorshands
moest blijven rusten. Echter werd den betrokken residenten
aanbevolen hunne aandacht op de zaak gevestigd te houden en
inmiddels bedacht te bly ven op mogelijke inkrimping van heeivndiensten binnen de perken van het thans geheven wordende
hoofdgeld.

Uit de Preanger Regentschappen wordt gemeld dat in de af-

deeling Tjiandjoer van bestuurswege eene proef werd genomen
met gedeeltelijken afkoop van heerendiensten, en wel in de
di-tricten Tjikondang en DjampangTengah en in het district
Tjidamar (uitgezonderd het onderdistrict Tjisewoe). Kr werd per
heerendienstplichtige opgebracht gemiddeld p. in. f 1.11 ; het
bedrag was namelijk niet voor allen gelijk, maar afhankelijk
van de uitgestrektheid bouwgrond. In "t geheel werd geïnd
f 12 088 . waarvan aan de dessahoofden 8 pet. voor collecteloon
werd toegekend; uit het resteerende ad f 11 103 kon hetgewone
onderhoud van wegen en dammen worden bekostigd. Hoewel
aangaande de uitkomsten van de proef, waaromtrent een nader
onderzoek aan den hoofdinspecteur der cultures is opgedragen,
nog weinig met beslistheid viel mede te deelen, kan toch uit
de rapporten der bestuursambtenaren worden aangehaald dat
het werken in vrijen arbeid wel nog op enkele bezwaren stuitte,
maar dat de maatregel in zekere opzichten aan de bevolking
Ten goede was gekomen. Het equivalent werd zonder moeiel ij kheden geïnd . zij het ook dat in het district Tjikondang, waar
de rjjstoogst tegenviel, de afbetaling minder vlot ging dan in
de beide andere districten : toch was er op uit 1897 geen achterstand. In den toestand der wegen was weinig of geen verschil
te bespeuren met dien in vorige jaren, terwijl de in heerendienst
te onderhouden dam te Tjikondang gezegd wordt beter aan het
doel te hebben beantwoord.
Blijkens het vorig verslag (blz. 00) lag het in de bedoeling
aan de op eenigszins verren afstand in heerendienst opkomendeu
ten behoeve van de onderhanden werken aan de Toentang* en
Grogol-bedykingen i" de residentie Samarang de gelegenheid te
geven om eenige dagen achtereen bij of op die werken te blijven ,
en ben eene geldelijke vergoeding te doen genieten , wanneer
zij de uren , bespaard wordende door het niet telkens van huis
gaan en terug, aan den arbeid besteedden. Dit voornemen kwam
echter nog niet tot verwezenlijking. Bij nader inzien werd de
toepassing van eene andere proef weuscbelijker geoordeeld, het
verleenen namelijk van eene tegemoetkoming (al f 0,20) aan
ben, die eene bepaalde, vooraf aangewezen, dagtaak hebben afgewerkt, en bovendien van eene extra beloouing (ad f 0.10)
voor overwerk van ten minste eene halve dagtaak. Machtiging
werd tevens verleend om deze proefregeling ook by eenige andere
heerendienstwerken in Samarang in werking te brengen.
Naar aanleiding van de door de Regeering gestelde vraag,
welke maatregelen genomen zijn om de zekerheid te hebben,
dat hetgeen niet in heerendienst of gemeentedienst mag worden
uitgevoerd, in vrijen arbeid gebeurt en tegen behoorlijk overeengekomen betaling . werden van de hoofden van gewestelijk
bestuur rapporten ontvangen . welke in het kort hierop neêrkomen : dat vrees voor onregelmatigheden niet gekoesterd behoeft te worden, waar thans door vast bezoldigd personeel
wordt verricht hetgeen vroeger in heerendienst moest geschieden,
als: het bewaken van's lands pakhuizen, districtsgevangenissen,
pasanggrahans en waterwerken, het overbrengen van brieven
en gevangenen , enz : — dat evenmin behoeft geducht te worden
hei onwettig vorderen van paiitjèns door de inlandsche hoofden : — dat. waar de uitvoering van de werken in vrijen arbeid
is opgedragen aan de waterstaats- ot aan bestuursambtenaren,
misstanden ook niet zullen voorkomen, doch d a t . waar dessahoofden of inlandsche ambtenaren van lageren rang met de
uitvoering belast zyu — en voor werken in afgelegen streken
kan dit moeielijk zonder directe bemoeienis van bedoelde personen geschieden -' het niet zeker is dat misbruiken niet zullen J
voorkomen. In verband echter met de omstaudigheid. dat het
aangevangen onderzoek naarde werking van de heerendienst" en I
le—aregelingen vanzelf de gelegenheid zal opleveren zoowel om
meer gegevens bijeen te brengen dan in de ontvangen rapporten waren opgenomen als om het noodige te verrichten tot ,
wegneming van aan den dag gekomen misbruiken, beeft de
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voeren van heerendienstwerken in vrijen arbeid. Het werken
op taak vindt meer algemeen ingang en de voordeden daarvan
worden meer en meer ingesien.

een kleiner aantal dessa's.
Verduistering van geïnd hoofdgeld werd niet geconstateerd.

Omtrent de Preanger-werkregeling | Bijblad <>p het Indisch
J; 2.
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Staatsblad n'. 4656) zijn ditmaal in bet gewestelijk verslaggeen
bijzonderheden gemeld. In eenige dessa'a van de afdeeling Brebes
O m t r e n t het aantal heerendienstplichtigen in de gewesten der
(residentie Tagal) werd roortgegaan met bet nemen van proeven buitenbezittingen waar voorloopige of definitieve heerendienst*
met zoodanige werkregehng. Aan de in Kediri ingevoerde werk- regelingen w e r k e n , en omtrent den aard en den omvang van
regeling (/.ie vorig verslag, 1)1/.. lui») werd zooveel mogelijk de den in 1897 in heerendienst gepresteerden arbeid. zal men
— voor zoover ontvangen , dat is uitgenomen wat betreft de
hand gebonden.
Plaatevervanging en afkoop van heerendiensten kwamen ook

in 1897 veelvuldig voor, vooral bij de wachtdiensten.
De berichten nit Krawang, nagelen en liadioen gewagen
van het verzwijgen van heerendienstplichtigen, en die n i t laatst*
genoemde residentie ook van onwettige r o r d e r i n g van heerendiensten door dessahoofden : in .lapara werd een assistent-wedouo
aangeklaagd wegens een dergelijk feit; daar het van geringe

beteékenis was, kon volstaan worden met eene ontevredenheidsbetuiging van den resident. Verder worden nog als misbruiken
genoemd: in de P r e a n g e r Regentschappen het remplaceeren door
onvolwassenen , en in Pekalongan het ten eigen bate aanwenden
door dessahoofden en leden van het dessabestuur van de gelden
voor remplaceering.
Omtrent de werking der gewestelijke regelingen betreffende
de pantjèn- en dessapolitie-dieusten zijn slechts nit enkele gewesten niededeelingen ontvangen. In Cheribon en Tagal wordt
aan de regeling de hand gehouden en wordt zij ook goed
opgevolgd. In J a p a r a en Pasoeroean wordt zoowel door E u r o peesche als inlandsche ambtenaren behoorlijk toezicht gehouden
en blyken de bevolking en dessabesturen voldoende op de hoogte
der regeling te wezen. Afkoop van pantjèndiensteu kwam veelvuldig voor.
T e r zake van de opbrengst over 1897 — en de daaraan gegeven bestemming — van het door de heerendienstplichtige
bevolking in de gouvernementsresidentiê'u van .lava (uitgenomen
de residentie Batavia en de elders gelegen particuliere landerijen),
zoomede in de residentie Madura verschuldigde hoofdgeld als
equivalent voor afgeschafte heerendiensten . worden de gebruikelijke gespecificeerde opgaven aangetroffen in bijlage L hierachter. Daaruit blijkt dat de aanslag in het hoofdgeld — a f 1
per heerendienstplichtige en per j a a r , behalve in Pasoeroean,
waar f 1,50 is op te brengen (zie Indisch Staatsblad 1893n"*. 68
en 186) — over 1897 bedroeg f 3 145 670. Vóór het einde des
jaars was een bedrag van f 3 1 4 5 606 afbetaald, zoodat, na
aftrek van de aan de dessahoofden toekomende 8 pet. collecteloon, zuiver beschikbaar was f' 2 893 958. Van laatstgenoemde som werd uitgegeven (of t o e g e s t a a n ) , nagenoeg uitsluitend voor het doen verrichten in vrijen arbeid van de in 1882
en later definitief afgeschafte diensten , f 2 418 561, zoodat overbleef f 445 397. Dit bedrag en de bij de begrooting van 1897
(art. 121), uit de overschotten van het hoofdgeld van vroegere
j a r e n , beschikbaar gestelde som van f 4 0 0 000 werden in de
eerste plaats weder voor zooveel uoodig a a n g e w e n d , evenals
reeds sedert 1886 gebruikelijk w a s , voor het doen verrichten
in vrijen arbeid , daar waar deze diensten nog niet formeel afgeschaft waren , van den koelie-arbeid aan bruggen en duikers
in zoogenaamde heerendienstwegen buiten de hoofdplaatsen van
gewesten en afdeelingen. Voor dat doel werd beschikt overeen
bedrag van f 67 907 , terwijl uit het samengevat bedrag van
f 415 397 en f 400 01)0 verder werden gekweten de koelieloonen
ad f 183 898 voor werken aan w e g e n . dijken , e n z . , welker uitv o e r i u g , in stede van in heerendienst, telkens bij speciale bem hikkingen in d a g h u u r was toegestaan . soomede de geldelijke
tegemoetkoming aan de heerendienstplichtigen , tewerkgesteld

aan eenige — meerendeels in het rechtstreeksch belangder bevolking ondernomen — werken in de residentiën Krawang,
J a p a r a , Baiijoenias en Madioen.

Ook in 1^97 werd geen gebruik gemaakt van de bij art. 4
der verordening op het hoofdgeld (Indisch Staatsblad 1893 n". 68)
den < iouverneur-i ieneival voorbehouden bevoegdheid om een
naderen omslag toe te staan van het in eenig gewest of gedeelte
daarvan op te brengen totaal bedrag aan hoofdgeld over de
daartoe behoorende districten . onderdistricten of dessa's in verband met bet verschil in welvarendheid. Wel ging in sommige
streken de bevolking weder over tot eene nadere repartitie van
den dessa-aanslag onder de hoofdgeldplichtigen i n d e d e s s a . Dit
had in 1897 plaats in enkele districten der afd teling Kendal
(residentie Samaraiig); voorts in Pasoeroean in een aantal dessa's ,
zoomede in elk der gewesten Baujoemas, J a p a r a en Kadoe in
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residentie P a l e i n b a n g . de afdeeling Oorontalo der residentie
Menado en de gewesten Ainboina en Bali en Lombok — eijferopgaven aantreffen in bijlage M hierachter. (In de residentiën

Kiouw en onderhoorigheden, vYesterafdeeling van Borneo,

T e r n a t e en T i m o r , zoomede in de afdeeling Banda der residentie
Aniboina worden van gouvernenientswege lieerendiensten slechts
gevorderd wanneer zulks tot wering van algemeene rampen ,
dan wel tot afwending van algemeen gevaar tijdelijk noodig
mocht zijn.)
Sumntnis
Westkust. De beëindiging van de onderzoekingen
ter voorbereiding van eene definitieve heerendienstregeling voor
dit g e w e s t , voor zooveel de residentie Padangsche Bovenlanden
betreft — die in de Padangsche Benedenlanden en Tapanoli
waren reeds afgeloopen (verg. vorig v e r s l a g , blz. 101), — werd
nog in de eerste helft van 1898 tegemoetgezien.
Blijkens de cyferopgaven nopens den voor sommige algemeene
diensten in dit gouvernement gevorderden heerendienst-arbeid
(verg. de aangehaalde bijlage M) werden in de Padangsche Bovenlanden en in Tapanoli in 1897 meer dagdiensten gepresteerd
dan in 1896. Intussehen gaf de vordering van neerendiensten
voor de bevolking slechts daar tot bezwaren a a n l e i d i n g , waar
zij te dun gezaaid was om het uitgebreide wegennet en de daarin
gelegen bruggen te onderhouden. Zooveel mogelijk werd daaraan tegemoetgekomen door politioneel gestraften , dwangarbeiders en vrije koelies te doen medewerken. Ter zake van bijzondere diensten , waaromtrent geen statistieke gegevens zijn
v e r s t r e k t , kwam , vooral bij wachtdiensten , plaatsvervanging
weder veelvuldig voor.
Benknelen. Volgens de gehouden aanteekeningen van de
door de inlandsche bevolking op den voet der in 't vorig verslag (blz. 101) besproken nieuwe regeling (zie Indisch S t a a t s blad 1896 n . 2 6 2 . zoomede n°. 5198 van het Bijblad op het
Indisch Staatsblad) verrichte lieerendiensten zouden in 1897
1 OIO 600 daodiensten zijn gepresteerd, zijnde ruim 83 000
dagdiensten meer dan in het voorafgegane jaar. De van den
directeur van binnenlandsch bestuur ontvangen verslag-bijdrage
bevat echter de opmerking dat de o p g a v e n , door inlandsche
hoofden v e r s t r e k t , waarop de gewenschte controle in sommige
gevallen moeielijk was uit te oefenen, niet altijd even betrouwbaar zyn.
Behalve in de afdeeling Ommelanden van Benkoeleu , waar
de bevolking zeer ambulant i s , gaf in 1897 de opkomst der
heerendienstplichtigen over het algemeen geen reden tot klagen.

De in de nieuwe heerendienst-oraonnantie voorkomende strafbepaling tegen nalatigheid of onwil in het verrichten van heerendiensten is onlangs (Indisch Staatsblad 1898 n \ 18S) ook toepasselgk verklaard ten opzichte van gemeentelijke diensten (zie
ovet den aard dezer diensten het vorig verslag, blz. 102).
Ook in 1697 werd hier en daar de heerendiensttaak tijdelijk
eenigszins verlicht. Zoo werd in eene m a r j a der afdeeling Ommelandèn van Benkoelen den heerendienstplichtigen vergund gedurende de maand November niet uit te k o m e n , ten einde niet
het oog op het mislukken van het rgstgewas de betrokkenen

in de gelegenheid te stellen om hunne sawahs goed te bewerken,
terwijl in dezelfde afdeeling aan de heerendienstplichtigen, die
aan de verbetering van een weg waren tewerkgesteld, f 0,15
per man en per dag werd uitgekeerd, voornamelijk wegens den
grooten afstand van h u n n e woonplaatsen tot de plaats van tetrerkstelling. Voorts werd de heerendienstplichtige bevolking
nog tegemoetgekomen bij liet maken van eene vluchtliaveu
voor p n u w e n ter hoofdplaats Kroë , door te bepalen d a t . voor
zoover de beschikbaar gestelde fondsen zulks souden t o e l a t e n ,
aan de daaraan tewerkgestelden f 0 , 0 0 per man en per dag zou
worden betaald , terwijl aan de heerendienstplichtigen , d i e , na
gebleken onmogelijkheid om daarvoor vrije koelies te v i n d e n ,

ten behoeve van de triangulatiebrigade werden aangewezen,
eene betaling van f 0,50 a f 0.60 daags per man werd toegelegd.
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In het begin van 1898 werd deze betaling overal op f 0,75 gesteld. het onderhoud der wegen. Eene regeling te dier zake kon echter
Hoewel de arbeid aan wegen en bruggen soms — op speciale
machtiging van den resident — gescliiedde op verderen afstand
dan 8 paal (bet aangenomen normale niaxinmni) van de woningen
der heerendienstplichtigen , bleken de beerendiensten tocb de
economische ontwikkeling van bet gewest niet in den weg te
staan. De v e r b e t e r i n g e n , in heerendiei st t a n d e wegen en brug"
gen a a n g e b r a c h t , komen namelijk het verkeer ten g o e d e , heigeen merkbaar is aan de hoogere prijzen, die voor uitvoerartikelen worden besteed. en de lagere prijzen , waarvoor
importartikelen worden verkocht.
Plaatsvervanging kwam . zooals gewoonlijk , veelvuldig voor.
Op den aanslag over 18'.'7 — ad f 2644 — in de ter hoofdlaats werkende belasting als equivalent voor vrijstelling van
et werk aan wegen en b r u g g e n aldaar (Indisch Staatsblad
1874 n". 2 7 0 , j n n e t o 1876 n". 58) w e n ! — zonder de boeten — slechts f 1480 ontvangen. In hoever de overwegingen
omtrent b e t bevorderen van eene betere aanzuivering (zievorig
verslag, blz. 101) reeds tot maatregelen hebben g e l e i d , is bier
te lande vooralsnog niet gebleken.

E

niet worden getroffen . omdat de afkoopsommen, waarmede de
marga's zouden willen volstaan, geen genoegzaam equivalent
vertegenwoordigden.
De nadere onderzoekingen ten behoeve van de vaststelling
van eene definitieve regeling der beereiuliensten , ter vervanging
van de voorloopige in Indisch Staatsblad 1878 n ' . 'A'S, werden
n o g niet beëindigd.
Ter hoofdplaats Palembang werden in 1897 13 060 personen
aangeslagen in de bij Indisch Staatsblad 1877 n". 198 bedoelde
belasting van f 3 per hoofd ' s j a a r s , als equivalent voor de
vrijstelling van heereudiensten ten behoeve van den aanleg en
het onderhoud van wegen en bruggen , en wel tot een gezamenlijk
bedrag van f 40 960, waarvan op het einde des j a a n geïnd was

f 37884, terwijl in den loop van Januari 1898 nog f880 binnenkwiim. De achterstand van 1892 werd geheel afgeschreven,
terwijl in mindering van dien over 1893 t/m 1890 gedurende
1897 werd ontvangen f 3141.

Banka en onderhoorighêdeu. De regeling van de heereudiensten,
waartoe de inboorlingen van dit gewest verplicht zijn (Indisch
Lampongte/ie Districten, lïlijkeus de gehouden aanteekeningen Staatsblad 1891 n : 171), welke regeling ingevolge gouvernewerden in dit gewest in 1897 belangrijk minder dagdiensten mentsbosluit van 24 November 1890 n". 10 ook voor de j a r e n
van de heerendienstplichtige bevolking gevorderd dan in 1 8 % 1897 t/m 1901 blijft gelden (verg. vorig verslag, blz. 102), werd
(in 't geheel p.ru. 579 000, tegen 739 000 in laatstgenoemd j a a r ) , bij de ordonnantie van 8 December i897 (Indisch Staatsblad
welke vermindering bijna uitsluitend bet werk aan de groote n°. 28:!) aangevuld niet eene strafbepaling (boedanige tot dusver
post- en binnenwegen in de afdeelingen Ommelanden van Telok bij gewestelijke keur was vastgesteld) tejjen nalatigheid of onwil
Betong en Toelang B a w a n g betref. Voor laatstgenoemde afdeeling in het verrichten van gemeentelijke diensten. I n verband daarwordt als oorzaak opgegeven onvoldoende toevoer van verhar- mede is door den resident bepaald dat de bedoelde keur (afgedingsmateriaa! , waardoor de onderhanden wegsverbetering een kondigd in n". 91 van de Javasche Courant van 1891) voortaan
tijdlang moest gestaakt blijven. N o p e n s de andere afdeeling is alleen van toepassing is op de met inlanders gelijkgestelden.
ter zake geen toelichting verstrekt. In J u l i 1897 deed zich aldaar
Volgens de gehouden aanteekeningen werden in 1897 ruim
bet feit voor dat eene ploeg beerendienstplichtigen , die was 24 000 dagdiensten minder gepresteerd dan in het voorafgegane
opgeroepen voor eene op zes dagen berekende werktaak aan den j a a r , namelijk ruim 275 0 0 0 , tegen ruim 299 000 in 1890.
grooten w e g , door den controleur langer werd te werk gehou- Uitgenomen ten aanzien van b r u g g e n , duikers en waterd e n , omdat hij het niet tijdig volbrengen van de opgelegde wegen , welker onderhoud en herstelling in 1897 eene geringe
taak aan luiheid of onwil meende te moeten toeschrijven. Toen vermeerdering van heerendienst-arbeid e i s c h t e n , kon in geh u n den negenden dag nog niet vergund werd huiswaarts te I noemd j a a r ten aanzien van alle andere categorieën van diensten
keeren , staakten zij het werk en begaven zich , ten getale van , eene vermindering van het aantal dagdiensten worden geongeveer 4 0 0 , n a a r Telok Betong om over de tewerkstelling constateerd , welke v e r m i n d e r i n g , wat de wegen betreft, voorvoor langeren d u u r , dan waarvoor zij waren opgeroepen, bij nainelijk is te danken aan den beteren toestand waarin deze
den resident h u n beklag in te dienen. Oeze vertrok onmiddellijk allengs waren gebracht. Van het r e s t a n t , ad f 1300, der
n a a r de standplaats van den controleur om de zaak te onder- in Februari 189(5 beschikbaar gestelde som van f 2000 voor
zoeken en bevond dat de klagers , die hem derwaarts gevolgd geldelijke tegemoetkoming aan de heerendienstplichtigen , belast
waren . in h u n recht waren. De resident liet toen allen . die met het verbeteren van de wegen in de districten Aluntok en
reeds zes dagen gewerkt hadden , naar h u n n e woningen terng- Djeboes en van een gedeelte van den grooten weg van Bliujoe
keeren. H e t werk aan den weg ondervond intusschen geen n a a r Soengeiliat, werd in 1897 slechts f 2 5 0 v e r b r u i k t , doch
stoornis . daar de overigens tewerkgestelden rustig bleven door- het overschot zou voor gelijk doel ook in 1898 mogen worden
werken tot ook voor hen de termijn van zes dagen verstreken aangewend. Van den regel om , ter verlichting van de , overigens
was. Een paar dagen na het gebeurde bad de r e s i d e n t , die niet tegen betaling geschiedende , transportdiensten . het vervoer van
naliet den controleur over de zaak te o n d e r h o u d e n , eene samen- I 's lands gelden en goederen zooveel mogelijk over zee te doen
komst niet de volkshoofden der betrokken afdeeling , waarbij liij plaats hebben , werd slechts zelden afgeweken.
hen trachtte te overtuigen van het b e l a n g , niet in 't minst ten
Remplaceering en afkoop kwamen weder veel voor.
b;,te van de bevolking zelve, dat althans de hoofdwegen van
hei gewest geleidelijk in beteren staat weiden gebracht en beBilliton.
Gedurende 1897 werden in dit gewest, op den voet
Bprak bij met hen de middelen om daartoe te geraken zonder der regeling in Indisch Staatsblad 1S94 n". 180, slechts ruim
meer vat de krachten der bevolking te vergen dan de heereu- 10 000 dagdiensten in heerendienst gepresteerd, tegen ruim 22 500
dienstvoorschrilten toelaten. I n dien zin werd ook eene aan- in het voorafgegane j a a r , welke vermindering i n de eerste plaats
schrijving gericht aan de met het bestuur Ier overige afdeelingen een gevolg was van het weinige onderhoud dat de bruggen en
belaste controleurs.
wegen behoefden. Ook voor het vervoer v a n ' d e post w a s , ten
Het tewerkstellen van heerendienstplichtigen op grootere dan gevolge van de vermindering der extra-posten , het aantal d a g d-^n zoo min mogelijk te overschrijden m a x i m n m - a f s t a n d v a n 12 diensteu kleiner dan in 1800.
paal van h u n n e woningen kwam ook in 1897 v o o r : de werkTewerkstelling van heerendienstplichtigen op grooteren dan
t a k e n werden dan echter zóó geregeld dat de betrokkenen niet den inaxiniuni-afstand van 8 paal is niet noodig geweest.
meer dagen afwezig behoefden te bljjveu dan de meer nabij
Van plaatsvervanging w e r d , zooals gewoonlijk, door gegoede
wonenden.
lieden en handelaren gebruik g e m a a k t , en daarvoor in den
Afkoop van heerendiensten had zeer w e i n i g , remplaceering regel f 0,50 per dag betaald.
d a a r e n t e g e n , zooals gewoonlijk, vrij dikwijls plaats. Wegens
opzettelijke nalatigheid in het verrichten van heerendiensten
Zttider- on Ootitratdeeling van Bnrncn. bij ordonnantie van 30
werden in 1897 966 personen gestraft.
Mei 1898 (Indisch Staatsblad n". 181) is de voorloopige heerendienstregeling voor dit gewest (Indisch Staatsblad 1879 n". 92)
Patembamg. O m t r e n t den omvang van den door de heeren- vervangen door eene op 1 Augustus 1898 in werking getreden
dienstplichtigen in dit g e w e s t , in 1897 ten getale van 128 907, definitieve, waarbij , met behoud van alle andere tot dusver
gepresteerdeu arbeid werden geeue opgaven o n t v a n g e n .
gepresteerd wordende diensten, de zoogenaamde kemitdiensten
V a n enkele afdeelingen wordt medegedeeld dat de diensten bij sommige inlandsche hoofden in de afdeelingen Bandjermasin
niet altijd gewillig door de bevolking verricht w e r d e n , ten en O m m e l a n d e n , Amoenthai en M a r t a p o e i a , of beter gezegd,
gevolge waarvan veroordeelingen wegens nalatigheid lang niet de in stede daarvan , als bijzondere belasting , door de bevolking
zeldzaam waren. P]nkele marga's opperden het denkbeeld om de aan districtshoofden , djaksa's en geestelijken opgebracht worheereudiensten af te k o o p e n , meer speciaal die ten behoeve van dende afkoopgelden zijn afgeschaft. Voorts is in de nieuwe
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regeling eene lijst van vrijstellingen opgenomen en het maximum*
aantal dagen arbeid vastgesteld , hetwelk van eiken heeren*
dienstpliclitige per jaar mag worden gevorderd. Tot de uitvaardiging van deze nieuwe regeling kon worden overgegaan nadat
bij de Indische begrooting voor 1896 de noodige fondsen waren
toegestaan voor de toekenning van persoonlijke toelagen a a s de
functionarissen die tot dusver kemitgelden genoten , voor zoover
door hen geen compensatie wei-d gevonden in de tegelijk niet
de op blz. 57/58 hiervóór bedoelde bestuursreorganisatie vastge*
stelde nieuwe regeling der bezoldigingen van het inlandsch bestunrspersoneel in het gewest (Indisch Staatsblad 1898n". 17*).
Eenige cijferopgaven in verkorten vorm omtrent het in 1897
in de verschillende afdeelingen van het gewest gemiddeld <lagelijks opgekomen aantal heerendienstplichtigen vindt men in
bijlage M hierachter.
Celebes en ondêrhootighedtn.
Over t geheel verschilde de dieustprestatie in dit gewest gedurende 1807 (p. m. 777 000 dagdiensten)
niet noemenswaardig van die in 1896 (ruim 756 000 dagdiensten).
Terwijl in sommige afdeelingen aan de wegen minder werd gewerkt doordien de bevolking in de gelegenheid werd gesteld om
aanstonds na den slecht uitgevallen rijstoogst zich onverdeeld
aan de teelt van tweede gewassen te wijden , waren voor andere
doeleinden meer dagdiensten in heerendienst noodig.
Van plaatsvervanging werd weder alleen gebruik gemaakt bjj
h e t bezetten van wachthuizen en h e t doen van nachtelijke
rondes , terwijl afkoop eene enkele maal voorkwam bij het vervoer
van gouvernements-reizigers en goedereu.
Onwil in het verrichten van heerendiensten behoorde tot de
groote zeld/.aamheden : wel kwamen herhaaldelijk gevallen voor
van nalatigheid en verzuim.
De door het gewestelijk bestuur ingediende voorstellen met
betrekking tot eene herziening van de bij Indisch Staatsblad
1891 n°. 113 uitgevaardigde heerendienstregeliug (zie vorig
v e r s l a g . blz. 103) bleken nog niet vatbaar om bij de Kegeering
te worden voorgebracht, waarom deze aangelegenheid te Makasser in nadere overweging werd genomen.
Hoewel van bestuurswege alles wordt aangewend voor eene
behoorlijke i n n i n g van de belasting van f 5 per hoofd en per
j a a r , welke sedert 1801 (Indisch Staatsblad n". 111) ter hoofdplaats Makasser en in hare buitenwijken wordt g e h e v e n . tegen
vrijstelling van den heerendienstplicht, liet de geregelde aanzuivering nog steeds te wenschen over.
y

Menailii. V'olgens de gehouden aanteekeningen , w elke ditmaal
alleen met betrekking t o t d e M i n a h a s s a zijn medegedeeld , waren
aldaar in 1807 slechts ruim 407 000 dagdiensten n o o d i g , tegen
ruim 514 000 in het voorafgegane jaar. Moeielijkheden bij de
toepassing van de in 1894 herziene beerendienstregeling (Indisch
Staatsblad 1804 n°. 108, juncto 1805 n°. 172 en 1890 i r . 178)
werden niet ondervonden. Echter bleek de bij die regeling
ingevoerde maatregel tot uitreiking aan de dienstplichtigen van
b i l j e t t e n , waarop zij hebben aanteekening te houden van eiken

door hen in heerendienst verrichten dagdienst (verg. bet verslag van 1S05, bh:. 102), niet aan de verwachting te beantwoorden. Niet alleen toch bestaat er dienaangaande over het
algemeen bij de bevolking nog eene te groote onverschilligheid ,
ten gevolge waarvan de biljetten op onvoldoende wij/.e of in
't geheel niet worden i n g e v u l d , maar tevens k o m t het verliezen
van biljetten herhaaldelijk voor en moest nu en dan zelfs worden
geconstateerd dat heerendienstplichtigen de biljetten vervalscht
hadden.
Ook in 1897 moest enkele malen worden overgegaan tot
tewerkstelling van beerendienstplichtigen op grooteren afstand
dan 8 paal van h u n n e woningen , welk maximum , ingevolge
de voorschriften, slechts op machtiging van den resident mag
worden overschreden. De in 1890 in het district TondanoToulimambot van de afdeeling T o u d a n o aangenomen werkregeling (zie vorig verslag, blz. 103) werd ook thans gevolgd ,
terwijl zij eveneens werd ingevoerd in het district L a n g o w a n .
Afkoop van heerendiensten komt in de Minahassa niet voor:
wel het stellen van plaatsvervangers. Sommige personen, vooral
ambachtslieden , kleinhandelaren en meergegoeden, stelden namelyk plaatsvervangers tegen eene betaling van f 0,50 daags, terwijl voor het waarnemen van wachtdiensten f l per etmaal werd
betaald. I n het district Tombariri kwam de gezamenlijke bev o l k i n g , en in bet district Sonder k w a m e n , in overleg met
hoofden en b e v o l k i n g , eenige kleinhandelaren overeen om vast
bezoldigde wakers bij de districtshoofden als plaatsvervangers
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aan te stellen. I n eerstgenoemd district ontvangen die wakers
f 10 's m a a n d s , ter bestrijding van welke uitgaven ieder heerendienstplichtige f 0,40 per jaar bijdraagt.
(Jevalloti van bepaalden onwil in het verrichten van heerendiensten kwamen zoogoed als niet v o o r : daarentegen moesten
ook n u weder verscheidene gevallen van nalatigheid bestraft

worden.
Ten aanzien van de gemeentelijke of negorijdiensten (verg.
vorig v e r s l a g , blz. 108 104) wordt gemeld dat afkoop van
pinontol-diensten (diensten ten behoeve van liet negorijhoofd)
vrij veelvuldig plaats had , tegen betaling van f 0,50 als maximum.
.Met betrekking tot de Sangi- en Talaut-eilanden, waar de
heerendiensten in overleg met de verschillende rijksbesturen zijn
geregeld en nadere maatregelen omtrent deze aangelegenheid
worden voorbereid, werden geen opgaven van het aantal in
1897 gepresteerde diensten ontvangen.
.lm/mimi.
Ten aanzien van de werking der blijkens het vorig
verslag (blz. 104) ook voor het nieuwe vijfjaarlijksche tijdvak
1 J u n i 1897—31 Mei 1902 van kracht verklaarde lieerend'ienstregeling van 1892 (Indisch Staatsblad n". 07) zijn ditmaal geen
mededeelingen verstrekt. Bedoelde regeling betreft alleen de niet
tot de afdeeling Banda behooreude streken van het gewest. In
genoemde afdeeling worden namelijk in gewone tijden geen
beerendiensten gevorderd ; zie Indisch Staatsblad 1800 n". 42.
Bali en Lombol;. Ten gevolge van de plaats gehad hebbende
mutatiën , noodig geworden door ziekte en overplaatsing van de
betrokken ambtenaren , konden de indertijd in Uoeleieng aaugevangen , doch in 1894 (ten gevolge van de verwikkelingen
op Lombok) gestaakte onderzoekingen ter voorbereiding van eene
definitieve heerendienstregeling voor de gouvernementsafdeelingen Boeleleng en Djeinbrana op B a l i , ter vervanging van de
voorloopige bepalingen van 1883 (Indisch Staatsblad n". 3 8 ) ,
ook in 1897 niet worden voortgezet. Cijferopgaven nopens den
omvang der in 1897 gevorderde beerendiensten werden niet
o n t v a n g e n . Ook uit de afdeeling Lombok, waar het onderwerp
in 1895 voorloopig door den resident is geregeld, kwamen over
1897 geen berichten nopens deze aangelegenheid in.
III.
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LANDELIJKE INKOMSTEN.

1.

Java uu

Madura.

Landrente.
Daar in de drie jaren (1894 t/m 1890), die volgden
op het vierjarig tijdvak van fixatie bedoeld bij Indisch Staatsblad 1890 n . 53 , de aanslag in de landrente op den voet van
Indisch Staatsblad 1*78 n" 110 bijna allerwegen op Java en
Madura had plaats gevonden met inachtneming van al de wijzigingen , welke in verband niet de beschikking over betere gegevens noodzakelijk waren g e a c h t . eu alleen nog met betrekk i n g t o t de residentiën Soerabaija , Hagelen en Kediri de aanslag
te verbeteren v i e l , kon in 18!'7 , naar het oordeel van de I n dische B e g e e r i n g , met uitzondering aanvankelijk nog van genoemde drie gewesten , overeenkomstig de reeds vroeger in
beginsel uitgesproken wenschelijkheid . het denkbeeld toepassing
vinden om den aanslag gedurende eenige jaren onveranderd te
behouden . althans vooreerst daarin geen wijzigingen te doen
brengen als gevolg van nadere gegevens omtrent opbrengst en
uitgestrektheid der gronden. De hoofden der overige gouvernements-residentien van Java en .Madura werden dan ook bij gouveruementcircnlaire van 7 October 1807 aangeschreven om voor
1897 e n de drie volgende j a r e n geen gebruik te maken van
h u n n e bevoegdheid (zie art. 2 van het laatst aangehaalde Staatsblad) o m , onder nadere goedkeuring van den OouverneurG e n e r a a l , den aanslag te verhoogen of t.; verlagen op grond
van betere gegevens omtrent opbrengst of uitgestrektheid der
g r o n d e n , maar slechts zoodanige wijzigingen in den aanslag te
brengen als noodig blijken voor het belasten of ontheffen van
gronden die belastingplichtig worden of ophouden dit te zijn.
Ofschoon aldus de bevoegdheid der gewestelijke bestuurders
om onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal
wijziging in den aanslag te brengen eenigszins wordt b e p e r k t ,
is b u n daardoor de gelegenheid niet afgesneden o m , indien zulks
door onvoorziene gevallen u r g e n t mocht binken , omtrent het
wn'zigen van den aanslag een voorstel aan de Kegeering te doen.
Gewestelijke opgaven omtrent de voor 1897 gegolden hebbende
cijfers van aanslag vindt men in bijlage X hierachter. Daaruit
blijkt dat wijzigingen in den onzuiveren aanslag door de toe-
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passing van betere gegevens toch ook nog elders <lan in Soerabajja, Hagelen en Kediri waren voorgekomen, Eg bet dan ook
t<it een veel lager bedrag dan in de jongste jaren, uitgenomen
Bezoeki, voor welk gewest ter oorsake van betere gegevens de
onzuivere aanslag verhoogd is met het vrij aanzienlijk bedrag
van f' 15 718, tegen eene verlaging uit dien hoofde met f' 48o.
In 11 andere residentiën bracht bedoelde factor verhoogingen
teweeg fot een bedrag van in 't geheel f' 1:5 17U, tegen verla»
gingen tot een bedrag van f69209, in welke twee laatste
sommen de gewesten Soerabajja, Bagelen en Kediri alleen begrepen /ijn voor gezamenlijk f 1864 en f 58 911. Door toepassing van betere gegevens onderging dus ten slotte de onEnivere aanslag — voor alle gewesten bijeengenomen — eene
verlaging met f 40 8 3 1 , en bovendien bracht het tenietgaan
of de veranderde bestemming van vroeger aangeslagen gronden
eene verlaging met f 49 431 teweeg, in totaal dos minder f 90 262,
doch daarentegen werd door het voor 't eerst belastingplichtig
worden van gronden eene verhooging verkregen van f 169717.
Daar de onzuivere aanslag van 189(1 had bedragen (volgens
verbeterde opgaven) f 17 7 8 0 2 1 6 , verkreeg men dus als onzuivere
aanslag van 1897 (f 1 7 7 3 0 2 1 6 — f 9 0 2 6 2 + f 109717 = )
f 17 749 671. Dit cijfer, d a t , evenals al de andere hiervóór genoemde sommen . slechts b e t r e k k i n g heeft tot de roof tast aangeslagen gronden , was ter zake van de in bijlage X gespecificeerde
vrijstellingen en afschrijvingen te verminderen met f 1 158 799
(over 1896 was dit laatste cijfer, mede volgens nadere opgaven , f 9 3 3 1 5 7 ) , en daar de aanslag der niet voor vast
aangeslagen gronden voor 1897 kwam ie staan op f 374628
(over 1896 op f 339 414), doet zich het eindcijfer van het over
1897 werkelijk aan landrente te heffen bedrag voor als f 16 965 500,
derhalve f 170 974 minder dan voor 1896, toen het (verbeterde)
eindcijfer beliep f 17 136 474. Gaat men de uitkomsten per gewest n a , dan blijkt dat in 1<> van de 20 gouvernementsresidentiën het te heffen bedrag zelfs f 339 713 minder was dan in
1896. Dat voor alle gewesten gezamenlijk het verschil op f 170 974
was te stellen , vloeit hieruit voort dat het verschuldigd bedrag
in de 10 andere gewesten f 168 739 meer beliep dan in 1896.
Ten aanzien van de speciaal voor de P r e a n g e r Regentschappen
uitgevaardigde , doch slechts geleidelijk (distrietsgewijze) in te
voeren nieuwe landrente-regeling (Indisch Staatsblad 1896 n".
126), van welke sprake is in het verslag van 1896 (blz. 85 80)
en welke in 1897 voor 't eerst toepassing gevonden heeft in 7
van de 62 districten , is vooralsnog alleen gemeld dat die toepassing geen noemenswaardige bezwaren beeft opgeleverd en
ook geen aanleiding heeft gegeven tot klachten van de bevolking. Bedoelde 7 districten tellen 177 dessa's. In 1898 is
de werking der verordening nog uitgestrekt tot 21 districten
met 606 dessa's. Bij gouYernementsbeslnit dd. 24 .Maart 1898
n". 21 werden , in voldoening aan de tweede alinea's van de
artt. 8 en 9 der aangehaalde landrenteverordening en met toepassing van het derde lid van gemeld art. 8 , voor de bedoelde
21 districten bepaald : a. het percentage (loopende van 5 ' , tot
18) door elke dessa te betalen van de belastbare opbrengst der
s a w a h s , en b. het aantal klassen (verschillende van 1 tot 12),
waarin in elk der 21 distrieten de droge gronden . vischvijvers
en nipahbossehen zullen zijn verdeeld , zoomede het in iedere
klasse te betalen bedrag per bouw (uiteenloopende van f 0,50
tot f 20). Voor elk district in het bijzonder vindt men de bierbedoelde gegevens vermeld in een der noten van de hiervóór
aangehaalde bijlage X.
Ook t h a n s wordt bericht d a t . naar het gevoelen van de gewestelijke bestuurehoofden , in 'j;cen der verschillende gewesten
de aanslag in de landrente de draagkracht der bevolking te
boven ging. Bij het einde van 1897 was in 8 gewesten de j
belasting ten volle aangezuiverd, en voor de 12 andere beliep
het toen nog op den aanslag van 1897 verschuldigde f 16 2 4 9 .
waarvan in ProbolinggO, Batavia (enkel het domein Bloehoer)
en K r a w a n s te zamen alleen f 12 510. Stak het onaangezuiverd
geblevene ditmaal gunstig af bij den achterstand op uit. 1895
of op uit. 1896, ook hetgeen van het geïnde door dessahoofden
of andere inlaudsche functionarissen niet verantwoord werd ,
was geringer dan t o e n . en bedroeg in 't geheel slechts f 2 3 8 2 ,
tegen f 10 030 in 1895 en f 12 1IX in 1896.

bare verhuring voor 1897 n i e t m e e r bedongen worden dan f 12 146,
zijnde f 8790 minder dan in 1896. Dit nadeelig verschil w o r d t , behalve aan de omstandigheid dat enkele kleine rawahs uit den legger
moesten worden afgevoerd . vermits het water daarvan noodig was
v o o r d e bevloeiing van sawahs, voor het overige toegeschreven aan
den geringen vischrijkdom in 1896 en aan de slechte vooruitzichten
voor 1897, doordien wegens ongenoegzamen regenval de meeste
der bedoelde r a w a h s , tijdens hunne v e r h u r i n g , nog niet onder
water stonden. W a t de eigenlijke vischvijver-belasting betreft, was
de aanslag voor 1^96 en die voor 1897 per gewest als v o l g t :
1890.
1897.
287(1 f
2 928
lül
392
I80S
1753
41 008
41:1:2
SIM
(i 157
200 323
199 031

)89ü.
1897.
Per transport f 553130 f 2520,33
Pnsoeiopan . .
25 108
25 190
Probolinfrgo. .
7 098
7 :iis
Ji z»ki. . . .
8820
8832
Madura . . .
11059
117*3

Tranaportaeran . f 253130 f 2521133

ïota'cn. . f 305 815 f 305743

Rantara. .
Krawang .
Bamarang.
Japara. .
Reinhann;.
Soerahaija

. .
. .
.
.
.
.

f
.
.
.
.

X a aftrekking van f 7 9 6 , waarvoor in 1896, en van f 61 ,
waarvoor in 1897 vrijstelling werd verleend (telkens in Bezoeki),
wras dus gezamenlijk aan vischvijver-belasting en aan h u u r verschuldigd in 1896 f 325 955 en in 1897 f 317 8 2 8 , van welke
bedragen bij het einde van h e t belastingjaar was aangezuiverd
respectievelijk f 324 596 en f 314 001.

Fogelnest- en andere grotten : vindplaatsen van tehildpadeier
V a n de voor het tijdvak 1897 t m 1899 of (in een p a a r gevallen) alleen voor 1897 aan particuliere ondernemers of aan
de bevolking gedane verhuringen van het uitsluitend recht om
Ui tot het siaatsdotnein behoorende grotten , e n z . , eetbare vogeln e s t e n , dan wel meststoffen te w i n n e n , werd reeds in 't vorig
verslag (blz. 106) gewag g e m a a k t , en daar overigens éen zoodanige verhuring — betreffende grotten in Soerakarta en Djokj o k a r t a , waarover de beschikking mede aan het G o u v e r n e m e n t
toekomt. — over de j a r e n 1896 t/m 1898 loopt, zooals vroeger mede
reeds is vermeld , is t h a n s slechts aan te teekenen d a t de bedongen jaarlijksche huur-sommen gezamenlijk beliepen f 46 173
(daaronder f 1495 voor eenige grotten die in 1897 voor 't eerst
op voormelden voet waren a f g e s t a a n ) , tegen f 39 196 als totaal
der huursommen over 1896, waarbij ter zake van de v e r h u u r ,
mede voor de j a r e n 1896 t/m 1898, van een gedeelte zeestraud
in de P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , als vindplaats van schildpade i e r e n , nog kwam f 1303 's j a a r s .
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Buileiibezilliinjen.

Vischvijvers en vogelnestgrottm.
Ook ten aanzien van de in de
buitenbezittingen door het G o u v e r n e m e n t , met t o e k e n n i n g van
een uitsluitend r e c h t , tegen eene jaarlijksche huursom ter exploitatie afgestane vischvijvers (alleen te Tello in de af'deeliug
Makasser van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden)
en vogelnestgrotten (alleen in de afdeeling Kroë der residentie
Benkoelen) is naar het ten vorigen jare medegedeelde te verwijzen.

Landelijke inkomsten. Onder dit hoofd valt met b e t r e k k i n g
tot het gouvernement Celebes en onderhoorigheden slechts op
te geven dat de aanslag voor 1897 in de vertieningsbelast i n g (zie Indisch Staatsblad 1893 n". 2 5 9 , juncto 1894 n°. 43
en 1895 n . 101)') bedroeg f 10S 5 4 4 , 7 7 s , tegen f 152 054 voor 1896,
en dat het aan het Gouvernement toekomende ' s in de opbrengst
der aan inlanders in gebruik afgestane gouvernements-padivelden (de zoogenaamde tesangheffiug) voor 1897 , in verband
met de geschatte productie en den gemiddelden marktprijs der
p a d i , werd bepaald op f 5765,70, zijnde f 834,90 minder dan
voor 1*96.
De in de afdeelingen Boeleleug en Djembrana op Bali geheven
wordende sawahbelasting ( , p a d j e g " ) , welke naar verkiezing van
de belastingschuldigen in natura of in geld is te voldoen (zie
Indisch Staatsblad 1891 n". 9 7 ) , b r a c h t , uitgetrokken in g e l d ,
over het in 1897 afgeloopen belastingjaar f 130 778,27 op. tegen
f 111 330,35"' (volgeus verbeterde opgaven) over 1895 96. Met
opzicht tot de mede in gemelde afdeelingen geheven wordende
belasting op de tegalvelden en tuinen (zie Indisch Staatsblad
Belasting <>i> de vischvijvers, ent. Terwgl de aanslag i n de visch- 1891 n . 117), waarvan de betaling behoort te geschieden i n
vijver-belasting (zie Indisch Staatsblad !893 U*.30)TOOr 1897on geld (deaverkie/.ende in k e p è n g s , maar dan tot Indisch C o u r a n t
f 305 743 kwam te staan , nagenoeg hetzelfde bedrag als voor 1896
verkregen was, kon voor do als vischvijvers door het < Gouvernement
') Over de rcrtieningsliclasting ia de Zuider- en Oosterafdeeling van liornco
in h u u r aangeboden rawahs of moerassen in Krawang bij de open- wordt gehandeld in hoofdstak B hierachter.
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ta herleiden volgens den door den re-ident jaarlijks vast te stellen

bouwgronden door het stelsel van vaste aandeelen k w a m i n 1897

raaatatat) werd in 1807 geïnd f55 896,74, tegen f87 778,20over
het belastingjaar 1895 96.
Ten aanzien van de in de afdeeling Lombok, iu afwachting

voor in de afdeeling Koedoes der residentie Japara, waar een

van de nader te treffen voorzieningen 0|> liet stuk van landrente
en andere g r o n d l a s t e n , onder de namen vau „padjeg"' en
„ o e p e t i " gelieven wordende belastingen vult aan te teekenen , dut
de aanslag ()V er 1S97 . herleid in g e l d , van de padjeg bedroeg
f 116 500 en van ..e oepeti f 1 3 7 0 1 , 7 5 , tegen een aanslag over
18'JG van respectievelijk 1' 110 235,00 en f 10 402,70, en dat ter
zake van ilie belastingen tot uit December Tan gemeld j a a r ontvangen werd (niet inbegrip van een gedeelte van bet nog ver-

sehuldigde op den aanslag over 1895 en 1896) aan padjeg
f 70 305,51"' en aan oepeti I' II 106,07* of te zamen f 87411,59.
Over 1800 waren deze soinnien f 80 085,88 en t' 12529,60 of te
zamen f 98615,48.
Cijni uil onderhoorigheden der retidenlie ifeuado.
Voor Bolang
Mongondo en de vijf andere tot de residentie Menado behoorende landschappen ter Noordkust van Uelebes werd voor 1807
in liet bedrag der door hen aan h e t Gouvernement op t e brengen
schatting , ge/.amenlh'k f 6 6 0 0 , geen verandering gebracht, doeli
slechts van drie landschappen kwamen betalingen in , en wel
van Bwool, B o l a n g I t a n g en Bintaoena het volle verschuldigd
bedrag (respectievelijk f 1100, f 5 0 0 en f 300). Door Bolang
.Mongondo en Bolang Oeki — die ook nog over vorige jaren
achterstallig waren (verg. vorig verslag, I•!/,. .07) — en door
Kaidipang werd in 1*07 Diets afgedragen. H e t door laatstgemelde drie landschappen alleen over 1807 te kwijten bedrag
beliep respectievelijk f 4 0 0 0 , t' 250 en f 450.
Voor al de zes landschappen der Saugi- en Talaut eilanden
w e r d , in overleg met de rijksbesturen, de over 1897 op te
brengen schatting door den resident opnieuw bepaald. Voor
Siauw en Taroena werd namelijk het bedrag verhoogd met
f 1177,50 en f 4 5 , en dus gebracht op respectievelijk f20552,50
en f 5(571,50; voor de vier andere daarentegen werd het cijfer
iets verminderd (in 't geheel met f 312,50) en dus b e p a a l d :
voor Tagoelandang op f 3 4 0 3 , voor Taboekan op f 1 5 0 6 5 , voor
Mangonitoe op f 0054,50 en voor Kandhur op f 1552.50. Gedurende IS07 werd door de betrokken rijksbesturen i n ' s l a n d s k a s
gestort f 55 7 3 9 , namelijk door Siauw liet nog over 1800 verschuldigde restant van f 7725 benevens t'4080 iu mindering van
den cijns over 1807 , door Taboekan den vollen cijus over 1896
(I' 15 087,50) en een deel (f 11320) van dien over 1897. terwijl
de vier andere rijksbesturen alleen den cijns over 1800 voldeden ,
waarvan zij in gemeld j a a r nog niets afgedragen hadden. Uit
dien hoofde werd o n t v a n g e n : van Tagoelandang f3445,50, vau
Manganitoe f 0774,50, vau K a n d h a r f 1080 en van Taroena
f 5020,50. Op uit. 1807 bleet dus door laatstbedoelde vier lundBcbappen nog de volle cijns over 1807 verschuldigd, en door
Siauw en Taboekan nog slechts een deel.
IV.
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Jura fit

Madura.

Conversie van communaal iu erfelijk indieidneel grondbenit. Het
Koninklijk besluit vau 11 April 1885 n . 22 (Indisch Staatsblad
n . 102), houdende regeling van de wijze waarop de hierbedoelde verandering in den vorm vau bet grondbezit kan wordt :i
tot stand g e b r a c h t , vond in 1-07 alleen toepassing in de afdeeling Lamougau der re-ideutie Soerabaga, waar de dessa's
Waroe-koelon en Ngering van het district L e n g k i r , de kampongs (dessa's) B a n d o e n g , 1'esawahau , Ronggee en 1'agerwodjo
ter hoofdplaats Laniongan, en de dessa Bantjang van het district
M a u t o e p , respectievelijk 7 7 " ° - , ) 0 , 2 4 - ' ; ' - 0 , 70 "/.,,„, 98*° - „.
2'l'" i -. 00 , l78"/-,„o en 30 bouws harer communale bouwgronden
onder 5 0 , 20, 4 1 , 4 9 , 128, 13 en 12 deelgerechtigden erfelijk
verdeelden, nadat voor het deasabestuur ambtsvelden waren afgezonderd. Iu Februari 1898 kwam ook i n de dessa Kedoeng van
liet reeds genoemde district Lengkir eene dergelijke conversie
tot stand van 81 bouws onder 38 deelgerechtigden , nadat 9
bouws ambtsvelden ter beschikking van het deasabestuur waren
gesteld. In al deze gevallen geschiedde de conversie m e t h e t doel
om , bij de voorgenomen samenvoeging met andere dessa's .
samensmelting van de bouwgronden te voorkomen.
Vervanging van de periodieke verdeeling der communale
Handelingen der Staten-Generaal. Bh'lagen 1898—1SG9

13-tal dessa's (7 iu liet distriet Koedoes en 0 in het district
Tjendono) tot die verandering besloten. In de afdeeling Djombang der residentie Soerabaija keerden echter 34 dessa's, welke
vroeger het stelsel van vaste a a n d e d e n hadden a a n g e n o m e n ,
weiier tot den ouden bezitsvorm vau jaarlijksche verdeeling
t e r u g , door welke jaarlijksche verdeeling de grondbezitters naar
het schijnt heter in de gelegenheid waren om naar wensch hunne
gronden ten behoeve vau de suikercultuur te verhuren.
Voor statistische opgaven met betrekking tot het grondbezit
der inlandsche bevolking zij verwezen naar afd. V, j$ 1 , van
dit hoofdstuk en de daarbij behoorende tabellen (bijlage P).
Vercauginn MM rr/elijl; individueel grondbezit door agrarUchen
eigendom. Gedurende 1807 werden (in 8 gewesten) 210 a a n v r a g e n ,
betrekking hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid van
ruim 1125 b o u w s , aanhangig gemaakt tot verkrijging van agrarischen eigendom op den voet van het Koninklijk hesluit van
10 April 1872 i r . 20 (Indisch Staatsblad n°. 117), makende met
| de op uit. 1890 (in 0 dier gewesten en in 2 andere) nog in be! handeling gebleven 92 aanvragen voor ruim 422' 2 bouws (verl beterde opgaaf) een totaal van 302 te behandelen aanvragen
1
voor ruim 1547' 2 bouws of, na aftrek van 3 aanvragen, betreffende
ruim 7 ' 2 b o u w s , welke in 18'J7 iugetrokken werden of door
overlijden der aanvragers kwamen te vervallen, 290 aanvragen
voor p. in. 1540 l)ouws. Van deze 299 aanvragen werden er
gedurende 1807 35 toe- en 12 afgewezen, respectievelijk betreffende
eene gezamenlijke uitgestrektheid van ruim 219 en ongeveer 7 8 ' 2
bouws. De afwijzing geschiedde , hetzij omdat op de betrekkelijke
gronden door anderen rechten werden uitgeoefend, hetzij omdat zij
bleken communaal bezit uit te maken. In verband m e t de nieuwe
toewijzingen was bij het einde van 1807 de uitgestrektheid der
tot dusver door inlanders in agrarischen eigendom verkregen
gronden — in 10 gewesten op Java — gestegen tot ruim 0021
bouws (toegewezen ingevolge 1389 a a n v r a g e n ) , terwijl voor nog
ruim 1242' ., bouws aanvragen 'ten getale van 252) in behandeling bleven. Gewestelijke opgaven over 1807 en vorige .jaren
vindt men sub II van bijlage O hierachter.
De voornaamste beweegreden voor het aanvragen van agrari-

schen eigendom was weder de behoefte aan meer rechtszekerheid.
Voorts worden, wat Samarang, Sladioen euKediriiin 1807 met
respectievelijk' 2(1, 2 en 0 aanvragen) betreft, de reeds in het
vorig verslag (blz. 108) vermelde redenen g e n o e m d , en voor
.lapara, in welk g e w e s t , tegenover de 42 aanvragen e l d e r s , er
alleen 108 i n k w a m e n , aansporing van het bestuur, dat regelmaat
wenscht te brengen in den ordeloozen toestand van het grondbezit in de rawah van Oeudaiiu, waar veel grond clandestien
ontgonnen is en waar telkens geschillen ontstaan over de juiste
grenzen der perceelen , welke door het nu en dan onder water
loopen vau de velden in den westmoesson voortdurend verdwijnen,
terwijl in Proholiuggo de aanvraag (de eenige aldaar) werd
gedaan ten behoeve vau de crediteuren vau den aanvrager, die
! waarschijnlijk hypotheek op de gronden wilden vestigen. In
K'ediri geschiedden sommige aanvragen weder op aansporing
van particuliere o n d e r n e m e r s , ten einde de gronden voor 20
j a r e n te kunnen h u r e n , terwijl in ('heribou (niet 0 a a n v r a g e n ) ,
zooals gewoonlijk , inlandsche zaakwaarnemers daarin de hand
hadden.
V e r h u u r van in agrarischen eigendom verkregen gronden bad
plaats in Tagal . l'ekaloiigan . Modioen en K e d i r i . voornamelijk
voor de beplanting met suikerriet en iudigo en in Samarang
voor woonerven.
Van het recht om op agrarischen eigendom hypotheek te

vestigen werd in IS'.>7 gebruik gemaakt ten aanzien van eenige
perceelen in de residentiën l'ekalongaii en Madioen.
Op een in 1807 ingediend verzoek om vervreemding, op den
voet van art. 10 van het biervóór aangehaald Koninklijk besluit
van 1872, van een in agrarischen eigendom bezeten stuk grond,

gelegen ter hoofdplaats Bapdong (residentie Preanger Kegentschappen), aan de te Rotterdam gevestigde Nederlandsr.be
Zendingsvereeuiging, werd iu het begin van 1808 gunstig beschikt.
Verhuur run grond door inlanders umi niel-inlandcrs.
Blijkens
de voor deze rubriek ontvangen opgaven over 1807 (zie sub I

van bijlage o bierachter) werden gedurende dat jaar in de

'_ r "uverneineutsresidentiëii op .lava (uitgenomen alleen Bantam
en K r a w a n g , w a a r . evenals in de residentie M a d u r a , ook in
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1807 geene grondverhuringen binken te /.iju voorgekomen) op malen daartoe pogingen werden aangewend door meerjarige
den roet der nienwe ordonnantie omtrent de verhuring van huurovereenkomsten te s l u i t e n , onder voorbehoud dat de grond
grond door inlander* aan uict-inhmders (Indisch Staatsblad 18!»5 gedurende het eerste contractsjaar in gebruik i o n blijven bij den
n". 247) 31706 huurovereenkomsten geregistreerd, betrekking v e r h u u r d e r , en dit ten einde den ondernemer de beschikking
hebbende op 182297 bonws. Daarvan maakten 861 bouws agra- I o \ e r den grond te verzekeren op een later tijdstip dan de voorriaehen eigendom uit: 62058 bonwsbestondenniterfelijk indivi- schriften toelaten.
dueel bezeten gronden of uit vaste eens voor altijd aangewezen
aandeelen in eommnnaal bezit: 5<»804 bonws maakten deel uit
van eommnnaal bezit met periodieke verdeeling of met vaste
aandeelen die niet voor altijd zijn aangewezen , terwijl de overige
18 971 bonws ambtsvelden waren. Naar hun eultnurtoestand

waren bedoelde 182 297 bonws te verdeelen in 12(1214 bouws
•awah* en 6068 bouws tegalvelden. Daarvan waren bestemd voor
de teelt van suikerriet 1 1 6 0 3 6 , voor de indigoeoltnor 6 6 1 4 ,
voor het verbouwen van tabak 5259, voor de teelt van paai

alleen of van padi en tweede gewassen 2158, v • het verbouwen
van katjang

en andere gewassen 1270 en voor de oprichting

van door het hoofd van plaatselijk bestuur vergunde opstallen )

Waar overtredingen van de verhurings-ordonnantie werden
geconstateerd (gewoonlijk verzuim van r e g i s t r a t i e , dan wel ingebrnikneming van den grond vóórdat de overeenkomsten ge>
registreerd w a r e n ) , voorkwamen de overtreders meestal eene
rechtsvervolging door de hoogste, bij al. 1 van art. 18 gestelde
boete te voldoen.
i n verband niet de v* rbodsbepaling, opgenomen in art. 7
(lste l i d , sub /;) der o r d o n n a n t i e , werden een betrekkelijk groot
aantal huurovereenkomsten niet voor registratie vatbaar bevonden , omdat zij bleken slechts de levering van op den grond
geteelde gewassen, ter aanzuivering van voorschotten op die
gewassen , ten doel te hebben (verg. blz. 69 van de in druk
uitgegeven „Toelichting' - der nieuwe bepalingen). Voorts moest
nu en dan de registratie geweigerd worden , omdat bleek dat
de verhuurder geen recht had om over den grond te beschikken ; in Bezoeki bijv. werd in ettelijke gevallen de registratie
geweigerd omdat de overeenkomsten betrekking hadden op pas
ontgonnen gronden . waarvan de verhuurders nog niet waren
erkend als erfelijk individueele bezitters (zie art. 5 der o n t g i n nings-ordonnantie in Indisch Staatsblad 1896 n". 44). In enkele
gevallen had de weigering plaats , omdat de gezamenlijke uitgestrektheid der in eene de-sa gedurende één j a a r door niet-inlanders
in gebruik te nemen sawahgronden, naar s c h a t t i n g , meer bedroeg
dan één derde gedeelte van de tot het gebied dier dessa behoorende
sawahvelden. in de meeste gevallen echter bleken de belangen
der bevolking zich niet tegen de registratie van dergelijke
overeenkomsten te verzetten, hetzij omdat bedoeld derde gedeelte
slechts met eene geringe uitgestrektheid werd overschreden
(welke overschrijding dikwijls diende tot het afronden van t u i n complexeu), hetzij omdat in de betrokken dessa's nog voldoende
tegalvelden ter bebouwing beschikbaar waren. Ook kwam het
daarbij vaak voor, dat zij die grond hadden verhuurd , voor zich
andere terreinen iu eene naburige dessa goedkooper kouden
huren , iu welk geval evenmin bezwaar werd gemaakt tegen
de registratie.

51 bouws. Wat de overeengekomen huurtermijnen en h u u r sonimen betreft, zij naar voormelde bijlage verwezen.
O m t r e n t de werking van de nieuwe regelen omtrent de inlandsche grondverliuriiigen bleef liet oordeel over het algemeen
gunstig luiden. Verschillende residenten motiveeren dat oordeel
door er op te wijzen dat huurders en verhuurders thans weten
waaraan zij zich te houden hebben . terwijl ook de Europeesche
o n d e r n e m e r s , hoewel zij zieh hier en daar door sommige bepalingen bezwaard gevoelen, hoe langer zoo meer het n u t der
nieuwe regeling inzien . zoodat ten deze zekere orde en regelïnaat zijn ingetreden . welke te voren niet of in veel mindere
mate bestonden. Voorts doen de uitgebrachte rapporten het belang
uitkomen dat de gedwongen registratie het bestuur in de gelegenheid stelt om van de voorwaarden , waaronder de hnurovereenkomsten zijn aangegaan . kennis te nemen , en de a m b tenaren derhalve bij elk ouderzoek van dien aard de inlandsche
verhuurders op hunne rechten en belangen kunnen wijzen,
terwijl er bovendien inzonderheid de aandacht op gevestigd
wordt dat de regeling het mogelijk maakt niet kracht op te
treden tegen kuoeierijen van dessahoofden, die zich meermalen
ten koste van den kleinen man trachten te verrijken door het
op eigen naam verhuren van de sawahs hunner dessagenooten.
Slechts in enkele gewesten werden bij de toepassing van de
verordening moeielijkheden ondervonden . hetgeen echter meestal
moest worden toegeschreven aan eene min juiste opvatting van
Ontginning dnnr inlanders ras wottten (mei lol ét dessa's JeéoorswaVw)
de strekking der nieuwe bepalingen van de zijde der ainbte- grand, L it de in bijlage O , sub I I I , opgenomen gewestelijke
naren en belanghebbenden. Ten einde daaromtrent zooveel statistiek omtrent de gevallen, waarin gedurende 1897 de nieuwe
doenlijk alle misverstand te k u n n e n wegnemen en eene juiste ontginiiings-ordonnaiitie van 29 Februari 1896 (Indisch Staatsblad
en uniforme toepassing van de voorschriften te verzekeren , zijn n". 44) werd toegepast, blijkt dat iu gemeld j a a r aan 41872
in J a n u a r i 1896 de hoofdinspecteur voor de suiker- en de rijsteu!- inlanders (aan 25 497 door de districtshoofden en aan 16 875
t u u r , het landelijk stelsel en wat daarmede iu verband s t a a t . door de hoofden van plaatselijk bestuur) v e r g u n n i n g werd veren een ambtenaar op non-activiteit. laatstelijk gouvernenients- leend om domeingrond te o n t g i n n e n , en wel tot eene gezamensecretaris, in commissie gesteld tot het doen van een plaatselijk lijke uitgestrektheid vau 38 778 b o u w s , welk laatste t o t a a l , in
onderzoek naar de wijze waarop de regeling ten uitvoer gelegd het j a a r 1896, gedurende welks eerste helft nog de o n t g i n n i n g s en de controle daarop uitgeoefend w o r d t . en is hun tevens op- ordonnantie vau 1874 (Indisch Staatsblad n". 79) gewerkt had ,
gedragen na te gaan of, en zoo j a . welke wijzigingen of a a n - bedragen had 24 807 b o u w s , te ontginnen door 37 918 aanvravullingen de thans geldende voorschriften zouden behoeven , dan gers. Van de vóór 1897 verleende vergunningen van dezen aard
wel of nog andere voorzieningen op dit gebied aanbeveling ver- kwamen er in dat j a a r 1094 te vervallen, betrekking hebbende
dienen. In afwachting van hetgeen nader op het stuk der in- op 1105 b o u w s , in hoofdzaak weder wegens het niet nakomen
landsehe grondverliuriiigen noodig geoordeeld zal worden . zijn van de bij de v e r g u n n i n g gestelde voorwaarden , in enkele geintusschen bij de ordonnantie van 21 J u n i 1898 (Indisch Staats- vallen ook door overlijden of vertrek naar elders van den aanblad n°. 195) de grondhuur-regelen al aanstonds op een p u n t vrager. In 1896 hielden om verschillende redenen 937 verguna a n g e v u l d , en wel door eene met den toestand bij de tabaks- n i n g e n , betreffende 674 b o u w s , op van kracht te zijn.
industrie in de afdeeling Djember (residentie Uezoeki) verband
Slechts in enkele gevallen werd bij het verleeuen van de
houdende wijziging van eene der alinea's van art. 12, welk vergunning ontheffing verleend van de verplichting tot het
artikel de gevallen aanwijst waarin registratie der huurovereen- aanleggen van terrassen ter voorkoming van het afspoelen vau
komsten geweigerd wordt. Bedoelde wijziging heeft namelijk, de bonwkrnin.
afgescheiden van eene verduidelijking van de oorspronkelijke
H e t aantal gestraften wegens eigenmachtige o n t g i n n i n g beredactie der betrokken a l i n e a . de strekking om te voorkomen droeg in 1897 6435 (tegen 5587 in 1896), waarvan respectievelijk
dat deloyale concurrenten, krachtens rechtsgeldige huurovereen- 2166 en 1171 alleen in de residentiën Kembang en Bageleu.
komsten , de beschikking verkrijgen over stukken grond , gelegen
Van de door districtshoofden afgedane aanvragen werden er
te midden van aanplantingen van andere ondernemers.
slechts 179 (nog geen 7 10 pet.) afgewezen , betreffende 148 b o u w s ;
Met het doel om de voorschriften te ontduiken , trachtte men ouder de door hoofden van plaatselijk bestuur afgedane aanhier en daar weder dezelfde middelen toe te passen als die be- vragen telde men 1088 afwijzingen (ruim 6 p e t . ) , b e t r e k k i n g
doeld op blz. 109/110 van het vorig verslag, terwijl ook enkele hebbende op 904 bouws. De afwijzingen geschiedden in 't algemeen op dergelijke gronden als daarvoor in 1896 hadden gegolden (verg. vorig verslag, blz. 111). Ten aanzien van een 00') Ten aanzien van de op der. pelimiiil» n grond toe te laten opstallen
tal weigeringen in Pasoeroean lag overigens de reden hierin
is in Maart l*;i7 eene aanvulling tot stand geknini n van 114 der ia B*. SOM
van liet liijldad op hot Ifcdbch BtssttBtad opgi Bonten roonearfflen tot uit— dat de begeerde gronden behouden dienden te blijven iu het
belang der irrigatie. Van de bevoegdheid om van de afwijzende
voering van de nieuwe verliiiriugs-orilonnantie tan 1806. De stiekking van die
beschikkingen in hooger beroep te komen bn' de hoofden van
aanvulling is in 't vorig verslag vernield op Ma. 20'.l.
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pluatsclyk of van gewestelijk bestuur, al naar gelang het betrokken
districtshoofd dan wel het hoofd van plaatselijk bestuur de beschikking had genomen , werd weinig gebruik gemaakt.
De gewestelijke bestuurders zijn eenstemmig in hun oordeel
over de goede werking der nieuwe outginnings-ordonnantie.
Door de beperking van de bevoegdheid der districtshoofden
tot het verleenen van vergunningen , en de uitbreiding in deze
van die der hoofden van plaatselijk bestuur, is meer waarborg
verkregen dat geene groote uitgestrektheden grond worden
afgestaan zouder de zekerheid dat ze behoorlijk in ontginning
zullen worden gebracht, tcrwjjl door de vereenvoudigde behandeling van de aanvragen spoedige afdoening mogelijk is geworden.
Bij het tegengaan van overtredingen van de ontginnings-ordonnantie viel in het algemeen over de medewerking van de districtshoofdeu niet te klagen, terwijl ook van de zijde der dessahoofden
meer medewerking werd ondervonden. De laatsten zien echter
nog niet voldoende het nut in van de beperkende bepalingen
oj) de ontginning van domeingrond.
uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1897 werden in
erfpacht toegezegd 124 perceelen, tegen 167 in 189G en 90 in
1895. Vau bedoelde 124 perceelen werden er 4 in hetzelfde jaar
ook reeds afgestaan, en daar nog kon worden besloten tot de
uitgifte van 93 perceelen, waarop in vorige jaren erfpachtsreeht
was toegezegd, terwijl bovendien 2 perceelen (de in het district
Tjisondari van de afdeeling Bandong der residentie Preanger
Regentschappen gelegen woeste gronden , uitmakende de voormalige erfpachtsperceelen Tjiboeni en Rantjabali,) zonder voorafgaande toezegging konden worden afgestaan, werden derhalve
in 1897 in het geheel a/gestaan 99 perceelen, tegen 111 in 1896
en 63 in 1895.
Het aantal ingeschreven , dat wil zeggen door de aanvragers
nanraarde perceelen bedroeg 95 (waarvan 50 die in 1897, en 45 die
in vorige jaren waren afgestaan), gezamenlijk groot 20932 bouws,
tegen 93 perceelen, tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van
24 506 bouws, in 1896. Van de in 1897 aanvaarde perceelen,
welke met uitzondering van 3 , door Chineezen aanvaard , alle
ten name van Europeanen of cultuurmaatschappijen werden ingeschreven , waren er 35 bestemd tot uitbreiding van bestaande
ondernemingen , zoodat zy niet voor den vollen termijn van 75
jaren werden afgestaan, doch voor den verderen duur van het
reeds op die ondernemingen gevestigd erfpachtsreeht. Ten opzichtc van 5 perceelen , alle in de Preanger Regentschappen
(Balei Kambang III, Ardjosari V I , Maskawi I en II en
Goenoeng Soesoeroeh , het eerste gelegen in de afdeeling iSoekaboemi en de vier andere in de afdeeling Bandong), werd in
tle erfpachtsakte het beding opgenomen dat de teelt van koffie
zou zijn uitgesloten, terwijl met betrekking tot 10 perceelen
in Oost-Bezoeki, met het oog op hunne ligging nabij de voor
eene eventueele spoorwegverbinding aldaar in aanmerking komende tracé's, aan de gebruikelijke voorwaarde tot kosteloo/.en afstand door de erfpachters vau de c. q. voor openbaar
verkeer te bestemmen strook gronds (zie Bijblad op het Indisch
Staatsblad n '. 3854), in navolging van hetgeen ook ten aanzien
van vroeger aldaar uitgegeven erfpachtsperceelen gestipuleerd
was, de bepaling werd toegevoegd dat de ondernemen geen
aanspraak zullen kunnen doen gelden op vergoeding wanneer
door het voor den spoorweg in gebruik nemen van eenig deel
der perceelen aan de aanwezige gebouwen of plantsoenen schade
mocht worden toegebracht. In de opheffing van het zooeven
bedoelde verbod van koftieteelt werd door de Indische Regeering
bewilligd ten aanzien van het in Maart 1897 aanvaarde erfpachtsperceel Proempang II in het distriet Kadjen van de afdeeling Pekalongan der gelijknamige residentie.
Voor 41 van de in 1897 aanvaarde 95 perceelen werd de canon
bepaald op f 1 per bouw 's jaars (hieronder ook de even bedoelde 10
perceelen in Bezoeki), terwijl met betrekking tot de 54 overige de
pachtsommen uiteenloopen van f 1,25 tot f 6 per bouw 's jaars
(ilit laatste bedrag voor 2 perceelen in Pa?oeroean). Voor een van
de tot de eerste categorie behoorende perceelen, namelijk voor
1'asir Carolina in Krawang, is evenwel bepaald dat de canon
slechts f 0,50 zal bedragen gedurende den tijd , dat de gronden
uitsluitend tot weiland gebezigd worden. Evenzoo werd voor 4
tegen t 2 per bouw 's jaars afgestane en aanvaarde kleine pereeeleu , ter gezamenlijke grootte van ongeveer 6 bouws en bestemd tot uitbreiding van de in het district Soebah der afdeeling
Ratang vau de residentie Pekalongan gelegen onderneming Segan
I en I I , eene verlcgiug tot f 1 toegestaan voor zoolang de
gronden uitsluitend voor fabrieksterrein dan wel voor andere

niet op de teelt van gewassen betrekking hebbende doeleinden
worden gebezigd. Voor de vijf genoemde perceelen moet de

bierbedoelde uitsluitende bestemming telkenmale by de betaling
van de erfpachtsom gestaafd worden door eene verklaring, af
te geven door het betrokken hoofd van plaatselijk bestuur.
Naar aanleiding van de door de Soekaboemische Laudhouwvereeniging in baar jaarverslag over 1896 geuite klacht dat

de canon vau in de residentie Preanger Regentschappen in

erfpacht uitgegeven gronden, zelfs voor aan elkaar grenzende
perceelen, zeer uiteenloopt, een verschijnsel dat zich ook in
andere gewesten voordoet, is de vraag overwogen, of het aanbeveling kon verdienen om in elke residentie voor den erfpacht~canon tarieven vast te stellen , verband houdende met de qualiteit
der gronden, met de ligging ten opzichte van wegen, rivieren
en spoorwegen , met de meerdere of mindere geniakkeljjkheid
waarop in de betrokken streek werkvolk is te verkrygen , enz.,
eeuigerinate in navolging van het in 1895 aangenomen beginsel
(verg. het verslag van 1896, blz. 93) om de bij afstand van grond
in eigendom te bedingen koopprijzen te doen regelen naar kringsge wijze vast te stellen tarieven. Met het oog echter op de vele
factoren, waarmede by de bepaling vau de erfpachtsom rekening
moet worden gehouden, zouden aan de vaststelling van dergelijke tarieven zulke groote bezwaren verbonden zijn , dat bedoeld
denkbeeld niet voor verwezenlijking vatbaar werd geacht en de
voorkeur is gegeven aan het voortgaan op den thans reeds ingeslagen weg om by' de bepaling van den canon ', behalve met
gemelde factoren , tevens rekening te houden met het bedrag
voor aangrenzende of omliggende perceelen aangenomen. In gewesten , waar groote verschillen bestaan tusschen de bedragen
vau den canon van in elkanders nabijheid gelegen perceelen ,
moeten deze trouwens niet zoozeer worden toegeschreven aan
tle te dien aanzien wisselende inzichten vau de commissiën van
onderzoek, maar veeleer, althans voor het meerendeel. aan de

verschillende tijdstippen waarop die perceelen werden afgestaan,

namelijk hetzij gedurende het tijdvak 1887—1JS94, toeudetijdsomstandigheden der Regeering aanleiding gaven met een zeer
lagen canon genoegen te nemen , dan wel vóór of na dat tijdvak.
Zooals reeds gezegd, werd het areaal van de in erfpacht uitgegeven gronden , ten gevolge van de aanvaarding in 1897 van
95 perceelen, met 20 932 bouws vergroot. Bovendien vermeerderde
dat areaal in gemeld jaar nog met 32 bouws door de vestiging
van een nieuw erfpachtsreeht op een hermeten perceel (in de
Preanger Regentschappen), docli daarentegen onderging liet eene
vermindering met 1505 bouws wegens terugneming door het
Gouvernement van een gedeelte van 1 perceel (in de Preanger
Regentschappen), gerechtelijke vervallen verklaring van het erfpachtsrecht op 3 perceelen (2 in Probolinggoen 1 in Madioen),
minnelijke ontbinding van de erfpacht voor 1 perceel (in de
l'reanger Regentschappen) en onteigening van een gedeelte van
1 perceel (in Probolinggo). Aangezien van de tot uit. 18% door
het Gouvernement in erfpacht uitgegeven woeste gronden,
namelijk van die gronden waarop, toen zij in erfpacht werden
afgestaan , nog geen titel was gevestigd, dit recht nog was
ingeschreven voor 1645 perceelen ter gezamenlijke grootte van
111207 bouws. — zijnde één perceel meer, doch 91 bouws minder
dan op blz. 112 van bet vorig verslag werd opgegeven , wegens
eenige later te Batavia ter kennis gekomen wijzigingen. — zoo
was bij het einde van 181*7 de in erfpacht bezeten oppervlakte
der bedoelde gronden geklommen tot 460666 bouws, verdeeld
in 1786 perceelen, waarbij nog komen 41425 bouws. ingeschreven als 95 perceelen , voor die gronden , welke , toen zij
in erfpacht werden uitgegeven . reeds als hnnrgronden te boek
stonden (zie daarover de volgende rubriek). Uit tabel IV van
bijlage O hierachter kan blijken boe de voormelde 460666
bouws, ook naar gelang van het aantal perceelen, waarvoor
die uitgestrektheid stond ingeschreven, over elk gewest waren
verdeeld , en van welke jaren de uitgifte dagteekent.
Evenals vroeger werd ook in 18'.>7 aan aanvragers van grond
in erfpacht, die konden aantoonen zich niet tijdig de vereischte
kaarten en nieetbrieven te hebben kunnen verschaffen , uitstel
verleend — en dit zelfs herhaaldelijk — van den termijn vau
zes maanden, bij het toezeggingsbesluit gestipuleerd voor de
indiening van die beseheiden. Vooral was dit het geval ten
opzichte van perceelen in de residentie Bezoeki. omdat de opmeting van de talrijke in vroegere jaren, en vooral in 1806,
in erfpacht toegezegde gronden aldaar (waaronder groote complcxen) veel tijd vorderde. Als een gevolg daarvan werd
eenige malen vergunning gevraagd om al dadelijk, dus vóór de
opmeting, met de ontginning van de toegezegde giouden een
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aanvang te mogen maken , welke verzoeken (drie voor gronden
in Bezoeki en ééu voor gronden in de P r e a n g e r Regentschappen)
evenwel , in verband niet de reed* vroeger te dien aanzien a a n genomen beginselen (zie Bijblad op liet Indisch Staatsblad n°*.
;iiios en 3864), voor inwilliging niet vatbaar werden verklaard.
Benige verzoeken om verlenging van den aanvaardingstermjjn voor
afgestane (nour in de openbare registers i n t e schrijven) perceelen
werden gereedeljjk ingewilligd. Hij h e t einde van 1897 bedroeg,
in alle gewesten gezamenlijk, h e t aantal perceelen van de laatstbedoelde categorie 6 6 , betrekking hebbende op 18459 bouws,
en dat der perceelen, welke toegezegd maar nog niet afgestaan
w a r e n . 8 1 0 , met eene uitgestrektheid Tan --17 Tti'.i bouws. Cijfers.
|ier gewest vindt men mede in voormelde bijlage O, sul) I V .
Ingewilligd werden eenige verzoeken van ondernemers om de
hun bij de erfpacht*voorwaarden opgelegde verplichting tot
onderhoud van over en langs het perceel loopeudegedeelten van
wegen en voetpaden iu dier voege te beperken, dat zij daarvan
ontheven worden wat betreft de betrokken gedeelten van in het
publiek belang aangelegde groote verkeerswegen. Deze inwilli~
ging was in overeenstemming met het beginsel, d a t , blijkens
liet medegedeelde in 'l vorig verslag (blz. 118). thans algemeen
wordt g e v o l g d , waar liet nieuw uit te Lieven crfpachtsperceelen
betreft.
Zouder te rekenen de beschikkingen op aanvragen , die slechts
de herhaling waren van vroeger reeds geweigerde verzoeken,
werden iu 1897 126 erfpachtsaanvragen afgeweten, zijnde Ititi
minder dan in 18;»(>, toen e c h t e r , in verband met de i n October
lis'.il genomen beslissing omtrent de staking van de uitgifte van
gronden in erfpacht iu de afdeeling Malang der residentie
l'asoeroean (verg. blz. 11.5 va i het vorig verslag), niet minder
dan 1<)1 afwgzingen alleen gronden in die afdeeliug betroifen,
terwyl in 1*97 slechts 9 aanvragen betreffende iu genoemde
afdeeling gelegen gronden (waaronder e e n e , die betrekking had
op het eiland Sempoe,) behoefden te worden afgewezen. In 23
van de 126 gevallen , namelijk in die waarin het niet twijfelachtig was d a t wettelijke bepalingen zich tegen de inwilliging
verzetten , geschiedde de afwijzing door den directeur van binnenlandsch b e s t u u r , ingevolge de hem in l^'.'i] overgedragen
bevoegdheid (verg. het verslag van dat j a a r , blz. \)2). Aan de
afwijzingen bij besluit van den Gouverneur-Generaal lag in de
meeste gevallen de overweging tan grondslag dat de beu-eerde
gronden beschikbaar moesten blijven met het oog op de tegen*
woordige of toekomstige belangen der inlandsche bevolking,
uamelyk tot uitbreiding van h a a r eigen l a n d b o u w , bet inzamelen
\.ui boschprodneten of het weiden van v e e ; voorts gold (in 1 0 g e valleu) de weiiscbelijkheid uiteen hydrologisch en klimatologisch
oogpunt <>m het op de gronden aanwezige boseh iu stand te doen
ven. fu 20 gevallen noopten rot de afwijzing . hetzij als e e n i g e ,
, j aN bh'komende r e d e n , de belangen der gouvernements*
k iffiecultuur of der vrijwillige koffieteelt van de bevolking.
Bovendien geschiedden een 7-tal afwijzingen op grond van het
iu 1893 (verg. het verslag van dat j a a r , blz. 87) aangenomen
beginsel o m , wanneer een perceel van verschillende zijden ongeveer gelijktijdig wor.lt a a n g e v r a a g d , de begeerde g r o n d e n ,
voor zoover zij blijken in de termen te vallen om aan partienlieren te worden uitgegeven, niet oudersbands at te s t a a n .
maar in het openbaar in erfpacht aan te bieden.
Ten opzichte uu van de bi.i laatstbedoelde 7 aanvragen geheel
of ten deele beoogde gronden, alle gelegen in het district Soekoredjo
der afdeeling en residentie Kediri, is door de Indische Regeering
ten (Januari 1897) om daarvan eene uitgestrektheid van
p. in. 1050 boUWS, hetzij . en b l o ; ' ' , het/.ij ill twe • perceelen
ieveljjk van 7-JO en 300 bniws) te bestemmen ter opeub re aaubicding in erfpacht. Omtrent de vooraf noodige opmeeu kuarteeriug werd, tijdens de afslnitiug van de Indische
mededeelingeu voor dil hoofdstuk, het noodige voorbereid.
keus het vorig verslag (blz. 114) was in 1893 hetzelfde bepould ten opzichte van nog één perceel in Kediri (500 bouws)
• •ii
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Derhalve bleef op 1 .Januari 1898 nog aan te zuiveren
. ( f 4 8 4 7 7 4 1 , 0 7 1 — f 3 1 9 5 7 7 5 , 2 5 ' = j f 1 6 5 1 9 8 6 , 4 2 , namelijk
| f 7 7 0 7 2 6 , 2 1 o]) den canon over 1897 en f 881240,21 op dien
over vorige jaren. De vraag of h e t aanbeveling verdient, bij
toekomstige uitgifte van gronden in erfpacht, de voorwaarden
zoodanig te redigeeren dat het erfpachtsrecht, bij wanbetaling
] van canon gedurende zekeren t e r m i j n , buiten gerechtelijke
tusschenkomst k u n n e worden vervallen verklaard (zie vorig
verslag, blz. 114) bleef nog in behandeling.
Vervanging van huur door er/pachl. ''venrain als in 1890 , kwam
in 1897 zoodanige vervanging voor. Daarentegen verminderde
het aantal ertpachtsperceelen , welke uit gewezen huurgronden
bestonden, met 2 perceelen , namelijk niet het in h e t district en
de afdeeling .Salatiga der residentie Samarang gelegen perceel
S a m i r o n o , groot 159 b o u w s , waarvan h e t erfpachtsrecht, overeenkomstig het door den ondernemer gedaan verzoek, doorliet
Gouvernement werd t e r u g g e n o m e n , en met het in het district
l'akoentjen van de afdeeling Ngrowo d e r residentie Kediri g e legen perceel Bidhoredjo, groot 108 b o u w s , waarvan h e t erfpachtsrecht bij openbare verkooping aan het Gouvernement
werd toegewezen en in December 1897 te zijnen name werd
overgeschreven. H e t aantal geconverteerde huurperceelen, op
uit. lS9t) bedragen hebbende 97 , niet eene totale uitgestrektheid
van 41 75li bouws, daalde dientengevolge tot 9 5 , gezamenlijk
groot 11 425 bouws (zie voor eene gewestelijke specificatie noot
n van de meerveruielde tabel IV van bijlage O).
H e t ter zake van de in deze rubriek bedoelde perceelen aan
canon verschuldigd en betaald bedrag is begrepen in de sommen
reeds hiervóór opgegeven (zie de voorgaande rubriek).
Verhuur van grond. Door het verstrijken op 10 J a n u a r i 1897
van h e t huurcontract betreffende h e t perceel T a n a h Lajapan
(in Cheribon) stonden op 1 J a n u a r i 1898 alleen n o g als liuurgronden te boek de in de residentie Kediri gelegen perceelen
Bonowati-Goeloewoeloeh, groot 385 b o u w s , eu Himbarwaugi,
groot 155 b o u w s . te zomen één o n d e r n e m i n g uitmakende. T o t
eene nieuwe verhuring van het perceel Tanah Lajapan kon niet
worden overgegaan , omdat het gereserveerd dient te blijven
voor de uitbreiding van den iulandschen l a n d b o u w , om welke
reden ook een verzoek om bedoeld perceel in erfpacht te verkrijgen moest worden afgewezen. E e n verzoek om afstand in
huur van een in de residentie Bezoeki gelegen stuk g r o n d , groot
enerveer 50 b o u w s . bleek voor inwilliging n i e t vatbaar, omdat
de uitgifte van de begeerde gronden i n strijd zou zijn m e t 's lands
belang.
Voor andere dan landbouwdoeleinden werden in 1897 drie
stukken gouvernenientsgrond, namelijk één te Tandjong Priok
(Batavia) en twee ter afdeelingshoofdplaats Banjoewangi (Bezoeki)
tot wederopzeggens in huur afgestaan. Daarentegen werd de
huurovereenkomst betreffende een ter hoofdplaats Soerabaüa
gelegen perceel door den betrokken h u u r d e r opgezegd. Op uit.
1897 bestonden derhalve, ter zake van niet voor den landbouw
verhuurde g r o n d e n , 12 overeenkomsten, namelijk ó voor terreineu te Tandjong P r i o k , 1 voor terreinen ter hoofdplaats
Soerabaija en l! voor terreinen te Banjoewangi. De liuursonimen
dezer gronden zijn deels per M*. (f 0,20en f 0,f>0 's j a a r s ) , deels
op eene vaste som per maand bepaald.
Verkoop M I grond. De kleine stukken g r o n d , die gedurende
181)7 voor woonerven en nijverheidsiiiriclitiiigen door het <iouvernement aan particulieren in eigendom werden afgestaan
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(welke stukken ieder eene oppervlakte van 10 houws of 70965 M : .
niet mogen te boven gaan), besloegen (ongerekend twee perceelen waarvan de grootte niet il opgegeven) in bet geheel eeno
uitgestrektheid van 1717 457 M . . uitmakende ruim 242bouw-,
waarvoor aan koopsommen bedongen werd f180943. Gespecificeerde opgaven daaromtrent zijn te vinden in bijlage; O , sub
V , hierachter.
Uitgifte van grand niet nekt van opstal. De onder dezen titel
gedurende 1897 door het Gouvernement aan particulieren afgestane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk ruim
186 bouws, waarvoor door de verkrijgers verschuldigd was
f 25 353 (zie bijlage O , sub V , hierachter).
Uilt/i/te van grond : n. met recht van gebruik : l>. in bruikleen. Gedurende 1897 werd een te Batavia gelegen stuk gouvernenientsgroud aan eene vereeniging afgestaan met recht van gebruik ,
en werden — voor de oprichting van houtstapel plaatsen — in
bruikleen afgestaan twee stukken gouvernement-grond in de
residentie Kembang. Het aan de te Samarang gevestigde vereeniging . Soerja Soemirat" in Maart 1897 voor den tijd vin
10 jaren kosteloos in bruikleen toegezegde perceel Tjibogo
(residentie Preanger Regentschappen), dat bij opmeting bleek
groot te zijn 129 bouws, werd in September d. a. v. do >r
haar aanvaard.

BetehikHng door het Gouvernement over grond in het bezit
ierden. Voor de uitvoering van 's lands werken werd ook in
1897 weder door onteigening bij minnelijke schikking , op den
voet van de dienaangaande bestaande administratieve voorschriften, beschikt over grond hij de inlandsche bevolking in
gebruik. Zulks was o. a. bij den aanleg van bevloeiings- ofafwateringswerken het geval in de residentiën Preanger Kegentschappeu , Samarang en Bezoeki, waar ter zake van de aldus
onteigende gronden (waarvan de uitgestrektheid evenwel niet ia
opgegeven) werd betaald respectievelijk f3300 . f 10 1<M en f7437,
terwijl voor de gronden , welke de bevolking af>tond voor de
tenuitvoerlegging van het herbewoudingsplan in de bergstreken
van Noordelijk Karaug Anjar (residentie Bagelon) en ten behoeve
van de spoorwegwerken in Bezoeki. haar in 1897 respectievelijk
f 10 097 en f 953 werd uitbetaald. Ook in Kembang, Soerabaija
en Pasoeroean werden voor bevloeiings- en andere waterstaatswerken (in Soerabaya ook voor den aanleg van den spoorweg
Tarik-Soerabaija) door het Gouvernement gronden van de bevolking bij minnelijke onteigening verkregen , doch liet totaal
bedrag, dat de rechthebbenden daarvoor in handen kregen , is
niet gemeld. Alleen is opgegeven hoeveel per bouw betaald werd.
Voor sawahs liep de betaling per bouw : in Kembang van f 75
tot f 130, in Soerabaya van f 400 tot f 500 en in Pasoeroean
werd met f 250 genoegen genomen ; voor gronden , die visehvijvers uitmaakten , werd (in Soerabaija) f 450 per bouw, en
voor tegalvelden (in Rembang) f 60 a f 78 per bouw betaald :
voor erven liep in laatstgenoemd gewest de betaling per bouw
van f 60 tot f 100, terwijl in Pasoeroean het bedrag was f 140
en in Soerabaija (voor erven gelegen in het tracé van den spoorweg Tarik-Soerabaija) zelfs f 770 per bouw.

§ 2. Buitenbesillingen,
1°.
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Verhuur van nrond door inlanders aan niel-iiilauilcrs. Evenals in
het voorafgegane jaar vonden ook in 1897 van de vier tot dusver uitgevaardigde regelingen omtrent dit onderwerp (verg. vorig
verslag, blz. 116) alleen die voor de Lampongsche Districten,
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en de Mioahasaa
(Menado) toepassing, terwijl in Amboina weder geene grondverhuringeu voorkwamen. In de bedoelde drie gewesten werden ,
voor zooveel bekend, in gemeld jaar door niet-inlanders gronden
van inlanders in huur genomen bij 201 overeenkomsten (zie de
specificatie sub VI van bijlage O hierachter), welke alle werden
geregistreerd.
Klachten over niet-nakoming van de contracten kwamen niet
ter kennis van het bestuur.
Ontginning door inlanders van domeingrond. Op den voet van
de voor de residentie Menado op 1 September 1S96 in werking
getreden nieuwe bepalingen (Indisch Staatsblad 1896 n°. 107),
werd in 1897 alleen in de Minnahassa domeingrond aan inlanHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

ders ter ontginning afgestaan, en wel in de afdeelingen Menado
en Belang. Wat eerstgenoemde afdeeling betreft, werden gecne
eyferopgaven ontvangen ; in de afdeeling Belang werden p. JU.
151 bouws aan 58 personen ter ontginning afgestaan, terwijl
nog 22 aanvragen in behandeling bleven.
De andere tot dusver uitgevaardigde ontginning-ordonnantie
voor de buitenbezittingeu , namelijk die voor liet eiland Bengkalis
der residentie Oostkust van Sumatra (Indisch Staatsblad 1889
n . 63), vond in 1897 evenmin toepassing als in het voorafgegane
jaar.
Uitgifte van grond in erfpacht. Terwijl in 1896 28 aanvrageu om uitgifte in erfpacht van domeingrond in de buitenbezittingen tot afdoening Kwamen, was dit in 1897 het geval ten
opzichte van 20 aanvragen, zijnde 10 die afgewezen en een even
groot aantal die ingewilligd werden. Deze la:itste (over de
afgewezen aanvragen wordt lager gehandeld), betrekking hebbende op 12 perceelen van eene bij schatting berekende gezamenlijke uitgestrektheid van 45068 bouws, waren over drie
gewesten aldus verdeeld : 2 voor 480 bouws (1 perceelen) ter
Sumatra'a Westkust (Padangsche Bovenlanden); 1 voor 9000
bouws in de afdeeling Ilirau en Banjoeasin der residentie Palem*
b a n g , en 7 in de residentie Zuider* en Oosterafdeeling van
Borneo, namelijk (ivoor 35650 bouws in de afdeeling Amoenthai
en 1 voor 8 bouws in de afdeeling Martapoera. De inwilliging
geschiedde weder onder beding dat zij als vervallen zou worden
beschouwd, indien de belanghebbenden zich niet binnen één
van
jaar na de dagteekening der regeeringsbeschikking hadden aangemeld om het erf| achtsrecht te doen inschrijven.
Het beginsel om niet dan bij uitzondering a's jaarljjkache
canon een lager bedrag te stellen dan het in i8S8 aangenomen
maximum van f'1 per bouw'sjaars, uitgenomen waar het streken
geldt voor welke een lager bedrag vooralsnog urgent was te
achten tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere
landboiiwnijverheid . vnr.d ook thans weder toepassing. Slechts
ten aanzien van één enkel der in 1897 afgestane perceelen,
namelijk dat in de residentie l'alenibang , werd beneden bedoeld
maximum gegaan en als maatstaf f 0,10 per bouw 'sjaars aan-

genomen.

Ingeschreven, dat is door de aanvragers (zonder uitzondering
Europeanen) aanvaard, werden in 1897 0 perceelen, waarvan '•>
in het jaar te voren, 2 in 1894 en 1 in 1893, alle voor den
vollen duur van 75 jaren . waren afgestaan. gezamenlijk eene
geschatte uitgestrektheid beslaande van 26942 bouws. Voor al
deze perceelen . geen van welke nog was opgemeten , ') was
de canon op een over hunne nominale uitgestrektheid berekend vast bedrag bepaald, en wel: voor 3 (2l42 bouws inde
Lampongsche Districten en 800 en 900 bouws in Menado) naar

den maximnm-maatstaf van f 1 per bouw's jaars; voor 1(10 000

bouws in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) naar den
maatstaf van f 0,25 per bouw 's .jaars. en voor 2 (10.000 bouws
in l'alenibang en 3100 bouws — op (Vram — in de residentie
Amboina) naar den maatstaf van f 0,10 per bouw 'sjaars.
Van de op uit. 1896 bezeten erfpachtsgronden in de buitenbezittiugeu , volgens verbeterde gegevens uitmakende 1S5 perceelen en 463 609 bouws (in de opgaven, uit de residentie
Amboina ontvangen . was tot dusver verzuimd gewag te maken
van een reeds in 1893 ingeschreven perceel op Ueramternominale grootte van 14 800 bouws), kwam gedurende 1897 voor 6
perceelen en 52 362 bouws het erfnachtsrecht te vervallen , doordien bedoelde perceelen (gezamenlijk groot 49 087 bouws) door
bet Gouvernement bij minnelijke schikking in hun geheel werden teruggenomen , terwijl dit nog met 3275 bouws het geval
was, welke laatste uitgestrektheid deel uitmaakte van 2 voor
het overige aan de erfpachtera verhieven perceelen.
In verband met een en ander (zie de gespecificeerde opgaven
sub VIII van bijlage O hierachter) stonden op uit. 1S97 in de
gouvernementslanden der buitenbezittingen te boek 1S5 erfpaehtspereeelen, waarvan 184 (van één perceel — de oostelijke groep
der Postiljon-eilanden — is de grootte onbekend) eene gezamenlijke uitgestrektheid besloegen van 438 189 bouws.
Ingevolge het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1886n . 39 was
in 1807 nog alleen voor de gronden, die vóór 1892 waren aanvaard , canon te betalen, derhalve voor 83 perceelen, met eene
gezamenlijke uitgestrektheid van 75 014 bouws. Het verschul') Het in 't vorig versla* (blz. 117) aanrekoodigd goedkooper tarief, wat
de buitenbezittingeu bctrett, voor Int opmeten en in kaart brengen, vanwegH
het kadaster, van in erfrscht aangevraagde of rreda in erfpacht beseten
gronden is ingevoerd in he: najaar van 18'JT (Iiidi.-cli .Staatsblad n". 219).
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digde beliep f86128,40*, waarvan bij het einde dei jaan was
voldaan !' 15930,50*, terwijl in J a n u a r i en Februari 1888 nog
werd gekweten f 3 1 0 7 , 2 5 , zoodat, voor zoover t e Batavia tijdens
de afsluiting van de hierbedoelde opgaven bekend w a s . aan
canon over l^ï'7 <>p 1 Maart ,il. nog te innen bleef t' 17090,59.
Aan eanon over 1896 werd gedurende 1897 ontvangen f 9361,03".
H e t nog in te vorderen bedrag werd daardoor teruggebracht t o t
t 1668,54. Over de jaren vóór 1896 bleef, na afschrijving van
oninbaar gebleven posten, bij liet einde van 1897 aan canon
nog te innen f 3004,7i>. (Als achterstand op uit. 1896 over de
j a r e n 1895 en vroeger tras in 't vorig verslag opgegeven f 2h>ti,78 r ',
welke opgaaf thans blijkt minder volledig te zijn geweest.)
Afgeweten wei-den jn 1897 '.' a a n v r a g e n , namelijk 'J die van
1894, 3 die van 1896 en 4 die van 1897 d a t e e r d e n , zonder te
rekenen eene a a n v r a a g , die slechts de herhaling was van eene
in 189G reeds afgewezene. In 4 van deze 9 gevallen, betrekking
hebbende op gronden in de LampongBche D i s t r i c t e n , deZuideren Oosterafdeeling van Borneo (2 aanvragen) en Menado, berustte di' afwijzing hierop dat de gronden gereserveerd dienden
te blijven voor de uitbreiding van den inlandachen landbouw ,
of w e l , hetzij als eenige , hetzij als bijkomende r e d e n , dat de
bevolking de op de gronden aanwezige bosschen benuttigde om
zich van het noodige bout te voorzien. Voorts werd eene aanvraag betreffende gedeelten van de eilanden ('eram en Boeroe
en van de Aroe- en Key-groepen (residentie Aniboina) algew e z e n , omdat zij eene te groote uitgestrektheid betrof: eene
aanvraag voor gronden ter Sumatra's Westkust (Tapanoli) w a s ,
wegens hare onbestemdheid, voor eene behoorlijke behandeling
niet v a t b a a r : tegen de inwilliging van eene andere a a n v r a a g ,
betreffende de tot de af deeling Makasser (gouvernement Celebes
en onderhoorigheden) behoorende Postiljon-eilanden (westelijke
groep) en Paternoster-eilanden, bestond het bezwaar dat de
uitgifte in erfpacht van bedoelde eilanden belemmerend zou
werken op het vissebersbedrjjf der omwonende bevolking, terwijl
de twee overige aanvragen , beide voor gronden in de Zuideren Oosterafdeeling van B o r n e o , werden algewezen in het, eene
geval om politieke r e d e n e n , en in het andere omdat de gronden
reeds aan een vorigen aanvrager waren toegezegd.

Dl L i v e i & C ° . , voor den tijd van 5 jaren drie stukken grond
aldaar afgestaan , respectievelijk groot 23 5 8 9 , 5 2 000 en 25 813 M'-.
tegen betaling van f 2 0 0 , f 440 en f 215 Behoudens het geval
dat de Begeering te eigen behoeve daarover zou wenschen te
beschikken, is aan genoemde firma tevens toegezegd dat z(j , na
atloop van geineldeii t e r m i j n , de bedoelde perceelen in eigendom
kan verkrijgeu tegen een nader te bepalen koopprijs.

2'. latatffhe itstca.

T e r Sumatra's Oostkust werden in 1897 door den resident
goedgekeurd 22 door iulandsche zelfbesturen aldaar met particuliere ondernemers gesloten landbouwovereenkomsten, gezanienlijk betreffende 89 201 b o u w s , en 1 contract voor h o u t a a n k a p ,
van welke laatste concessie, een terrein omvattende aan den
linkeroever der Tapoeng K a n a n - e n Siak-rivieren (onderafdeeling
' Biak der afdeeling Bengkalis) de grootte van het contractsgebied
niet is opgegeven. Van de landbouwovereenkomsten hadden er 7
! b e t r e k k i n g op gronden iu de afdeeling Assahan (18 071 b o u w s ) ,
7 oj) gronden in Serdang (0888 bouws), 4 op gronden in L a n g k a t
(6394 bouws). 3 op gronden in P a d a n g en Bedagei (5808 bouws)
en 1 oj) gronden in eigenlijk Deli (2100 bouws). Daarentegen werden
met onderling goedvinden van partijen, of wegens niet n a k o niing door de ondernemers van hunne verplichtingen , ontbonden verklaard 20 c o n t r a c t e n , gezamenlijk betreffende 48 9(55
bouws (5 in Assahan , 1 in Serdang , 1 in L a n g k a t , 3 in P a d a n g
en Bedagei, 7 iu Batoe Bara en 3 in Laboeau liatoe). Ten gevolge van een en auder bedroeg op uit. 1897 het aantal in
genoemd gewe-t nog van kracht zijnde concessiën voor landbouwt
of' houtkapondernemingen, volgens de voor dit hoofdstuk ontvangeu opgaven , 258 tegen 255 op het einde van 1896.
Met betrekking tot de uitgifte van grond door inlandsche
I zelfbesturen in de residentie Kiouw en onderhoorigheden is
melding te maken van de goedkeuring in 1897 van een nieuw
| concessiecontract, ter grootte van 2000 b o u w s , in het landschap
Indragiri op Sumatra's vasten wal. Voorts werden door het
j liingga-liiouwsch bestuur in Augustus 1897 aan twee verschillende ondernemers voor ten minste 20 j a r e n in h u u r afgestaan
respectievelijk de in Straat Singapore nabij het eiland Battam
gelegen eilandjes B l a k a n g P a d a n g en Sainboe B e s a r , en zulks
llrdii tot botehexphitatie.
De eenige tot dusver aanvaarde voor het drijven a l d a a r , met uitsluiting van ieder a n d e r , van
couce~~ie van dezen a a r d . namelijk die betreffende de niet voor eene pei roletini-industrie (het vestigen van t a u k i n r i c h t i n g e n ,
do behoeften van de bevolking benoodigde bosschen op hei eiland lo.- en laadsteigers, a a n l e g p l a a t s e n , p a k h u i z e n , enz.), zijnde
T a n a h D j a m p e a (gouvernement Celebes en onderhoorigheden), echter het drijven van niijn- of landbouw niet toegelaten. De
waarvan de exploitatie reeds in 189(5 was gestaakt (zie vorig hunrsommen bedragen f 1200 en f 1000 'sjaars. Met de werkversla',', blz. 118), werd in Maart IM'7 , wegens wanbetaling zaamheden moet een aanvang zijn gemaakt binnen drie jaren
van den cijns, bij vonnis van den raad van justitie te ATaka ser na den aanvang der concessie, m. a. w. na het tijdstip van hare
ontbonden verklaard.
goedkeuring door den Gouverneur-Generaal, welke goedkeuring
Verhuur ritu grond. Van het eenige onder de landbouwon- verleend werd respectievelijk bij de gouvernement-besluiten dd.
dernemingen te rekenen buurperceel Lajjang T o t a k a , groot 21 September en 9 October 1897 n >*. 14 en 28. Voor zooveel
p. m. 49 b o u w s , in de afdeeliug Makasser (gouvernement op de in huur afgestane eilandjes gronden worden aangetroffen ,
Celebes en onderhoorigheden), in handen van een i n l a n d e r , waarop door derden rechten worden uitgeoefend, mogen de
werd de achterstallige huursom over 1896, ad f 7 3 1 , 4 4 6 , v o l d a a n ondernemers die eerst in gebruik n e m e n , nadat de rechthebbenden
naar genoegen zijn schadeloos g e s t e l d : bij geschil daaromtrent
doch bleef de huursom over l x v7 onaangezuiverd.
Tegen dezelfde hunrsommen als in her voorafgegane j a a r f70 beslist de resident, na overleg met het zelfbestuur, in hoogste
en i 380 'sjaars) werden ook iu 1897 door het, Gouvernement ressort. Tegenover het Gouvernement beeft ieder der twee o n v e r h u u r d eenige met klapperbooinen begroeide eilandjes. be- dernemers bij notarieele akte de gebruikelijke voorwaarden a a n hoorende tot de residentie Tapanoli (gouvernement Sumatra's vaard betreffende teruggave aan 's lands kas hetzij van kosten
Westkust). Zoowel deze bedragen, a's bet over 1S'.'7 verschul- van bescherming ;::jner onderneming , indien zoodanige beselierdigde wegen? huur van de voor het tienjarig tijdvak 1890— ming wordt g e v r a a g d , hetzij van uitgaven wegens uit d e o v e r 190Ö verhuurde sago-doessoens op bei eiland ('eram (residentie eenkonist voortvloeiende zendingen vau laudsdienaren of desA n i b o i n a ) , ad f 15701. werden behoorlijk v o l d a a n , terwijl iu kundigen.
mindering van het achterstallige, ad !' 6860, ter zake van den
Ten aanzien van de landbouwcontracten in het landschap
vroegereu huurtermjjn der bedoelde sago-doessoens, slechts f 70 Sambas (residentie Westerafdeeling van B o r n e o ) , blijkens bet
geïnd werd.
vorig verslag (blz. 118/119) op uit. 1890 ten getale van 1 3 , ge•\an huur van eenige als domein-sawahs en tuinen bekende zauienlijk loopende over 103 085 b o u w s , blijkt nader dat daargronden op Bali werd ontvangen f ö-v">7. (Jok op Lombok zijn voor gelezen moest worden 14 contracten betreffende 163 285
eenige d o m e i n t u i n e n , waarvan vroeger de vorst de opbrengst b o u w s , waarbij in 1897 nog kwam 1 c o n t r a c t , door het E u r o in natura g e n o o t , aan de bevolking verhuurd (naar thans ge- peesch bestuur goedgekeurd in J u n i van gemeld j a a r , waardoor
meld wordt voor vijfjaren tegen f 2309 'sjaars). Deze huursom het totaal klom tot 15 en het gezamenlijk coutractsgebied tot
105 441 bouws. Het contract betreffende de i n ' t verslag van 1894
kwam niet volledig in.
(blz. 96) bedoelde Paloh-concessie, in de vorenstaande opgaven
Verkoop run grond. De in 1897 in de bniteubezittingen aan j begrepen voor eene nominale uitgestrektheid van p. m. lüOOOO
particulieren in eigendom afgestane stukken domeingrond be- b o u w s . kwam wel U waar in 18ü7 te vervallen wegens wanbesloegen gezamenlijk eene uitgestrektheid van 408632 M*.(ruim taling van pachtsom , maar nog vóór het einde des j a a r s werd
57'/;, b o u w s ) . waarvoor aan koopsom werd bedongen f 12 8'dd reeds weder eeue nieuwe overeenkomst voor bedoelde gro n d e n
(zie de specificatie sub VI[ van bijlage O hierachter).
met denzelfdec ondernemer gesloten en van bestuurswege goeduitgift» run grond mei recht MM opsta/. Onder dezen titel werden gekeurd.
in 1897 aan de eigenares van het kolenetablissemeni aan de
W a t de residentie Zuider- en Oosterafdeeling vau Borneo beSabang-baai op l W l o e \Vch nabij Atjeh's u o o r d k u s t , de firma trel't, vindt men omtrent de uitgifte iu iulaudsche staten van
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gronden voor den landbouw alleen met betrekking tot Koetei
gewag gemaakt, en het aantal aldaar, voor zooveel reeds door
het Luropeesch bestuur goedgekeurd, zou in het tijdvak 1 October 1896 t/m 30 September 1897 vermeerderd zijn met 8 ,
gezamenlijk betreffende 24063 bouws, en dus geklommen tot
27 concessies, omvattende 86 903 bouws.
In andere gewesten der buitenbe/.ittingen schijnen door inlandsche zelf bestuurders in 1897 geen landbouweoncessies te zijn

uitgegeven; althans van bekrachtiging door het Enropeeseh

bestuur blijkt niet. Alleen is nog te vermelden dat in den loop
van 1897 door den .sultan van Ternate werd bekend gemaakt
dat hü genegen was op billijke voorwaarden gronden uit te
geven op het noordelijk schiereiland van Halmaheira. Tot dusver
kwamen echter geen ernstige aanvragen daartoe in.
V.

AGRARISCHE n

KADASTRALE OPNEMINGEN.

§ 1. Agrariselie opnemingen.
In de vier tabellen , hierachter afgedrukt als bijlage P , zijn
verzameld de om de vijf jaren door de residenten op Java en
Madura te verstrekken statistische gegevens (zie de gouvernementsaanschrijving van December 1881 in n". 3760 van het
Bijblad op het Indisch Staatsblad) betreffende den omvang van
het grondbezit der inlandsehe bevolking , verdeeld naar de hoofdonderscheidingen die bij dat bezit voorkomen, zoomede betreffende eenige met het grondbezit samenhangende onderwerpen
(de heeren- en cultuurdienstplichtigheid der bevolking en de
ambtsvelden der dessahoofden en overige dessabestuurders). een
en ander voor zooveel betreft de gouvernementsdessa's en kampongs (dus zonder de particuliere landerijen en de residentiën
Soerakarta en Djokjokarta). De thans gedane opgaven zijn afgesloten op uit. 1897.
AVat de totale uitgestrektheid der bouwgronden betreft, wijzen
de mi geleverde cijfers op een totaal van 4 240 277 bouws, d. i.
296 805 bouws méér dan de opgaven van uit. 1892 (bijlage U
van het Koloniaal Verslag van 1893). Alleen voor de Preauger
Regentschappen worden thans p. m. 120 000 bouws meer opgegeveu (470 339 bouws, tegen 350 894 op uit. 1892), als gevolg
van de meerbevinding bij gelegenheid vin de aldaar gedane
metingen ten behoeve van het landrente-kadaster. Het OTerig
verschil verdeelt zich in meer of minder belangrijke mate
over de meeste der overige gewesten, waar de vermeerdering
der bouwgronden kan verklaard worden uit voortgezette ontginning, terwijl overigens is aan te nemen dat ook de betere
gegevens, verkregen door opmeting ten behoeve van de in uitvoering zijnde of ontworpen irrigatie-werken, op de verkregen
cijfers van invloed zijn geweest. In hoever van die betere gegi'vens is gebruik gemaakt, is intusschen niet opgegeven.
Van de voormelde 4 240 277 bouws worden nu opgegeven als
erfelijk individueel bezeten 2 304 034 boaws, als communaal bezetcn 1925 398, en als in bijzonderen rechtstoestand verkeerende
10 845 bouws, terwijl die rerdeeling, wat de in de statistiek
van uit. 1892 vermelde 3 913 472 bouws betreft, had bedragen
respectievelijk 1918 219, 1901814 en 123 409 bouws. Dat thans
liet erfelijk individueel grondbezit de aanzienlijke vermeerdering
aantoont vau 385 815 bouws is voor p. m. 228 Ouo bouws, in
stede van aan werkelijke toeneming, toe te schrijven deels aan
de bovenbedoelde meerbevinding in de Preauger Hegentschappen,
deels hieraan dat p. in. 108 000 bouws in de residentie Madura,
vroeger gerekend tot de gronden in bijzonderen rechtstoestand
verkeerende. in de thans geleverde statistiek zijn gerangschikt
onder de erfelijk individueel bezeten gronden (zie in voormelde
bijlage P tabel I noot /). In de beide genoemde gewesten .
zoomede in Bantam , Batavia (voor dit gewest wordt alleen gerekend op het domein Bloeboer), Krawaug en Bezoeki maakt het
individueel bezit uitsluitend, of zoo goed als uitsluitend , de eenige
vorm van grondbezit uit (voor de bedoelde 0 gewesten wordt nu ,
na aftrek van eene kleine vermindering voor Krawang ' ) , het
individueel grondbezit der inlandsehe bevolking opgegeven als
te omvatten 1190 437 bouws, tegen 947 559 bouws volgens de
rangschikking van uit. 1892), terwijl wat de overige 14 gewesten
betreft, deze bezitsvorm in meerdere of mindere mate overheerschend is in Tagal, liembang en Probolintrgo, en daarentegen
het communaal grondbezit de overhand heeft in Cheribon,
') De opgaaf van uit. 1802 v<v>r Krawanir was te boog, toodat l>.i het
tlians voor dut pcwost uitgetrokken lagere cijfer niet aan \\ eikeljjke wriuinil- rin^r T maar aan juistere gegevens valt te «1 nken.

Pekalongan , Samarang , Japara , Soerabaija , Pasoeroean, Baujoemas, Kadoe, Madioen en Kediri. In Bagelen eindelijk worden
beide vormen van grondbezit nagenoeg gelijkelijk aangetroffen.
Beschouwt men de opgaven betreffende laatstbedoelde 14 gewesten met gemengd bezit gezamenlijk , dan blijkt — daargelaten
de in bijzonderen rechtstoestand verkeerende gronden, als hoedanig thans voor bedoelde 14 gewesten 4951 bouws minder dan
op uit. 1892 worden opgegeven, — dat in de laatstverloopen
vijfjaren het individueel grondbezit aldaar zou zijn toegenomen
— na aftrek van eene niet toegelichte lagere opgaaf vau
6204 bouws in Madioen — met 142 937 bouws, doch het communaal bezit slechts met 22 445 bouws (tegenover 7 gewesten ,
voor welke de opgaven betreffende het communaal bezit thans
42 770 bouws hooger zijn, vindt men voor 7 andere gewesten
ter zake van dit bezit 20 325 bouws minder uitgetrokken). Terwijl
volgeus de statistiek van uit. 1892 in diezelfde 14 gewesten
dooreeugenomen op elke 100 bouws ruim 33'/j bouws individueel
bezeten bouwgronden werden aangetroffen, was dan ook op uit.
1897 die verhouding tot ruim 36'/ 2 bouws geklommen.
De besproken statistiek bevat ook opgaven nopens het aantal
dessa's, verdeeld naar gelang er alleen individueel, alleen communaal, dan wel gemengd bezit (individueel nevens communaal)
wordt aangetroffen (op uit. 1897 respectievelijk ten getale van
6573, 10 213 en 12 949), waarbij nog komen 233 dessa's, met
een geheel of gedeeltelijk bijzouderen rechtstoestand van den
grond, waaromtrent echter bij de invulling van de staten op
de gewestelijke bureaus niet altijd volgens dezelfde inzichten
wordt tewerkgegaan. Verder worden nog opgegeven 552 dessa's
zonder bouwgronden (erven niet als bouwgrond gerekend) en
bovendien (alleen in de residentie Samarang) 62 dessa's ook
zouder erven.
Omtrent de hoofdonderscheidingen, die bij het communaal
bezit voorkomen . valt uit de statistiek (tabel n . II) op te maken
dat over hot geheel het communaal bezit met vaste aandeden
weder eenigermate was toegenomen (van p.m. 55 pet. vau het
totaal communaal bezit op uit. 1892 tot p.m. 56 pet. thans),
en dat wat de nog iu de periodieke verdeeling of verwisseling
vallende communale gronden betreft (op uit. 1892 uitmakende
p.m. 45 en op uit. 1807 p.m. 44 pet. van het totaal communaal
bezit) rerdeeling of verwisseling om de twee of meer jaren thans
meer gebruikelijk was geworden, en daarentegen verdeeling of
verwisseling reeds na afloop van één jaar, minder veelvuldig.
Gerekend op elke 1<*0 bouws periodiek verdeeld of verwisseld
wordenden bouwgrond kwam nu jaarlijksche verdeeling ofverwisseling Toor ten opzichte van p.m. 00 bouws en meerjarige
ten opzichte van p.m. 34 bouws, terwijl de statistiek van uit.
18'.'2 hiervoor aangaf p.m. 72 en p.m. 28 bouws.
De opga r e n , die men met betrekking tot de verdeeling van
de dessa's, naar gelang van den grondslag waarop er de heerendienstplichtigheid berust, aantreft iu tabel n'. I I I van de besproken statistiek, zijn nog in den ouden fin 1K81 voorgeschreven)
vorm opgemaakt en wijzen dus — voor elke categorie van dessa's
EOOals zij naar den aard van haar grondbezit iu tabel n". I zijn
gegroepeerd — aan, waar de heerendienstplicht rust: a. op de
bezitten alleen van bouwgronden; b. zoowel op de bezitters vau
bouwgronden als op erfbezitters, en c. iu het algemeen op den
gegoeden persoon. Vergelijkt men voor elke dezer ouderscheidingen ti, b en e de thans eu de vroeger opgegeven totalen, dan
blijkt er nog al verschil te bestaan . hetgeen daaruit verklaar!
kan worden dat de grondslag der heerendienstplichtigheid op
Java en Madura van 1S89 af, doch vooral na 1892, gewestelijk
(voor enkele gewesten zelfs per gedeelte daarvan) nauwkeuriger
is omschreven en tot meer categorieën van personen is uitge^trekt. zoodat de in het overzicht gegeven groepeering niet geheel met den actueelen toestand overeenkomt. De thans verstrekte cijfers geven als totaal der onder n , b en e vallende
dessa's respectievelijk 1124. 19570 en 9700 (gezamenlijk 30 3i'4),
terwijl voor het gezamenlijk totaal van 30 65!"! heerendienstplichtige dessa's op uit. 1802 die verdeeling werd opgegeven als
volgt: voor u. 3065, voor b, 17 460 en voor e. 11233. Tegenover
de opgaven vau uit. 1887 snn de verschillen nog grooter, daar
toen — bij een totaal van 30 744 heereudienstplicbtige dessa's —
de groepeering was: voor a. 5330, voor b. 10 581 en voor
,-. SS33.
De 3851 dessa's in 14 van de 20 gewesten bij de verplichte
koffiecultuur betrokken (waaronder ook dessaV die niet meer
behoeven hij te planten , maar enkel nog met het onderhoud
van bestaande aanplantingen belast waren gebleven) worden in
voormelde tabel n". III verdeeld in 1091 dessa's, waar alleeu
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de bezitters van bouwgrond en 2760 dessa's waazr oowel bouwgrond' als erfbezitters 1 >ïj bedoelde cultuur l)etrokken waren.
Met opzicht tot <le ambtsrelden der dessahoofdeu en overige
dessabestuurders wijst de statistiek aan (zie tabel IV) dai de
toestanden ten deze in de verschillende gewesten nog steeds
zeer uiteenloopeu. Bene vergelijking Tan de cijters van uit. L897
met die van uit. 1892 doet zien , dat — zij het ook dat voor

een 11-tal gewesten bedoeld apanagebezit thans tot eene kleinere
uitgestrektheid dan op uit. 1892 wordt opgegeven (gezamenlijk

25 009 bouws minder) — toch in 1 van diezelfde gewesten,
namelijk in Cheribon , Tagal, Banjoemaa en Madioen , de toebedeeling van ambtsvelden aan het dessabestuur tot meer dessa's
was uitgestrekt, welk laatste bovendien (uitgenomen iuEadoe)
het geval was in al de 7 gewesten, met namen Bantam,
Pr eanger Regentschappen , Probolinggo, Bezoeki, Kadoe, Kediri
en Madura , waar voor de ambtsvelden van het dessabestuur eene
grootere uitgestrektheid dan op uit. 1892 (gezamenlijk 4411
bouws méér) wordt opgegeven. In Batavia (alleen het domein
Bloeboer rekenende) en in Erawang was de toestand met betrekking tot bedoeld apanagebezit onveranderd gebleven. Voor
al de besproken 20 gewesten gezamenlijk wordt thans als apanagebezit der dessahootden en overige dessabestuurders opgegeven
883 800 bouws verdeeld over 25831 van de 29968 dessa's met
bouwgronden, tegen 403 898 bouws, verdeeld over 25081 van
de 30 248 dessa's met bouwgronden, op uit. 1892. Tegen in circa
83 pet. op laatstgenoemden datum, waren dus op uit. 1897 in
in ruim 84,5 pet. der dessa's met bouwgronden ambtsvelden afgezonderd. De gewesten , waar in alle of'zoo goed als in alle dessa's
ambtsvelden worden aangetroffen . zijn nu. behalve Batavia (alleen
Bloeboer rekenende), de vijf volgende: Cheribon, Kadoe, Samarang, Madioen en Madura. Overigens is het aantal deasa's zonder
ambtsvelden betrekkelijk gering in Kediri, Rembang en Soerabaija (p. m. 4 a 5 pet. van het totaal dessa's met bouwgronden);
daarop volgen Japara, Pekalongan. Pasoeroean en Banjoemaa
(p. m. 8 a 9.5 pet. als voren), Tagal, Bagelen, Bezoeki en
Proboliuggo (met eene verhouding als voren van respectievelijk
14, 30, 34 en 3G pet.), terwijl eindelijk de toestand het ongunstigst was in Krawang, Preanger Regentschappen en Bantam,
waar , op een totaal van respectievelijk 204, 1151 en 1413 dessa's
met bouwgronden, het getal dessa's zonder ambtsvelden beliep
190, 1296 en 889 (overeenkomende niet p.m. 93, 89 en 63 pet.). |
Zeer ongelijk is het ook in de verschillende gewesten gesteld
met de uitgestrektheid der ambtsvelden gemiddeld per dessa, j
welk gemiddelde, bij doorslag over al de in het gewest aanwezige dessa's met apanagebezit, uiteenliep van 2'/j bouws
.(Krawang) tot ruim 33 bouws (Cheribon). In 7 gewesten (Bantam ,
Pasoeroean , Preanger Regentschappen , Batavia , Bezoeki, Kadoe
en Soerabaija) liep het gemiddelde tusschen S'/i en 6 bouws; in
5 gewesten (Proboliuggo, Bagelen, Pekalongan , Madura en
.Madioen) tusschen lO'/j en lü bouws: in 3 gewesten (Tagal,
Rembang en Kediri) tusschen 19 en 22' 2 bouws , en in de 3
andere gewesten (Samarang, Banjoemas en Japara) tusschen
25'/ 2 en 82 ! /j bouws.
Overigens wijst de tabel n \ IV nog aan in hoeveel dessa's
de ambtsvelden hetzij eens voor altijd zijn vastgesteld, hetzij
bij elke verkiezing opnieuw worden bepaald: het eerste was het
geval in 14 709, het andere in 10 622 dessa's, welke beide
totalen niet veel verschillen van de gegevens dienaangaande I
verstrekt in de statistiek van uit. 1892. De splitsing, welke
gemelde tabel n". IV verder bevat, doet ten slotte zien dat |
verwisseling van ambtsvelden nog slechts plaats vond in 2136
dessa's (op uit. 1892 in 3407 dessa's), terwijl de ambtsvelden ;
zich op vaste plaatsen bevonden in 23 195 dessa's (op uit. 1892 !
in 21 674 dessa's).
Van het in 1876 te Batavia verschenen , doch sedert geheel
uitverkochte 1ste deel van het „Resumé betreffende bet onderzoek
naar de rechten , welke in de gouvernementslanden op Java en
Madura door de inlandsche bevolking op den grond worden

uitgeoefend", zou, ingevolge een gonvernementsbesluit vanSep-

tember 1897 , eene nieuwe oplaag worden ter perse gelegd.
Van het denkbeeld om een over dezelfde aangelegenheid
handelend resumé betreffende de gouvernementsdistricten der afdeeling Gorontalo (residentie Menado) van gouvernementswege in
druk te geven (zie vorig verslag, blz. 119) is afgezien , op grond dat
het resumé nader geoordeeld werd niet genoeg actueele waarde te
bezitten. De toestand, zooals die in het stuk was geschetst, toch
had wijziging ondergaan niet alleen door de domeinverklaring

bij art. 1 van de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1877n°.55,
welke mede op bedoelde streken toepasselijk is sedert de iuvoe-

ring van reehtstreeksch gouvernementsbestuur aldaar, doch ook
door de in 1879 voor de gouvernementslanden der residentie

Menado uitgevaardigde ontginnings-ordonnantie (sedert vervangen door die in Indisch Staatsblad 1896 n°. 107).
()[) Lombok werden de agrarische onderzoekingen in 1897
! voortgezet, ten gevolge waarvan in het distriet Ampenan (onderafdeeling West-Lombok) eene indeeling tot stand kwam in
dessa- en bevloeiingsgebieden. Ook in de onderafdeelingen
Midden* en Oost-Lombok had door de betrokken controleurs
een irrigatie onderzoek plaats; in laatstgenoemde onderafdeeling
werd dat onderzoek' zeer vertraagd . zoowel door ziekte en verwisseling der ambtenaren als door liet verplaatsen van het civiel
etablissement van Sisi naar Selong.
Over de te volgen gedragslijn bij de oplossing der agrarische
quaestiea tusschen Baliëra en Sassaks is reeds gehandeld in
hoofdstuk C, S 20 (zie blz. 26 hiervóór). In de laatste maanden
van 1897 werden van de tusschen die beide deelen der bevolking
gerezen geschillen over grondbezit er 357 behandeld en uitgewezen.

8

h'iidaslci

Het actief dienend personeel van den kadastralen dienst bestond bij het einde van 1897 uit 52 Europeesche ambtenaren
en 392 mantri's. De wijze, waarop dit personeel verdeeld was
voor de leiding en de uitvoering van het werk, onderging geene
noemenswaardige verandering. Hetgeen dienaangaande in het
verslag van 1896 (zie blz. 97) werd gezegd, kan geacht worden
ook voor 1897 te gelden.
In de residentie Preanger Regentschappen waren van dezen
diensttak gemiddeld 15 Europeesche ambtenaren en 150 mantri's
werkzaam aan de metingen en het verzamelen van gegevens
voor de landrente-regeling. en wel in zeven van de negen afdeelingcn van bet gewest, zijnde in de af deeling Limbangan
het landrente-kadaster reeds in 1894 voltooid , terwijl iu de°afdeeling Soekapoera Kol lot nog met dit werk moest worden begonnen. Tegen 104 786 bouws in 1896, worden in 1897 gemeten
141407 bouws bouwgronden, terwijl de oppervlakte, waarvan
de kaarten en verdere bescheiden geheel voltooid werden, in
beide jaren niet veel verschilde: in 1896 97 410 en in 1897
96 453 bouws. Als tevens uitoefenende de fanCtien van gouvernements-landmeter werden overigens door het met voormelde
landrente-metingen belaste kadaster personeel in de Preanger
Regentschappen nog gemeten en in kaart gebracht 100 in erfpacht gevraagde pcrceelen woesten grond, ter gezamenlijke
grootte van 17 990 bouws , tegen 59 zoodanige perceelen , gezamenlijk 13 490 bouws beslaande, in 1S96. Afdeelingsgewijs
vindt men de evengenoemde cijfers over 1897 gespecificeerd in
bijlage Q hierachter, welk overzicht gelijke gegevens bevat met
opzicht tot de 20 andere gewesten van Java en Madura (Djokjokarta daaronder niet begrepen) , zoomede tot Sumatra's Westkust, Riouw en onderhoorigheden en Celebes en onderhoorigheden , in welke drie laatstgenoemde gewesten mede kadastrale
metingen plaats badden. (Nopens het verrichte door eenig tijdelijk
op Lombok werkzaam gesteld inlandsen personeel van het kadaster — in 1897 waren aldaar onder leiding van den controleur
voor de agrarische aangelegenheden 2 mantri's van het kadaster
gedetacheerd , wier aantal in den aanvang van 1898 voor ten
hoogste zes maanden tot 6 is opgevoerd , — zijn geen numerieke
opgaven ontvangen.)
Wat Java en Madura betreft, is voor de gouvernementsresidentiën het eigendomskadaster voltooid, uitgenomen wat Bezoeki
betreft, waar de af en toe gestaakte metingen voor dit doel ook
in 1897 nog niet weder konden worden opgevat, doordien de
werkkrachten geheel in beslag genomen werden voor het opmeten en in kaart brengen van door particulieren in erfpacht
gevraagde gronden , terwijl, wat de opmaking van het eigendomskadaster in de residentiëu Soerakarta en Djokjokarta sangaat, dit werk nog alleen in Soerakarta was ter hand genomen,
waar in 1897 de meting der hoofdplaats beëindigd werd.
Ter Sumatra's Westkust werd de opmaking van het eigendomskadaster voor de hoofdplaats Padang en voor de afdeelingshoofdplaats Priaman voltooid. De met hetzelfde doel in de residentie
Riouw en onderhoorigheden ter hoofdplaatsTandjong Pinang aangevangen metingen werden uitgestrekt tot het 'overig gouvernementsgebied in het rijk Liugga-Riouw, zoomede tot Ringat, de
hoofdplaats der afdeeling Indragiri. Met een en ander zou men
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vermoedelijk in 1898 gereed komen. In beide gewesten zijn de
daar tijdelijk geplaatste ambtenaren van het kadaster, zooals
algemeen op Java en Madura (behalve nog in D.jokjokarta) het
geval is, met de functiën van gouvernementslandmeter belast.
In 1898 zouden bedoelde functiën ook in het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden worden uitgeoefend door den ambtenaar van het kadaster, sedert kort (zie vorig verslag, blz. 120)
belast met de kadastreering der hoofdplaats Makasser, welke
kadastreering in 1897 werd voortgezet gedurende dien tijd van
het jaar dat wegens de drassigheid van het terrein niet kon
voortgewerkt worden aan de opmeting (in de afdeelingen Noorderdistricten en Takalart van de zoogenaamde kasoewiang-velden,
zjjnde die categorie van indertijd fian het Gouvernement vervallen velden, welke van bestu urswege noch aan inlandsche
gebruikers in , tesang'' (zie blz. 64 hiervóór), noch — tegen
betaling van vertiening — aan Europeanen en anderen in vruchtgebruik afgestaan, maar voorloopig in handen van hoofden gelaten
waren en door dezen , voor zoover zij ze niet te eigen bate hadden
aangehouden , onder de bevolking waren verdeeld. De door het
Gouvernement in , tesang" en in vruchtgebruik afgestane velden waren reeds in 1878 en 1879 kadastraal opgemeten, doch
de kasoewiang-velden niet. Thans wordt, wat het in 1897
verrichte betreft, medegedeeld , dat in de onderafdeeling Maros
van eerstgenoemde afdeeling alle velden, gelegen in de regentschappen Maros , Toerekale-landen , Rilaoet, Riraija en Tanralili,
waren opgemeten en in kaart gebracht, waarby is aangegeven
de ligging der tesang- en ornaraents-(regents-) velden volgens
de kaarten van 1878/1879. In de onderafdeeling Segeri van dezelfde afdeeling Noorderdistricten en in de afdeeling ïakalar
werden de opmetiugen in 1897 beëindigd , terwijl het geheele
werk vermoedelijk in 1898 zou afloopen. De uitgestrektheid der
gedurende 1897 gemeten en in kaart gebrachte kasoewiangvelden (ten getale van 4770) beliep 1530 bouws.
In tien gewesten van Java, namelijk in die, welke in de jaren
1864 t/m 1879 geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen door personeel van de toenmalige , Kadastraal-statistieke opneming",
behoort de bijhouding van de kaarten eu registers dier opneming
mede tot de taak van het personeel van den kadastrale!) dienst.
Over hetgeen voor die bijhouding is verricht, vindt men thans
de gewone opgaven mede in eene bijlage hierachter (zie sub II
van bijlage Q).
De voor het kadaster (met inbegrip van even gemelde bij houding), zoomede voor het onderhoud van alle triaugulatie-pilaren
gedurende 1897 in Indië gedane uitgaven hebben (volgens voorloopige gegevens) bedragen f 6 1 5 631, tegen f 622 420 (volgens
verbeterde opgaven) in 1896.
Aan ten bate van den lande geïnde salarissen voor verrichtingen vanwege het kadaster ten gerieve van het publiek vloeide
gedurende 1897 in 's lands kas f 111395, tegen f 81 877 in 1896
en f 78 942 in 1895. De in 't vorig verslag (bl/.. 117) aangekondigde vermindering in het tarief voor de meting en kaarteering van in de buiten bezittingen in erfpacht gevraagde of
uitgegeven gronden is in het najaar van 1897 (Indisch Staatsblad n . 219) ingevoerd.
In de tot dusver over verschil lende regelingen verspreide bepalingen nopens den bouw en het onderhoud van pilaren en
andere merkteekeus, dienende tot het blijvend of tijdelijk op
het terrein aangeven van driehoeks- of andere vast bepaalde
punten, werd eenheid gebracht door de vaststelling bij gouvernementsbesluit dd. 2 November 1.^97 n°. 23 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n . 5211) van eene voor alle takken van openbaren
dienst gelijkelijk geldende regeling ter zake: zie voor stratbepalingen tegen schending, enz., van die merkteekeus Indisch
Staatsblad 1897 n . 258.
In de opmaking van meetbrieven voor grondstukken , die door
splitsing of deeliug van kadastraal opgemeten onroerende goederen daarvan afgescheiden worden, werd eene vereenvoudiging
gebracht door de ordonnantie van 11 November 1897 (Indisch
Staatsblad n". 265).
VI.

TRANSPORTEN.

Van de aannemingscoutracten voor transporten, waarmede
het departement van binnenlandsch bestuur bemoeienis heeft,
liepen er op uit. 1897 tien ten eiude , waarvan er zeven opnieuw
voor een vijfjarig tijdvak werden uitbesteed. Over het algemeen konden iagere trausportloonen worden bedongen dan
volgens de afgeloopen contracten moesten worden betaald (verg.
bijlage B hierachter). De overige drie transporten . namelijk één
voor vervoer van koffie, zout, gelden . materialen en andere
Ilaudelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

goederen in en door de reeidentiëu Samarang en Kadoe en een
tweetal voor vervoer van gouvernements-reizigers, koffie , gelden,
enz. in het gouvernement Sumatra's Westkust (zie de n"\ I I ,
V en VII van bijlage V van het verslag van 1893), werden
voorshands niet opnieuw aanbesteed, wat het eerstbedodlde betreft, in afwachting van den uitslag van een aanhangig gemaakt onderzoek naar de mogelijkheid van bezuiniging in sommige pakhuisadministratiën , en wat de beide andere aangaat,
met het oog op de wenschelijkheid om deze transporten tegelijk
te doen eindigen (namelijk op uit. 1898) met de zoogenaamde
Paijakombo- en Solok-transporten (zie non. IV en V van bijlage
T van het verslag van 1894), ten einde alle vier het onderwerp
van één aanneming te doen uitmaken. In verband daarmede
werd het afgeloopen contract voor het transportin de residentiën
Samarang en Kadoe ondershands met één jaar verlengd , terwy 1
voor de beide transporten ter Sumatra's Westkust mede eene
onderhandsche overeenkomst voor 1898 werd gesloten.
Moeielijkhcden niet de aannemers ter zake van de uitvoering
van transportcontracten werden in 1897 niet ondervonden.
In het transport op de reeden van Soerabajja en Tandjong
Pinang (Riouw) werd ook gedurende 1897 voorzien door eigen
of' gehuurde middelen.
VII.

PAKETVAAKT EN ANDEEK STOOMVAARTDIENSTEN.

Door de Koninklijke Paketvaartmaatschappij te Amsterdam
werd aan hare met de Indische Regeering gesloten overeenkomst
voor de bediening van de paketvaart in den NederlandschIndischen Archipel (Bijbiad op het Indisch Staatsblad n". 4569)
gedurende 1897 (het zevende contractsjaar) stipt uitvoering gegeven , terwijl ook de niet-contractueele diensten regelmatig
werden onderhouden.
Het aantal geographische mijlen, door de schepen der Maatschappij afgelegd , bedroeg in 1897 en in de twee voorafgegane
jaren als volgt:
op lijnen voor welke subsidie word genoten . .
op r gelmatige diensten buiten contract . . . .
op extra-reizen a,
t e r uitvoering 1 van met de Indische Reireering
gesloten aannemingscoutracten wegens zout- eu
kolenvervoer b)
door de stoomschepen w e l k e van r e g c e r i n g s w e g e
werden g e h u u r d voor het overbrengen van troepen en oorlogsmaterieel e)
in ' t g e h e e l derhalve (geographische mijlen)
terwijl op de verschillende lijnen n e v e n s t a a n d a a n tal reizigers werd vervoerd :
gouverneinentsreizigers
particuliere reizigers
Tezamen.

.

.

1895
91058
124 895
11> 330

189B.
95 113
120 055
24 993

1897.
94 999
140334
I9 25G

3 207

4 078

2 C91

C 193

211847

250 401

201000

r.9 181
110 032

91300
121 525

50 000
133 8*2

179813

212885

190 448

fl

477
„

n) H i e r o n d e r vermoedelijk ook de straks te vermelden r.'izen iu de wateren van
BaIIka van het .stoomschip Ojiliir krachtens daartoe voor 1896 en 1897 met h e t
Gouvernement gesloten ehertepartij.
b) Deze aannemingen betreffen: I". het afhalen van zout van Madura ten v e r voer naar J a v a ' s Zui Ikust en B a n j o e w a n g i . ziomede (van I April af) naar
. l a v a s Jfoordkust en d» buitenhezittingen . en 2". ;van I J u l i 1897 af) het transport van Omhilien kolen uit Knunahaven naar andere doelen van den [ o d u c b e n
Archipel. Deze a a n n e m i n g e n , waarover gehandeld is in bet verslag van 1894
(blz. 201) eu in dat van 1890 (blz. 250), verstrijken respeclieveüjk uit 1899 en
uit 190».
c) In 1895 nog ten behoeve van de militaire expeditie naar Lombok en in 1890 voor
vervoer van troepen en materieel naar Atjeh.

Uitgenomen eene aanvaring in Juli 1897 tusschen een Fransen
zeilschip en het stoomschip Speelmnii, werd in 1897 de vloot
der Maatschappij niet door ongevallen van beteekenis getroffen.
In Maart 1898 ging haar stoomschip Qouvernmur-Generaal Lom Ion,
tijdens een hevigen storm , nabij het eiland Saleijer (bezuiden
Celebes) geheel verloren.
Bedoelde vloot werd in 1897, behalve met de reeds op blz.
122 van het vorig verslag vermelde stoomschepen van Swoll,
ran der Lijn en Crlrhes, met een bruto-inhond (volgens nadere
opgaven) van respectievelijk 1825, 1014 eu 2296 tou , nog vermeerderd met het van de Stoomvaarbuaatschappij „ Rotterdamsche
Lloyd " overgenomen stoomschip Borneo (bruto groot 2047 ton),
terwijl in het voorjaar van 1898 daaraan kon worden toegevoegd
het in 't vorig verslag mede reeds genoemde nieuwe stoomschip
Brouwer (559 ton bruto). In verband met deze uitbreiding en
met het vergaan van de Gouvenmu-Gcnmuil Lomdon (groot 1206
ton bruto), bestond in April 1898 de vloot der Maatschappij uit
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84 stoom schepen , gezamenlijk metende — volgens de ten aanzien
De in de reeds vermelde bijlage S verstrekte opgaven omtrent
van sommige dier bodems verstrekte gewijzigde opgaven be- enkele andere meer of' min geregelde stoomvaartdiensten op
treffende hunne inhoudsgroottc — bruto 40 258 en netto 25 414 Nederlandsch-Indië bepalen zich ook thans weder uitsluitend
ton , terwijl twee nieuwe atoonischepeu , elk van p.m. 1900 ton tot de van Singapore uitgaande lijnen.
bruto, welke de namen MM Imlioff en Mossrl zullen dragen ,
hier te lande in aanbouw zijn
VIII. VEEARTSENIJDIENST.
Uitgezonderd ten opzichte van het voor de dienstreizen van
den resident van Banka en onderhoorighedeu en voor aflossing
In het vorig verslag (blz. 123/124) werd reeds over de eerste
van het personeel der kustverlichting in .Straat Banka gebezigde maanden van 1897 medegedeeld dat de veetyphus zich toen achterstoomschip Opliir (verg. vorig verslag, blz. 122), werd in 1897 een volgens had geopenbaard in een tweetal afdeelingen der residendoor de Regeering geen gebruik gemaakt van hare bevoegdheid, tie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (December 1896/Januari
ingevolge art. 23 der paketvaart-overeenkomst . om te allen 1 1897), in de afdeeling Deli van de residentie Oostkust van Sumatra
tijde één of' meer aan de Maatschappij toebehooreude schepen ! (Februari 1897), te Olehleh in Atjeh (Maart 1897) en in
te huren.
; de residentie Batavia (April 1897). Wat eerstgenoemd gewest
In de bediening der contractueele lijnen werd in 1897 even- betreft, waar gedurende het eerste kwartaal van de aangetaste
min wijziging gebracht als in die van de buiten contract be- 3891 beesten reeds 3840 stuks, meest buffels en voor een
varen trajecten. Sedert echter werd ten aanzien van dencontrae- klein deel ook runderen en paarden, bezweken waren, waartueelen dienst n". XII veenmaal in de acht weken van Amboina naar van alleen in de afdeeling Martapoera 3798, werden er tot
Banda en de eilanden in de Haraibera- en Banda-zeeën en uit. Juli 1897 toen de ziekte als geweken kon worden beterug) bepaald (gouvernementsbesluit van 25 Januari 1898 n". schouwd, nog 4407 aangetast, uitsluitend in laatstgenoemde
15) dat Toeal (Klein-Key), in plaats van enkel op de heenreis, afdeeling, van welke nieuwe ziektegevallen er 338(3 een doodelijken
tevens op de terugreis zal worden aangedaan , terwijl in Juni afloop hadden , en in de overige 1021 gevallen herstel volgde.
1898 (gouvernementsbesluit van den 5den dier maand n . 7), Onder deze 338*5 in April t in Juli bezweken beesten telde men
in verband met de tot stand gekomen spoorwegverbinding tus- o. a. 2593 buffels en 476 runderen en voor het overige schapen
sclien Batavia en Soerabaija , de daardoor onnoodig geworden en geiten. In de afdeeling Deli (Oostkust van Sumatra) bleef
gesubsidieerde dienst - n". VII (wekelijks van Batavia via Sa- de veetyphus ook nog in April en Mei 1897 heersenen en steeg het
marang naar Soerabaija en terug, waarbij,oni de andere reis, zoowel aantal ziektegevallen, dat op uit. Maart nog 17 beliep, in totaal
heengaande als terugkeerende, Cheribon , Tagal en Pekalongan tot 407, waarvan er 278 een doodelijken afloop hadden, terwijl
moesten worden aangedaan) werd ingetrokktn met het tijdstip 5 beesten werden afgemaakt en de overigen herstelden. In Nowaarop in genoemde maand Juni de laatste reis op dien dienst zou vember d. a. v. vertoonde de ziekte zich ook ter afdeelingshoof'dzijn volbracht. AVat de niet-contractueele diensten betreft, zy ver- plaats Beugkalis in laatstgenoemd gewest en in December ter
meld dat in het begin van Mei 1898 door de Maatschappij een, hoofdplaats Tandjong Pinang van de residentie Riouw en ondervermoedelijk om de vier weken te bevaren , extra-dienst werd ge- hoorigheden. Op elke van beide plaatsen werden tot uit. 1897
opend — heen en terug — van Makasser langs de west- en de noord- 17 diereu aangetast. die toen alle gestorven waren op een tweetal
kust van Celebes naar Menado en Oorontalo en verder ook naar de ziek geblevenen te Tandjong Pinang na. Respectievelijk in FeTomini-boeht, in welke bocht Doeloepi, Pagoeat en , bij wijze van bruari en Maart 1898 kou de ziekte op de genoemde plaatsen
proef', ook de (tijdelijke) controleursstandplaats Posso zullen als geweken worden beschouwd. Onder de in Atjeh aangebrachte
worden aangedaan.
ladingen slachtvee kwamen van 1 April tot uit. 1897 507 geEen overzicht van de aan anderen dan de Koninklijke Paket- vallen van veetyphus voor, waarvan 451 met doodelijken afloop,
vaartinaatschappij toebehoorende Nederlandsch-lndische particu- terwijl 52 beesten werden afgemaakt en 4 herstelden. De in
April 1897 in de afdeeling Stad en voorsteden van Batavia en
liere stoornschepen vindt men in bijlage S hierachter.
Vanwege de stooravaartmaatschappijen . Nederland" en „Rot- in Mei d. a. v. ook in de afdeelingen Meester-C'ornelis en Tanterdarnsche Lloyd" werd de wekelijksehe maildienst tusschen gerang uitgebroken veetyphus was, hoewel sedert Augustus
Nederland en Indië ook in 1897 zonder stoornis onderhouden. zeer in intensiteit afnemende, eerst einde November geheel
Door de stoornschepen van de .Nederland" werden buiten den geweken. In het geheel werden 955 beesten aangetast, waarvan
contractueelen maildienst 11 extra-reizen naar Xederlandseh-Indië er 767 stierven, 19 door de eigenaren uit eigen beweging wervolbracht, terwijl de cargabooten der a Rotterdamsche Lloyd" den afgemaakt en 169 herstelden. Ter beteugeling van de epizoötie
6 reizen deden. Aan de vloot van de , Nederland" ontviel in ! was het veterinair toezicht in de residentie Batavia, behalve
Mei 1897 , door verkoop . het stoomschip Conrad, doch daaren- met het reeds op blz. 124 van het vorig verslag vermelde pertegen kon in den aanvang van 1898 de op blz. 122 van het ; soneel (één gouvernenients-veearts en drie controleurs bij het
vorig verslag bedoelde nieuwe vraehtboot Mailnra (groot 3411 binnenlandsch bestuur), sedert nog tijdelijk versterkt met de
ton bruto) in dienst worden gesteld, terwijl het voornemen drie in April en Mei 1897 voor den Indischen burgerlijken dienst
bestond om in 1898 nog ten minste twee vrachtbooten op stapel van hier uitgezonden veeartsen , terwijl de resident bovendien
te zetten. Voorts werden in den loop van 1897 één en in Juni nog de beschikking kreeg over twee inlandsche veeartsen en
1898 nog twee nieuwe mailschepen hier te lande op stapel gezet, j een twaalftal tijdelijke veeniantri's. Xa het wijken van de ziekte
alle van het type van de in 189ó in de vaart gekomen Koningin werden in het begin van 1898 aanvankelijk twee van de drie
Wilhelmina (groot 4262 ton bruto), en waarvan het eerstbedoelde, hiervóór bedoelde controleurs van de hun tijdelijk opgedragen
dat den naam Koning Willem I zal dragen , in het najaar van functiën ontheven. In de afdeeling Stad en voorsteden had de
1898 moet worden afgeleverd. De vloot van de „ Rotterdamsche ziekte zich over alle districten verspreid en waren 23 kringen
Lloyd" verminderde door verkoop met de cargabooten Gelderland van afsluiting moeten worden ingesteld. In de afdeelingen
en Borneo. Ter vervanging van die beide vaartuigen werden bij Meester-Cornelis en Tangerang bedroeg het aantal kringen resbnitenlandsehe werven twee nieuwe cargabooten. de Bogor en pectievelijk 16 en 2.
de Miilmiij, besteld, welke respectievelijk in September en DeeeiuAangezien met vrij groote zekerheid geconstateerd is kunnen
ber 1898 gereed moeten zijn, terwijl plannen voor de aanschaf* worden dat de oorzaak van het uitbreken van veetyphus onder
fiug van eeue nieuwe mailboot in overweging waren.
den veestapel in Nederlandsch-Indië steeds moet worden gezocht
Ingevolge de slotbepalingen van art. 11 der voorwaarden be- in van buiten den Archipel aangevoerd vee, werden de te dien
treffende het vervoer van goavernementspassagiers, behoorende opzichte reeds vroeger bevolen voorzorgsmaatregelen bij ordonbij de met elke der bedoelde Maatschappijen gesloten overeen- nantie van 20 December 1897 (Indisch Staatsblad u'. 294) nog
komst van 12 November 1892 (Hijblad op het Indisch Staatsblad aangevuld met eene bepaling, volgens welke de in Indisch
n . 4887), moet om de vijfjaren worden onderzocht of wijziging Staatsblad 1S93 n°. 110 vervatte regeling der verplichte quarannoodig is van de passage-tarieven voor gonvernementspassagiers taine van uit het buitenland aangevoerd vee ook van toepassing
der 1ste of der 2de klasse. Het in 1897 plaats gehad hebbend is voor vee, afkomstig van plaatsen binnen het gebied van
eerste onderzoek van dien aard heeft tot de bevinding geleid Nederlandsch-Indië. dat te samen met boitenlandsch vee wordt
dat voor wijziging van de tot dusver gegolden hebbende tarieven aangevoerd, terwijl tevens de duur der quarantaine op 12 dagen
geen reden bestond.
(in stede van op ten koogitt 12 dagen) werd gesteld. Voorts werden
Vanwege de te Amsterdam gevestigde stoomvaartmaatsehappg de hoofden van gewestelijk bestuur in September 1897 uitge.Oceaan"' werden in 1897 2ti reizen (via Liverpool) op Indië noodigd om te doen toezien dat, bij uitvoer van vee uit eenig
gedaan. Door den verkoop van drie stoomachepen en den san- gewest naar andere havens in den Archipel met schepen die
koop van één , daalde het aantal stoornschepen van deze ook vreemde havens hebben aangedaan , die schepen zoo mogelijk
eerst worden gedesinfecteerd overeenkomstig de in December
Maatschappij van 11 tot 9.
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1895 gegeven voorschriften (zie het verslag van 189G, blz. 101), ' Bali en Lombok (alwaar ter zake van niet met zekerheid te beterwijl zy in October d. a. v. werden aangeschreven om by de palen ziekten 293 beesten bezweken).
De met de nieuwe formatie der Europeesene veeartsen voor
aanwyzing of nadere aanwijzing hunnerzijds , ingevolge art. 1
van voormeld Indisch Staatsblad 1893 n \ 1 1 0 , van de plaatsen den burgerlijken dienst (Indisch Staatsblad 1897 n". 99) vertot welke de invoer van buitenlandsch vee met het oog op de band houdende nadere regeling van h u n n e standplaatsen en
verplichte quarantaine is te beperken , rekening te houden met ressorten kwam tot stand bn gouvernenientsbesluit van 19
de wenschelijkheid dat ter plaatse een deskundige voor de keuring October 1897 n". 2 3 , waarbij werd bepaald dat van de vyf
gevestigd zij, hetzy een Europeesche of iulanilschegouverneinents- veeartsen, met wie de formatie was u i t g e b r e i d , er één zal
veearts, hetzy een particuliere Europeesche veearts of een militaire gevestigd zijn ter hoofdplaats Batavia (zullende van de twee
paardenarts. Byaldien op eenige p l a a t s , die noodzakelijk voor alsdan daar aanwezige veeartsen de oudste fungeeren als
den bewusten vee-invoer diende te worden aangewezen , een adviseur voor den burgerlijken veeartsenykundigen dienst en
deskundige als zooeven bedoeld o u t b r a k , zouden zy zich in het de andere aan dezen toegevoegd zijn) en de overige vier respecbelang van de te treffen voorzieningen te wenden hebbeu tot tievelijk te Serang (voor de residentie B a n t a m ) , Bondowosso
(voor Bezoeki), Pamakassan (voor Madura en Bali en Lombok)
den directeur van binnenlandsch bestuur.
Daar de by Indisch Staatsblad 1897 n". 26 voorgeschreven en Laboean Deli (voor .Sumatra's O o s t k u s t ) , welke laatste twee
quarantaine van vier weken bij invoer van vee uit Achter-Indië ressorten reeds voorloopig waren bezet. Voorts werd het ressort
in gewesten buiten J a v a , Madura en Bali en Lombok (zie van den veearts te Makasser (voor Celebes en onderhoorigheden)
vorig verslag, blz. 123) hoogst belemmerend bleek te werken uitgebreid niet de Kleine Soenda-eilanden met uitzondering vau
op de distributie van vleesch voor onze troepen in het gouver- Bali en Lombok , terwijl eindelijk (Indisch Staatsblad 1897 n".
nement Atjeh en onderhoorigheden is in April 1898 (Indisch 250) de by Indisch Staatsblad 1892 n'. 242 vastgestelde instructie
Staatsblad n". 150) het bedoelde voorschrift voor gemeld gewest voor de Europeesch» gouvernementsveeartsen werd aangevuld
buiten werking gesteld en de quarantaine dus teruggebracht ! en gewijzigd , zoowel ten aanzieu van de door hen in te dienen
r a p p o r t e n , als in het belang van eeu bespoedigd optreden waar
tot den gebruikelyken d u u r van 12 dagen.
O m t r e n t andere ziekten dan veetyphus , waaronder de Indische zich veeziekten voordoen met eeu snel doodelijk verloop.
De 20 ressorten voor Europeesche veeartsen waren in den a a n veestapel in 1897 te lyden had , kan het volgende worden gevaug vau 1898 alle b e z e t . terwijl bovendien nog één veearts
meld.
Miltvuur kwam in belangrijke mate voor in de afdeeling a la suite vau zijn korps werd gevoerd , sedert October 1896
Sidayoe der residentie Soerabaija, waar van de 1281 aangetaste (zie vorig verslag, blz. 125) tijdelijk belast met werkzaamheden
dieren er 254 stierven en de overige herstelden. Epizoö- aan het laboratorium voor pathologische anatomie en bacteriotisch heerscbte de ziekte voorts in K r a w a n g , M a d u r a , de logie te Weltevreden. Bij gouvernemeutsbesluit dd. 19 October
afdeelingen Siboga en Mandheling en A n g k o l a (residentie 1897 n \ 22 werd ter zake van de aanwijzing voor dit d o e l ,
Tapanoli) en de afdeeling Moesi Ilir (residentie P a l e m b a n g ) , voor zoolang zulks noodig zal blijken, van een bij zyn korps
waar zich respectievelyk 4 2 , 28 , 75 (met inbegrip van de 18 ïi la suite te voeren gouvernementsveearts eene nadere tydelyke
die reeds van 't laatst van 1896 dagteekenden) en 18 gevallen regeling getroffen, bepalende o. a. dat diens werkzaamheden
voordeden. De aangetaste dieren bezweken allen of bijna allen , zullen bestaan in het instellen vau onderzoekingen aangaande
uitgenomen in T a p a n o l i , waar van de 75 gevallen er 53 een de in Xederlandsch-Indië voorkomende veeziekten , de veepest
doodelijken afloop hadden. In de residentiën B a n t a m , Probolinggo daaronder begrepen , en dat jaarlijks over ten hoogste f 1430
en Kadoe deden zich overigens nog sporadische gevallen van mag worden beschikt tot aanschaffing van chemicaliën en vermiltvuur voor. De z i e k t e , welke zich in Maart 1897 o-der het dere benoodigdheden, zoomede voor aaukoop van proefdieren.
I n het belang van de zooeven bedoelde onderzoekingen wervee in de afdeeling T e b i u g T i n g g i der residentie Palembang
vertoonde (zie vorig verslag, blz. 124), bleek sedert van denzelf- den de betrokkeu hoofden van gewestelyk bestuur aangeschreven
den aard te zijn als d i e , welke in Februari te voren iu de af- (December 1897) om den iu h u n n e gewesten bescheiden veedeeliug Lematang Oeloe en I l i r , Kikim en Pa^oemahlandeu van artsen op te dragen steeds zooveel mogelijk gevolg te geven
dat gewest was u i t g e b r o k e n , namelijk enioötische maagdarm- aan vanwege het laboratorium gedane aanvragen om toezending
o n t s t e k i n g . waardoor in 1897 iu 't geheel 857 beesten werden vau materiaal betreffende aan veeziekte gestorven dieren.
a a n g e t a s t , waarvan er 771 stierven. In October 1897 kwam deze
Met het oog op eene eventueel noodige vervanging te zijner
ziekte ook voor in de residentie Benkoeleu, alwaar van de 7 tijd van den t h a u s niet die onderzoekingen belasten veearts
geconstateerde gevallen er 5 met den dood eindigden.
is dezerzijds, door tussclienkomst van den directeur van de
Evenals in 1896 kwam in 1897 mond- en klauwzeer voor over rijksveeartsenijschool te U t r e c h t , ter kennis vau belany;hebgeheel J a v a en M a d u r a , met uitzondering van de residentiën benden g e b r a c h t , d a t , wanneer weder nieuwe veeartsen voor
Bantam en Krawang. Het cijfer der geconstateerde gevallen be- den Indischen burgerlijken veterinairen dienst zullen noodig
droeg evenwel meer dan het dubbele van het aantal in 1896, zijn , bij voorkeur voor uitzending in aanmerking zullen komen
namelijk 24 5 5 5 , tegen 10 197 in laatstgenoemd.jaar (onder beide de z o o d a n i g e u , d i e , mits overigens aanbevelenswaardig, zich
totalen ook raederokenende de van het voorafgegane jaar over- op pathologisch-anatomische en bacteriologische studiën zullen
gi-bleven zieke beesten). De sterfte was echter betrekkelijk ge- hebben toegelegd.
A a n g a a n d e de inlandsche veeartsen, ten getale van 1 7 , is
r i n g : in 't geheel toch bezweken 1801 b e e s t e n , d.i. ruim 7 pet., '
terwyl in 1896 957 gevallen een doodelijken afloop h a d d e n , j het volgende gemeld. De tot dusver te Pamakassan (residentie
Madura) gevestigde titularis w e r d , sedert op die hoofdplaats
zijnde ruim 9 pet. van het totaal.
W a t de buitenbe/.ittiugen betreft, telde men in een O-tal ge- een Eoropeesehe \< earts is gestationneerd . naar de hsrenplsats
westen (l'alembang, Sumatia".-Oostkust, Atjeh, B a n k a , Wester- Kamal op gemeld eiland verplaatst. Kort daarop werd deze i n afdeeling van Borneo en Celebes en onderhoorigheden) 1607 ge- lander tydelijk ter besehikkiiitf gesteld van den resident van
vallen van mond- en k l a u w / e e r , waaronder 555 m e t doodelijken Soerabaija, in welk gewest zijne diensten voor h e t oogenblik
afloop. Het sterkst heerscbte de ziekte in de gewesten P a l e m b a u g , meer nooilitf waren Ook werd een der inlandsche veeartsen,
We-terafdeeling vau Borne:> en ('elebes en onderhoorigheden, i tot dusver te Saniarang werkzaam, naar de residentie Oostkust
waar respectievelijk 7 8 4 , 160 en 52:5 beesten werden a a n g e t a s t , i van Somatra gedirigeerd. Als hulpdeskundigen tijdens de i n d e
residentie Batavia gelieerscht hebbende veepest werden aldaar
van welke er 2 2 2 , 10 en 298 stierven.
Septichaemia haemorrhagica openbaarde zich in geringe mate tewerkgesteld de te Pandeglang (Bantam) gestationneerde i n iu de residentiën Bantam . Cheribon , Madura . Ketliri en l'adang- landsclie veearts en laatstelijk één van die welke in het gousche Bovenlanden ; daarentegen deden n e b in Madioen niet minder vernemeut Sumatra's Westkust waren geplaatst. Hoewel in 1895
dan 2332 gevallen voor, waarvan 299 met doodelijken afloop. werd besloten om van verdere opleiding van inlandsehe reeKwade en goedaardige droes k w a m e n , zooals gewoonlijk, vry artseu af te zien (zie liet verslag van 1896, blz. lUO), werd aan
algemeen, K a l m s (influenza), evenals in 1896, alleen in de een in 1894 aangenomen kweekeling (de eenige die nog in o p leiding was) alsnog toegestaan om zich te gelegener tijd aan het
residentiën Bantam en Krawang voor.
Tot dusver oubekende ziekten , of ziekten welker aard niet examen voor bedoelde betrekking te onderwerpen.
H e t in het verslag van 1890 (blz. 101) besproken plan o m ,
voldoende kon worden geconstateerd, vertoonden zich gedurende
18'.'7 op Java en Madura in de gewesten Tegel . B a m a r a n g . 'nu vacatures in het korps inlandsche veeartsen niet meer zullen
Japara (met 14 doodelijke gevallen), Padangsche Bovenlanden, worden a a n g e v u l d , aan sommige der Eoropeesehe gonverneTapanoli en Palembang (gezamenlijk in 518 gevallen niet doode- meutsveeartsen de beschikking te geven over eenige niet veterinair
lijken afloop), zoomede in de afdeeling Lombok der residentie opgeleide inlandsche h e l p e r s , is in den aauvai'g van 1898 tot
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verwezenlijking gekomen. I n Februari 1898 (Indisch Staatsblad
n". 80) is namelijk machtiging verleend om voor die bestemming
onder bet personeel van den burgerlijken veeartsenijdienst aanvankelijk een 10-tal mantri's op te nemen.
Tegen f 93155 (volgens verbeterde opgaven) in 1896, werd
in 1897 ten beboeve van den burgerlijken veeartsenijdienst uitgegeven f 125 666. Onder laatstgemelde som was begrepen
f 2 1 4 2 8 wegens maatregelen ter voorkoming of beteugeling van
besmettelijke ziekten onder hoornvee en paarden. In 1890 was
te dier zake besteed (volgens nadere gegevens) f 14 781.

den gekend uit het zeer onlangs te Batavia in druk verschenen
uitvoerig jaarverslag over 1897 betreffende het middelbaar en lager
onderwijs voor Europeanen i n N e d e r l a u d s c h - I n d i ë , waarvan als
n a a r gewoonte een exemplaar afzonderlijk aan de Sta ten-Generaal
wordt aangeboden.
In de volgende mededeelingen zal men zich daarom meer tot
boofdzaken of algemeeue opgaven bepalen.

K. Departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid.

Uit het volgend overzicht betreffende de in 1896 en 1897 aan
de gouvernements-inrichtingen voor middelbaar onderwijs in
Nederlandsch-Indië ten koste gelegde uitgaven en de daartegenover staande ontvangsten k a n blijken dat over het algemeen de
kosten over 1897 hooger waren dan over 1896, terwijl de o n t vaugsten wegens schoolgelden een weinig terugliepen.

I.

§ 1.

Middelbaar

ONDERWIJS.

Onderwijs voor Europeanen en mei hen gelijkgestelden.

De g a n g van zaken op dit gebied kan in bijzonderheden wor-

Uitgaven (behalve voor
de gebouwen), n)

onderwijs.

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

1 N K I C II T I N' (i K X.
1896.

/ymnasium ( atd. A. (Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus) . .
Willem III < „ B. (Inrichtingvoor de Indische taal-, land- en volkente Batavia |
Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes te Batavia . .
Hoogere burgerschool

b)(

*183 749

Totalen .
a)

.

.

. •

f

38 100
30 4'20
* 125 575
* 144 902
" 26 535

Burgeravondachool te
f

*549 281

1896.

1897.

188 180

f

37 900
32 920
130 903
144 860
29885
t

504 648

1897.

'32 624

f

13 450
" 6 801
*16 142
22 549

10
5
17
20

0
f

* 91 506

34 891
800
483
9-25
802

«)
f

89 901

Aan lokaalliuur, onderhond en herstelling van gebouwen werd in 1897 p. in. f 3900 besteed, d. i. evenveel als in 1896.

/;)

De sommen, waarbij een * is geplaatst, z(jn aan nader ingekomen (verbeterde) opgaven ontleend.

r)

Aan deze inrichting wordt kosteloos onderwijs gegeven.

T e n aanzien van elke der bovengenoemde inrichtingen in het karakter bleek te moeten aannemen , werd op de tijdelijk verbijzonder . zoomede ten aanzien van de particuliere ambachts- vu h Ie plaatsen definitief bij de formatie van het leeraarspersoscbolen te Batavia en Samarang is verder het volgende te ver- j neel gerekend : verg. Indisch Staatsblad 1898 n" s 2ü en 30.
melden.
Zonder hen te rekenen , die als toehoorders waren ingeschre! ven , telden de drie inrichtingen bij het begin van den cursus
1°. Inrichting voor dr Indische lnal-, land- en volkenkunde Ie Batavia
1897 98 gezamenlijk 579 en op 31 December 1897 558 leerlingen
(afd. II va" hel Üvinnasinm Willem II').
• (te Batavia 2 5 6 , te Samarang 164 en te Soerabaija 138). Onder
bedoelde 558 leerlingen waren 44 meisjes (te Ihitavia 7 , te
H e t aantal leerlingen, hetwelk op uit. 1896 53 bedroeg, werd Samarang 32 en te Soerabaija 5) en onder de 514 j o n g e n s 10
in den loop van den cursus 1896 97 niet 4 vermeerderd, zooilat zoons van inlanders en 4 van Chineezen.
Aan de overgangs-exaniens onderwierpen zich in 1897 450
deze cursus sloot niet een totaal van 57 l e e r l i n g e n , d i e , op 5
leerlingen, waarvar. 317 (of 70.4 pet.) met goed gevolg. In 1896
n a . het onderwijs in alle vakken volgden.
Tot het afleggen van het 2de gedeelte van het groot-ambte- waren er van de 432 geëxamiueerden 312 (d. i. 72.2 pet.) tot
naarsexamen, werden in 1897 21 leerlingen toegelaten, van wie I een hooger studiejaar bevorderd kunnen worden. Daarentegen
11 slaagden. Aan het lste gedeelte van bedoeld examen on- was thans het percentage der geslaagden in het eindexamen
derwierpen zich 26 l e e r l i n g e n , deels van h e t l s t e , deels van het (45 van de 55 candidaten die zich aan het examen in zijn
vollen omvang onderwierpen) hooger dan in 1896 , namelijk 81.S
2de studiejaar,' van wie 16 slaagden.
De nieuwe cursus (1897/9S) begon met 40 leerlingen (daar* p e t . , tegen toen 71.7 pet. H e t verslag der met de afneming
onder 1 voor enkele v a k k e n ) , welk a a n t a l , door de latere in- van het examen belast geweest zijnde commissie is gepubliceerd
Bchrijving van nog 1 leerling voor enkele v a k k e n , bij het einde als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 24 A u g u s t u s 1897.
Gedurende den in 1897 geê'indigden cursus werden als leerling
van 1897 geklommen was tot 41. Op 4 n a , die eene hoogere
burgerschool hier te lande hadden bezocht, waren allen afkom- afgeschreven zouder examen te hebben afgelegd 180 jongelieden
(te Batavia 5 6 , te Samarang 56 en te Soerabaija 6 8 ) , doch 23
stig van hoogere burgerscholen in Indië.
h u n n e r lieten zich later weder inschreven. In 1896 was dit
J'. Hoogere niirgrrirh»!eii ntel vijfjarigen cursus Ie Batavia (afd \
laatste het geval geweest met 14 van de 134 leerlingen, die zich toen
van hel Gymnasium Willem III). Samarang en Soerabaija.
hadden laten afschrijven zonder examen te hebben afgelegd.
H e t schoolverzuim was in 1897 bij elke der drie hoogere b u r g e r H e t aantal aanvragen om toelating tot deze inrichtingen was
in 1897 weder grooter dan in 1896. E r meldden zich namelijk scliolen minder dan in 1896; het bedroeg namelijk te Batavia
26G j o n g e n s en 39 meisjes a a n . d. i. IS en 16 meer dan in 1896, 4.7, te Samarang 4 en te Soerabaija 5 p e t . , tegen respectievelijk
en van die 3<*5 adspiranten voldeden e r a a n h e t toelatingsexamen 6.8, 4.5 en 8.5 pet. in laatstgenoemd jaar.
Uit het Siam-fonds en het „Studiefonds voor onbemiddelde
nagenoeg 66 pet., tegen 60 pet. van de 276 adspiranten in 1896.
l
e
e
r l i n g e n " genoten te Batavia respectievelijk 2 en S leerlingen
Bij de hoogere burgerschool te Batavia en bq die te S a m a r a n g
moest dan ook weder tot Bplitsingof nadere splitsing van studie- ondersteuning in de kosten h u n n e r studie. Te Samarang werden
jaren overgegaan . en in verband daarmede het aantal leeraren eenige leerlingen in de kosten h u n n e r studiën tegemoetgekomen
tijdelijk vermeerderd w o r d e n , zoodat b u n a a n t a l , ongerekend vanwege het studiefonds „ Midden-Java " aldaar.
de onderwijzers in gymnastiek en w a p e n h a n d e l , uit. 1897 ge5°. Hoogere bargenrhtol mei driejarigen ranui voor meisjes te Batavia.
stegen was tot 27 te Batavia en 17 te S a m a r a n g , bij eene verdeeling
der leerlingen in respectievelijk 13 en 8 klassen. Te Soerabaija bleef
Bij de overgangs-examens tot den cursus 1897/98, waaraan al
het aantal leeraren 19 en dat der klassenafdeelingen 9 bedragen. de leerlingen der twee laagste studiejaren deelnamen , werden
W a a r de tijdelijke versterking van leerkrachten een duurzaam uit het l s t e studiejaar 14 van de 1 6 , en uit het 2de 9 van de 10
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tot eene hoogere klasse bevorderd, terwijl de 4 leerlingen vau
bet 3de studiejaar met goed gevolg bet eindexamen aflegden.
De uitslag van bet toelatmgs-examen was , dat van de 40 candidaten , allen voor bet 1ste studiejaar, 30 slaagden, waarvan 25
zich als leerling voor den nieuwen cursus lieten inschrijven.
Het schooljaar 1897 98 begon niet 47 gewone leerlingen , terwijl
zich 1 toehoorderes aanmeldde. Uit. 1897 telde de school
4C gewone leerlingen en 1 toehoorderes.
Het schoolverzuim bedroeg gemiddeld 3.7 pet., tegen 4.5 pet.
in 189G.
4". Biirgeravomlsclioul Ie Sorri'liaij».
Door toeneming vau het aantal leerlingen werd splitsing van
het 3de studiejaar noodig, in verband waarmede met het begin
vau deu cursus 1897 98 de formatie van het onderwijzend personeel tüdelhk werd uitgebreid van 17 tot 19 leeraren, terwijl
reeds in Februari 1897, in verband met de bestaande beboefte,
machtiging was verleend om het aantal assistenten tijdelijk van
2 op 3 te brengen. Feitelijk waren echter in 1897 slechts 2
assistenten beschikbaar, doch de betrekking van den ontbrekeuden titularis werd voorloopig door een der andere assistenten ,
nevens zijne eigen functiën, waargenomen.
Terwyl de in 1897 afgeloopen cursus eindigde met 142 gewone
leerlingen en 14 toeboorders, waarvan respectievelijk 3 en 7 in
de 4de of hoogste klasse, begon het schooljaar 1897/9S met 175
gewone leerlingen (waaronder 133 van den vorigen cursus) en
weder met 14 toehoorders. Van de bedoelde 175 gewone leerlingen behoorden er 75 tot het 1ste, 52 tot het 2de, 35 tot
het 3de en 13 tot het 4de studiejaar. Het getuigsebrift van goed
volbrachten cursus werd in 18!*7 uitgereikt aan de 3 leerlingen
van de hoogste klasse van het toen afgeloopen schooljaar en aan
1 leerling uit het 4de studiejaar van den nieuwen cursus. Aan
de in Mei 1897 afgenomen examens voor opzichter by den waterstaat namen deel 2 leerlingen en 3 toehoorders der 4de klasse,
waarvan slaagden I leerling en'•>toehoorders. Het examen voor
leerling-machinist der gouvernementsmarine werd met goed gevolg door 4 leerlingen afgelegd.
In verband met later voorgekomen niutatiën telde de school bij het
einde van 1897 153 leerlingen en 20 toehoorders. Van deze 173 ingeschrevenen wenschten er 127 zich te bekwameu voor bouwkundige
en 4(3 voor machinist; 115 van hen vonden gelegenheid tot practische
oefening in eenig handwerk , en wel 90 bij gouvernements- en
25 bij particuliere werkplaatsen. Voor de meesteu der ingeschrevenen liep de leeftijd tusschen de 15 en 20 jaar.

genot van eene subsidie uit 's lands kas van f 500 's maands.
De cursus 1896 97, begonnen niet 47 leerlingen, eindigde,
nadat 7 der in den loop vau dat schooljaar afgesch re venen met
gunstig gevolg het examen van leerling-machinist bij de gouveruemeiitsmarine hadden afgelegd , met 37 leerlingen , waarvan
24 in het lste, 11 in het 2de en 2 in het3destudiejaar, welke
beide laatsten het einddiploma der school verwierven en de inrichting verlieten.
Bij de overgaiigs-examens voor den cursus 1897/98 werden
19 leerlingen van het lste en 9 van het 2de studiejaar tot eene
hoogere klasse bevorderd. Deze lieten zich allen voor den cursus
1897/98 inscbrijven, terwijl ook de niet-bevorderden de lessen
bleven volgen. Daar 26 nieuwe leerlingen werden toegelaten
(25 in het lste en 1 in het 2de studiejaar), begon alzoo het
schooljaar 1897 98 met 61 leerlingen (30 in het lste, 22 in het
2de en 9 in het 3de studiejaar).
Over het op 30 Juni 1897 geëindigde boekjaar der inrichting
bedroegen de inkomsten (ongerekend de netto opbrengst ad
f 4270 van eene geldloterij, groot f 10 000) f 14 262 , waaronder
f 6000 aaugouvernemeuts-subsidie, tegen f 14 676 aan uitgaven.
Lager

o n d e r w ü s.

Reglementen «/' hel lager onderwijs. Het in 1894, te gelijk met
het nieuwe reglement op het lager onderwijs voor Europeanen ,
ingevoerde nieuwe scboolreglemeut (Indisch Staatsblad 1894
n". 193) werd bij gouverneinentsbesluit dd. 8 Juni 1898 (Ii;disch
Staatsblad n°. 186) o. a. aangevuld met de bepaling dat, waar
in bedoeld schoolreglement sprake is van kinderen van Europeanen
en met dezen gelijkgestelden , daartoe ook gerekend worden de
kinderen, van wie slechts een der ouders , hetzij de vader, hetzij
de moeder, tot genoemde categorie behoort.

Nonnaals<lwleit en al.le-e.rainens. De normaalschool te Batavia
telde bij het begin van 1897 29 leerlingen (11 mannen en 18
vrouwen). In den loop van genoemd jaar werden 15 leerlingen
af- en 11 ingeschreven, zoodat bij het einde vau het jaar de
lessen gevolgd werden door 25 leerlingen (8 mannen en 17 vrouwen). Bij de normaalschool te Soerabaija begon het jaar met 16
leerlingen (6 mannen en 10 vrouwen). In den loop van 1897
werden 7 leerlingen afgeschreven en 6 toegelaten , zoodat het jaar
eindigde met 15 leerlingen (5 mannen en 10 vrouwen). Onder
de afgeschreveneu waren er te Batavia 5 en te Soerabaija 3 ,
die de hoofdakte behaalden.
Particuliere gelegenheden, om zich voor akte-examens voor
te bereiden, waren: de normaalklassen tot opleiding van onderwijzeresseu bij vier particuliere meisjesscholen : twee te Batavia,
De aan deze particuliere inrichting toegekende vaste gouver- te zamen met 48, en twee te Soerabaija, te zamen met 25 leernementssubsidie van f 500 's niaands werd met ingang van 1 lingen : eene normaalschool voor onderwijzeressen te Samarang
•lanuari 1898 verhoogd tot f 1000 's maands.
met 17 leerlingen (de aan deze inrichting verbonden voorbeliet leerjaar 1896 97 begon met 91 leerlingen (67 in den smeed- reidende cursus hield op te bestaan). Aan de twee particuliere
en 24 in den timmercursus). Uit den suieedcursus lieten zieh meisjesscholen te Batavia waren nog cursussen ter voorbereiding
25 en uit den timmercursus 13 leerlingen afschrijven. Van deze voor het hoofdakte-examen verbonden , te zamen met 16 leerlaatsten onderwierpen zich 2 met goed gevolg aan het examen lingen. De vroeger vermelde „ Bataviasche normaalschool tot opvoor opzichter bh' den waterstaat. De 7 leerlingen, die bij het leiding van onderwijzeressen "', alsmede de cursussen voor het
einde van den cursus 1896/97 nog het 3de studiejaar uitmaakten, handteekeueu en voor de vrye en orde-oefeningen der gymverkregen allen bet einddiploma. Van dezen slaagden 3 in het nastiek te Samarang werden opgeheven.
examen voor leerling-machinist bij de gouvernementsmarine.
Aan de in 1897 te Batavia , Samarang en Soerabaija gehouden
üe talrijkheid der aanvragen om toelating tot den cursus akte-examens werd deelgenomen door 135 personen , waaronder
1897/98 noopte tot het instellen vau een admissie-examen , waar- 11 , die zich voor twee akten hadden aangemeld, zoodat het
van de eischen overeenkomen met die van het klein-ambtenaars- geheele aantal gevraagde akten 116 bedroeg. Van deze 146
examen.
examens werden 104 met gunstigen uitslag afgelegd : 13 akten
Het onderwijs werd bij het begin van het nieuwe schooljaar werden aan mannen en 91 aan vrouwen uitgereikt.
uitgebreid met een driejarigen cursus voor de theoretische opOpenbare lagere scholen. In den loop van 1897 werd te Amleiding tot opzichter bij den waterstaat. Tot dusver was aan
barawa
(Samarang) eene openbare eerste (d. i. uitsluitend voor
adspirant-opzichters alleen practisch onderwijs gegeven.
betalende
leerlingen bestemde) lagere school geopend en daarDoor aanneming van nieuwe leerlingen waren bij het begin
van den cursus 1897/98 ingeschreven 73 leerlingen (27 in het door het aantal gemengde gouvemementsscholen te dier plaatse
lste, 27 in het 2de en 19 in het 3de studiejaar), waarvan 53 op 2 gebracht. Op Java en Madura werd dientengevolge bij het
adspirant-machinisteu en 20 adspirant-bouwkundigen, die nu einde van 1897 (op de in bijlage T van 't vorig verslag ') genoemde 71 hoofd- en andere plaatsen) openbaar lager onderwijs
allen zoowel theoretisch als practisch onderwijs genoten.
gegeven
in KlO gemengde scholen en 25 meisjesscholen . terwijl
Over het op 30 Juni 1897 geëindigde boekjaar der inrichting
de buiteubezittingen (op 27 hoofd- en andere plaatsen : zie
beliepen de uitgaven f 26 072, waaronder f 14 065 wegens sala- in
rissen van de onderwijzers en verder o. a. f 3762 voor uitbrei- mede genoemde bijlage T) het aantal gemengde scholen 32 en
ding der localiteit, zoomede f 1500 voor terugbetaling van op- i ') Vermits dezelfde g e g e v e n , als in de aangehaalde bijlage vervat, ook
genomen geld. De ontvangsten bedroegen f 19 426, waaronder voorkomen in Bet jaarlijks in druk verschijnen Je afzonderlijk „ Algemeen
venlag
betreffende het Europcesch onderwijs in NVdcrlaniisch-Indic (zie
f 6000 aan gouvernements-subsidie.
den aanhef van dit heefbtaki wordt het overbodig geacht om bedoeld overzieht, bevattende numerieke opgaven betreffende de gouverncmonts- en par6'. laanYanpdM amliarlilvM-liool.
Ook deze particuliere inrichting bleef gedurende 1897 in het I
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tieuliere lagere scholen voor Kuropeanen voor elke plaats in het bijzonder,
verder onder de byiagen van het Koloniaal Verslag op te nemen.
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tlat der meisjesscholen 6 bleef bedragen. Onder het totaal van
103 openbare lagere scholen waren er 53 (onder de 102 op uit.
1890 51), waar meer uitgebreid lager onderwijs werd gegeven,
en wel 41 op Java en Madura en 12 in de buitenbezittingen.
Ongerekend 11 vrouwelijke kweekelingen (allen —op een na —
in het bezit der akte van onderwijzeres), bestond op uit. 1897
het onderwijzend personeel, bij de verschillende openbare lagere
scholen in functie, uit 868 onderwijzers en 164 onderwijzeressen ,
doch het totaal der tot het openbaar lager onderwijs behoorende
onderwijzers en onderwijzeressen , d. i. met inbegrip van het
personeel met buitenlandsch |verlof,en op non-activiteit, zooinede
d a t , gedetacheerd bij het middelbaar en het inlandsch onderwijs ,
beliep respectievelijk 413 en 190, van wie er 383 en 80 in het
bezit waren van de hoofdakte.
In 1897 traden 27 onderwijzers en 17 onderwijzeressen nieuw
in dienst.
lig het einde van genoemd jaar telden de gezamenlijke Europeesche openbare lagere scholen 14 520 leerlingen (8388 jongens
en 6138 meisjes), zijnde 240 meer dan op uit. 1890: het aantal
betalende nam toe met 185 (van 7129 tot 7314), dat der nietbetalende met 61 (van 7151 tot 7212). Onder deze cijfers waren
begrepen 431 kinderen van Christen-inlanders , 758 van andere
inlanders en 228 van vreemde oosterlingen (waaronder respectievelijk 135, 40 en 17 meisjes); op uit. 1890 bedroegen deze
getallen (jongens en meisjes te zaaien) 397, 756 en 212.
Ingevolge vroeger verleende machtigingen werden gedurende
1897 in 18 residentiën van Java en Madura 29 , en in 4 gewesten
van de buitenbezittingen 11 inlandsche knapen, bestemd om
later voor de betrekking van dokter-djawa te worden opgeleid ,
gratis toegelaten tot de Europeesche scholen, met name tot die
welke niet uitsluitend voor betalende leerlingen zijn aangewezen.
In verband met hunne vorderingen waren op uit. 1897 de
leerlingen aldus verdeeld : 0809 leerlingen bevolkten de laagste ,
5077 de middelste eu 1980 de hoogste klassen , dat is respectievelijk 84, 101 en 01 meer dan bij het einde van 1890. In
den loop van 1897 werden 5913 leerlingen van de schoollh'sten
afgevoerd, namelijk 777 wegens volbrachten leertijd en 5130
om andere redenen. De laatstbedoelde leerlingen werden echter
voor het meereudeel na korteren of hingeren tyd elders , of aan
de scholen die zij verlaten hadden, weder ingeschreven. Aan
alle scholen — op één na— kwamen leerlingen voor, die ver genoeg
gevorderd waren om eene hoogste klasse te vormen : bn'het einde
van 1890 ontbrak nog eeue hoogste klasse aan 8 scholen.
Het schoolverzuim beliep in 1897 gemiddeld 17 dagen per
leerling, tegen 18' j dag in 1890.
Het aantal leervakken werd uitgebreid: aan de school te
Wonosobo (Bagelen) en aan die te Medan (Oostkust van .Sumatra)
met de beginselen der Fransche taal en aan één van de twee
scholen ter hoofdplaats Pekalongan (de niet uitsluitend voor
meisjes bestemde) met de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek.
Aan alle openbare lagere scholen — op twee na — waren
kinderbibliotheken verbonden , welke in 1897 met ruim 3300
boekdeeltjes werden aangevuld.
Over 1896 (volgens verbeterde opgaven) en over 1897 (volgens voorloopige opgaven) bedroegen de uitgaven voor het
Europeesch openbaar lager onderwijs en de ontvangsten wegens
schoolgelden (ook die aan de normaalscholen geïnd) als volgt:
Traktementen, leermiddel—,na
Gebouwen, liuisluiiir, enz
Tezamen n) . . . .
Geïnde ( openbare lagere scholen
schoolgelden ( nonnaalscholen
Tezamen

180G.
f i 0H813

1807.
r I :m TSI;

510 IJl
f 2 430 Mi

511 115
1' 2 404 001

f

208 888
HM

I'

275:143
201c

I'

271(148

f

277 053

Wijlt ten laste van den lande
f 2 150 310
1 2 217 008
«) Het bier uitgetrokken totaal van I89G is t' 18 040 en dal van 1897 f17 007
hooger dan de opgaven in het afzonderlijk schoolveislag. ])e re len van het verschil
is niet 0| gegeven.

Partinilirre srholen. Het aantal particuliere scholen bleef onveranderd , namelijk 6 enkel voor gewoon en 13 tevens voor
meer uitgebreid lager onderwijs (verg. vorig verslag, bijlage T).
Twee der laatstbedoelde scholen (1 te Batavia en 1 te MeesterOornelis) van de „Vereeniging tot het oprichten , besturen en
in stand houden van scholen met den Bijbel" ontvingen voor
1897 te zamen eene subsidie uit's lands kas , groot f 5717, tegen
f 5765 in 1890. Ook ten behoeve van de door eene andere mede
als rechtspersoon erkende vereeniging onderhouden meisjesschool

te Soerabaija werd over 1897 eene gouverneme.'itssubsidie toegekend, en wel voor zooveel betreft het aan die school gegeven
lager en meer uitgebreid lager onderwijs. Dio subsidie werd
bepaald op f 3350, terwijl bovendien f 1200 werd verstrekt ter
tegemoetkoming in de kosten van de inrichting der school, die
van het lokaal niet daaronder begrepen. Onder de 19 particuliere scholen tellen de 3 weeshuisscholen te Samarang (2 van
het Roomsch-katholieke en 1 van het Protestantsche weeshuis),
en voorts 7 scholen , bijna alle ook voor meer uitgebreid lager
onderwjjs, die onder leiding staan van zusters of broeders van
verschillende Roomsch-katholieke congregatiën (2 te Batavia,
2 te Samarang, 2 te Soerabaija en 1 te Padang).
Tegen op 10 plaatsen bij het einde van 1890, werden op uit.
1897 op 11 plaatsen 13 particuliere namiddagscholen of avondcursussen aangetroffen voor enkele vakken van het lager of meer
uitgebreid lager onderwijs. Deze inrichtingen werden op laatstgemelden datum bezocht door 194 leerlingen (44 meer dan het
jaar te voren). Onder bedoelde 194 leerlingen telden 21 inlanders.
Als onderwijzend personeel waren aan de gezamenlijke particuliere scholen verbonden 35 onderwijzers en 121 onderwijzeressen, ongerekend 7 vrouwelijke kweekelingen.
Het getal leerlingen klom in 1897 van 2970 tot 3114 (895
jongens en 2219 meisjes). Onder de leerlingen kwamen 60 kinderen van inlandschen of daarmede gelijkgestelden landaard voor
(15 meer dan bij het einde van 1896), namelijk 43 kinderen
van inlanders (niet-Christenen), onder wie 11 meisjes, en 17
kinderen van vreemde oosterlingen, onder wie mede 11 meisjes.
Van de 796 leerlingen, die de particuliere scholen in 1897 verlieten , hadden er 225 al de vakken doorloopen. Naar schoolklasse
waren de 3114 leerlinfien op uit. 1897 verdeeld als volgt: laagste
klasse 1208, middelste 1108 en hoogste 798.
Van de 2 in het vorig verslag vermelde teekencursussen te
Samarang werd er één gestaakt; de andere bleef bestaan en
een nieuwe werd geopend; deze laatste telde op uit. 1897 12,
de andere 18 leerlingen. Verder werd te Magelang (Kadoe) eene
particuliere teekenschool heropend, die aanvankelijk door 4 leerlingen bezocht werd.
De gymnastiek-cursus te Batavia werd tijdelijk gesloten ; die
te Samarang, te Soerakarta, te Djokjokarta, te Soerabaija
(nieuw) en te Makasser telden op uit. 1897 gezamenlijk 199
leerlingen.
Scholen voor voorbereidend onderwijs, op laatstgenoemd tijdstip ten getale van 34 (dat is 3 meer dan bij het einde van
1890), werden aangetroffen op 16 plaatsen van Java en op 5
in de buitenbezittingen. Het totaal der leerlingen aan deze
inrichtingen bedroeg 182(5 (125 meer dan op uit. 1896). waaronder 20 kinderen van inlanders en 9 van vreemde oosterlingen.
§ 2.

Onderwijs

Openbaar

roor inlanders.

')

o n d e r w ij s .

Ri'orijiuihnlie HM hrl iiilandsefi onderwijs ; wijzigini/en MM ortianieke
regelingen betreffende bedoeld onderwijs.
Met inachineniing van de

blijkens blz. 130 van het vorig verslag door verschillende hoofden
van gewestelijk bestuur ingediende nadere voorstellen werd de
bij het Koninklijk besluit van 28 September 1892 n°. 44 (Indisch
Staatsblad 1893 n°. 125) vastgestelde reorganisatie van het inlandsch onderwijs, ingevolge verschillende gouvernementsbesluiten
van December 1897 en de eerste vier maanden van 1898 , achtereeuvolgens ingevoerd in 20 van de 22 gewesten van Java en
Madura, en daar reeds in Mei 1894 (verg. het verslag van 1895,
blz. 127) te dezer zake voor de scholen in de residentie Rembang
het noodige was bepaald , bleven nog alleen de scholen in de
residentie Soerabaija te klassificeeren over. In al de bedoelde 20
gewesten werden de bestaande openbare inlandsche scholen gerangschikt onder de scholen der 2de klasse, bedoeld sub b der
1ste alinea van art. 1 van voormeld Koninklijk besluit, d. i.
onder de eigenlijke volksscholen, terwijl daarnevens (in 2 gevallen echter met opheffing van op den ouden voet bestaande
scholen) de opening bevolen werd van 23 scholen der 1ste klasse
als bedoeld sub a der aangehaalde alinea , scholen namelijk meer
in het bijzonder bestemd voor de kindereu van inlandsche hoofden en van andere aanzienlijke of gegoede inlanders. Deze scholen
') Volgens berichten van Hei 1898 was toen te Hatavia in bewerking bet
in druk uit te geven vijlde _Alg( int en vijfjaarlijkse h verslag van bet inlands. Ii
onderwijs in Nederlandsch-Indië", loopcnde over de jaren 1893 t/m 1897.
Over de (particuliere) scholen voor vreemde oosterlingen zie de laatste
rubriek van deze paragraaf.
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zullen gevestigd worden op 15 gewestelijke e n 8 afdeelingshoofd- d a g , na 1 u u r . moesten gehouden worden, liet stilstaan van
plaatsen , verdeeld over 18 van de bedoelde 90 gewesten . il. i. n e l de school werkzaamheden ter gelegenheid van de bewuste keruitzondering van de residentie Batavia, waar zoodanige lste klasse- kelijke dienstbezoeken verschafte bovendien het onderwijzend
school vooralsnog kon ontbeerd worden, zootuede van de residentie personeel de gelegenheid om avondmaalsviering en doopplechDjokjokarta, waar de in 1890 ter hoofdplaats vanwege den tigheid bij te wonen.
sultan gestichte srimenganti-school (verg. o. a. het verslag van
De bij art. 41 van het schoolreglement bestendigde vcrplich1894, blz. 118) reeds op voldoende wijze in de behoefte Toorzag. ting voor de hoofden van openbare lagere inlandsche scholen ,
Enkel op de gewestelijke hoofdplaats zal nu eene 1ste klasse- die niet het ontvangen van schoolgeld belast zijn , tot borgschool geopend worden in de volgende 12 gewesten: Buntam , stelling ter zake van hun geldelijk beheer werd in December
K r a w a n g , Cheribon , T a g a l , P e k a l o n g a n , B a m a r a n g , J a p a r a , 1897 (Indisch Staatsblad n . 289) opgeheven , welke borgstelling
P r o b o l i n g g o , Bagelen , Kadoe , Soerakarta en Kediri; — verder sedert de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van 1894
enkel op afdeelingshoofdplaatsen in 3 g e w e s t e n , namelijk in op het openbaar lager onderwijs voor Europeanen ook niet meer
Bezoeki te Bondowosso, in Banjoenias te Poerwokerto en op werd gevorderd van de hoofden vim Europeesche scholen.
Madura te Bangkallan en te S u n i a n a p , — en eindelijk zoowel
Hij ordonnantie van 30 December 1897 (Indisch Staatsblad
op de gewestelijke hoofdplaats als op ëe'n of meer afdeeliugshoofd- i u ' . 302) is eenige wijziging gebracht in de bij Indisch Staatsplaatsen mede in 3 residentiën , en wel in de Preanger Regent- blad 1893 n u . 125 vastgestelde regelen betreffende de benoemschappen ter hoofdplaats Bandong en oj) de afdeelingshoofd- baarheid en ile bevordering van het onderwijzend personeel aan de
plaatsen Tjiandjoer en Tassikmalaüa, in Pasoeroean ter hoofdplaats openbare inlandsche scholen der lste e n d e r 2 d e klasse. Terwijl naPasoeroean en op de afdeelingshoofdplaats Malang, en in Madioen melijk volgens art. 8 dier regelen de kweekelingen . die het
ter hoofdplaats Madioen en op de afdeelingshoofdplaats Ponorogo. eindexamen eeuer gouvernements-kweekschool voor inlandsche
I n de buitenbezittingen . waar de reorganisatie van het in- onderwijzers met gunsligen uitslag hebben afgelegd , bij gebrek
landsch onderwgs reeds in 1894 (zie het verslag van 1895, blz. aan vacatures, alleen aan scholen der lste klasse als hulponder127) haar beslag had gekregen in de gewesten P a l e m b a n g , wijzers boven de formatie zouden kunnen worden geplaatst, is
Atjeh en onderhoorigheden , Oostkust van Sumatra , Hanka en bet voorschrift nu in dien zin gewyzigd , dat die plaatsing boven
onderhoorigheden, Westerafdeeling van B o r n e o , Celebes en de formatie hij toorkeur aan scholen der lste klasse zal geschieonderhoorigheden , Amboina en T e r n a t e en onderhoorigheden . den , zoodat toevoeging aan 2de klasse-scholen niet is uitgi—
werd ijj b\j eenigegouvernementsbesluiteu van J a n u a r i , Februari sloten. Met deze wijziging , noodig geacht om niet te zeer geen April 1898 ook ingevoerd in de gewesten Lampongsche bonden te zijn in de voorloopige plaatsing der van de kvveekDistricten , Riouw en onderhoorigheden , Billiton , Menado , scholen afkomstige eandidaat-onderwijzers, hing samen eene
Timor en onderhoorigheden en Bali en Lombok. Ook hier \ver- veranderde lezing (zie Indisch Staatsblad 1897 n . 303) van eene
11
den de bestaande scholen gerangschikt ouder de scholen der der bepalingen van Indisch Staatsblad 1893 n . 128, waarin van
2de klasse, terwijl alleen te Menado de oprichting van eene de inkomsten der bedoelde boven de fortnatie te voeren hulplste klasse-school werd bevolen, en wel door splitsing van eene onderwijzers sprake is.
bestaande school. Derhalve moest n o g in drie gewesten (Sumatra's
W e s t k u s t , Benkoelen en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
Inrichting teer ie opleiding tan nantlaandeinUmdsdie
ambtenaren.
de klassificeering der inlandsche openbare scholen plaats hebben.
De reorganisatie van de lager te bespreken scholen voor zonen van
Daar verscheidene scholen een belangrijk grooter aantal geinlandsche hoofden en van andere aanzienlijke inlanders , i n d i e n
regeld opkomende leerlingen telden dan het bij art. 3 van het
zin dat deze inrichtingen beter voorzien in do opleiding van a a n nieuwe schoolreglement (Indisch Staatsblad 18'.'3 n . 128) voor
staaude inlandsche ambtenaren , bleef nog heperkt tot de school te
de 2de klasse-scholen aangenomen maximum van 110 kinderen ,
Magelang in Midden-Java. Toepassing dier reorganisatie op de
is in J u l i 1898 (Indisch Staatsblad n . 20G). met wijziging van
hoofdenscholen te Bandong en Probolinggo m o e t , met het oog
bedoeld art. 3 , voor de 2de klasse-scholen hetzelfde maximum
op de belangen der leerlingen en de keuze van onderwijzend
(210) a a n g e n o m e n , dat voor de lste klasse-scholen g e l d t , terwijl,
personeel, wachten totdat zal zijn beslist nopens de bij de I n in verband daarmede , ook wijziging gebracht is in art. 14 van
dische Regeering in overweging zijnde vraag , of het wenschelijk
het schoolreglement, regelende per school de sterkte vnn het
is den maatregel te h a n d h a v e n , krachtens welken bij de school
onderwn'zend personeel in verhouding tot het cijfer der gemiddeld
te Magelang als voermiddel bij bet onderwijs hei. Nederlaudsch
opkomende leerlingen. Regelmatigheidshalve werd bij gouververvangen werd door het Maleisch. Door het onderwijzend pernementsbesluit dd. 3 Juli 1898 n". 19 alsnog goedgekeurd dat
soneel van laatstgenoemde inrichting wordt over den invloed
bij de bedoelde sterk bevolkte scholen der 2deJ<lasse reeds van
van dien maatregel op de vruchtbaarheid van het onderwijs niet
de invoering der nieuwe indeeling af een grooter hulppersoneel
gunstig geoordeeld.
was in dienst gehouden dan , in verhouding tot het aanvankeDe overgangs- en de eindexamens, in het begin van 1898
lijk vastgestelde maximum van 110 leerlingen . bij voormeld art.
gehoudeu aan de inrichting te Magelang, leverden gunstiger
1 4 , zooals het tot dusver luidde, was toegestaan.
uitkomsten op dan het vorig .jaar. De 8 camlidaten voor het
A r t . 11 van het schoolreglement, houdende algeiueene regelen
overgangsexamen van de lste naar de 2de afdeeling slaagden
nopens de dagen waarop geen school wordt gehouden , werd in
a l l e n , gelijk ook de 7 caudidaten , die zich aan het eindexamen
September 1897 (Indisch Staatsblad n". 222)in tweeërlei opzicht
onderwierpen en aan wie derhalve het einddiploma werd uitgereikt.
gewijzigd ot' aangevuld, met de bedoeling o m , naar gelang van
plaatselijke omstandigheden, aan de schoolcommissiën vrijheid
te l a t e n : 1°. wat de inlandsche openbare scholen in het algemeen
Kweekscholen. Over de opening in April 1S97 van eene derde
betreft, om den wekelijkschen sluitingsdag, indien daarvoor gouvernements-kweekschool voor Java en Madura — te Djokjoniet de Zondag wordt gekozen , ook op een anderen dag der k a r t a — en over de v e r m i n d e r i n g , in verband daarmede , van
week dan Vrijdag te bepalen (tot dusver was de keuze gelaten het aantal plaatoen bij de twee reeds bestaande — te Bandong
tusschen Zondag en Vrijdag), eene wijziging, hierdoorgemoti- en Probolinggo — is reeds in 't vorig verslag (blz. 180 en 131)
veerd dat op vele plaatoen, althans op Sumatra , op den passar- gehandeld Op uit. 1897 waren bij deze laatste twee inrichtingen
dag geen onderwijs placht gegeven te worden , omdat op dien ingeschreven _•"> en 23 kweekelingen en te Djokjokarta 4 8 , in
dag de leerlingen toch afwezig bleven , en 2". wat de scholen ' t geheel dus 9 0 , z\jnde 7 minder dan bij het einde van 1890
betreft, die uitsluitend door Christenkinderen worden bezocht, alleen te Bandong en Probolinggo in opleiding waren , en 4
om extra-sluitingsdagen toe te staan , namelijk ten hoogste twee , minder dan het voor de drie inrichtingen aangenomen nominaal
ter gelegenheid dat de plaats in dienst wordt bezocht door een aantal plaatoen. Van de t w e e , elke voor 50 kweekelingen ingeEuropeeseken voorganger van den godsdienst. Deze laatst;
richte, gonvernemento-kweekseholen voor de builenbe/.ittingen
(nieuwe) bepaling strekte tot wettiging van hetgeen in vele bleef bij die te Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden) het
inlandsche Christengemeenten in de residentiën Amboina, Menado aantal te bezetten plaatoen voorloopig nog tot 40 beperkt (op
en T i m o r , vooral in die waar kerk en school in hetzelfde gebouw uit. 1897 waren 38 kweekelingen ingeschreven), terwijl te Amgehouden w o r d e n , ten gevolge van onderhandsche schikkingen b o i n a , waar door het niet houden van een toelatings-e\anien
tusschen deu hulpprediker, enz. en de betrokken schoolcommissiën in 1895 en 189G, de feitelijke sterkte op uit. 1898 tot 25 was
in de practü'k reeds b e s t o n d , dat namelu'k tjjdens kerkelijke g e d a a l d , bij het einde van 1897, in verband met de toelating
dienstbezoeken geen school gehouden werd , omdat anders de van 15 nieuwe kweekelingen, 28 jongelieden in opleiding waren.
catechisatiën met de schoolkinderen of des avonds (bijaldien er Aan het bij de kweekscholen , uitgenomen bij die te üjokjolampen voorhanden waren) öf op het warmste gedeelte van den k a r t a , afgenomen eindexamen voldeden al de 30 camlidaten die
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zich daaraan onderwierpen. Opgaven nopens elke kweekschool
in het bjjzonder. ook wat betreft het daarbij geplaatste onder-

trokken voor uitbreiding van de gelegenheid voor inlanders om
gouvernementsonderwijs te o n t v a n g e n , ook de vermeerdering
van het getal 2de klasse-scholen ter hand genomen. In Februari
wijzend personeel, vindt men in bijlage '1' hierachter.
Omtrent ijver en gedrag van de kweekelingen luiden de be- .Maart en Juli jl. is namelijk de oprichting bevolen van een 7-tal
richten over het algemeen gunstig. De gezondheidstoestand liet zoodanige s c h o l e n , waardoor er te S a m a r a n g , te Poerworedjo
alleen onder die te Aniboina te wenschen over wegens het (Hagelen) en te Djokjokarta aan de bestaande scholen nog één
heerschen van berriberri. Aan die ziekte overleden 2 kweeke- zal worden toegevoegd en voor *t eerst openbare inlandsche
l i n g e n ; 2 andere moesten wegens berriberri ontslagen w o r d e n , scholen zullen geopend worden te (ioenoeng Soegih (Lampongterwijl aan sommigen der aangetasten in het belang van hun sche D i s t r i c t e n ) , Medan en Tandjong 1'oera (Oostkust van Sumatra) en B i n g a t in I n d r a g i r i , mede op Sumatra.
herstel drie maanden verlof werd verleend.
H e t getal der bij het einde van 1897 aanwezige openbare inDe aan de kweekscholen te Bandong, Djokjokarta, Port de
Koek en Amboina verbonden externen-scholen weiden in 181)7 landsche lagere scholen beliep op J a v a en Madura 205 en in
bezocht door 467 leerlingen, waaronder 11 meisjes (9 te Bandong de buitenbezittingen 2 9 6 , hierbij niet gerekend de aan v i e r d e r
en 2 te F o r t de Koek). Aan de kweekschool te l'robolinggo is kweekscholen verbonden externen-scholen, noch ook de twee
mede hiervóór reeds bedoelde speciale scholen voor inlanders.
geen externen-school verbonden.
Ook in 1897 moesten veel kinderen wegens plaatsgebrek worOiiilpriiij:ers-c.nuitcns builen de kweekscholen. Op Java en Madura den afgewezen. In Midden* en Oost-Ja va voorzagen particuliere
meldden zich voor het examen van hulponderwijzer 12, voor namiddagscholen in het onderwijs van deze kinderen (verg. het
dat van kweekeling 52 candiduten a a n , waarvan respectievelijk verslag van 1895, blz. 130).
Op welke plaateen de verschillende scholen gevestigd waren,
7 en 21 candidaten slaagden, in de buitenbezittingen meldden
zich 1 candidaten aan voor het examen van kweekeling, welke blnkt uit den lïegeeringsalmanak van Nederlandsch-Indië voor
1S08, deel 1 , bijlage J J , terwijl bijlage T hierachter opgaven
allen slaagden.
bevat omtrent liet cijfer der leerlingen per gewest of per eiland ,
Scholen voor zonen van inlandsche hoofden en andere aanzienlijke wat de buitenbezittingen betreft echter alleen nog over 1896.
inlanders. Dij elke van de drie hoofdenscholen op Java en Gedurende laatstgemeld jaar waren by al de voormelde 296 gouMadura, d. i. te Bandong, Magelang en frobolinggo, waren ! vernenientsscholeii in de buitenbezittingen ingeschreven geweest
bij het einde van 18(J7 weder al de 60 plaatsen bezet, terwijl 42 593 leerlingen (en daaronder 9521 meisjes), zijnde 937 leerhij de eenige hooidenschool in de buitenbezittingen , bij die te linoren meer dan de schoollijsten van 1895 aantoonden (over
Tondano in de residentie M e n a d o , al de 40 plaatsen , op 1 n a , I welk laatste jaar echter ten opzichte van een paar scholen opwaren ingenomen. Op J a v a en Madura voldeden in 1897 aan I gaven ontbraken). Dij de 205 scholen op J a v a en Madura bleef
het eindexamen dezer inrichtingen 34 leerlingen (3 meer dan in het leerlingental zoogoed als stationnair. W a r e n over 1895 en
1 8 % ) , waardoor het totaal der aldus gediplomeerden (van 1882 1896 achtereenvolgens ingeschreven geweest 36 763 en 37106
af) klom tot 404. Onder die 34 waren er 5 van de op de voor- scholieren, de opgaven over 1897 wijzen op eim totaal van 37083
gaande bladzijde reeds afzonderlijk besproken (gereorganiseerde) (waaronder 285 meisjes). Hteeds bleven onder de leerlingen de
school te Magelang. Te Tondano behaalden 5 leerlingen liet mutatiën talrijk , terwijl ook over veel schoolverzuim viel te klagen.
Onder de voormelde 501 gouvernements lagere inlandsche
einddiploma (2 minder dan in 1896), waardoor het van deze
school afkomstige aantal gediplomeerden (allen uit de Mol ukken) scholen waren er 4 2 5 , aan het hoofd waarvan op uit. 1897 ontot 80 was gestegen. Voor elke der vier scholen afzonderlijk derwijzers waren geplaatst, die h u n n e opleiding aan eene gouverworden nadere opgaven , ook wat betreft de verdeeling van de leer- iiements-kweekschool genoten hadden (op J a v a en Madura werden
lingen in externen en i n t e r n e n , zoomede met opzicht tot de reeds 197 van de 205 schelen door dusdanige gediplomeerden
samenstelling van het onderwijzend personeel, aangetroffen in j bestuurd). Van de 76 gouvernementsscholen op en buiten Java
en M a d u r a . waar zulks nog niet het geval w a s , viel bij 2 nog
bijlade T hierachter.
Gedrag en ijver der leerlingen lieten over het algemeen niet te voorzien in de opengevallen betrekking van hoofd der school
te wenschen over. Te Tondano werd nochtans een leerling en was bij 17 de waarneming daarvan tijdelijk in handen van
wegens wangedrag ontslagen. De gezondheidstoestand was mede hulponderwijzers of wel (in 3 gevallen) van kweekelingen. H e t
over het algemeen gunstig. Alleen te Probolinggo kwamen ge- bij de bedoelde 501 scholen in dienst zijnde hulppersoneel bestond uit 998 hulponderwijzers en 268 kweekelingen. I n deze
vallen van koorts veelvuldig voor.
Aan schoolgeld werd in 1897 ontvangen f6099, tegen f6448 opgaaf tellen ook de als hulponderwijzer tewerkgestelde gediplomeerden van kweekscholen , ten getale van 148 op J a v a en
in 1800 en f 0743 in 1895.
Madura en 132 in de huiteubezittingen , die nog niet als hoofd
Speciale scholen. Hiertoe worden gerekend de , Depoksche eencr school hadden kunnen invallen. Overigens zijn onder de
school "' in de residentie Batavia en de . Ambonsche burger- hulponderwijzers gerekend eenige tot dien r a n g teruggestelde
school " ter hoofdplaats Amboina. De eerste telde op uit. 1897 onderwijzers en enkele niet aan eene kweekschool opgeleide
139 leerlingen (waaronder 66 meisjes), tegen 125(waaronder57 onderwijzers , die tijdelijk als hulponderwijzer werkzaam waren.
meisjes) op uit 1800. Vau die 130 leerlingen waren 133 kinderen Gedrag en ijver van het onderwijzend personeel gaven overliet
van C h r i s t e n - i n l a n d e r s , 1 van Mohammedaansche e n 5 v a n C h i - algemeen reden tot tevredenheid. I n enkele gevallen ( i n ' t geheel
neesche ouders. De Ambonsche burgerschool telde op uit. 1807 worden er 12 opgegeven) moest tot administratieve bestraffingen
300 leerlingen (waaronder 156 meisjes) . tegen 204 (waaronder worden overgegaan.
60 meisjes) op uit. 1890. Gedurende 1897 werd de school bezocht
Gcltlelijl; overzicht. De kosten van het openbaar onderwijs voor
door 307 leerlingen, onder wie zich bevonden 152 kinderen van
tot den stand van ambtenaren en aanzienlijken behoorende in- inlanders (met inbegrip van de lager te vermelden subsidiën
aan particuliere inlandsche scholen), en de daartegenover staande
landers en 18 van Chineesche ouders.
Aan schoolgeld werd in 18i'7 ontvangen op de Depoksche ontvangsten wegen> schoolgelden en verkoop van leermiddelen
school f 834 en op de Ambonsche burgerschool f 4 5 2 9 , tegen aan particulieren . bedroegen over 1896 (volgens verbeterde o p gaven) en over 1897 (volgens voorloopige opgaven) als v o l g t :
respectievelijk t 012 en f 4500 in l v 00.
Gewone Int/ere .scholen. Het getal gouvernements lagere scholen Traktementen, leermiddelen, ent
VOOr inlanders op en buiten .lava en .Madura o n d e r g i n g in 1897 Gebouwen en huishuur
ixeini verandering. Wel werd nog in December ten aanzien vau SubsidiiSn aan particuliere inlandsche teholeu
een 11-tal gewesten op .lava besloten tot invoering van de
'l'e samen. .
reorganisatie van het inlandsen onderwijs en bg die gelegenheid
machtiging verleend tot de opening van eenige nieuwe scholen Geïnde schoolgelden
aan particulieren van inlandsche boek
iler 1ste klasse a l d a a r , doch deze inrichtingen warenbij het einde Verkoop
werken en andere leermiddelen a) . . . .
vau het jaar nog niet in werking. De plaatsen waar lste klasseTe samen. . . .
pcholen zullen geopend worden . ook in die gewesten voor welke tot
de reorganisatie e e r s t i n 1898 is overgegaan, zijn alle reeds genoemd Hl|jft aUoo ten laaie van den lande . . . .
op blz. 7S/79 hiervóór. Echter is sedert den aanvang van 1898, |
•O Nagenoeg uitsluitend verstrekt uit het depot
nu hij de Indische begrooting voor dat .jaar w e d e r , nadat dit tanten hinten Batavia werd slechts ontvangen in
in geruimeu tijd niet het geval was g e w e e s t , een post is uitge- opgaven) t' -J14 en in 1897 i' 161.

189G.
f 1 196 796
149 890
51 126

18U7.
i' 1 -J48 415
84 241
50 lOti

l 1396810
l' 10S 640

I 1 .H82 7t>:>
f 105 008

T71S

5 089

i 110868
I' 110 697
f 1 388653
i' 1 '272 065
te Batavia. Bij de debi1896 (volgens verbeterde
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1

sen van de opening van nieuwe particuliere inlandsche scholen,
' doch daar verschillende van de in 1890 bestaan hebbende,
Kweekscholen en opleidingsklassen. Het seminarie te Depok (resi- namelijk die ten aanzien van welke in de berichten over 1897 niet
dentie Batavia), waar Christen-inlanders uit verschillende ge- meer gehandeld werd, in de statistiek zijn weggelaten, komt
deelten van den Indischen Archipel tot iulandsche onderwijzers het totaal van uit. 1897 neer op 46 zendings- en 1(11 andere
tevens zendeling-helpers worden opgeleid, teldeop uit. 1897, evenals niet-openbare scholen , welke cijfers (volgens verbeterde opgaven)
bij het einde van het voorafgegane jaar, 40 leerlingen, verdeeld op uit. 1896 zouden bedragen hebben 47 en 156. Van de bedoelde
aldus: 1 van Depok , 5 Javanen, 1 Madurees, 9 Battaks, 7 207 niet-openbare scholen op uit. 1897 waren er 119,') en van
Niassers, 2 inlanders van de Batoe-eilanden (Sumatra's West- de 203 op uit. 1896 waren er 116 (daaronder telkens 25 zenkust) , 9 Dajaks en (5 Sangireezen. In het afgeloopen jaar ver- dingsscholen), welke op den voet van Indisch Staatsblad 1895
lieten 10 kweekeliugen de inrichting na volbrachten vierjarigen n°. 146 subsidie uit 's lands kas genoten.
leertijd.
Ten aanzien van de niet-openbare scholen in de buitenbeDe te Modjowarno (Soerabaija) en te Kendalpaijak (1'asoeroean) zittingen reiken de opgaven niet verder dan tot uit. 1896, tervanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap te ltotterdam wijl zij voor enkele ressorten, soms ook wat het getal scholen,
in het leven geroepen opleidingsklassen voor aanstaande inland- maar vooral wat het getal leerlingen betreft, minder volledig
sche onderwijzers aan zendingsscholen bleven respectievelijk door zijn, en daar dit ook met de opgaven van uit. 1S95 het geval
12 en 14 leerlingen bezocht. Wat in 't vorig verslag (blz. 133) is , kan eene vergelijking van de totaalcijfers , die over die jaren
aangaande de inrichting te Kendalpan'ak is gezegd omtrent de verkregen werden, geen nut hebben. Zooveel blykt intusschen
moeielijkheid om leerlingen te vinden, wordt thans aangaande dat weder meer scholen opgericht werden dan er tenietgingen.
beide opleidingsklassen gemeld. Vele inlandsche jongelieden van De 506 particuliere inlandsche scholen , welke de aangehaalde
goeden aanleg blijven de voorkeur geven aan beter bezoldigde bijlage ï vermeldt als aanwezig op uit. 1896, bestonden uit
betrekkingen op naburige suikerfabrieken of koffieondernemingen. 415 zeuding- en 91 andere scholen , van welke er respectievelijk
De opleidingsschool te Poerworedjo (Bagelen), in het leven 123 en 1 in het genot waren van gouvernementssubsidie.
geroepen door de , Zending der Gereformeerde Kerken in NeVoor Java en Madura , waaromtrent ten aanzien van het partiderland onder Mohammedanen en heidenen (afdeeling Neder- culiere inlandsch onderwijs reeds opgaven over 1897 voorhanden
laudsch Oost-Indië)", werd in de tweede helft van 1897 , door zijn , is het getal leerlingen der particuliere scholen volledig opgevertrek naar Nederland wegens ziekte van den zendeling-leeraar geven. Het geheele aantal, gedurende 1897 bij voormelde 207
die aan het hoofd der inrichting stond , tijdelijk gesloten.
zendings- en andere scholen aldaar ingesebreven geweest, beliep
Het seminarie te Pansoer-na-Pitoe in Silindong (residentie Tapa- 21485. Slechts betreffende 151 van deze scholen vindt men bonoli) van het Rijnsche Zendingsgenootschap te Barmen telde op uit. vendien vermeld hoeveel leerlingen bn' het einde van het jaar
1897 58 leerlingen . afkomstig uit de afdeeling Toba en Silin- nog tot de schoolbevolking behoorden. Dit aantal beliep 8765,
dong en voor een deel uit Angkola (afdeeling Mandheling en terwijl bij diezelfde scholen gedurende 1897 in het geheel waren
Angkola). Hun leeftijd liep van 1(5 tot 20 jaar. Onder de inge- ingeschreven geweest 15 079 scholieren.
schrevenen bevonden zich 20 zonen van ambtenaren en aanZooals uit vorige verslagen binken kan (zie o. a. dat van 1894,
zienlyken. Allen zijn intern. Schoolgeld wordt niet geheven, blz. 113), is in de laatste jaren bij eene te Djokjokarta door den
doch de ouders voorzien in het onderhond hunner kinderen. sultan en bn' eene te Soerakarta door het hoofd van het MaugDe school bestaat uit twee klassen en de geheele cursus duurt koe Xegorosche Huis gestichte particuliere inlandsche school
vier jaren. Elk jaar wordt eene openbare les gehouden in de onderwijzend personeel van het openbaar inlandsch onderwijs
maand September, en om de twee jaren wordt eind- en toela- gedetacheerd, in April 1897 verleende de Indische Regeering
tingsexamen afgenomen. Het onderwijs, waarbij de Tobasch- machtiging om door een dergelijken maatregel ook het Rijnsche
Battaksehe taal voermiddel i s , wordt gegeven door twee zende- Zendingsgenootschap behulpzaam te zijn in het verbeteren
ling-leeraren en een inlandsch hulponderwijzer.
van de zendingsscholen in de residentie Zuider- en OosterafAan de inrichting van soortgelijken aard te ïomohon in de deeling van Borneo. Met dat doel is namelijk een der in gouverMinahassa (residentie Meuado), bekostigd door het reeds ge- nementsdienst zijnde candidaat-onderwijzers (inlanders die het
noemde genootschap te Rotterdam, waren op uit. 1897 inge- diploma eeuer gouvernements-kweekschool bezitten , maar nog
schreven 34 leerlingen van 15 tot 2(3 jaren oud. De zendeling- '. niet aan het hoofd van eene school zijn kunnen worden geplaatst)
leeraar , directeur der school, die door een geëxamineerden aangewezen om voor den tijd van twee jaren ter beschikking te
hulponderwijzer wordt bijgestaan . ontvangt vanwege de zending zijn van den over die scholen gestelden zendeling-leeraar.
voor eiken kweekeling eene toelage van f 9 's maands voor
kleeding , voeding , school behoeften en zakgeld. Bij deze inrichScholen voor vreemde oosterlingen. In het aantal dezer scholen
!
ting is het Maleisch voermiddel van het onderwijs.
(alle buiten bemoeienis van het Gouvernement opgericht) en het
Aan de zendings-kweekschool te Oeloe op het Sangische eiland , cijfer harer bezoekers schijnt bij voortduring veel afwisseling
Siauw, sedert 1 Januari 1897 door het Gouvernement gesubsi- plaats te vinden, te oordeelen althans naar de zeer uiteenloodieerd, waren op uit. 1897 22 leerlingen ingeschreven van 17 ! pende opgaven over het eene jaar en het andere. De over 1897
tot 22 jaren oud , allen afkomstig van de Sangi- en de Talaut- verstrekte gegevens zal men aantreffen aan het slot van bijlage
eilanden (residentie Menado). De uitkomsten van het onderwijs | T hierachter.
worden bevredigend genoemd.
II.

Kosl- en dat/school te Tomolwn (voor dochters van hoofden en
aanzienlijken in de Minahassa). Deze school werd op uit. 1897
bezocht door 37 meisjes (op 4 na , allen internen) en voorts door
6 jongens, die slechts onder beperkende voorwaarden worden
toegelaten (verg. vorig verslag, blz. 133). De leerlingen waren
allen kinderen van iniandsche hooiden en aanzienlijken , uitgezonderd 5 meisjes van Europeesche afkomst. De op bijzondere
voorwaarden verleende subsidie van f 3000 'sjaars (verg. het
verslag van 1895, blz. 130) werd ook in 1897 uitgekeerd.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1. Studie van Oostersche talen en van de instellingen
van den Islam.

Gedurende het tijdvak waarover dit verslag loopt of althans
gedurende het grootste gedeelte daarvan bevonden zich de
ambtenaren voor de beoefening van Indische talen drs. J. G.
H. GUNNING, J. C. G. JONKER en .1. L. A. BBANDES met verlof
in Europa (verg. vorig verslag, blz. 134 135). Laatstgenoemde
keerde echter in April jl. in indië terug, terwn'1 dr. GINNING
Ainhachlsschool voor inlanders te Modjowarno (Soerahaija). De aan- hier te lande werkzaam bleef gesteld tot het verleenen van hulp
vragen om plaatsing op deze inrichting overtreffen steeds het
aantal vacatures. Het doel van de school, het vormen van dege') Voor zooveel reeds tiier te lande gebleken is , weiden er van tle parlijke ambachtslieden, wordt blijkbaar bereikt, daar zij , die haar Ucalicre
inlandsche scholen in «Ie gewesten buiten Java en .Madura over 1891
verlaten, steeds met weinig moeite op Europeesche etablisse- gnaabaidioeid '.ui. nakende net de ïiy op Java en Maden in totaal 216. De
menten plaatsing vinden. De school wordt van gouvernements- sntisidiën (ongerekend de aan 16 deser scholen verleende tegemoetkoming
uit 's lands kas in de kosten van eerste inrichting) liepen uiteen als volgt:
wege gesubsidieerd met f 100 's maands.
Laf/ere seinden (zendings- en andere). Voor zooveel Java en
Madura betreft, gewagen de in bijlage T hierachter tabellarisch
bijeengebrachte opgaven over 1^97 weder voor een aantal plaatHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—18Ö9-

voor
voor
voor
voor
voor

S seinden van t' 25 tot I' UMI. voor 19 scholen v.m
-_'7 scholen van t 196 tot I' 160, roof 60 scholen van
46 scholen van I' 17G tot i 900, van I scholen van
41 scholen van t' 926 tot t' 960, voor 17 scholen van t'
12 scholen van f 27(5 tot t 800,

1' 101 tot
I lól tot
!' 901 tot
261 tot t'

; iXD
l' 17" ,
l 29e
976 en
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b\j de b e w e r k i n g van eene nieuwe uitgave van prof. VREEDE'S
Javaansch—Nederlandsen woordenboek. Voor studiën als in deze
paragraaf bedoeld beschikte de Indische Regeering dus i n het
tijdvak April 1897—Maart 1898 alleen over den adviseur voor
üostersche talen en Mohammedaanse» recht dr. ('. SNOÜCK H I R GRONJE , over den tijdelijken ambtenaar dr. Pu. S. VAN B o n n ,
zoomede over den voor studiën op het gebied der Madureesche
taal tijdelijk aangewezen controleur der 1ste klasse bij het binnenlandsch bestuur op J a v a en Madura H . W . KILIAAN.
Dr. SNOITK HUUGEON.IE bleef zich, buiten zijne gewone a m b t s werkzaamheden , bezig houden met de studie van de Atjehsche
taal- en letterkunde. Hij gouvernementsbesluit van 15 Maart
1898 n°. 1 w e r d e n , bij wijze van tijdelijken m a a t r e g e l , aan zijne
functiën toegevoegd die van adviseur voor iulandsche zaken ,
terwijl hem d a a r b i j , in verband met de voorloopige opheffing
der b e t r e k k i n g van resident ter beschikking van den gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden (verg. blz. 5ii hiervóór),
in het bijzonder werd opgedragen zich n a a r genoemd gewest te
begeven zoo dikwijls — en er te vertoeven zoolang — zulks in
h e t belang zijner werkzaamheden als adviseur voor iulandsche
zaken noodig zal zijn. I n overeenstemming met gemelde beschikking onderging de instructie van den adviseur (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n". 4713) de noodige wijziging (gouver-

nementsbesluit dd. 8 April 1898 n°. 7).
Dr. VAN ROHKSL bleef zicli, onder leiding van dr. SNOUCK
HuiiGiioNJK , bezigliouden met de studie van het Mohainmedaansch
recht. I n het begin van September 1897 aanvaardde hij de hem
tijdelijk opgedragen betrekking van leeraar in de Maleische taal
bij de afdeeling voor Indische taal-, land- en volkenkunde van
het Gymnasium Willem III te Batavia.
Van de door den controleur KIUAAN samengestelde Madureesche
spraakkunst kwam het 2de deel in September 1897 ter landsdrukkerij te Batavia van de pers , terwijl de a u t e u r in November
d. a. v. h e t handschrift voltooide van het Nederlandach-Madureesch woordenboek , tot het drukken waarvan door de Indische
Begeering m a c h t i g i n g werd verleend. Voorts hield de heer
KII.IAAN zich bezig met de door hem verzamelde bouwstoffen
voor de samenstelling van een Madureesch—Xederlandsch woordenboek woord voor woord na te gaan en z e , waar dit noodig
bleek , te voorzien van aanteekeningen.
Door den inspecteur van het inlandsch onderwijs Cu. A. VAN
OPHUIJZBN werden de resultaten van de hem opgedragen reis
n a a r die streken in en buiten Nederlandsch-hidië waar bet
Maleisch de volkstaal is (zie vorig verslag , blz. 135) neergelegd
in eene Maleisdie woordenlijst, die reeds geheel gereed kwam,
terwijl de daarbij behoorende toelichtingen, bij de afsluiting te
Batavia van de mededeelingen voor deze paragraaf, gedeeltelijk
voltooid waren.
§ 2.

Oudheidkunde.

De Vereeniging voor oudheid», taal-. land- en volkenkunde te
Djokjokarta bleef ook in 1897 geregeld hare zorgen wijden aan
de tjandi-groepen van 1'arambaiian , Sadjiwan en Soemboeng in
de residentie Djokjokarta. De toegangswegen tot die groepen
werden schoongehoiideii en verbeterd , terwijl van Mei tot Oetober
21 kleine tjandi's aan den zuidoostkant van het hoofdplateau
der P a r a m b a n a n - g r ó e p werden blootgelegd, die echter voorliet
meerendeel, op de fundamenten na , waren verwoest, aangezien
de bevolking der nabijgelegen kampong sinds jaren gewoon was
geweest steenen daarvan weg te halen. In December 1897 werd
een a a n v a n g gemaakt met de ontgraving van de tot de groep
Sewoe behoorende tjandi Boebrab , waarbij echter niets bijzonders
werd aangetroffen. Met het ordenen van de bij de ontgravingen
gevonden beelden en andere voorwerpen in het museumgebouw
der vereeniging te Djokjokarta kon in 1898 een begin worden
gemaakt. Bezoeken aan de tjandi's, ook van vreemdelingen,
hadden weder veelvuldig plaats. Van de hand van het cerelid
der Vereeniging dr. .1. GRONKMAN verscheen eene beknopte beBchrjjving van de tjandi Parambanan . in gelijken geest als ds
vroeger door hem aangaande den Boroboedoer gepubliceerde.
Met het verwijderen van den bovenlast van de in Kadoe gelegen tjandi Men d o e t , in afwachting van een nader plan betreffende de aan te brengen herstellingen (verg. vorig v e r s l a g ,
blz. 135), werd een aanvang g e m a a k t , terwijl, ingevolge eene
hem in Mei 1897 verstrekte o p d r a c h t , door den adjunct-inspecteur
van het inlandsch onderwijs C. DIK HAMEI: eene beschrijving
werd samengesteld van de tjandi uit h e t o o g p u n t van Hindoesche
k u n s t , welke beschrijving ter aanvulling strekt van reeds vroeger
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door den ingenieur der 1ste klasse van den waterstaat B. KERSJES
geleverde bouwkundige beschouwingen over het m o n u m e n t . Bn.
gelegenheid van de door den heer Dra HAMER voor het verzamelen
van gegevens voor zijne verhandeling gedane plaatselijke o p nemingen werd door hem op 25 M. afstand van de hoofd tjandi
een tweede gebouw van dien aard ontdekt.
§ 3.

Natuurwetenschappen,

Magnetische <;// meteorologische waarnemingen. Bij het observatorium te Batavia werden de gebruikelijke werkzaamheden en
waarnemingen ook in 1897 geregeld verricht. De uitkomsten der
waarnemingen over 1896 werden gepubliceerd in den in 1897
verschenen 18den j a a r g a n g van de „ Regenwaarnemingen " en
in het 19de deel van de „Öbscrvations".
Op grond van de meteorologische gegevens over 1897, bij het
observatorium verkregen , meldt de directeur dier i n r i c h t i n g ,
dr. J . P . VAN DIB STOK, het v o l g e n d e : De hooge barometers t a n d e n , in 1896 w a a r g e n o m e n , hielden ook in 1897 a a n , en
zonder uitzondering was de temperatuur in alle maanden a a u merkelijk hooger dan de gemiddelde normale waarde , 't geen
verband houdt met den geringen regenval te Batavia. Vooral de
maanden J a n u a r i , M e i , J u n i , Augustus en December waren
aldaar bijzonder d r o o g , hetgeen ook het geval was in geheel
W e s t - J a v a , doch in mindere mate in Midden- en n o g minder
sterk in Oost-Java. Op Sumatra was van dit tekort aan regen
niets te bemerken ; de regenval op dit eiland was vrij normaal
en zelfs iets boven het gemiddelde. Op de overige buitenbezitt i n g e n echter werd ook een tekort aan regen g e c o n s t a t e e r d ,
vooral in A p r i l , .Juni, Augustus en November.
V a n de 213 plaatsen (waarvan 107 op J a v a en Madura), waar
in 1897 regenwaarnemingen werden v e r r i c h t , werd de grootste
regenval gemeten te Tjikoppo (West-Java) en te Siboga ( W e s t kust van S u m a t r a ) , zijnde voor het gebecle j a a r respectievelijk
4987 en 5681 millimeter, en de kleinste te Probolinggo (OostJ a v a ) en te Sisi (Oost-Lombok), zijnde op die plaatsen in 1897
respectievelijk slechts 737 en 552 millimeter regen gevallen.
De zelfregistreerende getijmeters te Amboina en in de I*hnmahaven bij P a d a n g leverden ook in 1897 geregeld aanteekeningen
van getijhoogten, die volgens de methode der harmonische analyse
werden bewerkt. De noodige maatregelen werden getroffen om
den zelfregistreerenden getijmeter, opgesteld in de Golf van
Amoerang (Noord-Celebes), beter te doen werken dan tot dusver
h e t geval was. Van ongeveer 100 getij-stations van de 2de orde
werden geregeld observatiën ontvangen , die , zoodra eene j a a r reeks volledig w a s , werden bewerkt.
De wolken-waarnemingen , ten behoeve van het internationale
onderzoek betreffende hoogte en richting der verschillende wolkenvormen , werden voortgezet en de zeer tijdroovende berekeningen der correspondeerende ponten aangevangen.
Door het observatorium zal ook worden deelgenomen aan de
internationale waarnemingen op het gebied der kleine aardbeving e n , ten behoeve waarvan in Maart 1898 een daartoe benoodigd
seismologisch instrument is uitgezonden.
Photografische afdrukken van wolken en magnetische storingen
werden met andere observatoria gewisseld, terwijl ook in 1897
Beregeld eiken dag langs telegraphischen weg mededeeling van
de dagelijksche weersgesteldheid werd gedaan aan het observatorium te Adelaïde (Zuid-Australië).
Aan den onderdirecteur van het o b s e r v a t o r i u m , dr. S.FlOBB,
werd met ingang van 1 J u n i 1898 een éénjarig buitenlandsch
verlof wegens laugdurigen dienst verleend, waarna niet de waarn e m i n g van die betrekking tijdelijk werd belast dr. W . VAN
BBMMBLBN , tot dusver assistent-directeur bij de afdeeling „waarnemingen te l a n d " van het Koninklijk Nederlandsch nieteorologisch instituut t e d e B i l d t , voor bedoelde functiën kort te voren
tijdelijk aan den Iudischen dienst verbonden.
Natuurkundige,
elhnographische en geographische mededeelingen
Ook in 1897 hielden zich een aantal Xederlandsche en vreemde
geleerden gedurende korteren of langeren tijd in Xederlandschlndië op tot het instellen van wetenschappelijke onderzoekingen ,
waaronder botanische studiën bij ' s t a n d s p l a n t e n t n i n t e B u i t e n zorg weder eene eerste plaats innamen. Wetenschappelijke reizen
werden o. a. gedaan d o o r : den reeds in de twee vorige verslagen
(zie aldaar blz. 112 en 136) genoemden heer EvERBTT, die zijn
onderzoek van de flora en fauna van het oostelijk deel van
den Archipel voortzette: den Duitse hen natuuronderzoeker R.
MlTSCHKE, die zich in de afdeeling Kroë der residentie Benkoelen
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bezig hield m e t het verzamelen van insecten ten behoeve van het hebbende h e t in het wild aankweeken zoowel van in XederlandsehB e u k e n s t e i n - m u s e u m te U t r e c h t , doch na een verbluf' van vier Indië voorkomende als van uit andere tropische landen in te voeren
maanden kwam te overlijden ; de heereu A. MAASS en dr. M. ! diersoorten. T e dien einde wenschten zy zich door de Indische
MOERIS , die eene wetenschappelijke reis n a a r de Mentawei- R e g e e r i n g een perceel woeste gronden in gemeld gewest te zien
eilanden (Surnatra's Westkust) m a a k t e n , en den conservator van afgestaan , en daarbij de bepaling te zien gevoegd dat liet aan
h e t botanisch i n s t i t u u t te Genua RAAP , die h e t eiland Nias niet-leden d e r sociëteit niet geoorloofd zou zyn de op dat perceel
voor een onderzoek op b o t a n i s c h , zoölogisch en ethuologisch voorkomende of ingevoerde dieren t e doodeu of te verjagen.
gebied bezocht. Voorts ?.{] hier nog gewezen op de ook aan weten- Aan de adressanten is te kennen gegeven (Mei 1898) dat het
schappelijke doeleinden dienstbaar g e m a a k t e , reeds op blz. 20 verzoek om afstand van grond voor opgemeld doel eerst dan
hiervóór vermelde reis , door eene van regeeringswege aange- in gunstige overweging zal k u n n e n worden genomen wanneer
wezen commissie naar een deel van Centraal-Celebes volbracht, de statuten der sociëteit . V e n a t o r i a " zullen zijn goedgekeurd en
zoomede op e e n door den t e Posso (in de Tomini-bocht op de nader gebleken zal zyn dat de wijze, waarop die vereenijring
oostkust van het eiland) gevestigden zendeling-leeraar A. C. zich voorstelt t e w e r k e n , voor de gemeenschap en de wetenschap
XBDIJT , in gezelschap van den zicli mede te Posso ophoudenden goede gevolgen zal k u n n e n opleveren.
taaibeoefenaar dr. N . ADSIANI . ondernomen t o c h t , waarbij liet
•
bestaan van h e t in de streek tusschen genoemde plaats en Palos
Wêtenschappelfjki ondertoekingên op paUuontologi$eti gebied. Uoor
(westkust van Celebes) gelegen Lindoe-tueer, rawTMTl door den in 1895 voor dat doel van regeeringswege herwaarts in
sommigen werd getwijfeld, werd bevestigd.
commissie g e z o n d e n , inmiddels bij zyn korps voor memorie
Aan de te Amsterdam gevestigde Maatschappij ter bevordering gevoerden , officier van gezondheid der 2de klasse van het Indisch
van het n a t u u r k u n d i g onderzoek der Xederlandsche koloniën leger dr. M. E . F . T. Dunois werden de in vorige verslageu b e i s , in voldoening aan een door haar in liet najaar van 1896 doelde vergelijkende studiën betrelfende de door hem op .lava
gedaan verzoek, ten behoeve van eene onder leiding van den en Madura verzamelde fossielen voortgezet, terwijl door hem
Ainsterdamschen hoogleeraar dr. M. WKBKB in t e stellen onder- een begin van uitvoering werd gegeven aan het publiceeren van
zoek naar de fauna en flora van de verschillende zeeën en diepe de daarby verkregen uitkomsten. W e d e r werden die vergelijkende
bekkens in den Indischen A r c h i p e l , — welk onderzoek ook zal studiën zeer bevorderd door de nog telkens uit Java ontvangen
gepaard gaan met hydrographische o p n e m i n g e n , — in September fossiele g e b e e n t e n , welke bij de in de residentiën Reinbaiig en
1897, ten laste van de Indische begrooting van d a t j a a r , door Soerabaija onderhanden zijnde groote bevloeiingswerken waren
de Indische Kegeering eene subsidie verleend van f' 10 0CO, opgegraven en verzameld door een van de vroeger aan den heer
terwijl aan de Maatschappij het uitzicht werd geopend dat voor UUBOIS toegevoegd geweest zijnde onderofficieren van het korps
hetzelfde doel ook de op de begrooting van 1898 uitgetrokken geniewerklieden.
som voor ondersteuning van wetenschappelijke reizen aan haar
Gedurende h e t droge jaargetijde van 1897 konden , onder
zou worden toegekend. Tevens is aan de Maatschappij de be- toezicht van bedoelden (inmiddels gegageerden) sergeant der genie
schikking toegezegd over een stoomschip van de Indische mili- (G. KRIELK), ontgravingen worden gedaan zoowel bij genoemde
taire m a r i n e , waartoe o n l a n g s , in overleg met de Indische werken a l s , op aanwijzing van den heer Dunois , ook nog te Trinil
R e g e e r i n g , is aangewezen het eerlang naar Indië vertrekkende , (in de a a n Rembang grenzende afdeeling Ngawi der residentie
in 1897 hier te lande op stapel gezette flottieljevaartuig Sü/di/tt, M a d i o e n ) , welke laatste plaats vroeger gebleken was de belangechter onder voorwaarde dat deze oorlogsbodeni , wanneer de rijkste vindplaats te zijn. Deze ontgravingen leidden in September
omstandigheden daartoe mochten l e i d e n , dadelijk weder ter be- 1897 o. a. tot de vondst van een nieuw fossiel overblijfsel van
schikking van de Regeering moet worden gesteld. T e n einde „Pithecanthropus e r e c t u s " , den iu 't verslag van 189;! (blz. 114)
het vaartuig geheel voor de expeditie — die een aanvang zal bedoelden merkwaardigen anthropoïed . hetgeen des te meer van
nemen zoodra de 8iboga in Indië zal zijn aangekomen — geschikt beteekenis is — zoo bericht de heer DUBOIS — omdat deze o n t te maken , ondergaat het n o g eenige voorzieningen en zal er d e k k i n g allen grond geeft aan d e hoop d a t de daarbij behoorende
o. a. ook op worden geplaatst een toestel voor diepzee-loodingen, deelen van het geraamte nog zullen k u n n e n gevonden w o r d e n ,
welk toestel bestemd is om later deel uit te maken van den waardoor afdoend en nauwkeurig de systematische plaats van dien
inventaris van het blijkens blz. 41 hiervóór hier te lande in veel besproken pliocenen vorm zou k u n n e n bepaald worden.
aanbouw zijnde stoomopnemingsvaartuig MM Oogk.
H e t indertijd te Batavia opgerichte „ Indisch comité voor
's Lanils pliiiilcnliiin Ie JSiiilenzotu eu iltiiuhij behoorende inrichtingen.
wetenschappelijke onderzoekingen", dat zich zooveel mogelijk
ten doel stelt samen te werken niet het bestuur der hiervóór Met verwijzing naar het eerlang te publiceeren verslag o m t r e n t
bedoelde Maatschappij, constitueerde zich als rechtspersoon (zie den staat van 's lands plantentuin over 1 8 9 7 , mogen hier de
volgende belangrijkste p u n t e n omtrent den ontwikkelingsgang
Indisch Staatsblad 1897 n ' . 204).
Reeds sedert eenigen tijd is in Indië de vraag aan de orde der instelling in gemeld j a a r worden aangestipt.
De eerste aflevering eetier nieuwe publicatie „ Icones Bogowat van bestuurswege zou k u n n e n worden gedaan tot vermindering van het gevaar van uitroeiing door het roekeloos vangen r i e n s e s " , bevattende afbeeldingen en beschrijvingen van nieuwe
of doodeu van in wilden staat levende nuttige of voor de weten- of weinig bekende plantensoorten, zag het licht. Voorts verschap belangrijke diersoorten. Voor zooveel daartoe in aanmerking schenen het eerste gedeelte van het X V d e deel der „Anuales
zou k u n n e n komen regeling en beperking van het jaehtrecht is du jardin botanique de Buitenzorg '', bevattende eene beschrijving
in Mei 1898 het onderwerp bij den directeur van justitie aan- der varentlora van Celebes door dr. H. CHKIST, zoomede een
h a n g i g g e m a a k t , terwijl de bij 's lands plantentuin te Buitenzorg eerste supplement-deel op dat tijdschrift, en vertier de eerste
geplaatste landbouw-zoöloog bij die gelegenheid is uitgeuoodigd aflevering (handelende over de Pteridophy ten of vaat-er\ ptogamen,
de vraag in studie te nemen of, en zoo j a , in hoever het wen- bewerkt door dr. M. RAUCORSKI) van de in de Frausche taal
sclielijk en mogelijk zou zijn maatregelen te treffen tot bescher- gepubliceerd wordende Flora van Buitenzorg (verg. vorig verslag .
ïning van meer in het bijzonder voor den landbouw nuttige blz. 137). De reeks der „Mededeelingen uit 's lands p l a n t e n t u i n "
diersoorten. Voorts is onlangs de aandacht der gewestelijke b e - werd aangevuld met de n \ X I X („Verslag eeuer botanische dienststuurders gevestigd op liet veelvuldig j a c h t m a k e n door middel reis doordeMinabassa", d o o r d r . ^ . I L K O O B D O S ) , XXII („Eerste
van blaasroeren op tal van kleine vogelsoorten , waaronder vele overzicht der schadelijke en nuttige insecten van .lava ", door
insecteneters en zangvogels, en op de wenschelijkheid d a t , daar dr. J. C. KOMN'.SI I:I:C.KR) en XX11I ( „ R e g e n v a l en reboisatie
waar zulks in verband niet plaatselijke omstandigheden mogelijk in D e l i " , door dr. J. VAN BREUA I E MAAN).
Vau de niet aan de inrichting verbonden natuuronderzoekers,
wordt g e a c h t , getracht worde dit kwaad door gewestelijke of
plaatselijke keuren te bestrijden. H e t vraagstuk betreffende de die in 1897 in den plantentuin studiën maakten , ten getale van
bescherming van paradys- en aanverwante vogels op Neder- 9 , was h e t verlies te betreuren van den Groningsenen booglandsch Nieuw-Guinea zal eerst niet vrucht tot oplossing zijn leeraar dr. P . C. P u r e e i . die den 29sten J u n i overleed
De officier van gezondheid der *_Me klasse A. \Y. X i u irsHBi i - .
te brengen nadat de aldaar te vestigen bestuursambtenaren (zie
blz. 58 liiervóór) genoegzame plaatselijke kennis zullen hebben de leider van de wetenschappelijke expeditie door (Yntraalopgedaan ter beoordeeling van de uitvoerbaarheid der speciaal Uorneo in 189G/1'7, werd tijdelijk aan d m directeur d e r i n r i c h tinir toegevoegd voor de bestudeering van eene schimmelsoort,
voor die streken in overweging genomen maatregelen.
Vermelding verdient overigens n o g , dat in 1 8 9 6 e e n i g e i n g e - die als oorzaak wordt beschouwd van eene in Borueo veel voorzetenen d e r " P r e a n g e r Regentschappen zich hebben vereenigd komende huidziekte.
De door den heer NucwHHUIS tijdens zijne zooeven bedoelde
tol eene sociëteit onder de zinspreuk „ V e n a t o r i a " . ten doel
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reis verzamelde planten vormden eene belangrijke aanwinst voor
den botanisohen t u i n , terwijl de vroeger u i t J a p a n aangevoerde,
in den bergtuin (te Tjibodas) gecultiveerde bamboesoorten weldra
voor eene beginnende versprei l i n g in aanmerking komen. H e t
gunstige resultaat, met de acclimatisatie van die plantensoort
verkregen , heeft doen besluiten om ook proeven te nemen m e t
liet aan kweeken van planten uit andere sub-tropische l a u d e n ,
m e t de leiding waarvan in December 1897, aanvankelijk voor
één j a a r , werd belast de heer J. W . HKIJL.
De nieuwe (tijdelijke) Ode afdeeling („Proefstation voor koffie'')
k w a m in 1897 geheel in werking. Begonnen werd niet het doen
van bemestingsproeven en de studie van de aaltjesziekte in de
koffie.
Aan het personeel der (tijdelijke) 8ste afdeeling („Laboratorium voor de onderzoekingen over Deli-tabak") ontviel door
overlijden de assistent-scheikundige, van wiens a a n s t e l l i n g , i n
April 1891), in 't vorig verslag werd gewag gemaakt.
I n den cultuurtuin werd eene ziekte in het maïsgewas geconstateerd, veroorzaakt door in een monster Chili-salpeter a a n g e troffen giftige perobloraten.
Door den chef der '2de afdeeling (.Botanische laboratoria")
dr. J. M. JABSE werd eene dienstreis gemaakt naar de Molnkken
voor de bestudeering van ziekten in de notemuskaat-aanplantingeu. I n de nieuw ingestelde betrekking van landbouw-zoöloog
bij 's lands plantentnin (zie vorig verslag, blz. 1 9 6 , zoomede
Indisch Staatsblad 1898 n*. 18) werd voorzien door de benoeming
als zoodanig van dr. J. C. KONIXOSISEROKK , reeds hiervóór g e noetnd , t o t dusver voor particuliere rekening bij de 2de afdeeling
werkzaam.
Aan den chef der 3de afdeeling (,Cultuurtuin en agricultuurchemisch laboratorium'') dr. P . VAN ROHBUKQH is in J u n i 1898
opgedragen in verschillende gewesten van Java en de buitenbezittingen een onderzoek in te stellen naar voorkomen , afkomst
en wijze van winning van h e t product van caoutchouc en
getahpertja leverende planten.
§ 4. GetwoUchappen ter bevordering mn wetensctiappen en
nijverheid; wetenschappelijke werken van verschillenden
aard; tijdschriften en nieuwsbladen.
Evenals het voorafgegane was ook het j a a r 1897 voor h e t
museum van het Bataviaasch Genootschap van K u n s t e n en
Wetenschappen weinig vruchtbaar. Aan de ethnograpbische
afdeeling kon toch slechts ééne belangrijke verzameling, afkomstig van de Mentawei-eilanden, worden toegevoegd; de
andere aanwinsten zoowel van de genoemde als van de overige
afdeelingen verdienen geen bijzondere vermelding. Van het door
het Genootschap uitgegeven „Tijdschrift voor Indische t a a l - ,
land- en v o l k e n k u n d e " verschenen sedert de opgaaf in het vorig
verslag (blz. 139) 3 afleveringen van het XLste d e e l , bevattende
o. a. eene oudheidkundige beschrijving van de afdeeling Bondowosso (residentie Bezoeki), door H. E . STEIXMETZ , en beschouw i n g e n in verband niet de Maleische g r a m m a t i c a , door dr. H .
J . E . TKHDELOO. Ten einde het tijdschrift meer in het buitenland
bekend w o r d e , is besloten dat «Ie daarvoor besterade opstellen
in het vervolg in den regel zullen worden vertaald in eene
der meer verspreide Europeesche talen , tenzij de schrijvers u i t drukkelijk hebben bedongen dat h u n n e bijdragen in het Nederlandsch behooren te worden uitgegeven. Aan de „Verhandeling e n " werden geen nieuwe deelen toegevoegd, terwijl de reeks
der . N o t u l e n " haar XXXVste deel bereikte. Over het als afzonderlijk werk gepubliceerd „ Ncderlaudsch-Indisch Plakkaatb o e k " is reeds gehandeld op blz. 55 hiervóór.
De achteruitgang van het ledental der , Koninklijke N a t u u r kundige Vereenigiug in Nederlandsch-Indié'" bleef ook in 1897
aanhouden. Intusschen werd de uitgave van het tijdschrift der
V e r e e n i g i u g , waarvan het LYIIste deel werd voltooid, zonder
stoornis voortgezet. In gemeld deel werden o. a. opgenomen h e t
verslag betreffende de goiivernements-kinaonderneming over 189G,
zoomede een rapport van dr. J . H. P . KOIILHKUGGE aangaande
het voorbereidend klimatologisch onderzoek van de hoogvlakte
van het J a n g - g e b er g t e in Bezoeki (zie lager af'd. V van d i t
hoofdstuk).
&*
De uitgave van het tijdschrift der , Nederlandsch-Indische
Maatschappij van Nijverheid en L a n d b o u w " vorderde tot de
•1de aflevering van het LVTste deel. Bovendien publiceerde de
M a a t s c h a p p i j , na verkregen machtiging van de Indische l£egcer i n g . de memorie van toelichting op de eerste vijf artikelen van
het door den heer J . FAES , als lid eener daartoe van regeerings-

wege ingestelde commissie, samengesteld ontwerp van een nieuw
reglement op de particuliere landerijen in W e s t - J a v a . Door
hare te Amsterdam gevestigde afdeeling was de Maatschapij ook
in Nederland werkzaam in het belang der Indische laudbouwnij verheid.
H e t aantal l e d e n , dat geregeld de vergaderingen van de „Vereeniging tot bevordering van de geneeskundige wetenschappen
in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë " bezocht, steeg i n den loop van 1897 in
die m a t e , d a t besloten werd om voor die vergaderingen een
speciaal lokaal te b e z i g e n , instede v a n , zooals tot d u s v e r , in
de woningen der leden samen te komen. V a n het tydschrift der
Vereenigiug verscheen laatstelijk de 2de aflevering van het
X X X V I I I s t e deel, terwijl de Vereeniging tevens eene uitgave
bezorgde van het op blz. 82 van het vorig verslag b e s p r o k e n ,
ook ter landsdrukkerij te Batavia verschenen, rapport van den
inspecteur van den geneeskundigen d i e n s t , den h e e r A . G . VoitDKEMAN , omtrent h e t door hem ingesteld onderzoek n a a r het
verband tnsschen den aard der rijstvoeding in de gevangenissen
op J a v a en Madura en het voorkomen van berriberri onder de
geïnterneerden.
De „Afdeeling N e d e r l a n d s c h - I n d i ë " van het Koninklijk I n s t i t u u t van ingenieurs arbeidde bij voortduring aan het bevorderen
der belangen van b o u w k u n d e en industrie en van de beoefening
der ingenieurswetenschappen. V a n h e t tijdschrift der afdeeling
verscheen de j a a r g a n g 1890/97.
O m t r e n t de verrichtingen in 1897 van de „Vereeniging voor
o u d h e i d " , t a a l - , l a n d - en volkenkunde te Djokjokarta" werd
reeds in § 2 hiervóór het een en ander gezegd.
De uitgave van de overige hiervóór niet reeds genoemde in
Nederlandsch-Indië verschijnende periodieke geschriften („Tijdschrift voor het binnenlandsch b e s t u u r " , „Indisch Militair
Tijdschrift", „ R e c h t in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë " , „ T e y s m a n n i a " ,
„A rc hie f voor de J a v a - s u i k e r i n d u s t r i e " , „Tijdschrift voor i n landsche geneeskundigen ", „ Veeartsen ij kundige bladen ", dit
laatste geschrift als orgaan van de „ Vereeniging t o t bevordering
van veeartsen ij kunde in Nederlandsch-Indië",) werd geregeld
voortgezet. H e t aantal periodieken vermeerderde m e t h e t t e
S a m a r a n g verschijnende „Indisch Maeonniek tijdschrift", met
een vijftal couranten („ De Protestant " en „ Pengadilan ", t e
B a n d o n g in de P r e a n g e r Regentschappen, „Electra" en de „Indische
L a n d b o u w c o u r a n t " te Samarang , en „ H e t Centrum " te Djokjok a r t a ) , zoomede met een „ Marktbericht der Handelsvereeniging
te Samarang ". Daarentegen werd de uitgave gestaakt van vier
c o u r a n t e n , m e t namen „ d e Telefoon" te S a m a r a n g , de „ Matar a m " te Djokjokarta, de „ Matahari terbit " te I'robolinggo, en
„ D e O o s t k u s t " te Medan. E e n onder den naam „ D e Indische
H a n d e l s c o u r a n t " in den loop van 1897 te Batavia uitgegeven
nieuwsblad hield reeds bij het einde des j a a r s op te bestaan.
Ten aanzien van de hier te lande gevestigde particuliere i n stellingen , die zich de verspreiding van k e n n i s a a n g a a n d e de
Nederlandsche koloniën in het algemeen, dan wel uitsluitend
aangaande Nederlandsch-Indië ten doel stellen, zij het volgende
gemeld.
Hoewel de verzamelingen van het Koloniaal Museum te H a a r lem in 1897 zoowel door ruil van doubletten als door schenkingen
weder eene aanmerkelijke uitbreiding o n d e r g i n g e n , bevonden
zich onder die aanwinsten ditmaal geene van buitengewonen
omvang of meer dan gewoon belang. H e t nieuwe bijgebouw van
het museum, bestemd voor laboratorium en tentoonstellingslokaal,
kwam in April 1898 gereed. De op de groote cultures betrekk i n g hebbende verzamelingen, zoomede de door prof. A. W I C H MAXN gedetermineerde mineralen-collectie werden opnieuw g e rangschikt , terwijl m e t de ordening van het herbarium een
a a n v a n g werd gemaakt. A a n 56 scholen hier te lande konden
weder verzamelingen worden verstrekt van tropische producten
van cultuur en nijverheid ten dienste van het aanschouwelijk
onderwijs, terwijl een groot aantal vroeger gezonden collecties
konden worden aangevuld. De publicatie van het „ Bulletin "
van h e t Museum — waarvan het J u l i - n u m m e r van 1898 het
jaarverslag over 1897 bevat — werd geregeld voortgezet. Voorts
verscheen eene 1de aflevering van de beschrijving met platen
van n u t t i g e Indische gewassen, bewerkt door den onderdirecteurscheikundige van het Museum , dr. M. GEKSIIOI'1' , terwijl o n l a n g s ,
met geldelijken s t e u n d e r Regeering , als „Bulletin n". 19" in het
licht is gegeven eene wetenschappelijke beschrijving van Indische
houtsoorten door den apotheker der 2de klasse van het leger in
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë G. A. BLITS.
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liet vorig verslag (bil. 140), twee deelen —• X I A I I I en XLIX
zijner . b e d r a g e n " uitgegeven , waarvan het eerstbedoelde geheel
wordt ingenomen door het eerste gedeelte vau een werk van
den heer W . P. GROKNKVEI.DT , getiteld , De Nederlanders in China".
Het afschrijven van voor onze koloniale geschiedenis belangrijke
archiefstukken in het India Office te Londen vorderde in 1897
slechts langzaam , doch zon in 1898 krachtig worden voortgezet.
H e t Indisch Genootschap ging voort niet het publiceeren van
de «Verslagen der algemeene vergaderingen."
H e t tijdschrift van liet Koninklijk Nederlandsen Aardrijksk u n d i g Genootschap te Amsterdam bereikte het XVde deel van
de 2de serie, in welk d e e l , waarvan laatstelijk d e 8de atlevering
verscheen, o. a. zijn opgenomen eene beschrijving vau de afdeeling Poeloe Toedjoe der residentie Kiouw en onderhoórig-

worden , in eenigs/.ins gewjjsigden vorm , bierachter aangetroffen
in bijlage ['. Bij gemis aan latere gegevens zijn echter voor
enkele ressorten de opgaven van 1890 behouden moeten blijven.
Het aantal kerkelijke afdeelingen vau beide categorieën van
Christengemeenten bleef' onveranderd.

Predikanten, hulppredikers, en:. Van de 35 p r e d i k a n t e n , die
op uit. 1886 in Indië dienst deden (dus ongerekend d e n e e n i g e n
toen met buitenlandse!) verlof afwezigen p r e d i k a n t ) , kwam er
in den loop vau 1897 een te overlijden en verliet er een 's lands
dienst met pensioen, terwijl er 3 wegens ziekte m e t verlof n a a r
Europa vertrokken. Echter traden 3 van bier uitgezonden predikanten in Indië in functie, zoodat by het einde Tan 1897 Tan
het organiek op 89 bepaalde aantal slechts 38 predikanten in
Indië beschikbaar waren , daar in de twee door overlijden en
heden door A. L. VAN HASSELT en H . J , E. F . BOHWAKTS. en
eenige mededeelingen over de Lindoe- en Posso-meren op Celebes. peusionneering ontstane vacatures eerst in 1898 kon worden
De (.verige hier to lande uitgegeven wordende, geheel o f g e - voorzien , terwijl er 4 niet buitenlandeen verlof afwezig waren.
deeltelijk aan Nederlandsch-Indië gewijde periodieken (.Indische Van de 6 onbezette predikantsplaatseii werden e r , evenals in
G i d s " , .Tijdschrift van Nederlandsch-Indië", .Mededeelingen vorige jaren , 3 tijdelijk waargenomen door hulppredikers van
vanwege h e t Nederlandsch Zendelinggenootschap", „Insulinde", inlandsche Christengemeenten (zie daaromtrent voormelde bij. I n d i s c h e Alercuur" en . I n t e r n a t i o n a l e s Archiv fiir E t h n o - lage U).
Over de op enkele garnizoensplaatsen, onder leiding v a n d e n
g r a p h i e " ) bleven geregeld verschijnen. De uitgave van een supplement-deel op den 9den j a a r g a n g van laatstgemeld, van regee- mia-tbij gevestigden p r e d i k a n t ; werkzaam gestelde godsdienstringswege gesubsidieerd tijdschrift, getiteld . Siedelungsgebiet onderwijzers als bedoeld by Indisch Staatsblad 1889 n°. 1 7 0 . is
und Siedelungslage in Oceaniën, unter Berikksichtigung der reeds gehandeld op blz. 32 hiervóór. Een op den voet van g e Siedelungen in Indonesiën", door 11. MMILEU , werd mede door meld Staatsblad van hier uitgezonden geëxamineerde godsdiensteene bijdrage uit de Indische geldmiddelen mogelijk gemaakt. onderwijzer is overigens in den aanvang van 1 8 9 8 , onder de
Van de ,Encyclopaedie van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë " verscheen leiding van den predikant te Pasoeroean , aangewezen voor de
verzorging van de godsdienstige belangen der minder gegoede
laatstelijk de ode aflevering van h e t Ilde deel.
leden van de Protestantsehe gemeente te Poespo in het district
Tengger der residentie Pasoeroean (verg. lager blz. 88 89).
§ 5. Landsdrukkerij,
enz.
Door de plaatsing in Indië (in J u n i 1897) van 2 van hier
Door de landsdrukkerij te Batavia w e r d e n , tegen vergoeding uitgezonden bevoegde personen (zie vorig v e r s l a g , blz. 141) werd
van zet- en d r u k l o o n , in 1897 afgeleverd 21)850 900 afdrukken het organiek aantal van 26 hulppredikers ten dienste der invan 3603 modellen t e n dienste van verschillende landsadminis- landscheChristengemeenten voltallig , doch aangezien één hunner
t r a t i ë n , benevens 5 015 500 afdrukken vau 157 verschillende zich niet verlof in Europa bevond , waren er op uit. 1897 in
boekwerken, terwijl, ten behoeve van het Bataviaasch Genootschap Indië 25 in functie, overeenkomende met het aantal t o t dusver
vau Kunsten en \Vetenschappen en van verschillende liefdadige aangewezen standplaatsen. Slechts 23 standplaatsen waren veri n s t e l l i n g e n . op last van het G o u v e r n e m e n t , tegen betaling vuld , daar 2 hulppredikers niet voor hun gewonen dienst beenkel van papier en bindloon (dus zonder vergoeding voor zet- schikbaar w a r e n : één was namelyk als waarnemend predikant
en d r u k l o o n ) , bh' gemelde inrichting werden gedrukt 14 boek- te Bonthain op Celebes geplaatst en een ander was speciaal
werken en 2 modellen tot een totaal van 258 400 afdrukken. Onder belast met de opleiding van kweekelingen voor het iniandsch
h e t hooger genoemde getal van 26 850 900 afdrukken vau diverse leeraarsambt (deze opleiding vond plaats te A m b o i n a , d o c h ,
modellen zijn ook begrepen 159 800 afdrukken in inlandsche talen na de ramp welke die plaats in .lanuari 1898 heeft getroffen ,
of in h e t Chineesch van in het Indisch Staatsblad opgenomen is bedoelde opleidingsinrichting tijdelijk naar Saparoea verplaatst).
verordeningen. H e t totaal aantal afdrukken , in 1897 afgeleverd , Op welke wijze werd voorzien in de onvervulde ressorten , beide
klom dus tot 32124 8 0 0 , welk totaal in 1890 bedroeg 29 109 500. op de Zuidwester-eilanden (residentie A m b o i n a ) . kan blijken
Volgens voorloopige opgaven beliepen in 1897 (toen een veel uit bijlage V.
grooter bedrag aan rekeningen over het voorafgegane'jaar inInlandsche leeraars. Gedurende 1897 werden geen inlandsche
gevorderd werd dan in 1890) de ontvangsten der landsdrukkerij
f 225 955 en de uitgaven (met inbegrip van die hier te lande l e e r a a r s , als bedoeld bij Indisch Staatsblad 1870 n ' . 1 2 5 . tot
gedaan — ad f 83 302 — voor aankoop van d r u k l e t t e r s , papier tlie betrekking toegelaten. In verband daarmede daalde hun
en andere benoodigdheden) f 185 904. I n 1896 w e r d , volgens aantal van 140 tot J37 , waarvan geplaatst w a r e n : 7 8 , 49 en 5
definitieve gegevens , ten voordeele van de inrichting ontvangen in de residentiën M e n a d o , Amboina en T i m o r , 1 op Batjan
f 128 810 en daarvoor uitgegeven f 179 571 (onder welk bedrag (residentie Ternate) en 1 in elk der gewe.-ten B a n t a m , P r e a n g e r
f 82 464 in Nederland). Aan overwerkgelden werd in 1897 f 72 Regentschappen , Kadoe en Atjeh , namelijk te Rangkas B e t o e n g ,
Tjimahi (tijdelijk), Magelang (tijdelijk) en Kotta Rad ja , welke
meer betaald dan in 1896.
De opgaven van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen laatste drie belast zijn met de geestelijke verzorging van ino m t r e n t de in Indië bestaande particuliere drukkerijen zijn, als landsche Christen-militairen, terwijl de inlandsche leeraar te
naar g e w o o n t e , bijeengebracht in eene bij hoofdstuk O , afd. V, Rangkas Betoeng is aangewezen om te voorzien iu de godsvan d i t verslag behoorende lijst vau fabrieken en andere i n - dienstige behoeften der in de afdeelingen Lebak en Tjiringin
gestationneerde uit Amboineesche Christenen gereeruteerde
dustrieele inrichtingen.
politiedienaren. Als tijdelijke maatregel werd voorts in het laatst
III.
EKÜEDIENST.
van 1897 een nader door het Protestantsch Kerkbestuur aan te
wijzen inlandsche leeraar toegestaan t e n behoeve van de
§ 1. Christelijke godsdienst.
inlandsche Christengemeente te Binia op het eiland Soembawa
ii. P r o t e s t a n t s e h e e e r e d i e n s i .
(gouvernement Celebes en onderhoorigheden).
Ter opleiding voor bedoeld ambt werden in 1897 10 inlandO m t r e n t de in de organisatie enz. der Indische Protestantsehe
Kerk te brengen wyziging»m waren blijkens het vorig verslag sche jongelieden aangenomen. Daar echter eenige van de vroeger
(blz. 141) in het begin van September 1897 hier te lande eenige in opleiding genomenen werden afgeschreven, beliep b e t aantal
partieele voorstellen van de Indische Regeering ontvangen , doch der bedoelde kweekelingen bij het einde van lSi'7 76 (4 meer
tevens nog andere door haar in uitzicht gesteld. Daar het dan op uit. 1896). Van hen werden er opgeleid 34 door den
dezerzijds wenschelyk wordt geacht het geheel der wijzigingen hulpprediker t e Tomohon (Menado), 29 door dien t e A m b o i n a ,
tegelijk tot afdoening te b r e n g e n , is deze aangelegenheid tot (sedert — zie hooger — tijdelijk t>; S a p a r o e a ) , 5 door dien te
dusver in beraad g e h o u d e n , doch inmiddels by de Indische Babauw (Timor) en 8 door dien te B a ! (Rotti).
Regeering op eene spoedige aanbieding van de bewuste nadere
Kerkelijke ilienslreizen, l i t aanmerking van het toegenomen
voorstellen aangedrongen.
De over het jaar 1897 bijeengebrachte statistische gegevens met zielental werd in het laatst van 1897 en het begin van 1898
betrekking tot de Europeesche en de inlandsche Christer gemeenten door het Gouvernement machtiging verleend om de gemeenten
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.
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te Soekaboemi (Preanger Regentschappen) en Djombang SoeraEveneens werden in het behandelde tijdvak een 8-tal inlanbaya) cenige malen meer per jaar dan tot hiertoe was voorga* ders als hulpzendelingen toegelaten, en wel 2 voor de residentie
schreven kerkelijk te doen bezoeken respectievelijk d mr den Samarang, 1 voor de afdeeling .lapara van de gelijknamige
predikant te Boitenzorg en door één fan die te Soerabaija (zie residentie, 1 voorde residentiën Banjoemas, Kadoe en Diokjode ii". ~>1-1 en 5261 ren hel Bijblad op lu't Indisch Staata* karta . .1 voor laat-tgemclde drie residentiën benevens de rcsiblad). De in Januari 1897 (zie vorig verslag, blz. 141)bepaalde dentie Bagelen . en de '2 andereu voor het eiland Hoeroe der
uitbreiding van hel aantal kerkelijke dienstbezoeken op de tut residentie Amboina.
bet ressort van den predikant te Bandons (Prcanger RegentDe twee in ]s;iii voor het gouvernementsgebied van Zuidschappen) behoorende nieuwe garnizoensplaats Tjimahi bleek Celebes toegelaten zendeling-leeraren vau de Utreehtsche Zenin. i voldoende, weshalve in October 1897 tol eene nadere uit- dingsvereeniging, die zich. alvorens in de afdeeling Zuiderdisbreidiug besloten werd. Onder de eenige malen's jaars kerkelijk i rieten eene" definitieve standplaats te kiezen . aanvankelijk aldaar
te bezoeken gemeenten in het gouvernement Celebes en onder» hadden opgehouden respectievelijk te Bonthain en te Boelekomba,
hoorigheden werden opgenomen: in October 1897 de gemeente te vestigden zich in 1^97 te Tanetteija in het regentschap Binamoe
Bima <>p het organiek tot het ressort van den predikant te Koepang en te Tanette in het regentschap Oud-Boelekomba.
(Timor) bohoorende eiland Soembawa en in November liet tut
Voor de uitoefening van zendingswerk in de onafhankelijke
de Saleyer-groep behoorende eiland Bonerate. Biel de bezoeken Battaklanden ter 8umatra's Westkust wordt door de Indische
op Bonerate werd belast de(fungeerende) predikant te Bonthain , Regeering geen bijzondere toelating verleend. Aan zendelingen
met die te Bima de predikant te Makasser.
van het Ifijnsche Zendingsgenootschap, die in die streken
Overigens rerleendc de Indische [legeering in Januari 1898 wensehten te arbeiden, placht zij namelijk te kennen te geven,
machtiging om door een der hulppredikers eene spnciale kerke- d.it geen bezwaar bestaat tegen het bezoeken vau verschillijke dienstreis te doen ondernemen naar de nog niet bij eenig lende met namen genoemde gedeelten dier Battaklanden, wanhulppredikersressort ingedeelde inlandsche Christengemeenten op neer de zendelingen zich bepalen tot die plaatsen, welker
de tot de residentie Amboina behoorende eilanden Dammer . Xila, hoofden het verzoek om hunne komst lot den naastbij wonenden
Toon en Seroea (Terg. wat omtrent de evangelisatie in sommige besturenden ambtenaar richten en by' dien ambtenaar voor
onderhoorigheden van genoemd gewest gezegd is op blz. 23 hunne persoonlijke veiligheid instaan. De strekking van deze
hiervóór).
verklaring, welke tot onzekerheid had aanleiding gegeven, is
iiij Indisch Staatsblad 1897 n". m . ook vermeld op blz, 79 door de Indische Regeering (in November 1897) nader toegehiervóór . werd de bevoegdheid der plaatselijke inlandsche school* lieht in dien zin , dat het niet in de bedoeling gelegen heeft
commissiën erkend om op plaatsen, waar zich een of meer om daaraan eene zoodanige beperkte heteekenis te hechten , dat
openbare inlandsche scholen bevinden, deze gedurende ten alleen bezoeken van zendelingen aan liet onafhankelijke gebied
hoogste twee dagen te sluiten ter gelegenheid «lat «Ie plaats zouden zijn toegelaten en eeue ve-tigiug aldaar zou zijn uitgedoor een Ëuropeescben godsdienstvoorganger in dienst wordt Bloten. Zullen namelijk de toegestane bezoeken voor het werk
bezocht.
der zending tot eenig resultaat leiden , dan moet een verblijf'
Openbare cert*lienit\ goiUdietuloMilerwfjt. De over 189Ö aan de ge- voor korteren of langoren tijd evenzeer zijn toegelaten , en er
meenten te Salatiga, Ambarawa (Samarang) en KottaRadja scheen, wat de veiligheid der zendelingen betreft, tusschen een
(Atjeh) toegestane kleine bedragen in het belang Tan den ópen- bezoek en een verblijf geen verschil te bestaan , wanneer slechts
baren eeredienst werden ook voor het jaar iS'.'T beschikbaar voldaan werd aan de bovenbedoelde voorwaarde.
De zendeling-leeraar van de zendingsgemeente te Ermelo,
gesteld Voorts werd voor het huren van een gebouw ten behoeve van de godsdienstoefeningen bij de gemeente te Magelang die in Januari 189>> de bijzondere toelating verkregen had tot
uitoefening van zijn dienstwerk te Sawah Loento (gouvernement
(Kadoe) tot uit. 1898 t' 50 'smaands toegestaan.
Sumatra'a
Westkust), doch vvieu daarbij de voorwaarde was
Gedurende 1897 werden op 50 plaatsen on .lava en Madura gesteld. dat
hij zich uitsluitend zou moeten bepalen tot de
(S meer dan in 18'Jti) en ".> m de buitenbezittingen (één meer aldaar
aanwezige
dwangarbeiders en derhalve niet ook onder
dan in l^'.'ii), waar geen predikant bescheiden is, aan daartoe de inlandsche bevolking
zou zijn, verzocht in Maart
door het Kerkbestuur aangewezen personen (onder wie een 8-tal 1897 opheffing van die werkzaam
voorwaarde,
echter, na ingevrouwen) en overigens op de bekende voorwaarden (/ie het WOnnen advies van het betrokken hoofd waarin
vau
gewestelijk
bestuur,
verslag van 1893, blz. 119) toelagen van f ;J0 'smaands uit
politieke redenen niet kon worden getreden. Daar inmiddels
's lands kas toegekend voor het geven van godsdienstonderwijs om
gebleken was dat de verzoeker zijn dienstwerk feitelijk reeds tot
aan de Europeesche jeugd.
de inheemsche bevolking had uitgestrekt, ontving hij de waarYo<>r bel geven van godsdienstonderwijs hij de inlandsche schuwing om zich alsnog stipt aan de gestelde voorwaarde te
Christengemeenten op plaatsen, waar geen uii 's lands kas be- houden, daar anders iene intrekking van de hem verleende
zoldigde Europeesche of inlandsche geestelijken zijn (op 1 na , toelating zou worden in overweging genomen. Deze zendelingalle in de residentie Amboina), werd ook voor 1897 een bedrag leeraar is onlangs overleden.
van f 848 's maands beschikbaar gesteld
Het door den zendeling-leeraar te Modjowarno (residentie
Zciidiiigtgemeenlen De hiervóór reeds vermelde bijlage 1 beval Soerabajja) gestichte hospitaal voor inlanders, waaraan een
de voor zooveel doenlijk verzamelde statistische en andere ge- zendeling-arts verbonden is, werd by' voortduring van regeegeveus nopens de vers lullende zendingsressorteu in Neder- ringswege gesteund door kostelooze ver-trekking op ruime
lan Iscli-Indië bij het einde van liet jaar 18i>7, met vermelding schaal van geneesmiddelen uit's landsvoorraad, terwijl in April
van de zendelingen en van de genootschappen of vereeuigingen 1898 aan dat hospitaal ter assistentie werd toegevoegd een gOUtot welke zij behooren Voor enke!e aan de bestuuraberichten vernements dokter-djawa, wiens bezoldiging ten laste vau den
over 1897 ontleende mcdedeelingen betreffende het zendings- lande blijft. Gedurende* 1897 werden te Modjowarno3919ziekte*
werk zij verwezen naar hoofdstuk (' van dit verslag (lil/. 1 I . gevallen behandeld en werden korteren of langeren tijd in het
hospitaal verpleegd 654 personen. Gemiddeld per dag beliep het
Iü, 20, £ 1 . 22, 23 en _'l hiervóór).
In het tgdvak van 1 Augustus 1897 (tot zoover liepen de aantal behandelden li!o en dat der in het hospitaal opgenomen
verleden jaar ten de/e gedane opgaven) rot uit. Juni I89i werd patiënten 93. De behandelden waren afkomstig uit verschillende
aa
'ii vijftal zendeling-leeraren . sedert kort in Indië aange- gewesten van Midden- en Oost-lava
I )e in 't vorig verslag, (bh 1 I /) bedoelde ini-.-ionair-arts, in dienst
komen (\ ier afgevaardigd door In t R\jnsche Zendingsgenootschap
in Miduen-Java der (Gereformeerde Kerken in
te Bannen en één door het Java-coinité te Amsterdam), de hij van de zending
;
art. 11':! van het Regeeringsreglement bedoelde bijzondere toe- Nederland ". i van Poerworedjo (Bagelen) naar Djokjokartaverlating tot uitnet'o! ing van hun dienstwerk verleend (zie mede plaatst om daar ten dienste van de bevolking uitsluitend in zijne
voormelde bijlage I I . Zoodanige toelating we d voort* verleend qu.iliteit van geneeskundige werkzaam te zijn. In afwachting van
aan eene ongeordende zendelinge, gevestigd in de Kapoeas- de oprichting op die hoofdplaats van een definitief hospitaal is
strekeu der residentie Zuider-en Ousteratdeeling van Bomeo, waar door hem met 1 Juli 1897 . in eene tijdelijke inrichting aldaar, eene
zij gedurende 2-1 jaren haren in isi'd in dienst van het reeds ge- polvkliniek geopend. Bij het: ebde des jaars waren reeds 15267
uoemdc Rynsche genootschap overleden echtgenoot hij hetzen- lyders in behandeling genomen, terwijl het aantal nog steeds
iiwerk behulpzaam was geweest. Overigens kreeg een reeds toenam. Volgens berichten van Mei jl. bedroeg het gemiddeld reeds
rr*>gi*r voor de resiileiitie Kcdiri toegelaten zendeling van ii«*t lUUper dag. Opeen verzoek van bedoelden missionair-arts om , op
«eilerlandsche Zendnlinggenootschap te Rotterdam in Mei 1898 ruimere schaal dan tof nog toe geschiedde , kosteloos medicijnen
vergunning om zijn dienstwerk uit te strekken tot de residentie uit 's lands voorraad te mogen ontvangen, werd in Mei jl.
gunstig beschikt, in navolging van gelijke machtiging in Juli
Madioen.
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1896 verleend ten opzichte van het hiervóór besproken hospitaal
te Modjowarno.
P i t particuliere bijdragen , o. a. van de plantersvereeniging
te M a l a n g , onderhoudt ook de te Kendalpaijak (Pa-oeroean)
gevestigde /.endeling-leeraar eene z i e k e n i u r i c h t i n g , waarin gedurende 1897 gemiddeld 35 patiënten daags verpleegd werden.
U i t eene te houden geldloterij, waartoe in Januari 1898 aan
h e t , F o n d s des Vredes door het bloed des Kruises " te Soera*
b a y a , gezamenlijk met anderen , vergunning is verleend, hoopt
genoemd fonds de middelen te vinden om de bestaande inricht i n g te vergrooten.
In het algemeen overigens komen vele zendelingen , zonder
er eene bepaalde ziekeuinrichtingop na te houden , de bevolking
t e h u l p door het verstrekken van geneesmiddelen. Te dien einde
worden in vele gevallen zendelingen (en missionarissen) kosteloos I
van medicijnen en andere geneeskundige beuoodigdheden uit
's lands voorraad voorzien.
Ii.

Roomseh-katholieke

e e re d i e n s t .

In de blijkens het vorig verslag (blz. 142) sinds 30 J u n i 1897
bestaande vacature van Apostolisch Vicaris der Roomsch-katholieke missie in Nederlandsch-Indië werd in den loop van 1898
door den H . Stoel voorzien door de benoeming tot die waardigheid van den heer E . S. LotJM* , tot dusver pastoor te Maumeri
op het eiland Flores. Bij Koninklijk besluit van 23 J u n i 1898
ii°. 19 werd de benoemde in zijne nieuwe hoedanigheid erkend.
Tot aan diens optreden bleef' het tijdelijk beheer van het Vicariaat opgedragen aan den waaruemenden pastoor van B a t a v i a ,
O. W . J . WKNXKKKR , met den titel van Provicaris.
Hij het einde van 1897 waren , met inbegrip van den P r o vicaris, ii> Indie aanwezig 50 geestelijken, zijnde 1 m i n d e r dan
op uit. 1896. Vier hulppriesters bevonden zich tot herstel van
gezondheid tijdelijk in Europa. Het aantal ten laste van den
lande bezoldigde geestelijken bedroeg op het einde van 1897 .
evenals op uit. 1896, 3 3 . zijnde de Provicaris (een der onderpastoors) , 14 pastoors en 8 onderpastoors als geestelijken van
den Uden r a n g en verder 10 geestelijken van den 3den rang.
Verder bleven , als in vorige j a r e n . fondsen toegestaan voor
de bezoldiging uit 's lands kas vau 3 inlandsehe hulpleeraars bij
de inlandsehe Roonisch-katholieke gemeenten. Aan een Chineesehen lmlpleeraar, behoorende tot de Boomsch-katholieke
g e m e e n t e , werd bij gouvernementsbesluit dd. 2 J u n i 1898 n ' .
36 de bij art. 123 van het Regeeringsreglement bedoelde toelating verleend tot uitoefening van zijn dienstwerk in de onderafdeeling Singkawang (afdeeling Sainbas der residentie Westerafdeeling van Borneo).
Voor opgaven betreffende de statiën en de zendingsposten en
voor statistische g e g e v e n s , welke laatste thans meer gespeciticeerd zijn dan vroeger, wordt verwezen naar de meer aangebaalde bijlage U .
Door de Indische Regeering werd bewilligd in de toevoeging
van een hulppriester buiten bezwaar van den lande aan de
statie Magelaug , met Moentilan als tijdelijke standplaats , alwaar
die geestelijke speciaal onder de inlandsehe bevolking zou werkzaani zijn. Voorts werd er in t o e g e s t e m d , dat aan een der
Hoonisch-katholieke geestelijken van Samarang ook dienstverrichtingen werden opgedragen in de statie A i n b a r a w a , ouder
voorwaarde echter dat hieruit geen vermeerdering van uitgaven
voor 's lands kas zou voortvloeien. Aangezien met dezen maatregel evenzeer missiewerk onder de inlandsehe bevolking beoogd
w e r d , achtte de Indische Kegeering het niet overbodig de aandaeht van den Provicaris er op te vestigen, dat in de residentie

Soerakarta, welk gewest tot de statie Ambarawa behoort, het
uitoefenen van zendingswerk niet kan worden toegelaten . zoodat
noch de geestelijke van S a m a r a n g , die niet dien.-tverriclitingen
in de statie Ambarawa zou worden belast, noch ook «Ie in die
statie gevestigde geestelijken ouder de inlandsehe bevolking in
Soerakarta zouden mogen werkzaam zijn.
Tot het v o o r n e m e n , om aan de te Djokjokarta gevestigde
geestelijken nog een hulppriester buiten bezwaar van den lande
toe te v o e g e n , die speciaal bestemd zou zijn voor missiewerk
a l d a a r , kon de Indische Regeering hare toestemming niet verl e e n e n , omdat vau de zijde vau den sultan van Djokjokarta
overwegende beswaren waren ingebracht tegen de plaatsing vau
een Roomsen-katholieken priester in zijn gebied met het duel
om ouder de inlandsehe bevolking werk/aam te zijn. In verband
hiermede werd tevens aan den l'rovicaris te kennen gegeven ,
•lat ook de reeds in Djokjokarta gevestigde Roomseh-katholieke
geestelijken zich van missiewerk in die residentie zouden moeten
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onthouden.
Vau de indertyd verleende v e r g u n n i n g tot voorbereiding van

eene missie op Bali werd ook gedurende 1897 geen gebruik
gemaakt De lendingspost Bomptua op Oost-Ceram (residentie
Amboina) en de proefmissie san Kapaur of Skroë op N i e u w Guinea's zuidwestkust (residentie Ternate) waren . wegens het
overlijden in .Mei 1896Tan den onderpastoor, die tijdelijk deze beide
missies waarnam , bij het einde van 1897 nog onbezet.
Op verschillende aanvragen van de zijde van het Roomseh-

katholieke Kerkbestuur, om op 's lands kosten kerkelijke dienstbezoeken te doen plaats vinden buiten de vaste dienstreizen ,
werd door de Indische Kegeering weder gunstig beschikt. H e t
aantal vaste (voor 's lands rekening te ondernemen) kerkelijke
dienstreizen werd bij goiivernenientsbcsluit van 5 J a n u a r i l^'.,v;
n". 7 vermeerderd ten behoeve vau de gemeente te Tjimahi

(Preanger Regentschappen), behoorende tot de statie Cheribon,
In 18'.'7 werden, op de bekende voorwaarden, voor het geven
van Christelijk onderwijs aan de Roomseh-katholieke j e u g d toelageu , ad f 30 gulden 's maands , toegekend ten behoeve van 15
gemeenten. Ook werd in dat j a a r wederom , tot gelijk bedrag
als vroeger, eene kleine tegemoetkoming in de kosten van den
openbaren Roomsch-katholieken eeredienst verleend aan de g e meenten te Soerabaija en K o t t a Radja (Atjeh).
r.

Andere

k e r k e 1 ij k e v er e e n i gi n g e n .

De reeds meermalen genoemde bijlage l" van dit verslag bevat
voor liet eerst ook statistische opgaven van andere in Indië
gevestigde kerkelijke vereenigingeu , als hoedanig te noemen
zijn : de I3ritsche Protestantsehe gemeente te B a t a v i a , de Arnienische gemeente op J a v a . de Christelijk Cereformeerde K e r k
te Batavia en de Gereformeerde Kerk te Soerabaija. Vau eerstgeuoemde gemeente konden de gewenschte gegevens voor dit
verslag n o g niet verkregen worden , vermoedelijk wegens het
outbreken van een geestelijke voor die gemeente. O o k d e O e r e formeerde Kerk te Soerabaija miste tijdelijk een p r e d i k a n t ,
vermits de in 1896 naar Nederland vertrokken titularis nog geen
opvolger had gekregen. E c h t e r zijn nopens het aantal gemeenteleden der bedoelde Kerk (waaronder . evenals onder de iremeenteleden der zusterkerk te Batavia , ook inlandsehe Christenen en
een beperkt aantal vreemde oosterlingen) wel opgaven o n t v a n gen De bedoelde zusterkerk te Batavia en de Armenische G e nieente aldaar beschikten in 1897 elke over e e n e i g e n , niet van
landswege bezoldigden geestelijke.
£ 2.

MtihanimcditHiisvlif
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W a t omtrent liet Mohammedanisme in Nederlandsch-Indië in
de gewestelijke bestuursberichten over 1807 v o o r k w a m , is m e d e gedeeld in hoofdstuk C van dit verslag. Over het bezoek van
de Blohammedaansche godsdienstscholen zijn de ontvangen opgaven van te weinig waarde om te worden medegedeeld. Cijfers
o m t r e n t de uit elk gewest gedurende het kalenderjaar 1S07 uit
Nederlandsch-Indië vertrokken en aldaar teruggekeerde bedev a a r t g a n g e r s , ontleend aan opgaven der gewestelijke bestuurd e r s , worden aangetroffen aan het slot der bij dit hoofdstuk
behoorende bijlage l ' . Dat overzicht vermeldt tevens de aan de
opgaven van ons consulaat te Djeddah (Arabic) ontleende statistiek betreffende de deelneming door Nederlands.di-Indische
inboorlingen aan de bedevaar! van elk der jaren 1895, 1896en
1897. Volgens de registers vau h e t consulaat (welks uitvoerig

jaarverslag over 1897 gepubliceerd is in hetn\van 11 Augustus
1898 der „Consulaire verslagen en b e r i c h t e n " ) was het aantal
inlanders uit Nedei latldsch-l ndië , die — gedurende het tijdvak
October 1896 t/m April 1897 — voor de bedevaart (.hadj") van
1S97 waren aangekomen TIUD. tegen 11909 die aan de .groote"
bedevaart (, hadj akbar ") vau 1896. en 712S die aan de . h a d j ' '
van 1895 hadden deelgenomen. Van bedoelde 710:) pelgrims
(onder wie geen inlanders van aanzien vielen op te merken)
waren er (in 17 reizen) 4698 of p. m. tió pel. aangebracht met
stoomschepen onder Nederlandsene vlag en daaronder 751 die
zich van retourhiljetten hadden voorzien. Overigens werden op
sommige van bedoelde 17 reizen en op 3 andere leizen onder
N e d e r l a n d s ; h e vlag 114 pelgrims a a n g e b r a c h t , niet uit Nederlandsch-Indië afkomstig. Op bedeelde 20 reizen, waaraan werd

deelgenomen door 1'.' stoomschepen (6 van de maatschappij
, Nederland ", 4 vau de , Rotterdanische L l o y d " en 9 van de
maatschappij .. < teeaan ", één van welke laatste twee reizen d e e d ) ,
werden dus 4*12 bedevaartgangers v e r v o e r d , welk totaal voor
de bedevaart vau 1895 5316 en voor die van 1896 7121 bedrageu had. Onder deze in 1894/95 en in 1895/96 (in 31 en 25
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reizen) mot Ncderlandsche stoomschcpen aangebrachte pelgrims

telde men er achtereenvolgen! 4068 en 6549, <li<- in NederlandschIutlii- tehuis behoorden, en van «lezen, uitmakende respectievelük 57 en 55 pet der toen naar Mekka gekomen Nederlandsen*
Indische inboorlingen, waren er respectievelijk LÏ4<> en SCO van

retourbiljetten voorzien geweest.
Minder voorspoedig «lan in 1896 was het verloop der bede-

vaart in 1897. Een groote brand te .Mekka beroofde velen .
en daaronder tal van Nederlandsch-Indische pelgrims, niet
alleen van hun onderkomen, maar ook van have en goed,
waarbij 110 - kwam dat in 't algemeen de in geldnood verkeerenden ditmaal de hulp moesten ontberen van het geldschie-

terskantoor, «lat hen anders gewoonlijk bijstond. Voorts werden

door het uitbreken van de pestziekte te Djeddah. in de eerste
dagen van Juni 18t>7, ofschoon toen reeds een groot deel der

ha Iji's djawa «Ie terugreis naar de Straits-Settlements en Neder*

landsch-lndië aanvaard had. velen in hun vertrek opgehouden.
Door bemiddeling van het Nederlandsch Gezantschap te Constantiuopel en in overleg met den gezondheidsraad werd aan
onze nog op scheepsgelegenheid wachtende pelgrims gelegenbeid gegeven om zich tijdens de epidemie op te houden op de

ter reede Djeddah gelegen eilanden Aboe Baad, AboeAli en

Vasta. Intnssehen was reeds omstreeks medio Ju ui de terugvoer
van pelgrims hervat. en hadden vele gegoede Javaansche pelgrims hunne arme landgeuooten weten bij te staan. Afziende
van het voornemen om met eene directe boot naar Java te vertrekken , brachten zy de daardoor bespaarde penningen bijeen
tot het bekostigen van de reis naar Singapore voor hen en
honderden hunner armere landgenooten. Sedert duurden de
terugreizen voort tot uit. Augustus ls97. In 't geheel hadden
toen 5808 van de 7100 bij het consulaat ingeschrevenen Arabië
verlaten, en bovendien 33 van vorige bedevaarten in Mekka
achtergebleven Nederlandsch-Indische inboorlingen. Van onze
voor de bedevaart van 1897 aangekomen onderdanen hadden er
dus 1292 de terugreis niet ondernomen , waarvan omstreeks de
helft gerekend wordt aan ouderdom, ziekte of vermoeienis bezweken te zijn. In 't geheel werden naar de Straits-Settlements
en naar Nederlandsch-Indië teruggevoerd (in 17 reizen) 9274
hadji's djawa door 17 stoomschepen . waarvan 8 onder Nederlandsehe vlag (1 van de maatschappij . Nederland ", 1 van «Ie
, Rotterdamsche Lloyd'' en 0 van de maatschappij .Oceaan").
Over de in Juni 1897 in Xederlandsch-Indië genomen
voorzorgsmaatregelen , in verband met de te Djeddah rrit*
gebroken . doch reeds medio Juli «I. a. v. geweken pestziekte ,
werd reeds in 't vorig verslag (bil. 144/145) gehandeld. Deze
maatregelen werden ingetrokken bij gouvernementsbesluit dd.
4 November 1897 n*. 5. Sedert i s , gerekend van 24 Maart 1898
af, Djeddah opnieuw wegens pest besmet verklaard, in verband

waarmede (zie de Javasche Courant dd. 1 April 1898) voor Neder-

landsch-Indië weder gelijke voorzieningen zijn getroffen als in
1897. Kort daarop zijn deze maatregelen , zooals in afd. Y vau
dit hoofdstuk (zie de volgende bis.) wordt vermeld, nog in een
paar opzichten verscherpt.
Voor de toepassing in Nederlandsch-Indië van de bepalingen
«Ier internationale sanitaire conventiên van l'arijs (1894) en
Venetië (1897). waartoe Nederland is toegetreden — zie de
wetten van 6 Juni en 14 Juli 1898 ei! het Koninklijk besluit
«ld. 4 Augustus 1898 (Nederlandsch Staatsblad n - . 122, 175 en
194) — is en wordt het noodige voorbereid, liet streven is de
door de bedoelde bepalingen gevorderde wijzigingen in «Ie thans
geldende voorschriften betreffende het pelgrinivervoer zoo tijdig
uit te vaardigen dat zij niet het bedevaartseizoen 1898 99 in
werking kunnen treden.
IV.
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De ten aanzien vau deze instellingen ingekomen gegevens, ineerendeels over 1897, zijn bijeengebracht in bijlage V hierachter,
en wel onder de volgende rubrieken : 1". weeshuizen en gestichten
tot verzorging van oude lieden, gebrekkigen . enz.; 2'. kerkelyke armbesturen: 3'. coinniissiën tot ondersteuning vau behoeftige Christenen ; 4". studie* eu sehoolkleerenfondsen : 5". andere
liefdadigheidsvereenigingen; 6'. hulp* of voorschotbanken: 7 .
instellingen van voorzorg bij overladen ; 8". begrafenisfondsen,
en '.'n. particuliere spaarbanken. (Over de sedert kort in werking

getreden gonvernements-postspaarbank wordt gehandeld in hoofdstuk L, afd. IV.)

Met betrekking tot het Indische militair spaarfonds, het In-

dische „Itoodo Kruis'', het .Militair ondersteuuingsfonds" to
Batavia en het hier te lande gevestigde «Nationaal fonds tot
ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen'', in welke laatste stichting
thans is opgegaau het .Lombokfonds" te Soerabaya, vindt men
mededeelingcn op bis. 32 hiervóór.
Omtrent een paar stichtingen van bijzomleren aard, de veree*
niging „Soerja Soemirat" te Samarang en de gouvernements
proef-landbouwkolonie te Poespo (Pasoeroean), zy te dezer plaatse
het volgende aangeteekeud.
Eerstgenoemde vereeniging, welke zich, luidens hare in
Noveajber 1897 (Indisch Staatsblad n ' 269) door de Kegeeriug
goedgekeurde nieuwe statuten , ten doel stelt het bestryden van
armoede in den vorm van werkverschaffing en het bevorderen
van welvaart onder de Europeanen in Nederlandsch-Indië, die
moeite hebben om een behoorlyk bestaan te vinden , hield geduivnde 1897 in hare werkplaatsen gemiddeld 89 meest jeugdige
personen nuttig bezig. Zy kwamen daardoor in de gelegenheid
om op eerlijke wijze iets te verdienen en daarenboven zich in
een of' ander ambacht te bekwamen. Een 16-tal schooljongens
werkten sedert eenigen tijd slechts in «Ie middaguren en ontviugen daarvoor eene kleine tegemoetkoming indien ze geregeld
opkwamen en oppassend waren. Het gedrag en het volhardings*
vermogeu van de tewerkgestelden, wier aantal by' het einde
van het verslagjaar 132 (waaronder 21 inlanders) beliep, liet
weder weinig te wenschen over. De weekloonen liepeu per persoon uiteen tusschen f 1,20 en f 12. Wekelijks werd aan werkloon uitbetaald gemiddeld f 360, terwijl de salarissen van de
bazen , van den reiziger voor den afzet van de geleverde werkstukken en van het kantoorpersoneel te staan kwamen op f635
's niaands. Verscheidene van de opgeleiden werden aan kleine
betrekkingen in de binnenlanden geholpen, terwijl één als machinist op eene fabriek werd geplaatst. In het pension van den
directeur der werkplaatsen waren 4 jongelieden opgenomen. De
vereeniging had tot dusver geopend: eene smedery tevens
ledikantenfabriek , eene schilderswerkplaats tevens steenhouwerij,
eene zadelmakerij, eene schoenmakerij , eene blikslagery en eene
tiinmermanswerkplaats. Deze inrichtingen leverden in 1897 gezamenlijk af voor eene waarde van f 46 111, terwijl bij het einde
van het jaar aan werkstukken vcor eene waarde van f 2983 en
aan gereedschappen, machinerieën en materialen voor e n e waarde
van f 11938 voorhanden bleef. Voor geleverd werk was op uit.'
1897 door de bestellers nog te voldoen f' 6744. Slechts een paar
werkplaatsen lieten over 1897 eene kleine winst over (f766),
waardoor het naar berekening gedurende 1897 geleden verlies
op de overige werd teruggebracht tot f'1930, welk verlies-saldo
stijgt tot f' 4059 wanneer ook de kosten van den reiziger ten
laste van de werkplaatsen worden gebracht. De vereeniging
behoeft nog steeds meer bijstand om haren weg te kunnen vervolgen. Aan interest werd gekweekt f'2249, terwijl aan contributiën f 777S en aan giften f 355 werd ontvangen.
Vanwege eene door belangstellenden in de residentie liatavia
gevormde afdeeling van „ Soerja Soemirat", welke bij het einde
van 1897 over f' 90 'smaands aan contributiën te beschikken
had, werd de plaatsing bij 'slands plantentuin te Buitenzorg
bewerkt van een 3-tal jongelieden om zich in de practijk en door
eigen oefening voor het bloemistenvak te bekwamen , aan welke
leerlingen zij een kleinen onderstand toelegde. Eén van de>.e
drie jongelieden moest echter al spoedig, wegens gemis aan
aanleg voor het vak , ontslagen worden.
De door „Soerja Soemirat" al verder beoogde proef-landbouwkolonie nabij Bandong (Preanger Regentschappen), voor de oprichting en den aanleg van welk „ laudbouwdorp" tot uit. 1897
reeds was besteed f 18 692 , is in wording. Terwy'1 gereed waren
de administrateurswoning, pakhuizen en stallen en aanvankelijk
drie woningen voor kleiu-landbouwers, waren van het voor
proeftuin en voor weide in ontginning genomen terrein 3 houws
met allerlei gewassen beplant; ook was cenig vee aangeschaft.
Reeds was een uit 9 personen bestaand eerste kolonistengezin
gevestigd, terwijl in het voorjaar vau 1898 een tweede werd
verwacht. Voor zooveel de ter opneming bestemde personen
voor de reis naar de landbouwkolonie van staatsspoorwegen
hebben gebruik te maken, is bun en hun wettig gezin by gouvernementsbesluit dd. 3 Mei 1898 n°. 29 kosteloos vervoer toegestaan. Dat voorshands van de vele reeds ingekomen aanvragen
om als kolonist geplaatst te worden, nog slechts voor twee of
drie gezinnen de gelegenheid daartoe is opengesteld , vindt zy'ne
verklaring hierin , dat met verdere toelating moet verwijld
worden totdat eene van gou vernemen tswege aan te leggen
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waterleiding gereed zal zijn. Het voor de landbouwkolonie door

deren bedraagt in 't geheel 20. De kolonisten gedroegen zich
over het algemeen ordelijk: één h u n n e r gaf echter aan het
is een zacht glooiend t e r r e i n , gelegen op p m. 3800 voet hoven bestuur en aan zijne omgeving nogal moeielijkheden, en daar
z e e , ter g r o o t t e , volpens m e t i n g , van 120 bouws. De afstand zijne houding nadeelig werkte op de o v e r i g e n , was h\j met
tusschen Tjihogo en de hoofdplaats Bandoflg is IK p a a l , waar- uitzetting uit de landbouwkolonie b e d r e i g d , bijaldien hij zich
van er 10 zijn af te leggen langs een in zeer goeden staat ver- in het vervolg niet rustiger hield. E r is weinig onderlinge
keerenden rijweg.
samenwerking tusschen de kolonisten , doordien zij voortdurend
Aan het door den controleur van Tengger (afdeeling en resi- op elkaar naijverig zijn. Om hen ten goede te leiden en tevens
dentie Pasoeroeau) over 1897 ter zake uitgebracht verslag valt in het belang van het elementair onderwijs der kinderen is
het volgende te ontleeneu met betrekking tot den g a n g van onlangs een godsdienstleeraar te Poespo werkzaam gesteld. De
zaken bij de in 1 8 9 1 , te Poespo in het T e n g g e r - g e b e r g t e , inlandsche bevolking uit de nabuurschap houdt zich tegenover
van gouverneinentswege in het leven geroepen
proef-land- de kolonisten op een afstand. Slechts op ééu der perceelen komen
bouwkolonie op het 2000 a 2600 voet boven zee gelegen gedurende een paar maanden enkele koelies uit de benedenterrein Gondosoeli, mede beoogende aan minvermogende Euro- streken werk zoeken. Geen der kolonisten was nog in staat om
peanen en mat dezen gel ijkgestelden , alsmede aan in Indië ver- zijne bamboezen woning door eene van hout te vervangen. Een paar
bleven gewezen militairen van Europeesche of Indo-Europeesche voorzagen h u n huis van een zinken dak. Twee der kolonisten
a f k o m s t , door verstrekking (in bruikleen) van het noodige hebben ieder een bij rechterlijk gewijsde tot plaatsing in een
t e r r e i n , in den regel perceeltjes van 5 b o u w s , en aanvankelijk verbeterhuis veroordeelden Europeeschen jongeling voor 's lands
ook van verderen stoffelijken steun , de gelegenheid te openen rekening bij zich in den k o s t , terwijl vanwege de j o n g e n s om zich door uitoefening van den kleinen land- of t u i n b o u w , weezeninrichting te Soeraban'a het aantal harer bij verschilleude
al of niet gepaard met veehouderij, een bestaanmiddel dan kolonisten, tegen een kostgeld van f l o 's t n a a n d s , gehuisveste
wel gewenschte bijverdiensten te verschaffen. De perceeltjes, p u p i l l e n , als proef om hen reeds vroeg iets van het landbouwvoor zoover in gebruik (hetgeen op uit. 1897 met Lti van de bedrijf te doen l e e r e n , laatstelijk tot 6 is vermeerderd. In af21 het geval w a s ) , raken meer en meer b e b o u w d , en de wachtiug dat de tijd zal gekomen zijn om ten deze eene definitieve
occupanten (die echter, in verband met de vele mutatiën beslissing te nemen , zal ook in 1898 de landbouwkolonie nog
onder hen , veelal de tweede of derde , zoo niet een nog latere bewo- het karakter van proef behouden. Gedurende dat j a a r z a l , zoo
ner van hun perceel uitmaken) behoeven nog slechts bij groote n o o d i g , ter ondersteuning van kolonisten mogen uitgegeven
uitzondering eenige geldelijke hulp (in 1897 in 't geheel niet worden f 4 0 4 , zijnde, met inbegrip van de in 1898 door vermeer dan f 148). Van de 10 op uit. 1897 aanwezige kolonisten trokken kolonisten wegens misbruikte gelden te doene t e r u g (1 minder dan het j a a r te voren) dagteekent het verblijf in de betalingen , het onverbruikt gebleven restant van liet indertijd
landbouwkolonie voor 5 reeds van de j a r e n 1891 t m 1894, voor voor de landbouwkolonie toegestane krediet van f' 14 0O0.
5 van 1895, voor 4 van 1890 en voor 2 eerst van 1897. Bij 2
van de 3 in 1S97 vertrokkenen gold als reden gemis van opV.
BURGERLIJKE GENKKSKTNIIIGE DIKX8T.
gewektheid om hun perceel tot verdere ontwikkeling te brengeu , bij den een wegens ouderdom en bij den a n d e r wegens
Zooals reeds gezegd is aan het slot van afd. I I I . § 2 , van
talrijke ziektegevallen ouder de zijnen. De derde vertrok uit dit hoofdstuk is en wordt het noodige voorbereid voor de uitzucht naar verandering.
voering ook in Indië van de sanitaire conventiën te Parijs en
De voordeelen , welke de 16 op uit. 1807 aanwezige kolonisten te Venetië tusschen Nederland en verschillende audere Staten
gedurende 1897 uit hun bedrijf getrokken hadden , zoo aan op- gesloten.
brengst van eenjarige gewassen voor hunne eigen h u i s h o u d i n g ,
I n het belang eener behoorlijke uitvoering van d e , met het
als aan te gelde gemaakte producten uit groente- en vruchten- oog op bet voorkomen van builenpest in sommige deelen van
c u l t u u r , enz., zoomede uit veehouderij, worden berekend te Azië , uitgevaardigde ordonnantie van 29 April 1807 (Indisch
hebben bedragen f «5106, d. i. gemiddeld per hoofd ruim f 194 j Staatsblad n . 124), houdende nadere bepalingen tegen het
(voor een paar liep het bedrag tot f 449 en f 4 S 5 , en voor één ! overbrengen van besmettelijke ziekten over zee (zie vorig verslag,
zelfs tot f 661); bovendien waren allen in het genot van mili- blz. 148), werd een deel der gebouwen van het voormalige
tair g a g e m e n t , dat dooreengenomen per hoofd p. in. f 2 5 0 ' s j a a r s [ marine-etablissement op het eiland Onrust in de baai van Batavia
bedroeg (voor een 4-tal f 300 en daarboven). Door de in 1897 j er voor ingericht om de opvareudeu van vaartuigen , die . als
verkregen uitkomsten, zoo bericht voornoemde c o n t r o l e u r . is komende van besmette plaatsen, in observatie zouden moeten
het vertrouwen in de toekomst bij de kolonisten versterkt. Het ; worden gehouden , tijdelijk te huisvesten en eveutueele zieken
zal niet lang meer duren of op verscheidene perceelen zal ook , te verplegen. Voor de behandeling van die zieken . de observatie
van de koffieplant<ocnen product kunnen worden ingftXSr van de overige opvarenden en het beheer van de inrichting z a l ,
m e l d : in 1897 werd reeds door een kolonist 58 en door een telkens wanneer het noodig mocht zijn . een officier van g e ander 50 katti koffie geoogst. In 't geheel waren van de p m. zondheid van het leger tijdelijk op Onrust worden gedetacheerd.
80 b o u w s , waaruit de 1<> bewoonde perceelen b e s t o n d e n , 66 Dezerzijds is niet den Gouverneur-Generaal in overleg getreden
bouws ontgonnen , terwijl de koffieplantsoenen 47 100 hoornen omtrent de vraag of, in verband niet de bepalingen der voort e l d e n , waaronder 28 SOI) die eerst in den jonasten westmoesson melde sanitaire conventiën , de oprichting van permanente
in den grond waren gebracht. Het aantal klapper- en andere quarantaine-etablissementen in Indië n i e t wenschelyk zon moeten
Trnehtboomen beliep op uit. lSi»7 respectievelijk 530 en 1736. worden geacht.
Voorts behoorden aan de kolonisten 10 paarden . 73 runderen .
In het sedert de afsluiting van het vorig verslag verloopen
9 stuks kleiuvee en 567 stuks pluiingedierte. H e t v a l t . volgens tijdvak bleef, voor zoolang noodig. of w e r d , het/ij bij v, rde ontvangen berichten . niet te ontkennen dat de te Poespo u i e u w i n g . hetzij voor het e e r s t , voormelde ordonnantie toeaanwezigen h i t aldaar beter hebben dan hun lot in de beneden- paeseiyk verklaard op schepen, komende van of a a n g e d a a n h e b streken zou zijn. De behoeften voor de huishouding toch zijn bende verschillende besmet verklaardeseeplaatsen in Britsch-Indië
te Poespo veel goedkooper. als men zich met bescheiden eischen China en Axabiè' . soomede liet eiland Pormosa. I >e go,•deren . welke
tevreden s t e l t ; voor kleeding is al zeer weinig n o o d i g ; gele- uit de besmet verklaard" plaatsen niet mogen worden ingevoerd .
genheid tot uitspattingen of tot het bekomen van sterken d r a n k , zijn boter en eetwaren in het a l g e m e e n , mitsgaders l o m p e n ,
waaraan anders allicht veel geld zou geofferd worden . hebben onbewerkte wol en haar, buiden en b o n t w e r k , terwijl bü gouver*
de kolonisten niet (sterke drank is op de paasar te Poespo niet nemeutsbesluit dd. 10 J u n i 1808 n . 25 daaraan nog zijn toege*
te krijgen en clandestiene opvoer uit de vlakte k o m t weinig voegd gebruikte zakken. Inmiddels is bij gouvernement-besluit
v o o r . omdat die opvoer kostbaar is). H e t gezonde klimaat dd. 26 April 1898 n . 6 bepaald . dat voormelde goederen niet
van Poespo wordt door allen geroemd. Slechts 10 der kolo- alleen geweerd worden wanneer zij uit de bosniel verklaarde
nisteu ((laaronder 2. bij wie zich in de laatste maanden plaat-en afkomstig .'.ijn . maar ook — uitgenomen alleen wat boter
verschijnselen van vermoedelijke lepra hadden vertoond,) hadden en eetwaren betreft — wanneer zij aldaar overgescheept zijn.
voor zich zelven , de meesten niet meer dan eens of tweemalen geTer uitvoering van de derde alinea van art. 2"> der quaran
durende hetgeheele jaar. een geneesheer noodig Bij 5 kolonisten taine-oidonu iniie in "tuli-.li Staatsblad 1-02 n . 14, werd in
werd overigens e migfl malen geneeskundige hulp ver-trekt aan Juli is;»? door de Indische Regeering een tarief vastgesteld voor
hunne bniagenooten. 8e lert September 1895 ia met den geneeskun- kosten van verpleging en begrafenis van lijders aan l>e-inetfedigen dienst te Poespo belast, onder genot van eene toelage uit lijke ziekten, die volgens de bepalingen dier ord nnantie in
's latid- kas , de in de bnurt — te Tosari — gevestigde particuliere daartoe bestemde tiekengestichten afgezonderd en verpleegd
geneesheer. Drie der kolonisten zijn gehuwd. Het aantal kin- moeten worden. Aan een dergelijk voi rsehrift in de vijfde alinea van

de Regeering in bruikleen afgestaan perceel, Tjibogo genaamd,
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art. 15 der epidemie-ordonnantie (Indisch Staatsblad 1892 nc'. 45)
werd uitvoering gegeven door een be-luit van den directeur van
onderwijs, een-dienst en nijverheid, waarbij de vergoeding is
vastgesteld voor kosten van voeding ten behoeve van lijders,
die bij het uitbreken van besmettelijke ziekten in daartoe door
het bestuur opgerichte eenvoudige; gebouwen worden afgezouderd en verpleegd.
Op de in het najaar van 1897 te Berlijn gehouden interna*
tionale wetenschappelijke conferentie betreffende de lepra werden
Nederland en zijne koloniën vertegenwoordigd door den met
verlof in Europa aanwezigen officier van gezondheid der 1ste
klasse van liet leger in Nederlandsch-Indië W. BI. GÊOJM
Aan de te Amsterdam g e v stigde vereenigmg . J a n u s , " welke
zich, en wel in de eerste plaats door de uitgave van het tijdschrift van dien naam , ten doel stelt de studie te bevorderen
van de historisch-geographische g e n e e s k u n d e , vooral met het
oog op de groote wereld-epidemieën. werd eene jaarlijksche
subsidie ten laste der Indische geldmiddelen verleend.
Aangezien het wenschelijk voorkwam om het door den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst in den loop
van 1891) ingesteld onderzoek naar den gezondheidstoestand der
geïnterneerden in de landsgevangenissen op .la\a en M a d u r a ,
en meer speciaal naar het verband dat zou kunnen bestaan tusschen den aard van de hoofdvoeding der gevangenen en het
voorkomen van berriberri onder hen (zie vorig verslag, blz.
82 8:5 eu 148), ook uit te strekken tot de geïnterneerden in de
landsgevangenissen en de burgerlijke ziekeninrichtiiigen in verschillende gewesten van de huitenbezittingen, werd aan dien
hoofdambtenaar in April 1897 opgedragen zich met dat doel te
begeven naar de n-sidentiën Menado, T e r n a t e en onderhoorigheden , Aniboina en naar Makasser, terwijl in September
d. a. v. eene opdracht volgde voor het bezoeken van de
gewesten Billiton en Banka. Nopens de resultaten van deze
reizen , welke tevens dienstbaar werden gemaakt aan een onderzoek naar de volksvoeding in de bereisde streken , was , tijdens
de afsluiting te Batavia van de niededeelingen voor dit hoofdstuk . nog geen verslag uitgebracht.
In den loop van lb97 werden de noodige maatregelen genonien o m , overeenkomstig het door meergenoemden inspecteur
in het rapport omtrent zijne reis over Java en Madura gedaan
voorstel, in alle landsgevangenissen en inlaudsche ziekeninriehtingen . waar tot dusver nog van gewone (geheel gepelde) rijst als
hoofd voeding werd gebruik g e m a a k t , als prophylactisch middel
tegen b e r r i b e r r i , onafgewerkte r i j s t . d. i. rijst met ril vervlies,
te verstrekken. In het berriberri-gesticht te Buitenzorg was reeds
in Februari 1897 een aanvang gemaakt met de voeding van de
daar verpleegde dwangarbeiders niet dergelijke rijst, waarvan
het r e s u l t a a t , voor zooveel daarover tot dusver kon worden geoordeeld . gunstig was te noemen. Voor de wegens berriberri in
het Bnitenzorgsene gesticht verpleegd wordende Chineesche mijnwerkers van Banka (vrije lieden ) werd . nadat gebleken was dat zij
geen andere dan afgewerkte rijst wenachten te gebruiken , bij wijze
van proef, als extra-verstrekking beschikbaar gesteld pap van fijne
zemelen met Javaanse he suiker, geraspte klapper en pi.-ang,
welke proef echter weder werd g e s t a a k t , omdat daarvan geen
resultaat werd gezien. In April 1^98 is den inspecteur opgedragen maandelijks een overzicht in te dienen van den stand
der berriberri in de gevangenissen op Java en M a d u r a , waartoe
de hoofden van gewestelijk bestuur de vereischte gegevens
zullen hebben te verstrekken overeenkomstig de door den in- ,
epeeteur te geven aanwijzingen.
Op de verschillende reizen van den inspecteur gedurende 1897
werden door dien hoofdambtenaar bezocht G inrichtingen tot
verpleging van berriberri-lijders, 9 andere ziekeninrichtingen,
23 gevangenissen, 2 katernen voor gewapende politiedienaren. 3
weeshuizen, 5 scholen, 12 a p o t h e k e n , 2 begraafplaatsen, 1 fa- '
b r i e k . 2 specerijperken , 15 tinmijnen (op Banka) en 5 rijstpakhuizen , terwijl o. a. op 13 passars de aard der te koop
gestelde voedingsmiddelen werd nagegaan. E e n e inspectie van
den vaccinedienst in het vaccine-district Buitenzorg werd te baat
genomen om de nieuw benoemde dokters-djawa van de school te
Weltevreden practisch te onderrichten in het toezicht op de vaccine. ;
Van regeenngswege is de vraag a a n h a n g i g gemaakt of maat- j
regelen dienden te worden genomen tegen vervalsehing van
levensmiddelen in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , bepaaldelijk van boter.
De vraag is echter in outkennenden zin beslist, op grond van
de overweging dat bet n u t van zoodanige maatregelen , voor
de uitvoering waarvan in de eerste plaats zouden worden ver•eiseht de instelling van een keuringsdienst en de oprichting
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van een speciaal laboratorium , niet zou kunnen opwogen tegen
de daaraan verbonden uitgaven . aangezien van de bedoelde vervalschingen vooralsnog geen ernstig gevaar voor de volksgezondheid te duchten i s . wat boter betreft te m i n d e r , omdat de overgroote meerderheid der bevolking van Nederlandsch-Indië van
dat artikel geen gebruik maakt.

Algemtene Qe$ondhaid$toe$ta.nd. Evenals in het voorafgegane j a a r
heerschten in 1^97 langdurige droogte en buitengewone hitte ,
factoren die ook nu weder een ongunstigeu invloed op den algemeenen gezondheidstoestand uitoefenden. De meest voorkoniende ziekten waren moeraskoortsen, p o k k e n , cholera en berriberri.
Hoewel nergens r u het epidemisch heerschen daarvan kon
gesproken worden , kwamen mötmtkoertm» vooral voor te Batavia , Samarang en Soerabaija. in H e m b a n g , B e n k o e l e n ,
Atjeh en onderhoorigheden en Riouw en onderhoorigheden , op
Banka , in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , in Menado
en op Bali en Lombok.
De peksiekU vertoonde zich in vrij hevige mate in Soerakarta
( K l a t t e n ) , de Preanger Regentschappen (afdeeling Tjiandjoer) ,
Japara (afdeelingeo P a t t i . Koedoes en Joana) en in de Padangsche
Bovenlanden (Suinatra's Westkust). Door op groote schaal verrichte
revaceinatiën werd de ziekte echter spoedig beteugeld. Overigens
kwam zy ook voor in Indragiri ( R i o u w ) , in de Tomini-staatjes
(Menado) en in de binnenlanden van Flores (residentie ï i n i o r ) .
De cholera , hoewel alleen in sommige gedeelten der gewesten
J a p a r a . Samarang Demak), Celebes en onderhoorigheden (Boetou)
en Amboina gedurende korten tijd epidemisch verklaard , kwam
overigens ook voor in de gewesten Batavia , Soerabaija , Bezoeki,
Atjeh en onderhoorigheden, Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo en op Bali. Over 't algemeen eischte de ziekte vele offers.
Aan het reeds in 1894 bevolen commissoriaal onderzoek n a a r d e
waarde der creoline-therapie bij cholera (zie hieromtrent laatstelijk
blz. 149 van het vorig verslag) werd in 1897 een begin van uitvoering gegeveu bij de daarvoor aangewezen ziekeninrichtingen te
Soerabaija, doch wegens sterke vermindering van het aantal
choleragevallen te dier plaatse moest het zeer spoedig gestaakt
w o r d e n . zoodat geeue voldoende gegevens werden verkregen
voor het vormen van eene conclusie. Waar bij verschillende gelegenhedeu geneesheeren het middel aanwendden , luidde hun
individueel oordeel over 't algemeen weinig gunstig. Daarentegen meenden vele bestuurshoofden te kunnen constateeren dat
het middel wel bevredigende uitkomsten gaf. Intnsschen is de
mogelijkheid niet uitgesloten dat men in het laatste geval dikwijls
met minder gevaarlijke ziekten dan cholera te doen had.
Berriberri trad in 1897 minder op dan in 1896. Deze ziekte
kwam voor te Soembaya, M a l a n g , in Frobolinggo eu Bezoeki,
o]) M a d u r a , te P a d a n g , ter Sumatra's Oostkust. op de Oostkust
van Borneo en te F o n t i a n a k , zoomede onder de Chineesche mijnwerkers op Banka en Billiton. Over de verstrekking van half
gepelde rijst (rijst met zilvervlies) tot tegengang van deze ziekte
is reeds hiervóór gehandeld.
Door eene commissie uit den geneeskundigen raad te Batavia
werden vele gevallen van litirhuum (besmettelijke oogbindvlieso n t s t e k i n g ) , meerendeela van lichten a a r d , geconstateerd onder
de leerlingen der openbare lagere Europeesche scholen ter plaatse.
Een voortgezet onderzoek door den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor J a v a en Madura braeht aan
het licht, dat de ziekte op genoemde hoofdplaats ook veelvuldig voorkwam onder de leerlingen van het gymnasium Willem
III en de hoogere burgerschool voor meisjes, terwijl dezelfde
ervaring werd verkregen op verschillende inlandscbe scholen
elders in het gewest, zoomede te Serang (Bantam), S a m a r a n g
en Patti ( J a p a r a . Een groot deel van de bevolking eener
visscherskampong in de afdeeling Soerabaija bleek mede aan
trachoom te lijden. Maatregelen werden genomen om de ziekte
zooveel mogelijk tegen te gaan eu hare verdere verspreiding
te voorkomen. Voorts is nog gemeld dat zich in enkele streken van Smnatra en Borneo eene goedaardige »QQ9*Ut(km§
openbaarde en dat in de verspreiding der (rara geen verander i n g kwam.
Luidens de jaarrapporten der met de civiele gouvernementspraktijk belaste geneesheeren beliep het aantal der door hen en
de hun ter assistentie toegevoegde gediplomeerde inlandscbe
geneeskundigen (dokters-djawa) in I8OT behandelde patiënten
aan'ienlijk meer dan in de twee voorafgegane j a r e n , namelijk
(de totalen afrondende) in 1895 317 0 0 0 , in 189(5 403600 en in
1897 402 000. De gewone gedetailleerde statistiek der in 1897
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behandelden vindt men in bijlage W hierachter , welke bijlage
tevens eene gewestelijke opgaaf bevat van de bij het bestuur in
181)7 bekend geworden ongelukken , waarby inenschenlevens te
betreuren waren.
Laboratorium roor fttkologiichi
anatomie M btutêriètogie te Wetlevicili'H {Balaria'.
De localiteit van deze in het groot militair
hospitaal te Weltevreden gevestigde inrichting werd in 181)7
aanmerkelijk uitgebreid en verbeterd , waardoor aan eene lang
gevoelde behoefte is tegemoet gekomen en tevens is voldaan
aan de eisehen eener meer geregelde bestudeering van de in
Nederlandsch-Indië voorkomende veeziekten (verg. blz. 75 hiervóór). H e t in 1888 vastgestelde reglement voor het laboratorium
onderging bij gouvernementsbe-iuit van 10 Deeember 1897 n . 15
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n*. 5236) verschillende aanvullingen en wijzigingen , waardoor o. a de onderzoekingen, welke b\j
het laboratorium geschieden ten behoeve van andere dan in gouvernements-ziekeniurichtingen verpleegd wordende lijders . snn
gesanctionneerd. Voor de betaling aan den lande , welke ter zake
van zoodanige onderzoekingen moet worden gevorderd van hen die
niet onvermogend worden g e a c h t , werd door den directeur van
onderwijs, eeredienst en nijverheid een tarief vastgesteld. Voorts
is bepaald dat de door de laboranten in bet belang van 'slands
dienst of van h u n n e studiën buiten hunne standplaats te verrichten onderzoekingen ook kunnen worden opgedragen aan den
bij het laboratorium gedetacheerden gouvernementsveearts en
dat genoemde ambtenaren bij dergelijke dienstreizen , zoo noodig,
zich kunnen doen vergezellen door ondergeschikt inlandsen personeel van het laboratorium. Eindelijk is ook het bestaande
verbod van uitoefening van particuliere praktijk door de laboranten
verduidelijkten op even bedoelden veearts van toepassing verklaard.
De jaarverslagen van het laboratorium over 1896 en 1897
werden gepubliceerd in deel X X X V I I I van het Geneeskundig
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Zij bevatten intusscheu
slechts een algemeen overzicht van de werkzaamheden en n i e t ,
zooals vroeger gebruikelijk w a s . tevens een wetenschappelijk
verslag van de verrichte onderzoekingen. .Met behoud van de/.e
inrichting der verslagen zullen voortaan , evenals bh' Europeesche
laboratoria, mededeelingen van wetenschappelijkeu aard afzonderlijk worden gepubliceerd, telkens w a n n e e r , na afloop van
de omtrent eenig vraagstuk ingestelde onderzoekingen, daartoe
voldoende stof aanwezig is.
Eiimpri'schr gtmankumUgtm. Op Java en Madura bleef in 1897
het aantal ress >rten van civiele geneesheereu of met den plaatselijken burgerlijken geneeskundigen dienst belaste officieren
van gezondheid til bedragen. Van de 59 op het einde van 181J0
aanwezige ressorten in de buiten bezittingen — waar de dienst
van plaatselijk geneesheer , op eene enkele uitzondering na , uitsluitend door officieren van gezondheid wordt waargenomen (op
J a v a en Madura is dit slechts het geval in 16 van d a 6 1 ressorten) — werden er 5 als standplaats van een civielen geneesheer
o p g e h e v e n , namelijk I'adang (Suinatra's W estkust) , Laboean
Deli en Hindjei (Sumatra's Oostkust), zoomede Saleijer en
Bonthain (l'elebes en onderhoorigheden). Twee dezer ressorten,
namelijk I'adang en B o n t h a i n , bleven echter nog door militaire
geneeskundigen bediend en telden dus op uit. 1897 als zoodanig
nog mede. Met inbegrip van de 1' geneesheereu , aangewezen
voor den stedelijken dienst te Batavia . Samarang en Soerabaija,
zoomede voor den dienst bij het marine-etablissement te laatstgenoenider plaats , en van den a r t s , belast met den geneeskundigen dienst onder de kolonisten te 1'oespo (zie blz. 89 hiervóór),
werd op uit. 18U7 door het Gouvernement beschikt over 4 6 / w f/c/geneesheeren (45 op J a v a en Madura en 1 op Billiton). I n
enkele ressorten , waarvoor tijdelijk geen Enropeeseh geneeskundige kon worden verkregen , werd zooveel mogelijk de dienst opgedragen aan een dokter-djawa. De ressorten, en de whV.e waarop zij
bezet w a r e n , zijn vermeld in de straks reeds vermelde bylage NV.
Volg3ns den Regeeringsalmanak van Nederlandsch-Indië voor
1898 (deel I I , blz. 371/373) telde men tegen het einde van
18'J7 in Indië 43 Europeesche geneeskundigen die uitsluitend
particuliere praktijk uitoefenden , en wel op .lava (in acht
gewesten) 2 5 , en in de buitenbezittingen (in drie gewesten) 18,
van welke laatsten alleen in de residentie Oortkust van Snmatrs 16.
Tot de uitoefening der praktijk werden gedurende 181)7 in
Nederlandsch-Indië toegelaten één medicus die in Indië het
diploma b e h a a l d e , en 7 medici die hier te lande waren geëxamineerd , terwijl 2 op verzoek eervol ontslagen officieren van
ge;ondheid (onder wie één van de zeemacht) zich als particulier
geneesheer vestigden.

[ N e d e r l . (Oost-) Indië.]

Voor het practisch arts-examen meldden zich 4 candidaten
aan , van wie er één in het examen slaagde en één slechts aan
het eerste gedeelte voldeed , terwijl van de andere candidaten
Mn niet opkwam en de andere vóór het afleggen van het
examen overleed. Voor het aanviillingsexamen in de verloskunde
deden zich geen candidaten op.
Het diploma van tandheelkundige w e r l door 2 candidaten
behaald , terwijl een derde candidaat (een militair a p o t h e k e r ) ,
die in een vorig j a a r met gunstig gevolg het eerste gedeelte
van d a t examen had afgelegd, mede het diploma verwierf na
voldoend afgelegd practisch tandheelkundig examen.
Het aantal in Nederlandsch-Indië, alleen op Java, praktiseerende
tandheelkundigen beliep bij het einde van 1897, volgens de
opgaven van den Regeoringsalmanak , 9.
Iv'n adres van het Nederlandsch T a n d h e e l k u n d i g Genootschap
te U t r e c h t , waarbij de wensch werd uitgesproken, dat aan één
en zoo mogelijk moer tandheelkundigen zitting zou worden
gegeven in de commissie voor het afnemen van het practisch
t a n d h e e l k u n d i g examen in Nederlandsch-Indië en dat anders
alleen het in Nederland verkregen diploma van tandnieester in
de kolonie zou worden geldig verklaard , heeft tot raadpleging
van de Indische Regeering geleid . waarbij gebleken is dat daar
te lande door de te Batavia gevestigde Vereeniging tot bevordering
der geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch-Indië mede
het verlangen was kenbaar g e m a a k t , dat voortaan in de
kolonie geen tandheelkundige examens meer zouden worden
afgenomen en ook geen andere examens in geneeskunde en
aanverwante v a k k e n , uitgenomen het aanviillingsexamen in de
verloskunde voor reeds iu dienst zijnde officieren y a n gezondheid
en de examens voor apothekersbediende en vroedvrouw. Door
de Indische Begeering is besloten , in de bestaande bepalingen
vooralsnog geen verandering te b r e n g e n , hoofdzakelijk omdat
h e t . in verband met de behoefte aan vermeerdering van de
gelegenheid tot het erlangen van geneeskundige hulp, onraadzaam
moet worden geacht een weg te sluiten . waarlangs medici en
apothekers worden verkregen , die wel niet zooveel waarborgen
van bekwaamheid aanbieden als hier te lande geëxamineerden ,
maar toch aan redtlijke eisehen voldoen. De tijd om hoogere
eisehen te stellen, welke dan wellicht niet door examens in
Indië zullen zijn te controleereu, zal eerst gekomen ziju, « a n n e e r
het aanbod de beboette overtreft of ten minste daartegen
opweegt. Op grond van deze overweging is ook geen gevolg
gegeven aan het in bovenvermeld adres mede u i t g e d r u k t verlangen
van het Nederlandsen T a n d h e e l k u n d i g G e n o o t s c h a p , dat voor
de toelating tot het theoretisch t a n d h e e l k u n d i g examen zal
worden gevorderd een getuigschrift van met goeden uitslag
afgelegd eindexamen van eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus of van een gymnasium. E r zal echter o p w o r d e u
toegezien , dat zoo mogelyk steeds een tandheelkundige zitting
neemt in de commissie tot het afnemen van het theoretisch en
practisch examen in de tandheelkunde.
Plturiiiaeeulisehe dienst. Op Java telde men bij het einde van
18'.'7 39 en in drie gewesten daarbuiten 4 particuliere apothekers.
Ouder deze 43 pharmaceuteu bevoud zich , voor zooveel b l i j k t ,
1 apothekeres.
Akten van toelating werden gedurende 1897 uitgereikt aan
één in Nederland geëxamineerden apotheker en aan 'J apothekersbedienden , van wie één iu Indië bet examen had afgelegd,
zoomede aan een gegageerdeu militairen apothekersbediende.
Voorts werd het examen voor apothekersbediende n o g met
voldoenden uitslag afgelegd door een militair.
Emropteicht rroeilrrouicrn. Het aantal Europeesche vroedvrouwen
in gouvemementsdieust bedroeg op uit. 1897 6 (2 te B a t a v i a ,
2 te S a m a r a n g en 2 te Soerabaija). Uitsluitend particuliere praktijk
werd bij het einde van 1897 uitgeoefend door 30 Europeesche
vrouwelijke verloskundigen (26 op J a v a , 1 te P a d a n g , 2 ter
Oostkust van Sumatra en 1 te Makasser).
Aan het examen voor vroedvrouw onderwierpen zich 3 candidaten , waarvan slechts ééne tot de uitoefening van de praktijk
werd toegelaten.
Als leerling-vroedvrouwen werden 6 personen ingeschreven
Inlanihche atMttkwtdigtH. In den looi) V l i n 1897 ontvielen G dokters-djawa aan 's lands dienst (hiervan 2 door overlijden) en werden
er 9 aangesteld , die in hetzelfde .jaar het diploma hadden behaald ,
zoodat het aantal dier inlandsche g e n e e s k u n d i g e n , voor zooveel
aan 's lands dienst v e r b o n d e n , bij het einde van 1897 tot 126
was gestegen.
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In de standplaatsen der gouvernements-dokters-djawa, waarvau er bij Bet einde van 1897 sommige onbezet w a r e n , kwamen
in den loop van 1S97 de volgende veranderingen.TeTjiandjner
( P r e a n g e r Regentschappen). Toeban (Rembang) en Grissee (Soerabaija) i n c e s t , wegens het aan du betrokken civiele geneesheeren op verzoek verleend o n t s l a g , een dokter-djawa worden
g e p l a a t s t , terwijl Anjer (Hautain) als nieuwe standplaats werd
aangewezen. In de bniteubezittingen werden dokters djawa M plaatst te Telok Betong (Lampongsche Districten), Uiudjei
(Sumatra's Oostkust) en Aiuboina, voor zooveel Biudjei betreft,
Iti verband niet de intrekking van het garnizoen aldaar. Voorts
werd de op uit. 189(5 onvervulde standplaats Saleijer (Celebes
en onderhoorigheden) weder bezet, doch geraakten van een
dokter-djaiva ontbloot Noessalaut ( A m b o i n a ) , Batjan (Ternate)
en Praja op Lombok. In verband met een en ander bedroeg
bij het einde van 1897 het aantal standplaatsen, dat door van
gouvernementswege werkzaam gestelde dokters-djawa was bezet
(zie bijlage \ V ) , op J a v a en Madura 73 (4 meer dan op uit. 189(3),
en in de buitenbezittingen 40 (1 meer dan op laatstgenoemden
datum). Bovendien waren verschillende eervol uit 's land* dienst
ontslagen dokters-djawa werkzaam bij particuliere ondernemingen.
T e r gedeeltelijke uitvoering van art. 40 van het reglement op
den burgerlyken geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Iudië
(Indisch Staatsblad 1882 n". 9 7 ) , zooals dit artikel luidt inge*
volge de ordonnantie in Staatsblad 1894 n . 27:5, waarbij o. a.
aan den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid de
regeling is opgedragen van de bevoegdheid en verplichtingen
der dokters-djawa, is door dien departements-chef bij beschikking
van 18 December 1897 bepaald d a t , behoudens de bij die beschikking aangegeveu beperking waar het geldt het inroepen
van hulp buiten de standplaats der bedoelde inlaudsche geneeskundigen , het bestuur of de politie aan de dokters-djawa kan
opdragen het schouwen van lijkeu van en het verleenen van
geneeskundigen bijstand aan tot de inlandsche maatschappij
behooreude personen . aan wie een ongeluk is overkomen.
De gouvernements-inricliting tot opleiding van dokters-djawa
te Weltevreden (Batavia 1 telde op 1 J a n u a r i 1897 91 leerlingen ,
van wie 30 in de voorbereidende en 55 in de geneeskundige
afdeeling. In de eerste maanden van het jaar werden uit de geneeskundige afdeeling afgeschreven 9 leerlingen, die tot dokterdjawa werden bevorderd. Uit de voorbereidende afdeeling werden 18 leerlingen tot de lessen van de geneeskundige afdeeling
toegelaten. Aangenomen werden 28 nieuwe leerlingen, zoodat
de cursus 1897/1898 begon met 105 leerlingen, van wie 41 in de
voorbereidende afdeeling (verdeeld in twee klassen) en 04 in de
geneeskundige afdeeling (bestaande uit vijf klassen). Gedurende
den verderen loop vau het j a a r werden uit de eerstbedoelde
afdeeling ontslagen 13 leerlingen en overleed er 1 , terwijl uit
de laatstgenoemde afdeeling mede 1 leerling overleed, zoodat
op ulr 1897 de voorbereidende afdeeling 27 en de geneeskundige
afdeeling 63 leerlingen t e l d e , in totaal 90 (07 J a v a n e n . 7 Mal e i e r s , 1 tot de Christengemeente te Depok in Bnitenzorg be- j
hoorende i n l a n d e r , 1 Christen-Afrikaan , 2 Ainboineezen en YJ.
Menadonee/.en I. D« 11 leerlingen der hoogste klasse vau de .
geneeskundige afdeeling slaagden in Februari 1898 allen in het
eindexamen.
De polykliuiek in de heelkunde en die voor inwendige ziekten
bleven ook in 1897 druk bezocht.

Biet aanvulling van art. 4 van het in Indisch Staatsblad 1875 !
D '. 205 opgenomen reglement Toor de dokter-djawa* school, werd
in September 1897 bepaald , dat aan de voorbereidende afdeeling
ook oal'Twijs kan worden negeren in het handteekenen, de
gymnastiek en het zingen. Hoewel in het leerplan der genees*
kundige afdeeling de verloskunde is opgenomen , wordt in dat
vak tot dusver geen onderwgs gegeven. Volgens zeer recente
mededeelingen uit [ndië war.MI aldaar voorstellen in bewerking
om het onderwijs in die richting uit te breiden.
De kosten der school bedroegen gedurende 1897 f40566
(tegen f h'>4<i7. volgens verbeterde opgaven, in 1896), waaronder f 2 2 0 8 0 (in 189 > f 2 1 0 5 6 ) wegens toelagen aan de leerlingen.
liilmnhrfir vroedvrouwen. Van de op 's lands kosten
peesche geneesheeren tot verloskundigen opgeleid
inlandsche vrouwen onderwierp er zich in l v 97 één
gevolg aan het e x a m e n , terwijl er vroeger (in [891

bij Hurowordende
met goed
was deze

proefopleiding begonnen) 1. geslaagd waren. Voor deze 13
gediplomeerden (7 afkomstig van .lava en 0 uit de gewesten
Snmatra's Westkust, Menado en Amboina) had de opleiding

gemiddeld 2 jaren en 8 maanden geduurd. In het geheel waren
er in de j a r e n 1891 tot en met 181*7 37 in opleiding g e n o m e n ,
van wie er 9 , meestal wegens ziekte of gemis aan a a n l e g ,
doch in geen enkel geval uithoofde van wangedrag, tusschentijds
ontslagen en 2 overleden w a r e n , terwu'l op ultimo 1897 nog 13
in opleiding bleven, namelijk 1 bij den civielen geneesheer te
K e d i r i , 4 bij den zendeling-arts te Modjowarno en de andere
5 bjj oflicieren van g e z o n d h e i d , en wel 3 te M e n a d o , 1 te
Ternate en 1 te Saparoea. Over de bekwaamheid en geschiktheiil der 13 vroedvrouwen, welker opleiding voltooid i s , luidt
het oordeel der medici, die hetzij bn' haar examen tegenwoordig
zijn geweest of wel de vrouwen in de practijk hebben werkzaam
gezien , behoudens eene enkele uitzondering , bevredigend , doch
over het algemeen het gunstigst voor h a a r , die in de buitenbezittingen zijn opgeleid , en zulks in verband met hare voorafgegane opvoeding; op J a v a toch is het nog eene zeldzaamheid
dat inlandsche meisjes de lagere school bezoeken ; in de buitenbezittingen komt dit meer voor. Voor zoover het onderwijs uit
eigen beweging werd uitgestrekt tot het verrichten van kunstbewerkingen , zn'n de leerlingen vatbaar gebleken om daarin
degelijk te worden onderwezen. Aan 7 van de bedoelde 13 vrou"wen was onderstand toegekend ; aan sommige het maximum van
f 2 5 , aan andere f 10 's maands.
Dergelijke onderstand (waaraan de verplichting is verbonden
om (gratis verloskundige h u l p te verleenen aan behoeftige
vrouwen uit de bevolking, die zich op of naby de standplaats
der vroedvrouw bevinden) was ook toegekend, meestal echter
slechts tot een bedrag van f 10 's m a a n d s , aan 14 vroedvrouwen
(7 op Java en 7 in de gewesten Sumatra's W e s t k u s t . Celebes
en onderhoorigheden en M e n a d o ) , welke bij de in 1875 opgeheven verloskundige school te Weltevreden waren opgeleid. Deze
v r o u w e n , die veel langer gevestigd zijn, hebben over het algemeen meer praktijk dan de eerstbedoelde 1 3 , die het diploma
eerst in de jaren 1893 tot en met 1807 verwierven.
De bevoegdheid tot toekenning van onderstand aan gediplomeerde inlandsche vroedvrouwen , voor zoolang de uitoefening
van het vak haar geen voldoend middel van bestaan oplevert,
werd in het begin vau 1808 (Indisch Staatsblad u ' . 46) door den
Gouverneur-Generaal overgedragen op den directeur van onderwna, eeredienst en nijverheid.
Met het oog op de belangstelling, welke zich in den laatsten
tijd van verschillende zijden, ook hier te l a n d e , heeft geopenbaard in verbetering vau de verloskundige hulp in I n d i ë , is
dezerzijds met den Gouverneur-Generaal in overleg getreden
nopens de vraag welke maatregelen van regeeriugswege nader
op dit gebied zouden k u n n e n wordeu genomen. Dezer dagen
(September 1898) is ter zake het advies van de Indische Regeer i n g o n t v a n g e n , dat bij het Departement van Koloniën in
onderzoek is.

Eiekengetlirhten. Nieuwe inrichtingen van dezen aard werden
in 1897 van gouvernementswege niet geopend , doch te Tassik*

malaija (Preanger Regentschappen) en Te binst Tinggi (afdeeling
Padang en Bedagei vau de residentie Oostkust van Sumatra)
waren gestichten voor de verpleging van zieke prostituees in
o p r i c h t i n g , terwijl de vergrootitig onderhanden genomen werd
van de voor dergelijke lijderessen bestaande inrichtingen te

Poerwakarta (Krawang), Banjoemas en Loemadjang (l'robolinggo). Ook was op het e'nde van 1897 eene uitbreiding van
het inlandsch hospitaal te Kediri in a a n b o u w , speciaal ten behoeve van zieke gevangenen. Te Loeboe Pakam (afdeeling Serdang
van de residentie Oostkust van Sumatra) kwam eene tijdelijke
loods voor de verpleging van aan berriberri lijdende gevangenen
tot stand. Over het centrale berriberri*gesticht te B n i t e n z o r g ,
hoofdzakelijk voor veroordeelden tot d w a n g a r b e i d , en over eene
kleinere inrichting van dien aard te Wangkal ( P r o b o l i n g g o ) .

zoomede over het reconvalescenten-gesticht te Oeloe Liman
Manu nabij Padang (Sumatra's Westkust), mede ter opneming
van

wegens berriberri geëvacueerde veroordeelden tot dwang*

arbeid, is reeds gehandeld op bis. 50 51 hiervóór.
Van de op de drie hoofdplaatsen van Java bestaande burger*
lijke gouvernements-siekeiiinrichtingen voor inlanders en met
hen geliikgestelden (de coogenaamde stadsverbanden) telden op
uit. 1*97 di' inrichting te Batavia 165, die te Samarang 173en
ilie te Soerabaija Hl verpleegden, terwijl toen het aantal zieken
(ten deele ook krankzinnigen) in de soogenanmde Chineesehe
hospitalen te Batavia en Samarang respectievelijk bedroeg 173
en 56. Opgaven nopens het totaal der gedurende 1*97 in die

vijf inrichtingen in verpleging *eweest zijnde zieken, enz., vindt

Bijlage C.
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men in voormelde bijlage W. In de stadsverbanden te .Batavia i genomen door eenige belangstellenden, die in Maart 1^.97 de vereeen Soerabaya, zoomede in het Cbineesch hospitaal te Batavia nigiug „Soerabaijasche ziekenverpleging" oprichtten , welke kort
kunnen ook zieke of gewonde inlanders en niet hen gelijkgestel- daarop (zie de Javasche Courant dd. 18 Juni 1897) mede als reehtsden , die niet behoeftig zyn , tegen betaling worden opgenomen. persoou is erkend. De vereeniging zag zich al spoedig gesteund
Over de op enkele plaateen door de zending in het leven gc- door giften en contributiën tot een aanzienlijk bedrag, terwijl
roepen ziekenverpleging voor inlanders treft men eenige mede- ; eene in Augustus 1897 gehouden faucy fair bijna f 12 000 in de
deelingen aan op blz. 80/37 hiervóór.
kas deed vloeien. Luidens berichten van den aanvang van 1898
Met betrekking tot de gestichten voor lepra-lijders blijkt uit dacht de vereeniging in den loop van dat jaar ook harerzijds
de ontvangen opgaven dat in het leprozengesticht te Pelantoeugan eene ziekeninrichting te openen met 3 uit Europa verwacht
(Samarang) in 1897 in 't geheel 83 lijders (waaronder 22 Euro- i wordende diakonessen. Daartoe was reeds een gebouw gehuurd,
peesche) vertoefden, van wie er 2 overleden en 37 op verzoek terwijl iutusscheu 3 jonge dames te Soerabaya ouder leiding van
werden ontslagen. Te Wangkoeng (Soerakarta) werden in 1897 | een geneesheer tot verpleegsters werden opgeleid. Op het einde
in het geheel 103 lepra-lijders verpleegd, van wie er bij het einde van 1897 kon de vereeniging beschikken over een kapitaal van
van het jaar nog aanwezig waren 108, aangezien onder de ver- I f 20 850.
pleegden 29 sterfgevallen plaats hadden, terwijl 9 lijders geAan de in 'tlaatst van 1896 (zie vorig verslag, blz. 151) door
ëvacueerd en 17 uit het gesticht ontslagen werden, liet gesticht de Indische Begeering benoemde commissie voor een onderzoek
voor lepra-lijders te Loano (Djokjokarta) telde in 1897 in het geheel van de hoogvlakte van het Jang-gebergte (residentie Bezoeki),
293 lijders, van wie er 200 op verzoek of als hersteld ontslagen om materiaal te verzamelen ter beantwoording van de vraag of
werden en 42 overleden. Nabij de hoofdplaats Pontianak (Wester- dat meer dan 2000 M. boven zee gelegen terrein geschikt zou
afdeeling van Borneo) werd door het plaatselijk bestuur, in zijn voor de oprichting van een sanatorium, werd in September
overeenstemming met de wenschen der bevolking, een leprozen- 1897 een vierde lid toegevoegd, waardoor de commissie drie
gesticht tot stand gebracht, waarvan de kosten door de inge- geneeskundigen telt. Een hunner hield zich in Januari 1897
zetenen werden gedragen. In dat gesticht waren op uit. 1897 bezig met klimatologische onderzoekingen ter plaatse. Zijn rapport
in verpleging 7 personen, in wier onderhoud mede op kosten ter zake is gepubliceerd in het Natuurkundig Tijdschrift van
der ingezetenen werd voorzien. Jn de residentie Oostkust van Nederlandsch-Indië, deel LVII, blz. 307 en volgende.
Sumatra , waar de lepra voornamelyk zetelt onder de geïmmigreerde Chineesehe bevolking, huisvestte het lepra-asyl ter
Krankxinnigenwe%en. In het centrale gesticht voor krankzinhoofdplaats Medau (onderdeel van het in bijlage V vermelde nigen te Buitenzorg en in de twee hulpgestichteu te Samarang
immigranten-asyl aldaar) b\j het einde van 1897 84 lijders, en Soerabaija was bij het einde der jaren 1896 en 1897 het
zijnde 15 meer dan op uit. 1896. In den loop van het jaar volgende aantal patiënten opgenomen (mannen en vrouwen zijn
werden namelijk opgenomen 41 patiënten, terwijl er 12 als daarbij te zamen gerekend, doch het aantal der laatsten is
hersteld ontslagen werden en 14 overleden. Voorts vindt men tusscheu haakjes vermeld):
zoowel te Medan als in de nabijheid van de afdcelingshoofdplaats
Buitenzorfr.
Siimamn;»
Totalen.
Boen
Tandjong Poera (Beneden-Langkat) een door vermogende Chif.23 'lus)
3 « (lió)
uit. I8!>(*.
l l i (:tl)
133 (Si)
neezen bekostigd leprozengesticht.
uit. IS'.i"
378 [l*8J
II!) ;3J)
tit (3»j
Üii (I!)»;
Op de hooger reeds genoemde afdeelingshoofdplaats Tebing
Tinggi. mede ter Oostkust van Sumatra, verrees een nieuw
Naar hun landaard waren de op uit. 1897 in de drie gestichten
particulier hospitaal voor inlanders en met hen gelijkgestelden. verpleegde 622 krankzinnigen verdeeld in 237 Europeanen ,
Te Sabang op het eiland Weh (gouvernement Atjeh en onder- 353 inlanders, 29 vreemde oosterlingen en 3 Indo-Afrikanen.
hoorigheden) werd door de handelsfirma, die aldaar een kolen- Het gesticht te Buitenzorg telde daarvan 160 Europeanen en
station heeft gevestigd , ten behoeve van het in haren dienst 218 niet-Europeanen. Volgens de laatste opgaven en aanteezijnde inlandsche en Chineesehe personeel eene ziekenzaal op- keningen bedraagt het aantal in plaatsen van voorloopige opgericht, waarbij de ter plaatse aanwezige officier van gezondheid neming op overbrenging naar de gestichten wachtende inlandsche
als geneeskudige fungeert.
krankzinnigen een 130-tal (hiervan alleen 51 in het zoogenaamde
De particuliere gezondheids-etablissementen te Sindanglaüa en Chineesehe hospitaal te Batavia).
Soekaboemi (Preanger Regentschappen) en te Tosari-Poespo
Met den bouw van eene vrouwenafdeeling bij het gesticht te
(Pasoeroeau) bleven in het genot vau subsidie voor de verpleging Buitenzorg (verg. vorig verslag, blz. 151) kwam men in 1897
van gouvernementslijden; 1ste klasse, terwijl bij de twee eerst
gereed , terwijl ook de t. a. p. bedoelde uitbreiding van de aan
genoemde etablissementen op de gebruikelijke voorwaarden ook geuoemde inrichting verbonden landbouwkolonie tot stand kwam.
gelegenheid bleef bestaan voor opneming van 2de en 3de klas- Na de ingebruikstelling van de nieuwe gebouwen zal het aantal
se-lijders.
verpleegden in het gesticht tot een maximum van 580 kunnen
Sedert kort heeft zichinlndië, aanvankelijk op kleine schaal, stijgen. Daar in de geneeskundige verzorging van dit groote
ook de ziekenverpleging door speciaal daartoe opgeleide vrouwen getal patiënten met het thans daarvoor toegestane Europeescli
baan gebroken. Door de in 1895 te Batavia opgerichte en sedert personeel van twee krankzinnigen-artsen (onder wie de genees(Javasche Courant dd. 3 November 1890) als rechtspersoon heer-directeur) niet naar behooren zal kunnen worden voorzien,
erkende „Yereeniging voor ziekenverpleging in Nederlandseh- is onlangs de machtiging van het Opperbestuur verkregen om,
Indië " werd namelük in den loop van 1S90 op gemelde hoofd- zoodra de Indische begrooting daartoe de gelegenheid zal hebplaats in een gehuurd gebouw een diakonessen-ziekenhuis geo- ben gegeven , dat personeel uit te breiden met een derden gepend , dat in den loop van 1897 naar eene betere localiteit werd neesheer, wiens bezoldiging zal kuunen gevonden worden door
overgebracht. waar gelegenheid bestaat tot opneming van een d<' betrekking vau geneesheer-directeur van het hulpgesticht te
12-tal 1ste klasse• patiënten. De verpleging geschiedt, onder .Samarang . welke inrichting voortaan hoofd/.akelijk zal worden
toezicht van eene directrice, door inwonende verpleegsters, bestemd voor de opneming van ongeneeslijke, doch niet gevaarzooveel mogelijk zusters diakonessen. Bij het einde van 1897 lijke krankzinnigen, op te heffen, en de daaraan verbonden
beschikte de vereeniging over 4 dusdanige gediplomeerde pleeg- functiën als bijbetrekking, en onder genot van eene toelage,
zusters. Vau de iurieliting WOldt een vrij druk gebruik gemaakt, aan een anderen geneesheer ter plaatse op te dragen. Daar het
zoodat het meermalen voorkwam dat diakonessen voor verpleging wenschelijk is dat toch voortdurend geneeskundige hulp bij de
buitens'huis niet konden worden afgestaan. Het diakonessen- hand zij , ligt het in de bedoeling hierin te voorzien door bij het
ziekenhuis berust op Christelijken grondslag. De verpleging wordt hulpgesticht te Samarang een doktor-djawa te plaatsen, zooals
verleend aan zieken van allerlei stand en gezindte. Minvermogenden er ook een aan het gesticht te Buitenzorg verbonden is.
genieten kosteloos verpleging. Gedurende de eerste twee jaren
De in het vorig verslag (blz. 152) besproken „bedbehanvan haar bestaan, d. i. van 1 Mei 1895 t/m uit'. April 1897, deliug" van onrustige en opgewekte lijders werd te Buitenzorg
werd door de vereeniging ontvangen f 20 520 (aan bijdragen in met steeds klimmend succes streng doorgevoerd. Van de drie
eens f 10 590, aan contributiën f 0 944, aan rente van tijdelijk van hier uitgezonden verpleegsters , die hoofdzakelijk met het
belegde gelden f 178 en aan verpleeggelden f 2 808), terwijl in oog op de bedaelde wyze vau behandeling in Juli 1897 in dienst
die twee jaren werd uitgegeven (ook wegens overtochtskosten werden gesteld en aan de van haar gekoesterde verwachtingen
van pleegzusters uit Nederland) f 12 461.
voldeden , werd er in Mei 1898 éën, op verzoek, wegens voorDeze eerste stap om het werk der ziekenverpleging te doen genomen huwelijk eervol ontslagen. Daar overigens, afgescheigeschieden door speciaal daartoe opgeleide vrouwen is in 1S97 den hiervan, behoefte werd gevoeld aan uitbreiding van dit op
te Soerabaya nagevolgd. Op die hoofdplaats is daartoe het initiatief degelijke wijze gevormd personeel, worden, ingevolge eene nadere
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1SC9.
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voor , die alle of bijna alle konden worden aangevuld. Overigens
waren, op kosten der betrokken inlandsche vorsten, in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta respectievelijk 9 en S vaccilaste van de Indische geldmiddelen waren verplegers en ver- nateurs werkzaam.
Ook gedurende het tijdvak waarover dit verslag loopt
pleegaten in krankrinnigengertichten gerangschikt onder de
passagier! der 2de klasse Was reeds by de uitzending van de (verg. vorig verslag, blz. 152) werden weder ten aanzien
bovenbedoelde drie verpleegsters, met het oog op hare maat- van een aantal gewesten het vaccinateurspersoneel en in
schappelijke positie als vrouwen tot den beschaafden stand verband daarmede de verdeeling in vaccinedistricten meer
behoorende, eene uitzonderingsbepaling in het leven geroe- overeenkomstig de behoefte gewijzigd. Een eigen vaccinateur
jten . waardoor het bedoelde drietal de reis in de late klas- kregen het landschap Bwool ter noordkust van Celebes, de
se kon maken, sedert
zie het Koninklijk besluit dd. 8 staatjes aan de Tomini-bocht (residentie Menado), zoomede de
Januari 1898 n". 15 in Indisch Staatsblad ir. 104 — is het over- onderafdeeling Ceramlaut en Gorani der afdeeling Banda resitoehtsreglement in dien zin gewijzigd dat verpleegsters als de dentie Amboina), voor welke onderafdeeling reeds in 1894 , by
bedoelde, bij vervoer naar en uit Indië, steeds gerangschikt wyze van proef, een vaccinateur was toegestaan (verg. het verworden in de 1ste klasse. In April 1898 (Indisch Staatsblad slag van 1895, blz. 151). De t. a. p. bedoelde tijdelijke indienstn°. 150l zijn voorts de bepalingen betreffende de bezoldiging stelling van vier vaccinateurs ten behoeve van de afdeeling
en verdere voordeelen van het personeel bij het krankzinnigen- Lombok der residentie Bali en Lombok werd in Xovember 1897
gesticht te Buitenzorg in dier voege gewijzigd dat de Europeesche voor den tijd van twee jaren verlengd.
verplegers of verpleegsters voeding ontvangen als patiënten der
Eene statistiek der verrichte vaccinatiën en revaccinatiën over
2de klasse, in stede van. zooals het Europeesche oppassers- de laatste vijf jaren is opgenomen in bijlage W hierachter.
personeel , als patiënten der 8de klasse. Hij laatstbedoelde beBij het parc-vaccinogèue te Weltevreden werden in 1897 3731
schikking is overigens de formatie van het mindere personeel vaccinatiën en revaccinatiën verricht en 93C>9 glaasjes met anibij het gesticht nog gewijzigd in dier voege , dat daardoor ge- inale lvmphe op aanvraag verstrekt, tegen respectievelijk 3045
legeuheid is verkregen om . zonder verhooging van uitgaven , en 8040 in 189(3. In eenige afdeelingen der residentie Bantam
het aantal inlandiche oppassers en oppasseressen te vermeerderen. worden sedert den aanvang van 1898, onder toezicht van den
De onder de patiënten in elk der voormelde drie gestichten inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor Java
gedurende 1897 voorgekomen niutatiën , hun landaard, zoomede en Madura , proeven genomen met bet vaecineeren van de benog enkele andere gegevens, blijken uit bijlage \V hierachter. volking uitsluitend met animale lymphe van de inrichting te
I )e werkzaamheden, waarmede de daarvoor geschikte ver- Weltevreden, nopens den uitslag van welke proeven nog geen
pleegden ook in 1S97 in de drie gestichten werden bezig ge- bericht werd ontvangen. De jaarverslagen van het parc-vaccihouden , waren van gelijken aard als vroeger. Uit de daarom- nogèue over 1895, 1896 en 1897 werden opgenomen in deel
trent met betrekking tot het Buitenzorgsche gesticht ontvangen \ X \ Y 1 I I van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandschopgaven blijkt, dat, voor zooveel de mannelijke patiënten aan- Indië.
gaat. bij eene gemiddelde maandelijksche verpleegsterkte van
Bij het aan het pare vaccinogène verbonden „Instituut Pas121) Europeanen en 12G niet-Europeanen, gemiddeld respectie- t e u r " werden in 1897 283 personen ingeënt. Sedeit de opening
velijk 29 en 102, en wat de vrouwelijke verpleegden betreft, in Juli 1895 werden in het geheel behandeld 1514 personen ,
bij eene gemiddelde roaandelijksche sterkte van 35 Europeesche waarvan tot dusver zijn overleden 2 tijdens en 12 nadebebanen 83 niet-Europeesche patiënten , gemiddeld respectievelijk 18 deling. De jaarverslagen van het instituut over 1895, 1896 en
en 03 hunner werkzaam konden worden gesteld.
1897 werden gepubliceerd in het zooeven vermelde deel van het
Bij circulaire van den directeur van onderwijs, eeredienst en Geneeskundig Tijdschrift.
nijverheid van 11 September 1897 werden , tui einde eene geregelde opneming van krankzinnigen te verzekeren naar gelang
L. Departement der burgerlijke openbare werken.
er plaatsen in de gestichten openkomen, de hoofden van
gewestelijk bestuur uitgenoodigd, om bij de toepassing van
I.
Ol'KXIiARK W D m IX HET ALGEMEEN'.
het reeds in 't vorig vorslag vermelde, met 1 Juli 1897 in
werking getreden reglement op het krankzinuigenwezen in
Van het te Batavia bewerkte technisch jaarverslag over de
Nederlandsch-Indië (Indisch Staatsblad 1897 n". 54), steeds burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië zag in
rekening te houden met de ter zake van de opneming in Februari 1898 hier te lande de vijfde jaargang (1896) het licht.
het centraal gesticht en de hulpgestichten bestaande bijzon- Het werk is ook in den handel verkrijgbaar gesteld.
dere voorschriften (Indisch Staatsblad 1885 n \ 139), terwijl bij
Eene algemeene technische inspectie in zake het burgerlijk
circulaire van deuzelfden departements-chef van 3 Februari 1898 bouwbeheer in een groot deel der buitenbezittingen heeft laataan bedoelde bestnurshoofden eenige aanwijzingen werden ver- stelijk in 1896 plaats gehad , toen niet dat doel drie hoofdinstrekt ten aanzien van de wijze van vervoer van krankzinnigen. genieurs elk naar eene groep der bedoelde gewesten werden
Geschiedt het vervoer door de zorgen der politie, dan moeten gecommitteerd. Van den op die inspectiereizen verkregen algedaartoe politiebeambten in burgerkleeding worden aangewezen, meenen indruk werd melding gemaakt in het Koloniaal Verslag van
om de lijders niet aan het stuitende van politiegeleide in het 1896 (blz. 129/130). Nadat van de uitgebrachte inspectie-rapporten
openbaar bloot te stellen en hen niet tot verzet te prikkelen. ook aan de betrokken gewestelijke bestnurshoofden was medeWijders is aanbevolen het geleide aan bedaarde en kalme personen deeling gedaan, is sedert in de zaken, welke tot opmerkingen
op te dragen , die bovendien van uitdrukkelijke bevelen moeten hadden aanleiding gegeven, zooveel het mogelijk was , voorzien.
worden voorzien om niet dan in de uiterste noodzakelijkheid Opdat in de buitenbezittingen , voor zooveel er het beheer van
van dwangmiddelen gebruik te maken. Is de hersenopgewektheid bouwwerken aan ambtenaren van het binnenlandsch bestuur
van een lijder van dien aard , dat hij aan politiegeleide niet wel moet worden overgelaten . de werken ook verder in bevredigeuden
kan worden toevertrouwd, dan geeft de circulaire vrijheid de staat van onderhoud blijven verkeeren, heeft de Gouverneurtusschenkomst van den geneesheer-directeur van het betrokken Generaal het nog onlaugs (gouvernemeutscirculaire van 7 Juni
krankzinnigengesticht in te roepen om deskundig personeel uit 1898) wensehelijk geacht, zij het ook ten overvloede, opzettelijk
dat gesticht met de overbrenging van den lijder te belasten. onder de aandacht der gewestelijke bestuurders aldaar te doen
Ten einde dit laatste te kunnen doen zonder telkens de sanctie brengen , ter mededeeling aan de hun ondergeschikte bestuursder Kegeering te vragen, is in April 1898 ter zake eene algemeene atnbtenaren , dat de Regeering er prijs op stelt dat niet-technici,
machtiging aan de directeuren der gestichten verleend.
die met het onderhoud van bouwwerken zijn belast, bij voortduring
De kosten van de drie gestichten bedroegen over 1897 f 29S 219 ook aan dit deel van hunne taak de noodige zorg besteden.
(namelijk wegeis traktementen, enz., van het personeel f 130 4(56
en wegens kleeding, voeding, enz., der patiënten f 107 753). De
Technisch personeel. Gedurende de twaalf maanden, verloopen
ontvangsten wegens verpleeggelden van betalende patiënten be- sedert de afsluiting van de opgaven in 't vorig verslag (15 April
liepen f 43 751.
1897), werden , ter aanvulling van vacatures onder het technisch
personeel der burgerlijke openbare werken, in den rang van
Vaccine. Onder het van gouvernementswege aangestelde (in- adspirant-ingenieur 6 ingenieurs in dienst gesteld, van hier
landsche) vaccinatcurspersoneel, met inbegrip van eenige hulp- uitgezonden ter voldoening aan de aanvraag voor 1898. Tot de
vaccinateurs en bezoldigde élèves ten getale van omstreeks 364 in bedoeld tijdvak plaats gehad hebbende mutatiën onder het
personen, kwamen in den loop van het verslagjaar 18 vacatures ingenicurspersoneel droeg o. a. by , dat in September 1897 aan
aanvraag van de Indisclie Regeering. vóór het einde van 1808
nog een viertal verpleegsters van hier uitgezonden. By het
reglement op het verleenen van overtocht naar en uit Indië ten
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twee ingenieurs (een der 1ste en éen der 3de klasje), aauvankelijk voor /es maanden , buitenlandsch verlof buiten bezwaar
van den lande werd verleend, ten einde bun de gelegenheid
te geven om zich tijdelijk ter beschikking te stellen van de bier
te lande opgerichte „Maatschappij .Suriname", en wel om werkzaam te zijn in bet belang van de door die Maatschappij voorgenomen exploratie van een deel der kolonie .Suriname. Sedert
is bier te lande ten opzichte van beide ingenieurs o. a. bepaald
dat zü ten beboeve van deze opdracbt tot in het begin van
19O0 uit Nederlandsch-Indië afwezig zullen mogen bljjven, in
dier voege dat zij uiterlijk op 1 April van dat jaar weder ter
beschikking van de lndiscbe Regeering zullen moeten zijn.
Terwijl de formatie van het ingeuieurspersoneel onveranderd
bleef, onderging die van bet mindere technisch personeel in
Januari 1898 (Indisch .Staatsblad n'. 12) eene vermeerdering
met 1 opzicbter (zie vorig verslag, blz. 153, noot </). Medio
April 1898 was bet personeel overeenkomstig de formatie voltallig, en bestond dus uit 02 hoofd- en verdere ingenieurs,
23 architecten en 160 opziebters , waarover voor den algemeenen
en voor den gewestelij ken dienst besebikt werd op de wijze als
in bijlage X bierachter vermeld. Bovendien waren op genoemden
datum boven de formatie in dienst 21 ingenieurs (5 meer dan
het jaar te voren door uitbreiding van het teebniseh beheer bij
de bevloeiings- en afwateringswerken in de Solo-vallei) en 44
architecten en opzichters. Voor welke andere doeleinden dan
voor de werken in de Solo-vallei over laatstbedoeld ingenieursen verder technisch personeel werd beschikt, kan mede uit
voormelde bijlage blijken.
Aan het in bet voorjaar van 1S97 afgenomen examen voor
opzichter slaagden 12 candidaten , waardoor, met inbegrip van
de 22 nog ongeplaatste geslaagde candidaten van vorige examens,
34 candidaten voor plaatsing beschikbaar waren. Van hen werden
er gedurende het besproken tijdvak (15 April 1897—15 April
189S) 5 als opzichter aangesteld.
Evenals in 1»9G bleven 13 waterstaatsambtenaren met de
functié'n van landmeter belast.
Als tn'delijke opziebters (werkbazen) waren in 1897 128 personen gedurende het geheele jaar in dienst (zijnde 20 meer dan
in 1890) en bovendien een niet opgegeven aantal gedurende
gezamenlijk 511 maanden, betgeen neerkomt op 43 personen
gedurende een vol jaar (over 1890 beliep dit laatste aantal 20).

gestraften gedurende 1£97 verrichte arbeid ten behoeve va',
burgerlijke openbare werken geacht kunnen worden eene geldswaarde te hebben vertegenwoordigd van f 532 105 (f 35 784 bij
vernieuwingen en nieuwe werken en f 190 321 bij werken TOOI
gewoon onderhoud en herstelling). Verdeeld naar de soort der
landswerken , d. i. naar gelang de gestraften dienst presteerden
ten behoeve van de '.verken aan gebouwen (civiele), ten behoeve
van bevloeiiugswerken, dan wel ten behoeve van aanleg en
onderhoud van bruggen , wegen, enz., was het cijfer respectievelijk f 207 3S0, f 29 305 en f 295 420.
Over opkomst van het werkvolk viel niet te klagen. De aansehaffiug van het benoodigde djatihout ging nog niet geheel
naar wensch; in de behoefte aan andere materialen van iulandsehen oorsprong werd voorzien zonder dat daarbij eenige moeielijkheid werd ondervonden.
De meeste werken werden in eigen beheer uitgevoerd , soms
met onderhaudsche uitbesteding van onderdeden. In die gevallen , waar men meende kans van slagen te hebben , werden
openbare aanbestedingen gehouden. Van de 17 werken, voor
welker uitvoering getracht werd op die wuze aannemers te
vinden (verg. de halijaarlijksche overzichten gepubliceerd bij de
nos. van 27 Augustus 1897 en 25 Januari 1898 der Javasche
Courant) kon in 11 gevallen tot toewijzing worden overgegaan.
Die toewijzingen liepen over een totaal bedrag van f 210 335
(f17308 minder dan de sommen waarop de werken begroot
waren). Van de bedoelde 11 werken werden er gegund 7 aan
Europeanen voor f 72 585 en 4 aan Chincezen voor f 173 750.
De belangrijkste aanneming betrof den bouw van eene txevansfenis voor 700 personen te Djokjokarta. Begroot op f 129 785,
werd dit werk door een Chinees aangenomen voor f 119 480,
een en ander ongerekeud de kosten van eenige niet in den
handel verkrijgbare en daarom uit 's lands voorraad te verstrekken materialen. Bij de uitvoering bleek dat men met een
onervaren aannemer te doen had. De taak van den toezichthebbenden waterstaatsambtenaar werd daardoor belangrijk verzwaard.
II.

BlJZONDKKIIKIil.V ROPBHa SOMMIOK W E U O .

Gebouu-cH. Voor werken aan burgerlijke landsgebouweu werd
in 1S97 besteed (volgens voorloopige opgaven) f 2 230 751,
namelijk aan vernieuwingen en nieuwe werken f 1 318 305 en
voor onderhoud en herstelling f 912 446. In voormelde bijlage X
l'itrrwriinj ran werken In 1897 waren vanwege her. departe* vindt
men die sommen gesplitst naar gelang van de verschillende
ment der burgerlijke openbare werken ter zake van bouw- en categorieën
van gebouwen.
waterstaats werken (dus zonder de spoorwegwerken te rekenen)
in het geheel in uitvoering 1562 vernieuwingen en nieuwe
Wegen en bruggen. Ten laste van de voor het departement
werken, namelijk 968, die begrepen waren in het bij genoemd der burgerln'ke openbare werken toegestane fondsen (en dus
departement in het voorjaar van 1896 ontworpen werkplan voor ongerekeud de koelieloonen door het departement van binnen1897, en 594 waarop bij dat werkplan niet of niet meer was landseh bestuur bestreden uit de fondsen , die nit het hoofdgerekend (o. a. 259, die reeds in 1896 hadden moeten zijn vol- geld van heerendienstplichtigen als excedent beschikbaar waren)
tooid, en 50 die door hoofden van gewestelijk bestuur op eigen werd gedurende 1897 uitgegeven : voor bet aanleggen van nieuwe
gezag waren bevolen, meestal tot herstel van schade , veroor- wegen f 7540 en voor het verbeteren van bestaande wegen
zaakt door rampen van booger hand).
f 276 853, terwijl voor het bouwen of Vernieuwen van bruggen
De verwerkte i ommen, voor zooveel zij niet kwamen ten en duikers (dus zonder het aan onderhoud of herstelling ten
laste van het excedent van het hoofdgeld van heereudienst- koste gelegde) besteed werd f 1 145 132.
Het totaal der bruggen en duikers , die in de verschillende
plichtigen of ten laste van het departement van binnenlandscb
bestuur, ') beliepen in bet geheel (volgens voorloopige opgaven) gewesten gedurende 1897 gebouwd of vernieuwd werden, met
f 9 848 832, waaronder f 3 058 810 ter zake van gewoon onder- inbegrip van die (ten getale van 177) waaraan reeds in 1896
houd en herstelling. Voor eene specificatie dier bedragen , naar begonnen was, beliep 1172, nagenoeg evenveel als in 1896.
gelang van den aard der werken , ook in vergelijking met de Van de bedoelde 1172 bruggen en duikers kwamen er 904
bij de begrooting toegestane sommen, zij verwezen naar voor- gereed, tegen 1031 in 1S90. Herstellingen werden in 1897 vermelde bijlage X. Diezelfde bijlage bevat voorts eene opsomming richt aan 560 bruggen en duikers, zijnde 39 meer dan in 1896.
van de voornaamste nieuwe werken of vernieuwingen gedurende Voor de behoefte van 1897 waren uit Europa geëischt de
1897 vanwege het burgerlijk bouwdepartement onderhanden ijzerwerken voor den bovenbouw van 14 vakwerk-brugixen.
geweest, zoomede van de werken , bestemd geweest om in ge- die alle in dat jaar in Indië werden ontvangen.
noemd jaar te worden ondernomen of voortgezet, maar die nog
Verder is omtrent hetgeen in 1897 op het gebied van wegen
buiten uitvoering waren moeten blijven.
en bruggen tot stand kwam of voorbereid werd nog het volBij de uitvoering van openbare werken werd , waar dit mogelijk gende gemeld.
bleek, van de werkkrachten van veroordeelden tot dwangarbeid
In de residentie Bantam werd een gedeelte van den grooten
en van politioneel gestraften gebruik gemaakt. Volgens eene postweg van de hoofdplaats der afdeeliug Pandeglang naar
raming, gegrond op de van de hoofden van gewestelijk bestuur, Rangkas Betoeng (afdeeling Lebak), ter vermijding van zware
met uitzondering van den resident der Oostkust van Sumatra, hellingen , omgelegd. Voor de verbreeding , enz. van het hoofdontvangen gegevens, zou de door bedoelde veroordeelden en zakelijk uit een hier en daar afgebroken voetpad bestaande gedeelte Leuwisema - Gardoc Batok in den weg van Tjipannas via
Gardoo Batok naar Madja, in het district Sadjira (afdeeling
') Ten laste van laatstgenoemd de|rirtenient kwamen namelijk de koelie- Lebak), werd eene opneming gedaan en een ontwerp ingediend.
loonen (ei 18U7 tot een bedrag van i 501013), uitl.etaild a.in do teweikgoslcUI.'n t>ü liecrendienstwerken die geheel of ten deele in vrijen arbeid ol' In verband met bet groot aantal heerendienstplichtigen , dat
althans t.'gen betaling werden uitgevoerd. Over de ten laste van liet exeedc nt- voor het werk noodig is , zal de uitvoering daarvan over 2' ,
a. 3 jaar moeten worden verdeeld.
lioofdgeld bekostigde werken zie bijlage L liuiachter.
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in de residentie Tagal. De ondernemers dragen in de kosten
van dat toezicht, hetwelk wordt uitgeoefend door een opzichter
hand Benomen. Benige wegen ter hoofdplaats Batavia werden van den waterstaat en 's land burgerlijke openbare werken met
verhard met gebraikmakiiig van aaphalt»Op bet terrein, vroeger 9 mantri's, jaarlijks f 8000 bij.
in gebruik voor de werkplaatsen der staatsspoorwegen te BuitenIn den westmoesson van 1896/97 is binnen een gedeelte van
zora. werden wegen aangelegd.
het
bevloeiingsgebied der Deniaksche waterwerken (residentie
Wat de residentie Erawang betreft, werden beëindigd de
eene proef genomen met eene meer systematische
opnemingen voor het verbeteren van den weg Tjikampak-Tji- Samarang)
waterverdeeliug,
terwijl ook in den oostmoesson van 1897 de
lamaija. De uitvoering van het werk wordt echter voorloopig vvaterverdeeliug, met
het oog op de teelt van tweede gewassen ,
uitgesteld , met het oog op de hoogc kosten van het transport een onderwerp van bijzondere
zorg van den chef der irrii?atievan rerhardingtmateriaa], welk bezwaar zich minder zal doeu afdeeling
Seraug
heeft
uitgemaakt.
verschillende bemoeiegelden wanneer de stooniverbiudingen in bedoelde streek, waar- nissen hebben gunstige resultaten Deze
opgeleverd en aanleiding
voor vergunning is gevraagd, tot stand komen.
gegeven tot het opmaken van een cultuurplan (in den geest als
De tot den nieuwen weg in de residentie Preauger Begent- op blz. 134 van het verslag van 1896 is beschreven) voor den
schappen van Soemedang naar de grens van Cheribou behoo- westmoesson van 1897/98 voor een gebied van 26 000 bouws
rende overbrugging van de Tjiloetoeng en de Tjimanok eu de oppervlakte. Men stelde zich in de eerste plaats hiermede ten doel
wegsverlegging ter verkrijging van geschikte toegangswegen tot de beplanting der sawahs spoediger te doen afloopen en zóó
die bruggen kwamen gereed. Met de verlegging van den trans- de gronden in den volgeuden oostmoesson vroeger beschikbaar
portweg Tjikalong - Penggalengan werd voortgegaan. De brug te doen komen voor het planten van tweede gewassen. Voorloopig
over de Tjitaroem met bijbehoorende wegsverleggingin den weg is men hierin naar weusch geslaagd. Immers, hoewel de regenval in
van Tjiniarewe via Batoedjadjar en Tjihampelas naar Goenoeug- December 1897 zeer ongunstig was, had men op den laatsten
haloe werd voltooid.
dier maand 37 pet. der sawahs beplant, tegen 10 pet. in het
De opnemingen tusschen Madja en Telaga in de residentie even ongunstige jaar 1896, en 45 pet. in een der gunstigste van
Cheribou ter verkrijging van een goeden transportweg tusschen de acht jaren, waarover gegevens voorhanden zn'n.
Madjalengka, Koeningan en Tjianiis werden voortgezet en beeindigd: een op die opnemingen gegrond voorloopig ontwerp
De in Januari 1897 ingestelde (ten deele permanente) commissie
werd opgemaakt. Verder werd in genoemd gewest een gedeelte voor het onderzoek naar de rentabiliteit van ontworpen irrigatievan den postweg Lossari - Tjiledoek verlegd.
werken (zie vorig verslag, blz 155/156) had die tydrooveude
In de residentie Pekalongan bleef de verbetering van den weg taak al aanstonds te volbrengen met betrekking tot eenige grootere
Bandar Sidaijoe — Batoer (ten onrechte in de over 1896 ontvangen of kleinere plannen voor streken in Bantam, Krawang, Cheribon , Tagal. Pekalongan , Soerabaya , Pasoeroean , Bezoeki,
berichten als voltooid gemeld) nog onderhanden.
De in 1896 aangevangen verbetering van eenige wegen in de Baujoemas , Bagelen , Kadoe , Madioen en Kediri. Bij het einde
des jaars had de commissie in behandeling genomen de opafdeeling De mak (residentie Samarang) kwam gereed.
Voor de verbetering van den weg van Baudjaran over Kelaug drachten aangaande de irrigatieplannen in de beide laatstgenaar de grens der afdeeling Joana (residentie Japara) werd eene noemde gewesten, Pasoeroean , Cheribou , Tagal en Pekalongan.
Met betrekking tot een tweetal plannen, betreffende de vernadere opneming gedaan.
De verlegging en verbetering van een gedeelte van den bin- betering der bevloeiing in de districten Waroedjayeng en Kernenpostweg in de residentie Rembaug van Blora over Bodjonegoro tosono der residentie Kediri, en in de stroomgebieden der
Waloeh- en Kamboet-rivieren in de residentie Tagal , deed de
naar de grens van Soerabaya kwam nagenoeg gereed.
In de residentie Pasoeroean was de verlegging van een ge- commissie nog in 1897 van haar gevoelen blijken.
deelte van den weg van Pandemas naar Xgantang, op de
Geen van de groote irrigatiewerken, welke onder uit. 1896
ijzeren brug n a , nagenoeg voltooid.
in uitvoering waren, werden in 1897 voltooid , en evenmin werd
Opnemingen werden aangevangen en beëindigd voor eene in dat .jaar eenig nieuw groot werk van dien aard onderhanden
verbetering aan den weg van Randoeagoeng naar Djatiroto genomen. Aan de werken in de Solo-vallei werd in 1897, met
inbegrip vau de hier te lande gedane uitgaven (f375 312),
in de residentie Probolinggo.
De werkzaamheden tot verbetering van de wegen Djember- besteed f 3 086 132, en aan andere groote irrigatie- en afwateringsPoeger en Sitoebondo - Banjoewangi in de residentie Bezoeki werken (buiten de uitgaven voor opnemingen , projectwerk en
verdere voorbereiding) f 628 302. Voor elk werk afzonderlijk
werden verder voortgezet.
In de residentie Madioen werd de verbetering van een gedeelte vindt men dit laatste (zoomede het aan opnemingen, enz. bevan den postweg van Patjitan naar Ponorogo onderhanden steed) bedrag gespecificeerd in tabel III vau bijlage X hierachter.
De sedert langeren of kortereu tijd in voorbereiding zynde
genomen.
Ter Sumatra's Westkust werd in de Padangsche Bovenlanden irrigatieplannen, voor zooveel reeds in ontwerpen belichaamd,
een begin gemaakt met de verbetering van het weggedeelte maar nog niet ter uitvoering aange.vezen, omdat daaromtrent
Si Pisang - Bondjol. In de residentie Tapanoli werd voortgegaan nog niet bij de begrootingswetten is beslist, zooate het Tangsi-plan
met het tot karreweg geschikt maken vau den weg vauSiboga in Kadoe, de verbetering der bevloeiing in de districten
Waroedjayeng en Kertosono in Kediri, en de Kedoengkandangnaar Loenioet.
In Benkoelen werd voortgewerkt aan de verbetering en ver- bevloeiing iu Pasoeroean , werden vermeerderd door het gereed
harding van den militairen weg van Taba Penandjoeng naar komen in 1897 van ontwerpen voor het Kamboet-len Waloeh-)
Kepahiang en van de wegen van Benkoelen naar de grens der plan in Tagal, voor de uitbreiding en verbetering der bevloeiing
in het district Senggoro (Pasoeroean) en voor bevloeiingeu in
atdeeling Seloema en naar die der afdeeling Laïs.
Met de opnemingen in de Lampongsche Districten in het Djokjokarta. Overigens werden de opnemingen , waarmede men
belang van de verbetering van den weg van Telok Betong in 1896 bezig was, in 1897 voortgezet. Belangryke nieuwe opnemingen werden iu 1897 niet ter hand genomen ; wel eenige
over Tandjong Karang naar Kotta Agoeng werd voortgegaan.
In de residentie Oostkust van Sumatra werd de verbetering opnemingen en ouderzoekingen van kleinen omvang, waarotnvan den weg vau Loeboe Pakam (hoofdplaats der afdeeling trent verwezen zij naar evenbeJoelde tabel III. Van één
Serdang) naar de Battaklanden ter hand genomen en voltooid, dier in voorbereiding zijnde kleinere werken (over de werken
terwijl met de verbetering vau den weg van de gewestelijke en opnemingen van grooien omvang wordt hierna in' bijzonderhoofdplaats Medan naar Biudjei (afdeeling Boveu-Langkat) en heden gehandeld), waarvoor de opnemingen in 1896 waren
den bouw van 16 noodbruggen iu dien weg een begin werd gemaakt. begonnen , kwam in 1897 het voorloopig ontwerp gereed. Het
In de afdeeling Gorontalo der residentie Menado kwam gereed plan betreft de verbetering eu uitbreiding vau de bevloeiing
de reeds sedert lang onderhanden geweest zijnde, doch af en uit de rivieren Soerak en Welang in de afdeeling Bangil der
toe door gemis aan werkkrachten gestaakte verbetering van het residentie Pasoeroean. De kosten van het werk, hetwelk bevlotiing zal verschaffen aan p. m. 1250 bouws gouvernementsbergpad Kwaudang - Limbotto.
grond en p. m 130 bouws van het erfpachtsland Alkmaar, en
Jitn,loeii>i<js- M afwateringswerken. De op blz. 156 van het vorig bovendien gelegenheid zal aanbieden om nog ongeveer 1040
verslag bedoelde regeling, volgens welke de eigenaren van bouws vau Alkmaar ruimer van water te voorzien dan tot nu
laudbouwondernemingen zouden bijdragen in de kosten van het toe geoorloofd was, zijn begroot op ten hoogste f 50000. Over
van gouverneineutswege uit te oefenen toezicht op de water- de toekomstige regeling vau de waterverdeeling, bij eventueele
verdeehng. is in Januari 1898 (Indisch Staatsblad n . 13) uitvoering van het werk . en over de wijze waarop de erfpachter
ingeroerd voor het stroomgebied der Goeng- en Koemisik-rivieren van Alkmaar in de kosten zou hebbeu bij te dragen, werd in
De verbetering van den grooteu postweg van Batavia naar

Bantam door bet aanbrengen van eene rerbarding werd ter
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don aanvang van 1898 nog van gedachten gewisseld. Het aandeel
door bedoelden ondernemer te dragen in de kosten van het
opneinings- en projectwerk is bepaald op f 1750, daarbij ook
gerekend zijn aandeel in de kosten van net daarvoor gebezigd
waterstaatspersoneel in vasten dienst. Buiten deze laatste kosten
is voor het voorbereidend werk besteed f 3130.
Voor liet aanleggen, verbeteren , herstellen of vernieuwen van
bevloeiings- of afwateringswerken van geringen omvang werd
in 1897 uitgegeven f 277 263. Ook hieromtrent vindt men nadere
opgaven in de meervermelde tabel III.
Omtrent den gang van zaken met betrekking tot de werken
in de Solo-vallei, ten behoeve van welke tot uit. 1897 was uitgegeven hier te lande f 1801353 en in Indië f 10 024 233 of
in 't geheel f 11 825 586, valt het volgende aan te teekenen.
Naar gelang in 1896 voor de uitvoering van belangrijke onderdeelen van dit groote werk, dat de bevioeiing geldt van ruim
223 000 bouws, 1 ) fondsen werden toegestaan (verg. vorig verslag,
blz. 158), rees bij den directeur der burgerlijke openbare werken
twijfel of wel gehandhaafd zou kunnen blijven de totaal-raming
(f 18 930 000), welke tot grondslag heeft gestrekt van de voorstellen die in 1893 (verg. het verslag van dat jaar, blz. 143) tot
de uitvoering van het plan deden besluiten. De met de uitvoering belaste ingenieur , uitgenoodigd om ter zake te berichten ,
heeft daarop eene nieuwe raming ingediend , die een veel hooger
eindcijfer aanwijst, voor een goed deel als een gevolg van de
omstandigheid dat voor het grondverzet hoogere eenheidsprijzen
bleken te moeten worden in rekening gebracht dan by de vorige
(tot het algemeen voorloopig ontwerp behoorende) raming, op
grond van de bij de uitvoering der Porrong-werken in Soeraban'a
betaalde prijzen, was aangenomen. De Gouverneur-Generaal,
met deze teleurstellende bevinding in wetenschap gesteld, heeft toen

(September 1897) twee hoofdingenieurs der 1ste klasse in commissie gesteld, met opdracht om, na ook plaatselijk het uoodige
te hebben opgenomen en bestudeerd, te rapporteeren over de
nieuwe raming door den uitvoerder opgemaakt, over de wijze
waarop de vorige raming is geschied en waarop de werken
worden uitgevoerd en over de mogelijke middelen om de verdere
uitvoering op zuiniger voet te kunnen ter hand nemen. Volgens
recente berichten was het door de gecommitteerde deskundigen
inmiddels uitgebrachte rapport in handen gesteld geweest van
den nieuw opgetreden directeur der burgerlijke openbare werken,
die , na zelf een kort bezoek aan de werken te hebben gebracht,
in Augustus 1898 van zy'ne zienswijze in deze had doen binken.
In 1897 werd geen ander onderdeel van het werk geautoriseerd
dan de (op eene uitgaaf van f61 700 geraamde) bouw van een
aantal inlaatsluizen in het hoofdkanaal, met welker uitvoering
echter nog geen begin werd gemaakt. Ook voor de vroeger reeds
ter uitvoering goedgekeurde kunstwerken werd nog slechts voorbereidende arbeid verricht, bestaande ia het verzamelen of aaumaken van de benoodigde materialen , als: hout, breuksteen,
baksteen, kalk en cement. In hoofdzaak werd dan ook weder
graaf- en baggerwerk verricht, omtrent de vordering waarvan
het volgende overzicht eenige gegevens bevat, ontleend aan de
geregeld in de Javasche Courant gepubliceerde maandverslagen
betreffende den voortgang der werken. (Sommige opgaven verschillen met die in 't vorig verslag doordien in den loop van
1897 het eerste 1700 IL lange gedeelte van het hoofdkanaal in
administratie is overgegaan bij het complex van werken , die te
zamen de prise d'eau uitmaken , tot welk kanaalgedeelte ook
behoort een gedeelte eer in het staatje in de tweede plaats genoemde afwateringswerken,
zoomede één der 8 kruisingen met
rivieren. : )

Gcmamde
hoeveelheid te
verzetten
grond
(in AR).

K e e l s ter uitvoeiing goedgekeurde gedeelten der werken.

Gedeelten (gezamenlijk p in. 83 K M.) van liet hooldkanaal
Ilermslooten en afwateringen
Kunstwerken voor de kruising van liet hooldkanaal met 7 rivieren .
Kunstwerken aan Je prise d'eau van het hoofdkanaal te Xgloewal;
1ste gedeelte (onver leeld pand) van het 1ste noorderkannal ( 2 ( 6 K.M.)
.
Kunstwerken in het "nverdeelde is!e noorderkuunnl (inlantsluis. '.' stnrtdaminen en 1 syphonduiker)
ï d e gedeeïtj (verdeeld pand) van l noordennk ivoor zooveel de H U M i:> K.M betreft)
het tste noorderkanaal.
| zuMertak («oor zooveel de eerste i l I K M. betreft)
1ste gedeelte van h<-t 2de noorder- of schecpvaartknnaa! 19.7 K.M.)
Inlaatsluizen in het hooflkanaal
Doorgraving van de heuvels tosschen d« S naaiwerk
li iggerwerk
S'1J-rivier en du Ja\a-zee.

1
(( ÏE 529 000
1)78 685
4 328 000
1175 704
12i 992
:i20 3t5
201 0U5
078 122
KI Hl
8 T M 00»
t 'Jiil OUO
44 313 I M

a) Hierbij niet gerekend ruim 900 000 M'. gronlverzet.
Ilabat, en voorts voor enkele anlerj hulpwet-ken.

!ig g e w e s t

hoofdzakelijk

Van het grondverzet aan het hoofdkanaal was tot uit. 1897
141 000 M3. verricht door een graafwerktuig; van dat aan de
prise d'eau 95 000 M3. Aan de doorgraving werkten ten hoogste
5 graafwerktuigen van verschillend type, waarvan er meermalen één of meer in herstelling waren of eene ingrijpende
verandering ondergingen. Tot uit. 1897 was aan de doorgraving
door werktuigen in 't geheel 708 000 M3. verzet. Het baggerwerk
geschiedde geheel met werktuigen.
Van de 8 nieuwe in Europa bestelde graafwerktuigen, alle
geconstrueerd volgens de bij ondervinding gebleken doelmatigste
inrichting, zijn er 3 van hier verzonden in November en December 1897, en de 5 andere, met grootere of kortere tusschenpoozen, in de maanden Januari t m Mei 1898.
Daar de practijk had geleerd, dat de graafmachines in den
oostmoesson zeer veel voordeeliger werken dan in den regentijd,
was in 1897 van Juli tot November dag en nacht doorgewerkt

') Dit cijfer is de bij het algemeen voorloopig ontwerp aangenomen bevloeihare oppervlakte. Door eene nog vóór de aanvatting der werken in dat
ontwerp nehraclite wijziging zal liet enter waarschijnlijk 4 pi t. l n o g e r gesteld
kunnen w o r d e n , namelijk op p. m. 232 000 bouws. Zoolang echter de t r a c é s
niet dcBnitief zijn bepaald, kan de te irrigceren oppervlakte uu t met juisthiiii worden opgegeven.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899

Verricht grondverzet (in M \ ;

vóór 1897

4 3*0
«x
57
790
MI
n

720
282
407
005
340

in 1897.

995 325
13 185
313 900
2 UI

Te zamen.

5 310
81
57
1 104
305

045
407
467
505
401

,.

2 l i 110

80 07

324 791

478 7.ïS
239 845

5>ü 807
472125

I 040 565
711 970

SMS 191

2 439 138 «)9 0U2 331

voor den aanleg van eene transportbaan (werkspoor) van Xgloewak

naa

met gebruikmaking van electrische verlichting. Op deze wijze
werd met het doelmatigste werktuig in maximum eene opbrengst
van 25 100 M3. in één maand verkregen. Toen in November
zware regens intraden , werd het werken met de graafmachines
nagenoeg geheel gestaakt.
De nieuwe uit Europa ontvangen baggermolen werd in Februari 1897 in dienst gesteld; gedurende den verderen loop van
het jaar werd dientengevolge in de doorgraving met twee baggermolens gewerkt, daar de derde nog steeds ten behoeve van
de Porrong-werken tijdelijk bleef afgestaan en eerst in het begin
van 1898 weer beschikbaar kwam.
Het in de beide vorige verslagen bedoeld werkspoor van
Ngloewak (de plaats van opstuwing) naar Babat kwam in Augustus
1897 voor exploitatie gereed en werd toen in gebruik genomen.
De ongeveer 10 K.M. lange trausportkabel voor het vervoer van
') In verband hiermede is voor de lengte van het geautoriseerde gedeelte
van het hoofdkanaal nu opgegeven p. in. 88 K.M. en voor het aantal kruisingen 7. Verder i s , als gevolg van de gewijzigde indcrlinir, Int vóór 1897
aan het hoofdkanaal verricht grondverzet verminderd met '258 TliO M \ (zünde
de over het 17( 0 M. lange gedeelte vcr/.i t i e l o . - v c e l h e i d ) , het grondverzet
aan bermslooten en afwateringen met 'J21 1 H*. en dat voor de kruisingen
met 26 301 M». Dtzt
dri:- hoeveelheden zijn gevoegd geworden bjj het grondverzet aan de prise d'et u.
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breuksteen van de vindplaats Banjoe üeripan naar Ngloewak p. m. 1 100 000 M'1. gereed. De inlaatsluis te Rentang, de 3 bruggen
(zie vorig verslag, blz. 158) werd ontvangen , maar was op uit. en de syphonduiker voor den afvoer van het water der Tjirangon
1897 nog niet gemonteerd. Het verkrygeu van het lange, voor en der Tjikem..ngi waren voltooid ; alleen moest de houten drempel
de steunpunten benoodigde hout leverde nioeielijkheden op.
in de rivier bij de inlaatsluis nog een weinig worden verlengd.
.Met het verzamelen van materialen werd voortgegaan. Op Het kunstwerk in de Tjikeroe kwam, op enkele onderdeden
uit. 1897 waren bü de prise d'eau te Ngloewak en op andere n a , gereed. In dit kunstwerk zyn eenige scheuren ontdekt,
depótplaatsen UK)000 M \ breuksteen verzameld, terwijl boven- die, na eens of meermalen te zijn dichtgemaakt, ten slotte
dien te Baujoe Oeripan nog 17 200 M3. ter verzending gereed geen werking meer vertoonden.
lagen.
Een voorloopig ontwerp voor de verder noodige werken tot
De benoodigdheden voor de oprichting van twee permanente verbetering en zoo mogelijk uitbreiding der bevloeiing kwam
steenbakkerüen werden uit Europa ontvangen. Op uit. 1897 gereed, maar moet wijzigingen ondergaan.
waren beide etablissementen in aanbouw, het eene te Ngloewak
T a g a l . 1". Verbetering van de bevloeiing en afwatering
en het andere te Doerek ten zuidoosten van Bodjonegoro. De
op beide plaatsen in 189(5 gereed gekomen inrichtingen voor in Wcst-Bi-elics tusschen de Lossari- en de Babakan-rivier, ten
het branden van roode cement waren ia 1897 niet voortdurend nutte van p. m. 20 300 bouws; geraamde kosten f 1 100 000
in werking. Ook het kalkbranden te Ngloewak en te Tjileboeng , (f 954 600).
Tot uit. 1897 was verwerkt f 919 187 , waarvan f 49 338 in
evenals de aanvoer van kalksteen , bleef' gedurende een gedeelte
van het jaar gestaakt. In de centrale houtzagerij te Bodjonegoro 1897. De blijkens het vorig verslag op weinig na voltooide werken ,
namelijk de coupure in de Lossari-rivier en de verbetering van
was op het einde van 1S97 95 583 M'. zaagsnede verricht.
De opkomst van koelies was in 1897 niet bevredigender dan den waterafvoer der Lebak Sesepan, kwamen gereed. De in
in het voorafgegane jaar, toen de maandopgaven betreffende November 1896 onderhanden genomen verbetering van het
het gemiddelde aantal per dag uiteenliepen tusschen nog geen Kaboejoetan-hoofdkanaal werd grootendeels voltooid; van de
5000 (in Mei) en ruim 14 100 (in November), terwijl in 1897 daarvoor toegestane f 11440 bleef op uit. 1897 nog slechts
wel is waar het laagste gemiddelde aantal nog bedroeg 0380 f 1361 te verwerken. De gunstige invloed van dit werk op het
(in Juniï, doch het hoogste gemiddelde slechts aanwees 12 002 debiet der leiding viel reeds in den loop van het jaar ten
(in April). Het gemiddeld aantal ambachtslieden daags wisselde i duidelijkste op te merken. Een begin werd gemaakt met eene
in 1897 per maand af tusschen 806 (in Maart) en 1337 (in ! verdere verbetering van de Babakan-hoofdleiding volgens hetzelfde stelsel, namelijk afgraving van de ©evers onder flauw
December).
Op het hoofdbureau te Bodjonegoro werd voortgegaan met talud en met bermen, en zorgvuldige afleiding door middel
van bermslooten van het regenwater, van het terrein af komende.
het maken van ontwerpen.
Het aanzienlijke grondverzet, dat hiervoor noodig i s , zal, over
Ten aanzien van de voortzetting gedurende 1897 van de overige een aantal jaren verdeeld, grootendeels door gestraften worden
groote irrigatiewerken valt voor elk dier werken in het bijzonder uitgevoerd. De kosten zijn geraamd op f' 12 629, van welk
het volgende te berichten.
bedrag in 1897 eene som van f 9063 is uitgegeven, grootendeels voor den biuw van eene tijdelijke gevangenis.
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 TjilicaIn 1897 werd machtiging verleend tot de uitvoering in vrijen
vlakle uit de Tjisokkau , ten nutte van p. m. 8600 bouws in het arbeid van een nieuw belangrijk werk tot verbetering van de
district Tjihea der afdeeling Bandong : geraamde kosten f 800 000 afwatering. Het bestaat ten eerste in het graven van eene
[f 759 00Ó]. »)
nieuwe Kaboejoetan-monding, van het punt waar de uitgevoerde
Gedurende 1897 werd voortgegaan met de uitvoering van de normalisatie eindigt, rechtstreeks naar zee, en ten tweede
3de sectie der hoofdleiding met de bijbehoorende secundaire in het graven van eene coupure van de Tandjong-rivier naar
leidingen, voor welk een en ander. met gedeeltelijke gebruik- 1 den ouden benedenloop der Kaboejoetan. Door de uitvoering
making van heerendiensten (namelijk tot het beschikbaar aantal van het eerstgenoemd onderdeel zal de afwatering van de
van 23 300 dagdiensten 'sjaars), f 67 435 werd uitgegeven.
terreinen tusschen de Babakan en de Kaboejoetan en tusschen de
Het grondverzet ten dienste van de hoofdleiding en den daar- Kaboejoetan en de Lossari niet meer door het bandjirwater der
langs loopenden weg kwam, met inbegrip van de bezodiug, Kaboejoetan belemmerd worden. Door het andere onderdeel
nagenoeg gereed. Ook werden , op enkele n a , voltooid de kunst- wordt de afwatering van het in de tweede plaats genoemde
werken in de hoofdleiding. Aan de secundaire leidingen werd terrein verbeterd. Dit terrein ontvangt nu nog het bandjirnog slechts weinig verricht. Een der tunnels in de 1ste sectie water uit de Tandjong en eenige kleine riviertjes; er zijn plannen
der hoofdleiding, waarin zich over eene lengte van 16 M. aanhangig om ook hierin verbetering te brengen. Van het toescheuren in het gewelf vertoonden, werd hersteld , hetgeen eeDe gestaan bedrag van f 40 000 was op uit. 1897 verwerkt f 32 283.
uitgaaf van f 2565 vorderde, waardoor het in 1897 verwerkt
T a g a l . 2°. Verbetering van de bevloeiing van Oost-Brebes
bedrag klom tot f 70 000, makende met de vroeger voor uit(bevloeiing uit de Pamali), ten nutte — nu eene uitbreiding van
roering bestede sommen een totaal bedrag van f 487 508. 2)
het bevloeiingsgebied met 9000 bouws is mogelijk gebleken —
O h e r i b o n. Verbetering van de bev.oeiing uit de Siii<loprrt(lja- van p. m. 46 000 bouws; geraamde kosten f 2 2ó0 000 [f 1 680 500].
en Doe'rtwafi-leidingen , ten nutte van p. m. o7 500 bouws in
Tot uit. 1897 was verwerkt t 729 872, waarvan f 100 386
de afdeeling Indramayoe: geraamde kosten f 1 6001 00 [f 1 397 400 J. in 1897. De prise d'eau te Notok, waarvoor f 195 042 was toeGedurende 1897 bleven nog onderhanden de meermalen ver- j gestaan , kwam gereed; de uitgaven hebben bedragen f 190 840.
melde werken tot voeding van de Sindopradja-leiding uit de Het grondverzet voor de eerste sectie van het hoofdkanaal uit
Tjimanok, waarvoor aanvankelijk f 710 000. doch in December de Pamali liep nagenoeg af; de bezoding was onderhanden, en
1897 als suppletie nog f 129 229 werd toegestaan. Wegens den | de kunstwerken waren op weinig na voltooid.
langen duur van het werk zyn namelijk de uitgaven voor toeEindontwerpen voor het geheele verdere Pamali-hoofdkanaal
zicht , bewaking, onderhoud aan loodsen en werktuigen, be- en voor een gedeelte van het Brebes-hoofdkanaal met de daarbij
maling, enz., veel hooger geweest dan bij het opmaken van de behoorende secundaire leidingen kwamen gereed. Deze hoofdbegrooting was verondersteld. Deze lange duur van het werk kanalen zijn de twee takken, waarin zich de reeds uitgevoerde
was het gevolg van gebrek aan koelies en van teleurstelliügen , hoofdleiding aan haar eindpunt te Souggom verdeelt.
die ten gevolge van hooge waterstanden zijn ondervonden , op
T a g a l . 3°. Verbetering van de bevloeiing en afwatering in
welke omstandigheden vroeger reeds gewezen is.
Op het einde van 1897 was verwerkt f 1 094 898 (waarvan in het gebied der JFaloelt-rivier in de afdeeling Pamalang, ter
1897 f 44 614). De stand der werken was toen als volst. Van nutte van p. m. 27000 bouws; geraamde kosten f 810 000 [f 562 900].
De werken in dit irrigatiegebied bleven ook in 1897 zoo goed
het totaal noodige grondverzet van p. m. 1530 000 M'. was
als geheel rusten, omdat de verdere uitvoering samenhangt met
het nog te autoriseeren plan (zie hierna, blz. 100 101) betreffende
') De hier < n bji de verder in drxc rubriek behandi Ide eoweston tusschen eene bevloeiing uit de Ramboet ten bate van het district Maribaija
f ] iieplaatMe soniao n hebben nctrekkint: op uitvoerini: gedeeltelijk in onbeder afdeeling Tagal. Slechts werd de in de beide vorige verslagen be
taaldra böwendhint. Verg. noot 2 np blz. ir>c van int vorig verslag.
doelde
wijziging aan de in 1891 in gebruik gestelde prise d'eau te
;
i ISovrndicn u e r d n 1102 uitgiven gedaan voor het doen van \vaarneniingen , liet opmaken < an proji eten el ander m .rbercidend werk. Daaromtrent Soengapan voltooid , waarvoor in 1S97 f 396 werd uitgegeven.
zal men . zoo voor «1 ir als voor andere irrigaticwc ken , opgaven aan'rell'en De totale uitgaven voor de Waloeh-werlron stegen hierdoor tot
f 204 058.
n de hiei vóór Mi K» haalde bijlage X.
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T a g a l en P e k a l o n g a n. Verbetering van du bevloeiiug
in de streek tusschen de Tjtmuil- en de Pentdongan-nwvit, ten
nutte van |>. ni. 25 000 bouws in «Ie afdeelingen Pamalaug en
Pekalongan der genoemde gewesten. Geraamde kosten f 1 500 000
| f 1 075 900].
Gedurende 1897 werden in het hier behandelde gebied geen
werken uitgevoerd, zoodat het tot uit. 189G verwerkte bedrag
(t 210 635) geen verandering onderging. Omtrent het in het
vorig verslag vermelde voorloopig ontwerp betreflende de verbetering van den waterafvoer en de bevloeiiug in de streek tusschen
de Tjoinal- en de Sragi-rivier werd nog geen beslissing genomen.
Voorloopige ontwerpen voor de verbetering van de bevloeiing uit
de Sengkarang-rivier en van den waterafvoer van deze rivier
en van de 8ragi waren in bewerking. De Sengkarang is aangewezen voor de bevloeiing van het grootste gedeelte van de streek ,
die gelegen is tusschen de Sragi- en de Pekalongan-rivier,
welke streek door haar wordt doorsneden.
S a m a r a n g en J a p a r a . Werken tot verbetering van de
bedyking der Serang-rivier en van de bevloeiing en afwatering
van het district Weilociiy der nfdeeling Deinak, ten nutte,
naar sedert gebleken is , van p. m. 16 500 bouws , in plaats van
het oorspronkelijk aangenomen, tot dusver steeds vermelde
cijfer van p. m. 8700 bouws. Geraamde kosten f 800 000 (buiten
de later ter hand genomen aanvullingswerken).
Tot uit. 1897 was verwerkt, in verband met de boven het
oorspronkelijk plan in uitvoering genomen aanvullingswerken ,
f 1051533,' waarvan f 4 9 666 in 1897, namelijk f 2 6 260 ten
laste der voor het departement der burgerlijke openbare werken
toegestane fondsen en f 23406 ten laste van het excedent van
het hoofdgeld van heerendienstplichtigen. Blijkens het vorig
verslag (blz. 157) waren van voormelde aanvullingswerken op
uit. 1896 nog onderhanden gebleven: «. het ophoogen van
de Serang-dyken van Tadoeuan tot aan zee; b. het afvoerkanaal
der Moeria-riviertjes, en e. het verbeteren van de bevloeiing
van het terrein tusschen de Lembou, de berang en de Wonoredjo, met inbegrip van het bouwen van twee kleine bruggen.
De voor die werken oorspronkelijk toegestane sommen van
f 3646, f 28 562 en f 18 137 werden gesuppleerd tot respectievelyk f 8(346, f 46 832 en f 27 977 , hoofdzakelijk omdat de
dagdiensten van heerendieustplichtigen , waarop gerekend was ,
niet alle, of voor een deel niet dan tegen betaling, bleken te
kunnen worden gevorderd. Het werk sub a bedoeld kwam in
1897 gereed, en van de beide andere was bij het einde des
jaars van de voormelde sommen van f 46 832 en f 27 977 reeds
verwerkt f 40 286 en f 27 444. Van de in 1S97 in uitvoering
genomen werken, namelijk het bouwen van 2 loopbruggen en
7 duikers en het verhoogen van de Serang-dijken by' Tangoelangin, waaivoor werd toegestaan respectievelijk f 1 5 315 en
f 5098, tverd het laatste voor het toegestane bedrag voltooid ,
terwijl van de voor het eerste toegestane som op uit. 1897 verwerkt was f 6472.
S a m a r a n g . Verbetering van de bevloeiiug en afwatering
in Oost-Samarang (oostelijk deel der hoofdplaats en districten
Srondol en Singen-kidoel), ten nutte van p. m. 7000 bouws.
Geraamde kosten , vooralsnog voor zooveel de verbetering van
den waterafvoer betreft, f 663 824, zijnde f 319 234 meer dan
in 't vorig verslag (blz. 157) werd opgegeven , doordien van het
plan om de werken met behulp van heerendieustplichtigen tot
staDd te brengen , is moeten worden afgezien , daar zulks voor
de bevolking verder te bezwarend bleek. Nu ingevolge eene
oeslissing van Januari 1898 de onderhanden zynde 1ste sectie
van het bandjirkanaal verder in vrijen arbeid wordt tot stand
gebracht en die wy'ze van uitvoering ook voor de geheele 2de
sectie (het kanaalgedeelte van den weg naar Goeboek af tot
aan zee) is aangenomen , is namelijk het voor een en ander.
met inbegrip van de noodige kunstwerken , aanvankelijk geraamd bedrag van f 143 892 en f 200 698 verhoogd tot f 278 465
en f 385 359.
In 1897 werd verwerkt f 62 5S4, uitmakende met de uitgaven
in vroegere jaren gedaan voor de prise d'eau in de Penggaronrivier een totaal van t 203 581. By het einde des jaars waren
de kunstwerken in de 1ste sectie nagenoeg gereed en bedroeg
het in die sectie verrichte grondverzet, geraamd op 487 00) M3.,
ongeveer 182 000 M*.
P a s o e r o e a n . Bevloeiing uit de Pategoean- en andere rivieren
in de afdeeling Hangil, ten nutte van p. m. 9000 bouws; geraamde kosten f 900 000 [f 839 400].

Tot uit. 1897 was verwerkt I'Si 15 180 , waarvan f 9173 in 1897 ,
welk laatste bedrag werd aangewend ten behoeve van de voort-

zetting, met behulp van heerendienstplichtigen, ran het in 1895
onderhanden genomen tweede gedeelte der werken voor de
waterverdeeling uit de Bekatjak-lei ling. De verwachting, dat
dit werk in 1897 voltoo : ! zou worden, is niet vervuld I'e uitgi'voerilc rerbetering van den oostoljjkon arm der Kedoeng
Larangan , die nu al het baudjirwater moet afvoeren , terwijl
vroeger een gedeelte zich over het irrigatiegebied verspreidde,
is onvoldoende gebleken. Het zal vermoedelijk uo.)dig zijn nog
enkele bochten de/er rivier af te snyden.
B e z o e k i. SamimiH-iverkeu , ten nutte van p. m. 15 000 bouws
in de afdeeling Panaroekan; geraamde kosten f 1 000 000 [f 882100].
Tot uit. 1897 was verwerkt f 777 382, waarvan f 118 422 in
Dit laatste bedrag werd uitgegeven voor de voortzetting
; 1897.
— wat den koelie-arbeid betreftin heerendienst— van de werken
tot verbetering van de bevloeiing uit de Kapongan- en Sitoebondo-leidingen.
Een eindontwerp voor de verbetering van de afwatering van
Zuid-Panaroekan kwam gereed , maar omtrent de uitvoering
was op uit. 1897 nog geen beslissing genomen. De kosten bij uitvoering in heerendienst zijn geraamd op f 32 100.
B a n j o e m a s en B a g e l e n . 1". Verbetering van de bevloeiing in het Seraijot" stroomgebied , ten nutte van p. m. 80 000
bouws. Geraamde kosten van dit werk en dat sub 2' te zamen
f 9 30;) 000 Lf 7 727 600].
i Tot uit. 1897 was voor de reeds voltooide of nog onderhanden
• zy'nde gedeelten van het sub 1". bedoelde irrigatieplan aan uitvoeriug besteed f 1 474 865, waarvan f 7851 in 1897. Van dit
laatste bedrag werd f 1807 uitgegeven voor de voltooiing van
! de verbetering van de bevloeiing uit de kali Peloes en f 6044
voor eene omlegging van een gedeelte der 1ste boofdaftapping
der Karangtengah-leiding in de afdeeling Bandjarnegara der
residentie Banjoemas, waarvan de totale kosten zijn geraamd
op f 7803. Deze omlegging is noodig geworden ter vermijding
van doorbraak van een in ophooging uitgevoerd gedeelte der
leiding.
Als nog in studie zijnde, tot het Seraijoe-irrigatieplan behoorende werken werd 't laatst melding gemaakt (zie het
verslag van 1895, blz. 159) van de vier volgende : a. verbetering
van de bevloeiing in de districten Bandjar en Tjahjanader afdeelingeu Bandjarnegara en Poerbolinggo; b. bevloeiiug uit de
kali Bandjaran in de afdeelingen Poerwokerto en Banjoemas;
e. verbetering van de bevloeiing van het district Djamboe der
afdeeling Poerwokerto , en d. doortrekking van de Karangtengahleiding.
Op het einde van 1S97 was de stand dezer aangelegenheden
als volgt:
Ad «. Het ontwerp beoogt de bevloeiing van p. m. 9500
j bouws uitsluitend met water uit de Serayoe. Voordat aangaande
I de uitvoering eene beslissing kan worden genomen , moet een
1
volledig uitgewerkt project zy'u opgemaakt, hetwelk in drie
secties is verdeeld. Het ontwerp der 1ste sectie omvat het
onverdeelde hoofdkanaal, waarvan de prise d'eau gelegen is op
den linkeroever der Serayoe op kleinen afstand beneden stroome
1
van Bandjarnegara. Op ruim 7 K.M. afstand van de priss
i d'eau gaat de hoofdleiding met een aquaduct over naar den
rechteroever der rivier, en op ruim 10 K.M. afstand van de
prise d'eau eindigt zij , zich vereenigeude met de bestaande
Liangau-leidiug, eene aftapping uit de Paketjangan. Het ontwerp dezer sectie is sedert lang gereed ; het eindcijfer der begrooting bedraagt, zooals in het verslag van 1894(blz. 144) is vermeld,
f 422 009 bij uitvoering in vrijen arbeid: bij uitvoering in
heerendienst ongeveer f 186 000, alles zouder inbegrip van eene
uitgaaf in Europa van globaal f 90 000 voor het ijzerwerk ten
behoeve van het aquaduct. Het ontwerp van de 2de sectie
kwam in 1897 gereed. Het omvat een gedeelte van de hoofdleiding (waarvoor de Liangan-leiding, waar zij niet te diep is
uitgeschuurd, behouden wordt) met de by dit gedeelte behoorende secundaire leidingen. Het eindcijfer der begrooting
is f 252 063 bij uitvoering in vrijen arbeid, f 1 2 2 908 bij
uitvoering in heerendienst. Het ontwerp der 3de sectie was
op het einde van 1897 nog in bewerking.
Ad b. Een voorloopig ontwerp voor de bevloeiiug van
ongeveer 3500 bouws (waarvan 3000 bouws nu van regen
afhankelijk) kwam in 1897 gereed. Het is evenwel zeer goed
mogelijk dat het bevloeiingsgebied. iu verband met de beschikbare hoeveelheid water, waaromtrent de waarnemingen
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wonleu voortgezet, 500 bouws kleiner moet worden genomen,
in welk geval het zal eindigen by den weg van Banjoemas naar
Soekaradja. Het eindcyfer der begrooting bedraagt bij uitvoering
in vryen arbeid f241000, by uitvoering in heerendienst f 105 00Ó.
De prise d'eau is ontworpen iu de kali Krandji, eene zyrivier
der kali Bandjaran in de onmiddellijke nabijheid van de afdeelingshoofdplaats Poerwokerto. Bovenstrooms van dit punt moeteene
voedingsleiding uit de Bandjaran naar de Krandji worden
gegraven.
Ad e. Hiermede wordt beoogd de bevloeiing uit de kali
Tudjoem van de vlakte van Djatti La wang in het district Djamboe
door middel van eene leiding aan weerszyden van de rivier. Een
voorloopig ontwerp is in bewerking. Vermoedelijk zal het bevloeiingsgebied ongeveer 5500 bouws omvatten.
Ad rf. Van eene doortrekking der Karangtengah-leiding (zijnde
een tak derSiugonierto-leiding)is voorloopig afgezien, omdat het
watergebruik in de streken die uit de bestaande Karangtengahleiding bevloeid worden zoo hoog blykt te zyn dat liet vermogen
der Singomerto-leidiug ontoereikend is voor verdere uitbreiding.

Tot uit. 1897 was verwerkt f 8 7 764, waarvan f 32 313 in
1897. Dit bedrag is besteed aan de werken te Djedjeroek en te
Nitihan, waarvan het laatste geheel, het eerste op weinig na
is voltooid. Er is onder begrepen een bedrag van f9375, waarmede de toegestane fondsen ten behoeve van eene tegemoetkoming aau de heerendienstplichtigen zyn verhoogd, hetwelk
is gebracht ten laste van het excedent van het hoofdgeld. Met
het opmaken van een algemeen voorontwerp werd voortgegaan

Iu drie der hiervóór genoemde gewesten (Tagal, Samarang
en Pasoeroean), zoomede in Bantam, Krawang, Kadoe, Kediri
en Djokjokarta waren overigens in de laatste jaren nog nieuwe
irrigatieplannen in studie genomen , welke niet te rangschikken
zijn onder de werken van kleinen omvang, tot aanvatting van
welke laatste een daarvoor telken jare bij de begrooting uitgetrokken globale post ruimte laat. Omtrent de uitvoering van
geen dier nieuwe plannen, waarvan er sommige reeds in staat
van wijzen verkeeren, is echter tot nog toe beslist. Nadere
mededeelingen betreffende bedoelde reeds ontworpen of nog te
B a u j o e m a s en B a g e l e n . 2'. Verbetering van de be- ontwerpen bevloeiingswerken volgen hieronder.
vloeiing en afwatering van Zuid-Baitjoemas en de afdeeling
B a n t a m . De in 1896 aangevangen opnemingen en onderKaranijanjar der residentie Biujelen , ten nutte van p. in. 50 000 zoekingen ia het belang van eene verbetering van de bevloeiing in
bouws. (Geraamde kosten zie by 1".)
Noord-Bantam (zie vorig verslag, blz. 156) werden gedurende
Een voorontwerp met begrooting van kosten, meer gedetaiU het geheele jaar 1897 voortgezet. Tot uit. 1897 was daarvoor
leerd dan dat bedoeld in het verslag van 1894 (blz. 144) en uitgegeven f 27 377. namelijk in 1896 f'7862en in 1897 f 19 515.
gedeeltelyk tot eindontwerp uitgewerkt, werd gesteld in handen
Het is gebleken d i t ten gevolge va'i de zeer geaccidenteerde
van de rentabiliteits-commissie , doch een advies daarover was, terreinsgesteldlioid de bevloeiing van eene cenigszins beteekenende
tijdens de afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor dit oppervlakte uit het Danoe-ni';er buitensporig kostbaar zou wordec
hoofdstuk, nog niet uitgebracht. Het eindcyfer der globale Daarom werd v.ui dit p!an afgezien en zijn de onderzoekingen
begrooting bedraagt f 5 042 000 benevens 20 362 000 dagdiensten in de/e richting gestaakt.
van heerendienstplichtigen, of' by uitvoering geheid in vryen
Daarentegen is de bevloeiing van eene groote oppervlakte —
arbeid f 8 436 000. Van deze bedragen is f 1 305 000 met 3 940 000 misschien omstreeks 40 000 bouws — uit de Tjioedjoeng inderdagdiensten, of by uitvoering iu vrijen arbeid f 1 959 000 , uit- daad mogelijk gebleken. Hut is nog niet uitgemaakt of de prise
getrokken voor de verbetering van de afwatering in Karanganjar , d'eau moet worden ontworpen benedenstrooms of bovenstrooms
die derhalve gebleken is zeer kostbaar te zyn.
van de afdeelingshoofdplaats Rangkas Betoeng (Lebak), in welk
B a g e l e n . Verbetering van de bevloeiing en den water- laatste geval waarschijnlyk eene voedingsleiding uit de Tjiberang, zijnde een zeer belangrijke zijtak der Tjioedjoeng,
afvoer in het zuidelijk deel MM hel gemat, bennslen de L >k Oeloe , ten
nutte van p. m. 57 010 bouws. Geraamde kosten f 2 8 5 0 000 noodig zal zyn. Van het denkbeeld om , ter verkrijging van een
hooger kanaal peil. het water hooger op te ontleenen aan ver[f 2 378 700].
Tot uit. 1=97 was verwerkt f 268 069, waarvan f 16 082 in schilleude zyriviertjes der Tjiberang, is, in verband met de ge1897. Gedurende gemeld jaar werd aan de verruiming van het bleken terreinmoeielijkheden, afgezien.
Tjokrojassan-kanaal nagenoeg niets verricht, omdat de in het
K r a w a n g . Ook ten dienste van de voor een deel van dit
vorig verslag bedoelde moeielijkheden bjj de onteigening op het gewest te ontwerpen irrigatiewerken werden de in 1896 aaneinde van 1897 nog niet uit dun weg waren geruimd.
gevangen opnemingen , waarbij het terrein geheel moet worden
Voor een paar in den loop van het jaar voltooide verbeteringen opgemeten , gedurende 1897 onafgebroken voortgezet Was reeds
van de Kedoengpoetri-leiding werd nog f 6731 uitgegeven en, in 1896 aan voorbereidend werk uitgegeven f 18 230, bij het
ten laste van den post voor werken van kleinen omvang, f2524 einde van 1897 was dit bedrag geklommen tot f 65 668. De
voor «Ie voorzetting der werken tot drooglegging van de Boentoe. triangulatie was afgeloopen en de detailopneming kwam gereed
Verder werd als nieuw belangrijk onderdeel der werken in voor 264 KM2, terrein, waarvan 208 K.MU. in kaart waren
Zuid-Bagelen in Augustus 1897 geautoriseerd eene verbetering gebracht.
van de Soedagaran-leiding, waarvoor f 96 755 is toegestaan
Er was nog niet onderzocht waar de prise d'eau uit de Tjitaby uitvoering in heerendienst, terwyl voor de uitvoering van roem zou kunnen worden gebouwd en welke richting in hoofdeen klein hiermede samenhangend werk nog werd toegestaan zaak aan de hoofdleidiug zou moeten worden gegeven. Echter
f 230'. De bestaande Soedagaran-leiding is eene ongeveer is reeds gebleken dat, indien de prise d'eau gekozen wordt
7000 bouws bevloeiende aftapping uit de Djali, welke rivier, beneden de samenvloeiing met de Tjikao, — hetgeen vermoena de vereeniging met de Doelang, overgaat in het reeds delijk aanbeveling verdient ten einde eene kruising van het
genoemde Tjokrqjassan-kanaal.
De bestaande prise d'eau hoofdkauaal met die rivier te vermijden , — eene belangryke
wordt gevormd door een hoogen, niet permanenten stuwdam oppervlakte, die voor bevloeiing in aanmerking zou kunnen
en eene steenen in 1876 gebouwde inlaatsluis. Üe aanwezig- komen, ten gevolge van het lage kanaalpeil van water verheid van dezen dam op kleinen afstand beneden Koetoardjo is | stoken zou moeten blijven. Daarom worden de afvoerbepalingen
oorzaak dat deze afdeeli ïgshoofdplaats bij bandjir van over- j niet alleen verricht in de Tjitaroem , maar ook in de Tjikao en
strooming te lijden heef'. Om dit nadeel te verminderen, heeft I in de meer oostelyk gelegen rivieren Tjiherang en Tjilamaija.
men de inlaatsluis indertyd niet vau sluitmiddelen voorzien, I Het zal dan mogelyk zyn desverkiezende ontwerpen op te
zoodat de Soedagaran-leiding nu by bandjir eem- belangrijke , maken voor de bevloeiing uit deze kleinere rivieren van de
hoeveelheid water opneemt, die evenwel het niet zelden binnen : gronden, die voor eene irrigatie uit de Tjitaroem te hoog lijrgen.
het bevloeiingsgebied voorkomende water bezwaar verergert De |
T a g a l . Verbetering van de bevloeiing uit de kali Iiumbuel,
nieuwe prise d'eau wordt gebouwd op eenigen afstand bovenstrootnx van genoemde afdeeiingshootdplaats; de nieuwe leiding ; ten nutte van het district Maribaija (afdeeling Tagal). Op het
vereenigt zich op ruim 4 K.M. afstand van de prise d'eau met ! verband tusschen dit plan en het reeds vroeger in uitvoering
de bestaande leiding. De oude inlaatsluis blijft vo 'rloopig be- j genomene vdoch inmiddels gestaakte) betreffende het Waloehhouden, omdat het wellicht wcnschelijk zal blijken haar te ! gebied is reeds op blz. 98 hiervóór gewezen. Deze beide irrigatieblyven gebruiken voor het van tijd tot tijd aanvoeren van bandjir- gebieden zijn nu in één plan behandeld , omvattende de bevloeiing
water als middel tot kunstmatige ophooging (colmatage) van en afwatering van het geheele vlakke terrein , begrensd ten oosten
door de Tjomal-rivier, ten westen door de kali Tjatjaban. Het
laag terrein.
hierop betrekking hebbende algemeen voorontwerp , hetwelk volM a d i o e u. Verbetering van de bevloeiing en afwatering geus vroegere verslagen in bewerking was, is in 1897 gereed gekoin de afdeelingen Mw/eltan en JVJMai , ten nutte van p.m. 50 000 men. De rentabiliteits-commissie heeft daarover een gunstig rapbouws. Geraamde kosten f 3 500 000 [f 2 100 000].
port uitgebracht, üe in de twee gebieden te bevloeien oppervlakte
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wonlt gesteld op p. m. 08 000 bouws, en de kosten v:in de nog

Over dit plan, waarvan het voorontwerp in 1895 is gereed

uit te voeren verleen worden berekend, wanneer gedeeltelijk van gekomen en waarover in 1897 de rentabiliteits-commissie een
onbetaalden heerendienst wordt gebruik gemaakt op f 1 715000. gunstig rapport
heeft uitgebracht. is reeds in bijzonderheden
r

in 't vorii, verslag (blz. 160) gehandeld. Omtrent de uitvoering
S a i n a r a u g . Verbetering van de bevloeiing en afwatering ] is
nog geen beslissing genomen.
in de districten 8i*Q»*~Hdoel en Grof/ol der afdeeliug SamaD j o k j o k a r t a . Als vrucht van de in de laatste jaren van
rang, ten nutte van p. m. 16 000 bouws.
Het voorloopig ontwerp betreffende dit nog te antoriseeren gouvernementswege verleende medewerking met betrekking tot
bevloeiingsplan kwam ook in 1807 niet gereed. Wel is reeds i liet beramen van irrigatiepl.innen voor dit gewest, omtrent welker
gebleken dat de bevloeiing uit bet westerkanaal van Glapan , 1 eventueele uitvoering voor rekening van het l)jokjo'sch bestuur
zijnde eene aftapping uit de Toentaug-rivier. eene belangrijke indertijd voorloopige grondslagen zn'n vastgesteld, kwam in
uitbreiding kan ondergaan , maar in het bevloeiingsgebied wordt i 1897 een — drieledig opgemaakt — voorontwerp gereed. Bij het
veel last ondervonden van het bandjirwater uit de kali's Etawah j eerste minst omvangrijke ontwerp wordt het bevloeiingsgebied
eu Djragoeng, en het is nog niet beslist op welke wij/.e in hoofdtrekken begrensd in het westen door de Progo, in
dit bandjirwater met de minste kosten onschadelijk zal kunnen het oosten door de Opak en haar zijtak de kali Gadjah.
worden gemaakt en evenmin hoe, op doelmatiger wijze dan tot Beoosten van laatstgenoemde rivier ligt slechts eene kleine
hiertoe,"het water van genoemde kleine rivieren gebruikt zal oppervlakte; de noordelijke grens loopt ongeveer 3 K.M. ten
noorden van de hoofdplaats Djokjokarta. In het tweede ontwerp
kunnen worden voor irrigatie.
Onafhankelijk van de te zijner tijd nopens het in studie zijnde is ook gerekend op de bevloeiing van de in het verslag van 1893
bevloeiingsplan te nemen beslissing werd iutusseben in 1897 (blz. 145 146) vermelde Koeion Progo-landschappen op den rechtervoortgegaan met de in 1895 ter hand genomen vernieuwing oever der Progo. Bij het derde ontwerp is het bevloeiingsgebied
(in betaalden heerendienst) van de Toentang- en Grogol-dhken. ook oostwaarts uitgebreid: de grens wordt daarbij nagenoeg geHet daarvoor toegestaan bedrag werd ten behoeve van de be- heel gevormd door de Opak ; een klein gedeelte ligt zelfs op
taling eener tegemoetkoming aan de heerendienstplicbtigen van den linkeroever dezer rivier. Ook is hierbij gerekend op de
van die gronden , waarvoor aanvankelijk wel, maar
f 0,20 per man en per dag (in stede van f 0,12 ^zooals door hen bevloeiing
later
geen
water
werd gevraagd.
in 1896 genoten was) nader verhoogd met f 57 755 en bovenBh' ontwerp 1 en 2 is gerekend op de mogelijkheid van de
dien met f 1 1 9 0 0 ten behoeve van de uitkeering vaneene
schadeloosstelling aan de bevolking, welker woningen door de latere uitbreiding hoofdzakelijk in oostelijke richting, waardoor
uitvoering der werken buitendijks geraakten. Het totaal be- ontwerp 2 overgaat in ontwerp 3 , maar bij ontwerp 1 is niet
schikbaar" gesteld bedrag werd dus gebracht op f 156364, gerekend op uitbreiding tot ontwerp 2. De terreinsomstandigwaarvan in 1897 werd uitgegeven f 66 310, uitmakende met het heden hebben er namelijk toe geleid om voor de geheele bevroeger verwerkt bedrag een totaal van f 132 314. Bovendien vloeiing één prise d'eau te ontwerpen op den linkeroever der
werd" in 1897 nog uitgegeven f 867 voor eene plaatselijke ver- Progo, gelegen in de residentie Kadoe op ongeveer 4 K.M. van
sterking van den linker Toentang-dn'k op een hoogerop gelegen de grens van Djokjokarta. Op ongeveer 3 K.M. van de prise
punt. Van de in 1895 en 1896 en van de in 1897 gedane uit- d'eau splitst zich de hoofdleiding in twee armen: het Mataramangaveii ad f 66 004 en f 67 177 komt respectievelijk f 19 593 en hoofdkanaal voor de bevloeiing op den linkeroever, en het
f 48 828 ten laste van het excedent van het hoofdgeld van Koeion Progo-hoofdkanaal. hetwelk met een aquaduct de Progo
passeert, voor de bevloeiing op den rechteroever. Het onverheerendienstplichtigen.
deelde hoofdkanaal wordt, ten gevolge van de terreinformatie,
P a s o e r o e a n . 1". Uitbreiding en verbetering van de bevloeiing zeer kostbaar: daarin u o. a. een 714 M. lange tunnel ontworuit de Kedwitgkaiiilawi-leidmg in de afdeeling Malang, ten pen. Latere verruiming van dit kauaalpand zou groote kosten
nutte van p. Bk 6000 bouws.
I en moeielijkheden meebrengen , terwn'1 de uitvoering daarvan
Het door de rentabiliteits-commissie nopens dit plan ingesteld ! met grooter capaciteit dan noodig is , tot aanzienlijke nutteonderzoek had op het einde van 1897 nog niet tot een definitief j looze uitgaven zou leiden.
resultaat geleid. Echter is een onderdeel van het werk, namelijk
De drie omschreven terreinen vormen volstrekt niet even zoode bouw van een kunstwerk in de de Kedoengkandang-leiding veel aaneengesloten bevloeiingsgebieden. Er is slechts op irrikruisende kali Meri, ten doel hebbende de leiding van het gatie gerekend , wat de verhuurde gronden betreft, voor zoover
bandjirwater dier rivier te ontlasten, uit het ontwerp ge- de huurders het verlangen daartoe hebben te kennen gegeven,
Echt en als een bevloeiiugswerk van kleinen omvang afzon- wat de niet verhuurde gronden (kedjawen-gronden) aangaat, voor
derlijk in uitvoering genomen. Hierdoor wordt niet vooruitge- zoover dit door het inlaudsch bestuur is noodig geacht.
loopeu op de beslissing betreffende het al of niet uitvoeren van
De te bevloeien oppervlakte bedraagt in ronde cijfers : voor
de verdere werken.
het eerste ontwerp 14 600, voor het tweede 25 300 en voor het
P a s o e r o e a n . 2'. Verbeteringen uitbreiding van de bevloeiing derde 36 300 bouws, ') waarvan niet-verhnurd respectievelijk
in het district Senggoro (contróle-afdeeling Kepaiuljen) der 9300, 20 000 en 2! 600 bouws.
De kosten van uitvoering dezer drie ontwerpen zijn, met inafdeeling Malang.
De in 1896 aangevangen opnemingen werden in 1897 voltooid, begrip van de kosten van net vaste waterstantspersoneel en met
terwijl een voorloopig ontwerp werd opgemaakt, dat in handen bn'berekeniug van 3'/j pet. 'sjaars rente-verlies gedurende de
is gesteld van de rentabiliteits-commissie, die bij den aanvang uitvoering, doch na aftrek van de sommen, die gedurende dien
th'd voor verstrekking van water kunnen worden ontvangen ,
van 1898 hierover nog geen rapport had uitgebracht.
Het is gebleken dat de totale oppervlakte van het bevloenngs- geraamd voor het 1ste ontwerp op f 1 650 000, voor her 2de op
gebied — dus niet (zooals in de verleden jaar ontvangen op- ; f 2 970 000 en voor het 3de op f 3 30l> 000.
De inkomsten , uit verstrekking van water te verwachten (niet
gaven werd bericht) de uitbreiding daarvan — ruim 6000 bouws
alleen voor het aan de landhuurders, maar ook voor het aan
zal kunnen bedragen.
K a d o e. Over het in 't vorig verslag vernielde ontwerp voor de bevolking te verstrekken water zou moeten worden beeene bevloeiing op den rechteroever der kali Tangsi, ten nutte taald), worden, naar gelang het bevloeiingsgebied zich zou
van 2867 bouws, was op het einde van 1897 door de rentabili- bepalen tot dat in ontwerp 1 bedoeld, dan wel zich volo-ens
ontwerp 2 of volgens ontwerp 3 zou uitstrekken, berekend
teits-commissie nog geen advies uitgebracht.
De onderzoekingen betreffende de bevloeiing uit de Tangsi , op respectievelijk f 125 000, f 229 000 en f281000 'sjaars.
Deze inkomsten. die, vooral in een der beide laatste gevaïop den linkeroever der rivier en uit de Mrawoe werden voort- ! len,
blijkens de hiervóór geuoemde oppervlakte-cijfers, voor
gezet. Het is gebleken dat van eene bevloeiing uit de Mrawoe j een zeer belangrijk deel zouden moeten voortvloeien uit de van
zal moeten worden afgezien , maar dat de leiding uit de Tangsi | ue kedjawen-gronden (door het inlaudsch bestuur) te heffen
met een aquaduct over de Mrawoe heen zal kunnen worden waterpachten, zouden, volgens de verstrekte toelichtingen , volgebracht, waardoor de bevloeibare oppervlakte op den linker- doende zn'n om. na aftrek van de kosten van beheer en onderoever van eerstgenoemde rivier ongeveer 2200 bouws groot zal houd, aan het Gouvernement alle uitgaven voor de uitvoering
kunnen worden.
K e d i r i . Aanleg van bevloeiingswerken in de| districten
') Aan de hand der toPii uit Indië oatva*gea geaevmtl werd in 't vorig
lliiroi'iljaiji'iif/ en Kerlosoiio der afdeeling Berbek ,• ten nutte van verslag (blz. 159) als oppervlakte van Int irrigatiegebied opgegeven 125000
ruim 25 000'bouws. Geraamde kosten, bij uitvoering met hulp bouws. Niet onwaarschijnljk u l>jj deze opgaaf liet gebied, waarover de
opnemingen zich uitgestrekt hebben , verward met de te irrigeere'n oppervlakte.
van heerendienstplichtigen, f1018 000.
Handelingen der Staten-Generaal. Bjjlagtn 1898—1SÖ9.
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met byberekening van 3' 2 pet. rente en met inbegrip van de ! sari en Goebeng, zoomede de , in verband met de stuwen , aan
kosten der opnemingen ') te restitueeren.
I te leggen werken om de leidingen op de hoofdplaats Soerabaija
Het aantal jaren na de voltooiing der werken , dat voor de i te voeden, vorderden in 1897 bovendien eene uitgaaf van resaflossing der geheele schuld noodig zou zyn , verschilt uaar den pectievelijk f 294 371 en f 62354, zoodat van de voor de werken
omvang der outwerpen en naar de grondslagen, waarvan bij de in het Oostgat bij de begrooting voor 1897 toegestane som van
berekening is uitgegaan, tusschen 30 en 53 jaren. Het omvang- f 430 000 in 't geheel verwerkt werd f' 420 445.
rijkste ontwerp gaf in dit opzicht de gunstigste resultaten.
De in andere gewesten onderhanden geweest zijnde rivier- of
Over de voorwaarden , waarop eene overeenkomst tusschen het zeewerken waren van geringe beteekenis. Ter hoofdplaats Hatavia
Gouvernement en den sultan zou kunnen worden gesloten, werd bestonden zij in het aanbrengen van voorzieningen aan den voet
op het einde van 1897 nog van gedachten gewisseld.
van eenige gedeelten kaaimuur langs beide oevers van de Tjiliwong,
terwijl ter voorkoming van de periodieke overstrooming van een
Jtii'icr- en zwtverkeu. In den toestand van het W e s t g a t v a n gedeelte van Kebonsari, Gang Scott en aanliggende buurten eene
S o e r a b a i j a was ten gevolge van den in 1896 gereed gekomen keersluis werd gebouwd in de Krokot-rivier by de prise d'eau
dam van Oedjoeng Piring (Madura-wal) naar het Djamoean-rif van het Krokot-kanaal. In verband hiermede werd het spruitje
eenige verbetering gekomen. De ondernomen verruiming van eene Menteng uitgediept en met eene uitdieping van het Krokot kanaal
kreek op Mailura. om de prauwen geen last van den dam te doen begonnen.
ondervinden (zie vorig verslag , blz. 16'1). werd voltooid. ïi'\] de
In de residentie Preanger Regentschappen werden nabij de
herstelling van door stormen aan den dam aangerichte schade grens met Oheribon eenige oevervoorzieningen langs de Tjiloewerden hier en daar te lichte steenblokken door zwaardere ver- toeng-rivier uitgevoerd.
vangen. Voor den dam en de bijkomende werken is in totaal
Ter beveiliging van de Boegineesche kamp te Gorontalo (resiuitgegeven f 1 703 085. met inbegrip van de waarde van mate- dentie Menado) tegen mogelijk gevaar door het iuschuren van de
rialen van den lande, van de kosten v an toezicht en van eene oevers der Boné-rivier worden de noodige kribben aangelegd.
uitgaafin Nederland van f'44539 voor eene.sleepboot en kranen,
docli na aftrek van de waarde van overgebleven aan andere
Hareiiwerlii'ii. Te Tandjong Priok (Batavia) werd zoowel in de
werken verstrekte materialen.
binnen- als in de buitenhaven de noodige diepte onderhouden.
Wat de nog onderhanden werken betreft ten behoeve van b/st De door den baggermolen Merak in de haven opgebaggerde
behoud 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 specie bedroeg 1Ó7 320 M3. De baggermolen Boriwo werkte in
wordt bericht dat de in 1890 voltooide normaliseering van de de westergracht en in het scheepvaartkanaal tusschen Batavia
beneden-Brantas tusschen Kedoengsoro en Lengkong nog niet en Tandjong Priok : opgebaggerd werd 92 430 M 3 ., waarvan
de gewenschte resultaten had opgeleverd. Een ontwerp voor de 79 980 M3. buiten werd gestort en 12 450 M 3 ., door middelvan
noodzakelijk gebleken uitbreiding was in het voorjaar van 1898 een elevator, in de afgesloten zuidergracht.
nog in behandeling. Eene juiste beoordeeling van de uitwerking
Beschadigingen van eenige beteekenis aan de havendanimen
der uitgebrachte kribben en slibvangers zal echter eerst mogelijk kwamen niet voor; het oosterhoofd vereischt echter nog steeds
zijn na de geheele voltooiing der in de Porrong- en Soerabaiju- bijstorting ten gevolge van zakking.
rivieren in uitvoering zynde werken , waardoor het genormaliDe electrische verlichting bleef uitstekend voldoen. Voor het
seerde riviervak in gunstiger omstandigheden dan de tegen- gebruik van lampen in de hangars van den handel werd geïnd
woordige zal komen. Ook was, in verband met klachten over f 1439 , tegen f 1111 in 1896. 2)
gebrek aan bevaarbaarheid van de Brantas boven Kedoengsoro,
Ongerekend de landsvaartuigen werd Tandjong Priok in 1897
een project in behandeling tot voortzetting van de uitgevoerde bezocht door 835 stoom- en 43 zeilschepen (17 en 10 meer dan
normaliseeringswerken over het circa 80 K. M. lange riviervak in 1896), metende 814 215 en 18 900 registerton (21699 en
Doyoh-Kedoengsoro. Gedurende 1897 werden de dijken ten 20099 minder dan in 1896). Wat de stoomschepen betreft, kwam
behoeve van de verlengde nieuwe Porrong-rivier (zie de beide er 368 malen een schip van de Koninklyke Paketvaartmaatvoorgaande verslagen) op hoogte gebracht en gehouden en kwamen schappij; voor de schepen der maatschapijen «Nederland" en
op het afwerken na geheel gereed. Dit was ook het geval met , Rotterdamsche Lloyd" beliep dit aantal 76 en 60, voordieder
den dam tot afsluiting van de verbinding dezer nieuwe rivier Messageries Maritimes en van de Queensland Mail respectieve!y'k
met de kali Sogo. Door deze afsluiting en het wegbaggereu van 36 en 2 5 . en voor die van andere reederijen 270.
alle overgebleven dammen in de nieu we rivier, zoomede door
In 33 ladingen werd 58 020 ton steenkolen aangevoerd, te<ren
het in Maart 1897 afgeloopen baggerwerk ten behoeve van eene 83 603 ton (in 54 ladingen) in 1896.
geul door de coupure werd eene doorgaande diepe geul verAan de uitlooppijpen te Priok werd aan particuliere schepen,
kregen en kon het vloed- en ebwater, dat de rivier tot aan tegen f' 1 per M 3 ., 4223 M*. water verstrekt (500 M3. minder
den syphon bij Djabou vult, geheel door het nieuwe bed dan in 1896).
stroomen en de gemaakte geulen op diepte houden. Toen ook
Te Batavia (aan den zoogenaamden Kleinen Boom) beliep
de baggermolen een vooraf' van den daarop aanwezigen opslag de waterverstrekking aan particuliere schepen , tegen f 0,50 per
3
(kreupelhout en boomen) gezuiverd oeverland, dat zich vóór M ., 5299 M3. (2903 M3. minder dan in 1896). De toestand in
den mond der kali Sogo en dien van de nieuwe rivier bevond, het oude havenkanaal aldaar was vrij gunstig: uit dit kanaal
had weggebaggerd, was hiermede al het baggerwerk in het en uit de stadsgrachten werd in 1897 110 222 il*, specie gebagbegin van October afgeloopen en kou de een tijdlang gebezigde gerd . tegen 143 168 M3. in het voorafgegane jaar.
persbaggermolen in November aan den dienst der werken in
Door het voortschrijden van de strandlijn te Cheribon , Tagalen
de Solo-vallei worden teruggegeven.
Pekalonjran wordt het ieder jaar moeielyker aldaar tusschen de
Het werk betreflende het wijzigen van den ijzeren syphon te zeehoofden en een weinig daarbuiten steeds eene vaargeul van
Djabou werd geheel voltooid. In October 1897 kon het kanaal- voldoende diepte te onderhouden. Door de op genoemde plaatsen
water in den nieuwen syphon worden toegelaten. De syphon gestationneerde baggermolens werden opgebaggerd 78 750,
onder den ouden steenen overlaat werd daarop buiten werking 89 614 en 86355 M3. specie, tegen 67 074, 77 294 en 90 478M\
gesteld en de overlaat zelf 1 M. verlaagd. In verband met de in 1896.
afsluiting van de kali Sogo zou derhalve het over den verTe Samarang werd voor het op diepte houden van het havenlaagden overlaat stroomende bandjirwater in den westmoesson kanaal en zijue monding door de 2 stoombaggermolens opge1897/98 geheel door de verlengde Porrong-rivier moeten worden bracht 140 711 II*., en uit de Sainarangsche rivier door handafgevoerd. Met het oog op de hierdoor te verwachteu hoogere baggeren 37 727 M 3 .; in 1S96 waren deze cijfers 191930 en
waterstanden aan den benedeumond der nieuwe rivier, zijn de 3285 M3.
dijken der vis'-hvijvers langs de kali Sogo en de kali SemamDe verondieping in de haven te Japara is toenemende, daar
boeng, zooveel noodig, opgehoogd. In 1897 werd uitgegeven: de in 1891 gemaakte hoofden of schermen van klapperhout en
voor den ijzeren syphon . het baggeren van eene geul door de bamboe reeds gedeeltelijk vergaan zijn; een ontwerp voor het
coupure en het verlengen van de nieuwe Porrong-rivier fG3 7l!n. maken van steenen hoofden was in behandeling.
Een verder belangrijk deel der werkeu, namelijk de op de
Een vanwege den dienst der staatsspoorwegen opgemaakt
beueden Soerabaija-rivier in aanbouw zijnde stuwen Goenoeng- voorloopig ontwerp voor eene spoorweghaven te Soerabaija werd
'i Indertijd h er nin regmriiigtweje nmoenet mede (."'nomen dat, i>i aldien liet werk niet tot «ilvoering mocht ko.i.un, de koeten UtT opneming voor
I lands rekening zouden blyvcn.

2
i Hoeveel in 1S97 de k.i:ii- en de steigergcIJon, enz., te Tandjon<r Priok
opbrachten , M vermeld op blz. 4'> hiervóór.
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in December 1897 iu handen gesteld van eene daartoe door de
Inilisehe Jlegeering, onder voorzitterschap van den resident,
samengeroepen commissie, waarin , nevens onderscheidene takken van 's lands dienst, ook de geneeskundige raad ter plaatse,
/oomede handel, scheepvaart en industrie vertegenwoordigd
waren. Aan de commissie is opgedragen na te gaan welke
wijzigingen het door haar te onderzoeken voorontwerp eventueel
nog zou moeten ondergaan en advies uit te brengen omtrent
de eischen waaraan een dergelijk havenplan zou moeten voldoen.
Ten opzichte van het gedurende 1897 verrichte baggerwerk,
ten einde in de monding van de Kalimas , langs welke rivier
de gemeenschap met de reede plaats vindt, de vaargeul op
diepte te houden, valt aan te teekenen dat gedurende acht
maanden (in Augustus t'm November werd niet gebaggerd)
door den baggermolen werd opgebracht 97 780 M 3 ., tegen
98835 M3. gedurende mede acht maanden in 1890.
Te Pasoeroean , waar over slechte gemeenschap met de reede
werd geklaagd , worden periodiek peilingen verricht om na te
gaan of de bank al dan niet verhooging ondergaat.
De Emmahaven (Sumatra's Westkust) bleef goed voldoen.
Zij werd in 1897 bezocht door 279 stoomschepen, metende
417 980 registerton , zijnde 23 schepen en 9U 147 ton meer dan
iu 1890. Er kwam o. a. 130 malen een stoomschip van de Koninklyke Paketvaartmaatschappij , 73 malen een van de maatschappü „ Nederland" , en 59 malen een van de , Kotterdamsche Lloyd". De zeilschepen bleven in 1897 op do oude reede
onder Poeloe Pisang. Aan de uitlooppij pen te Emmahaven
werd in gemeld jaar aan particuliere schepen , tegen f 1 per
M 3 ., verstrekt 10 275 M*. water en aan gouvernement* vaartuigen kosteloos 328 M3.
In Benkoelen was ter hoofdplaats een nieuwe los- en laadsteiger in aanbouw, en te Kroë, waar de riviermonding gedurende een groot gedeelte van het jaar geheel verzand i s , werd
het plan voor eene te maken vluchthaven voor prauwen op
gewijzigden voet ter hand genomen.
Te Telok Semawé (Atjeh) en ter hoofdplaats van de residentie
Ternate werd met den bouw van een los- en laadsteiger begonnen.
Het los- en laadhoofd te Gorontalo (Menado) kwam op eenige
kleinigheden na gereed.
JJi inlwfsi wei liimi'Hfl Belangrijke werken voor drinkwatervoorziening waren in 1897 vanwege het departement der burgerlijke openbare werken niet in uitvoering. (Over werken van
dien aard , vanwege de militaire genie onderhanden geweest, is
gehandeld op blz. 30 hiervóór, en over artesische boringen vanwege den dienst van het mijnwezen zie hoofdstuk O, afd. II ,
van dit verslag.)
Naar aanleiding van de belangrijke vermindering van het
deljiet van een der artesische putten te Batavia, dien op Tanah
Abang (Weltevreden), werd daaraan eene verandering bewerkstelligd , met het gevolg dat het debiet, vroeger bedragende gemiddeld "l236 L., tot gemiddeld 2202 L. per minuut steeg. In het
debiet van de overige artesische putten te Batavia en MeesterCornelis vond geen noemenswaardige verandering plaats.
Te Batavia en te Meester-Cornelis wordt sedert 1890 artesisch
water uit de gouveri.ementsleidingen verstrekt, tegen betaling
van f 0,2'J per M'., aan particulieren , die voor het maken van
de noodige aftapleidingen en voor het aftappen van bepaalde
hoeveelheden, gecontroleerd door watermeters, tot wederopzeggens de vergunning der Regeering verkregen hebbeu. Gedurende 1897 werd voor deze verstrekkingen geïnd p. m. f1095,
tegen f 353 in 1890. In hoofdzaak gelijkluidend niet hetgeen
tot dusver bn' vergunningen van dezen aard voor elk geval op
zich zelf placht bepaald te worden , zijn b'\\ gouveruementsbesluit van 3 Januari 1898 n". 19 (Javasche Courant van den
7den dier maand) eensvooral de voorwaarden vastgesteld ,
waarop voortaan vergunning tot het aftappen van artesisch
water uit bedoelde gouvernementsleidingeu kan worden verleend.
Daarby is onder meer bepaald , dat de per etmaal af te tappen
maximum hoeveelheid water wordt aangegeven in M l , en dat op
het normale tarief van f 0,20 per M*. afgetapt water 50 pet. afslag
wordt verleend voor weeshuizen en andere liefdadige instellingen.
Verder is bij het genoemde besluit de beschikking op aanvragen om vergunningen als hierbedoeld overgedragen aan den
directeur der burgerlijke openbare werken, wien tevens de bevoegdheid is toegekend om aan de vergunning, zoo hij dit
noodig acht. bijzondere voorwaarden te verbinden.
In de residentie Samarang werd ter hoofdplaats een nieuwe

artesische put (in de wijk Karangtengah) geboord, en te Salatiga
door den waterstaat uitbreiding gegeven aan de door de militaire
<:enie naar het militaire kampement aangelegde drinkwaterleiding, zoodat het water thans ook voor de overige ingezetenen
en de bevolking verkrijgbaar is gesteld. De iu 1890 voltooide
drinkwaterleiding te Poerwodadj (Grobogan) blijft goed en overvloedig water geven.
In zake de ontworpen watervoorziening te Socrabaya i- het

rapport van den dezerzijds geraadpleegden deskundige (sie rorig

verslag, bh 161) ontvangen. Eene beslissing omtrent de richting, waarin het vraagstuk 't best tot oplossing is te brengen,
is nu spoedig te wachten.
Wat Batavia. Meester-Cornelis, Buifenzorg en Samarang
betreft, zyu in het voorjaar van 1897 bij de Indische Begeering
twee aanvragen (beide van een en dezelfde zijde) ingekomen
om voorrang voor eene concessie tot het aanleggen en exploitecren
op die plaatsen van eene hoogdrukwaterleiding. Aan de aanvragers (de heeren C. W. Xr.vs en twee anderen , allen ingenieurs
by den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken) is
zoodanige voorrang voor den tyd van twee jaren verleend
(gouvernementsbesluit dd. 30 Mei 1897 n ' \ 30 en 31).
Omtrent de rnogelykheid om de afdeelingshoofdplaats Joana
(afdeeling Joana der residentie Japara) van drink-en spoelwater
te voorzien uit naburige bronnen waren van gouverneuieiitswege
nog onderzoekingen gaande. Een inmiddels ingekomen verzoek
I U een particulier om vergunning tot het aanleggen van eene
pijpleiding, ten einde gemelde plaats van water te voor/.ien uit
twee met namen aangewezen brounen in het district Selowessi
der afdeeling Patti in dezelfde residentie Japara, werd, in afwachting van den uitslag der bedoelde onderzoekingen . voorloopig in advies gehouden (gouvernementsbesluit dd 20 November
1897 n'. 14).
Te Soerakarta, waar eenige artesische putten zijn geboord,
werd een begin gemaakt niet den aanleg van werken voor de
waterdistributie.
Een ontwerp voor den aanleg van eene ijzeren blusleiding
van de bronnen Kadjar naar de hoofdplaats K.-mbaug was in
behandeling en zou spoedig tot uitvoering komen.

III. SPOOR- n nuxwEom i:\ BTOomraob
S5 1. 8poor- ni tramwegen.
Ook gedurende het tweede halfjaar van 1897 en de reeds
verschenen maanden van 1898 bleef de bedrijvigheid, welke
zich in den laatsten tijd vanwege particulieren had geopenbaard
met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe
stoomtramverbindingen op Java aanhouden, en werden ook
enkele particuliere spoorwegen in het vooruitzicht gesteld,
j doordat de daarvoor verleende voorrang aanvaard werd. Deze
i verschillende lijnen zullen hieronder nader in bijzonderheden
vermeld worden.
V'oor staatsaauleg werd voorgedragen ' ) , ter verdere verwe> zenlijking van ..het in 1893 voor Java vastgestelde „algemeen
spoorwegplan", een spoorweg in de residentie Bezoeki. namelijk
van Kalisaü; (aan den pas gereedgekomen spoorweg ProbolinggoPanaroekan) naar de haveuplaats Banjoewangi.
Eene zaak , die reeds haar beslag heeft gekregen en in de
toekomst op de verkeerstoestanden in West-Java van grooten
j invloed zal zijn, is de overneming door den Staat uit handeu
van de Mataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij van haren oostwaarts van Batavia uitgaandeu spoorweg, die aanvankelijk
; slechts tot Bekassi reikte, doch sedert was verlengd tot do
oostelijke grens der residentie llatavia (Kedoeng Gedeh) en
laatstelijk (in Maart 1898) nog met 0 K.M. in de residentie
Krawang, namelijk tot de hoofdplaats der eontróle-afdeeling
Krawang. Tot die overneming, welke gerekend wordt reeds met
1 Januari 1898 te zijn ingegaan , had betrekking de hier te
lande onder dagteekening van 20 Februari 1898 met de MaatBchappij gesloten koop-overeenkomst, bekrachtigd bij de wet van
9 Juni d. a. v. (Nederlandsch Staatsblad n*. 143, Indisch Staatsblad n-. 222). Op 4 Augustus 1898, toen het bedrijf der Maatschappij feitelijk aan den Staat overging, werd haar, in afwachting
van de eindafrekening die binnen vier maanden moet volgen. eene
som van f 4 570 1^7,5P uitbetaald. Als staatslijn (over hare aanvankelyke exploitatie als zoodanig zie lager) zal de spoorweg
') Zie het lijj Kon'mklyke lioodsehap dd. 8 Juni 1898 aanhangig gemankt
wetsvoorstel (oednikte stukken uYr zitting is;»?—1808 — S05).
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Batavia-Krawang (lang p.m.68 K.M.) te rijnertjjd de eerste schakel
kannen uitmaken van eene verbinding ran Bataria met Middenen Oost .lava, welke korter is dun de bestaande langs den
staatssnoorweg door de Preangei Regentschappen naarBnitenxorg
.11 den particulieren spoorweg Buitenzorg—Batavia. Zoodanige
kortere verbinding toch zou verkregen worden door eene in bei

belang der ontwikkeling van Zuid-K ra wang reeds op zich zelf
gewenschte aansluiting ran hei tegenwoordig eindpunt Erawang

in zuidoostelijke richting over de gewestelijke hoofdplaats Poer-

wakarta met de halte Tjipadalarang bewesteu Ban.long vanden

reeds genoemden Preanger-spoorweg , voor hoedanige lijn reeds
van twee zijden concessie was gevraagd, welke aanvragen in
Februari 1898 werden afgewezen, terwijl tegelijkertijd opinetingen
werden gelast voor eventueelen aanleg van staatswege.
Met gebruikmaking van de gegevens, die de opneming voor
een spoorweg van Melamboug naar Oheribon (verg. vorig verslag ,
blz. 101) bad verschaft, werd in Indië een voorontwerp samengesteld voor eene verbinding Cheribon— Kadhipaten, welk
voorstel thans hier te lande in behandeling is.

f'Nederl. (Oost-) Indië.J
om aan een bestaanden of een in aanleg zh'nden stoomtramweg
eene z'olyn toe te voegen, mits van geen grootere lengte dan
1 K.M., terwijl insgelijks door den directeur voornoemd kunnen
worden afgedaan aanvragen, die blijken voor afwijzing te
moeten in aanmerking komen , hetzij omdat de aanvraag door
onbevoegden is gedaan of niet op de voorgeschreven wijze is
ingediend en toegelicht, hetzij wanneer de aanvraag beoogt het
bekomen van prioriteit voor tramwegen op Java en Madnra
Vermits de tot dusver gevolgde bijzondere voorwaarden, welke
in concessiën voor spoorwegen of in vergunningen voor tramwegen worden opgenomen , geacht worden in sommige opzichten
voor verbetering vatbaar te zijn , inzonderheid op het stuk der
naastingsvoorwaarden , zijn overwegingen dienaangaande aanhangig.

A. Spoorwegen.
1.

Staats spoorwegen.

Daar uitvoerige mededeelingen en gegevens ziju opgenomen
Met betrekking tot de te volgen gedragslijn in zake het tot
stand brengen van spoor- of tramwegen in gewesten buiten in het speciale jaarverslag betreffende de staatsspoorwegeu in
.lava en Madora, is onlangs als het dezerzn'dsch gevoelen aan de Nederlaudsch-Indië, waarvan de jaargang 1897 hier te lande
Indische Regeering kenbaar gemaakt, dat, vooral bij den tegen- ter perse is '), en geregeld maandelijksche opgaven betreffende
woordigen toestand der Indische geldmiddelen, voor krachtigen aanleg en exploitatie worden opgenomen in de Javasche Courant,
spoor- of tramaanleg in de buitenbezittingen in de eerste plaats zal men zich te dezer plaatse tot het volgende kunnen bepalen ,
aan het particulier initiatief behoort te worden gedacht. Ook in voor het overige, wat de exploitatie betreft, verwijzende naar
verband daarmede werd dezerzijds geen nut gezien in de vast- de van regeeringswege afzonderlijk uitgegeven wordende: „Stastelling van een algemeen spoorwegplan voor Zuid-Sumatra, tistiek van het vervoer op de spoorwegen en stoomtramwegen
zooals blijkens het vorig verslag (blz. 101) in de bedoeling lag. in Nederlandsch-Indië ", waarvan de 8ste jaargang (1897) in de
Overigens werd voor zooveel noodig gewezen op het belang dat tweede helft van 1898 te Batavia verschijnen zal.
het verkrijgen van goede verkeerstoestanden in de toekomst
reeds van den aanvang at bevorderd worde door eene doelmatige
<j. Aanleg.
regeling der concessie- of vergunningsvoorwaarden . o. a. door
te zor<rèn voor eenheid zoowel van spoorwijdte als van draagLijn P r o b o 1 i n g g o I) j e in b e r—P a n a r o e k a u met zijvermogen van kunstwerken en rails , zoomede voor practisch | tak Klakali—Pasirian : totale lengte , met inbegrip van het zijtakje
bruikbare naastingsvoorwaarden.
j Sitoebondo-Aloon aloon aldaar. 220 409 M. Op 1 October 1897
j werd het gedeelte Djember—Kalisaat—Panaroekan , ter lengte
Ten opzichte van het algemeen reglement voor de spoorweg- i van p. in. 89 K.M.. en daarmede de geheele spoorweg aan den
diensten in Nederlandsch-Indi* valt weder van een paar wijzi- dienst der exploitatie overgegeven . hoewel op dit laatste gegingen van ondergeschikt belang gewag te maken, en wel voor deelte enkele niet geheel voltooide gebouwen nog door den dienst
zooveel betreft art. 201 en art. 224 (ludisch staatsblad 1897 van aanleg moesten worden afgewerkt.
n". 204 en 1898 ir. 229). Üe wgaging van eerstbedoeld artikel
Voor de werkplaatsen te Djember kwamen de ijzerwerken der
had ten doel om van vervoer op de Indische spoorwegen niet gebouwen begin 1898 in Indië aan, en daar liet spoorwegpersolanger uit te sluiten patronen . vervaardigd uit het zoogenaamde neel, wegens gemis aan beschikbare particuliere woningen te
exploaf Favier'*; door de wijziging van art. 224 werd op betere Djember. geen gelegenheid vond om aldaar onder dak te komen,
wijze geregeld de door spoorwegdiensten te verleenen schade- werd in de laatste helft van 1897 besloten op gemelde afdeevergoeding" bij geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van lingshoofdplaats gouvernementswoningen voor het spoorweggoederen. Overigens werden de indertijd bij zelfstandige regeling personeel te bouwen.
uitgevaardigde bepalingen voor het vervoer over spoorwegen
De grootere omvang van het vervoer dan waarop oorspronvan groote" hoeveelheden buskruit en ammunitie ten behoeve kelijk gerekend was, deed behoefte gevoelen aan de oprichting
van 's lands militairen dienst. welk vervoer slechts was toege- van eene nieuwe halte tusschen Klakah en Djember (te
laten met goederentreinen of niet buitengewone militaire treinen, Petoeng), waartoe in September 1897 besloten werd.
bij ordonimutie van 14 Juui 1898 (ludisch Staatsblad n". 191)
In verband met het denkbeeld om te Panaroekan eene havenaangevuld in dier voege dat op baanvakkeu, waar geen goede- inrichting te maken, in hoofdzaak bestemd voor de iulandsche
rentrein loopt, bedoelde stoffen, uitgenomen dynamiet ofdaar- prauwvaart, waaromtrent echter eerst eene beslissing zalzynte
mede gelijk te stellen zelfstandigheden, ook met gemengde nemen nadat gebleken zal zijn in welke mate het spoorwegtreineirinogen worden vervoerd, echter met deze beperking dat vervoer naar en van Panaroekan zich ontwikkelt en het hanin eiken gemengden trein niet meer dan één wagen voor dit delsverkeer den aanleg der haveninrichting onmisbaar maakt,
vervoer worde gebezigd.
werd omtrent de plaats van oprichting der steenkolenloods op
Aan de bewerking vaneen nieuw .algemeen reglement voor dit eindpunt van den spoorweg geen beslissing genomen en in
de sec indaire ,-poorwegen werd. volgens berichten van medio de behoefte door middel van eene tijdelijke loods voorzien.
1898, bq het departement der burgerlijke opeubare werken de
De indertijd te Sitoebondo opgerichte tijdelijke werkplaats
laatste hand gelegd.
voor den aanleg werd in Februari 1898 opgeheven ; de machines
Overigens is in Indië nog m behandeling een bij genoemd werden geleidelijk naar Djember overgebracht.
departement ontworpen nieuw algemeen reglement op den aanHet vervoer van particuliere goederen met werktreinen, zooleg en de exploitatie van tramwegen met machinale beweeg- lang de betrokken baanvakken nog niet voor algemeen verkeer
kraeht voor algemeen verkeer in Xederlandsch-Indië , in welke waren opengesteld, werd gedurende do maanden Januari t m
omschrijving dus tevens vallen electrische trams, voor welke September 1897 voortgezet. Sedert daarmede begonnen was,
eene op zich zelf staande regeling. zooals aanvankelijk was beliep alleen op het gedeelte Djember Panaroekan de bruto
voorgenomen (zie vorig verslag, blz. 102), sedert minder doel- ontvangst te dier zake f 100 708, hetgeen — de exploitatiematig is geacht.
kosten op 40 pet. stellende — eene netto winst van f 60 425
vertegenwoordigt.
In December 1897 (Indisch Staatsblad n". 284) werden de algemeene voorwaarden voor het verkrijgen van vergunningen
») Inmiddels is in Augustus 1898 te Batavia verschenen een kort verslag
voor stoomtram-aanleg in dier voege aangevuld , dat in de daar1897 betredende de exploitatie v;m den staatsspoorweg ter Sumatra's
bij genoemde gevallen de bevoegdheid om op aanvragen van over
Westkust, en wel als toevoegsel tot het jaarverslag over 1897 betreffende
die strekking te beschikken berust bij den directeur der bur- de gouverncmeitsontginning van de Ombilien-kolen velden. Van dit tweeledig
gerlijk.' openbare werken. Dientengevolge kan buiten bemoeienis verslag , dat ook in den handel bier te lande verkrijgbaar is gesteld , is reeds
van den Gouverneur-Oeneraal beschikt worden op de aanvraag een exemplaar aan de Staten-Generaal aangeboden.
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Lyn T a r i k—S o e r a b a ij a (lang 38 736 M.). Van de openDe lengte van den spoorweg ter Sumatra's Westkust, ad 210
stelling voor het publiek verkeer op 1 Juli 1897 van het baanvak K.M., bleef ongewijzigd.
Tarik—Sepandjang, lang 23 490 I L , werd reeds in 't vorig
verslag (blz. 102) melding gemaakt. Op het verdere traject,
Tartan.
Op den door den Staat overgenomen spoorweg Bawaar, in verband niet de in Mei 1897 bij de wet goedgekeurde tavia—Krawang zijn de vanwege de Bataviaxdie Oosterspoorweggewijzigde richting, de lyn voor een groot gedeelte, namelijk Maatschappij vastgestelde tarieven en bijzondere bepalingen op
van Wonokromo af, zou sanienloopen niet den bestaanden het vervoer voorshands gehandhaafd gebleven (gouvernementsspoorweg naar Soerabaija, kwamen de werken voor de spoor- besluit dd. 27 Juli 1898 n". 3). Plotselinge invoering van de
verdubbeling tusschen Wonokromo en Soerabaya , de uitbreiding staatstarieven toch moest ontraden worden, wilde men geen
der emplacementen en gebouwen te Wonokromo en Goebeng, groote storing in het verkeer op den overgenomen spoorweg
benevens de directe verbinding Goebeng - havenstation Kalimas teweegbrengen , en ook de toepassing van met die der staatsspoorwegen zooveel mogelijk overeenstemmende tarieven bleek
gereed en werden in Mei 1898 in exploitatie gebracht.
Voor de verbetering van het emplacement Soerabaija, nadat niet wel dadelyk uitvoerbaar.
het ontlast zal zijn van de goederenbeweging met Kalimas,
Met betrekking tot de staatstarieven voor Java , welke , zooals
werd het ontwerp goedgekeurd by gouvernementsbesluit van zij laatstelijk in 1893 waren vastgesteld, voor de Wester- en
Oosterlijnen gezamenlijk slechts berekend waren over afstanden
12 Maart 1898 n" 82.
Tusschen Wonokromo en Sepandjang kon over ruim 4 K.M. tot en met 1000 K.M., valt te vermelden , dat zij , in verband
nog geen aanvang met liet werk worden gemaakt. Voor de op met de sedert 1893 plaats gehad hebbende en nog verder te
dit traject benoodigde in particulieren eigendom bezeten sa\vak- wachten uitbreiding van de stamlijn over Java (bij gereedheid
gronden werden namelijk buitensporige prijzen gevraagd, zoodat tot de eindpunten in Bantam en Bezoeki zal de lengte der stanihet vermoedelijk tot onteigeningsprocessen zou moeten komen. lijn, globaal berekend, tot 1300 K.M. klimmen), werden aangevuld met de berekening over afstanden van 1001 tot 1350
Lijn B a t a v i a - T a n g e r a n g - B a n t a m. Hoofdlijn Bata- K.M. wat reizigers, en van 1001 tot 1250 K.M. wat goederen
via-Anjer, met zijtakken Doeri-Tangerang en Tanali Abang- betreft (gouvernementsbeshiiten dd. 15 Augustus en 0 November
Weltevreden : totale lengte 173 970 M. volgens de hermetiiigen, 1897. beide n . 14).
nadat besloten was tot de tracé-verlegging over KarangAntoe
Een speciaal (goedkoop) tarief voor reizigers :!de klasse op
en tct enkele kleinere te Batavia (zie vorig verslag, blz. 102). sommige
tusschen Sitoebondo en Pauaroekan en terug
De verwachting dat zich bij de spoorwegwerken in Bantam werd in treinen
Januari 189S ingevoerd, doch voorloopig alleen
geen gebrek aan werkvolk zou doen gevoelen is in zoover niet voor 1898, ter beoordeeling of die maatregel geschikt is een
bewaarheid dat de Bantammer voor de i-gelijken arbeid weinig koelie-vervoer per spoorweg naar en van l'anaroekan te doen
geneigdheid betoonde, zoodat voornamelijk met koelies uit de ontstaan, zijnde op gemelde afscheepplaats gedurende zekere
Preanger Begentschappeu en uit de omstreken van Buitenzorg maanden van het jaar geregeld een vrij groot aantal koelies
gewerkt moest worden. De toevloed van werkzoekenden was echter werkzaam , waarvan omstreeks de helft te Sitoebondo of op tusvoldoende.
schen gelegen plaatsen overnacht.
Op weinige plaatsen langs het tracé van den spoorweg wordt
De tijdelijke tariefsregeling met betrekking tot den afvoer
steen of grind aangetroffen , en het transport van die materialen langs
de staatsspoorwegen op Java , in abonnement, van voor den
wordt te meer kostbaar, doordien dit veelal langs niet verharde uitvoer verpakte en bestemde suiker (hoofdsuiker), zooals zij in 1897
binnenwegerj moet geschieden, hetgeen vooral in den regentijd gegolden had, d. i. met 20 pet. reductie op het in de jaren 1895 en
zeer bezwaarlijk gaat Bij Hangkas Betoeng werd over de 1896 als abonnementstarief gewerkt hebbende verlaagd speciaal taTjioedjoeng een transportkabel aangebracht, ten einde kali- steenen rief. wordt, ingevolge gouvernementsbesluit dd. 12 December 1897
van de noordelijk van die rivier gelegen heuvels aan te voeren. n". 7, ook op zendingen uit den oogst van 1898 toegepast, en wel niet
Op uit. Mei i898 bereikte de werktrein het eindpunt Tange- enkel op hoofdsuiker , maar, zooals sedert bij gouvernementsbesluit
rang der zijlijn. Daar echter de in het late najaar van 1897 aan- dd. 6 April 1893 n . 0 is bepaald . ook op de van de fabrieken
gevraagde ijzeren bruggen eerst tegen het einde van 1898 alle der toegetreden ondernemers afkomstige zaksuiker. Het telkens
in Indië kunnen Avorden tegemoet gezien , zal deze lyn eerst voor een jaar gegolden hebbende speciaal tarief van December
in 1899 aan den dienst der exploitatie kunnen worden overge- 1894 voor het vervoer langs de staatsspoorwegen op Java van
geven. Ook verwacht men dat in gemeld jaar het gedeelte (au plantriet werd ook voor 1898 weder van kracht verklaard (goude hoofdlijn tot Hangkas Betoeng voor exploitatie gereed zal vernementsbesluit dd. 7 Januari 1S98 n . 24).
komen.
Daarentegen werden., blijkens eene gouvernemeiitsbeslissing
In Maart 1898 werd door het op de 1ste sectie der Bantam- van 't laatst van 1897 , met het oog op de verbetering welke
lijn geplaatste personeel tevens een aanvang gemaakt met den gedurende dat jaar voor de kinamarkt was ingetreden , geen
aanleg — als uitvloeisel van de wet dd. 30 December 18i'7 termen gevonden om opnieuw te verlengen de aanvankelijk voor
(Nederlandsch Staatsblad n°. 274 , Indisch Staatsblad 1898 n \ 5), 1S94 en sedert voor elk der drie volgende jaren toegestane
betreffende de invoering van de opiumregie op Java. enz. — tariefsverlaging voor vervoer langs de staatsspoorwegen van
van een verbindingspoor tusschen de te Batavia (op het land kinabast, afkomstig van particuliere ondernemingen. DientenStruijswijk in de buurt Salemba) in aanbouw zijnde nieuwegouver- gevolge wordt dat artikel, sedert ï Januari 1898 , al naar gelang
nements-opiumf'abriek en de ruim 1 K.M. daarvan verwijderde halte het vervoerd wordt by wagonladingen dan wel als stukgoed,
Pegangsaan van den particulieren spoorweg Batavia-Buitenzorg. weder bevracht naar den coëfficiënt ".7 of 1 . in stede van naar
den coëfficiënt 0.3 of 0.4.
I>. K\|i!nil;ilio.
Verlaging van vracht werd ingevoerd voor gedroogde koffiebessen (glondongan-koffie of hama iredang), voor kapokpitten en
Ltmgte in exploitatie. De openstelling voor algemeen verkeer voor zaagsel (dit laatste een artikel voor ijsfabrieken van belang),
op 1 October 1897 van het gedeelte Djember-Panaroekan (met en zulks door de drieërlei zaken , die tot hiertoe respectievelijk
een kort zijtakje naar de aluon-aloon te Sitoebondo) van den als .koffie in de hoornschil"', als .vruchten en zaden'', en als
spoorweg Proboliuggo-Djember-l'anaroekan deed de lengte der in de klassifieatie der ijl- en vrachtgoederen „niet afzonderlijk
Oosterlynen , welke, blijkens de opgaaf in 't vorig verslag (Mz. genoemde artikelen" werden bevracht, met een eigen (lageren)
103), op 1 Juni te voren 711 5 K.M. bedroeg . klimmen tot 803 K.M.. coëfficiënt in bedoelde klassifieatie op te nemen.
In enkele gevallen werd hetzij eeusvooral, hetzij voor een
welke lengte sedert geen vermeerdering onderging. Wel werd
op 20 Mefl89S van de lijn Tarik—Soerabaya het tweede spoor afloopend doel, op de staatslijnen in haar geheel, dan wel op
van Wonokromo over Goebeng naar Soerabaija aan het verkeer bepaalde gedeelten daarvan, bij gouvernement>besluit vrij vervoer
of vrachtvermindering toegestaan. Zoo wordt sedert Januari 1S98
overgegeven , maar dit leidde niet tot lijnverlenging.
Het net der Westerlijnen bleef eeue lengte behouden van op de staatslijnen geen vracht meer berekend voor verzamelingen
604 K.M., waarbij echter op 4 Augustus 1898 nog zijn gekomen Indische producten, bestemd voor het Koloniaal Museum te
63 K.M., als gevolg van den overgang in handen van den Staat Haarlem , terwijl in Februari 1893 voor zekere (niet reeds laag
van den particulieren spoorweg Batavia—Krawang , die , ofschoon bevrachte) goederen, bestemd voor de hier te lande gehouden
vooralsnog eene op zich zelf staande lyn zullende uitmaken, nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid, eene vrachtvermet ingang van genoemden datum gebracht is onder het beheer minderiug van 50 pet. werd toegestaan. Aan sommige stoomtramvan den chef der exploitatie van de Westerlynen (gouverne- ondernemingen werd reductie van vracht verleend bij vervoer
langs de staatsspoorwegen van goederen kennelijk voor den
mentsbesluit dd. 27 Juli 1898 n". 3).
Handelingen der Staten-Gencraal. Bylagen 1898—1S99.
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aanleg bestemd. Ten behoeve van diakonessen van de Vereeniging voor ziekenverpleging in Nederlandsch-Indië (verg.
blz. 93 hiervóór) werd, voorloopig voor den tijd van twee
jaren, vrij vervoer in de 2de klasse der staatsspoorwegen
op Java toegestaan, op vry biljetten, af te geven op aanvraag
van de directie der genoemde vereeniging (gouvernementsbesluit
dd. 29 Mei 1897 n°. 19). Wat betreft het lynvak Sitoebondo—
Panaroekan der Oosterlijnen werd kosteloos vervoer, op vrijkaarten, af te geven op aanvraag vauwege den directeur van
financiën, vergund met opzicht tot het personeel der in- en
uitvoerrechten en accijnzen te Panaroekan, voor zcover het niet
op gemelde havenplaats gevestigd is. Ten einde in de door
staatsspoorwegen doorsneden gewesten, zoo op Java als ter
Suinatra\s Westkust, de bywoning van de feesten, welke ter
gelegenheid van de inhuldiging van H. M. de Koningin op de
gewestelijke hoofdplaatsen zouden worden gehouden, voor de
daarbuiten wonendeu te vergemakkelijken, werden voor enkele
dagen tusschen de in elk gewest gelegen stations en halten en
de hoofdplaats goedkoope reisgelegeuhedeu in de 2de en 3de
klasse aangekondigd. Voorts werd , in verband met de bedoelde
feesten te Batavia, op het baanvak Garoet—Buitenzorg der
Westerlijnen, voor zoover zulks met de belangen van bet betalend vervoer was overeen te brengen, gedurende de maanden
April t m September 189S vrij vervoer toegestaan voor het vanwege de feestcommissie op genoemde hoofdplaats uit de Preanger
Begentscbappen te ontbieden natuurlek versierings-materiaal.
Traetie. Het rollend materieel der staatsspoorwegen op Java
bestond by het einde van 1897 uit 212 locomotieven , 493 personen- en bagagern'tuigen en 3020 wagens, zijnde 1 1 , 72 en
201 stuks meer dan het jaar te voren. Aan den aanlegdienst
bleven hiervan nog slechts afgestaan 1 locomotief en 31 wagens,
tegen 31 locomotieven en 253 wagens op uit. 1896.
Op Sumatra onderging in 1897 het aantal locomotieven (55)
geen verandering, doch het rytuig- en wagenpark werd uitgebreid van 50 tot 02 rijtuigen en van 320 tot 343 wagens.
Ten behoeve van de staatsspoorwegen op Java werden in
1897 aangeschaft 13 785 ton Engelscbe kolen (gemiddeld tegen
f 18,22 per ton), zoomede 30539 ton Ombilien-kolen, welke
laatste geleverd werden te Taudjong Priok , Tjilatjap, Soerabaija,
Probolinggo en Panaroekan tegen de volgende regularisatieprijzeu
per t o n : f 12,90, f 13,50, f 13,60. f 14,90 en f 15,40.
Verbruikt werden 7043 ton Engelscbe kolen en 31 976 ton
Ombilien-kolen , in totaal 39 019 ton , tegen 35 082 ton in 1896.
Bovendien werd aan brandhout verbruikt in laatstgemeld jaar
386 en in 1897 510 ton.
Aan den exploitatiedienst werd voor het kolenverbruik op de
Westeiiijneu gemiddeld f 14,325 per ton in rekening gebracht,
terwijl dit voor de Oosterlijnen f 14.505 bedroeg.
Op den spoorweg ter Sumatra's Westkust worden uitsluitend
Ombilien-kolen gebezigd . welke met den exploitatiedienst verrekend werden tegen f 5 per ton. De verbruikte hoeveelheid
beliep in 1897 20 050 ton, tegen 17 630 ton in 1890.
Daar by volledige ingebruikstelling van den spoorweg TarikSoerabaija het vervoer tusschen Soerabaija en de stations ten j
westen van Tarik over de kortere verbinding Taiik-Soerabaija en ;
niet meer via Sidhoardjo (in het baanvak Soerabaija-Bangil)
zal worden geleid , is reeds in September 1897 (Indisch Staats- ,
blad n°. 224) bepaald dat alsdan het baanvak Tarik-Sidhoardjo '
alfl secundairen spoorweg zal worden geëxploiteerd. Beoosten !
Soerabaija wordt tot uogtoe als hoofdspoorweg alleen geëxploi- j
teerd het gedeelte tot B«ngil. Bij aangehaald Staatsblad is nu
echter bepaald dat, bij ingebruikstelling van de nieuwe verbinding Tarik-Wonokroino-Soerabaija, de secundaire exploitatie
komt te vervallen op het baanvak Baugil-Proboliuggo , en zulks
met de bedoeling, den treinenloop tusschen Soerabaija en de
stations daar beoosten zóó te kunnen regelen dat het traject
tusschen Soerabaija en Panaroekan (het tegenwoordig eiudpunt
der Oosterlijnen) in ée'n dag kan worden afgelegd.
Penomeel. Bij de in exploitatie zijnde staatslijuen op Java
waren (voor zoover van eene aanstelling voorzien) op uit. 1897
in dienst 999 Europeanen en 984 inlanders, en bij den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust respectievelijk 80 en 273, in
welke cijfers echter voor de Westerlijnen op Java niet begrepen
zyn de remmers (inlanders).
Bij de exploitatie als staatslijn van den Bataviaschen Oosterspoorweg bezigt het Gouvernement bet tot dusver aan die lyn

verbonden personeel (zoo Europeesch als inlandsch), niet alleen
omdat het personeel der Westerlynen niet toereikend was om
al dadelijk de nieuwe lyn te bezetten, maar ook omdat het aanbeveling verdiende partij te trekken van de vertrouwdheid
der beambten met de bijzondere regelingen en beginselen waarnaar de exploitatie voorloopig gevoerd blijft. Voor zoover daarop
niet in enkele gevallen. wegens mindere geschiktheid, eene
uitzondering behoorde te worden gemaakt, zyn nauiely'k bedoelde spoorwegbeambten door het Gouvernement in dienst genomeu en wel op tijdelijken voet in den rang, die het meest
met de laatstelijk door hen genoten traktementen strookte en
als de jongste van hunne reeds bij de staatsspoorwegen dienende ranggenooten. Overgang in vasten dienst zal aan de jongere
beambten kunnen worden toegestaan. De oudere beambten worden geacht door de afkoopsom, die zij van de Maatschappij ,
in wier dienst zij tot hiertoe waren , zullen ontvangen , in staat
te zyn zelf te kunnen zorgen voor pensioen , verlof, enz., voorrechten die zy als beambten in tijdelijken dienst missen.
In de te Bandong, Poerworedjo, Soerabaija, Madioen en
Padang bestaande werkplaatsen der staatsspoorwegen bestond
bet ambachtspersoneel, ougerekend de koelies, gemiddeld per
dag uit respectievelijk 454, 196, 279, 901 en 172 man.
Uitkomsten van liet verkeer. Omtrent het verkeer gedurende
1897 op de staatsspoorwegen op Java en Sumatra vindt men
eenige hoofdcijfers, ook wat de geldelijke uitkomsten betreft,
opgegeven in bijlage Y hierachter.
Ten aanzien van de geldelijke uitkomsten zij hier nog het
volgende aangestipt.
Gedurende 1897 bedroegen de ontvangsten der Westerlijnen
(wier lengte — 604 K.M. — in gemeld jaar geen verandering
onderging) f 3 169 767 , zynde f 351 424 of circa 12.5 pet. meer
dan over 1896, in welke vermeerdering de lijii Tandjong Priok —
Batavia deelde voor f 1889 en de bovenlijn (Buitenzorg—Djokjokarta met de zijtakken Tjibatoe—Garoet, Maos—Tjilatjap en
Koetoardjo—Poerworedjo) voor f 349 535. Terwijl op de lijn
Tandjong Priok—Batavia p. m. 107 000 reizigers minder dan in
1896 werden vervoerd, nam daarentegen op de bovenlijn, voor
een groot deel als gevolg van meer vervoer van militairen, het
personenverkeer met ruim 141 000 reizigers toe. Uithoofde van
het reizigersvervoer was dan ook in bovenbedoelde vermeerdering der ontvangsten , ad f 351 424, begrepen f 97 224 (afzon derlijk voor de bovenlijn en voor het havenlijntje bedroeg het
verschil respectievelijk -f- f 105 904 en — f 8680). Het vervoer
van vrachtgoedereu bracht f 206 091 meer op dan in 1896: het
aantal ton-kilometers bedroeg 46 millioen , tegen 34.3 millioen
in 1890, aantoonende eene toeneming van ruim 34 pet. Onder
de opbrengst van het vrachtgoederen vervoer, ad f 1 653 271, was
ter zake van landsgoederen begrepen f 459 485. Het totaal der
ontvangsten op de Westerlijnen beliep per dag-kilometer ruim
f 14,37=, tegen f 12,78= in 1896.
Op de Oosterlynen namen in 1897 de ontvangsten mede toe,
doch niet in verhoudiug tot de grootere lengte toen in exploitatie: in 1896 toch , toen gemiddeld geëxploiteerd werden 579
K.M.. werd ontvangen f 5 358 714, d. i. per dag-kilometer f25,29;
in 1897 daarentegen. bij eene geëxploiteerde lengte van gemiddeld 697 K.M.. was het cyfer f 5 933 368, zijnde per dag-kilometer f 23,32. Tot de meerdere ontvangst, ad f 574 654, droeg
o. a. het vervoer van reizigers f 126 773 en dat van vrachtgoederen f 394 297 bij. Onder de opbrengst van het vrachtgoederenvervoer op de Oosterlijnen, ten bedrage van f 3 552 373 (voor
ruim 78'/> millioen ton-kilometers of 9 millioen meer dan in
1S96), was begrepen wegens vervoer van landsgoederen f 451844,
zoodat het vervoer van particuliere vrachtgoederen eene opbrengst
gaf van f 3 100 529 , waaronder ter zake van suikervervoer, voor
zooveel dit in abonnement geschiedde, f 5 4 0 086. In 1896 gaf
dit suikervervoer, niettegenstaande toen de hoeveelheid 23 650
ton minder bedroeg dan in 1897, eene opbrengst van f 505 529.
Ter verklaring hiervan zy herinnerd dat op den reeds verlaagden
vrachtprijs van bij overeenkomst vervoerde suiker, voor het
product uit den oogst van 1897 eene reductie van 20 pet. werd
verleend, welke nadere vermindering een bedrag van f 116 845
vertegenwoordigde. Afgescheiden hiervan was eene oorzaak van
den achteruitgang der opbrengst van het spoorwegvervoer, gerekend per dag-kilometer, hierin gelegen dat op sommige der
in 1897 geopende nieuwe lijngedeelten (in 't geheel 210 K.M.)
het vervoer zich nog moest ontwikkelen, terwijl de in 1897
voortgeduurd hebbende gedrukte stemming in den handel daartoe
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niet bevorderlijk was.
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij ia 1897 een aanHet overschot der exploitatierekening bedroeg voor de Wester- vang gemaakt. Daar de levering van de benoodigde dwarsliggers
lijnen f 904 732, voor de Oosterlijnen f 3 239 136, overeenko- van de zijde der leveranciers, niet wie ter zake is gecontracteerd ,
mende met respectievelijk 1.G6 en 6 75 pet. van het eindcijfer | vertraging ondervond , liet het zich , volgens berichten van Mei
der constructierekening, of — voor zooveel de Oosterlijnen be- 1898, voorzien dat het werk eerst tegen het einde des jaars zou
treft — van het over 1897 als gemiddeld enter dier rekening gereed komen.
in aanmerking te brengen bedrag.
Op den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust werd over
II. }A|>loiti!!il'.
1897 ontvangen f1135 534, tegen f 1 071 907 (volgens verbeterde
opgaven) over 1896. Laatstgemelde ontvangst liep over eene
Lengte in exploitatie. Als gevolg van de hooger bedoelde doorgemiddelde lengte in exploitatie van 187 K.M., terwril in 1897 trekking
tot Krawang van den Bataviaschen Oosterspoorweg
de lijn gedurende het geheele jaar over de volle lengte van 210
staatslijn) vermeerderde in Maart 1H98 de lengte der
K.M. werd geëxploiteerd. In verband daarmede kwam de ont- (thans
particuliere spoorwegen van 430 1 tot 426 s K.M. (op Java 324 ,
vangst per dag-kilometer thans te staan op f 14,82, tegen iu ter
Oostkust van Sumatra 1025 K.M.).
1897 op f 15,69. De opbrengst van het vrachtgoederenvervoer
beliep in 1897 f682 035 (f 46 693 meer dan in 1896), waaronder
wegens vervoer van Ombilien-kolen f 373 386 eu van andere
TariciTii. Met betrekking tot de tarieven voor reizigers valt
landsgoedereu f 58 824. Het overschot der exploitatierekening aan te teekenen dat op da lijn Batavia-Buitenzorg met 1 Decembeliep f 477 804 of 2.41 pet. van het aaulegkapitaal, groot ber 1897 retourkaarteu 1ste en 2de klasse tusschen Weltevreden
f 19 839110, hieronder niet begrepen de aanlegkosten van de en Buitenzorg werden ingevoerd, met eene reductie van 20 pet.
Emmahaven en het kolenstort.
op het gewone tarief, terwijl door den Bataviasclien Oosterspoorweg met 1 November van gemeld jaar het tarief voor de 2de
klasse
werd verlaagd van 4 op 3 cent per K.M., en zulks als
2\ P a r t i c u l i e r e s p o o r w e g e n .
middel om een deel van de 3de klasse-reizigers van de tot dusweinig bezette 2de klasse te doen gebruik maken.
Ingevolge eene bij gouvernementsbesluit dd. IS September verTen
aanzien van de in 1897 in de goederentarieven der par1897 n". 4 verleende doorloopende machtiging is het voortaan
spoorwegen gebrachte wijzigingen valt, behalve op de
aan den directeur der burgerlijke openbare werken overgelaten ticuliere
reeds
in
de noot op blz. 164 van het vorig verslag vermelde
om, wanneer krachtens bestaande spoorwegcoucessiën op dienst- reductie voor
liet vervoer van suiker uit den oogst van 1897
regelingen betreffende den loop der treinen de goedkeuring op de lijn Samarang-Vorstenlanden,
wijzen op de met ingang
van den Gouverneur-Generaal wordt vereischt, namens dezen van 1 Juli 1897 op den Deli-spoorwegte ingevoerde
goedkoopere
die goedkeuring te verleenen.
uitzonderingstarieveu voor het vervoer van brandhout en petroMet het comité van bestuur der Nederlandsch-Indische Spoor- leum-residu, zoomede van verhardingsmateriaal voor wegen.
wegmaatschappij werd eene overeenkomst gesloten betreffende
Werd op laatstgemelden spoorweg bij de betaling van vrachten
de exploitatie van het van staatswege in aanleg genomen ver- de Mexicaansche dollar gedurende het geheele jaar 1896 aanbindingsspoor tusschen de halte Pegangsaiin van den spoorweg genomen tegen den koers van f 1,25, voor 1897 bleef die maatBatavia—Buitenzorg en de nieuw op te richten gouvernements- staf slechts gedurende het eerste kwartaal behouden , daar voor
opiumfabriek op het land Struijswijk nabij Batavia.
het tydvak April t/m J u l i , de maand Augustus en de laatste
Over de aansluiting op het station Weltevreden van gemelden vier maanden van het jaar bij de toepassing van de tarieven
spoorweg van den zijtak Tanah Abang—Weltevreden der in aanleg achtereenvolgens de koers gold van f 1,20, f 1,15 en f 1,10.
zijnde staatslijn van Batavia naar Bantam werd , tijdens de afsluiting der Indische berichten voor dit gedeelte van het
Uitkomsten van liet verkeer. Uitvoerige opgaven nopens den omverslag, in Indië nog onderhandeld.
vang en de geldelijke uitkomsten van het verkeer gedurende
In verband met het gereed komen in Maart 1S9S van de als 1897 worden, voor eiken der vier particuliere spoorwegen
secundairen spoorweg aangelegde verlenging van Kedoeng Gedeh (Samarang-Vorstenlanden , Batavia—Buitenzorg , Bataviasche
naar Krawang van den voor het overige gedeelte als hoofd- Öosterspoorweg en Deli-spoorweg) in het bijzonder , aangetroffen
spoorweg aangelegden Bataviaschen Oosterspoorweg (thans in bijlage Y hierachter.
staatslijn geworden) werd secundaire exploitatie voor de geheele
Ten aanzien van de geldelijke uitkomsten zij hier alleen aaulijn toegestaan (gouvernementsbesluit dd. 8 April 1898 n". 9). geteekend, dat de gezamenlijke bruto opbrengst der bedoelde
lijnen f 4 998 771 bedroeg (f i99 615 meer dan in 1896), waarvan , na aftrek van de exploitatiekosten, f 2 977 350 overbleef
ii. opneming en w i e g .
(f203 887 meer dan in 1896). In verhouding tot het aanlegO p n e m i n g e n van de zijde van particulieren ten behoeve kapitaal beliep de netto opbrengst voor de vier lijnen in percenten
van den aanleg van nieuwe spoorwegen vonden in 1897 niet als volgt: Samarang—Vorstenlanden 8.09, Batavia—Buitenzorg
plaats. Ter Oostkust van Sumatra werden vanwege de Deli- 12.00 , Bataviasche Oosterspoorweg 4.88 en Deli-spoorweg 10.12 ,
spoorweg-Maatschappij opnemingen verricht voor den aanleg van tegen respectievelijk 7.51, 10.77, 4.47 en 9.79 pet. in 1896.
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Samarang—
aan haren spoorweg aansluitende stoomtramwegen. In verband met
het verlangen van de Regeering (zie vorig verslag, bis. 164) j Vorstenlanden den Staat toekomende aandeel in de winst op deze
dat voor de als stoomtramweg ontworpen verlengingen dezelfde lijn beliep over 1897 f161608, tegen f120193 over het vooraf(normale) spoorwijdte als die van den reeds bestaanden spoorweg gegane jaar.
zou worden aangenomen , heeft de Maatschappij haar aanvankelijk plan betreffende eene spoorwijdte van 0,70 M. laten : 3°. C o n c e s s i ë n o f a a n w a g e n v o o r n i e u w e 1 i j n e n .
varen en in Januari 189S vergunning gevraagd aanvankeZoowel het jaar 1897 als de eerste maanden van 1898 kenlijk voor de beoogde vertakkingen in oostelijke en in zuidelijke richting, thans met eene spoorwijdte van 1.067 M., en merkten zich door een levendig streven naar h^t verkrijgen van
wel van Perbaoengan (Serdang) naar Soengei Itampa (Be- | voorrang van concessie voor spoorwegaanleg of van vergundagei), ter lengte van 27 K.M., eu van Loeboe Pakam (Ser- l ningen voor aanleg van stoomtramwegen. Nochtans konden
dang) naar Banguen Poerba (mede in Serdang), ter lengte van slechts weinige aanvragen voor inwilliging in aanmerking komen.
33 K.M. In afwachting van de aan te nemen nieuwe beginselen In vele gevallen bleken de ingekomen verzoeken op geen ernstig
op het stuk der naasting van spoor- en tramwegen was omtrent onderzoek te berusten ; veelal hadden de adressanten zich niet
deze aanvragen door de ludische Regeering nog geen beslissing eens op de hoogte gesteld van de reeds uitgegeven vergunningen ,
i waarvan, behalve in het Koloniaal Verslag, jaarlijks ook opgaaf
genomen.
Particuliere spoorwegen kwamen in 1897 ook niet in a a n 1 e g. wordt gedaan in den Regeeringsalmanak voor NederlandschMet het leggen (op kosten van den Staat) van eene derde Indië.
Eene lu'st van de in het tijdvak 15 Juni 1897 t m 30 Mei
spoorstaaf op het baanvak Soerakarta-Djok jok aria van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden, ten einde dit gedeelte berijdbaar 1898: a. afgewezen aanvragen betreffende spoorwegaanleg, en van
te maken voor de smalspoortreinen van den Staat, werd, voor de op laatstgenoemden datum : b. nog in beraad gehouden , en
zooveel het de voorloopige werkzaamheden betreft, vanwege de c. nog in behandeling gebleven aanvragen van dien aard , wordt
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hierachter overgelegd als bijlage Z. Al die aanvragen strekten
img slechts ter verkryging vun voorrang van concessie, uitgenonien één van de twee in de lijst onder categorie b vermelde,
welke al dadelijk definitieve concessie beoogde, en wel voor een
secundairen ipoorweg in K r a w a n g (van de hoofdplaats Krawang
der contróle-afdeeling van dien naam over Dawoean naar Tjikain])ek). Op deze a a n v r a a g , in November 1897 ingediend na-

mens de Batavia-che Oo.-terspoorweg-Maatschappy , bleef', in verhand met den toen reeds in uitzicht zijnden aankoop van haren
spoorweg, de beslissing hangende. De a n d e r e , om gelijke reden,
voorloopig in advies gehouden aanvraag was eene in .Mei 1897
ingekomen prioriteits-aan vraag van den heer H. MARGAHANT, bet n l l e n l e een secundairen spoorweg in de Preanger Regentsehappeu (van Soemedang over Tjonggean naar K a r a n g >ainbong op
de grens niet de residentie Cheribou).
Onder de prioriteits aanvragen , welke de aangehaalde bijlage
vermeldt als op nlt. Mei 1898 nog in b e h a n d e l i n g , zijn er
— zooals daarbij nader is aangeduid — zes . welke . blijkens sedert
ontvangen berichten van J u l i , Augustus en September 1898 , tot
de toekenning van voorrang hebben geleid, en wel één voor
eene lijn in de P r e a n g e r Regentschappen (van Tjiandjoer westw a a r t i naar 1'atjet). één voor eene lijn in de Padangsche Bovenlanilen (van Paijakombo naar P a k a n A r h a i i . met een zijtak
naar T a r a m ) , en vier voor lijnen in de residentie Menado , deels
door gebied onder ons rechtstreekscb b e s t u u r , deels door
onder vorstenbestuur staand gebied. Of de aanvragers den
h u n verleenden voorrang hebben a a n v a a r d , zal eerst uit liet
volgend verslag kunnen blijken.
De bij gouvernementsbesluit dd. ?il December 1897 n". 12 aan
den heer .). B. HVI.KNKT voor den tijd van twee j a r e n verleende
voorrang voor een secundairen spoorweg. ter lengte van p. m.
70 K . M . , in de residentiën Banjoemas , Bagelen en Kadoe (van
Baudjarnegara over L e k s o n o , K l e d o e n g , Parakan en T e m a n g goeng naar Medono) kwam te vervallen , doordien de verkrijger
in gebreke bleet' zich tijdig , immers vóór 1 Mei 1898, omtrent
de aanvaarding te verklaren.
Valt deze aanvrage buiten het bestek van de aangehaalde
bijlage, hetzelfde is het geval met den bij gouvernementsbesluit
dd. ï 9 Mei 1898 n". 26 aan den lieer A. ,1. HAAXMAX voor den
tijd van één j a a r verleenden voorrang (te storten waarborgkapitaal f 17 000) voor vier aan den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust aansluitende secundaire spoorwegen , a l s : 1°. van
Fort de Koek over Kotta G e d a n g , „Matoea, Lawang en Pisang
n a a r Boudjol, met een zijtak van Matoea naar de negorij Manindjoe aan het meer van dien naam ; 2 . van de halte Koeboe
Krambil van den staatsspoorweg over Fort van der Capellen,
Koemanis , Tandjong Anipalo en Moeara Plongei n a a r Sidjoengdjoeng : 3°. van Paijakombo over Koerandji, Ooegoe en Pinogo
n a a r Soeliki, en 4 ' . van Solok over Langsana en Tabek tot
Koebang Doea , met een zijtak van af den rijweg bij Tabek naar
Soepaijang. Ook van de aanvaarding van dezen voorrang is tot
hiertoe hier te lande niet gebleken.
Dit laatste geldt ook met betrekking tot een secundairen
spoorweg in Cheribou (van Koeningan over Tjiawigebang n a a r
T j ü e d o e k ) . waarvoor bij gouveruenientsbesluit dd. 25 .Mei 1898
n". 12 voorrang is verleend aan den heer A. MIJER (te storten
waarborgkapitaal f 4000). Deze lijn zou een zijtak uitmaken van
eene grootere lijn in ( ' h e r i b o n . waarvoor de voorrang door denzelfden aanvrager reeds was aanvaard (zie lager).
Thans laat men hier volgen voor welke spoorweglijnen voorr a n g verkregen en ook reedt aanvaard is.
Lijnen in rf< Tendentie Balaria,
Door storting van het gevorderde waarborgkapitaal. respectievelijk op 8 J u n i en 13 December
1897, aanvaardde de heer A. Mum; den hem achtereenvolgens
in Februari en Augustus te voren voor den tijd van twee j a r e n
verleenden voorrang voor eene concessie betreffende een hoofdBpoorwegJ a. van Buitenzorg over Semplak en P a r o e n g naar
Paroeng Pandjang . en b. van laatstgenoemde plaats n a a r T a u g e r a n g , welke spoorweg te Paroeng Pandjang en te T a n g e r a n g
zon zijn in aansluiting te brengen respectievelijk aan de in aanleg
zijnde staatslijn naar B i n t a m en aan haren zijtak Batavia—
Tangerang. De aanvaarding van den voorrang had plaats nadat
in Maart 1897 de Indische Regeering bezwaar had gemaakt
tegen eene wyzigiiig van het tracé der sub a bedoelde lijn
(verg. vorig v e r s l a g , blz. 165). Op het destijds reeds gedaan
verzoek dat de voon-ang voor bedoelde lijn geacht mocht
worden verleend te zijn voor een secundairen spoorweg kwam
de heer MIJER in J a n u a r i 189S t e r u g , ook voor zooveel ba-

treft de door hem inmiddels aanvaarde prioriteit voor de lijn
Paroeng Pandjang—Taugeransr, op welk verzoek , nu de aanvankelijk beoogde traeé-wijziging was losgelaten , gunstig beschikt werd bij gouvernementsbesluit dd. 23 Mei 1898 n". 1 1 ,
echter onder deze twee v o o r w a a r d e n : 1°. dat geen s t a t i o n s ,
halten of stopplaatsen in het tracé tusscheu Buitenzorg en Semplak zouden mogen worden opgericht zoolang de heer R. A. F E K HOCT rechten kon doen gelden op He hem verleende vergunning
voor een olectrischen (dan wel stoom-) tramweg van Buitenzorg
over Semplak naar Sadjira niet zijtakken (zie sub C op blz. 110 hiern a ) , en 2 ' . dat de voorrang als vervallen zou worden beschouwd
indien de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij v o o r d e
lijn Buitenzorg—Paroeng Pandjang geen afstand mocht wenschen
te doen van het krachtens de concessie voor den spoorweg liatavia—Buitenzorg haar toekomende recht van voorkeur tot het
aanleggen van zijtakken ot verlengingen. Laatstgenoemde voorwaarde is sedert vanzelf komen te vervallen door de iuwilliging (bij gouvernementsbesluit dd. 10 Juli 1898 n". 1) van een
nader verzoek van den heer MUKR dd. 8 J u n i te voren , hiertoe
strekkende d a t , in stede van B u i t e n z o r g , de zuidelijker gelegen
halte Batoetoelies van de staatswesterlijnen als u i t g a n g s p u n t van
den door hem beoogden spoorweg mocht worden aangewezen.
De sub 1". bedoelde voorwaarde werd nu in dien zin gewijzigd
d a t , zoolang de v e r g u n n i n g EEKHOIT van kracht zou zijn , gelegeuheid tot i n - en uitstappen of tot laden en lossen zou verboden zijn op het traject Batoetoelies—Semplak.

Lijn in de reridentie Preangar Regenttehapven. VToor een secundairen spoorweg, ter lengte van p. m. 90 K.M., loopende van
Bandong over Koppo , Tjisondari en Pengalengan naar een p u n t
aan de Tjibataroewa op de grens van het district K a n d a n g w e s i ,
werd bij gouvernementsbesluit dd. 28 December 1897 n". 27
voorrang voor den tyd van twee jaren verleend aan den heer
A. A. MAAS GEESTERANI S , die op 27 April 189S dezen voorrang
aanvaard heeft door storting van het gevorderde waarborgkap i t a a l , groot f 9000.
Lijn in de residentie Cheribou. De blijkens het vorig verslag
(blz. 165) onder dagteekening van 13 Mei 1897 voor den tijd van
twee j a r e n aan den heer A. MIJER verleende voorrang voor een
secundairen spoorweg (ter lengte van \). m. 220 K.M.) van het
station Tjiamis (afdeeling Galoeh) der staatswesterlijnen noordoostelijk o. a. over Koeningan n a a r de gewestelijke hoofdplaats
C h e r i b o n , niet een noordwestely'ken zijtak van Darma naar
B o n a n g , werd door storting van het gevorderde waarborgkapit a a l , groot f 2 0 0 0 0 , op 11 September 1897 a a n v a a r d , n a d a t
een in J u n i door den aanvrager gedaan verzoek om de van
Tjiamis uitgaande lijn niet over K w a l i , maar voor een deel
evenwijdig met den staatsspoorweg te doen loopen, door de
Indische Begeering was afgewezen. Daarentegen werd bij gouvernementsbesluit dd. 9 Maart 1898 n°. 22 bewilligd dat de zijtak
niet te D a r m a , maar te Tjikidjing (een iets westelijker gelegen
punt) zal aanvangen. Voorts w e r d , bij eene tweede beschikking
van 9 M a a r t , den heer MIJER toegestaan de bescheiden in te
dienen , benoodigd voor het verkrijgen van de definitieve concessie, voor een gedeelte, ter lengte van ongeveer 70 K . M . ,
van den beoogden spoorweg , onder toezegging dat daarna nader
zou worden onderzocht of daarop eene definitieve concessie zou
kunnen worden verleend , aan welke alsdan in elk geval zoodanige,
den adressant reeds bij voorbaat medegedeelde, voorwaarden
verbonden zouden worden als strekken kunnen om mogelijke
nalatigheid zijnerzijds in het tijdig (binnen vijfjaren) tot voltooiiug brengen van de geheele lijn waarvoor prioriteit is verl e e n d , te verhoeden. Overeenkomstig een inmiddels door den
heer MIJER gedaan verzoek om in den hem verleenden voorrang
nog een oosfelijken zijtak te begrijpen , werd hem , zooals reeds
hiervóór is gezegd , bij gouvernementsbesluit dd. 25 Mei 1898
n°. 12 voorrang tot 13 Mei 1899 verleend voor een secundairen
spoorweg, loopende van Koeningan over Tjiawigebang n a a r
Tjiledoek , en op dit eindpunt aansluitende aan den Saniarang—
Cheribon-stoomtramweg. I n verband met deze uitbreiding van
den in Mei 1897 verleenden voorrang zou vóór 25 September
1898 door den heer MIJER een nader waarborgkapitaal van f 4000
zijn te storten.

B.
1°.
Grool-Aljeh.

Stoomtramwegen.

Staats stoomtram

wegen.

Overeenkomstig de v e r w a c h t i n g , in 't vorig ver-

lilllage C.
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slag (blz. 105 1(50) uitgesproken, kwam de in Juni 1897 onder- gegadigden zou dan de verplichting moeten worden opgelegd
handen genomen doortrekking van den Btoomtramweg in Groot- om de van staatswege gemaakte plannen tegen volledige vcrAtjeh naar de bovenstreken der XXII Moekim . aanvankelijk goeding van de kosten over te nemen.
tot GléKainbing, nog in het najaar gereed. De nieuwe lijn
2°. P a r t i c u l i e r e s t o o m t r a m w e g en.
Lambaroe—Glé Kambing, ter lengte van p. m. 14 K.M., werd
namelijk den loden October 1897 voor beperkten dienst enden
loden November d. a. v. voor publiek verkeer opengesteld. Voor
a. Aanlci
een deel van den aanleg kon gebruik gemaakt worden van de
Gedurende 1897 en de reeds verloopen maanden van 1898
materialen, afkomstig van de kort te voren in de vroegere geconcentreerde postenlinie . als niet meer benoodigd , opgebroken bleet van de in 't vorig verslag (blz. 100) als onderhanden verlijngedeelten Larareug—BringÏB en Ketapan L)oea—Lambaroe. melde kleine verlengingen van bestaande stoomtranilijnen
In verband met een en ander en door het tot stand komen van alleen nog onvoltooid het lijntje Wirosari—Kradenan in >Satnaeen zijlijntje naar de b{\ Kotta Radja gelegen Europeesche be- rang (ter lengte van 8' -, K.M.) van de >S a m1a r a n g — J o a n a
graafplaats (te Petjoet) beliep bü het einde van 1897 het tram- S t o o m t r a m m a a t s c h a p p i j , daar de l /, K.M. stadslijn
net in Groot-Atjeh eene lengte van 49 K.M., tegen p. m. 39 te Soeraba\ja, vanwege de O o s t - . l a v a S t o o m t r a m m a a tK.M. het .jaar te voren. De werken ten behoeve van den verderen s c h a p p ü in aanleg, in Juni 1897 gereed kwam. Voor eersttramaauleg in de XXII Moekim , namelijk ten behoeve van eene bedoeld lijntje, waarvan de openstelling tot l Juni 1898 was
lijn Glé Kambing—Selinioen , ter lengte van p. m. 18 K.M., verschoven , werd in een nieuw uitstel (tot 1 December 1898)
hebben in Januari 1898 een aanvang genomen en waren, vol- bewilligd toen het bleek dat de in Europa bestelde ijzeren bruggens /.eer recente berichten, reeds zoover gevorderd dat met 1 gen, ter vervanging van die, welke door zeeramp veiloren
October 1898 over de volle lengte een beperkte dienst zou kun- waren gegaan, niet tijdig werden aangebracht.
Onder afzonderlijke hoofden zal men hieronder behandeld
nen worden ingesteld.
Inmiddelszijn plannen ontworpen voor eene tram wegverbinding vinden de lijnen, welker aanleg medio 1898 werd voorbereid of
die reeds voor een grooter of kleiner gedeelte in aanleg waren
in de 1'edir-streek.
Bij de vele diensten , welke in 1897 . ook ten behoeve van den genomen. ') Voor zooveel van de bedoelde nieuwe lijnen reeds
aanleg van de besproken nieuwe baangedeelten , van de stoom- eenige baanvakken hetzij nog alleen voor goederenvervoer hetzij
tram werden gevorderd , bleek het aanwezige materieel uiet altijd reeds voor algemeen verkeer waren opengesteld, wordt van de
voldoende om aan de aanvragen om transportmiddelen voor het uitkomsten in dit verslag nog geen opgaaf gedaan , omdat op
verboer van particuliere goederen te voldoen. Vooral was zulks ! die baanvakken de exploitatie gecombineerd was met den dienst
het geval in het begin van September, toen men genoodzaakt van den aanleg. Eene uitzondering maakt thans de 8eraijoedalwas het aantal treinen tusschen Kotta Radja en Olehleh en stoomtram , voor welke, ofschoon in 1897 nog niet over hare
tusschen Kotta Radja en Lambaroe belangrijk te verminderen, geheele lengte opengesteld, toch reeds eene afzonderlijke reketen einde personeel en materieel beschikbaar te krijgen om de ning van de exploitatiekosten is aangehouden.
Binnen korteren ot langeren tijd staat het tramwegnet op Java
lijn Lambaroe—Glé Kambing met spoed te voltooien.
Met het oog op de uitbreiding van het tramnet werd de for- en Madura, te oordeelen naar de reeds aanvaarde en meerendeels
matie van het personeel voor den exploitatiedienst tijdelijk ver- ook reeds in uitvoering genomen vergunningen , vermeerderd
sterkt en werden weder eenige personen op daggeld in dienst te worden met de hieronder gewestelijk te vermelden lijnen.
genomen.
Lijn in de Preanger Regentschappen : van Baitilotn/ o er de <listriclsTen gevolge van overstroomingen hadden op de lijn RoempitBoekitKarang eenige malen verzakkingen plaats, welke evenwel linofihilaats Tjimald MOT de slaatsspoorwegltalle aldaar (p. m. 11
K.M.). De aanleg van dit lijntje, waarvoor de vergunning op 22
niet tot stoornis in den dienst aanleiding gaven.
De exploitatie gedurende 1897 leverde de volgende uitkomsten April 1897 was aanvaard, werd in het verslag-tijdvak nog niet ter
op. Het personenvervoer was grooter, doch dat van vrachtgoe- hand genomen. Ten einde meer kans te hebben om het benooderen kleiner dan in 1896. Vervoerd werden namelijk 597 133 digde kapitaal bijeen te brengen, trachtte de ondernemer, de
personen (14 754 in de 1ste, 24 916 in de 2de en 557 463 inde heer .1. D. MIJER , voor eene grootere lengte vergunning te krij3de klasse), tegen 506 395 in 1896 , zoomede 42 933 ton vracht- gen. Van de daartoe strekkende twee aanvragen werd de eene,
goederen (21 393 ton voor het Gouvernement, 1635 ton voor betreffende eene zijlijn ter hoofdplaats Bandong naar het staaiseigen dienst en 19 905 ton voor particulieren), tegen 44 561 ton i spoorwegstation aldaar, in Juli 1897 afgewezen (zie onder 16
in 1896. De bruto ontvangsten, in laatstgeineld jaar f 159 947, j in bijlage Z), omdat de beoogde lijn dezelfde richting zou volgen
bedroegen in 1897 f 151 395 (waaronder f 65 808 ter zake van als het overeenkomstige gedeelte van eene door een ander toen
laudsvervoer). En daar de exploitatiekosten bovendien iets hooger I reeds aanvaarde vergunning voor eene electrische tram Banwaren dan in 1896 (toen f 102 850 en in 1897 f 105 094), daalde [ dong—Tjitjalengka (zie lager onder C). De andere aanvrage,
beoogende eene trainverbinding van Tjimahi met Tjihampelas
de netto ontvangst van f 57 097 tot f 46301.
j over Tjimareme en Batoe Djadjar, werd aanvankelijk in advies
Lomhol;. Zooals reeds terloops is medegedeeld op blz. 27 hier- gehouden (gouvernementsbesluit dd. 25 Augustus 1897 n°. 11),
vóór, werden de, vanwege den aanlegdienst der >taatsspoor- :1 in afwachting van eene voorgenomen nieuwe regeling der naaswegen op Java, in de tweede helft van 1897 aangevangen op- 1 tingsvoorwaarden voor spoor- en tramwegen. In verband daarnemingen voor het zoeken van één of meer tracé's vour eene mede werd op een verzoek om verlenging van den termijn,
stoomtramverbinding tusschen West- en Oost-Lombok nog vóór | waarbinnen met den aanleg van de lijn Bandong—Tjimahi een
het einde des jaars ten einde gebracht. Verschillende richtingen j ernstig begin moest zijn gemaakt, een jaar uitstel verleend (tot
waren onderzocht, waarna, ook in overeenstemming met de ' 22 October 1898), mits adressant binnen veertien dagen na de daginzichten van den resident, als de beste richting werd aange- I teekening van het desbetreffende besluit dd 20 April 1898 n . 22
nomeu eene lijn, loopende van Ampenan over Mataram en zou verklaren genoegen te nemen met de wijzigingen , welke
Tjakranegara , van daar in zuidelijke richting ombuigende over in de vergunningsvoorwaarden noodig zouden worden o-eoorKediri en Praja, weder terug naar den bestaanden weg. en deeld, ten einde ze in overeenstemming te brengen niet die,
dezen verder nagenoeg geheel volgende over Batoe Kliang en I c. q. op te nemen in eene vergunning voor de vertakking naar
Mas Bagih naar Laboeau Hadji. Voor eene lijn in die richting, Tjihampelas. Voor bedoelde vertakking werd sedert vergiiuninrr
welke eene totale lengte zou krijgen van p. m. 80 K.M.. werd verleend bij gouvernementsbesluit dd. 31 Mei 1898 n 7 34 , in
een ontwerp opgemaakt, waarbü gerekend is op eene spoor- «lier voege dat daarbij, na gebleken instemming van de zijde
des aanvragers, de bepaling werd gemaakt dat de voorwaarden,
wijdte van 0.75 M.
Toen de besproken opnemingen gelast werden, lag het in de waarop de tramweg van gouvernementswege zou kunnen worbedoeling de gewenschte stoouiverbindingen op Lombok voor j den genaast, nader door de Regeeriug zoudeu worden vastgeaanleg en exploitatie van staatswege in aanmerking te brengen.
') Dit geldt dus de stoonitramlijnen, waarvoor de vergunningen mi*
De verbeterde politieke toestand op het eiland, doch vooral de
:ijn. Volledigheidshalve worden evenwel, waar inmiddels grootere
minder gunstige staat der Indische geldmiddelen doen er echter ttnmré
kleinere uitbreidingen van de besproken lunen zjjn toegestaan , maar nog
thans de voorkeur aan geven de zaak aan den particulieren of
niet aanvaard, tegeljjk ook die beoogde nieuwe lijngedeelten vermeld. Ken
ondernemingsgeest over te laten. Met den Gouverneur-Generaal volledig overzicht van de nog te aanvaarden tram vergunningen f waarin oek
ia dan ook in overleg getreden nopens de wijze waarop dit denk- de bedoelde, uitbreidingen zijn vermeld) wordt overigens aangetroffen snh 3 S .
beeld het best zou kunnen verwezenlijkt worden. Aan eventueele hierna (blz. i l 3 / l l G j .
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eteld. Het (binnen een jaarl te storten waarborgkapitaal werd
bepaald op f 4500 en de bouwtijd op twee jaren. De spoorwijdte zal bedragen 0.G0 M., evenals voor de lijn Bandong—
Tjimahi, 1 ) terwyl de vergunning verleend is voor den in
October 1893 als normalen duur aangenomen termijn van 99
jaren.

ming, krachtens de vergunningsvoorwaarden , aanspraak op eene
tegemoetkoming van gouvernementswege ten bedrage van
f 150000 voor eens. Naarmate lijngedeelten in exploitatie
zijn gebracht, is haar in mindering van die som in 't laatst
van 1897 en in den loop van 1898 achtereenvolgens uitbetaald
f 40 000 , f 25 000, f 17 000 en f 18 000 , of gezamenlijk — voor
de ruim 171 K.M. omstreeks medio 1898 in exploitatie gebrachte
Lijn Samai aio/— Cheribon van de S a m a r a u g — C h e r i b on nieuwe lyn — f 100 000.
S t o o m t r a m m a a t s c h a p p y ; totale lengte, in verband
Lijn in de residentie Banjoemas (van Maos naar Baudjmnet/ara)
zoowel met nadere metingen als met toegestane kleine uitbreidingen (voor zooveel tot uit. April 1898 reeds aanvaard) 258.5 van de S e r a ij o e d a 1—S t o o m t r a m m a a t s c h a p p i j ;
K.M. ) , zonder te rekenen den door de Maatschappij overgeno- totale lengte p. m. 84 K.M. (zonder te rekenen een n o g t e a a n nien en als stoomtramweg geéxploiteerden spoorweg van Tagal vaarden zijtak — van de halte Bandjarsari naar de kottaPoerbolinggo — waartoe de Maatschappij eerst in September 1898
naar Balapoelang, ter lengte van 25 K.M.
Onder de in 't vorig verslag (blz. 166) opgegeven lengte vergunning kreeg).
van 241.5 K.M. (waarvoor wegens later ontvangen juistere
Deze tramweg, die bij bet einde van 1896 over de eerste 38
opgaven gelezen moet worden 242.9 K.M.) waren niet be- K.M. in exploitatie was, werd op 2 Juli 1897 en op 18 Mei
grepen de in Mei 1897 in exploitatie gebrachte havenlnnen 1898 achtereenvolgens voor de overige 16 en 30 K.M. voor alop de eindpunten Samarang en Cheribon , noch de toen mede reeds getueen verkeer opengesteld . waarmede de geheele lijn gereed
in gebruik genomen lijn te Samarang, ter verbinding van het kwam, derhalve omstreeks 11'/j maand vóór den bij de vergunnet der onderneming met dat der Samarang—Joana Stoomtram- ningsvoorwaarden van December 1893 (Bijblad op het Indisch
maatschappü, gezamenlijk ter lengte van 7.4 K.M., terwijl Staatsblad n". 4933) bepaalden termijn van vijf jaren, welke
sedert aan de Maatschappij , op de voorwaarden voor hare hooid- eerst 30 April 1S99 komt te verstrijken. Het in 1892 bijdeaanlijn geldende (Bijblad op het Indisch Staatsblad n c . 5196), vaarding van de indertijd voor deze lijn verleende spoornegachtereenvolgens onder dagteekening van 18 Augustus 1897, concessie gestorte waarborgkapitaal van f 100 000 moest, inge11 Septemher d. a. v. en 11 Maart 1898 nog vergunning is volge bedoelde voorwaarden (welke in de plaats traden van de
verleend om haar net uit te breiden met gezamenlijk 8.2 K.M., spoorwegconcessie), voorshands tot het volle bedrag gedeponeerd
namelijk met eene gglQn naar de suikerfabriek Poegoe (2.9 K.M.), blijven, om echter tot f 25 000 te worden teruggebracht. waneene dito naar de suikerfabriek Gemoe (1.5 K.M.) en eene lijn neer de lijn , welke als stoomtramweg naar bijzondere eischen
naar de havenkantoren en pakhuizen ter hoofdplaats 1'ekalongan moest worden gebouwd, dienovereenkomstig en binnen den ge(3.8 K.M.), van welke vergunningen de beide eerste in November stelden termijn geheel voltooid en in exploitatie zou zijn gebracht.
1897 en de derde in April 1898 zijn aanvaard (verg. n 0 * 5246 Daar die bepalingen van de zijde der Maatschappij wareu naen 5260 van genoemd Bij blad). Deze uitbreidingen moeten alle gekomen , is van het te haren name indertijd overgeschreven
binnen een jaar na de aanvaarding zijn voltooid.
waarborgkapitaal van f 100 000 in October 1898 zoodanig bedrag
Bovendien is aan de Maatschappij onder dagteekening van door de Begeering teruggegeven dat nog f25 000 aanwezig blijft.
29 September 1897 ook vergunning verleend voor eene van
Lijn in de residentièn ])jnl;jol,arta en Kadoe: MM l)j<d:jol;nrla naa
laatstgenoemde hoofdplaats uitgaande zuidoostelijke vertakking, tiagelang
(p. m. 45 K.M.) van de N e d e r l a n d s c h - I u d i s c h e
ter lengte van p. m. 7 K.M., naar Masin , waarvan de bouw- S
p
o
o
r
w
e g m a a t s c h a p p ij. De in 't laatst van 1896 aan
tijd bepaald is op 2 jaren , terwijl overigens de voorwaarden beide uiteinden
van de lijn aangevangen werkzaamheden, sedert
gelijkluidend zijn met die voor de zooeven vermelde uitbreikracht voortgezet, zijn thans voltooid. Nadat op 1 Mei 1898
dingen. (Over de vanwege de Maatschappij in studie genomen met
het baanvak Djokjokarta- Pangoeon (p. m. 10 K.M.) voorloopig
doortrekking tot Poerwokerto en Banjoemas van haren zijtak alleen
voor het vervoer van goederen was in gebruik gesteld,
Tagal—Balapoelang zie blz. 113 hierna.)
volgde de volledige openstelling van de geheele lijn reeds op
Omtrent de vorderingen door de Maatschappij gemaakt met 1 'Juli d. a. v. Ingevolge de vergunningsvoorwaarden (Bijblad
den aanleg van hoofdlijn en zijtakken zij het volgende aange- op het Indisch Staatsblad n J . 5263) moest de lijn voor exploitatie
teekend.
gereed zijn binnen twee jaren na de aanvaarding, d. i. op 1
Blijkens het vorig verslag (blz. 166) waren in Mei 1897 aan October 1898.
beide uiteinden van de ln'n voor algemeen verkeer opengesteld
Lijn in Japara : MM de fiavenplaals Japara oier Semat naar
de eerste gedeelten, met namen de baanvakken Samarang —
Kendal (27 K.M.) en Cheribon—Sindanglaut (14 K.M.), welke Petjanqadn, mei een zijlal; MM Japara naar 1'oeloeKelor (p.m. 2PK.M.)
afstanden echter bedroegen . met inbegrip van de havenlijn te De blijkens het vorig verslag (blz. 169) onder dagteekening van
Samarang en de verbindingslijn aldaar met het net der Sama- 4 Februari 1897 voor deze lijn verleende vergunning werd door
rang—Joana Stoomtrammaatschappij , voor eerstgenoemd baan- den verkrijger, den heer L. A. VAN R I J N , op 12 Maart 1898
vak 32.8 K.M., en voor het andere, met inbegrip van de haven- aanvaard, en het vereischte waarborgkapitaal van f 6500
lijn te Cheribon, 15.5 K.M. Sedert is de aanleg met kracht gestort, nadat inmiddels bij gouvernementsbesluit dd. 3 Februari
voortgezet, zoodat by het einde van 1897 de lengte in exploi- te voren n". 6 de fatale termijn mot één jaar, d. i. tot 4 Fetatie , daarbij rekenende den zijtak Tagal— Balapoelang , gebracht bruari 1899, verlengd was. Ingevolge de voorwaarden der verwas op 135.4 K.M., en op uit. Juni 1898 op 190.3 K.M , na- gunniug moet de lijn te Petjangaiin aansluiten aan den zijtak
melyk van het oostelijk eindpunt Samarang het gedeelte tot Koedoes—Petjangaiin der Samarang—Joana StoomtrarnmaatWeleri (grens Samarang Pekalongan) met inbegrip van de zij- sehappij.
lijnen naar de voormelde twee suikerfabrieken (55.6 K.M.), en
Lijnen in de residentiën Japara en Hnnbanu. Op de in 't vorig
van het westelijk eindpunt Cheribon het gedeelte tot Pamalang
(blz. 169) reeds vermelde voorwaarden zijn in den loop
in de residentie Tagal (115.7 K.M. -f- 25 K.M. uitmakende de verslag
van
1896
in Juni 1897 door de S a m a r a n g — J o a n a S t o o movergenomen lijn Tagal—Balapoelang). Derhalve bleef op3<> Juni t r a m m en
a a t s c h a p p ij vergunningen verkregen of, met goed1898 nog enkei ii) aanleg het vak Weleri—Pekalongan—Pania- keuring van
de Indische Begeering, van den oorspronkeiijkeu
lang , ter lengte — met de pakhuislijn te Pekalongan — van verkrijger overgenomen
s
) betreffende de volgende vier lijnen :
87.2 K.M. liet liet zich aanzien dat nog vóór het einde van 1°. eene verlenging van de
hoofdlijn Samarang—Joana der ge1898 het gedeelte Weleri—Pekalongan (51 K.M.) voor algemeen noemde Maatschappij in oostelijke
richting , namelijk van Joana
verkeer zou kunnen worden opengesteld. Alsdan zouden in 't
Kembang en Lassem (p. m. 33 K.M.i : — 2". een van Joana
geheel in exploitatie zijn ruim 222 K.M. nieuwe lijn (ongerekend tot
uitgaanden zijtak, loopende noordwestelijk naar Taijoe, met
dus de 25 K.M. overgenomen lijn).
eene kleine zuidwaartsche vertakking van Taijoe naar Pakkis
Voor het vervoer van de post heeft deze tramonderne- (p. m. 27 K.M.): — 3". een zijtak , uitgaande van Kembang (in
de lijn sub 1°.) en loopende zuidelijk naar Blora (tot dusver
») Waar geen spoorwijdte is gcno'ind , he-it men te denken aan htt normaalspo'ir van 1.067 M.
!

)

Onder de tot ui'. April 1898 aanvaarde uitl reid npen telt nog niet liet

dutje l'ika onL'a:i Maarn (p. w. 7 K.H.). OfwifOM /.iin in de epgegrrea

ragte van :'">s.f> K.M. ook met h-»n pen de tot aansluiting van tabrit ken, enz.

angelegde zijsporen tgezaimniyk Bede OBgerrer 1 K.M.i.

3

i

I)rz<' overneming gold de vcrguniingi n voor de lijnen .Ioana- Ketn-

bang—Laaaen ra Rraibang—Ken—TJepoe oi Ptaatoetaa, van welke verginningeu de voorwaaiden /[jn opgenonn n in n". M M van liet lijjhlad op
het Indisch Sitaatslilad. \ oor ilf lieiue andere vergunningen z(jn de voorwaar
den in hootdzaak gelijk aan die der bestaande lynin van de Maatschappij.
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eindpunt van den zijtak Deraak—Blora') van het tramnet der
Maatschappij) en van Blora zuidoostelijk naar Tjepoe ofPloentoeran (p. m. 73 K.M.); — en 4 . een alleen voor goederenvervoer
bestemden zuidelijken zijtak van Blora naar Lemahpoetih (p m.
9 K.M.)De bedoelde vergunningen werden aanvaard voor de sub 1°.
en 3 . bedoelde lijnen op 19 Juli 1897, voor de sub 2 . vermelde
ln'n cp 20 Augustus d a. v. en voor de laatstbedoelde 9 K.M.
op 28 Mei 1898. Volgens berichten van Mei 1898 waren ter
goedkeuring aangeboden de ontwerp-teekeningen voor een gedeelte van de sub 2". bedoelde lijn Joana-Taijoe, en voor liet
eerste gedeelte van het vak Tjepoe-Blora der sub 3". bedoelde hgn.
I n J u l i en September 1898 heeft de Maatschappij nog vergunning gekregen voor twee kleine zijtakken van hare lijnen
in J a p a r a , en wel van Maijong (aan haren bestaanden tramweg
Koedoes—Petjangaiin) naar de dessa W e l a h a n , en van zeker
p u n t aan bare bovenvermelde nieuwe lijn Joana—Taijoe naar
de suikerfabriek Trangkil.
Lijn ran Goendili (station in de residentie Samaiang van den
spoorweg Santarang—Vorstenlanden) ilnor ile residentie Renibaii'i
naar de fioo/diilaats Soeralmija (p m. 230 K . M . ) , met een aanstonds te vermelden zjjtak.
Ter uitvoering van deze aan de N e d e r 1 a n d s c h-I n d i s c h e
S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j verleende vergunning, door haar
op 1 September 1897 aanvaard, worden de toen al dadelijk de van de
twee eindpunten uit aangevangen werkzaamheden met kracht
voortgezet. De voorwaarden der vergunning zijn in haar geheel
opgenomen in n". 5216 van het By blad op het Indisch Staatsblad.

Bij pourernementabefllait dd. 18 Augustus 1898 nD. 22 is aan de

Maatschappij vergunning verleend voor een zijtak, uitgaande van
de ontworpen halte Soemari (aan den grooten weg SoerabaijaLauiongan) en loopcnde naar de afdeelingshoofdplaats (irissee,
aldaar eindigende in een in zee door genoemde Maatschappij te
bouwen los- en laadhoofd. Met inbegrip van bedoeld hoofd zal
de lengte van dezen zijtak p. m. 10.2 K.M. bedragen. De verg u n n i n g vervalt tegelijk met die \ o o r de hoofdlijn en is verleend
op de voor deze geldende voorwaarden.
Lijn in de residenliëu Snerabaija en Kediri: ran üjmnbaiifi over
Blinibinq , Pa ree, Gnerah en Pcsanlren naar Kediri, met zijtakken:
a. van Paree noordwestwaarts naar Papar en zuidoostwaarts naar
P e h Sentee (Kepoeng) : b. van Pesantreii naar W a t e s , en e. van
Paree over K a n d a n g a u en Ngoro naar Blimbing: totale lengte
niet volledig opgegeven. Zonder laatstbedoelden zijtak en zonder
eene lager te vermelden uitbreiding (voor welke de vergunning
nog is te aanvaarden) bedraagt de lengte van dit tramnet der
K e d i r i-S t o o m t r a m m a a t s c h a p p ij 9 1 ' / K.M. (hierbij
echter gerekend 3 ' / 2 K.M. zijlijn ter verbinding van de suikerfabriek en de afdeelingshoofdplaats Djombang met het staatsspoorwegstation Djombang).
Op 8 J a n u a r i 1897 werden de eerste 76 K.M. voor beperkten
dienst in exploitatie genomen , nadat in J u n i en Augustus 1890
achtereenvolgens van gouvernementswege was toegestaan om
over een paar kleine gedeelten goederen te vervoeren. De baan
op de opengestelde gedeelten was echter in J a n u a r i 1897 nog
niet geheel afgewerkt, zoodat het in Februari dan ook noodig
geoordeeld werd den dienst weer in te krimpen en alsnog verschillende veranderingen en aanvullingen tot stand te brengen,
waarmede gedurende het geheele j a a r nog werd voortgegaan,
zij liet ook dat in Mei de exploitatie weer op eenigszins ruimere
schaal was hervat. Onder bedoelde 70 K.M. waren niet begrepen
de p. m. 12 K.M. lange zijtak Paree—Peh Sentee (die eerst in
Augustus 1897 gereed k w a m ) , noch de bovenbedoelde 3 ' 2 K.M.
zijlijn bij D j o m b a n g , en evenmin de zijtak l'aree—Kandangau—
><üoro—Blimbing, die in het tracé, waarvoor aanvankelijk verg u n n i n g was verleend , aangemerkt was als een deel van de
hoofdlijn uit te maken , doch waarvoor, ingevolge eene latere
vergunning., de rechtstreeksche verbinding Paree—Blimbing in
de plaats kwam : verg. Bijblad op het Indisch Staatsblad D .
5110. I n Mei 1898 bleef nog alleen laatstbedoelde zytak onderbanden. In exploitatie waren toen echter vooralsnog niet meer
dan 78 K.M. Door eene kleine wijziging van het tracé voor
bedoelden zijtak op het gedeelte Paree—Kandangau werd de
suikerfabriek K e n t j o n g , welke vroeger niet dan met een zijlijntje
') Op betdoor de reeldentle Beweren»; loopeado gedeelte run dezen zijtak is ook
nog nederbandea e n Mfntfc in toJdeiykn richtoag eearKorwoeeeKiedeaaa,
w a a n e e r de lllgaOJBloa; reeds rddr medio MM was aanvaard. Op dit lyntje
(8.5 K.M.) is retds gedoeld in den aanhef dezer onder-paragraaf (blz. 10'J).

aan den tramweg verbonden kou worden , daarmede in directe
verbinding gebracht.
Bij gouvernenientsbesluit dd. 14 J u l i 1898 n u . 2 is de Maatschappij in de gelegenheid gesteld om aan haar net nog eeltige
uitbreiding te geven , en wel met eene zuidoostwaartsche vert a k k i n g van Goerah (aan de hoofdlijn) naar Djehgkol, waarbij
nog eene zijlijn naar de suikerfabriek Koewarasan.
Lijn in de residentie Snerabaija : ran DfvmbaMf) nourdtniaits eter
Butiil;, Kabneli, Natmbang en Jilnelneli naar liabal aan de Snloririer (p. m. 02 K.M.). Voor deze lijn was onder dagteekening
van 14 Mei 1890 vergunning verleend (zie het verslag van genoemd j a a r , blz. 154) aan den heer W . T l . G O L , wien in Maart
1897 voor de aanvaarding een j a a r uit.-tel werd verleend, derhalve tot 14 Mei 1898. Inmiddels i s , met goedkeuring van de
Indische Regeering (gouvernementsbesluit dd. 12 Maart 1898
n". 2 5 ) , de v e r g u n n i n g overgedragen op eene naantlooze vennootschap (de te 's-Gravenhage gevestigde B a b a t — D j o m b a n g S t o o in t r a m m a a t s c h a p p ij), welke haar tijdig
heeft aanvaard. De storting van het w a a r b o r g k a p i t a a l , groot
f 20 0 0 0 , had plaats op 12 Mei 1898. Vóór 12 November 1898
moet met den aanleg een begin zijn gemaakt en vóór 12 Mei
1901 moet de lijn gerped en in exploitatie zijn.
Lijn in de residentieii Snerabaija en J'asnerneaii : van Porroug
(staatsspoorwegstation) over Malikan en Modjosari naar Modjokerto (staatsspoorwegstaiion), en van Malikan over l'audaaii en
Bangil (staatsspoorwegstation) naar Kaliai'jar. ter l e n g t e , met
inbegrip van eene later toegestane en ook reeds aanvaarde zitidelijke vertakking (zie l a g e r ) , van p. m. 8:i K..M.
Zooals uit het vorig verslag (blz. 107) b l i j k t , werd de verg u n n i n g voor de aanvankelijk beoogde 05 K.M. lijn in April
Ï897 aanvaard door de M o dj o k e r t o - S t o o m t r a in m a a ts c h a p ] ) ij. Uithoofde van gerezen bezwaren tegen de ingediende
ontwerpen duurde het tot October LS97 vóórdat met den aanleg
van de eerste 0 K.M. kon worden b e g o n n e n , doch bij het einde
des jaars waren baan en k u n s t w e r k e n op dit gedeelte reeds
flink gevorderd , terwijl het noodige was voorbereid om de volgende 12 K.M. in aanleg te nemen. Onderhandelingen niet de
n e g e e r i n g over de verplichte aansluiting aan den staatsspoorweg te P o r r o u g (zie de voorwaarden der vergunning iu n . 5215
van het Bij blad op het Indisch Staatsblad) leidden er toe d a t
aan de Maatschappij bij overeenkomst het medegebruik is vergund van ruim één kilometer staatsspoorweg en van de daarin
gelegen staatsspoorwegbrug over de Porrong-rivier, waardoor
de aansluiting niet op het station P o r r o u g van den S t a a t , doch
op een ten zuiden van de brug gelegen p u n t plaats heeft. Volgens
betichten van Mei 1898 zouden ter zake van die aansluiting eu
van de aansluitingen te Modjokerto en Bangil eerlang met de
Maatschappij overeenkomsten wordeu gesloten. Tegen het najaar
van 1898 werd de openstelling voor algemeen r e n t e e r tegemoet
gezien van de lijngedeelten Porrong—Malikan—Modjokerto
(38 K . M . , waarvan 30.7 K.M. eigen lijn) en D j o p a n n a n — P a n daan (12 K.M.).
De booger bedoelde uitbreiding van hare lijn , waartoe de
Maatschappij bij gouvernementsbesluit dd. 20 Februari 1898
n". 31 iu de gelegenheid is gesteld, en welke vergunning
— tegelijk eindigende met die voor de hoofdlijn — door haar
op 17 Augustus jl. is aanvaard na storting van het vereischte
waarborgkapitaal vau f 4500 . betreft een zijtak , aanvangende
bij de dessa P a t j i n g , in den weg van Modjokerto n a a r B a n g i l ,
en loopende in zuidelijke richting over Poegetan naar de suikerfabriek P o l t D j e d j e r , met een westelijk zijtakje n a a r de suikerfabriek Tanpoenan. Deze nieuwe gedeelten . ter lengte van
p. in. 17 K . M . , moeten voltooid en in exploitatie gebracht zijn
vóór 2 Augustus 1900. Overigens gelden daarvoor dezelfde
voorwaarden als voor de hoofdlijn.
Lijn in de residentie Snerabaija : van Seimndjiinq naar K'riait (p.m.
10 K.M.). Deze lijn van de O u s t - J a v a S t o o iu t r a m ut a a t s c h a p p ij , welke eeue verlenging uitmaakt van haren stoomtrantweg Soerabaija-Sepaud j a u g en , evenals deze , enkel voor
personenvervoer is bestemd , werd op 14 Februari 1898 voor
het algemeen verkeer opengesteld. Voor een tweetal kruisingen
niet den spoorweg Tarik-Soerabaija , de eene nabij Sepandjatig,
de andere nabij de dessa Koemedoeng, zijn overeenkomsten
gesloten , terwijl de reglementen voor de beveiliging van die kruispunten goedgekeurd zijn. Over eene te sluiten overeenkomst
betreffende de bij de vergunningsvoorwaarden voorgeschreven
t a u s l u i t i n g aan den staatsspoorweg op de halte Krian w e r d ,
volgens berichten van Mei 1898, in Indië nog onderhandeld.
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Lijn in de residentie Pasoeroeaui van Malang over Oond&ngltgi
voorwaarden, toegestaan dat de voorgeschreven aansluiting van
naar Dampit. met /ijlijnen: a. van Grondanglegi over Senggoro den stoonitramweg aan den staatsspoorweg, instede van te
naar Kepandjen, /<. ?an Malang over Penden) en Karangpióeeo Probolinggo , plaats vinde op het ten zegden van die hoofdplaats
naar Singosari, en e, van Malang over Wendit naar Toempang, gelegen halte-emplacement Djati, zullende echter de sporen voorlaatstgenoemde plaats door eene zijlijn te verbinden met de Ioopig niet in onderlinge verbinding behoeven te worden gebracht.
Op de voor de hoofdlijn geldende voorwaarden en voor den
ituatupoorwegbalta Toernpang en met den zytak sub/.»bedoeld;
totale lengtei volgens nadere opgaven, p.m. 105 K.M. Voor nog overigen duur der daarvoor verleende vergunning is by
aeze in vijfjaren te bonwen itoomtrainverbindingen is, looali gouvernenientsbesluit dd. 10 September 1897 n \ 4 aan de Maatblijkt uit het vorig verslag (blz. 167), de vergunning op 18
Augustus 1896 aanvaard door de M a 1 a D g - S t o o m t r a ium a a t s e h a p p ij. Naarmate de aanvankelijk met bebulp van
aannemers ondernomen aanleg, die zien tot nogtoe tot de hoofdly ii (37 K.M.) bepaalt, sedert medio 1897 meer en meer in eigen
beheer wordt voortgezet, laat de gang van liet werk niet meer
te wensebeu over. Op 18 November 1807 kon eene eerste sectie,
ter lengte van 12 K.M., in exploitatie worden gebracht, namelijk
het gedeelte Kotta Lama (eene stopplaats van den staatsspoorweg niet ver van Malang) tot Boeloelawang, en circa drie

maanden later, op 0 Februari 1S9S, konden nog 13 K.M.voor

•ehappn eene uitbreiding toegestaan van haren tramweg te
Kraksaiin met p. m. 2.8 K.M.. en wel voor een binnen twee
jaren na de aanvaarding van deze nadere vergunning tot stand
te brengen zijtak, aansluitende aan de hoofdlyn iu de Ohineesche
kamp op gemelde afdeelingshoofdplaats en loopende, door de
dessa's Sedapaksa en Kali Boentoe, naar de suikerpakhuizen
nabij Kali Boentoe aan het strand gelegen. Het voor de hoofdlyn
gestorte waarborgkapitaal wordt beschouwd mede te strekken ten
behoeve van dezen zytak.

Lijn over de geltecle lengte van liet eiland Maditra : van de aan
den znidiirsllioek i/eleaen liarenplaals Kawal over liangkallan , Sampang, Pamukassan m Sumanap naar de liavenplaals Kaliangrl op
de oostkust van liet eiland (volgeus nadere opgaven ruim 191 K.M. j.
Nadat by gouvernenientsbesluit dd. 14 October 1897 n . 1 was
goedgekeurd de overdracht op de M a d u r a - S t o o m t r a mm a a t s c h a p p y te Amsterdam van de voor deze lyn in November 1N96 aan den heer E. M. COI.I.ABD verleende vergunning
(zie de voorwaarden in n". 5244 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad), is zy onder dagteekeuing van 29 October 1897
aanvaard na storting van het gevorderde waarborgkapitaal,
groot f 30 000. Inmiddels was reeds in de tweede helft van September een deel van het personeel voor den aanleg op Madura
aangekomen , door hetwelk aanstonds de noodige opnietingen
werden ter hand genomen zoowel voor het verkrijgen door koop
of huur van opslagterreinen als voor het opmaken van de definitieve plannen. De opnietingen begonnen ongeveer gelijktydig
aan de beide uiteinden der lyn. In April 1898 hadden de opLijnen in de residentie Puotroeem van — of nog over te nemen i metingen reeds plaats gehad over een totalen afstand van 50
door — de P a s o e r o e a n - 8 t o o m t r a m m a a t s c h a p p y : j K.M., waarvan 15 K.M. door zeer geaccidenteerd terrein. Voor
l".Pasnerneaii(slaatsspotirwe(islalion)- ffnco/iji/iiw (p.m. 6.5 K.M.); — | een deel waren de plannen aan de Regeering ter goedkeuring
2 . Wanmgdewo-suikerfabriek Hekassi-Oost (p.m. 11 K.M.); — en ingediend.
3'. lf'annigdono- tUêJsspoerwsgkêUle Sengon ( p . m . 22 K.M.). De
lijn sub ï'. is in Mei 1S96 in exploitatie gekomen en de sub 2'.
b. E\|iloil;ilii'.
bedoelde verlenging oostwaarts , voor^ welke de verguuning nog
staat ten name van vrouwe W. A. VERLOOP, geboren FUCHTEU ,
Door de openstelling voor beperkt of algemeen verkeer van
in Maart 1898, voor zooveel namelijk betreft het gedeelte verschillende lijngedeelten der in den laatsten tijd tot stand
Warongdowo— Passar Winongan (tot Bekassi—Oost moet de lijn gekomen nieuwe stoomtramondernemiDgen en van eene uitbreiin exploitatie zijn vóór 10 December 1899), terwijl de vergun- ding met 1.5 K.M. van de stadsliju te Soerabaya der Oost-Java
ning voor de sub 3". bedoelde verlenging in zuidwestelijke rich- Stoomtrammaatschappij vermeerderde gedurende 1897 de lengte
t i n g , welke vergunning de verkrijger (de heer M. C. VERLOOP) , aan stoomtramweg, welke op Java in exploitatie was, met 240
in "verband met een hem verleend uitstel, nog in handen had K.M. en bedroeg dientengevolge bij het einde van dat jaar 660
tot 22 Maart 1898, den I5den dier maand door hem is aanvaard. K.M. Voor 262* K.M. van die geëxploiteerde lengte bleef ook
Het daarvoor gestorte waarborgkapitaal bedraagt f' 6000 en de in 1897 de exploitatiedienst nog gecombineerd met dien van den
lijn moet in exploitatie zijn gebracht vóór 15 Maart 1901; zie de aanleg, zoodat omtrentde geldelijke uitkomsten der exploitatie van
vergunningsvoorwaarden in het Bijblad op het Indisch Staatsblad de betrokken lijnen geen zuivere becijferingen zijn te maken.') Wat
n \ 52(55. Volgens berichten van Mei 1898 waren toen . wat de lijn de overige 397" K.M. betreft, zal men de gewone tabellarische opgasub 3 J . betreft, de ontwerpen voor de eerste 6 K.M. goedgekeurd. veu omtrent het tramwegbedrijf en tevens omtrent de ontvangsten
Wegens de steilere helliugen van dit tracé worden de in gebruik en uitgaven der exploitatie aantreffen in bijlage Y hierachter , nazijnde locomotiefjes van 9 ton voor de exploitatie van deze lijn niet melijk voor zooveel betreft het net der Samarang-Joana Stoomtramvoldoende geacht en wordt gerekend op aanschaffing van locomotie- maatschappij (242'K.M.), dat derOost-.TavaStoomtrammaatschappij
ven van 13 ton. Iutusschen is in .luni 1898 aan de Maatschappij ver- (65 K.M.), de lijn Batavia—Meester Cornelis—Kampong Melaijoe
gund op de door haar geëxploiteerde lijnen petroleunimotor-loco- der Nederlandsch-Indische Tramwegmaatschappij (14 K.M.), de
motieven in dienst te stellen onder door den directeur der burger- lyu Djokjokarta—Brossot der Nederlandsch-Indische Spoorweglijke openbare werken nader vast te stellen voorwaarden.
maatschappij (24 K.M.), en thans voor 't eerst (zie blz. 110 hiervóór)
ook met betrekking tot de 54 K.M., op uit. 1897 reeds in exLijn in de residentie ProboKnggo: van Probeliitggo over Kraksaan ploitatie van de lyu der Seraijoedal-Stoouitranimaatschappij.
en Djaboeng naar J'ailon (p. in. 37 K.M.), zonder de lager te
Voor de eerstgenoemde vier ondernemingen beliepen de bruto
vermelden kleine uitbreiding. In de voltooiing van deze lijn , ontvangsten der exploitatie in 1897 2), zonder dat er in de gewaarvan sedert begin Mei 1897 reeds p. in. 35 K.M. (tot Djaboeng) exploiteerde lengte noemenswaardige verandering kwam f 1526 480,
in exploitatie zijn en die in banden is van de P r o b o l i n g g o - en het overschot, na aftrek van de exploitatiekosten. f 848 144,
8 t o o m t r a m m a a t s c h a p p ij , werd vertraging ooderyon- welke_ totalen over 189'i bedragen hadden respectievelijk
den, doordien de voor het gedeelte Djaboeng—Paiton benoodigde f 1 497 373 en (volgens verbeterde opgaven) f' 847 005. Voor de
yzeren bruggen niet tijdig in Indië aanwezig konden zijn. Daar Seraijoedal-stoomtram (gemiddeld geëxploiteerde lengte in 1897 .
de terinyu van drie jaren, bij de vergunningsvoorwaarden
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n \ 5214) als bouwtijd toege') In het |B»0Wilt tf'-tal van 202' K.M. tle<'M<'ii de Saniarang (,'lierinnn-,
staan . op 28 Augustus 1898 zou verstrijken, verzocht de Maat- df JCcMliri—, de Malan<;-, <i«' P i m i m e e n en «Ie Prob'iliiit;i{o-xtooiii:raiuiiiantschappij eene verlenging van dien termijn. In Mei jl. werd haar hcliappüen voor respectievelijk 186, 7 6 , 12, C' ea 33 K.M.
zes maanden uitstel verleend . zoodat nu de lijn iu haar geheel
:
) Voor de ljjn der Xeil'-rlanüst'li-Indische Trainwegmaatschappü loopen de
vóór 28 Februari 1899 in exploitatie zal moeten zyn. Bij gouver- opgeval, evenals vroeger, niet OWT liet kalenderjaar, maar over liet op 30
nementsbesluit dd. 30 April 1898 n".39is, met wijziging van de Juni eindigende boekjaar.
algemeen verkeer worden opengesteld, zijnde de baanvakken
van het centrum der afdeelingshootdplaats Malang (de aloou
aloon) tot Kotta Lama, en van Boeloelawang naar Gondanglegi.
De Maatschappij dacht nog in het najaar van 1898 voor exploitatie gereed te krijgen het verdere gedeelte der hoofdlijn, d. i.
het p. ui. 12 K.M. lange baanvak Goudanglegi-Dampit, terwijl
dan inmiddels in aanleg zou worden genomen de zijlijn Gondanglegi-Kepaadjen, ter lengte van p.m. 15 K.M.
Ken verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n . 5108) in zoover dat de
verplichte aansluiting, instede van op het station Malang, moge
plaats vinden, te Kotta Lama was. volgens berichten van Mei 1898,
nog in behandeling. In verband daarmede waren ooknoggeene
overeenkomsten tot stand gekomen betreffende de aansluitingen op
andere aan den staatsspoorweg Bangil—Malang—Blitar gelegen
plaatsen.

Bijlage C.

Tweede Kamer. 11S
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45.7 K.M.) waren de bruto ontvangsten f 1G3 155 en het overschot f 92 913.

gevens (de op de gewestelijke bureaux nog in behandeling zijnde
aanvragen zijn dus niet in de lijst begrepen).
De aanvragen of vergunningen voor tramwegen, waarop nit8°. V e r g u n n i n g e n of a a n v r a g e n v o o r n i e u w e
sluiteud electriciteit zal worden gebruikt, en die waarbij het
nog in het onzekere is gelaten of stoom dan wel electriciteit
stoom tram wegen.
als beweegkracht zal worden toegepast, worden lager sub (J
Terwijl onder het hoofd , Aanleg" hiervóór, nevens de reeds behandeld.
in uitvoering zijnde stoomtramlijnen, ook diegene der beoogde
In het thans volgende overzicht der verleende, maar nogniêt
nieuwe lijnen zijn vermeld, waarvan reeds gebleken is dat de uiiiuitmile vergunningen komen niet meer voor, als zijnde niet
daarop betrekking hebbende vergunningen zijn aanvaard , vol- tijdig aanvaard en daardoor vervellen , de twee in 't vorig vergen hieronder in tabellarischen vorm de reeds verleende ïnnar slag op blz. 1G9 170 sub IX en XIV vermelde vergunningen
op uit. Mei 189S nog niet aanvaarde vergunningen van dien ^an Juni 1895 en December 189G, respectievelijk betreffende
aard , terwijl in de bijlage Z hierachter eene opsomming voor- een stoomtramweg van Soerabaya naar Grissee en van stoomkomt, aansluitende aan de gelijksoortige opgaven iu bijlage DD tramlijnen ter hoofdplaats Padang (Sumatra's Westkust). Het
van 't vorig verslag, van de afgewezen, van de in beraad ge- overzicht, ofschoon in Indië afgesloten op uit. Mei 1898, is
houden en van de nog in behandeling zijnde aanvragen om volledigheidshalve aangevuld met de gedurende de vier latere
vergunningen, een en ander volgens de In het departement der maanden verleende vergunningen, voor zooveel daarvan hier te
burgerlijke openbare werken op uit. Mei 1898 voorhanden ge- lande bericht is ontvangen.

Tolg-

Richting der l i j n e n ,

num-

namen der aanvragers en datum

üicr.

der aanvrage.

Datum
Tot hoelang de L e n g t e in K.M.
en nummer
(globaal)
van liet g o u v c r - aanvragers tjjd
nementabesluit hadden ol'hebben en bedrag van
h e t gevorderde
om de
waarbjj
\vaarborgvergunning
de vergunning
te aanvaarden.
kapitaal.
is verleend.

VERDERE

MJZONDKKHKDEX.

BATAVIA.

Van Tjitcureup over T j i b i n o n g , Depok
en Paroengbingoeng naar Parocng.
A. II. VEEiiKAiir; 23 Juli 18'J7 en
27 Mei 1898.

20 A u g . 1898
n". 32.

20 Aug. 1899.

( L e n g t e blijkt

niet.)
(f 7500)

In verband met een nog aanhangig overleg tussclien h e t
Indisch Bestuur en de Regeering hii r te lande over e e n e
nieuwe regeling van de in toekomstige eoncessiën rt
vergunningen voor spoor- ot' tramwegen op te n e m e n
naastingsvoorwaarden w a s deze aanvrage aanvankelijk
in advies gehouden (goiiverneinentsbesluit dd. 28 N o v .
1897 n'. 14). Toen eehter bleek dat de a l r e s s a n t er
prijs op stelde dat eene definitieve beschikking niet langer
mocht uitblijven en van hem de verklaring o n t v a n g e n
werd dat hij zich bij voorbaat onderwerpt aan alle voorwaarden , nader door de Rogeering met betrekking tnt
de naasting van den tramweg vast te stellen werd de
vergunning op de g e w o n e voorwaarden verleend , bchoudens dat omtrent den voet waarop tot naasting kan
worden overgegaan niets bepaald werd , maar de regcling van dit punt t >t later werd voorbehouden.
D e t r a m w e g , die bestemd is voor p i r s o i K n - en g o c derenvervoer. moet te Dcpok in aansluiting worden gebracht met den spoorweg Batavia— Baiteaaorg en te
Parocng met den eventueel te bouwen s p o o r w e g (zie
blz. 108 hiervóór) van d« halte Batoetoeliei der staats,
wi sterlijnea over I'aroeng naar I'aroeng I'andjang.
Uuur der vergunning 99 j a - e n . llouwtijd 1'/; jaar. o)

PltKASi.ER ljEi.lCNTSCHAri'EN.

III.

Van Tassikmalajia over Singaparna tot
den linkeroever der Tjiwoclan nahjj
Mangoenredja.
L M i m ; 80 April 1 8 9 5 , 13 Juni en
6 Aug. 1897.

25 N o v . 1897
n". 18.

88 N o v . 1898.

p. in. 19 K M .
((' 6000)

Nadat aan de Indische Begeering gebleken w a s dat de
aanvrager zich bij voorbaat onderwierp aan alle voorwaarden , w e l k e zij nader met betrekking lot de naasting
van den tramweg zoude vaststellen . is de vergunning
verleend onder gelgk voorbehoud op dit punt als bedoeld bij de vergunning sub I.
D e tramweg mort te Tassikmalajia aan den staatss p o o r w e g aansluiten. K.niwtijd 2 .aren.

Van T.iiinahi over Tümareme en H.itoe
Djadjar naar Tjihampcl.is.
J . D . M M I : n : W A p r i l , 4 M e i , 2'.)
Juni en 8 N o v . 1S97.

11 Mei 1898

81 Mei 1899.

d.engte

Ook voor dezen t r a m w e g , voor w e l k e n bij uitzondering
e e n tpoorwBJdte van 0,60 M. is aangenomen , zullen .
KOOall reeds is medegedeeld np blz. 109/110 h i e r v ó ó r , zoodanige naastingsvoo!waarden pelden als de R g e e r i n g
nader zal hebben te bepalen. T e i'jin.ahi moet de ljjn
in verbinding worden gebracht met den smalspoort r a m w e g van Bandong naat T j i m a b l , w a a r v o o r de a a a v i U i r reeds eene vergunning in naaiden beeft. D ï brug
over de '1 'ji'urocm bij Tjihampelas is zoodanig in te rii h-

blijkt

niet.)

n'. II.

(f 4500)

ten dat zij begaanbaar is voor peraonen en \ec.
T.vfiAL en I U S J O E M A S .
IV.

Van Halapoelang over Margasari en
Adjibarang naar l'oi rwokerto.
S . l l l i l U X Ü -C'llKi:inON-STOOMTl! AMAl A A T S C I I A I T I J : 15 Oct. en 20 Nov.

28 X o v . 189G
n . 12.

28 Nov. 1897,
verlengd tot
28 Nov. 1898.

1895

en 4 Juli 1896.

p. in. S2 K.M.
(f 20 000)

Omtrent de voorwaarden en verdere hjjzonderln den zie vorig
verslag [Mn. 168), alwaar 0. :i. blijkt dat d e vergunning
niet voor den vollen termijn van M jaren ia verleend. ( I n

September 1898 is door de aanrraagatcr van de aanvaarding der vergunning afgezien , op grond dal de in-

geetetde onderzoekingen en berekeningen haar badden
den

zien dat de lijn gedurende de eerst" Jaren geene

genoegzame opbrengsten in verhouding tot de kosten
van aanleg b e l o o f d e )
1 enzij anders is vermeld, is ook voor dee overige
overige in dit overzicht en de bijlagen vermelde
draagt de spoorwijdte 1.0G7 M. en is de vergiiiininig verleend voor personcn- en goederenvervoer.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1S99.

Ijjnen de vergunning voor 99 jr.ren v e r l e e n d , b e -
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Volg-

Richting der Ijjncn ,

num-

namen der aanvragers en datum

mcr.

der aanvrage.

Datum
en nummer
van het gouvernemonts besluit
waarbij
de vergunning
is verleend.

Tot hoelang de Lengte in K.M.
(globaal)
aanvragers tjjd
hadden of hebben en bedrag van
hetgevorderde
om de
vergunning
waarborg*
kapitaal.
te aanvaarden.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

BANJOEMAS.

Van de halte Bandjarsari (van den
Seraijoedal-stoomtramweg) naar de a('deelingslioofdplaats Poerbolinggo.
SERAIJ"OEDAE-STOOMTBAMMAATSCnArp u ; 12 Mei 1898.

22 Sept. 1898
n». 19.

22 Sept. 1899.

p. m. ï.r> K.M. De vergunning voor dezen zjjtak is verleend op den voet
(f 2000)
der voor do hoofdlijn geldende voorwaarden (Bjjblad op
het Indisch Staatsblad n°. 4933) en komt gelijktijdig te
vervallen met de oorspronkelijke vergunning, waarin z(j,
voor zooveel betreft de bepalingen van de art. 4 en 12 der
laatstbedoelde vergunning , geacht wordt begrepen te zijn.
Overigens is aan de vergunning de voorwaarde verbonden dat de Maatschappij, binnen een jaar na de a a n vaarding , eene aanvraag zal hebben in te dienen om , op
de voor de hoofdlijn geldende voorwaarden, do gewcstelijke hooldplaats Banjoemas met haar tramweguet te verbinden. De lijn Bandjarsari—Poerbolinggo moet gereed;
en in exploitatie z(jii binnen twee jaren na do aanvaarding di r vergunning.

29 Sept. 1897

29 Sept. 1898.

p. m. 7 K.M. Over deze vergunning, welke komt te eindigen tegelijk
hof w»»ii'lir»*<r.
m n f die
t\\n voor
vrtnv de
.li. hoofdlijn
h n n f ï l l i i n der
lint* Maatschappij
TVfnïjf «r*h«i iinii , is
iu reeds
i-. •> . i .
(het
waarborg
met
kapitaal voor
gehandeld op blz. 110 hiervóór.
de hoofdlijn
geldt ook voor
dit lijntje.)

27 Aug. 1893.

(Lengte, noch
waarborgsom
voorshands
opgegeven.)

PEKALONGAN.
VI.

Van Pekalongan naar Masin.
SAMARANG—CHEBIBON-STOOMTEAMMAATSCHArru: 27 Maart 1897.

KADOE en

VII.

n°. 13.

BAGELEN.

Van Magelang over Salaman , Poerworedjo , Poenvodadi, Semangi en Ambal
naar Keboemen, met een zijtak van
Salaman over Boeroeboedoer en Mendoet
naar Mnentilan.

27 Aug. 1898
n°. 23.

H. W. VAN D A I T S E N ; 9 Juni en 4

Juli 1896 en

1898.

Als het 1ste HJ van I I (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij gouvernementsbesluit dd. 30 Noveinber 1897 n°. 4G).
Omtrent de verdere bjzondore voorwaarden der vergunning is nog geen mededceling ontvangen.

BAGELEN.

VIII.

Van Poerworedjo over Kemiri naar
Pitoeroeh , met een zijtak van Kemiri
over Koetoardjo naar Ketawang.

IJ.

ld.

ld.

II. W. VAN D A L F S E N ; 1 Sept. 1897

en

1898.
JATABA.

p. m. 2G K.M. Als het Jste lid van I I (de aanvraag was aanvankelijk in
(f 8000)
advies gehouden bij gouvernementsbesluit dd. 1 November 1897 n°. 8). Bouwtijd l ' - j a a r .

IX.

Van de dessa Karang Mangar over
Boegel (afdeelingsliooldplaats Joana) ,
Salehan , Maleisohe kampong, Karang
ï o e r i , kampong Sleko, dessa's Ngloompit
(Bogorame) , Mod.jorowo, Djaken, Samboeng en Ronggo naar de grens der residentie Rembang bij de kampong Tjoempleng of de kali R indoe Goenting.
V. V R E E D E B I K ; 15 J u n i , 17 Juli
en 9 Nov. 1897.

20 April 1898
n". 49.

20 April 1899.

X.

Van Maijong (aan de lijn Koedies—
Perjansaan van het stoomtramnet der
aanvraagster) naar de dessa Welahan.

4 Juli 1898
ii». 7.

4 Juli 1899.

p. m. 6.5 K.M
(f 2000)

De vergunning voor deze lijn is, evenals die voor de reed»
bestaande lijnen der Maatschappij , niet voor een bepaalden
termijn verleend. Bouwtijd 1 jaar.

15 Sept. 1898
n'. 23.

15 Sept. 1899.

L3iigtc blijkt
niet.
(f 500)

De vergunning is verleend op de voor de lijn Joana—•
T.'jjoo geldende voorwaarden (dus mede niet voor ei n
bepaalden termijn); echter zal de hierbedoelile zijtak,
die tegelijk met ovengenoemde lijn gereed en in exploitatie moet l||n gebracht, uitsluitend bestemd zijn voor.
goederenvervoer.

G Juli 1898
n". 24.

C Juli 1S99.

SAMARANG-JOANA-STOOMTRAMMAAT-

I C H A F F W ; 5 April 1898.

XI.

Zytak van de lijn Joana-Taijoe van
het tramnet als voren naar de suikerfabriek Trangkil.
SAMARANG-JOANA-STOOMTRAMMAAT-

I C E i i m ; 25 Juli 1898.
MSDIOEN.
XII.

Van Tjarneban over Moeneng. Tem-

poeran en Tjangakan naar Ngawi, met
een zjjtak van Kedoeng Prahoe naar
Madioen.
J.

en

H. Z E E M A N ; 20 Nov.

voorshands

opgegevi a.J

Jan.

1898 n°. 43).
Omtrent de verdere bijzondere voorwaarden der vergunning is nog geen mededceling ontvangen.

1898.

K E D I R I , REMBANG en

XIII.

1897, 2

(Lengte, noch Als het 1ste lid van I I (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij gouvernonicntbbesluit dd. 30 April
waarborgsom

SOERABMJA.

Van Vgandjook over Gondaig en Bodjo*
ne<-nro naar Toeban , met een zijtak Tan
Oondang naar Plosso.
P. ÜUWALDA ; 12 Nov. 189G en
is:is.

12 Juli 1898
n". G.

12 Juli 1899.

U.

Als het l s ' e lid van I I (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij gouvernementsbesluit dd. 10 Juli
1897 n». 29).
Omtrent de verdere bijzondere voorwaarden der verguni ing is nog geen mededceling oimangen.
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Datum
en nummer

Tot hoelang de Lengte in K.M.
(globaal i
ncments besluit hadden of hebben en bedrag van
om de
het gevorderde
waarbjj
vergunning
waarborgde vergunning
te aanvaarden.
kapitaal.
is verleend.

Richting der lijnen ,

van liet gouver- aanvragers tyd

naaten der aanvragers en datum
der aanvrage.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

Rr.MBANO.

Van Laaaan over Kragan , Hantjar(jeneng en Paren.' naar Toeban.
A.

11.

VEERKAMP;

25 Oet.

1897

20 Aug. 1898
n". 32.

20 Aug. 1899.

(Lengte blykt
nb-t.)
(f2.r»000)

Als het 1ste lid van I I (do aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij gouvernemc iitsbesluit dd. 22 December 1897 n». 12).
De tramweg moet zoowel te Lassem als te Toeban
aansluiten aan de spnor- of tramwegen, d i e , bjj het
eventueel in uitvoering komen van de Ijjn , op die eindpiinten reeds morliten bestaan of in aanleg zijn genomen,
llouwtyd 3 jaren.

ld.

(Lengte lilykt

Als het 1ste lid van II (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij gouvernemcntsbesluit dd. 14 Januari
1898 n». 121.
Omtrent de aansluiting op de eindpunten en den duur
van den bouwtijd geldt het MBSeteekeBde in het 2de lid
van XIV, Overigens is nog bepaald dat bn het kiezen
ian de richting van den tramweg de ondernemer rekening zal hebben te honden met d^ plannen tot den aanleg
van kanalen en leidingen ten behoeve van de bevloeiing
en afwatering in de Solo-vallei. De voor het doorlaten
van bedoelde kanalen en leidingen bij den eersten aanleg
van don tramweg benoodigde en door den directeur der
burgerlijke openbare werken goed te keuren kunstwerken
moeten door den ondernemer worden aangelegd.

en

27 Mei 1898.

REMBAXII en SOERABAIJA.

Van Toeban langs de kust naar Sidajjoe.
A.

II.

VEERKAMP;

29 Oet.

1897

ld.

niet.)
(f 20 000)

en

27 Mei 1898.

SOERABAIJA.

Van Patiing over Poegernn naar de
suikerfabriek Poli Diedier, met een zijtak
van Hadoeng naar de suikerfabriek
Tangoenan.

20 1'ebr. 1898
n°. 31.

26 Fehr. 1899.
<0

23 Juni 1898
B*. 1.

23 Juni 1899.

18 Aug. 1898
n°. 22.

18 Aug. 1899.

m. 17 K.M. Over deze vergunning, welke tegrljjk komt te eindigen
met die \o:>r de hoofdlijn der Maatschappij , is reeds
(f 4500)
gehandeld op blz. 111 hiervóór.

M o i U O K E R T O STOOMTltAMMAATSCIIAP-

PIJ ; 14 Mei 1897.
Van Soerabajja
Sidaijoc.

over

Grissee naar

P . L A N D I Ï E R I ; : 0 Aug. 1897 en

1898.

Van de ontworpen halte Socmari (van
den in aanleg zijnden stoomtramweg
Ooondih—Soerabaija) naar de afdcolingshooldplaats (irissee.

(Lcn.'te, norh | A I s ,„., l s t f i H J v -„ J I (( | ( , M n T r M g W M aanvankelijk in
waarborgsom ; .,,i v j,, s gehouden bij gouvernementsbesluit dd. 28 Oetober
voorshands
1 8 y 7 „„ 2 7).
opgegeven.)
Omtrent de verdere bijzondere voorwaarden der vergunning is nog geen mededeeliiig ontvangen.
p.m. 10.2 KM.
(In t los- en laad
hoofd daaronder
boe repen).
(f r>U00)

NEDEBLAKDSCH-ISDISCHF SroonwEu
MAATSCHAPPIJ; 10 Waart 1898.

„ e l k e , evenals die TOOr de lijn
(Wl, rerglw1l|llf|
O.iondili-Soerabaija , verleend is tot uit. 1971 , is reeds
gehandeld op blz. 111 hiervóór. De tramweg zal te
«ir.ssee eindigen in een iu zee door de aanvraagster
te bouwen l"s- en landlionfd. llouwtyd 2 jaren.

Ovor

KEDIRI.

Van do halte Coerah (aan den stoomtramwog Djoinbang-Kediri) naarDicnekol, met eene zijlijn naar de suikerfabriek
Koewarasan.

14 Juli 1S93

14 Juli 1899.

u°. 2.

(Lengte, noch Over deze verdunning, verlcrnd voor den nog overigen
waarborgsom
duur der verdunning voor de hooldljjn Diombang Ki diri .
voorshands
i s rL . t . (ls gehandeld op bil. 111 hiervóór.
opgegeven.)

K E D I R I - S I O O M T K A M M A A T S C 1IA1TIJ.

PASOEROEAX.

Van Dampit naar het erfpaelitsperceel
Kali Padang.
II. J. B F ^ K H I P E M F R ; 7 Xov.

p. m. ft K.M.
(I 1500)

Omtient de voorwaarden dezer vergunning zie vorig verslag, lil/.. 170.

27 Jan. 1897
n". 3.

87 Jan. 1898,
verlengd tot
27 Jan. 1899.

10 Beat 1897
nü. 4.

10 Sopt. 1898. p.m. 2.8 K.M. Over deze vergunning, welke komt to eindigen tegelijk
n u t die voor de l.noldlijii Probolingiro—Kraksaiin —
(hot waarborgPaiton , is reeds gehandeld op blz. 112 hiervóór.
kapitaal voor
de hoofdlijn
geldt ook voor
dit lyntje.)

11 1'ebr. 1897
n". C.

11 1'ebr. 1898,
verlengd tot
11 1'ebr. 1899.

189C.

PBOBOLIBQOO.

Van Kraksaiin langs de dessa's Sedapaksa en Kali Iïoonioe naar de suikerpakhnizen nabij Kali ISoentnc aan het
strand gelogen.
I'ROTIOLINIHIO-STOOMTRAM MAATSCHAP-

P I J ; 19 Juli 1897.
Dl Z^FKI.

Van de i a a n Mangli naar de districtshooldplaats Poogor.
L. M. T u i . ; 10 Xov. 189C.
4)

p. in. 42 K.M. Omtrent do vonrwraribn deter vergunning zie vorig ver(f 12 000)
slag, blz. 170.

Xa do afsluiting van d t overzicht te Batavia (uit. Mei 1898) is de vergunning voor deze lijn aanvaard, en we! e;. 2 Augustus.
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Datnm
on aanroer

Volg-

Dichting der lijnen,

nuni-

namen dot aanvragen en datum

11HT.

der laaTrage.

Tan liet gonver

Tot hoelang de Lengte in K.M.
(ulobaai)
aaarragera tjjd

nemen tabealnit hadden of nebben on bedrag van
het gevorderde
om de
waarbij
vraarborgvergunning
do vergunning
kapitaal.
te aanvaarden
li verleend.

VEKDKHE niJZOXDEKHEDEN'.

M ADI 11A.

XXIII.

Van Baagkallan ov. r Aroabaga, Bapolo
I on Ketapang naar ïür.i, mot eea aytak
| BangkalJan—Sembilangan.

.Inii 1808
n'. :;.').

5 Juli 1899.

J. A. U c c s n ; 17 Maart on 2G Oi-t.
18D7 en
1808.

(Leegte, noch Als hot lsto lid van II (do aanvraag was aanvankelijk in
advies gebonden hy goarernementabealnH dd. 22 Bep»
«raaroorgtom
teraber 1897 n". 4.'().
voorabaadi
üintront do vordoro bijzondere voorwaarden der vcropgegereB)
gnnniag is nog geen inodedeeling ontvangen.

XXIV

Van Pagaateaaa everGoeloek Qoeloek
naar Bomanap.
.1. A. Itxcxin; SOOct. 1807on
ts'.>8.

ld.

ld.

XXV.

Van Samaaap over Padjoerangan naar
Legoeng Timoer.

20 Aag. 1898
n". 32.

20 Aug. 1899.

(Lengte biykt Als het lstc lid van II (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden bij goiiveriieincntsbesluit dd. 14 Xoniet)
vember 1897 n°. 18).
(f 12 000)
Da tramweg moet te Sumanap aansluiten aan de Ipn
van de Madura-Stooiiitranimaatschappij. Douwt jd 2 jaren.

ld.

ld.

(Lengte blijkt Als het 1ste lid van II (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gehouden by goiiveriicmcntsbcsluit dd. 0 October
niet.)
1897 n". 8).
(f 20 000)
De tramweg moet te Dira aansluiten aan do trainwegen, die, by het eventueel in uitvoering komen van
de lijn , aldaar reeds mochten bestaan of in aanleg zijn
genomen. Douwtyd 2 jaren.

A. II. V K O M A N :

6 Oefc 1807

on

27

Hel 18U8.

XXVI.

Van Dira (Madnra'i aoordknat) ever
Kapong, Aniboonton, post 8lopeng on
Teloadasg naar de nanoerateengroeven
te Mantoko.
A. II. VDET.MAN : "> Aug.

on

20

Nov.

1SD7 on 27 Md 1808.

c.

ld.

Aks het 1ste lid van II (de aanvraag was aanvankelijk in
advies gebonden b(j gouvernementsbosluit dd. 28 Xovemher 1897 n°. 27).
Omtrent do verdere bijzondere voorwaarde n der vcrgnnning is nog geen inodedeeling ontvangen.

| nagenoeg voltooid, en liet het zich aanzien dat binnen weinige
' maanden het baanvak Harmonie —Planten» en dierentuin voor
Met de werken tot uitvoering van de in October 1896 door ! exploitatie zou gereed zijn.
den heer R. A. EEKHOIT aanvaarde vergunning van Juli XoVoor het aanvatten van de werken ten behoeve van een
veinbcr 18'J3 betreffende een voor personenvervoer bestemden j electrischen tramweg voor personen» en goederenvervoer in de
electrischen tramweg (spoorwgdte 1.188M.)ter h o o f d p l a a t s ! PreangerRegentschappen , van B a n d o n g om d e z u i d
B a t a v i a , werd vanwege de l i a t a v i a - E l e c t r i s c h e n a a r T j i t j a l e n g k a , ter lengte van p. m. 40 E.M., waarT r a in in a a t s e li a p p ij , op welke de vergunning was over- voor de heer R. A. EEKHOIT eene door hem op 17 Maart 1897
gegaan , tijdig — immers vóór 29 October 18'J7 — aangevangen. aanvaarde vergunning bezat, werd, nadat hij zich tijdig om
Ofschoon personeel en materieel beschikbaar waren , ondervond eene verlenging van den fatalen termijn had aangemeld, bij
echter de aanleg van de liaan vertraging, daar al spoedig eene gouveruementsbesluit dd. 21 September 1897 n \ 27 zes maanden
wijziging van het tracé wensehelgk bleek , eensdeels om zijtak- uitstel verleend, namelijk tot 17 Maart 1893, tot welken datum
ken te doen vervallen en daardoor ten gerieve van de exploi- hem alsnog ook tijd gelaten werd zich te verklaren of hij, onder
tarie eene doorlooponde lijn te verkrijgen . anderdeels om ge- het door de Indische Begeeriug gestelde voorbehoud (verg.
rezen zwarigheden te ontgaan, voortvloeiende uit de omstan* vorig verslag, blz. 171), aan stoom als beweegkracht de voordigbeid dat een gedeelte van het oorspronkelijk tracé te veel in keur wensehte te geven. Sedert was voor het maken van een
de nabgheid van het magnetisch en meteorologisch observato- ernstig begin met de werken voor den tramweg den heer EEKrinm ontworpen was. In de gewijzigde richting werd bewilligd MOUT een nieuw uitstel van zes maanden verleend, derhalve tot
bij gouveruementsbesluit dd. 14 Juni 1S93 u". 23, zoodat nu de 17 September 1S9S (gouveruementsbesluit dd. 14 .Maart 1898 n".9).
lijn , die met bovengrondsclie geleiding zal worden geëxploiteerd .
De door genoemden heer EEKHOUT verkregen vergunningen voor
loopt van de benedenstad Batavia (kruispunt Voorrij-zuid en electrische dan wel stoomtramwegen n. voor personenvervoer ter
Buiten Xieuwpoortstraat) naar de bovenstad langs 1'assar Senen . a f d e e 1 i n g s h o o f d p 1 a a t s B u i t e n z o r g (p. m. 5 Iv.M.):
Planten' en dierentuin. Passar Tanah Abang tot de sociëteit en /*. voor personen* en goederenvervoer van B u i t e n z o r g
Harmonie (gezamenlijke lengte p. in. 12.7 E.M.). waarbij een n a a r S a d j i r a (B a n t a m ) , met drie zijtakken te of nabij
nieuw lijntje ter verbinding van de hoofdlijn met de halte Tanah Buitenzorg (p. m. 80 K.M.), zijn door hem op 18Juli 1898 aan*
Abang van den van staatswege in aanleg lijnden Bantam- vaard . nadat inmiddels de laatstelijk tot 30 Juni 1S9S verschospoorweg. Met inbegrip van dit zijhj'ntje zal de totale lengte veu uiterste termgn voor de aanvaarding nog drie mtanden
nog iets blijven beneden de la E.M., waarop de lengte der lijn na dien datum was opengesteld gebleven. De gevorderde waarvolgens de oorspronkelijke vergunning berekend was. Bij het borgkapitalen van f5000 en f 25 000 waren bier te lande gestort
aangehaald besluit is overigens in de vergunningsvoorwaarden op 11 Juli 1898. De voorlaatste verlenging — tot 30 Juni 1898 —
alsnog het beding opgenomen (en door de Maatschappij aau- was eerst toegestaan (gouvernementsbesTnit dd. 18 September
vaardl dat in dienst zijnde beambten der justitie en politie en 1897 n'. 3) nadat de heer EEKHOIT de van hem gevorderde verbestellen van den post- en telegraafdienst, mits niet in afzou- klaring had ingezonden (zie vorig verslag, blz. 171) dathijgederliike rijtuigen, door de Maatschappij kosteloos vervoerd noegen nam met de wijzigingen, welke de Regeering in de
worden, en zulks in navolging van eene gelijkluidende bepaling, voorwaarden der beide vergunningen zou noodig oordeelen.
opgenomen in de in December IS'.'ó verleende vergunning voor
Ook heeft meergenoemde ondernemer ten opzichte van de hem
een tramnet te l'adang (verg. overigens bet verslag van lS9li, in April 1896 verleende vergunning betreflende een voor personenblz. 141. noot :>). De Maatschappij heeft als emplacement voor en goederenvervoer bestemden electrischen of stoomtramweg in
het krachtstation, de remise en werkplaatsen een terrein aan* de Preanger Begentsehappen, ter lengte van p. m. 50 K.M.,
gekoeht, dat vroeger tot den Planten* en dierentuin behoorde. van S o e k a b o e m i z u i d w a a r t s o v e r L e u w i l i a n g
Volgens berichten van Juni 1898 was het krachtstation toen n a a r S a g a r a n t e n , met zijtak Leuwiliang—Parakanlinia ,
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genoegen genomen met gelijk voorbehoud aangaande latere wijziging der voorwaarden , van de aanneming van welk voorbelioud ile Indische Eiegeering afhankelijk had gesteld (besluit
dd. 3 Mei 1S9S ir. 52) hare bewilliging in een tydig gevraagd
nader uitstel voor één jaar van den op 15 April 1898 verstreken termijn van aanvaarding. Voor de aanvaarding van deze
vergunning, op zoodanige gewijzigde voorwaarden als de l!egeering noodig zal achten, is derhalve den beer EEKHOUT nog
tijd gelaten tot 15 April 1S99.
De bereidverklaring van de zjjde der Indische Kegeering(besluit dd. 27 .lanuari Ï897 n'. 24) om de aan den heer C. M. A.
DE RIJK verleende vergunning voor een stoonitramweg van de
hoofdplaats Soerabaija naar (irissee op nader te regelen voorwaarden te veranderen in eene vergunning voor eene electrische
tram (zie vorig verslag. bil. 109/170) bleef' buiten gevolg door
niet tydige aanvaarding van eerstbedoelde vergunning, welke
mitsdien kwam te vervallen (gouveriieinentsbesluit dd. 28 October
1897 n". 26).
Insgelijks kwam te vervallen de in 't vorig verslag (blz. 171)
bedoelde aanvrage van den heer L. M. Tui. .Ir. van Februari
1890, om vergunning voor een electrischen of stoomtramweg
ter hoofdplaats llatavia, en zulks als een gevolg van de aanvaardiug nog in 't laatst van 189(3 van soortgelijke reeds vroeger
aan een ander verleende vergunning (de vergunning EEKIIOUT
hiervóór in de eerste plaats bedoeld).
Eene lijst van in het verslag-tijdvak afgewezen of in beraad
gebleven aanvragen om vergunning voor electrische tramwegen
(sommige van welke aanvragen facultatief ook doelden op het
bezigen van stoom als beweegkracht) vindt men aan het slot
van bijlage Z hierachter.

D. Paardentramlijnen.

badak (aanvraag van den heer SCIIKAHEH voornoemd, dd. 24 Januari
1898); — en eindelijk eene lijn in de residentie Pasoeroean en
wel van Batoe (Sisir) over Kloemoetan , {Xgroto , enz. naar Xgantang (aanvraag van den heer 1'. B. WATMX , zonder dagteekening).

E. Transportkabels.
Bij gouvernementsbesluit dd. 0 December 1897 n . 4 werd
aan den heer II. G. POIM-ES vergunning verleend voor den aanleg en de exploitatie van een transportkabel ter hoofdplaats
Batavia, ten behoeve van de cementfabriek Autjol, lang p. in.
3 K.M., loopende in eene rechte richting van die fabriek naar
een perceel op Goenoeng Sahari, alwaar eene nieuw op te richten
cementfabriek ontworpen was. De vergunning is op den voet
van Indisch Staatsblad 1871 n . 102 tot wederopzeggeus verleend.
Een verzoek van den heer C. VAN ZEVEXTER dd. 25 Januari 1898
om voorrang voor eene vergunning tot den aanleg en de exploitatie
van een transportkabel ter hoofdplaats Soerabaija werd afgewezen
(gouvernementsbesluit dd. 3 Mei 1898 n .27). onder rnededeeling
dat eene definitieve vergunning evenmin zou worden verleend.
Deze besli-sing vond haren grond hoofdzakelijk hierin dat een
dergelijke transportkabel, welke voornamelijk het onttrekken van
vervoer aan de lijn der Oost-Java Stoorutramniaatsehappij beoogde,
bovendien in eene drukke stad als Soerabaija niet zou kunnen
worden toegelaten, en het transport op deze wijze van goederen
van den Boom naar de handelskantoren bezwaren van fiscalen
aard medebracht.
Xog in behandeling was (op uit. Mei 1898) een verzoek van
de heeren O. E. PLOEM en H. VoOBOTJUS betreffende een transportkabel in de residentiën Pasoeroean en Probolinggo (van de
dessa Kepandjen naar Pasirian).
§ 2.

Stoniiiiirzru.

Terwijl de van den dienst van het stoomwezen in XederlaiidschSoliisclic Tramwegmaattchappij. Het verzoek van de directie om
het net van p. m. 30 K.M. van dezen paardentramweg in een Iudië over 1896 ontvangen en in 't vorig verslag vermelde opgaven
stoomtramweg te mogen veranderen bleef nog steeds in behan* voor het eerst ook gewag maakten zoowel van de stoomketels in
deling, aangezien nog onzekerheid bestond omtrent de te stellen gebruik bij 's lauds burgerlijke inrichtingen als vau de locomotiefvoorwaarden. In verband daarmede werd een namens de Maat- | ketels van spoor* en tramwegen voor algemeen verkeer, bepalen zich
schappij gedaan verzoek , om haren eventueelen stoomtramweg de thans verstrekte gegevens weder, evenals over 1895 en vroevan Boijolali tot Soengingan te mogen doortrekken . voorloopig ger, uitsluitend tot de stoomketels ten dienste van particuliein advies gehouden (gouvernementsbesluit dd. 14 October reu . buiten die in gebruik bij spoorweg- of tramwegdiensten.
Blijkens die opgaven (zie bijlage AA hierachter) bedroeg op
1897 B°. 37).
Intusscheu verkreeg de Maatschappij vergunning om proeven uit. 1897 het aantal ketels van de bedoelde categorie 2277,
te nemen met het laten loopen van petroleum-motoreu. De voor namelijk voor gebruik te land 1955 en als geplaatst in schepen
deze proeven aangeschafte motoren bleken echter te zwaar te 322 (zijnde respectievelijk 124 en 27 meer dan op uit. 1890),
zijn om, zonder algeheele versterking van den onderbouw der met een gezamenlijk verwarniingsoppervlak van 2 162 232 M \ .
namelijk voor de ketels te land van 147 001 M . en voor de
baan, op den tramweg dienst te kunnen doen.
scheepsketels van 15 231 M2. (zijnde respectievelijk 12 098 en
M-. meer dan op uit. 1890). Gedurende 1897 werden 91
Jaiivraycit ronr paardeulntiiilijiien. De in 't vorig verslag genoemde 990
ketels (hieronder 25 scheepsketels) aau het gebruik onttrokken ,
aanvraag van den heer H. C. U. J. HÜBER voor een paardentram- doch daarentegen 242 (waaronder 52 scheepsketels) in dienst
weg in Madioeu (van de staatsspoorwcghalte Parou naar Xgawi) gesteld , vau welke laatste er 188 (daaronder 43 scheepsketels)
werd bij gouvernementsbesluit van 26 September 1897 n°. 22 : nieuw waren , en wel 40 die hier te lande of in Nederlandschafgewezen, omdat deze trambaan zou samenvallen met eene lijn Indië en 143 die in den vreemde waren gemaakt. De overige
van wijdere strekking en met stoom als beweegkracht, welke 54 als in 1897 in dienst gesteld vermelde ketels waren reeds
reeds vroeger door een ander was aangevraagd.
vroeger in gebruik geweest (daaronder begrepen die, welke van
Eveneens werd niet ingewilligd een verzoek van mr. A. TAB het eene inspeetiegebied naar het andere werden overgebracht
GESNEI' om vergunning voor een paarden- dan wel ga^motoren" j zonder dat nieuwe akten werden uitgereikt).
tramweg ter hoofdplaats Soerabaija (gouvernementsbesluit van
Wegens vergoeding van kosten van onderzoek en beproeving
16 December 1897 n°. 33). De redenen voor deze afwijzing waren :
in hoofdzaak dat deze tramweg door zeer nauwe straten zou j van stoomketels werd in 1897 ontvangen f 28 945 . tegen f 22 880
moeten loopen, in concurrentie met bestaande lijnen zou komer. in 1896.
en volgens het hoofd van gewestelijk bestuur geen voordeel
IV.
POST- EX TELEÜRAAFIUKXST EJJ TELFPHONII:.
evenredig aan de vele bezwaren zou kunnen opleveren.
Voorts waren, voor zoover het departement der burgerlijke
1. Vereemigée pi>st- en telegraafdienst.
openbare werken op 31 Mei 1898 daarvan kennis droeg, een
vijftal aanvragen in behandeling gekomen, één waarvan, voor
Aangezien omtrent den post- en telegraafdienst in Xederzoover hier te lande reeds gebleken i s . sedert tot eene verguuning heeft geleid. Zn' betroffen: eene lijn inde residentie Batavia laudsch-Indië geregeld een afzonderlijk jaarverslag te Batavia
het licht ziet, waarvan de jongst verschenen jaargang 1890 in
April jL aan de Staten-Generaal werd aangeboden , bepaalt men
zich hier tot algemeene mededeeliugen op bedoeld gebied , terSoeTfanegara '(aanvraag van den heer W. H. J. KlUCUBlUS, dd. wijl eene statistiek zoowel van het binnenlandsch als van het
25 Xovember 1897), — van Tjiandjoer langs den militairen weg buitenlandscb post- en telegraafverkeer is opgenomen in bijlage
naar de dessa Waroeng Kondang met zijlijnen (deze — bij gou- BB hierachter.
Het aantal der kantoren van den vereenigden dienst en dat
vernementsbesluit dd. 7 Juli 1893 n". 1 bewilligde — aanvraag
van den heer E. J. A. BEVEKINVK dagteekemle van 24 December der tot den dienst der staatsspoorwegen behooreude telegraafte voren), — en van Tjisaiit over Soekaboemi naar Soekaradja, kantoren , die ten behoeve van het publiek voor het on lerliug
met eene 'zijlijn van Soekaboemi over Tjikembar naar de halte Tji- verkeer met de kantoren van den post- en telegraafdienst zijn
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1SD9.
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opengesteld , klom , zooals gespecificeerd is opgegeven sub A van f 592 314 in 1894, f 570 841 in 1895 en f683806 in 1896.
gemelde bijlage, van 337 op uit. 1806 tot 373 bij het einde van
1897; bovendien waren op laatstbedoeld tijdstip geopend G4
§ 2. BrievenpoêUrij.
telegraaf* en telepboonkantoren van drie spoorweg" en twee
stoomt ra mniaat schappijen.
Posterijen in Iniii. Over de medio 1898 in werking getreden
Behoudens dat de op uit. 189G onder de inspecteerende ambtenaren bestaande twee vacatures nog onvervuld werden gelaten gouvernemen ts-postapearbank wordt lager in £ 5 gehandeld.
en dat een commies der 1ste klasse boven de formatie bleef Voor de verzending van brieven en verdere stukken , den postgevoerd (zie omtrent een en audar bl/.. 17:2 van het vorig ver- , spaarbank dienst betreffende,is bij het Koninklijk besluit, regelende
slag), was het Europtetch personeel bij den gouvernement* post- J de oprichting van de instelling, vrijdom van briefport toegeen telegraafdienst bij den aanvang van 1898 geheel sainen<jesteld | kend , echter onder bepaling dat, als vergoeding voor dien \rijovereenkomstig de bij Indisch Staatsblad 1890 u°. 162 vastgc- dom , uit het voordeelig verschil tusschen de te kweeken en de
stelde en bij Indisch Staatsblad 1897 n°. 114 uitgebreide formatie. aan de inleggers uit te keeren rente, 10 cent per inlegger en per
D;iar bet bij de formatie niet, genoemde aantal hulppostcom- jaar aan 's lands kas wordt uitgekeerd . t i verantwoorden onder
miezen en klerken respectievelijk 86en91 beliep, beschikte men ! de ontvangsten van den post- en telegraafdienst
bn' dezen diensttak t\\\< in het geheel over 540EuropenrlieanibIn het belang der vergemakkelijking van de betaling van
teuaren , d. i. 14 meer dan bij het begin van 1>'.'7.
vendusrhuMen is met 1 September 1898 onder zekere voorwaar*
Aan bet in 1897 afgenomen examen voor den rang van eom- den de gelegenheid opengestel l tot portvrije verzending van
mies 3de klasse
de 1" overgeblevenen van de bij vorige ge- vendurekeningen en tot betaling van vendmchulden door middel
legenheden geslaagden in dat examen waren inmiddels tot be- van niet aan recht onderworpen postwisseU. De daartoe noodige
doelden rang bevorderd — weid deelgenomen door 12 adjunct" ; wijzigingen en aanvullingen zoowel van her postreglementvoor
commiezen, van wie er 1'» Blaagden; van deze laatsten werden Nederlandach-Indië als van de algemeene bepalingen ter uiter nog in 1897 2 tot hoogere» rang bevorderd. Het examen voering van dal reglement werden uitgevaardigd bij Indisch
voor don rang van commies der 2de klasse behoefde niet te Staatsblad 189S n™ 170 en 172. [n 1897 (Indisch Staatsblad
worden afgenomen . daar in L897 aan slechts 7 van de 10 bij n'. 232) waren overigens de in gemelde algemeene bepalingen
vorige examen: geslaagde doch nog nier bevorderde candidaten opgesomde gevallen van portvrijdom nog uitgestrekt tot de
den hoogeren rang kou worden toegekend. Het examen voor briefwisseling tusschen bestuurders van tram wegdiensten en de
den rang van adjunct-inspecteur werd met goed gevolg afgelegd ambtenaren met het toezicht daarop belast en tot de briefwif
door 2 commiezen der 2de klasse, van wie er in 1897 één kon '
g tusschen bestuurders van spoor- of tramwegdiensten en
worden benoemd.
de militaire Bpoorwegcommissie : terwijl bij Indisch Staatsblad
Het aantal da' iulandsclie klerken werd van 80 gebracht op j 1897 n . 145 dezelfde uitvoeringsbepalingen eenige beperking
78. Het verdere inlandsche personeel van den vereemgden dienst ondergingen ten aanzien van de aanspraak op schadeloosstelling
bestond bij den aanvang van 1898 uit 1031 personen (waaronder voor verloren gegane aangeteek* u Ie brieven of stukken -in het
45 postiljons met eigen paard
feu 1016 personen bij het buitei landsch verkeer.
begin van 1897.
Ingevolge gouvernementsbesluit dd. 2'* September lS97n'. 10
In November 1897 is door de Indische Regeering machti- is tijdelijk' portvrijdom ook toegestaan voor de briefwisseling ter
ging verleend om, voorloopig alleen bij de drie hoofdkanto* / ke van hare werkzaamheden tusschen de Nederlandsch-ïndiren Weltevreden. Samarang en Soerabaija. oeue proef te nemen sche commissie voorde aanstaande wereldtentoonstelling te Parijs
met de indienststelling van vrouwen en meisjes als tijdelijk klerk ' en hare snbeommissiën in Indië.
bij den post- en
fdienst. Voor eene dergelijke tijdelijke
In de wijze, waarop het brievenvervoer in en tusschen de
aanstelling /.'dien a l l e n zij in aanmerking kunnen komen . die verschillende gewesten geschiedt, kwamen weder eenige veranin het bezit zyn of van eene akte van bekwaamheid alsonder- deringen, o. a. doordien de trajecten, langs welke voor dit doel
wijzeres, 6f van een bewijs van met goed gevolg afgelegd over- — op Java en b'umatra — van spoortreinen of tramdiensten kan
gangsexamen van het 8de naar het 4de studiejaar van eene worden gebruik gemaakt, in 18lJ7 van 2152 tot 2443K.M.werhoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, dan wel van het den uitgebreid. Naarmate dit noodig bleek, werd ook in de aandiploma van afgelegd
uen van eene hoogere burgerschool wyzing der voor <b>H pakketpostdienst te bezigen trajecten wijmet driejarigen cursus. Blijkt na zekeren tijd var. beo »rdee- ! ziging gebracht (zie Indisch Staatsblad 1897 n°. 209 en 1898
ling, waarvoor een termijn van twee jaren is gesteld, dat de n '. 8 5 , 154 en 182).
vrouwelijke klerken als zoodanig voldoen. dan I estaat het j liet aantal der postkantoren (alle, op 11 n a , tevens voor den
voornemei; om hare positie definitief te regelen.
telegraafdienst aangewezen) vermeerderde in 1897 van 122 tot
De in 't vorig ver-lag (blz. 190) bespi
ieuwe bepalingen 12:>>. en dat der hulppostkantoren van 82 tot 86. Hovendien
betreffende het beheer, de stempeling en het debiet van ge. it op nog 161 plaatsen van .lava OU meer dan op uit.
zegeld papier en daarmede in verband staande onderwerpen 1896), namelijk bij de zoogenaamde beatelhuizen van den am(Indisch Staatsblad 1897 n . 97) werden uitgebreid in dien zin bnlanten of Bpoorweg-postdienst (zie vorig verslag, blz. 172/173),
dat voer het debiet en de inlevering ter stempeling ook nog gelegenheid tot het verzenden en in ontvangst nemen van briewerden aangewezen de Nederlandsch-Indische postagentschappen ven "ii verdere stukken (uitgezonderd de aangeteekende) en tot
te Singapore en Pinang (Indisch Staatsblad 1898 n . 127l
het verkrijgen van briefkaarten en van de meest gebruikelijke
Biet betrekking tot de geldelijke' uitkomsten van den post-en soorten van frankeerzegels. Van de hulppostkantoren (waarvan
telegraafdienst zijn over IX'7 nog geene volledige gegevens er verscheidene tevens zijn telephoon* of spoor wegtelegraafkanvoorhanden. Uit het in bijlage BB hierachter opgenomen gel- toren) bezaten er (38 — dus 4 meer dan op uit. 1896 — de bedelijk overzicht betreffende 1896 en de twee voorafgegane jaren voegdheid zoowel tot het behandelen van aangeteekende stukblijkt dat de vereenigde dienst, met inbegrip ook van de paar- ! ken , als tot het afgeven en uitbetalen van binuenlaudsche
denposterij (zie lager S 8), berekend werd een voordeelig ver J postwissels. Gelegenheid om door middel van den postdienst
schil tusschen de ontvangsten en uitgaven te hebben overge* gelden on quitantie in bet binnenlandsch verkeer te doen inlaten van f 426 096 in 1894. f 5S8 481 (verbeterd cijfer) in 1895 ; vorderen bestaat uitsluitend bij de eerstbedoelde 123 kantoren.
en f744 239 (voorloopig cijfer) in 1890, terwijl het saldo van Het voor den biuuenlandsehen pakketpostdienst opengestelde
1894 nog p. m. f 50 000 hooger zou zijn geweest. wanneer niet i aantal der kantoren (postkantoren al of niet tevens voor den
in dat .jaar eene buitengewone uitgaaf tot dat bedrag was voor- telegraafdienst aangewezen, Iiulppostkant >reu en de meeste
gekomen wegens herstelling en verlegging van den telegraaf" j halten van de staatsspoorwegen en van particuliere spoor- en
kabel in Straat Soenda. Overigens valt op te merken dat bij tramwegen) werd in 1897 met 32 uitgebreid , zoodat bij het einde
deze becijferingen , wat de uitgaven voor het personeel betreft, i van dat jaar hun aantal geklommen was tot 381.
alleen rekening is gehouden met de kosten der actief dienenden , I De zoogenaamde districtspost in de gouvernementsresidentiën
niet dus met verlofs- of nonactiviteitstraktementen . pensioenen ! van Java en op Madura (over welker inrichting laatstelijk nog
en kosten van overtocht, terwijl, wat de ontvangsten aangaat, j gehandeld is op blz. 173 van het vorig verslag) is in 1897 ook
fictieve posten zijn in rekening gebracht wegens verzending van tot de residentie Soerakarta uitgestrekt, ingevolge eene door
dienst brieven en binuenlaudsche regeeringstelegrammen , zoomede den resident met den soesoehoenan en het hoofd van het Mangwegens verstrekking van postpaarden aan dienstreizigers, een koe Negorosche Huis getroffen schikking (gouvernementsbesluit
en ander tot een gezamenlijk bedrag van achtereenvolgens dd. 3 Maart 1897 n". 5). De kosten dier uitbreiding, ad
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f' 4425 'sjaars, worden gedragen TOOT één vierde door liet Gouvernenient en voor drie vierden door de genoemde inlandsclie
vorsten te Kamen. Het aantal der bestelhui/.on van de districtspost beliep op uit. 1897 (zonder rekening te honden niet die
in de residentie Soerakarta . waarvan voorloopig nog {reene opgaat' kan worden verstrekt), evenals op uit. 1896, Kió8. In de
goiivenienientsresidentiën werd over 1M»7 voor de distrietspost
uitgegeven — ten laste van liet in bijlage L van dit verslag
bedoelde hoofdgeld van beerendienstplichtigen — f82644(volgena de voor dit hoofdstuk ontvangen opgaven), tegen f88414
(verbeterd cijfer) over 1*90.
Bene statistiek van bet binnenlandach postverkeer isopgeno*
men in <le biervóór aangehaalde bijlage BH, welk overzicht
tevens gegevens bevat nopens den postwissel-, den incasseeringBen den pakketpostdienst. Omtrent laatstbedoelden dienst zij hier
nog aangestipt, dat in het binnenlandsob verkeer lier aantal
der pakketten vermeerderde met ruim 11 pet., de opbren
brut«i met 5 en netto met ruim 3 pet Gemiddeld per pakket
werd aan frankeerkosten (vaat recht en vervoerloon) geheven
t' 0,58 en aan vervoerkosten, schadevergoeding, enz. betaald
f 0,16, zoodat als netto ontvangst overbleef f' ".12 per pakket.
Posteerkeer n:rt Nederland en vreemde lauden. Het gebied der
Algemeens Postvt
ig onderging uitbreiding door de toetreding op 1 .luli 18i'V van het Britsche pro cctoraatsland 8erawak enojil Januari 1898 van den Oranje-Vrijstaat. Hetinternationale reglement ter uitvoering van he* Algemeen postverdrag
werd gewijzigd ten aanzien van de m latstaveu voor de berekening van do porto's in Portugal (met inbegrip van Madera en
de Azoren), Japan, Bolivia en Brazilië.
IV algemeene bepalingen omtrent de verzending van post*
pakketten in bet buitenlandse!) verkeer van Nederlandsch-lndië
(Indisch Staatsblad 1893 ir. 253i werden by Koninklijk besluit
van 1.; November 1896 n". 40 (Indisch Staatsblad 1897n\144)
aangevuld ten aanzien van de aanspraak op Bchadelo isstelling
bij liet verloren graan . de berooving of beschadiging van pakketten.
Sedert 1 Januari IS:'^ knnnen ook tusschen Nederlandschlndië en Qneensland en Nienw-Zeeland postpakketten worden
uitgewisseld.
Het aantal der voorden buitenlandschen pakketpostdienst aangewezen kantoren en hulpkantoren der Indische postery Bteeg
in 1897 van 107 tot, 172.
De twee Nederlandsche stoomvaartmaatschappyen .Nederland"
eu .Rotterdamsche Lloyd", welke den geregelden maildienst
tosscheu Nederland en Indië onderhouden, hadden voor degednrende 1897 ingevolge contract (Indisch Staatsblad 1893 n . 133)
volbrachte 104 reizen (vanwege de Maatschappij .Nederland"
26 uit- en 25 thuisreizen en vanwege de .Rotterdamsche Lloyd"
2ü uit- en 27 thuisreizen) aanspraak op de voor liet overbrengeu v;ui de brievenmalen in versnelden dienst gewaarborgde som
van f 4000 per reis en ontvingen derhalve in 't geheel f416000. en
wel voor de eene helft ten laste van de Nederlandsche en voor
de andere belfl ten laste van «Ie Indische postadministratie,
zijnde f 8000 meer dan over 1896, toen vanwege beide Maat*
schappijen te zamen 102 contractneele reizen werden volbracht
Voor bet vervoer van postpakketten in 1897 mi t de Btoomschepen der beide Maatschappijen, ingevolge de afzonderlijke
overeenkomst te dier zake (me oplage LL van het verslag van
1S94) werd aan de .Maatschappij .Nederland " betaald f 9650
en aan do .Rotterdamsche Lloyd" f 11560, te zamen f 21 410,
tegen f 19 300 over 189(5. Ten laste van de Indische postadministratie kwam hiervan over 1896 f 3100 en over 1897 f 3725.
Het aantal der uit Indië verzonden en dat der aldaar ontvangen pakketten nam in 1^97 respectievelijk toe met ruim 9 en 8
pet. Gemiddeld ontving de Indische post administratie bruto
(frankeerloon der verzonden en aandeel in het frankeerloon deiontvangen pakketten) f 0,69 voor elk pakket, en netto (na aftrek van vervoerkosten en van de aandeelen der Nederlandsche en vreemde postadmiuistratiën in de in Indië geheven
porten) f 0,45.
De postwisseldienst met bet buitenland onderging eenige uitbreitling. De bestaande dienst tusschen Nederlandsch-lndië en
Duit3chland en Italië werd namelijk uitgestrekt tot de Duitscbe
en ltaliaansche kantoren in andere landen (Indisch Staatsblad
1897 D \ 295).
,
.
„
.
Voor de verzendingen naar de Vereenigde Staten van NoordAmerika werd wijziging gebracht in de koersberekening en .

tevens in het maximum der over te maken bedragen (Indisch
Staatsblad 1898 ir. 118).
Het bnitenlandsch postwisselverkeer vertoonde toeneming zoowel in aantal als in bedrag met opzicht tot de overmakingen
uit Nederland en uit vreemde landen naar Indië; omgekeerd
\v;is dit wel met het aantal het geval, doch ten opzichte van
het bedrag alleen wat betreft dé overmakingen naar andere
landen dan Nederland. In het totaal bedrag der overmakingen
per postwisael zoowel uit als naar Indië deelde het verkeer met
Nederland voor bijna 83 pet. Bedoeld totaal bedrag beliep
f 188140.' (in 1896 f 1 9 0 1 111), waarvan in [ndië werd gestort
ter overmaking naar Nederland en elders 88.17 pet., zoodat bet
percentage v;m hetgeen, als van elders overgemaakt, in Indië
uitbetaald werd, slechts 11.88 beliep. Het gemiddeld bedrag per
postwissel was f40,31 (in 1896 f 42,51).
Wat betreft den inca leeringsdienst in het verkeer met Nederland en de tot dien dienst toegetreden vreemde landen namen
de uit Nederland ter invordering ontvangen quitantiea zoowel
in aantal als in bedrag toe, doch uit vreemde landen bleef het
aantal gering. Van de uit Indië ter iuvordering verzondenquitanties wordt geen aanteekening geho iden . omdat de verzending
daarvan (onder aangeteekend couvert) rechtstreeks door de aizenders aan de kantoren van invordering plaats heeft.
Onlrauqtlen. Zooals reeds gez "_rd is op de vorige blz.. ziju
de geldelijke uitkomsten van den vereenigden dienst over 1897
nog niet volledig bekend. Voor zooveel alleen do brievenpostery betreft, kan echter reeds worden g< meld dat, volgens voorloopige gegevcu8, de ontvangsten van dit gedeelte van den bedoelden dienottak, zonder daarbij de paarden po3 ter ij te rekenen en ook zonder
voorde dienstbrieven eene fictieve opbrengst aan porto's in rekening te brengen . bedroegen : « eg □ i verkochte postwaarden, enz.,
f 1 1 8 1 6 5 5 , wegens porten van ongefrankeerde enontoer ikend
gefrankeerde brieven en verdere stukken f 4 0 0 3 4 , wegens op
postwisseb geheven recht t' 96092 en wegens ontvangsten van
verschillenden aard f 7-">2">. in '; jjeh il f 1325156, tegen
f 1 2 7 2 6 7 8 'verbeterd cyfer) in 1896 en f 1189152 in 1895.
^ •!.

Paardenpotterij.

De kosten van de in een 4-tal gewesten op Java van landswege oog onderhouden worden Ie paardenposterij ten dienste
van bet vervoer van gonv irnetnentsreizigers langs binnenwegen
bedroegen in 1897 voor gewoon onderhoud f 5 9 5 1 6 en wegens
voeding der paarden (welke laatste kosten — sedert het leveren
van gras niet meer in heerendienst geschiedt — bestreden worden uit de opbrengst van bei hoofdgeld van heerendienstplichtigen) f 2;>2-^. te zamen f 8 3 8 0 4 , tegen f 8 7 7 3 8 (verbeterd
cijfer) in 1896. Aan dienstreizigers w rden i^ s 0 en aan particnlieren 36 bespanningen. verstrekt, in 't geheel derhalve 4916,
zijn Ie 11" meer dan in 1896. Desniettemin daaldi de opbrengst
(de verstrekkingen aan dienstreizigers in rekening brengende
als gold bet betalende reizigers) van f80249 tol f 75888,zoodat de paardeupostery geacht kan worden een nadeelig verschil
te hebben opgeleverd van f 7489 in 1896 en f 12921 in 1897.
Onder de opgegeven opbrengst was wegens verstrekkingen aan
particuliere reizigers en voor bet medenemen van particulieren
door dienstreizigers begrepen in 1896 eene ontvangst van i'817
en in 1897 van f 866.
Overigens is voor bet leveren van bespanningen aan gouvernementsreizigera langs sommige wegen in een aantal gewesten
van .lava en ook op Madura door het Gouvernement met ondernemers van particuliere paardenposteryen gecontracteerd, meerendeels bij overeenkomsten van vijfjarigen duur.
De routes, welke door de gou vernemen tspaardenposterij, en
die, welke door bedoelde aannemers worden bediend, blijken
uit de bijlagen KK en LL van den lfegeeringsalmanak voor
Nederlandsch-lndië. 189S , deel I.
In Mei 1898 (Indisch Staatsblad n". 108) is het kosteloos gebruik van binneulandsclie of van door aannemers te verstrekken
particuliere postpaarden ook toegestaan aan de ambtenaren ter
beschikking bij het binnenlandsch bestuur op Java en Madura ,
en zulks op gelijken voet als de controleurs en adspirantcontroleurs daartoe gerechtigd zijn.
§ 4. Telegrafen en tele/dmnen.
De veranderingen, welke gedurende 1897 het aantal dertelegraaf- en telephoonkautoren voor publiek verkeer op Java en
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in de gewetten daarbuiten onderging, zijn vernield in bijlage
1513 hierachter i afzonderlijk voor de gonvernements- en voor de
particuliere kantoren.
In <lc lengte der lijneu en draden van liet gouvemements-

telegraafnet kwamen gedurende 1807, wat de landlnnen betreft,
eenige wijzigingen, deels door bjjsjpanfning van draden of opheffing van geleidingen, deel*doorignverleggingenena£itandiverbeteringen. Dientengevolge vermeerderde de lengte der gouvernement<*landlynen (op Java, Madura en Sumatra) met 10
en de draadlengte met 216 K.M.. derhalve tot respectievelijk
0834 en 10995 K-M.
Wat de lengte der kabelrerbindingen aangaat, deze nam
in 1SU7 toe van ruim 14:58 tot 1649* K.M., als gevolg van de
reeds op blz. 174 van liet vorig verslag vernielde uitbreiding
van de gou vernemen tstelegraaf met de nieuwe verbindingen in
liet gouvernement Atjeh en onderhoorigbeden en de residentie
Bali en Lombok, zoomede doordat op Bali bet straudgedeelte
van den kabel naar .Makasser verlegd werd van Singaradja naar
Koeboedjati , waar ook bet landingspunt is van den kabel naar
Ampenan (Lombok).
Op den gouvernementskabel tnsschen Belawan en Olebleb.
zoomede op vier van de niet Xederlandseb-lndië in verbinding
staande zes kabels der , Eastern Extension Australasiaand China
Telegraph Company" werd gedurende 1897 enkele malen storing
der gemeenschap ondervonden.
Het binnenlandaeb telegraafverkeer bracht iu 1897 minder
op dan in de twee voorafgegane jaren, namelijk f'504800,
tegen f 54S 197 (verbeterde opgaat) in 189C en f 538 459 in 1S95.
Het aantal der betalende telegrammen iu bedoeld verkeer (dus
ougerekend de regeeringstelegrammen), ofschoon bijna evenveel
ah in 1895, was namelijk ruim 2 pet. kleiner dan in 1896,
doch vooral het woordental nam af', daar d i t . na in 1895 en
1890. volgens nadere opgaven . gemiddeld te hebben bedragen
12.22 en 12.29 per telegram, in 1897 daalde tot 11.78. De hoofdoorzaak lag iu de afneming van het telegraliscb verkeer tusschen
de drie hoofdplaatsen van Java, voornamelijk als gevolg van
het in exploitatie komen van de intercommunale telephoonverbinding tnsschen die plaatsen , waardoor aan de gouvernementstelegraaf de lange en dringende telegrammen werden onthouden.
Intusschen werd voor de derving daarvan eenige vergoeding
gevonden in den door de betrokken telepboonmaatschappij aan
het Gouvernement op te brengen cijns, welke over 1897 117 078
bedroeg.
In het bniteulamhch telegraafverkeer nam alleen het aantal
der transit" telegrammen iets af, vergeleken althans bij het cijfer
van 1896, daar het tegenover dat van 1895 nog belangrijk hooger
was, doch d? overige buitenlandsche telegrammen (de voor
Nederlandsch-Indië bestemde en van daar verzondene) bleven
in aantal toenemen. Terwijl van deze laatste telegrammen bet
gemiddeld woordental in de besproken drie jaren achtereenvolgens afwisselde tusschen 7.77, 7.92 en 7.81 per telegram, werden
de transit-telegrammen s.eeds kleiner, daar in 1895 en Ï896
elk dier telegrammen gemiddeld nog telde 10.23 en 15.40, doch
in 1897 slechts 13.91 woorden. Zoowel in verband hiermede als
ten gevolge van de medio 1897 in werking getreden gedeeltelijke
verlagin<f van de door voormelde Engelsche telegraafmaatschappij
aan de Indische telegraafadministratie verschuldigde transit-taks
(zie de in 't vorig verslag, blz. 175. bedoelde wijziging van de
kabelconcessie dier Maatschappij . opgenomen in n". 5274 van
het Bij blad op het Indisch staatsblad) wierp het transit-verkeer
in 1897 voor Nederlandseh-Indië slechts f 124311 af, tegen
f 170 530 in 1890 en f 137 601 in 1895. Daarentegen klom het
aandeel van Nederlandsch-Indië in de opbrengst van de overige
buitenlaudsche (niet-transit-) telegrammen, dat iu 1895 f74 500
en in 1890 f 80 303 bedragen had, in 1897 tot f 117 375, ten
deele uithoofde v in drukker verkeer, maar hoofdzakelijk als gevolg
van de bovenbedoelde concessie-wijziging, waarbij met 1 Juli 1897
voor Java de eiudtaks der telegrammen naar en uit NederlandschIndië is verdubbeld.
De in bet binnenlandaeb verkeer gewisselde regeeringstelegrammeu waren een weinig talrijker dan in 1890, toen zü echter
het cijfer van 1895 belangrijk hadden overtroffen , doch het gemiddelde woordental, in 1895 en 1896 achtereenvolgens 30.37
en 32.40, beliep in 1897 31.37. Gerekend als betalende telegrammen. vertegenwoordigden zü eene fictieve opbrengst van
f 137 303, tegen f 143 170 in 1S90 en f 103 480 in 1895.
Voor verdere statistische opgaven betreffende bet telegrapbisch
verkeer in en met Nederlandsch-Indië zij verwezen naar de
meervermelde bijlage BB hierachter.

Van de gelegenheid, die voor daartoe gerechtigden (na vooraf
van cle afzendende administratie bekomen vergunning) bestaat
om iu bet verkeer van Indië met Nederland , Groot-Britannië
en Singapore tegen verminderd tarief telegrammen voor de dagbladpera te verzenden , werd in 1897 in mindere mate dan iu
1890 gebruik gemaakt. Wat de verzendingen uit Indië betreft,

werden 09 dergelijke perstelegrammen, bevattende 1202 woor-

den , aangeboden, tegen 101 telegrammen met 3414 woorden in
1896, en wat de verzendingen naar Indië aangaat, vielen 1071
dergelijke telegrammen, bevattende 28 511 woorden, te boeken,
tegen 1170 met 20 903 woorden in 1890.
Ter verzending door tusschenkomst van de op Pinang en
Singapore gevestigde kantoren der voormelde Engelsche
telegraafmaatschappij werden in 1897 bij de kantoren van den

postdienst in de Duitenbezittingen aangeboden 4stelegrammen,
zijnde 10 minder dan in 1896.
Van de gelegenheid om telegrammen van Sumatra naai'andere
eilanden van Nederlandsch-Indië, of omgekeerd van eeu dier
eilanden naar Sumatra, over de buitenlaudsche verbinding (d. i.
via Pinang en Singapore) te verzenden, tegen een tarief van
50 cent per woord (zie het verslag van 1891, blz. 171 172),
werd in 1897 gebruik gemaakt voor 203 telegrammen , zijnde
128 meer dan in 1890.
In bet locale verkeer tusschen Pinang en het noordelijk gedeelte van Sumatra tegen bet in 1893 ingevoerd verlaagd tarief
werden 3512 telegrammen met 24 043 woorden gewisseld, tegen
2339 telegrammen met 19 900 woorden iu 1890.
In verband met de op 1 April 1898 op de Australische kabels
der meergemelde Engelsche telegraafmaatschappij ingevoerde
lagere transit-takseu werden de tarieven voor bet verkeer met
Australië verlaagd, terwijl tegelijkertijd ook voor bet verkeer
met West-Indië, eveneens wegens verlaging der transit-taksen
van de bij dat verkeer betrokken maatschappijen , eeuige tariefsverlagingen in werking traden.
Omtrent het krachtens speciale vergunningen (zie vorig verslag, blz. 175) geoorloofd gebruik voor publiek verkeer van den
voor eigen dienst bestemden telegraaf op sommige particuliere
spoorweglijnen (o. a. ook op den sedert in handen van den Staat
overgeganen Bataviaschen Oosterspoorweg) ') zijn weder geen
gegevens ingekomen. Alleen blijkt dat bedoeld verkeer op den
Deli-spoorweg in 1897 aan de betrokken onderneming opbracht
f 3255, tegen f 2993 in 1890.
Aan de Saruarang—Cheribon-Stoomtraminaatsehappij werd iu
Juni 1897 vergund , uilsluilnid voor eigen gebruik, de stations en
halten van bare tramlijn van Samarang naar Cheribon onderling
telegrapbisch te verbinden.
Ten aanzien van de tot uit. Juni 1898 verleende vergunningen
voor bet exploiteeren van /('/('/(//iiii^-ondernemingen hetzij in bepaalde kringen, hetzij voor intercommunale correspondentie,
zijn de ontvangen opgaven verzameld in bijlage CC, waarin
echter niet meer zijn opgenomen die vergunuingeu , welke —
voor zooveel hier te lande reeds gebleken is — zyn komen te
vervallen , of als niet tijdig aanvaard , öf door het in gebreke
blijven van de concessionarissen ten opzichte van de tijdige nitvoering van de werken van aauleg. Uit die opgaven blijkt, dat
het aantal der in exploitatie zijnde telephoon-oudernemingen,
hetwelk op uit. 1890 33 bedroeg (in 't vorig verslag, blz. 175,
was wegens onvolledige opgaven slechts sprake van 29 ondernemingen) , gedurende 1897 met 13 vermeerderde. Van de bedoelde 40 ondernemingen (43 voor bepaalde kringen en 3 intercommunale netten) hadden er reeds 30 uitkeeringen aan den lande
te doen tot een gezamenlijk bedrag van f 47 214 (verg. de aangehaalde bijlage CC), tegeu f 24 863, verschuldigd door 19
ondernemingen in 1896. Onder gemelde opbrengst van f 47 214
was voor 't eerst cijns begrepen, en wel tot een bedrag van
f 17 678, ter zake van de intercommunale lyn tusschen de drie
hoofdplaatsen van Java, welke eerst op 7 December 1890 gereed
was gekomen , en waarin in den loop van Juni 1897 ook de
tusschengelegen plaatsen Cheribon, 1'ekalongan en Tagal werden
opgenomen. Bij gouvernemeutsbesluit dd. 29 Mei 1897 n°. 14
werd goedgekeurd bet door de betrokken Maatschappij (de
Intercommunale Telephoonmaatschappij te Batavia) aangeboden
reglement betrekkelijk het gebruik van hare lijn (zie de Javasche
Courant dd. 1 Juni 1897). Omtrent de boekhouding en verreke') Knrt na de overneming, namelijk niet 1 September 1898, zijn de aan
die ljjn gclegCB 9 siiO'>nvegt<'lcgr;ialk;intorcn tevens voor liet buiteiil.imlscli
telegraafverkeer opengesteld.
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n i n g der door concessionarissen voor intercommunale telephoonverbindingen aan den lande te doeue uitkeeringen (zie art. 13
der in n". 5112 van het Bijblad op het Indisch staatsblad opgenomen normaal-voorwaarden voor vergunningen van dien aard)
werden bepalingen vastgesteld bij gouverneinentsbesluit dd. 28
A u g u s t u s 1897 n . Q (Bij blad op bet Indisch Staatsblad n". 5240).
Overigens bestaat nog gelegenheid voor telephonisch verkeer
op de stations-kantoren van de Sainaraug—Joana Stoomtrammaatschappij en op de door de Deli-spoorweg-Maatschappij geexploiteerde telephoonlyuei: (zie nopens de aan die ondernemingen verleende vergunningen n">\ 5004 en 4405 van het Bnblad
op het Indisch Staatsblad). Laatstgenoemde Maatschappij ontving
ter zake van dat verkeer (abonnementsgelden) in 1807 f 3 5 538,
tegen f 35 403 in het voorafgegane jaar.
W e l k e telephooa-vergunningen (andere dan voor eigen gebruik) op uit. J u n i 1898 nog te aanvaarden w a r e n , of — voor
zooveel reeds aanvaard — nog in exploitatie waren te b r e n g e n ,
kan gezien worden in voormelde bijlage CC , waaruit tevens blijkt
dat in de eerste helft van 1898 nog 1 nieuwe vergunning (voor
een bepaalden kring) werd verleend. Van de sub B in bijlage
GG van 't vorig verslag g e n o e m d e , als op 1 Juli 1897 n o g van
k r a c h t geweest zijnde vergunningen waren er sedert verscheidene, door niet tijdige aanvaarding of door het achterwege
blijven van de uitvoering, komen te vervallen.
Gedurende 1897 werd in v i e r , en in de eerste helft van 1898
in drie gevallen het aanleggen van telephoongeleidingen voor
tigm gebruik vergund. Van de normaal-voorwaarden, waarop
sedert 1890 dergelijke vergunningen (tot wederopzeggens) worden
verleend (zie Bijblad op het Indisch Staatsblad n . 4559), werd
in al deze gevallen in zoover afgeweken, dat de voorgeschreven
afstand van 2 M . , waarop de telephoondraad , by kruising van
een telegraafdraad, boven dezen moet gespannen worden , tot
1 M. werd teruggebracht.
In verband met de ten behoeve v a n ' s landsdienst op Lombok
t o t stand gebrachte telephoongeleiding werd bij gouvernements*
besluit dd. 18 Februari 1898 n . 7 bepaald d a t , met ingang van
een door den directeur der burgerlijke openbare werken vast te
stellen tijdstip , te Arapenan (aan den zoogenaamden Boom),
Kapitan , Mataram , Praja , Laboean Hadji en Selong telephoonkautoren zullen worden o p g e r i c h t , door middel van de telephoongeleiding tusschen Ampenan en Sisi in verbinding te brengen
met het post- en telegraafkantoor te Ampenan.
§ 5.

Gonreiiiewents-poxlsimarbaiik.

O m t r e n t de met 1 Juli 1898 te Batavia in werking getreden
postspaarbank voor Nederlandsch-Indië , tot welker vestiging in
beginsel werd besloten bij de Indische begrooting voor 1897,
valt kortelijk het volgende aan te teekenen.
T o t de oprichting van de instelling op de daarbij vastgestelde
grondslagen had betrekking het Koninklijk besluit dd. 16 Octoher
1897 n°. 2 7 , tegelijk met welks afkondiging in Indië (Indisch
Staatsblad 1897 n . 296) tot directeur der Indische postspaarbank ,
met i n g a n g van 1 Januari 1898, werd benoemd een reeds tot
d e n Indischen dienst behooiende a m b t e n a a r , die vooral in de
gelegenheid was (gesteld geweest om zich bij de rijkspostspaarbank
h i e r l e lande in bijzonderheden op de hoogte van dien werkkring te
stellen , terwn'1 weinige dagen later in de betrekking van adjunct-directeur der instelling werd voorzien door met de waarn e m i n g daarvan tijdelijk te belasten een daartoe ter beschikking
van den Gouverneur-Generaal gestelden ambtenaar der Nederlandsche posterijen , wien te dien einde verlof uit den Nederlandschen dienst buiten bezwaar van den lande was verleend?
Voor het ter directie van de Indische postspaarbank werkzaam
te stellen ondergeschikt (tijdelijk) personeel werd bij gouvernenientsbesluit dd. 26 December 1897 n°. 2 (Indisch Staatsblad
n . 2 9 7 ) . tevens regelende de bezoldiging van den directeur en
diens adjunct, zoomede de beschikbaarstelling van gelden voor
b u r e a u - en lokaalbehoeftei:. e n z . , een globale post van f9000
"sjaars toegestaan. Nog vóór het einde van Januari 1898 werden
door den Gouverneur-Generaal het lid tevens voorzitter, en de
beide andere leden van den raad van toezicht op de postspaar
b a n k benoemd. De instructie voor dien raad werd vastgesteld bij
gouvernementsbesluit dd. 29 Maart 1898 n°. 15 (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n". 5281) en die voor den directeur en den
ambtenaar die hem bü afwezigheid vervangt (den adjunct-directeur) bij dat van 12 April 1898 n . 14 (Bijblad n . 5282), terwijl
bjj gouvernementsbesluit «hl. 24 Mei d. a. v. (Bijblad n . 52ö3)
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in het leven werden geroepen , Bepalingen tot regeling van de
a a n s t e l l i n g , de bevordering en het ontslag van het ter directie
van de postspaarbank werkzaam te stellen tijdelijk p e r s o n e e l " ,
volgeus welke regeling bedoeld personeel kan bestaan uit vrouwelh'ke Europeesche beambten , op eene bezoldiging van f 25 tot
f 150 's maands , en uit mannelijke inlandsche b e a m b t e n , op
eene bezoldiging van f 12 tot f 5<' 's maands. Deze tijdelijke beambteu worden benoemd en ontslagen door den directeur der
instelling , die zelf ondergeschikt is aan den directeur der burgerlijke openbare werken en uitsluitend r e k e n p l i c h t i g i s a a n den
hooger vermelden raad van toezicht.
Ter verdere uitvoering van het Koninklijk b e s l u i t , bevattende
de grondslagen der i n s t e l l i n g , werd intusschen bij gouvernemeiitsbesluit dd. 9 Maart 1898 n". 50 (Indisch Staatsblad n". 102)
uitgevaardigd een , reglement voor den postspaarbaukdienst in
Nederlandsch-Indië ", voor de samenstelling van welk r e g l e m e n t ,
evenals ook bij de regeling van de grondslagen het geval was gew e e s t , voor zooveel het verschil in toestanden hier te lande en
in Indië het niet noodig oi wenscheln'k maakte daarvan af te
w i j k e n , tot voorbeeld en leidraad gediend heeft het bepaalde
omtrent de Nederlandsche rijkspostspaarbank.
Toen de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van
den nieuwen dienst in Indië (aanvankelijk nog enkel by de posten de post- en telegraafkantoren) ') genoegzaam gevorderd
waren , werd bij gouvernementsbesluit dd. 30 Mei 1898 n°. 5
(Indisch Staatsblad n°. 184) de inwerkingtreding bepaald op 1
J u l i 1898, voorloopig echter met deze uitzondering dat een der
artikelen van het r e g l e m e n t , behelzende eene bijzondere voorziening met b e t r e k k i n g tot de inlagen door en de t e r u g b e t a liugen aan inlanders en vreemde oosterlingen, tijdelijk buiten
werking werd gelaten , op welken maatregel echter reeds bü gouvernementsbesluit dd. 24 Augustus 1898 n°. 4 (Indisch Staats*
blad n . 241) kon worden t e r u g g e k o m e n , door de bepaling d a t
bedoeld artikel in werking treedt op een door den directeur der
burgerlijke openbare werken , in overleg met den directeur der
p o s t s p a a r b a n k , voor elk gewest afzonderlijk te bepalen dag. De
alzoo gedurende eene poos buiten toepassing gebleven bepaling
(art. 12 van het reglement) houdt het voorschrift in dat aan
i n l e g g e r s , behoorende tot de inlandsche en met deze gelijkgestelde b e v o l k i n g , nevens h e t spaarbankboekje een p e n n i n g wordt
u i t g e r e i k t , welken zy , voor het erlangen van terugbetalingen ,
nevens het boekje moeten vertoonen, tenzij o m t r e n t h u n n e
identiteit geenerlei twijfel bestaat. Bedoelde p e n n i n g e n toch
waren op 1 Juli nog naar Indië onderweg.
O m t r e n t den v o e t , waarop de'instelling w e r k t , geldt in hoofdzaak h e t volgende. Aan de inleggers wordt eene jaarlijksche rente
toegekend van 2.4 pet. vaD hunne inlagen , d. i. 20 cent voor
iedere f 100 's m a a n d s , terwijl voor hetgeen boven f 1200 ten
name van één inlegger in de b">eken der spaarbank is ingeschreven , geen rente wordt uitgekeerd , welk bedrag echter voor
v e r e e n i g i n g e n , stichtingen en fondsen van maatschappelijk of
godsdienstig belang of tot onderling h u l p b e t o o n , tot f 2400
reikt. Deze maxima gelden evenwel niet voor de Indische
Regeering , wanneer die van de postspaarbank gebruik maakt
voor de belegging van onder haar berustende aan derden toebehoorende gelden. Inlagen en terugbetalingen zijn slechts toegestaan in bedragen van f 0,25 of veelvouden daarvan (uitgezonderd terugbetalingen bij opvordering van de rente over een
afgeloopen j a a r of van het gelieele bedrag van het tegoed). De
belegging van de beschikbare gelden der postspaarbank geschiedt in de eerste plaats in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , met inachtnetning van de regelen dienaangaande gesteld in a r t 14 van het
aangehaald Koninklijk besluit dd. 16 October 1897 n . 2 7 , en
indien het niet mogelijk blijkt het geheele beschikbaar bedrag
aldaar rentegeveiid te m a k e n , wordt overgegaan tot belegging
hier te lande. I n afwachting dat ter zake van deze laatste beleggingen de voorgeschreven definitieve regeling tot stand k o m t ,
is inmiddels als voorloopige voorziening bepaald (Koninklijk
besluit dd. 14 Juli 1898 n". 2 2 , Indisch Staatsblad n . 274)
dat de gelden der Indische postspaarbank , w a a r o m belegging
hier te lande mocht noodig zijn , worden belegd in inschrijvingen
op een der grootboeken van de nationale schuld.
') Voorshands derhalve op l t S plaatsen (81 op Java en Madeira en 4S in
de buitenbezittinj;en) De bjj het reglement voor den p.i>tspaarb inkdiensi aan
den directeur der burgerlijke openbare werken voorbehouden aanwijzing welke
der hulppn-tkantoren voor den nieuwen dienst zullen worden opengesteld ,
zal eerst plaats vinden zoodra geïileke.. zal zijn dat de beboorljjke uitoefening
van den postspaarbankdienst bn de post- (en telegr.ial'-) kantoren voldoende
verzekerd is.
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De tot dusver bekend geworden cijfers omtrent het van de
postspaarbank gemaakt gebruik kunnen als zeer bevredigend
worden aangemerkt. Gedurende de eerste twee maanden werd
ingelegd — namelijk in Juli by 74 kantoren op Java en Madura
en by 27 in de buitenbe/.ittingen en in Augustus bij 7b' en 81
kantoren — achtereenvolgens f 158 833,35 en f' 147 207,84 en
werd teruggenomen f 1142,50 en f9198, zoodat op uit. Augustus
het tegoed der (2270) inleggers beliep f 295 700,09. Onder die
2270 inleggers waren 042 inlanders en 33 vreemde oosterlingen,
zynde respectievelijk 28.3 en 1.4 pet. van het totaal. Volgens
eene opgaaf' van 3 September 1898 beliep toen — voor zooveel
reeds ter directie van de postspaarbank bekend was (de opgaven
over Augustus waren op genoemden datum nog niet volledig
ingekomen) — het voordeelig saldo der inlagen en terugbetalingen f 275 436,50', van welk bedrag ter belegging hier te lande
reeds was overgemaakt f' 160000 en ter overmaking bestemd was
f 6 0 000, zoodat voor rentegevende plaatsing in Indië aldaar
bleef aangehouden f 55 436,56*.
In Indië zal de postspaarbank haar ruimste beleggingsveld
moeten vinden in het disconteeren van vendu-acceptatiën, doch
het is gebleken dat deze operatie niet kan worden opgedragen
aan de post- (en telegraaf-)kantoren, wier geldvoorraad doorloopend niet ruim genoeg is , zoodat de postspaarbank zich voor
deze wijze van belegging van de landskassen zal moeten bedieneu. Bij gouvernementsbesluit dd. 13 Augustus 1898 n . 17 is
eene regeling getroffen om reeds bij eenige van die kassen het
disconteeren voor rekening van de postspaarbank mogelijk te
maken, namelijk bij die, gevestigd op plaatsen, waar ingevolge
de regeling in Indisch Staatsblad 1893 n°. 94 het <Touvernement
zich niet voor eigen rekening met dit bedrijf inlaat, d. i. bij
de landskassen op de 13 plaatsen , waar kantoren van de Javasche
Bank of' (en) van de Nederlandsche Handelmaatschappij gevestigd zyn , en , in verband daarmede, — door bemiddeling van
den postdienst — ook op een 15-tal tot het ressort der bedoelde
13 landskassen behoorende plaatsen met post- (en telegraaf")
kantoren. Eene regeling wordt nog voorbereid om de landskassen
elders , bij welke tot nog toe alleen voor rekening van den lande
vendu-acceptatiën mogen gedisconteerd worden , bovendien voor
rekening van de postspaarbank aan bedoelde discouteering te
doen deelnemen.
V.

GKLEIDINGEN VOOR ELECTRISCHE VERLICHTING EN VOOR HET OVERBRENGEN VAN KRACHT DOOI 1H\D1>EL VAN ELECTRR'ITEIT.

Sedert de afsluiting — omstreeks medio 1897 — van de opgaven
in 't vorig verslag (blz. 175) werden tot uit. Juni 1898, op den
voet der algemeene bepalingen in Indisch Staatsblad 1890 n°. 190,
juncto Staatsblad lfc95 u . 121 en 1897 n". i>9. en verder op de
voor elke vergunning noodig geachte bijzondere voorwaarden ,
3 nieuwe vergunningen verleend tot het aanleggen en exploiteeren
van geleidingen voor electrische verlichting, respectievelijk betreffende de hoofdplaatsen üjokjokarta , Soerakarta en Makasser.
Laatstbedoelde vergunning heeft ook betrekking tot geleidingen
voor krachtsoverbrenging , en schenkt den aanvrager, met uit-1 uiting van anderen (uitgenomen het Gouvernement), het recht
om ten behoeve van de exploitatie der geleidingen of voor het
vervaardigen van calcium carbid gebruik te maken van den
waterval te Bantimoeroeng. De twee andere vergunningen
tralen in de plaats van die in 1894 verleend, doch welke, na
in .Maart 1895 ook uitgebreid te zijn tot krachtsoverbrenging en
in November d. a. v. te zijn aanvaard, in Juli 1897 vervallen
werden verklaard , op grond dat de houder in gebreke was gebleven een ernstig begin met de uitvoering te maken. Voorts
kwamen te vervallen de in 1893 en 1895 verleende vergunningen
voor electrische verlichtiug vau de afdeelingshoofdpl.iats Buirenzorg , omdat met de werken va ï uitvoering niet tydig begonnen
was, en van de afdeelingshoofdplaats Meester-Cornelis wegens
niet tijdige aanvaarding.
Van al de tot dusver verleende vergunningen van den hierbedoelden aard was er op uit. 1897 slechts één in exploitatie,
namelijk — sedert 1 Juli te voren — die voor eleetr^che verlichting ter hoofdplaats Batavia. Deze onderneming der Neder-

landsch-Indische Electriciteit-Maatsehappij te Amsterdam telde

bij hare opening 50 stroomverbruikers , welk aantal bij het einde
des jaars gestegen was tot 140.
Medio 1898 bleven 5 verguizingen nog te aanvaarden, en 4
reeds aanvaarde vergunningen nog in exploitatie te brengen
(verg. het overzicht in bijlage DD hierachter).
De blijkens het verslag van 1895 (blz. 107) verleende en aau-

I vaarde vergunning voor het aanleggen en exploiteeren van elecI trische uurwerken op de drie hoofdplaatsen van Java werd,
als niet binnen den bepaalden tijd in exploitatie gebracht,
in April jl. ingetrokken. Over vergunningen voor electrische
tramwegen is gehandeld op blz. 116/117 hiervóór.

M. Departement van financiën.
I.

FINANCIËN.

§ 1. Bej/rooling.
a.

BetriiKtliiiïsu ellen.

BegrootiiiQ 1896. By de wetten van 31 December 1897 (Nederlandsch Staatsblad n"-;. 290 en 291; Indisch Staatsblad 1898
n"«. 80 en 81) zijn in de begrooting van uitgaven voor het
dienstjaar 1896 — reeds verhoogd by de in 't verslag van 1896
(blz. 168) besproken wet van 15 Juli 1896 — nog eenige
wijzigingen gebracht, waardoor het eindcijfer van het Iste hoofdstuk met f 222 000 verminderd en dat van het Hde hoofdstuk
nader met f 2 518 600 verhoogd werd.
Beqrootiiig 1897. Bij de afsluiting van dit gedeelte van het
verslag werden twee wetsontwerpen in gereedheid gebracht,
strekkende om in de begrooting van uitgaven, reeds verhoogd
bij de in 't vorig verslag (blz. 176) genoemde wetten van 26 Mei
1897, nog eenige wijzigingen te brengen, waardoor het eindj cijfer van het Iste hoofdstuk nader met f 862 150, en dat van
het Hde hoofdstuk nader met f 3 234 910 zal worden verhoogd.
Bagnotimg 1898. De vier wetten van 30 December 1897 (Nederlandsch Staatsblad n , s . 270 t r a 273), houdende vaststelling van
de hier genoemde begrooting, en de wet van gelijke dagteekening
(Nederlandsch Staatsblad n". 274), houdende verhooging zoowel
van het Iste als van het Hde hoofdstuk der begrooting van uitgaven ten behoeve van de invoering van de opiumregie op Java
! en Madura, alsmede op Lombok, werden in Indië afgekondigd
den 6den Januari 1898. Tegelijk werden in het Indisch Staatsblad openbaar gemaakt de Koninklijke besluiten vau 3 Januari
1898 n s . 77, 78, 79 en 80, de eerste twee houdende splitsing
in artikelen van de beide hoofdstukken der begrooting van uitgaven, en de beide andere houdende wijziging van de omschrijving
en nadere vaststelling van de bedragen der artikelen, betrekking
hebbende op de exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer.
I Zie over een en ander Indisch Staatsblad 1898 n o s . 1 t/m 9.
Ten gevolge van de wijzigingen , in de beide hoofdstukken
, der begrooting van uitgaven gebracht bij de wet van 1 Februari
1898 (Nederlandsch Staatsblad n". 44 , Indisch Staatsblad n". 115),
1
die van 9 Juni 1898 (Nederlandsch Staatsblad n'. 142), die van
dezelfde dagteekening (Nederlandsch Staatsblad n \ 144, Indisch Staatsblad n". 223) en die van 2 Juli 1898 (Nederlandsch
| Staatsblad n". 109, Indisch Staatsblad n . 217), en in verband
! ook met de wijzigingen, uithoofde van sommige der lager onder
1 ,Iu- en uitvocrri'c/ilcn " te vermelden maatregelen (de afschaffing
I van het uitvoerrecht op suiker en de tariefsregelingen met betrekking tot Sumatra's Oostkust, Lombok en een deel van
Menado), ontstaan in de raming, behoorende tot het hoofdstuk
der Middelen in Indië , ') zijn de eindcijfers geworden als volgt:
.Middelen in Nederland (hoofdstuk Ider Middelen) I' 20 042 404
.Middelen in Indië (hoofdstuk II der Middelen) 113 370 500
f 139 412 'J04
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitgaven)
f 3 4 1 2 8 5 5 4 A)
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der Uitgaven) 120 3110 884
154 5lil 438
Nadeelig verschil

f

15 IOC 534

a) Hieronder t 4 574 620 wegens aankoop van den particulieren spoorweg
van Batavia naar Krawang.

Met betrekking tot de dekking van het hegrootingstekort bepaah art. 2 van de wet, houdende vaststelling van het Iste
hoofdstuk der Middelen, dat daarin wordt voorzien door eene
geldleening . krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan.
') Zie in de •tukken der Indische hegrnoiing voor 1899 (Zitting 1898—
1899 — 4 ) de noot op blz. 6 van het onder n". 29 gedrukte overzicht.
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b. Bcgrootingsrekeningen.
In aansluiting aan de opgaven, in 't vorig verslag (blz. 176) medegedeeld betreffende de ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indiè' over 1894, kan thans worden aangeteekend dat
over het dienstjaar 1895 de algemeeue Indische rekening, tot
vaststelling van welks slot eerlang een wetsontwerp wordtaangeboden , ') de volgende uitkomsten aanwijst:
Ontvangsten in Nederland . . .
.
ld. id. (uit het voordeelig saldo van den
dienst 1887 overgebracht)
Ontvangsten in Indië

uit. September 1807 van I' 47 8:13 187
„ Octoher
,,
„
29 119 956
„ November
,.
..
30 295 820

f 22 187 204,30
400 000,00
108 706 083,3!»
f 131 242 887,6'.»

Uitgaven In Nederland
„
„ Indië

f

25 322 822.il'
114 136 177,05
13'J 458 909,70*

Nadeelig slot

dens), zoomede eene som van f 1 millioen aan zilveren pasmunt
(t 750 000 aan kwartguldens en f 250 000 aan een tiende-guldens).
De rekening tusschen het Departement van Koloniën en dat
van Financiën ter zake van de hier te lande gedane ontvangsten
en uitgaven voor Nederlandsch-Indië wees ook in het thans te
behandel^ tijdvak (de opgaven op blz. 176 van 't vorig verslag
liepen tot uit. Augustus 1897) voor eerstgemeld Departement
steeds een nadeelig saldo aan , en wel op:

8 216 118,071

§ 2. Landskaxsen in Indië en kasbeheer in Nederland.

„ December

..

..

34 085 7CPK

,. Januari
„ Kebrunri

1808
„

,.
„

35 208 ;Ui
39 491 214

uit.
,
..
„
,.
„

1*98
Maart
April
Me.
Juni
Juli
,.
Augustus „

vau f 39 SOI
4* H22
„
42 If.d
44 054
,.
25 07»
22 SM
*i

„

081
500
1 31
481
753
783

Tot het geven van voorschotten uit 's Ryks schatkist aan de
Indische geldmiddelen werd voor 1898 machtiging verleend bij
de wet vau 31 December 1897 (Nederlandsch Staatsblad n \ 276)
tot een maximum van f 48 millioen. Over 1897 is voor rente der
vlottende schuld betaald f 1 036 767,32.
In verband met het hooge bedrag der vlottende schuld is bij
de wet van 9 Juni 18!8 (Nederlandsen Staatsblad n . 142) machtiging verleend tot het aangaan van eene 3 pels. staatsleeuing
teu behoeve van Nederlandsch-Indië, waarvan het nominaal
bedrag op f 57 815 000 is vastgesteld. De op die leeniug gestorte
sommen hebben , behalve de bijbetaalde renten sedert 1 Juli
lb98, tot uit. Augustus 1898 bedragen f 27 502 083, welk bedrag
in de voormelde rekening met het Departement van Financiën
ten voordeele van dat van Koloniën is gebracht.

Buiten eenige maatregelen van geldelijken (deels ook van
bezuinigenden) aard met betrekking tot het personeel der landskassen te Padang en Batavia (Indisch Staatsblad 1897 n°. 27
en 1898 n°. 153) en de definitieve regeling, waartoe blijkens
Indisch Staatsblad 1898 n". 39 besloten werd met betrekking tot
het kasbeheer te Kotta Radja (Atjeh), waar tot dusver een afzonderlijke ontvanger nog slechts op tydelijken voet was toegestaan (verg. het verslag van 1887, blz. 136), kwam in de
organisatie van het kasbeheer in Indië overigens slechts deze
§ 3. Verkoop run producten.
wijziging dat, ter gelegenheid van de op blz. 57/58 hiervóór
Veiliiiqen. Terwijl over de op Java en te Padang gehouden koffiebesproken nieuwe administratieve indeeling der residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo (Indisch Staatsblad 189d n'. 178), veiliugen en over den verkoop van de Ombilien-kolen weder
zoowel in de afdeeling Martapoera als in de afdeeling Sampit gegevens zullen worden aangetroffen respectievelijk in afd. I en
de (door den besturenden ambtenaar beheerde) landskas werd II van hoofdstuk O van dit verslag, wordeD in deze paragraaf
enkel eenige algemeeue opgaven opgenomen betreffende de gouopgeheven.
Opgaven , aanwijzende den stand van de gezamenlijke lands- vemementsproducten-veilingen hier te lande. Die opgaven,
kassen op Java en Madura en van uie in de buitenbezittingen welke ditmaal het jaar 1897 betreffen, zn'n , als naar gewoonte ,
bij het einde van elke maand van 1897, zijn opgenomen s u b l ontleend aan de verantwoordingstukken der Nederlandsche Handelmaatschappij. De door hare tusschenkomst hier te lande gevan bijlage EE hierachter.
Van de op de Javasche Bank, krachtens haar octrooi, rus- veilde producten bestouden in 1897 uit 171049 pikol Javatende verplichting tot kostelooze overmaking van gelden ten koffie, 157 354 pikol Banka-tin en 321 760 K.G. kinabasl, en
behoeve van den lande tusschen Batavia en hare agentschappen brachten bruto f 17103 459 en netto f 16 011246 o p , welke
te Samarang, Soerabaija, Padang en Makasser, en tusschen sommen tot f 17105152 en f 16 012 905 stijgen, wanneer ook
deze laatste vier plaatsen onderling, werd van gou vernemen tswege in aanmerking wordt genomen hetgeen door de Handelmaatsteeds gebruik gemaakt. Gedurende het op uit. Maart 1898 geëin- schappij was te verantwoorden ter zake van te min uitgeleverde
digde boekjaar der Bank werd op die wijze voor 's lands dienst en vergoede producten. Aan onkosten, gerekend van de aflading in Indië. d.i. zonder de uitgaven vanwege de Indische Keweder een totaal bedrag van ruim f 14 millioen overgemaakt. geering
ter zake van de producten gedaan (waaromtrent gegevens
Van de sedert Maart 1893 (Indisch Staatsblad n . 94) voor worden verstrekt in hoofdstuk 0 ) , drukte dus op de ia reiHinj
houders van vendu-acceptatiën geopende gelegenheid om , daar verkochte producten een bedrag van f1092 213. Gespecificeerde
waar geen kantoren van de Javasche Bank of van de Factorij opgaven omtrent een en ander bevat bijlage FF.
der Nederlaudsche Handelmaatschappij gevestigd zijn, bij 's lands
Ingevolge de wet dd. 23 Juni 1893 (Nederlandsch Staatsblad
kas in het ressort van het betrokken vendukantoor tegen eene
in te houden matige rente vervroegde uitbetaling van hunne n". 113, Indisch Staatsblad n°. 219) moest de opzegging van
vordering te erlangen, werd gedurende 1897 in niet mindere de overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij ,
mate dan in het jaar te voren gebruik gemaakt. Aan disconto betreffende hare bemoeiingen met de gouvernementsproducten ,
werd ingehouden f' 30 058 of f 2941 meer dan in 1890. Over het namens den Staat plaats hebben uiterlijk op 30 December 1897
voornemen om voor bedoelde disconteering, doch ten bate van wanneer zij niet vóór dien dag opnieuw door de wet was bede gonvernementspostspaarbank, door de landsknssen ook te krachtigd. Nadat op 16 November 1*97 dezerzijds aan dit wettelijk
doen bezigen de door genoemde instelling gestorte fondsen, zie voorschrift voldaan was, is onder dagteekening van 13 April/
23 Mei 18i'S eene nieuwe overeenkomst tusschen den Minister
de vorige blz.
In het voor 1898 eerst op f 2 ' / Ï millioen . doch sedert einde van Koloniën, nainei s den Staat, en voormeld handelslichuam
Mei op f 5 millioen geraamde zoogenaamde Indische kas-tekort tot stand gekomen (zie de stukken der zitting 1897—
werd hoofdzakelijk voorzien door afgifte van wissels op het 1898 — 217). De duur is weder bepaald op vyf jaren (1900
Departement van Koloniën , betaalbaar zes maanden na dato. t/m 190-1), echter met dien verstande dat elke der partijen de
Bij een drietal inschrijvingen , gehouden op 14 April , 5 Mei bevoegdheid heeft om de overeeukomst met elk jaar te doeu
eindigen, mits de opzegging geschiede uiterlyk in de maand
en 9 Juni 1898 (eene op 28 April gehouden inschrijving mis- Januari
van dat jaar. Tot waarborg van de volledige storting
lukte in verband met den gestelden limitekoers). werd een van de opbrengst
der producten is bij art. 2 der overeeukomst
gezamenln'k bedrag gegund van f 3 513 590 Indisch Courant. eeue voor de Maatschappij minder bezwarende, doch voor den
,;
tegen een gemiddelden koers van 101 ' pet., zoodat in Ncder- Staat even \oldoende regeling getroffen, waardoor de Maatlandsch Courant verschuldigd was f3 568 952.48. Verdere opgaven schappij bij afloop van het bestaande contract ontheven wordt
omtrent deze wisselguiminy bevat de reeds vermelde bijlage EE van het in pand laten van een kapitaal van f 5 000 0U0, welke
sub II. Overigens werden . ten deele ter voorziening in de ge- verplichting niet meer geëvenredigd was aan de veriuinwone behoefte, in den loop van 1S9S naar Indië uitgezonden , be- derde voordeden, welke de bemoeiiugen met de gouvernehalve verschillende partijen koperen pasmunt (zie la^er atd. II mentsproducten haar opleverden.
van dit hoofdstuk), een bedrag van 6 ton aan zilveren standpenningen (f 500 000 aan guldens en f 1"0 000 aan halve gulBevrarlilinufii. Behoudens de bevrachting van een drietal zeilschepen met 234 last koffie en 187 last tiu, had het vervoer van
») Dat h treilende de rekening over 1894 is aan .!e Staten Gen. raal ini;ediend onder dagteakeaing ratONovember 1891 (Zitting 1897—1898 114). gouvernementsproducten uit Nederlandsch Indië herwaarts ge-
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durende 1897 weder plaats met stoomschepen van de ruaatschappyen , Nederland" en „ Rotterdamsche Lloyd"', op den
voet van de met die maatschappijen voor het tijdvak 1 Juni 1895
t/m uit. Mei 1900 gesloten overeenkomsten. Het getal beladingen in
bedoelde stoomschepen bedroeg in 't geheel G7, waarmede werden verscheept 7949 last koffie, 3838 last tin en 31k last kinabast Voor gedetailleerde opgaven omtrent een expander zij
verwezen naar bijlage GG.
.Issnraiiliên. Van de in 1897 door de Nederlandsche Handelmaatsebappy geldelijk verantwoorde producten (verg. de reeds
aangehaalde bijlage FF) was niets tegen zeeschade verzekerd
geweest, zoodat de geheele waarde, welke, berekend naar den
maatstaf waarvoor de assurantiën zouden zijn gesloten geworden ,
eene som vertegenwoordigde van f 17 689 5 5 1 , voor gouveruements-risico is gebleven (in stoomschepen f 17 537 573 en in
zeilschepen f 151 978). Daarop werd eene schade geleden van
f 2229,70 (op ladingen in stoomschepen).
§ 1. /inden bronnen eau inhomsl.
A.

Vorpaclite middelen.

Opiumpacht.
Jara. In de 16 gewesten van Java — gezamenlijk uitmakende
15 pachtperceelen (de gewesten Batavia en Krawang vormen
niet de Lampongsche Districten één perceel) — waar het uitsluitend recht tot verkoop van opium in het klein nog aan
pachters wordt afgestaan ' ) , vielen tegen het einde van 1897 ,
wegens .het afloopen van den driejarigen pachttermijn , nieuwe
verpachtingen te houden en wel weder voor één jaar (1898) en
voor drie jaren (1898 t/m 1900). Overal, uitgenomen in het
pachtperceel Soerabaija, waar, ook by de 1ste en 2de herverpachting, voor den driejarigen termijn geen enkel bod inkwam,
en in het pachtperceel Kediri, waar ten slotte een onderhandsch
bod voor den éénjarigen termijn het aannemelijkst werd geoordeeld , werd het middel voor drie jaren afgestaan , hetzij reeds
bij de eerste opveiliug, hetzij bij tweede of derde verpachting
(welke herverpachtingen in sommige gevallen bij inschrijving
werden gehouden), hetzij ten slotte bij onderhandsche gunning,
zooals een en ander voor elk pachtperceel in het bijzonder is
aangegeven sub III van bijlage HH hierachter. Ook waar driejarige gunning plaats heeft gehad , is het Gouvernement vrij
om binnen dien termijn , mits niet vroeger dan met 1 Januari
1899, tot invoering van de regie over te gaan (zie de pachtvoorwaarden in Indisch Staatsblad 1897 n". 195). Ten eiuile
moeielijkheden af te snijden voor het geval tijdens den nieuwen
pachttermijn , tengevolge van de in overweging zijnde reorganisatie van het binnenlaudsch bestuur op Java, enkele minder
belangry'ke residenticn bij een aangrenzend gewest mochten
worden ingesmolten , werd bij de paehtvoorwaan'en bepaald dat
de verpaebting zou plaats hebben voor het (epotvoorrftg gebied
der gewesten. Voorts werd voor twee pachtperceelen eene vermeerdering van het aantal kitten (verkoopplaatsen) toegestaan ,
ten gevolge waarvan er gedurende den nieuwen pachttermijn in
de residentie Batavia 24 zullen mogi'u zijn (2 meer op de gewestelijke hoofdplaats) en in de residentie Soerabaija 57 (4 meer in
de afdeeling Soerabaija en 5 meer de afdeeting Modjokerto).
Daar in sommige gewesten de ondervinding geleerd had dat
de uit 's lands voorraad voor de pachters verkrijgbaar gestelde
hoeveelheden (ruw) opium tot dusver hooger waren bepaald dan
voor de behoefte noodig was, werd-Mi wijders de verstrekbare
maxi ma, welke in de 15 perceelen laaT.-*elijk gezamenlijk 159 360 katti
'sjaars bedragen hadden, voor o perceelen (gewesten), met
namen Tagal, Pekalongan . Samarang , Rembang , So<Tabaija i
Kadoe, Soerakarta en Madioen, van 109 800 tot 89 700 katti
verla igd . zoodat, met de 49 560 katti voor de overige 7 percoelen
als maxima toegestaan gebleven, gedurende den nieuwen pachttennijn in 't geheel verstrekbaar zal zijn 139 260 katti per .jaar
of 20 100 katti minder p"r jaar dan gedurende den afgeloopen
pachttermijn.
Slechts in 4 van de 8 perceeleu . waar de maxima verminderd waren, daalden de voor den nieuwen termijn bedongen
pachtsommen en wel in Soerabaija, Tagal en Pekalongan,
') De gewesten Bnntam en Preanger Kegentsehappen m:iki'n in luiu gek) il
verboden kringen uit, en la4egewesten PMOOTDMM. PnbeHagga en He/oeki,

zooineJi op Uadura, is reeds de eplaairagfa in werking.

waar bovendien de pachters gezegd werden over den afgeloopen termijn geen goede zaken te hebben gemaakt, met
f 186 000, f 36 120 en f 48 084, en in Rembang met f 60 000
(gezamenlijk dus met f 330 204) per jaar, waartegenover echter
stond eene hoogere opbrengst der pacht in de 4 andere perceelen
(Samarang, Kadoe, Soerakarta en Madioen) met gezamenlijk
f 132 600 'sjaars. En in de 7 perceeleu, waar de maxima onverandard waren gebleven, werd in het gewest (perceel) Cheribon
dezelfde pachtsom als voor den afgeloopen termijn verkregen,
leverden voor 4 perceelen de nieuwe pachtsommen een nadeelig
verschil per jaar op van gezamenlijk f 417 000 (hiervan voor
Japara en Kediri alleen respectievelijk f 156 000 en f 195 000),
doch kon voor de 2 andere (Banjoemas en Djokjokarta) een voordeelig verschil van te zamen f 28 920 per jaar worden behaald.
Wat de bedoelde nadeelige verschillen voor Japara en Kediri
betreft, geldt als verklaring dat in eerstgemeld gewest de pachtsom voor 1895 t/m 1897 door vijandige concurrentie bijzonder
hoog was opgedreven geweest, en dat in Kediri ditmaal samenspanning of uitkoop van gegadigden scheen te hebben plaats
gehad , daar alleen de bestaande kongsi er aan het woord was.
Wel werd door andereu bij de herverpachting, die by inschrijving plaats had, meer ingeschreven , maar die aanbiedingen
bleken niet ernstig, want toen met hen, nadat hunne biljetten
wegens gebreken in den vorm ongeldig waren verklaard, getracht werd nader te onderhandelen over onderhandschen afstaud, trokken zij zich onder allerlei voorwendsels terug. De
nieuwe pachtsommen kwamen in totaal te staan op f 9 910 716
'sjajirs, zynde f 585 684 minder dan over elk der jaren 1895 t'm
1897 verkregen was , voor welken termyn de opiumverpachtiugen
trouwens zeer gunstig waren uitgevallen , zoodat dan ook, vergeleken met de pachtsommen over 1894, het nadeelig verschil
der jongste verpachtingen slechts bedraagt f 103884. Orngesla»
gen over de verstrekbare hoogste hoeveelheden kwam depachtsom voor alle pachtperceelen dooreen neer op f71,17 per katti,
tegen f 67,12 onder de werking der afgeloopen pachtcontracten,
toen trouwens — zooals gezegd — die maxima 20 100 katti per
jaar hoogw waren gesteld geweest. Voor elk pachtperceel in het
byzouder liep, volgens de uitkomsten der nieuwe verpachtingen,
dit gemiddelde uiteen tusschen f 40,01 (pachtperceel Rembang)
en f 107,79 (pachtperceel Batavia-Krawang-Lampongsche Districten). terwy'1 die uitersten volgens de over 1895 t/m 1897
verschuldigd geweest zijnde pachtsommen nog meer uiteenliepen . namelijk tusschen f 38,005 (mede wat Rembang betreft)
en f 117,54 (Kediri).
Over 't geheel genomen . betrokken de pachters steeds minder
opium uit 's lands voorraad. De verstrekkingen toch , welke in
dezelfde 15 pachtperceelen gedurende de vijf eenjarige pachttermijneu 1890 t m 1894 afgewisseld hadden tusschen 106 188 katti
als hoogste cijfer in 1891 en V4248 katti als laagste cijfer in
18!»2 (zijnde respectievelijk 67.91 en 60.27 pet. van de toegestane
maxima. in elk dier beide jaren bedragen hebbende 156 360 katti),
en die gedurende de eerste twee jaren van den driejarigen pachttermijn 1895 t'm 1897, bij eene verkrijgbare hoeveelheid van ten
hoogste 159 360 katti, achtereenvolgens bedragen hadden 96 481
en 82 367 katti (60.54 en 51.69 pet.), gingen in 1897 verder terug tot
78 233 katti (49.09 pet.). In Cheribon waren in de jaren 1896 en
1897 de verstrekte hoeveelheden gelyk; in de pachtperceelen
Batavia c. a., Tagal. Bagelen . Kadoe en Djokjokarta namen de
pachters gedurende 1897 meer opium (gezamenlijk 1000 katti meer),
doch in alle andere perceelen werd door hen minder aangevraagd dan in 1896 (gezamenlijk 5134 katti minder). Brengt
men in mindering het door de pachters na afloop van den pachttermijn aan den lande teruggeleverd opium, dan blijkt liet
verbruik van wettig opium in de besproken 15 pachtperceelen
gemiddeld per jaar te hebben bedragen gedurende de jaren
1890 t/m 1894 94 708 en gedurende 1895 t/m 1897 84 386 katti.
Hoe de aanvragen der pachters over 1896 en over 1897 voor
elk perceel uiteenliepen, kan blijken uit bijlage HH hierachter,
afzonderlijk voor Levautsch en voor Bengaalsch opiuui. Tevens is
in dat overzicht voor elk perceel de opbrengst der pacht zoo aan
pachtsom als aan winst op den verstrekkingsprijs berekend. Daar
de pachters voor elke hun uit 's lands voorraad verstrekte katti
opium f 30 als inkoopsprijs hebben te betalen, en het in 1897
verstrekte opium aan het Gouvernement gemiddeld per katti
voor de Levantsche soort op f 7,40 en voor de Bengaalsche op
f 9.80 kwam te staan , beliep derhalve de winst op den verstrekkingsprijs respectievelijk f 22,60 en f 20,20 per katti, of in
't geheel — daar van eerstgenoemde soort p. m. 35 078 en van
de andere ruim 43 155 katti werd verstrekt — f 1664503.
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Voorts vindt men in datzelfde overzicht, als naar gewoonte,
berekend in welke mate boven den inkoopsprys van f ÜO de
pachtsom drukte op elke door de pachters uit 's lands voorraad
ontvangen katti ruw opium (ook de vorenstaande opgaven hebben alle betrekking op ruw opium) , waarbij tevens vermeld is —
doch dit volgeus de niet wel te controleeren opgaven der pachtera — hoeveel, tegenover dit kostende , voor hen zou hebben
gestaan aan opbrengst per katti. Eindelijk vindt men in de besprokeu bijlage ook opgegeven de pryzen per thail ('/io katti)
en per matta (' 'lu0 thail) — voor zoover het bestuur zichdaaromtreut op de hoogte kon stellen — tegen welke de pachters
het berehl opium sleten. Afgaande op de opgaven , door de pachters geleverd, zou door hen in 1897 van het hun uit 's lands
voorraad verstrekt opium zijn gesleten , in bereiden staat, 843 517
thail (52 720 katti), zijnde 37 291 thail of 4.4 pet, minder dan
als debiet over 189G was opgegeven.
Opgaven betreffende de in 1896 en 1S97 op Java gedane aanhalingen van opium, zoowel in het pachtgebied als in de verboden kringen, zijn voor elk der betrokken 18 gewesten opgenomen sub II van meerbedoelde bijlage HH. Hij vergelijking
van die statistiek niet de cijfers over de jaren 1891 t/in 1895,
blijkt dat in de evenbedoelde 18 gewesten het aantal aauhalingen over het algemeen steeds afnemende was ' ) , doch dat de
hoeveelheden, waartoe de aanhalingen van 1896 en 1897 betrekking hadden, belangrijk grooter waren dan bijv. in een der
jaren 1892 t m 1895 (achtereenvolgens — alles berekend naar
het gewicht in ruwen staat — 492, 367 , 420 en 548 katti). In
1896 toch werd in de besproken 18 gewesten de hand gelegd
op niet minder dan ruim 3S00 katti (het bereid opium herleid
naar het gewicht in ruwen staat), hoofdzakelijk doordien toen
meer dan eens belangrijke partijen waren aangehaald , o. a. in
één geval niet minder dan 1158 katti bereid opium, in voormelde opgaaf van 3800 katti tellende voor meer dan 2300 katti.
In 1897 was het totaal p. m. 1390 katti. Dat in 1897 zoo belangryk veel meer opium werd aangehaald dan in een der jaren
1892 t/m 1895 was grootendeels het gevolg van eenige met
elkaar verband houdende belangrijke aanhalingen , in het begin
van 1S97 ter reede en aan de kust van Batavia gedaan, waarop
reeds in 't vorig verslag (blz. 178) werd gedoeld, en welke gezamenlijk over meer dan 600 katti ruw opium liepen.
Ter zake van bedoelde aanhalingen in Batavia wordt thans nog
het volgende bericht. Het vermoeden dat de smokkelwaar voor
rekening van den Bataviaschen pachter zou zijn aangevoerd ,
vond steun toen bij een onderzoek in het bewaar- tevens bereidiugslokaal der pacht, na opneming n n de boeken, bleek
dat eene belangrijke hoeveelheid opium, niet afkomstig uit
's lands voorraad , verwerkt moest zijn geworden. Bij die gelegenbeid werd tevens beslag geleed op eene in dat gebouw verborgen
partij van ongeveer 50 katti ruw opium. De ingestelde strafvervolging leidde tot veroordeelinfj van den pachter, die zich
echter door de vlucht aan de hem opgelegde straf wist te onttrekken. Van de verdere aanhalingen, in 1897 in de residentie
Batavia gedaan , verdienen nog vermelding: eene van 30 thail
aan boord van het van Singapore komend stoomschip Oeëtueq),
op aanwijzing van den gezagvoerder van dien budein: eene van
ruim 5 katti ruw opium, achterhaald op enkele eilandjes inde
nabijheid der kust; eene van ruim 3 katti bereid opium, verpakt in darmen , gevonden in de uitgeholde wanden van eene
onafgehaalde kist passagiersgoed , afkomstig van een van Singapore komend vaartuig; eene van byua 5 katti bereid opium
(mede in darmen verpakt), aangetroffen bij visitatie aan den
lijve van een Chinees, en eindelijk eene aanhaling van circa
1' , pikol opium, op aanwijzing van een spion gevonden in de
strandbosschen van het gewest.
Omtrent het smokkelen van opium van Singapore werden
ook in 1897 van ons consulaat-generaal aldaar meermalen bcrichten ontvangen. Meestentijds evenwel mochten die mededeelingen
niet tot aanhaling leiden , hetzij dat de spionuenherichten onjuist
waren, hetzy dat" de smokkelaars aan de aandacht der recherchevaartuigen wisten te ontsnappen. In één geval gaf dergelijk
bericht" aanleiding dat te Samarang de hand werd gelegd op
eene per stoomschip Penalty aangebrachte partij van 106 katti
ruw opium, verpakt in iinitatielcder en verder verborgen in
eenige met trassi gevulde zakken , volgens het adres bestemd
voor eene Chineesche firma, welke onder hare leden o. a. telde
'. In lS'll hi-licp liet aantal aanhalingen in de besproken gewesten 2608 , in 1892
8812, in 1893 1680, in 1894 1G31, in 189.') 1903, in 189G (verbeterde opgaaf)
1667 'en in 1897 110'>.
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den opiumpachter van Samarang, tevens pachtei van eenige
andere perceelen op Java. Door de ingestelde onderzoekingen
bleek met groote waarschijnlijkheid, (lat eene aan bedoelden
pachter vijandige kongsi te Singapore bij de afzending eenige
zakken met trassi had doen verwisselen voor andere, waarin de
sluikwaat was verborgen. Daarbij schijnt de bedoeling te hebbeu
voorgezeten den opiumpachter een strik te spannen en hem,
bij ontdekking van de smokkelwaar, in discrediet te brengen op
het oogenblik dat hu' opnieuw voor de pacht van verschillende
perceelen in aanmerking kwam. Een Chineesch bediende van de
afzenders te Singapore, die, op denzelfden dag dat de Penamj
vertrok, verdween, met medeneming van eene aan zyue principalen
toebehoorende geldsom, doch later weder gevat en verhoord is
geworden , bekende in deze zaak de hand te hebben gehad,
daartoe omgekocht door een der hoofden van de vorenbedoelde
vijandige kongsi.
Verschillende belangrijke aanhalingen van bereid opium
kwamen voor in Soerabaya, namelijk op de hoofdplaats: 2 (van
respectievelijk ruim 111 en ruim 28 katti) ter reede, en verder
onderscheidene bij huiszoeking, terwijl in destranddessaLoempoer der afdeeling Grissee, ten huize van een hadji, de hand
werd gelegd op eenige blikken doozen met 29 thail bereid opium.
De vervolging, tegen de overtreders ingesteld, had voor allen
veroordeeling ten gevolge, uitgenomen wat betreft de aanhaling
van 111 katti, in welke zaak vrijspraak volgde wegens gebrek
aan bewijs.
In Bagelen , waar in 1897 het getal aanhalingen 157 bedroeg,
tegen 226 in 1896, zou volgens den resident de sluikhandel
veel zijn afgenomen door het overlijden in 1897 van een der
grootste opiumamokkelaars aldaar. Uit Kadoe wordt bericht,
dat in 1896 door spionnen uit de afdeeling Temanggoeng by
een Chinees van Banjoemas voor f 550 eene hoeveelheid van
100 thail opium was ingekocht. Bedoelde Chinees werd door den
landraad veroordeeld, doch in hooger beroep vrijgesproken.
Tijdens de preventieve hechtenis van dien Chinees en de berechting der zaak werd eene belangrijke stijging van debietprijzen
in genoemde afdeeling opgemerkt.
In Japara werden op een inlandsen kerkhof in de afdeeling
.loana eenige aarden potten en blikjes aangetroffen, bevattende
59 katti bereid opium. Hoewel de verdenking viel op eenige
gegoede Chineezen te .loana , ontbraken voldoende bewyzeu om
eene strafvervolging iu te stellen. Uit Lassem (lienibang) wordt
nog gewag gemaakt van eene aanhaling van p. m. 40 thail gesniokkeld opium bij cm Javaan, die er mede langs den grooten
weg ging, en uit BaDJoewangi (Bezoeki) van eene aanhaling
van 88 thail, in welk laatste geval niet alleen de vervoerder.
maar ook de eigenaar, een hadji van Djembrana , in handen
van de politie viel.
In de zoogenaamde verboden kringen werden in 1897 298
aanhalingen gedaan, namelijk in de residentiën Bantam en
Preanger Regentschappen , die in haar geheel voor het opium
gesloten zijn, 18 en 6 3 : in de verboden kringen van Krawang,
Cheribon . Banjoemas en Bagelen respectievelijk 40, 1 , 41 en
129 , en in die van Batavia , Tagal en Pekalongan , waar, evenals
in Soerabaija, slechts in enkele gedet'ten bezit, vervoer en vevkoop van opium verboden zijn, respectievelijk 3 . 2 en 1, terwijl
in den verbodeu kring van Soerabaija {alleen de afdeeling Baweau)
geen enkele aanhaling plaats vond. De meeste der bedoelde 298
opium-overtredingen betroffen kleine hoeveelheden bereid opium.
De grootste aanhalingen in de verboden kringen liepen o v t r l 2
en 7 katti, welke partijen ir. iiet bezit waren bevonden respectievelyk van een Chinees in de afdeeling Anjer (Hautain) en van
twee inlanders in de afdeeling Tassikmalaya (l'reangerRegentschappen). De spoorwegverbinding vergemakkelijkt den invoer
van opium in laatstgenoemd gewest, welke invoer, aangezien
de Soendanees , op enkele uitzonderingen na, niet schuift, voornanielijk ten behoeve van de Chineesche ingezetenen moet geschieden.
In de gedurende 1897 voorgekomen opium-overtredingen bestonden de beklaagden uit inlanders en Chineezen.
Opnieuw had eenige uitbreiding plaats van het personeel der
speciale opiuinpolitie te land , dat ook zooveel mogelijk voor
gewone politiediensten wordt aangewend. In Japara werd zij
namelijk versterkt met 14 oppassers, in Banjoemas met 6 mantri's
en 12 oppassers, en ten behoeve van de tot de verboden kringen
in Krawang behoorende I'auiauoekan- en Tjiassemlanden met 4
oppassers ; voorts in Samarang met 1 vrouwelijke politiebediende,
wier taak is de lijfsvisitatie van vrouwelijke verdachten. Door
deze maatregelen konden de ter beschikking van de residenten
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gestelde voor wisselvallige uitgaven bestemde fondsen der opiumpolitie weder eenige vermindering ondergaan. In Djokjokarta
werd een tot tegengang van den sluikhandel in opium tijdelijk
in dienst genomen Europeesche beambte buiten dienst gesteld ,
doeh den resident, boven de reeds aanwezige4mantri's-politie,
de beschikking gegeven over ten hoogste nog 3 zoodanige mantri's,
ieder met 2 oppassers onder zich.
Nu by' gelegenheid van de organisatie dor opiumregie als
vaste dienst (zie lager) de hoofdinspecteur voor de opium-aangelegenheden, aan wiens betrekking tevens verbonden was de
leiding van de opiumpolitie ter zee, den titel heeft gekregen
van hoofdanibtenaar, chef van den dienst der opiumregie, is
tegelijkertijd (Indisch Staatsblad 1898 n°. 77) het noodige bepaald
om die leiding voortaan een onderdeel van de nieuwe betrekking
te doen uitmaken.
De vier voor de opium-recherche ter zee aangewezen stoomschepen waren, voor zoover zy niet voor onderhoud en herstel
moesten dokken , het geheele jaar door in de vaart en werden
gebezigd voor het doen van verschillende kruistochten en het
convoyeeren van verdachte schepen en wangkangs. De Wachter
was bijna voortdurend belast met het begeleiden van wangkangs,
welke van Bali naar Soerabaija vertrokken, en van welke vermoed wordt — zooals uit een paar gedane aanhalingen bleek ,
met grond — dat zij wel eens clandestien opium medevoeren.
Op de reede van Soerabaija werden die wangkangs aan de bewaking der recherche of havenpolitie overgegeven. De Argui.
de Cycloop eu de Ta,al deden, als in vorige jaren, verschillende
kruistochten , ook op de Zuid-, doch vooral op de Noordkust
van Java. Deze stoomschepen beantwoordden in zoover aan hunne
bestemming, dat er voorgoed een einde schijnt gemaakt aan het
bedrijf der zoogenaamde drijvende opiuinwinkels , waaromtrent
in de laatste jaren niets meer vernomen werd, en dat ook het
afgeven van opium door voorbijvarende schepen aan van den wal
tegemoet gezonden kleine vaartuigen belangrijk belemmerd,
zoo niet geheel voorkomen wordt.
Het kruisen op van Singapore gesignaleerde, opzettelijk tot
smokkelen uitgeruste zeilvaartuigen, die hunne lading op afgelegen punten van de kust aan den wal zouden brengen,
leverde geen bepaald resultaat o p , doch het valt niet te ontkennen dat het uitgeoefende toezicht dergelijke operaties bemoeilykt. Door de politie te land werd eenmaal de komst van
een gesignaleerd vaartuig waargenomen.
De knstbewaking door middel van inlandsche zeilvaartuigen,
welke maatregel voor zooveel het Bembangsche kustgebied betreft in November 18915 een einde heeft genomen, tegen versterking van de politie te land , werd ook in 1897 niet nagelaten ,
zonder dat daarvan echter veel nut werd ondervonden. Een dier
vaartuigen ging intusschen verloren en verscheidene moesten
als onbruikbaar buiten dienst gesteld worden. Voor de bekruisiug
van Straat Bali en de Oostkust van Bezoeki hoopte men eerlang te kunnen beschikken over een bij het marine-etablissement
te Soerabaija in aanbouw genomen stoorn vaartuig met zeilvermogen , dat echter , tijdens de afsluiting te Batavia van de mededeeliugen voor dit gedeelte van het verslag, de werf nog niet
had kunnen verlaten. De uitvoer vau opium van Singapore naar
Bali eu Makasser blijft steeds belangrijk, en de daaromtrent
van ons consulaat-generaal ontvangen opgaven. ontleend aan
verklaringen der afschepors, aanwijzende over 1897 een totaal
vau respectievelijk 1040 en 009 kisten , stemden vrij wel overeen
met de onzerzijds gehouden aanteekeningeu betreffende de outBcbeepte partyen, welke bleken te hebben bedragen op Bali
1035 en te Makasser 580 kisten.
Uitgenomen wat de perceelen Batavia c. a., Tagal en Pekalongan betreft, ter zake waarvan bij het einde vau 1897 over
dal jaar, met inbegrip van beloopen boeten en gerechtskosten,
nog bleef in te vorderen respectievelijk f 100 048, f 3752,30 en ]
f 75 080, bad de afbetaling door de pachters van het door hen
aan den lande verschuldigde in 1S97 geregeld plaats. Het debet
ter zake van de pacht in Batavia e. a. betrof de maand Januari
en voor de aanzuivering daarvan was, zooals reeds in 't vorig i
verslag (blz. 179) werd aangeteekend , uitstel verleend tot uit.
Januari 1898. Na het tot stand komen van deze regeling werd j
met de opiunipacht te Batavia geen verdere moeielijklieid ondervonden , ook niet nadat de pachter (die, zooals hiervóór is gemeld , ter zake van opiunidelict veroordeeld was) zich verwijderd
had. Van toen af toch werden de pachtpenningen behoorlijk
voldaan door de beheerders der pacht. Van den bovenbedoelden i
achterstand, ad f 100 048, werd echter op uit. Januari 1898 !
slechts f 40 000 aangezuiverd; voor het restant werd uitstel ver- |

leand tot uiterlijk uit. Juli 1898 nadat zich voor de afbetaling
binnen dien termijn van de nog verschuldigde f 50 200 aan
pachtpenningen (echter niet voor de beloopen boete ad f 3848),
behalve de contractueele borgen, nog twee gegoede Chineezenborg
hadden gesteld. Voor Tagal werd medio December 1897 de pachtovereeukomst ontbonden, in verband met de omstandigheid
dat de pachter nalatig was gebleven in de aanzuivering van
het verschuldigde over November. Nog in December echter
werd die achterstand, evenals het verschuldigde over de eerste
helft van December, door de borgen, voldaan, aan één van
wie voor de nog overige 10 dagen van het jaar de pacht
iniilcrsliaiiih werd afgestaan tegen f 500 per dag, een maatregel , gehomologeerd bij Indisch Staatsblad 1897 n°. 301. Daar
de pachtsom volgens het ontbonden contract, berekend per
halve maaud, f i l 505 beliep, leverde dit dus een nadeelig verschil op van f 3505, voor welk bedrag de gewezen pachter en
zijne borgen aansprakelijk bleven. Dit bedrag was op uit. 1897
nog niet voldaan; ook was toen nog niet betaald het in December
verstrekt opium, doch het te dier zake verschuldigde kon, op
f 247,30 na, verrekend worden met den inleveringsprijs van het
bij het einde der pacht overgehouden opium. De achterstand op
de pacht van Tagal over 1897 beliep derhalve , zooals boven is
opgegeven, niet meer dan f 3752.30. Het achterstallige terzake
vau diezelfde pacht over 18Ö0, ad f 14 500 z e vorig verslag
blz. 179), werd in Januari 1898 voldaan. Vau de ontbinding (op
17 April 1897) der pachtovereenkomst betreffende Pekalongan
en van den overgang der pacht in nieuwe handen , eerst op voorloopigen voet (tot uit. Mei) tegen f 17 000 's maands of f 4120
's maands minder dan de oorspronkelijke pachtsom , en vervolgens
van 1 Juni tot 31 December, na nieuwe verpachting, tegen
f 18 500 's maands, werd mede reeds in 't vorig verslag
melding gemaakt. De afgetreden oorspronkelijke pachter en zijne
beide borgen waren inmiddels in staat van faillissement geraakt.
De vordering van het Gouvernement op hunne bij de wee3- en
boedelkamer te Samarang in beheer zijnde boedels bedraagt,
zooals hiervóór is vermeld, f 75 080, grooteudeels wegens verschil tusschen de oorspronkelijke pachtsom en de later bedongene
en verder wegens achterstallige pachtpenningen , boete en gerechtskosten. Hoeveel uit de failliete boedels aan den lande zal
kunnen worden uitgekeerd , was, tijdens de afsluiting van de
Indische mededeelingen voor deze paragraaf, nog niet bekend.
Een der borgen liet het aanbod doen om, tegen betaling ineens
van f 15 000, van alle aansprakelijkheid ter zake van de door
de ontbonden pachtkongsi nog aan den lande verschuldigde
gelden te worden ontheven , maar het werd niet in 's lauds belang geacht aan dit aanbod gevolg te geven.
In mindering van den lande nog aankomende vorderingen ter
zake van de opiumpacht over de jaren 1890 en vroeger betreffende
pachtperceeleu op Java en Madura werd gedurende 1897 geïnd
I 25 309,50, zooals nader gespecificeerd wordt opgegeven in
bijlage 11H sub V , bevattende eene volledige lijst van de op
uit. 1897 bestaande schulden in zake opiutnpacht, voor zooveel
zij niet reeds verjaard of voor rekening van den lande afge-

•ohreren waren.

BiiilcKbrzitliwjr,,. De voor 1898 of voor 1898 t/m 1900 i n ' t laatst
van 1897 gehouden verpachtingen van het opiummiddel in de
vier gewesten Sumatra's Westkust, Benkoelen , Palembaug eu
Zuider- en Oosterafdeeling vau Borneo, waar hetzelfde pachtstelsel werkt als op Java, geschiedden op den voet der bij
Indisch Staatsblad 1897 n". 190 vastgestelde voorwaarden,
welke in hoofdzaak gelyk waren aan die voor den toen afgeloopen drie- of éénjarigen termijn, behoudens dat de
pacht zoowel in eerstgenoemd gewest ais in de Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo , in verband met in overweging genomen
wijzigingen in de administratieve indeeling dier gewesten . niet
meer in 3 . maar in 2 perceelen werd aangeboden , eu dat ter
Sumatra's Westkust het aantal toegestane verkoopplaatsen van
34 tot 31 werd teruggebracht, door opheffing van 2 in de Padangsche Benedenlanden en 1 in de Padangsche Bovenlanden.
Ter Sumatra's Westkust werd by herverpachting geboden
f 102 000 voor den eenjarigen termijn en f 177 312 's jaars voor
den driejarigen termijn , welke sommen wel is waar hooger waren
dan die bij de eerste verpachting verkregen, maar toch aan merkelijk lager dan de pachtsom over 1895 t/m 1897 bedroeg, ad
f 273 000 's jaars. Onder deze omstandigheden werd besloten tot
gunning slechts voor één jaar, in de verwachting dat de gevolgen van de met betrekking tot de pacht over den afloopenden
termijn ondervonden moeielijkheden (zie vorig verslag , blz. 180)
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by eene volgende verpachting /ouden hebben uitgewerkt. In f 180000 's jaars (voor drie jaren), f'3012 (voor 1898 alleenI,
Benkoelen en Palembang werd ook nu weder de pacht voor drie f 282 000 'sjaars (voor drie jaren) en f 10 992 (voor 1898 alleeü):
jaren afgestaan , in laatstgemeld gewest tegen de bestaande pacht- de beide laatstgenoemde sommen werden verkregen by herversom van f 79 200'sjaars, in Benkoelen (by herverpachting) tegeii pachting , nadat by de eerste verpachting het hoogste bod
f 24 021 's jaars of' f 021 meer dan de bestaande pachtsom, ter- bedragen had f 234 000 per jaar (voor driejaren) en f 7200 (voor 1898
wijI in de Zuider- en Oosterafdeeling van Bornen weder toewij- alleen). Voor Timor en de Alinahassa leverden de nieuwe pachtzing voor eén jaar plaats had, en wel tegen f 10 290, of' f' 204 soninien geen belangrijk verschil op met die volgens de atloopende contracten . maar wel was dit het geval met betrekminder dan voor 1897 bedongen was.
Gedurende den afgeloopen driejarigen pachttermyn 1895 t/m king tot de pacht in Billiton, die thans f 24 000 's jaars
1897 werd door de pachters uit 's lands voorraad ontvangen , over minder, en met betrekking tot die in Groot-Arjeh, welke thans
de drie jaren gezamenlijk, ter Sumatra's Westkust 10 052, in f 42 000 'sjaars meer opbracht. Voor al de gewesten der buitenBenkoelen 1510 en in Palembang G145 katti, doch van die hoe- bezittingen gezamenlijk is tengevolge van een en ander wegens
veelheden werd op uit. 1897 door hen overgehouden en aan den het opiummiddel aan pachtsommen voor 1898 te rekenen op
lande teruggeleverd respectievelijk p. in. 1101, 2 en 380 katti, t 3 054 128 of f 93 195 minder dan voor 1897 (verg. de gewestezoodat, na aftrek van deze partijen , het werkelijk verbruikte lijke specificatie in bijlage HH hierachter).
In de gewesten der buitenbezittingen , buiten de vier waaraan opium uit 's lands voorraad , gemiddeld per jaar, was te
stellen: voor Sumatra's Westkust op p. m. 5183, voor Benkoelen over hiervóór in de eerste plaats is gehandeld, werd gedurende 1897
op 504 en voor Palembang op 1920 katti (zijnde respectievelijk met betrekking tot de aanzuivering van het verschuldigde ter zake
45.02, 93.33 en 71.11 pet. van de hoeveelheden waarop de pach- van de opiumpacht alleen moeielijkheid ondervonden wat betreft
ters recht hadden), terwijl over de voorafgegane (eenjarige) pacht- de juicht inde residentie Kiouw en onderhoorigheden. Tot en met
termijnen 1892, 1893 en 1894 deze. gemiddelden , d. i. mede na Augustus 1897 voldeden de belanghebbenden bij deze pacht behooraftrek van het teruggeleverde . hadden bedragen 74J0, 530 en lijk aan hunne verplichtingen, in zoover dat de verschuldigde pat ht2209 katti (respectievelijk 65.49, 82.86 en 81.81 pet. van de toe- | som, c. q. met de daarop gevallen boete , telkens betaald werd vóór
gestane maxima). Het verbruik van wettig'opium was derhalve het tijdstip dat tot eenigeu byzoudereu maatregel mocht worden
in al de drie gewesten gedurende 1895 t/m 1897 geringer ge- overgegaan. Pachter was dezelfde Chinees, wien ook de pacht
weest dan in 1892 t/m 1891. De cijfers jaar voor jaar kunnen van Batavia e. a. voor 1895 t m 1897 was afgestaan. Hij had evenwel
blijken sub IV van bijlage 1111. In de Zuider- en Oosterafdeeling met de exploitatie der ltiouw-pacht weinig bemoeienis ; feitelijk
van Borneo. waar in het besproken zesjarig tijdvak de pacht was zy in handen van andere Chineezen. Verschillende onutangeregeld telkens voor niet langer dan een jaar was afgestaan , digheden , waaronder faillissement van een der borgen (Mei 1897).
beliep het werkelijk verbruik van opium uit 's lands voorraad deden voorzien dat moeielijkhedeu niet zouden uitblijven. Inderover 1892 t m 1894 achtereenvolgens 424, 42:> en 252, en over daad bleef de pachter nalatig in de betaling der pachtsom
1895 t/m 1897 achtereenvolgens 343, 339 en 322 katti, zijnde in over September, waarna zoo spoedig mogelyk — op 10 Octoeerstgemelde drie jaren 88.33, 50.35 en 30 pet., en in de drie ber — tot ontbinding werd overgegaan zoowel van de overeenlatere 40.83 , 40.35 en 38.33 pet. van de toegestane maxima (voor komst betreffende de opiumpacht als van die betreffende de zich
in dezelfde handen bevindende pacht op het gedistilleerd . welke
1892 480, doch voor elk der latere jaren 840 katti).
In voormelde bijlage HH vindt men ook opgegeven de prijzen , beide overeenkomsten het driejarig tijdvak 189") t/m 1S98 bewaartegen de pachters in genoemde vier gewesten het opium troffeu. De pacht betreflende het opiummiddel werd door den
sleten , zoomede de winst door het Gouvernement op den ver- resident voorloopig tot uit. December 1897 aan een ander afgestaan tegen eene pachtsom van f'25 000 's maande (volgens
strekkingsprijs behaald.
De aanhalingen van opium waren er in 1897 van weinig be- het ontbonden contract was f 40 0(10 's maands verschuldigd).
teekenis. In Benkoelen vond geen enkele aanhaling plaats. Ver- waarna bij gouvernementsbesluit dd. 7 November 1897 n". 4,
moed wordt, dat uit de afdeeling Ommelanden van Benkoelen met afwijking in zoover van art. 1 der in 't vorig verslag (blz.
sluik-opium zyn weg vindt naar de Palembangsche bovenlanden , 181) besproken ordonnantie van 7 Juli 1S97 (Indisch Staatsblad
doch bij gebrek aan betrouwbare spionnen valt het moeielijkde n". 180), het noodige werd bepaald omtrent het houden van
vervoerders op heeterdaad te betrappen. In de drie overige der eene verpachting voor den verderen duur van den nog loopenden
hier besproken gewesten werden 41 opium-overtredingen gecon- termijn. Bij de daarop gevolgde verpachting voor het jaar 1898
stateerd , namelijk 10 ter Sumatra's Westkust, 10 in Palembang was liet hoogste bodf'37S000 's .jaars, doch verschillende onderen 9 in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. In 't geheel handsohe aanbiedingen werden ontvangen , waarvan de hoogste ,
werden daarbij slechts aangehaald (bereid opium herleid naar f438000 bedragende of f 40 200 minder dan de pachtsom volgens het
het gewicht in ruwen staat) 7 katti en 10 thail, «lus zeera;m- ontbonden contract, werd aangenomen. Voor de invordering van
zienly'k minder dan in vorige jaren (50 katti in 1890 en 210 het aan den lande verschuldigde ten gevolge van de ontbinding der
katti en 11 thail in 1895). Van do te Paoang gedane aanhalin- pachten betreffende de middelen opium en gedistilleerd —waargen betiof er een eene bij een Chinees gevonden flesch opiumpillen onder een bedrag van f 150 724 wegens achterstand op de opiumpaoht en daarop gevallen boete — was onverwijld het noodige
en eene andere 12 fietsenen zoutzure morphiue.
De pachtpenningen (pachtsom en koopprys van opium) wer- verricht. Bij de afsluiting van de Indische mededeeliugen voor
den gedurende 1897 geregeld voldaan , behoudens hetgeen reeds dit gedeelte van het verslag was de einduitspraak van den rechter
in 't vorig verslag (blz. 180) is medegedeeld ten aanzien van het in deze zaak nog niet verkregen.
Behalve voormelde som Tan f 150 724 en een bedrag van
verschuldigde over Januari ter zake van de pacht ter Sumatra's
Westkust. De t. a. p. vermelde regeling heeft aan de verwachting f 12 213 betreffende den hiervóór besproken achterstand op de
beantwoord , vermits na genoemde maand geene wanbetalingen pacht ter Sumatra's Westkust over 1890 en 1897, had het Goumeer voorkwamen en op de achterstanden over 1890 en Januari vernemeut over vorige pachtjaren ter zake van de opium1897 wordt afbetaald, zooals overeengekomen is. Dientengevolge paeht in laatstgenoemd gewest en in drie andere gewesten der
werd in 1897 in mindering ontvangen f 75 325,19 en bleef op buitenbezittingen aan pacht.-chulden nog in te vorderen
uit. 1897 nog in te vorderen f 12 213. De achterstanden over f 568 740,79°, in totaal derhalve (verg. de specificatie in bijlage
1884 t m 1880 wegens de pachten ter Sumatra's Westkust en HH sub V hierachter) f 720 883,79*.
Nadat iu 't vorig verslag (blz. 181) reeds is gewag gemaakt
iu Palembang, op uit. 1890 bedragen hebbeude f 224 343,08'en
f 119 453,18,° verminderden gedurende 1897, voor zooveel de van eene wijziging in Juli 1S97 (Indisch Staatsblad n". 190)
betreffende de .Minahassa
netto opbrengst der executoriale verkoopingen reëels bij 's lands gebracht iu de opiumpachtregleuienten
en Gorontalo (residentie Menado) 1 ) is thans nog aan te teekenen
kas waren overgebracht, tot f 211049,48' en f 118 919,82/.
Brachten de in de besproken vier gewesten gehouden nieuwe dat bij ordonnantie dd. 20 December 1897 (Indisch Staatsblad
verpachtingen een nadeelig verschil aan pachtsommen teweeg n". 292) de voorwaarden voor de pacht in Amboina eene vermet die over 1897 verschuldigd, van ten slotte f 110 043's jaars, duidelijking ondergingen, in zoover d a t , ter afsnijding van
slechts voor een bedrag van f' 17 448 werd dit goedgemaakt
door de verkregen uitkomsten bij de nieuwe verpachtingen in
') In de. westwaarts van dn UiunbUM langs de noordkust van Celebet
die gedeelten der overige buitenbezittingen , waar de pachttennijn
iobmaVefce staatjes Mol.uig Mongondo, ISnlang I t a n g , Kaidipang ,
meiiè met uit. 1897 kwam te eindigen, namelijk in de gewesten gelogen
Bintaoena en ItolangUoki, mode tot do residentie Jbnado bejioorendo . i* .
Billiton en Tiinor, zoomede, wat de afdeelingen tiroot-Atjeh en zooals
reeds op blz. M\ biervóór is vernield, in Januari W.iH (Indisch Staat9Minahassa betreft, in Atjeh en Menado. In bedoelde vier pacht- blad n . 1T), op verzoek van do radja's, van gouvernemontswogo de invoer
gebieden werd het opiummiddel afgestaan respectievelijk tegen van opium (en ook van st< rke dranken; verboden.
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mogelijken twijfel of de pacht zich, wat Boeroe betreft, tot het
geheele eiland uitstrekt dan wel beperkt is tot Kajeli (de hoofdplaatfl va» liet eiland), alsnog uitdrukkelijk is bepaald, dat,
waar in bedoelde voorwaarden de benaming .Hoeroe "of „Boero"
voorkomt, instede daarvan wordt gelezen „Kajeli".
A n d e r e v e r p a c h t e m i d d e 1 e n.
Java rn Madura. In al de gewesten van Java en op Madura
moesten in de tweede helft van 1897 enkel van de pandhuizen
en van de rundslaeht, trouwens — op de opiumpacht na —
de twee belangrijkste pachtuiiddelen aldaar, nieuwe verpachtingen
worden gehouden. Wat de ruiidslachtpaehtbetreft, omvat echter
het paehtgebied niet de Preanger Regentschappen, noch het
district (iandasoli der residentie Krawang, in welke streken
bedoelde belasting (welke ook betrekking heeft tot de slacht
van buffels, paarden en veulens) door de dessahoofden , tegen
genot van collecteloon , wordt geheven. In verband niet het voornenieu om, wanneer daarop zal lijn gerekend by de Indische
begrooting voor 1899, de eigen collecte der ruudslachtbelasting
op .lava en Madura algemeen in te voeren , tegen intrekking
van de p a c h t ' ) , werd b\j gouvernemeutsbesluit dd. 29 Augustus
1897 n . 9 het noodige bepaald om, met afwyking van den
voorbeschreven regel van tweeledige verpachting , namelijk voor
één jaar en voor meer jaren (Indisch Staatsblad 1897 n'. 179),
bedoeld pachtiniddel enkel voor het jaar 1898 te doen opveilen.
Voor de pacdhuispacht. zoomede voor enkele andere slechts in
sommige gewesten voor nieuwe verpachting aan de beurt gekomen
middelen , leidde de tweeledige opveiling in den regel tot toewijzing voor drie jaren , wat de vogelnestklippen aangaat voor
vijf jaren.
Ten gevolge van de nieuwe verpachtingen zal ter zake van
de middelen rundslacht en pandhuizen in 1898 zijn te innen
f 1 327 998 en f 1 145 250 of f 20 940 en f 47 940 meer dan in
1897 De pacht der dobbelspelen , waarvoor alleen in Saniarang
de termijn op uit. 1897 afliep , werd aldaar voor 1S98 afgestaan
tegen f 47 760, zijnde niet onbelangrijk meer dan voor 1897
be longen was. Wat de vogelnestklippen betreft, waarvoor slechts
in een paar gewesten nieuwe verpachtingen waren te houden ,
waren vooral in Soerabaija de biedingen lager: in genoemd gewest, waar laatstelijk het middel voor driejaren was afgestaan
Tegen f 40 800 's jaars , kon thans niet meer bedongeu worden dau
f 28 320 's jaars en wel voor den vijfjarigen termijn lb98 t ui 1902.
' Deze uitkomst wordt toegeschreven aan de geringere productie der
klippen of grotten als een gevolg van den roofpluk der laatste jaren,
tot tegengang waarvan, zooals reeds i n ' t vorig verslag (bis. 181)
is vermeld . inmiddels verscherpte bepalingen zijn uitgevaardigd
(Indisch Staatsblad 1890 n'. 129). In de residentie Madura daalde
de opbrengst van dit middel, ten gevolge van de nieuwe verpachtingen , mede bij gunning voor vijf jaren, van f 24 300 tot
f 21972 's jaars, zijnde in elke dier sommen de klippen in de
afdeeling Suinanap , waar de pachtovereenkomst ter zake nog
tot uit. 1898 bleef voortloopen , begrepen voor f 2640 's jaars.
Van de zijde van belanghebbenden bij de vogelnestpacht op
Madura werd geklaagd over dieverijen van Chineezen uit het op
Bali gelegen landschap Hadoeng.
Vroor alle kleine middelen gezimenlük bedraagt nu op Java
en Madura het totaal der pachtsommen voor 1898 f 3 033 948,
tegen f 2978286 (verbeterde opgaaf)OTer 1897, dus meer f60662
(/.i" de gewestelijke specificatie sub 1 van bijlage J J hierachter).
De aanzuivering van de pachtsommen geschiedde in 1897 over
het algemeen naar behooren. In het geheel was bij het einde van
het jaar op Java en Madura door 22 pachters , ougerekend de
boeten , gezamenlijk nog verschuldigd f 1313,25 , welke som op
uit. Maart 1898 was aangezuiverd op twee kleine posten na , ten
bedrage van f 30<> ter zake van de pacht der Duizend-eilanden
(Batavia). in handen geweest van den voortvluchtigen opiunipachter van Batavia c. a., en van f 681, wegens de aan een
inlander voor het tijdvak 1890 t m 1898 iu pacht afgestaan geweest zijnde overvaart in Pekalongan . waarvoor het contract
wegens wanpraestatie op 0 September 1897 was ontbonden , terwijl een nieuwe pachter —en toen tegen veel lagere pachtsom —
eerst met 1 Januari 1896 werd gevonden. De achterstand en ook
de door den lande beloopen schade zouden vermoedelijk niet op bedoelden inlander zijn te verhalen.
Onder tr.-lijk voirbehond van goedkeuring door den begrootlogo-wetgevci
i* ia beginne] leven besloten om. nurmat* de looprnda overe nkoinsten bet rellen Je de pacht der varkensslacht op Java ca Madura verstrijken (op ijcnige

uitzonderingen na, node met uit. 18'.>8) ook dit poehtntiddel te vervangen
ilour reehtstreekache heffing, en zulks met verbooging van de belasting van
i 1 tot 1' 1J30 per beaat.

Op de nog vorderbare achterstanden over vroegere pachtjaren
— over het tijdvak 1885 t/m 1890 ter zake van de kleine middeleu op Java en Madura bij het einde van laatstgenoemd jaar
bedragende hebbende f' 117 7:50 — werd in 1897 aangezuiverd
f 1700; zie daaromtrent het overzicht sub III van bijlage J J
hierachter.
In navolging van vroeger laat men hier nog eenige mededeelingen volgen met betrekking tot de pacht der pandhuizen op
.lava en Madura, het aantal van welke beleeningsinrichtingen
gedurende 1897, voor zooveel geëxploiteerd, 350 beliep (in 't
geheel waren in de 22 gewesten 304 pandhuizen toegestaan 2 ) ,
maar 14 waren er, bij gemis aan gegadigden, on verpacht gebleven). Ter zake van beweerde overtreding door de pachters van
het rentetarief werden in 1897 in 12 van de 22 gewesten 40
klachten berecht, met 4.5 beklaagden , waarvan 24 met geldboeten
en 2 met dwangarbeid buiten den ketting gestraft en de overigen
vrijgesproken werden. Drie van de vier overtredingen van dezen
aard , welke , in 1896 voorgekomen , bh' de afsluiting van de
Indische mededeelingen voor het vorig verslag nog niet berecht
waren . leidden tot de oplegging van geldboeten, terwn'1 de vierde
met vrijspraak afliep.
Uit 7 gewesten wordt gemeld dat de pachters, voornamelijk waar
het kostbare panden betrof, rente berekenden beneden het vastgestelde tarief.
Overtredingen van de bepalingen, regelende de bijhouding
der boeken, werden in 10 gevallen geconstateerd, waarvan 9
veroordeeling f*t geldboete ten gevolge hadden, terwijl in het
andere geval de beklaagde werd vrijgesproken. In de zaken,
betreffende 1890, waarop bij de afsluiting van het vorig verslag
nog geen uitspraak was gedaan, werden de overtreders almede
met geldboeten gestraft.
Gevallen van verlies of beschadiging van panden , o. a. ten
gevolge van diefstal. brand, enz., kwamen eenige malen voor,
en wel, naar wordt opgegeven, in 7 gewesten. De beleeners
werden steeds schadeloos gesteld, uitgezonderd in twee gevallen, waarin het onzeker was of de schade inderdaad wel in
het [landhuis was ontstaan. Voorts kwamen 2 vervolgingen
voor, wegens het niet dadelijk afgeven van panden bij de inlossing, waarvan de eene uitliep op minnelijke schikking,
doch in het andere geval de houder van het pandhuis veroordeeld
werd tot eenige dagen tenarbeidstelling.
Wegens het niet teruggeven van de voor voldaan geteekende
strook van het pandbriefje werden 6 personen voor den rechter
gedaagd. Eén hunner werd vrijgesproken, 4 beliepen eene geldboete , terwijl omtrent de berechting van één klacht nog niet
gebleken was. In IU gevallen werd door houders van pandhuizen
nog geldboete beloopen doordien voor het pandbriefje niet behoorlijk het voorgeschreven model was gevolgd.
Wegens overtreding van de voorschriften betreffende den verkoop van niet tijdig geloste panden werden 13 vervolgingen
ingesteld , waarvan er 0 nog in 1897 afliepen en veroordeeling
tot geldboeten ten gevolge hadden , hoedanige aHoop ook te
vernielden valt voor eene nog van 1890 dagteekenende vervolging
van gelijken aard, waarin eerst in 1897 uitspraak werd gedaan.
BiiüenbeziUiagett. Werd in 't vorig verslag (bis. 182) reeds
gewag gemaakt van een paar kleine wijzigingen, welke met
ingang van 1 Januari 189S de zoogenaamde kleine pachtmiddelen
in de gewesten Samatra'fl Westkust en Menado ondergingen,
door opheffing van de vogelnestpacht op de Batoe-eilanden en
door uitbreiding in laatstgenoemd gewest van de pacht der
dobbelspelen tot de afdeelingshoofdplaats Amoerang, — met
1 April 1S98 (Indisch Staatsblad n"*. 23 en 25) is laatstbedoelde
pacht ook in werking gebracht in de residentie Lampongsche
Districten, evenals de pacht der pandhuizen, welke inrichtingen
tot dusver in dat gewest krachtens licentie werden gehouden.
Voor de laatste drie kwartalen des jaars werden de beide nieuwe
pachten afgestaan tegen respectievelijk f'4059 en f2382, terwijl
de te Amoerang voor 't eerst afgestane speelpacht voor 1898
slechts kon bedingen f 180.
W aar pachtovereenkomsten met uit. 1897 kwamen te verstryken, hetgeen in Atjeh ten opzichte van alle pachtmiddelen
plaats had, doch in de meeste andere gewesten uitzondering
•) In 8 gewwtea kwamen in 18H7 overtredingen a in het licht ter zake
van het clandestien uitleeneii van kleine temmen tegen pand. In de36gcvallen , waarvan opgaat is gedaan (voor ééa gewest is het getal niet genoemd),
waren 38 beklaagden (o. a. I I in Keinbang en 11 in Japara). Va i ééa heklaagde bleef de zaak op uit. 18U7 nog hangende ; van de 37 anderen werden
er 9 vrijgesproken en 28 veroordeeld (tot tenarbeidstelling of ook wel tot
geldboete).
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was (in sommige gewesten behoefden in 't geheel geen nieuwe licentie aangevraagd. Een der licentiehouders in Riouw staakte
verpachtingen te worden gehouden), had de opveiling, in in Augustus 1897 zijn bedrijf wegens onvoordeelige uitkomsten.
opvolging van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1897 n". 180 De rentevoet, in 1897 bij de gelicentieerde pandhuizen gevolgd ,
(zie vorig verslag, blz. 183), in den regel tweeledig plaats, wordt opgegeven per maand te hebben bedragen: in de Laninamelijk voor één jaar en voor driejaren, en werd in de meeste pongsche Districten 3 a 7' 2 , in Riouw 5 a 10 en in Amboina
gevallen tot gunning voor den driejarigen termijn overgegaan , 3 a 6 pet., al naarmate de panden voor langere of kortere teromdat de biedingen voordeeliger waren dan voor één jaar. Op mijnen werden beleend, in Menado 4 a 5 , in Ternate 3 a 4 ,
den regel van tweeledige verpachting moest echter ditmaal uit- op Timor 4 en in Boeleleng (Bali) 5 pet.
zondering worden gemaakt met opzicht tot de pacht der sterke
B . Onverdachte middelen en inkomsten.
dranken en die der belasting op de sago, was, getah , enz.
in de afdeeling Bengkalis der residentie Oostkust van Sumatra,
en zulks in verband met de toen in overweging zijnde — sedert
Opium re;/ie. Nu de aanvankelijk in het vroegere pachtperceel
tot uitvoering gekomen — plannen tot invoering van de alge- i Madura en vervolgens in het vroegere pachtgebied der residentiën
meene toltarieven in genoemd gewest
I Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki genomen proef niet de exTen aanzien van het laatstelijk tot uit. 1897 verpachte recht I ploitatie van het opiummonopolie in eigen beheer aan de vervan invoer en verkoop van zout in Indrugiri (residentie Riouw I wachting bleek te beantwoorden, kon er toe besloten worden
en onderhoorigheden), welk pachtmiddel niet gehandhaafd zou | de regie, welke inmiddels met 1 April 1897 ook op het eiland
kunnen blijven bij de voorgenomen herziening der voor gemeld ! Lombok als proef in toepassing was gebracht, tot een vasten
landschap geldende toltarieven, omdat die herziening (sedert tot ; dienst te verheffen en tevens tot voorbereidende maatregelen
stand gekomen met ingang van 1 Juli 1898) zou teweegbrengen 1 worden overgegaan om eerlang ook in het overig pachtgebied van
dat zout onder het tarief van invoerrechten viel, werd voor 1898 | Java de opiumpacht door de regie te vervangen. Tot een en
niet tot nieuwe verpachting overgegaan , maar gelegenheid ge- ander was namelijk de gelegenheid geopend door de wet van 30
vonden — nadat bij Indisch Staatsblad lo97 n . 288 de noodige December 1897 (Nederlandsch Staatsblad n . 274 , Indisch Staatsvoorziening ter zake was getroffen — het middel tegen de be- blad 1898 n \ 5), waarbij fondsen waren toegestaan zoowel ter
staande pachtsom ondershands af te staan tot den datum van j voorziening in de meerdere uitgaven , vereischt voor de definiinvoering der voor Indragiri c. a. beoogde nieuwe toltarieven. tieve organisatie van het met de algemeene leiding van den
Met ingang van dien datum (1 Juli 1898) werd bedoelde zout- nieuwen dienst te belasten personeel en van het technisch perpacht ingetrokken (Indisch Staatsblad 1898 n . 189).
soneel, als voor den bouw en de installatie, op het terrein der
Over het algemeen waren de verschillen tusschen de nieuwe bestaande voorloopige bereidings- en verpakkings-inrichting,
«n de bestaande pachtsommen niet aanzienlek. Voor alle kleine van eene voor de toekomstige behoeften berekende nieuwe fabriek.
middelen gezamenlijk, ook voor die streken waar de driejarige De nieuwe fabriek zal vermoedelijk tegen het einde van 1899
pachtovereenkomsten eerst uit. 1898 of uit. 1899 komen te eindi- gereed zijn en de kosten daarvan, met inbegrip van die der
gen, bedraagt nu het eindcijfer aan pachtsom over 1898 (in ! installatie, zijn geraamd op f 2 212 000, daaronder tevens f 77 000
zeer enkele gevallen over een deel van dat jaar) f 1G09 845, ; voor het maken van eene p. m. 1300 M. lange spoorbaan ter
zijnde f 14 189 minder dan voor 1897. Per gewest en per pacht- verbinding van het emplacement der fabriek met de naastbij
middel vindt men die uitkomst gespecificeerd sub II van bijlage gelegen spoorweghalte (verg. blz. 105 hiervóór).
J J en tevens in vergelijking gebracht met de cijfers over 189i>
Regelingen voor de instelling van de opiumregie als vaste
en 1897.
dienst in het bestaande proefgebied (daaronder ook Lombok) en
Uitgezonderd wat betreft de pacht van het gedistilleerd in voor de latere invoering daarvan in het overig pachtgebied van
Riouw en onderhoorigheden (zonder Indragiri), werd al wat in «lava werden, ten aanzien van die punten welke eene dadelijke
1897 aan pachtsommen verschuldigd was. gebeel aangezuiverd. voorziening vereischten, uitgevaardigd bij ordonnantie dd. 18
Wel was er op uit. 1897 van 10 pachters nog in te vorderen Februari 1808 (Indisch Staatsblad n . 77). De uitbreiding van
f 6482 (ongerekend de boeten), maar deze pachters voldeden . het regiegebied tot de tegenwoordige pachtperceelen van Java
hun debet in de eerste maanden van 1806. Zooals reeds gezegd zal plaats hebben naarmate de omstandigheden het veroorloven ,
is op blz. 127 hiervóór, werd, tegelijk met de ontbinding op hetgeen in de eerste plaats afhankelijk is van de vorderingen
11» October 1897 van de overeenkomst betreffende de opiuinpacht met de nieuwe fabriek. Iutusscheii is gebleken dat de tijdelijke
in Riouw, ook die betreffende het gedistilleerd aldaar. welke installatie een genoegzaam vermogen heeft om ook het opium
beide pachten in dezelfde handen waren, ontbonden wegens te verwerken voor de residentie Soerabaija, in verband waaraanbetaling. Van lb' October tot 31 December 1897 werd de mede sedert besloten is (Indisch Staatsblad 1898 n°. 255) de
pacht door den resident tijdelijk ondershands afgestaan tegen regie aldaar met 1 Januari 1899 in werking te brengen. Bij eene
f 2500 's maands (de oorspronkelijke pachtsom beliep f 4025 tweede beschikking vau 18 Februari 1898 (Indisch Staatsblad
'smaands), terwijl inmiddels voor 1898 de pacht publiek werd ii°. 781 werd, met voorloopige handhaving van de bepalingen
aangeboden. Deze nieuwe verpachting leidde echter niet tot die voor de proef golden , voor zooveel noodig, de formatie van
definitieve toewijzing. Nog vóór het einde van 1897 werd even- het personeel voor den nieuwen dienst vastgesteld. De leiding
wel het middel voor 1898 ondershands afgestaan tegen f 3110 der regie, tijdens de proef toevertrouwd geweest aan den hoofd"s maands. Ter zake van deze nadeelige verschillen , zoomede van inspecteur voor de opiuni-aangelegenheden, is aan denzelfden
achterstand en boeten, valt op deze pacht in te vorderen f 20991. functionaris verbleven. echter met den titel van hoofdambtewaarvan alleen over 1897 f 10 011. Voor de invordering was de naar, chef van den dienst der opiumregie. In zijne geldelijke
tusschenkomst ingeroepen van den landsadvocaat te Batavia
positie kwam eenige verandering, maar overigens zijn zijne
In mindering van achterstanden over vorige pachtjaren ter verplichtingen, rechten en bevoegdheden voorloopig ongewijzigd
zake van kleine pachtniiddelen in de buitenbezittingen werd ge- gelaten. Aan hem zijn . ingevolge de nieuwe formatie , ook met
durende 1897 geïnd f 3194, en bleef nog te vorderen f 214055 het oog o]) de werkzaamheden ter voorbereiding van de uitbrei(verg. de opgaven sub III van bijlage J J hierachter).
ding van het tegenwoordig regiegebird . toegevoegd eeninspecOvertredingen van de pachtbepaiingen betreffende de pand- teur en een adjunct-inspecteur, een ingenieur (deze laatste in
huizen kwamen in 1897 in de buitenbezittingen niet aan het het bijzonder belast niet den bouw der fabriek), een directeur
licht. In die gewesten buiten Java en Madura, waar deze pacht vau de fabriek, een plaatsvervangend directeur, een werktuigniet werkt, is voor het houden van een pandhuis eei,evergun- kundige en een commies , al welke betrekkingen — uitgenomen
ning noodig van het hoofd van gewestelijk bestuur, geldig tot nog die van plaatsvervangend directeur der fabriek — sedert
uit. van het jaar en alleen voor de daarin genoemde plaats. zijn vervuld. Het tot dusver tijdelijke personeel l»ü de fabriek .
Zoodanige vergunningen, onderworpen aan t (50 zegelrecht. de depots en de verkoopplaatsen . enz., kan definitief worden
werden er in 1897 21 uitgereikt, namelijk in de Lampongsche aangesteld.
Districten 3 , door de houders waarvan 14 505 beleeuingen w erden gesloten met een beleeningsbedrag van f 4 9 259: in Riouw
Do loop van het debiet van regie-opium gedurende 1897 kan
5 (47 457 beleeningen, waarop f 123 517 werd voorgeschoten): voor elk der vier destijds tot het proefgebied behoorende gein Menado 7 (25 470 en f 10157(3); in Ternate 2 (5959 en westen en voor de afdeeling Lombok blijken uit de sub I van
f 10 915): in Amboina 1 (100 en f487); opTimorS (19 007 en bijlage Kl\ hierachter verzamelde niaandopgaven. In Pasoeroean
f 4 7 249) en in Boeleleng (Bali) 1 (1857 en f4931). Op het en Bezoeki werd in lt97 meer gedebiteerd dan in 1890 (46358
eiland Lombok, waar het licentiestelsel werd ingevoerd met 1 en 24 172 thail. tegen respectievelijk 1<> 171 en 22 824). in
April 1S!>7 (Indisch Staatsblad U . 35), werd nog geen enkele Probolinggo en Madura minder (18 132 eu 11891 thail, tegen
Handelingen der Staten-G<meraal. Bijlagen 1898—1899.
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respectievelijk 18851 en 14407) ')• De redenen, die in bet vorig bare lokalen tot verbruik van opium uitgereikt, en in Pasoeverslag (blz. 183) zn'u vermeld voor den achteruitgang van het roean 6 dergelijke vergunningen , waarvan echter 5 , op verzoek
debiet in de laatstgenoemde twee gewesten, werkten in 1897 van de houders, weder werden ingetrokken. Aan het einde van
nog na. Daarbij kwam in den aanvang van het jaar de minder 1897 bedroeg het aantal gelicentieerde verbruikplaatsen in Madura,
gunstige oeconomische toestand, een gevolg van den laugdurigen Probolinggo, Bezoeki en Pasoeroean alzoo respectievelijk 22,
oostmousson van 1896, waardoor minder tweede gewassen kon- 14. 7 en 41.
den worden geplant en van de geplante nog een belangrijk
Voor het vervoeren, uitsluitend naar de erfpachtsondernemindeel mislukte. De invloed hiervan was in de eerste maanden gen, van meer dan één thail regie-opium werden in 1897 in
van 1897 (Januari uitgezonderd) ook merkbaar op het debiet in Pasoeroean 55 vergunningen uitgereikt (7 minder dan in 1896),
Pasoeroean, dat zich evenwel herstelde door den gunstigen waarvan er in den loop van het jaar 4 werden ingetrokken. Al
koffieoogst, welke eene grootere toestrooming van vreemd volk deze 55 vergunningen betroffen de afdeeling Malang. Tegen 3
in den pluktijd ten gevolge had. Het debiet in Bezoeki, althans in 1896 (alle voor de afdeeling Banjoewangi) werden in 1897
in de afdeeliugeu Djember en Banjoewangi, bleef in alle maanden in Bezoeki 7 dergelijke vergunningen verleend (behalve voor
van het jaar 1897 boven dat in 1896 , hetgeen wordt toegeschreven Banjoewangi ook voor Djember).
aan den vasten of tjjdelijken aanwas der bevolking in genoemde
Het bij de opiumregie in dienst gesteld personeel gaf over het
afdeelingen , als een gevolg van de voortgaande ontwikkeling algemeen reden tot tevredenheid. In de uitgaven voor inlandsen
der landbouw-industrie en van het nog in uitvoering zijn van personeel werd eenige bezuiniging gebracht. Voor Pasoeroean,
werken ten behoeve van den staatsspoorweg Probolinggo-Djem- waar alle mantri-verkoopers gelijkelijk bezoldigd waren met f 50
ber-Panaroekan. De goede afloop van den tabaksoogst in Djember 'smaands, werd besloten geleidelijk over te gaan tot eene indeemag mede gerekend worden tot de vermeerdering van het debiet ling in drie betalingsklassen , met maandelijksche bezoldigingen
te hebben medegewerkt. In de afdeeling Bondowosso daalde het van f 50, f 40 en f 30. Eene regeling in gelijken geest werd
een weinig en in de afdeeling Bezoeki vrij sterk. Reeds meent ook voor de helpers in de verkoopplaatsen getroffen. Op Madura
men in den achteruitgang van het debiet in Probolinggo , een werden de helpers bij enkele kleine verkoopplaatsen geheel afgedeel van Bezoeki en in Madura bepaaldelijk eene uitwerking te schaft, en bij eenige andere verkoopplaatsen, alsmede in het
zien van de regie zelve, die tegenover het debiet een onzijdig depot, hun aantal van twee op één gebracht. In verband met
standpunt inneemt, in tegenstelling met de pacht, die haren de verhooging van de traktementen der oppassers bij de nieuwe
afzet door alle middelen trachtte te vermeerderen. De resident formatie van de politie in de gouvernementslauden op Java en
van Probolinggo schrijft aan de regie een verminderd opium- Madura (Indisch Staatsblad 1897 n". 65), kon op de fondsen der
gebruik onder de gezeten bevolking toe, tot steun van welke opiumregie, bestemd om door middel van toelagen de inkomsten
meening hij er op wijst, dat het debiet ook in de laatste helft van reeds in dienst zijnde oppassers te verhoogen, belangrijk
van het jaar over het algemeen ten achter stond bij dat in 1896, worden bezuinigd.
hoewel de oeconomische toestand der bevolking op het einde
De politie, door de regie-ambtenaren voorgelicht, hield hare
van 1897 gunstiger was dan in de laatste maanden van 1896. aandacht gevestigd op den loop van het debiet, op den indiviVan Madura wordt gemeld , dat, hoewel het individueele opium- dueelen inkoop van opium van verschillende schuivers, deed
gebruik der meeste schuivers ook vroeger niet groot was, verschei- verdachte personen nagaan , trachtte inlichtingen te verkrijgen
dene hunner het dagelijks-:h rantsoen nog beperkt of het gebruik omtrent aanwezige sluikwaar, enz.
van opiuin geheel gestaakt hebben , terwijl er slechts weinig
De statistiek der gedurende de jaren 1896 en 1897 gedane
nieuwe schuivers bijkwamen en het opiumverbruik der laatsten i opium-aanhalingen in het gebied der regie (zie liet gewestelijk
niet opweegt tegen dat der vertrokken of overleden vaste afnemers. overzicht opgenomen sub III van de reeds aangehaalde bijlage KK)
Gelijke redenen vermeldt de resident van Bezoeki ter verklaring schijnt te wijzen op verzwakking van de krachten der smokkevan de vermindering van het debiet in de afdeeling van dien naam. laars tegenover de regie. Terwijl in 1896 in de vier besproken
De debietprijzen ondergingen in den loop van 1897 geen gewesten in het geheel 353 overtredingen van de bepalingen
verandering. Niettemin steeg de gemiddelde prijs per thail nopens het bezitten , vervoeren of verkoopen van opium werden
in Pasoeroean, Bezoeki en Madura, van respectievelijk f20,99, geconstateerd , kwamen in 1897 aldaar niet meer dan 208 opiumf 18,66' en f 16.91 in 1896, tot f 21,14, f 18,76 en f !6,99 in overtredingen aan het licht (daaronder 4 en 10 respectievelijk
1897. Dit wordt verklaard door den in verhouding steeds grooter in de verboden kringen van Pasoeroean en Probolinggo, tegen
wordenden omzet van tikee en kleine opiumtubes , die evenredig 2 en 17 in 1896; in de verboden kringen van Bezoeki werd in
duurder zijn dan de tubes met grooteren inhoud. In Probolinggo 1896 4 malen , in 1897 geen enkele maal opium aangehaald).
nam op de hoofdplaatsen de gedetailleerde opiumverkoop in Vooral de aangehaalde hoeveelheid opium , in 1896 in de vier
groote tubes toe en werden betrekkelijk veel tubes van 25 matta gewesten ruim 68 katti bedragen hebbende (na herleiding van
(op één na de grootste soort) verkocht. De iniddelprijs daalde het bereid opium tot het gewicht in ruwen staat), verminderhalve in die residentie van f 21,97s per thail in 1896 tot derde aanzienlijk en beliep in 1897 (herleid als voren) slechts
f 21,80 per thail in 1897. Over de vier gewesten dooreengenrunen ruim 31 katti. Evenals in het voorafgegane jaar was ook in
nam de gemiddelde prijs toe van f 20,07s tot f 20,21.
1897 het meerendeel van het in Java's Oosthoek en op Madura
Gedurende 1897 bleef het getal verkoopplaatsen op Madura aangehaalde opium niet van de regie afkomstig.
32 en in Probolinggo 18 bedragen. In het vorig verslag (blz. 184)
Andere overtredingen van de regie-ordonnantie kwamen in
werd reeds melding gemaakt van eenige in de eerste zes maanden Madura en in Pasoeroean respectievelijk 22 en 3 maal voor;
van 1897 tot stand gekomen wijzigingen in het aantal verkoop- voor de twee andere gewesten is zulks niet opgegeven. Het
plaatsen in Bezoeki en Pasoeroean, dat dientengevolge op 38 en verschil in prijs van het opium in de afdeelingen Pamakassan
37 kwam te staan, welk laatste cijfer in December mede op38 (Madura) en Djember (Bezoeki) deed een inlander uit eerstgewerd gebracht door de opening in de afdeeling Malang van noemde afdeeling besluiten zijn daar gekocht regie-opium in
eene nieuwe verkoopplaats te Xgebroek . eene welvarende, Djember van de hand te zetten; hij werd betrapt en gestraft.
aau de nieuwe spoorlijn Malang-Blitar gelegen dessa . van- Overigens waren de gedane aanhalingen of geconstateerde overwaar verscheidene naar de erfpachtsperceelen leidende wegen tredingen van weinig belang. De overtreders waren in de resiuitgaan. Eene nabij het zeestrand gelegen verkoopplaats in de dentiën Pasoeroean , Bezoeki en Madura voor het meerendeel
residentie Bezoeki werd, wegens hare ongezonde ligging, meer inlanders; voor Probolinggo is van den landaard der overtreders
landwaarts in naar een gezonder oord overgebracht (.Januari 1898). geen melding gemaakt.
In laatstgenoemd gewest, /oomede in Probolinggo. bleef het
aantal gelicentieerde verbruikplaatsen onveranderd. Maar op
Door de voorloopige gouvernements-tjandoefabriek werden in
Madura, waar de afstand tusschen de wettige verbruikplaatsen 1897 gevuld en voor verzending gereed gemaakt 4 822 250 tubes
te veel aanleiding gaf tot het verbruiken op andere vereenigings- tjandoe en 6 509 200 gelengs tikce, in 't geheel bevattende
plaatsen, werden 8 nieuwe licentiën tot het openen van open- 114 655 thail of 7106 katti bereid opium. Verwerkt werden daarvoor 11480 katti ruw opiuin (93(53 katti Bengaalsch en 2117
katti Levantsch) en 4üh'/2 katti djitjing (overblijfselen van gerookt
i) Werdi n van de in 1807 gedebiteerde hoeveelheden g e d a m d e de eerste
helft van dat jaar garieten: in Paaoereen t l 6 1 8 , m IteaeefcJ 11889, in regie-opium) of aan ruwe grondstof in 't geheel 11945' •> katti.
PrOboliftirgO 8fiOM en in Madura "i4::8 thail, g e d u w d e de eer-te z o maanden
Hieruit werd verkregen 0474' 2 katti tjandoe of 54.2 pet., d. i.
van ÏS'.W waren de ileliii•tejjl'ers in de vier gewesten respectievelijk 20 715,
nog iets meer dan in 1896, toen het percentage 53.5 bedroeg
12 261 . K41") en ">44.'1 thail: voor Madura dus in laatstgenoemd tijdvak BBge*
en ruim 4 pet. hooger dan de officieel aangenomen verhouding
noeg g u n verschil, doeli in Pezoeki weder meer ( + 379 thail >; in Pasoeroean
en Probolinggo echter eene vermindering met respectievelijk 811 en 188 thail. van 2 tot 1 tusschen ruw en bereid opium. De uitlevering van
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tjandoe uit Levantsch opium is gewoonly'k minder dan uit het (gemiddeld f 2 per thail), zooveel lager was te stellen uit
Bengaalsch. In September 1897 leverde eene party Ivevantsche hoofde van minder debiet. Over 1897 bleef dus als netto insoort zelfs niet meer dan 38.68 pet. aan tjandoe uit, terwyl komst f 1399 610 over, tegen f 1397 587 over 1896. Blijkens
anders het rendement uiteenloopt tusschen 42.39 en 49.05 pet. de becijfering, opgenomen sub III in bijlage" QQ van 't vorig
Men vermoedde oneerlijkheid bij de werklieden van de fabriek, verslag, leverde laatstgenoemde som, tegenover de geldelyke
uitkomsten door het Gouvernement laatstelyk in genoemde gedoch by onderzoek werd dat vermoeden niet bevestigd.
Voor den opkoop van djitjing werd in 1897 uitgegeven f64 797, westen verkregen onder het pachtstelsel , een nadeelig verschil
tegen f 74 241 in 1896. Vertegenwoordigde de in laatstgenoemd op van f 84 537. Op gelyke wyze berekend, was over 1897,
jaar opgekochte djitjinjr voor de fabriek eene waarde van f 5307 niettegenstaande verminderd debiet, het nadeelig verschil voor
of ruim 7 pet. van de bestede som, in 1897 werd uit de djitjing de regie iets minder, namelijk f 82 514. By deze becijferingen
niet meer dan 5' 2 pet. of voor eene waarde van f 3598 aan zijn echter niet in aanmerking genomen de kosten welke de
grondstof verkregen. Meermalen moest djit.jing worden afgekeurd regie veroorzaakt wegens pensioenen, verlofstraktementen,
wegens vervalsching met andere stoffen of te gering morphine- kosten van overtocht, enz.
gehalte.
Zooals hiervóór terloops werd herinnerd en in 't vorig verslag
Over de qualiteit van het door de fabriek afgeleverde opium (blz. 185/186) uitvoerig is vermeld , is door het Gouvernement
in tubes kwamen alleen uit Banjoewangi (Bezoeki) klachten in, met 1 April 1897 het opiummonopolie. en wel niet exploitatie
en wel in het bijzonder met betrekking tot de tubes van 12' 2 in eigen beheer. ook ingevoerd in de, nieuwe gouvernementsen 5 matta, welke klachten bij onderzoek van dat opium afdeeling Lombok, doch met verdere handhaving van het reeds
aan de fabriek ongegrond bleken. Gegrond daarentegen was onder het voormalig vorstenbestuur bestaande verbod van vereene klacht uit Banjoewangi over de onvoldoende vulling vau bruik voor de inheemsche bevolking, zoowel Sassaks als Baliërs,
enkele tubes. In Augustus 1897 werden by' de fabriek 65 tubes en overigens nog met verschillende beperkingen voor hen aan
van 1 matta en 1485 tubes van 2 matta van Banjoewangi terug wie het verbruik geoorloofd is (vreemdelingen). Werd het verontvangen , die onvoldoende gevuld bleken te zijn. Van dezelfde bruik onder het vorstenbestuur geschat op 18Ó0 thail 's maands,
partijen had de fabriek nog in voorraad respectievelijk 117 000 gedurende de eerste twaalf maanden der regie beliep het debiet,
en 36 000 tubes. Die van 1 matta werden opnieuw gecontroleerd ondanks de op Lombok ook onder de regie gehandhaafd geen konden, na schifting, meerendeels behouden blyven; de bleven lage verkoopprijzen (f 2,50 en f 3 per thail), slechts
tubes van 2 matta moesten alle opengesneden en omgewerkt 13 732 thail, met eene opbrengst van f 39 856 , zijnde gemidworden. Eene andere bezending van Banjoewangi by de fabriek deld per maand 1144 thail, met eene opbrengst van f 3321.
terug ontvangen opium bestond uit 91 tubes van 5 matta, waar- Het geringst was het debiet in de eerste twee maanden (achtervan eenige lek bleken te zyn , terwijl andere door het rollen bij een volgens 713 en 933 thail), vernioedelyk doordat niet al het
de controle lek sprongen ; deze tubes bleken over het geheel op het tydstip van invoering der regie van vroeger aanwezig
niet zoozeer onvoldoende als wel onregelmatig gevuld. Klachten opium was ingeleverd; daarna steeg het vrij geregeld met elke
omtrent de tikee werden alleen in het begin vau 1897 vernomen; maand, zoodat het in Januari 1898 1379 thail bedroeg, om echter
sedert echter het fabriekspersoneel met de eischendertikee-verpak- in Februari en Maart d. a. v. te dalen tot 1180 en 1306 thail. ')
king beter vertrouwd geraakte , hielden ze op. Voor de tikee werd
Als eenige verkoopplaatsen bleven Anipenan en Laboean Hadji
eene nieuwe en weinig kostbare verzendiugswyze ingevoerd, aangewezen. Van de op Lombok opengestelde gelegenheid tot
waarbij door middel van houten raampjes de platen onbewegelijk het verkrijgen van vergunningen voor het vervoeren van meer
in de kisten worden gehouden , zoodat ze niet op elkaar druk- dan één thail regie-opium ten behoeve van personen , aan wie
ken : dientengevolge heeft de tikee van de verzending per spoor, het. opiumgebruik geoorloofd is en die gevestigd zijn in eene
vroeger wel eens tot beschadiging aanleiding gevende, thans nederzetting waar opium mag worden gebruikt, maar geen
weinig te lyden.
verkoopplaats is toegestaan (zie blz. 185 van het vorig verslag),
De verzending van opium en tikee naar het regie-gebied had werd kort na de invoering der regie door 5 personen gebruik
geregeld plaats: van opium meestal éénmaal 's maands; van gemaakt; in den loop van het jaar moesten echter 4 van die
tikee , welke meer aan spoedig bederf onderhevig is , om de tien vergunningen weder worden ingetrokken.
dagen.
Aanhalingen van opium kwamen in den eersten tijd na de
Ook bij de distributie door de depóthouders over de verkoop- invoering der regie op Lombok nog al dikwijls voor; later vonplaatsen deden zich geen moeielykheden voor. Doordien deze den zij minder plaats. De overtredingen, in het geheel tot een
ambtenaren gaandeweg beter op de hoogte zyn gekomen van de aantal van 33 geconstateerd, betroffen voornamelijk regie-opium,
behoefte vau elke verkoopplaats in verschillende tijden van het dat by tot de inheemsche bevolking behoorende personen of op
jaav, waren tnsschentydsehe verzendingen minder noodig, zoo- verboden plaatsen werd aangetroffen.
dat in 1897 op de transportkosten niet onbelangrijk kon
De djitjing werd, evenals elders in het regiegebied , ook op
worden uitgespaard.
Lombok, vooral te Ampenan, dikwyls met andere stoften verTen aanzien van het geldelijk en materieel beheer der debi- mengd ; ook hier had de strengere keuring eene verminderde
tanteu werd bepaald , dat zy te dier zake eenmaal 's jaars , door inlevering ten gevolge.
tusscheDkomst van het departement van financiën , eene verantverzending van het opium (tjandoe) naar de verkoopplaatsen
woording bij de algemeene rekenkamer moeten indienen. Bij —De
tikee
wordt op Lombok niet gesleten — geschiedt met de
overgave van het materieel beheer zal de tusschentyds op te stoomschepen
der Kouiuklijke Paketvaartmaatschappij. Bij hooge
maken verantwoording van den afgetreden rtebitant aan de alge- zee leverde de
lossing weleens moeiel ijk heden op, zoodat dan
meene rekenkamer (mede door tusschenkomst van het departement meer dan gewoonlijk
moest worden betaald , zonder dat echter
van financiën) moeten worden ingezonden zoo spoedig mogelijk het voor transportkosten
geraamd bedrag werd overschreden.
en uiterlijk binnen één maand, gerekend van den laatsten dag
In
de
negen
maanden
van
1897, gedurende welke deopiumder overgave. Deze voorschriften sluiten zich aan bij de reeds regie op Lombok in werking
werd ten behoeve
bestaande regelingen en hebben geen >vezeulijke veranderingen daarvan uitgegeven (verg. sub isII geweest,
bijlage KK hierachter)
in de administratie ten gevolge gehad. Omtrent de overstortingen f 29 210, en stond daartegenover aanvanontvangsten
(wegens den
van de door de verkoopers ontvangen gelden wordt nog aangevan 9806 thail) f 28 621 , derhalve een nadeelig verschil
teekend dat op Madura enkele kleine verkoopplaatsen thans niet verkoop
van f 589. In evengenoemd bedrag van f 29 210 is evenwel bemeer driemaal, doch slechts eens per maand storten.
grepen eene niet jaarlyks terugkeerende uitgaaf vau f 500
De geldelijke uitkomsten der regie over het jaar 1897 waren wegens aankoop van een politievaartuig.
ongeveer gelijk aan die van het voorafgegane j a a r . zooals in
bijzonderheden kan blijken uit het overzicht subII van bijlage KK.
vu uitvoerrechten. Do verschillende thans met betrekking tot
Tegenover eene bruto opbrengst voor de vier gewesten gezamenlijk de Ingouvernenients-toltarieven
gouveruements-tolgebied te
van f 2 052 901 in 1896 en van f 2 022 323 in 1897, stond aan vermelden maatregelen . doch endiehet
eerst
van invloed zijn op de
lasten: in 1896 ft555 314 en in 1897 f622 713, derhalve thans rechtenheffing over 1898, zijn de volgende:
f30 578 minder opbrengst, maar daarentegen ook f 32 601 minder
1". de afschaffing van het uitvoerrecht van suiker in Xederuitgaven. De besparing op de uitgaven was voor f 28200 het
gevolg van bezuiniging op de exploitatiekosten en voor f 4401
hieraan toe te schrijven dat de post „zelfkosten van het ver!) In ili' drie latere meaililm was het debiet achtereenvolgens 1"2.';7, 1318
kochte opium ", berekend naar denzelfden maatstaf als in 1896 en HUT thail.
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landsch-Indië, waartoe werd overgegaan bij de wet van 1 Februari
1898 (Nederlandsch Staatsblad n°. 45), in Indië afgekondigd onder
dagteekening van den 14den dier maand (Indisch Staatsblad 1898
n . (55), in verband waarmede (zie art. 31 . laatste lid, van het
Regeeringsreglement) bedoeld uitvoerrecht niet meer verschuldigd
was voor suiker die van Java en Madnra werd uitgevoerd na
15 Maart 1898 en uit het overig tolgebied na 24 Mei d. a. v.
Voor zooveel reeds uitvoerrecht voldaan was wegens suiker,
welke op gemelde tijdstippen nog niet uit het tolgebied was
uitgevoerd , werd ter zake van de teruggaaf van het gehevene
het noodige geregeld bij ordonnantie van 28 April 1898 (Indisch
Staatsblad n •. 155);
2°. de overneming door het Gouvernement, tegen schadeloosstelling van den betrokken inlandschen bestuurder (zie blz. 17
hiervóór), van het recht van tolheffing in de tot de residentie
Kiouw en onderhoorigheden behoorende landschappen op Suniatra's vasten wal buiten Indragiri, en de invoering aldaar,
in verband daarmede, met ingang van 1 Juli 1898(ordonnantie
van 9 April 1898, Indrsch Staatsblad i r . 129), van de algemeene
tarieven van in- en uitvoerrechten, en zulks ook in het aangrenzende landschap Indragiri (waar reeds sedert Augustus 1892
voor gouvernementsrekening tolrechten werden geheven volgens
speciale tarieven), een en ander echter met dien verstande dat
van de tot dusver voor Indragiri gegolden hebbende uitvoerrechten die voor sommige boscliproducten (sago inbegrepen) behouden bleven en tevens voor het aangrenzende nieuwe gouvernemeuts-tolgebied toepasselijk werden verklaard:
3'. de vervanging, met ingang van 1 Juni 1898. van de gedurende 1896 en 1897 in de residentie Oostkust van Sumatra
gewerkt hebbende overgangstarieven (zie vorig verslag , blz. 186)
door voormelde algemeene tarieven , mede behoudens deze uitbreiding dat voor sommige boschproducten (sago inbegrepen)
de bestaande uitvoerrechten gehandhaafd bleven (ordonnantie
Tan 9 April 1898, Indisch Staatsblad o". 132);
4°. de vervanging, met ingang van 1 Mei 1898, van de in
de nieuwe gouvernementsafdeeling Lombok (residentie Bali en
Lombok) tot dusver gewerkt hebbende speciale toltarieven door
meerbedoelde algemeene tarieven, echter met dit onderscheid,
dat zout op Lombok, waar het zoutmonopolie niet werkt, in
elk geval aan invoerrecht blijft onderworpen, ook al is het te
beschouwen als binnenlandsch product, elders uit NederlandschIndië aangevoerd (ordonnantie van 9 April 1898 , Indisch Staatsblad u". 133);
en 5°. de op blz. 21 hiervóór terloops reeds besproken inlijving bij het gouverneruents-tolgebied , en wel met van-krachtverklaring aldaar van de algemeene tarieven , voorshands van
een deel der residentie Menado , namelijk van de Minahassa en
het district Kwandang der afdeeling Gorontalo. zoomede (voor
zooveel noodig tegen schadeloosstelling van de betrokken bestuurders) van de onder inlandsch bestuur staande landschappen
ter noordkust van Celebes, met namen Bolang Mongondo, Bolang
Oeki, Bintaoena , Bolang Itang , Kaidipang en Bwool, en van
de Sangi- en Talaut-eilanden (ordonnantie van 3 April 1898,
Indisch Staatsblad n". 120). Deze maatregel, die in werking is
getreden op 1 Juni 1898 , strekt tot aanvankelijke uitvoering van
de wet dd. 1 Februari 1898 (Nederlandsch Staatsblad u". 4 3 ,
Indisch Staatsblad n s . 114 en 119), waarbü , door wijziging van
art. 6 der wet van 17 November 1872 (Nederlandsch Staatsblad
n". 130, Indisch Staatsblad 1873 n . 35), gelegenheid was gegeven om het in de residentie Menado tot dusver werkende
vrijhavenstelsel een einde te doen nemen. ')
In de bepalingen tot uitvoering van de genoemde maatregelen
betrekkelijk Menado, Indragiri en de residentie Oostkust van
Sumatra is rekening gehouden met nog loopende pachtovereenkomsten wat betreft bestaande vrijstellingen van enkele artikelen.
Tot regeling van de heffing en verzekering van in- en uitToerrechten in het nieuwe gouvernements-tolgebied der resi>; Tot iniijvinjf bij bet gonrerBetnenta-tolgebled ook van bet overig deel
der residentie Knudo, namelijk van de geheete al'deelinjf Gonontajo idaaronder ook de landschappen Ma de Tomini-bochti, en teven» ook van detot
de residentie Ternate behoorende afdrelintr Raajpjaad(welke streken , evenals
de Toininisihe Isadiobappra. een hel marijk deel uitmaken van liet veld uat
door den OoroataJoachea grootaaadel geëxploiteerd wordt i. waroa tijdens de
abluithif van dit gedeelte van ket verslag voorstellen raa de Iadisebe Begeering bier te lande in behandeling.
Ten aanzien van de mag in hoever in bet oostelijk deel van den Indiseheii
Archipel tot verdere ophelling van vrijhavens ware over te gaan, was het in
Indié' aaabaagig overleg nog aiet beëindigd.

dentiën Riouw en Menado werd voor eerstgemeld gewest overgegaan tot toepasselijk verklaring op de geheele afdeeling Indragiri,
behoudens de noodige wijziging, van het tot dusver alleen voor
het landschap Indragiri gegolden hebbende reglement van die
strekking, terwyl voor het nieuwe tolgebied van Menado in het
onderwerp werd voorzien door de hoofdplaats Menado te brengen
onder de werking der voor de havens Batavia, Cheribon , Samarang , Soerabaija en Padang van kracht zijnde bepalingen (Indisch
Staatsblad 1882 n". 240) en door de overige plaatsen waar tolkautoren gevestigd werden, te onderwerpen aan de bepalingen
die krachtens gemeld Staatsblad voor de zoogenaamde kleine
havens gelden, doch zulks, wat de hoofdplaats Menado betreft,
met een paar noodige afwijkingen, waarvan de voornaamste de
gelegenheid opent om, wanneer wegens onveiligheid van de
reede van Menado aldaar niet kan worden geladen of gelost,
de goederen Tan Menado, of die voor Menado bestemd . te laden
of te lossen in de door een landweg met die plaats verbonden
haven van Kema en aldaar de vereischte douane-formaliteiten
te vervullen. Oe in het nieuwe tolgebied van Menado bestaande
voor den algemeenen handel opengestelde havens. met namen
Menado, Kema, Amoerang en — eerst sedert 1 April 1898
(verg. blz. 21 hiervóór) — ook Belang en Kwandang, zijn gerangschikt onder de voor algemeenen invoer en algemeenen
uitvoer geopende havens. Behalve in genoemde 5 havens zijn
nog op 9 andere plaatsen der residentie Menado tolkantoren gevestigd, en wel in Bolang Mongondo 2 (Bolang Mongondo en
Kottuboeua) en in elk der overige noordkust-rijkjes, behalve
in het kleine Kaidipang , 1 (namelijk te Bolang Oeki, Bintaoena,
Bolang Itang en Bwool), en verder 3 in den Sangi- en Talautarchipel (Taroena op Groot-Sangi, Oeloe op Siauw en Liroeng
op het Talautsche eiland Salibaboe). De kantoren te Amoerang,
Kwandang, Taroena en Liroeng worden beheerd door het hoofd
van bestuur ter plaatse , de overige kantoren staan onder speciaal
i personeel der in- en uitvoerrechten. Bij de regeling van het
douane-toezicht in de afdeeling Indragiri werd dat toezicht in
het landschap van dien naam verbeterd door aan de Indragiririvier het tot dusver door een ontvanger beheerde kantoor Kwala
Ladjau over te brengen naar het verder stroomopwaarts gelegen
Ringat, de standplaats van den controleur der afdeeling, die
tevens als fungeerend ontvanger is opgetreden, bijgestaan door
een verificateur, en door de vervanging van het kantoor Anak
Sirka nabij de monding der Gaoeng-rivier door een kantoor te
Kwala Gtioeng. tevens dienende voor het landschap Gaoeng,
terwijl voor de overige landschappen, met namen Reteh . Igal,
Mandah en Kateman , kantoren gevestigd werden te Kotta Bahroe
(Keteh), Kwala Mandah (Mandah) en Soengei Goentoeng(Kateman), deze drie, evenals Kwala Gaoeng, beheerd door speciaal
personeel. Overigens zal, met vergunning respectievelijk van
den ontvanger te Ringat en van dien te Kwala Mandah , ook
te Prigi Radja en te Kwala Igal gelegenheid kunnen worden
gegeven tot het vervullen van douane-formaliteiten.
Bij de afsluiting van dit gedeelte van het verslag waren
plannen in voorbereiding om nog in een ander deel van Sumatra,
namelijk in Groot-Atjeh, over te gaan tot de heffing van inen uitvoerrechten voor rekening van het Gouvernement. (Over
de openstelling voor den algemeenen handel, met ingang van
1 Januari 1898 , van eenige havens in de Atjehsche onderhoorigheden zie blz. 10 hiervóór.)
De toegenomen beteekenis van het tot dusver door den controleur
bij het binnenlandsch bestuur beheerde tolkantoor te Benkoelen
vorderde de aanstelling van een afzonderlijken ontvanger, waartoe, aanvankelijk op tijdelijken voet, werd overgegaan met ing U g van 1 Juni 1898 (gouvernementsbisluit dd. 9 April 1898
n". 6). Over den tot dusver den controleur, fungeerend ontvanger,
toegevocgden Europeeschen opziener der douane , welke beambte
nu kon gemist worden , werd beschikt ten behoeve van de in
het belang van den zich uitbreidendeu handel op de Batoe-eilandeu
(Padangsche Benedenlunden) gewenschte oprichting van een tolkantoor te Poeloe Tello. Als fungeerend ontvanger bij het nieuwe
kantoor werd aangewezen de ter plaatse gevestigde civiele gezaghebber (Indisch Staatsblad 18U8 n"«. 136 en 137).
Van de plaatsing van een afzonderlijken ontvanger te Benkoelen
werd tevens gebruik gemaakt om die plaats, tot dusver gerangachikt onder de havens, die voor algemeenen uitvoer.
doch slechts voor beperkten invoer zijn geopend, te verheffen
tot eene ook voor algemeenen invoer opengestelde haven
(Indisch Staatsblad 1898 n". 135). Wel blijft Benkoelen, bij gebrek aan rechtstreeksche stoomvaartverbinding met het buiten-
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1ste halfpur
Ute halfjaar
huid . nog alies ontvangen via Batavia , maar de verplichting
1898.
189fl.
1897.
1897.
om de buiten Nederlandsch-lndiè' ingeladen , aan invoerrecht Invoerrecht .
f 4 597 129
f 8 69:.' tt»
f 9 141785
f 4 39} 560
onderworpen handelsgoederen, voor Benkoelen bestemd, ter Uitvoerrecht
1 701 M l
2 010 389
Tlt 11,8
813 890
74 103
33 080
Gó 8C0
44 299
plaatse van eersten invoer (in ca~u Batavia) te lossen . om aldaar Pakhuishuur
loot de douane behandeld te worden , van welke verplichting
f 11 « 0 277
f 5 408 397
f' 5 250 755
f 10 400 093
reeds af en toe , met toepassing van art. 40 , laatste lid . van het
reglement voor de groote havens (Indisch Staatsblad 1882 n". 240),
Eene aantooning van de perceptie der tolrechten in 1897 voor
ontheffing werd verleend, kwam daardoor, /eer ten gerieve van elk der tot het gouvernenients-tolgebied hehoorende kantoren
de handelaren te Ben koelen, te vervallen.
in het bijzonder. zoomede, voor het geheele bedoelde gebied
Terwijl in Januari 1898 (Indisch .Staatsblad n". 15) werd be- bijeengenomen i van die voor elk aan in- of uitvoerrecht ondersloten om ook Kraksaiin (residentie Probolinggo). waar tot worpen artikel, voor zoover de ontvangst ter zake niet beneden de
dniver, uitsluitend voor de accijnsbelangen , een verificateur van f 50 000 bleef, is opgenomen sub I van bijlage LL hierachter,
het kantoor Probolinggo was bescheiden , van een eigen tol- welke bijlage geheel is ingericht overeenkomstig den daarvoor in
kautoor te voorzien , mede — zie Indisch Staatsblad 1898 n". 57— het vorig verslag (verg. aldaar blz. 186/187) aangenomen nieuwen
onder een afzonderlijken ontvanger, tegen intrekking van de vorm.
plaatsing vaneen verificateur aldaar . onderging met den aanvang
Werden in 't vorig verslag (blz. 187) een zevental artikelen
of in den loop van 1898 de dienst der in- en uitvoerrechtenen genoemd , die voor vrij belangrijke bedragen (gezamenlijk voor
accijnzen in de residentie Oostkust van Sumatra de volgende f 372 000) betrokken waren geweest bij het terugloopen van de
wijzigingen, deels als gevolg van veranderde omstandigheden, op Java en Madura geheven invoerrechten, in 1897 droegen zes
deels ter betere voorziening in het toezicht. Zoo werd in de van diezelfde artikelen weder tot styging bij , en wel boter,
afdeeling Batoe Bara de door het verloopen o. a. van de tabaks- visch (gezouten of gedroogd) en thee tot bedragen, die den
cultuur in die streek weinig reden van bestaan meer hebbende teruggang in 1896 ver te boven gingen; het nadeelig verschil
douanepost te Si Pare Pare opgeheven, en daarentegen in Beneden- toen, ad f120200, veranderde nu in een voordeelig van f 155 800.
Langkat, in verband met de toegenomen bedrijvigheid als gevolg Katoenen manufacturen , gedistilleerd en gambier herwonnen een
van depetroleum-iudnstrie, het hulpkantoor Pangkallan Brandan, deel van bedoelden teruggang; in 1896 waren laatstbedoelde drie
ressorteerende onder het kantoor Tandjong Poera, tot een zelf- artikelen teruggeloopen in 't geheel met f203 000, terwijl zij in
<tandig kantoor verheven , hetgeen gepaard ging met de ver- 1897 een voordeelig verschil tegenover 1896 gaven van f 110 2oo.
ranging door een inlandschen hoofdopziener (fuugeerend ont- Onder de overige op Java en Madura ingevoerde aau invoervanger) van den afzonderlijken (Europeeschen) ontvanger te recht onderworpen artikelen, die wegens de stijging van de
Rantau Paudjang (Serdang) , welk kantoor in beteekenis was opbrengst in 1897 af/.onderlijke vermelding verdienen , behooren
afgenomen , terwyl, m verband niet de aanstaande oprichting van vleesch , garens, ijzerwerk, meel. tabak, wijn, mineraalwater
eene petroleum-raffinaderjj te Gehang (concessie BoekitTinggi), en modewaren , waarop respectievelijk f 13800, f13200, l'330ou.
gelegenheid werd gegeven om op gemelde plaats aan de Gebang- f 16 600 , f 14 700 , f 20 100 , f 9700 en f 9400 meer ontvangen
rivier (mede in Beneden-Langkat) douane-formaliteiten te ver- werd. Daarentegen bleef de daling van het invoerrecht op
vullen , waartoe de ontvanger te Tandjong Poera vergunning kan Manilla-sigaren aanhouden — uit dien hoofde werd op Java en
verleenen (zie voor een en auder Indisch Staatsblad 1897 n" s . 266 Madura weder f 14 400 minder ontvangen dan in 1896, —teren 267). Sedert werden ook eenige nadere voorzieningen getroffen wijl voorts enkele andere belangrijke invoerartikelen, als eetaangaande het douane-toezicht aan de Rokkan-rivier ter betere waren (buiten boter en visch), wollen manufacturen , petroleum
verzekering van de tolheffing in de Siaksehe landschappen Bangka en was minder opbrachten dan in 1896. Laatstgenoemd artikel .
en Koeboe. Iu stede van te Poeloe Betiug Besar (zie het verslag waarop in 1896 f 29 40C méér was ontvangen, wees thans eene
van 1894, blz. 184) zal eenig douane-personeel gestationneerd vermindering van invoerrecht aan van f 36 200. In de hoogere
worden te Tanah Poetih , te Tandjong LoembaLoemba (aan de opbrengst aan invoerrechten in het gouvernements-tolgebied der
monding der Koeboe-rivier) en te Panipahan (aan de linker- buitenbezittingen deelden hoofdzakelijk , namelijk tot een totaal
niouding der Kokkan-rivier). op welke laatste plaats, met ver- bedrag van ongeveer f 95 300, katoenen manufacturen , modegunning van den ontvanger te Bagan Api Api, voortaan almede waren , petroleum, opium en alle soorten van eetwaren.
gelegenheid zal bestaan donane-formaliteiten te vervullen ; zie
Aan uitvoerrechten werd in 1897 méér ontvangen dan in het
overigens Indisch Staatsblad 1898 n . 204.
voorafgegane jaar, op Java en Madura ruim f 290 500 en in de
De omstandigheid dat door de Billiton-maatschappij eene proef buitenbezittingen bijna f 18 000 , onder welke laatste vermeerdeis genomen met de verzending van op Billiton gewonnen tin- ring de afdeeling Lombok begrepen is voor een bedrag van bijna
erts naar Singapore, ten einde het aldaar te doen versmelten, f 10000.
terwijl het niet onwaarschijnlijk wordt geacht dat in het vervolg
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten werden
meer tin in den bedoelden vorm van Billiton zal worden nit- in 1897 113 bekeuringen ingesteld, tegen 94 in 1896 en 104 in
gevoerd, heeft onlangs aanleiding gegeven tot het indienen van 1895. Van die 113 bekeuringen werden er 110 bij onderhandsche
een wetsvoorstel (Gedrukte stukken, zitting 1897—1898 — 825) schikking beëindigd en 3 aan het oordeel des rechters onderwortot aanvulling van het algemeen tarief van uitvoerrechten in dien pen , in één van welke laatstbedoelde revallen vrijspraak volgde.
zin dat daaruit blijkt dat ook het in tinerts aanwezige tin aan
uitvoerrecht onderworpen is , wordende daarbij de vaststelling van
Arrijiizen. Vermits de accijnzen op petroleum en lucifers . ingehet op dat tin te heffen uitvoerrecht overgelaten aan regeling bij volge de daarop betrekking hebbende verordeningen (Indisch
koloniale verordening in dier voege dat zooveel mogelijk ook voor j Staatsblad 1886 n". 249 en 1893 n". 301). ook toepasselijk zijn
elke 100 K.G. in het erts aanwezige tin f 3,50 wordt betaald.
in de streken waar het algemeen tarief van invoerrechten werkt.
De ontvangsten by de tolkantoren over 1897 wareu zeer be- en sedert 1 Mei, 1 Juni en 1 Juli 1898 onder laatstbedoelde
vredigend. De invoerrechten gingen met bijna 4' t ton vooruit tolregeling zijn gebracht (zie blz. 132 hiervóór) respectievelijk de
(oj) Java eu Madura alleen met bijna 3 ton), terwijl de uit voer- afdeeling Lombok (residentie Bali en Lombok), eenige gedeelten
rechten ruim 3 ton meer afwierpen dan in 1890" (bijna oitslui- der residentie Menado. zoomede de afdeeling Indragiri (residentie
teud wegens toegenomen opbrengst op Java en Madura). Tot Riouw en onderhoorigheden), zijn van gemelde tijdstippen af
rle stijging der uitvoerrechten droeg voor ruim f 157 O0O de bedoelde gedeelten der buitenbezittingen vanzelf ook tot het
heffing op suiker bij , als een gevolg van de omstandigheid dat gebied der twee genoemde accijnsbelastingen gaan behooren. A\ at
de eerste vijf maanden van 1896 nog vielen binnen het tijdvak dienaangaande uog nader te verordenen viel, kreeg zijn beklag bij
van schorsing van het uitvoerrecht op dit artikel, terwijl in 1897 de ordonnantiën in Indisch Staatsblad 1898 u"\134, 121 en 180.
bedoeld recht gedurende het geheele jaar geheven werd. Houdt
Verder is met betrekking tot beide accijnzen nog aan te teemen met de heffing op suiker geen rekening , dan verkrijgt men kenen dat in September 1898 de Gouverneur-Generaal door het
wegens de over 1897 ontvangen tolrechten toch nog een TOOT* i Opperbestuur is gemachtigd om, nadat bij de Indische begTOOdeelig verschil tegenover 1896 van f600 621. Over eik der beide ting van 1899 op bedoelde verhoogingen zal zijn gerekend . den
jaren — en over het eerste halfjaar 189* — bracht de rechten- petroleum-accijus van f 2 tot f 2.50 per hectoliter en den lucifers»
heffing in het geheele goiivernements-tolgebied, zoomede de ' accijns van f 0,40 op f 0,70 per gros van 144 doosjes te brengen.
pakhuishuur. onderstaande sommen op (waarbij ter vergelijking
Tot betere verzekering, voor zooveel de plaatselijke oinstantevens afzonderlijk zijn genoemd de ontvangsten gedurende de digheden en de beschikbare middelen van controle het toelaten,
eerste helft van 1897).
van den
alleen op Java en Madura geheven wordende —
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accijns op liet inlandsch gedistilleerd, zijn met 1 Juli 1898 In 1897 bedroegen de ontvangsten wegens haven- en ankeragenieuwe bepalingen in werking getreden , welke vervat zijn ineen gelden f 299 003 , tegen f 303 205 in 1896. Het aandeel van Java
viertal ordonnantiën van 27 Februari te voren (Indisch Staats- en Madura in die perceptie beliep f 227 652 (op de drie hoofdblad 1898 n os . 90 t'm 93), en waarvan eene meer bevredigende plaatsen te zamen f 182 485), dat van de buitenbezittingen
opbrengst van den drankaccijns wordt verwacht dan tot dusver was f 71351 (te Padang alleen f 19 382). In de eerste zes maanden
verkregen. Vergemakkelijking van het toezicht en bemoeielijking van 1898 werd aan haven- en ankeragegelden ontvangen op Java
van den clandestienen uitslag zullen worden verkregen indien en Madura f 8 0 482, en in de buitenbezittingen f 41 285, tegen
de eigenaren of bezitters van stokerijen er toe overgaan ge- respectievelijk f 96 494 en f 34 303 in het eerste halfjaar 1897.
bruik te maken van vergaderbakkeu of andere denzelfden dienst
De loods- en kaaigelden te Tandjong Priok (Batavia) hebben
verrichtende ruimten, die door de ambtenaren kunnen wor- in 1897 opgebracht f 101 822 (in 1896 f 102 760). In het eerste
den afgesloten, en waarin al het vervaardigde gedistilleerd halfjaar 1898 bedroegen deze ontvangsten f 51 537, tegen f50 602
wordt opgevangen. Stokerijen, welke niet voorzien zijn van in het eerste semester 1897.
dergelijke vergaderbakken of ruimten . komen, nadat eene voor
De blijkens het vorig verslag (blz. 188) niet 1 Januari 1897
ieder geval door den directeur van financiën te bepalen geld- begonnen heffing van loods* en steigergelden in de Emmahavem
som van ten minste f 500 en ten hoogste f 5000, waarvan (Padang) leverde in dat jaar f 22 709 o p , terwijl gedurende de
geene rente wordt tegoedgedaan, bij den ontvanger der accijnzen eerste zes maanden van 1898 werd ontvangen f 13 656, tegen
zal zijn gedeponeerd, onder zoogenaamd „verscherpt toezicht", f 11 440 in het overeenkomstige tijdvak van 1897.
waarbij de toeziende ambtenaar de bevoegdheid erlangt, ten
Voor het gebruik van de electrische verlichting in de opslageinde de aangifte van de te verkrijgen hoeveelheden gedistilleerd lokalen te Tandjong Priok werd in 1897 in 's lands kas gestort
te controleeren , proefstokingen te houden. Als eene belangrijke f 1439, tegen f 1111 in 1896, terwijl in de eerste zes maande»
verbetering wordt ook aangemerkt de vermindering der korting van 1898 te dier zake werd ontvangen f 980, tegen f 707 over
(van 10 tot 5 pet.), die, bij het afsluiten van eene rekening na hetzelfde tijdvak van 1897.
aanpeiling, wordt toegestaan op de hoeveelheid gedistilleerd,
sedert de vorige peiling in eene stokerij vervaardigd of in eene
Persowele belasting. In bijlage LL hierachter zijn, sub I I ,
distilleerder» der 1ste klasse ingeslagen, terwijl voortaan kor- voor elk gewest in het bijzonder, zoowel over 1896 als over 1897,
ting ook wordt verleend voor de in de rekening eener stokerij afzonderlijk voor Europeanen en voor vreemde oosterlingen,
begrepen hoeveelheden gedistilleerd in afgesloten lokalen. Nog het aantal aangeslagenen in deze belasting en het bedrag van
is bepaald, dat stokerijen, distilleerderijen der 1ste klasse en den aanslag vermeld, waarbij ten aanzien van 1896 valt op te
bergplaatsen niet mogen worden opgericht dan op een afstand merken dat van sommige gewesten de cijfers eenigszinsafwnkem
van ten minste 100 M. van iedere nering of verkoopplaats van van die in 't vorig verslag medegedeeld . als gevolg van inmiddels
inlaudsch gedistilleerd in het klein.
plaats gehad hebbende verminderingen of nieuwe aanslagen,
Eene reeds aanstonds bij de afkondiging van de verordening nog tot gemeld jaar betrekking hebbende. Vergelijkt men de
in werking getreden bepaling breidt den vrijdom van accijns, (voorloopige) opgaven over 1897 met die van het voorafgegane
die in sommige gevallen , mits met inachtneming van de ter zake jaar , dan blijkt dat schier nergens de verschillen van veel belang
gegeven voorschriften , is toegestaan voor gedistilleerd, dat tot zijn. In 't geheel beliep over 1897 het getal aangeslagen Eurobepaalde doeleinden wordt aangewend, ook uit tot gedistilleerd, peanen 15 450 (232 meer dan in 1896) en dat der aangeslagen
dienende tot zuivering en bereiding van zwavelzure kinine en vreemde oosterlingen 29 830 (380 minder dan toen), terwijl de
andere kina-alcaloïd-zonten , en zulks in het belang van deze aanslag, na aftrek van de toegestane verminderingen, bedroeg
respectievelijk f 530 535 en f 380 492, zijnde f 632 en f 13 628
op Java sedert kort ondernomen industrie.
In de hiervóór aangehaalde bijlage LL zijn sub I de sommen minder dan over 1896.
vermeld , welke gedurende 1897 bij elk kantoor van ontvangst
Hoe de aanslag en het geïnd bedrag zich voordeden afzonderlijk
wegens accijnzen werden geïnd. In totaal gaven elk der vier voor Java en Madura en voor de buitenbezittingen blijkt uit
geheven wordende accijnzen in 1897 en in het eerste halfjaar het volgende overzicht.
1896.
1897.
1898 de volgende opbrengst, waarbij, ter vergelijking, tevens zijn
(Verbeterdeopgaven.) (Voorloopigeopgaven.)
opgegeven de uitkomsten over 189(5 en over de eerste helft van 1897.
Java en Buitenbe- Java en Buitenbe1896.
Accijns op inlandsen
gedistilleerd
Accijns op tabak . .
„
, petroleum.
„ lucifers. .

f

161054
65 221
3 029 157
1059 150

f 4 314 582

1897.
I'

lste halfjaar 1ste halfjaar
1898.
1897.

171348
27 675
o) 3 383 471
1110 011

83 422
17 713
1 229 253
534 235

1 4 692 505

f 1864 023

f

76 821
18 404
1 740 406
550 568

t' 2 386 259

a) Hieronder aan accijns op gazoline (zie vorig verslag, blz. 188) f11962.

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen

Madnra. zittingen. Madura. zittingen.
f 805 595 1 179 013 f 794 '.77 t 177 315
48 948

10 403

50 304

10 061

Alzoo werkelijk te heffen. . f 750647 f 168 640 f 743 873 f 107 154
Bovendien verschuldigd aan schattingskosten , voor zooveel zij den
aangeslagenen in rekening waren
te brengen
25 20 4
704
5 005
277

in het geheel door de aanDe sterke daling die de accijns op tabak opnieuw onderging Derhalve
geslagenen verschuldigd
. . . . f 781911 f 1(19 344 t 748 878 f 167 431
is toe te schrijveu aan den met l Januari 1897 genomen maatregel , waardoor aan dit middel alleen nog onderworpen is de
Geïnd bedrag o) . . f 772 636 f 166 730 f 757 230 f 172 411
voor Borneo bestemde Java-tabak (ver^. vorig verslag , blz. 187).
a) Onder het geïnd bedrag is hier. en bij andere hierna te vermelden belastinMet terugzicht op hetgeen in 't voriy verslag (blz. 188) werd
, niet alleen bejrrepen wat op den aanslag van hetzelfde jaar is ontvangen ,
gezegd omtrent de weinige levensvatbaarheid, welke blijkens gen
iiiaur ook wat van den achterstand over vorige jaren is aangezuiverd . en wat de
de in de laatste jaren op een drietal plaatsen opgedane ervaring personeele belasting betreft, ook hetyeen gestort is wegens te verhalen kosten vam
ondernemingen voor het vervaardigen van lucifers op Java bleken schutting. Voorts zijn ouder de geïnde sommen bij deze en bij andere in dit hoofdstuk te vermelden belastingen begrepen de hoeten wegens te late betaling , terwijl
te bezitten , is thans aan te teekenen dat bij de laatstelijk ge- daarenteyeu
, ingevolge art. 40 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht
sloten geworden luciferfabriek te Kediri in September 1897 de hetgeen, ten gevolye van verkeerden a inslag over het behandelde of over eenig
vurig
jaar,
dan wel uit auderen hoof Ie , aan belastingschuldigen is terugbetaald.
werkzaamheden waren hervat.
Van de in 1897 ingestelde bekeuringen in accijnszaken wordt
alleen met betrekking tot den drankaccijns gewag gemaakt.
Het aantal ingekomen doleantiën , dat in 1896 om bijzondere
Het aantal beliep 232 (21 meer dan in 189(3), waarvan 4 buiten redenen vrij aanzienlijk was geweest (65), beliep in 1897 niet
gevolg gelaten , 27 bij onderhandsche schikking beëindigd , en i meer dan 18.
201 aan het oordeel des rechters onderworpen werden. In deze
Onder de Europeanen en met hen gel ijkgestelden werkt de
laatste gevallen v«dgde, voor zoover daaromtrent op liet tijdstip personeele belasting niet in Atjeh en onderhoorigheden , noch
van afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor dit verslag i ook in de afdeeling Lombok der residentie Bali en Lombok. In
reeds uitspraak was gedaan , slechts vier malen vrijspraak.
; eerstgenoemd gewest zijn ook de vreemde oosterlingen er niet aan
j onderworpen , hetgeen eveneens het geval is in Riouw en onder*
Haven- en ankerngêgddeu, zooniede, wat betreft de haven hoorighedeu en in de heide gewesten van Borneo. In Lombok,
Tandjong 1'riok (Batavia), loodt- en kamigeiéee en vergoeding voor waar bij de vesiiuing van ons rechtstreeksch bestuur de invoehel gebruik der deetrieeht vertitktituj in de goueertumenle^tptlaglokalen, ring der personeele belasting voorloopig was uitgesteld (art. 15
en wat aangaat de Eininahaven (Padang). loodt- en sleii/en/elileii. van Indisch Staatsblad 1895 n". 190), is de heffing met 1 Januari
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1898 in werking getreden voor zooveel de vreemde oosterlingen
betreft (Indisch Staatsblad 1897 n . 274).
In de schaal van huurwaarden van laag bedrag , welke aanspraak geven op geheele of gedeeltelijke vrijstelling der belasting
naar de eerste twee grondslagen (huurwaarde der gebouwen en
waarde van mobilair en rijtuigen), werd voor de hoofdplaats
Pasoeroean en de afdeelingshoofdplaais Bangil, wegens de daling
der huurwaarden , te rekenen van 1 Januari 1898 eene verlaging
aangebracht (Indisch Staatsblad 1897 n'. 100), waardooi het
getal belastingschuldigen iets grooter, en voor sommigen , die
tot nog toe gedeeltelijk (voor 2/5 of 4/5) waren vrijgesteld, de
aanslag hooger /al worden.
De aanwijzing der categorieën van ambtenaren die vrijgesteld
zijn van belasting voor hunne dieustpaardeu onderging eenige
uitbreiding en wijziging, waardoor nu ook de nieuw ingestelde
betrekkingen by den dienst van het boschwezen in de lijst zyn
opgenomen: zie Indisch Staatsblad 1897 n" s . 1G9 en 230, en
1898 n". 58.
Patentrecht. Ook de cijfers betreffende deze belasting, per
gewest vernield sub III van bijlage L L , vertoonen over 1897
over 't geheel geen belangrijke verschillen met de uitkomsten
over 1896, uitgenomen wat de residentie oostkust van Sumatra
betreft, waar de aanslag, niettegenstaande toeneming van het
aantal belastingplichtigen van 109" tot 1141, van f 173 674 tot
f 142 222, d. i. met 18 pet. terugging. Zonder genoemde residentie te rekenen, kwam namelijk de aanslag van 1896 te staan
op f 8 2 1 6 9 9 , en die van 1897 op f 828 146, bij een totaal
aangeslagenen van respectievelijk 13153 en 13 587. Evenals tot
den aanslag in de buitenbezittingen in overwegende mate bijdraagt de residentie Oostkust van Sumatra, zoo zijn voor den
aanslag op Java en Madura de gewesten Batavia, Samarang
en Soerabaija 't meest van beteekenis. hetgeen ten deele zijne
verklaring hierin vindt dat onder de aangeslagen bedrijven,
enz., aldaar ook begrepen zijn elders gelegen ondernemingen,
toebehoorende aan op de hoofdplaatsen der genoemde drie gewesten gevestigde maatschappijen of vennootschappen. In 1897
waren voor 't eerst in Indiè' patentplichtig (zie de i n ' t vorig verslag , blz. 189, vermelde ordonnantie dd. 6 Mei 1897 in Indisch
Staatsblad n*. 127) aldaar gevestigde agentschappen van hier te
lande zetelende brand-, zee-. levens- of andere verzekeringsmaatschappijen. Zoodanige agentschappen werden mede uitsluitend
in de hierboven genoemde vier gewesten aangetroffen, waar zij
werden aangeslagen: in Batavia voor f777, in Samarang voor f 134,
in Soerabaija voor f1329 en ter Oostkust van Sumatra voor f 4ii.
Totaal-opgaven over 1891) en 1897, ook van het geïnd bedrag,
blyken uit onderstaande opgaaf.

Aanslag
Af: wegens toegestane
verminderingtn . . .

1896.
(Verbeterde opgaven.)
Java en
BuitenbeMadura.
zittingen.
f M 776
f809 505

1897.
(Voorloopige opgaven.)
Huitenb<-Java en
zittingen.
Madura.
f 209149
f 804 598

39 029

4 879

33 111

10 267

f 770 476

f 224 897

f 771 487

f 198 882

Geïnd bedrag (zie noot a
op de voorgaande blz.) f 822 777

217 108

f 767 319

f 201 619

Alzoo werkelijk te heffen

In 1897 werden 29 doleantiè'n ingediend, teg^n 68 in 1896.
Uit hetgeen door hier te lande gevestigde vennootschappen
of vereenigingen (uitgenomen verzekeringsmaatschappijen), welke
haar bedrijf geheel of ten deele in Xederlaudsch-Indië uitoefenen en aldaar niet in het patentrecht of eene belasting naat
de inkomsten worden aangeslagen , over elk belastingjaar betaald
is in de hier te lande werkende belasting op bedrijfs- en andere
inkomsten, is bn de in 't vorig verslag vermelde wet van 9
April 1897 (Nedorlandsch Staatsblad i r . 8 4 . Indisch Staatsblad
il". 150). te rekenen van 1897 af, een daarbij vastgesteld aandeel verzekerd aan de Indische geldmiddelen, welke uitkeering
te verminderen is met het totaal, waarvoor in het belastingjaar
ontheffing is verleend wegens in Indiè betaald patentrecht, en j
met een deel van het bedrag dat in het belastingjaar aan de •
aangeslagen vennootschappen of vereenigingen aan hier te lande !
betaalde bedrijfsbelasting is teruggegeven. Over het volle op 80
April 1897 geëindigde Nederlandsche belastingjaar (1896/97) zou
als uitkeering verschuldigd zijn geweest onzuiver f 249026,25. of ;
zuiver (na aftrek van bedoelde verminderingen) f244 628,58r', doch j

aangezien van bedoeld belastingjaar slechts vier maanden in 1897
vielen, was, met toepassing van art. 5 der aangehaalde wet, van
laatstgemelde som van f 244 628,58'" slechts ' ? , zijnde f81 542,86,
verschuldigd. Over het Nederlandsche belastingjaar 1897/98 is ter
zake voorschreven aan Nederlandsch-Indië tegoedgekomen eene
uitkeering van f 325 092,08''.
I erimiidinfi (op .lava en Madura en in sommige buitenbezittingeu), zoomede belasting o/i de ajiererijperken (op de Ban daeilanden). Terwijl gedurende 1897 voor Java en Madura in algemeenen zin bleef gelden de indertijd voor de vijf jaren 1895 t/m
1899 vastgestelde aanslag, behoudens de wijzigingen die voortvloeiden uit het belastingplichtig worden van nieuwe of tot
dusver vrijgestelde perceelen of uit het tenietgaan van reeds in
de belasting aangeslagen perceelen, werd voor die zes gewesten
der buitenbezittingen . waar laatstelijk de aanslag voor het vijfjarig tijdvak 1892 t/m 1896 geregeld was, algemeen tot een
nieuwen aanslag overgegaan en wei voor de.jaren 1897 t/m 1901.
De bedoelde wijzigingen in den aanslag op .lava en Madura,
waar over 1896, volgeus de inmiddels bekend geworden juistere
gegevens, aan verponding te heffen was geweest f 1 921 914,
brachten voor 1897 ten slotte eene vermeerdering teweeg (voor
zooveel reeds bekend) van f 9557, zoodat de aanslag klom tot
f 1 931 471. De nieuwe aanslag voor de zes gewesten daarbuiten
gaf. bij vergelijking met de kohieren zooals zij bij den aanvang
van bet afgeloopen vijfjarig tijdvak, d. i. op l Januari 1892,
waren afgesloten, deze uitkomst dat het aantal aangeslagenen,
toen 5200, thans bleek te bedragen 6424. in welke vermeerdering zoowel Europeanen als inlanders en met dezen gelijkgestelden deelden , dorh dat hun gezamenlijke aanslag niettemin
op een lager cijfer kwam te staan, namelijk op f 135 008, tegen
f 146 570 op 1 Januari 1892 (over 1896 was, volgens nadere
gegevens , in diezelfde gewesten aan verponding te heffen geweest
f148 883). Door in den loop van 1>^97 ontstane verminderingen en
opheffingen van aanslagen is het nieuwe bedrag van f 135 008 nog
teruggeloopen tot f 132 424, maar hierin zullen suppletoire aanslagen in den loop van 1898 vermoedelijk opnieuw wijziging brengen.
Gewestelijke opgaven over 189i> en 1897, gesplitst naar gelang
de aangeslagen perceelen in eigendom, dan wel krachtens eenigen
anderen titel bezeten werden, zijn vermeld sub IV van bijlage
LL hierachter.
Met de vaststelling van de verpondingswaarde voor den nieuwen
aanslag in de hiervóór bedoelde zes gewesten buiten Java en
Madura had zich belast gezien dezelfde commissie, die ook voor
den aanslag van 1895 t m 1899 op Java en Madura was werkzaani geweest. Zij werd ontbonden bij gouvernementsbesluit dd.
30 December 1897 n*. 1, terwijl toen in functie trad de bij
hetzelfde besluit aangewezen tusschentijdsebe commissie, bedoeld
bij art. 20 der verpoudingsordonnautie, zooals dit artikel luidt
ingevolge Indisch Staatsblad 1896 n . 42, aan welke commissie
alsnu tevens werd opgedragen de verpondingswaarde voor de
eerste maal vast te stellen in de residentiën Lanipongsche
Districten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en Timor en
onderhoorigheden , tot welke blijkens het medegedeelde in 't vorig
verslag (blz. 189), met ingang van 1898, de verponding is uitgestrekt en waar de eerste aanslag bij uitzondering voor vier
jaren zal gelden om aan te -luiten bij den loopenden aanslagtermijn voor de reeds onder de verponding vallende bnitenbezittingen (zie Indisch Staatsblad 1897 nos. 171, 172 en 30n).
In 's lands kas vloeide in 1897 aan verpondingsbelasting (met
inbegrip van achterstand en boeten) op Java en Madura f 2 024 485
en in de buiten bezittingen f 140 712, tegen in 1890 (volgens
verbeterde opgaven) respectievelijk f 2 407 305 en f 148 014.
Ter zake van de met de verponding veel overeenkomst hebbende belasting , waaraan de specerijperken op de Banda-eilanden
zijn onderworpen, was in 1897 verschuldigd f 6 0 610, tegen
f 75 239 in 1896, welke sommen voor het betrokken jaar ook
als geïnd worden opgegeven.
Heilrij/sbelastiiig. Voor elk gewest afzonderlijk is sub V van
bijlage LL opgegeven het aantal aangeslagenen , gesplitst in
inlanders, in Chineezen en in andere vreemde oosterlingen.
zoomede het cijfer van aanslag voor elk dier landaarden , een
en ander over 1897. Voor Java en Madura wijzen de totalen op
eene belangrijke toeneming van het aantal aangeslagen inlanders,
ten gevolge waarvan, ondanks de gemiddelde aanslag per hoofd,
over alle gewesten dooreengeuomen, op een lager cijfer dan over
1896 kwam te staan . het door hen verschuldigd bedrag nietteniin vooruitging van f 1 0 2 0 964 tot f 1 030160, terwijl de
aanslag der vreemde oosterlingen, niettegenstaande onder hei
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bel aantal belastingschuldigen iets lager was dan in 1896, toe- der overeenkomst. In de buitenbezittingen werd in 1897 f'270so2
i | van f729000 tot f 7 3 5 356. In 't geheel was derhalve aan zegelrecht ontvangen, zijnde f' 7712 minder dan in 1896.
Aan het voor binnenlandscbe reispassen van inlanders en met
op .lava en Madura over 1897 aan bedrijfsbelasting te innen
hen geljjkgestelden bestaande zegelrecht van f 0,10 werden bij
f 2365 516, tegen t' 2:549 904 (verbeterde opgaaf) in 1896.
Tol bet ruimer vloeien van de bedrjj&belasting indebuiten- I ordonnantie van 12 April 189S (Indisch Staatsblad n . 141),
bezittingen (aanslag over 1896, volgens verbeterde opgaven, regelende het passenstelsel in het gouvernement Atjeb en onder*
93 658, doeh voor 1897. niettegenstaande <le opgaven uit boorigbeden , mede onderworpen de reispassen . die voortaan
Aniboina en Menado niet geheel volledig zijn , f 707 606) droegen inlanders en met hen gelnkgestelden behoeven wanneer zij zich
bijna alle gewesten , doch voornamelijk de residentie Oostkust uit Atjeh en onderhoorigheden naar het buitenland wensohen
van Sumatra bij. In dit laatste gewest steeg namelijk de aanslag te begeven. Alleen zijn van zegelrecht vrijgesteldL die der bedoelde
van f292895 tot f:595 041. nagenoeg uitsluitend doordien sedert passen , welke voor de reis naar .Mekka zijn afgegeven.
1 Januari 1897 (zie vorig verslag, blz. 189/190) de belasting
Recht op i/r openbare verkoopingen. Mij de lands-vendukantoren
in de onder vorstenbestuur staande streken aldaar niet meer
beperkt is gebleven tot Chineezen, maar is uitgestrekt tot (vendukantoren der lste klasse) werd in 1897 omgezet aan voor
[e overige vreemde oosterlingen en tot de niet tot de inheemsche particuliere rekening verkochte goederen f 10 1:15 961 en aan
bevolking behoorende inlanders, beide categorieën voor zooveel voor gouvernernentsrekeniiig verkochte goederen en producten
/.ij gevestigd zijn op door gouvernementsonderdanen gedreven f6411 011) (in 1896 respectievelijk f 10 360 055 en f 8 516 048), en te
ondernemingen van land- of mijnbouw. Deze maatregel kan dier zake aan recht geheven f 454 012 . latende, na aftrek van de
geacht worden eene meerdere opbrengst te hebben gegeven van kosten der kantoren, eene winst van f 278 336 (over 1890 bracht dit.
ongeveer 1 tou , derhalve omstreeks f 40 090 meer dan aan- recht onzuiver f 492 635 en zuiver f 819 708 op). Hij de vendukantoren der 2de klasse (die welker beheer eene bij betrekking uitvankelijk was verwacht.
Uit het volgende overzicht blijkt, afzonderlijk voor Java en maakt) beliep de omzet in 1897. wat de door notarissen beheerde
Madura en voor de buiten bezittingen . hoeveel gedurende 1897 kantoren betreft, ('3 02416:*, en, wat de door gewestelijke secreop den aanslag over dat jaar werd afbetaald en hoeveel over tarissen of besturende ambtenaren beheerde kantoren betreft,
f 2 817 882. te zamen dus f 6441545 (welke sommen over 1896
vorige jaren nog inkwam.
bedroegen f 8 4 5 6 4 8 8 -+- f 2 504 075
f 5 900 558). Aan voor
Buiten bezitJava
gouvernementsrekening verkochte goederen, enz. was onder den
Totaal.
en M a d u r a .
tiuge'n. a)
omzet der kantoren 2de klasse slechts begrepen f 279 344 (in
f
707 000
f 3 073 122
f -2 365 51H
A a n s l a g voor 180" . •
1896 f 296 792). Als aandeel van het Gouvernement in de inkomsten van laatstbedoelde kantoren werd in 1897 geïnd : ter
zake van de door notarissen beheerde f 101 440 en ter zake van
O p dien aanslag weed
f
502 130
f 2 850 996
de overige f 87 874. te zamen derhalve f 189 314 (in 1896 respecf 2 294 860
nog; in 1897 betaald .
tieveli.ik 1100811 en f78708 o f t e zamen f179514). De zuivere
Aan achterstand over
opbrengst voor den lande van alle vendukantoren kwam alzoo
vorige jaren en boeten
in 1897 te staan op f 467 650 (in 1896 op t 499 222).
werd bovendien b e 1-2 «07
130-253
102 860
Bij het einde des jaars hadden de lands-vendukantoren aan
achterstallige (meer dan twaalf maanden openstaande) debetTotaal i:i 1897 geïnd (zie
posten nog in te vorderen f' 48 929 (op uit. 1896 beliep deze
noot a op blz. 13*
achterstand f 52 478).
f 2 307 40P
712 389
f 3 019 856
hiervoor)
De vendumeesters der 2de klasse magen buiten hunne standplaats op hunne verantwoordelijkheid het houden van verkooI n 1890 werd geïnd (volgens verbeterde oppingen , mits met goedvinden van den betrokken superintendent,
f 2 922 858
f 2 346 184
576 674
gaven)
opdragen aan Europeesche of met dezen gelijkgestelde gedelea) Aan de over 1897 o n t v a n g e n opgaven o n t b r e k e n , wat Amboinr. betreft,
geerden. Tot dusver waren zij echter gehouden om als zoodanig
die van de afdeeling Banda . terwijl in de uit Menado ontvangen gegevens over
personen te kiezen , die zich /'// I latitls ilimsl bevonden. Bij Indisch
1897 BOB niet is medegerekond het verschuldigde en betaalde door de zoogenaamde
Staatsblad 1898 n'. 112 werd bedoelde beperking opgeheven.
i n t u d s c E e burgers a l d a a r , welke categorie van ingezetenen in 1897 voor ' t e e r s t
in de bedrijfsbelasting werd aangeslagen (Indisch Staatsblad 1897 n°. 10).
Ter wegneiniug van onzekerheid dienaangaande wrerd bij
Indisch Staatsblad 1897 n". 174 uitgemaakt wie der venduTer betere verzekering van de inning dezer belasting in de ambtenaren voor de Kegeering kan optreden, waar het geldt
residentie Riouw . waar de belastingschuldigen (vreemde ooster- de vereischte toestemming te verleeneu tot opheffing van de
lingen), door de drukke gemeenschap met Singapore , zich veel- hypothecaire verbanden , gediend hebbende als zekerheid voor
vuldig derwaarts verplaatsen , en dan vaak nalatig bleven de bij openbare verkoopingen verleende credieteu.
belasting te voldoen, terwijl de belastingverordening tot dusver
Ten einde in de Lampongsche Districten de taak te verniet toeliet tnsschentjjds tot invordering over te gaan, werd In Men van den gewestelijken secretaris als vendumeester voor
b*>t noodig bevonden voor dat gewest te bepalen (ordonnantie het geheele gewest, kregen drie van de zes afdeelingen . waarin
van 13 Juni 1897, Indisch Staatsblad n'. 159) dat de belasting- het gewest buiten de hoofdplaats verdeeld is , met namen Sepoetih.
schuldige, die de afdeeling. waar hij gevestigd is, wenscht te Toelang liawang en Katimbang, elke een eigen vendukantoor
verlaten , verplicht is om vóór zijn vertrek de belasting over het onder beheer van den besturenden controleur in elke dier afdeeloopende jaar te voldoen, behoudens zijn recht op vermindering lingen, welke ambtenaren tot dusver als gedelegeerden van den
van den aanslag en teruggave van het eventueel te veel betaalde. te Telok Betong gevestigden vendumeester fungeerden: zie Indisch
Staatsblad 1897 n*. 240. In de residentie Zuider- en OosterafdeeBelasting o/» rijtuigen run inlanders. Kon in het vorig verslag ling van Borneo werd met 1 Augustus 1898 (Indisch Staatsblad
(blz. 190) worden gewezen op de aanhoudende stijging van de n". 178) een door den besturenden ambtenaar te beheeren venduopbrengst dezer belasting, in 1897 valt een teruggang te be- kantoor ingesteld op de hoofdplaats der toen nieuw gevormde
speuren. Slechts in vijf gewesten (Bantam , Tagal, rekuongan, afdeeling Kendangan.
ttembang en Kediri) klom de aanslag nog , te zamen met f 2503;
Overtchrijvingè-, benevens tuccetsie- en uvergangsrecttt. De opoveral elders was hij minder. Blijkens bijlage LL sub VI bedroeg
de totaal-aanslag f 278 872 of f (5510 minder dan in 1896. Geïnd brengst van deze uit den aard der zaak wisselvallige belastingen
werd (zie noot a op blz. 134 hiervóór) in laat-tgemeld jaar was in 1896 volgens verbeterde, en in 1897 volgens voorloopige
opgaven als volgt:
f 285 100 en in 1897 f 291 718.
Zegelreclil. Vergeleken met 1896, toen (volgens verbeterde
opgaven) op Java en Madura f 1016008 en in de buitenbezittingen t 27s 514 wegens zegelrecht werd ontvangen, wierp dit
middel in 1897 belangrijk meer af, althans op Java en Madura,
waar de opbrengst beliep f 1 111200, voor een groot deel o. a.
het gevolg van de gebonden nieuwe verpachtingen van *s lands
middelen en de dientengevolge meerendeels voor drie jaren gesloten pachtcontracten, waarvan het zegelrecht(V*pet.)geheven
wordt van het totaal bedrag der pachtsom voor den geheelen duur

Overschrijving^* 1890
recht.
( 1897
Successie- en $ 1890
overgangsrecht.} 1897

J a v a en
Mudura.
f 020 113
576404

Buiteabezittingen.
f 63 tv".
85 249

f

f

08 187
78 004

9 184
8 49'.

f
f

Totaal.
0*9 598
601713
77 371
87 098

Aan de tot dusver gevorderde omslachtige behandeling van
de vrij veelvuldig inkomende verzoeken om , met dispensatie van
de bij de overschrijvingsordonnantie en de bij de verordening
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op het recht van successie en overgang voorgeschreven termijnen, uitstel te verkrijgen voor de overschrijving van onroerende
goederen en schepen en voor de indiening van inenioriën van
aangifte, enz. bij overlijden, werd door de ordonnantie van 5
October 18*.»7 (Indisch Staatsblad n". 2:i9) een einde gemaakt;
daarbij werd namelijk, met wijziging in zoover der beide belastingregelingen , bepaald dat' van de bedoelde termijnen de
directeur van financiën verlenging kan toestaan , indien daartoe
door de belanghebbenden, te zijner beoordeeling, tijdig vóór
het verstrijken van den termijn het verzoek wordt gedaan. Bij
gouveruementsbesluit van gelyke dagteekening werd den directeur de Terplichting opgelegd om van zijne beschikkingen, waarbij
uitstel wordt verleend , zoo spoedig mogelijk afschrift te doen
toekomen aan de autoriteit, voor wie de akte van overschrijving
moet worden verleden , en aan den betrokken ontvanger van het
recht van successie en overgang, zoomede om van de genomen
beschikkingen jaarlijks eene opgave aan den Gouverneur-Ueneraal in te dienen.

II.

MISTSTLLS+X ; «KI.DVAKKT.

tj 1. Muntwezen.

Uit het op blz. 123 bedoelde overzicht van den stand der gezanienlijke landskassen op Java en Madura en van die in de
buitenbezittingen bij het einde van elke maand van 1897 (bijlage
EK hierachter) blijkt dat de in die kassen voorhanden zilveren
pasmunt in den loop van genoemd jaar opnieuw niet onbelangrijk
afnam. Zooals werd medegedeeld op blz. 191 van het vorig
ver-lag bevatte 's lands geldvoorraad op Java en Madura op uit.
1896 een bedrag van f 1 063 156 aan klein zilver. Daar hiervan
in den loop van 1897 naar de kassen in de buiteubezittingen
werd verzonden f 84 500, en blijkens het evenbedoeld overzicht
op uit 1897 aan die muntsoort nog aanwezig was f 032 049,
zou in dat jaar op Java en Madura in den omloop zyn opgenoinen f 346 607. In de landskassen der buitenbezittingen was
onder uit. 1896 aan zilveren pasmunt aanwezig f 223 862. Van
dezen voorraad , welke is te verhoogen niet de evenbedoelde in
1897 van Java en Madura ontvangen hoeveelheid van f84 500,
Lieenliën mui i'liiiieezeii mor hel honden MM dobbelspelen Ofl Javawas bij het einde van 1897 nog aanwezig f 254 613, zoodat in
en Madura (uitgezonderd de aldeelingen Stad en Voorsteden en de buitenbezittingen de omloop van klein zilver moet versterkt
Meester-Cornelis der residentie Batavia en de residentiën Sama- zijn geworden met f53749. De circuleerende hoeveelheid, in
rang en Soerabaya . alwaar de speel pacht werkt). In 181*7 bracht 1896 reeds vermeerderd met circa 8 ton (verg. vorig verslag,
dit middel slechts f 4900 o p , tegen f 18850 in 1896. f 10100 blz. 191), nam dus in 1897 in alle gewesten gezamenlijk nog
met ruim 4 ton toe. Toch scheen hier en daar zilveren pasmunt
in 1895 en f 7500 in 1894.
niet in voldoend ruime mate voorhanden. Ten einde dan ook
verder met het in omloop brengen van klein zilver te kunnen
Belasliw.ien eau vene/iillenden aard, die sleehls in het een o/' ander voortgaan. is in 1898 weder besloten tot het doen aanmunten
ijeuesl worden neheren. Ten aanzien van de uitkomsten over 1897 van eenige partyen Indische kwartguldens (f 750 000) en Indische
der verschillende hierbedoelde belastingen zij verwezen naar de een-tiende-guldens (f 250 000), welke partijen in de maanden
opgaven sub VII van de meervernielde bijlage LL. In bedoeld April t/m Juni van hier zijn verzonden. Voor deze aanmunting
overzicht is nog niet opgenomen, als eerst met 1 April 1898 werden o. a. gebezigd ongangbare en beschadigde muntspeeiëu,
in werking getreden . de in de residentie Lampongsche Districten op Lombok buitgemaakt (voor zooveel van de reeds nier te
— en wel als rechtstreeksehe heffing — ingevoerde belasting lande ontvangen partyen nog voorhanden).
Ook aan gulden- en halveguldenstukken bleek in 1897 in het
op het slachten van buffels en runderen (Indisch Staatsblad
verkeer meer behoefte te zijn ontstaan (zie ook lager § 3 ) ,
1898 n°. 24).
Wat de opbrengst der in deze rubriek bedoelde belastingen weshalve , mede op aanvraag van de Indische Regeering , in het
betreft in vergelijking met 1890, verdient vermelding de recht- voorjaar van 1898 werd overgegaan tot uitzending alvast van een
streeks met den oogst verband houdende vertieningsbelasting bedrag van respectievelijk f 500 000 en f 100 000 aan bedoelde
op het rijstgewas in de gouvernementslanden der Zuider- en standpenningen , alles ontleend aan den muntvoorraad hier te
Oosterafdeeling van Borneo, waarin de aanslag, na in 1895 op lande.
ruim 2 ton en in 1896 op ruim VU ton te zijn vastgesteld geVan de op Lombok buitgemaakte speciën was laatstelijk in
weest, voor 1897 kon bepaald worden op ruim f 193 000, terwijl Indië nog aangehouden een bedrag van f 78 025 aan rijksdaalde in de residentie Westerafdeeling van Borneo in 1896 voor ders, die alle min of meer sporen droegen van aan het vuur te
"teerst ingevoerde hoofdelijke belasting onder de in ons recht- zijn blootgesteld geweest, maar niet in zoodanige mate dat niet
streeksch gebied aldaar gevestigde of geheel of ten deele haar eerst beproefd zou kunnen worden of het geleidelijk daarvan in
bestaan vindende iulandsche en Arabische bevolking , welke be- omloop brengen bezwaar ondervond. Toen dit werkelijk het geval
lasting in het eerste jaar harer heffing slechts op f 8198 kon bleek, ook wegens de eenigszius matte kleur en den ongewonen
vastgesteld worden, door juistere aanslagen in 1897 kon gebracht klank, is in Mei 1898 door de Indische Regeering er toe overworden op f 13 617. De bij Indisch Staatsblad 1897 n". 13 tot gegaan om de partij herwaarts op te zenden , tegelijk met een
stand gekomen en met 1 Januari van dat jaar in werking ge- aantal wegens hun doffen of ongewonen klank aan den omloop
treden nieuwe regeling der hoofdelijke belasting onder de in- onttrokken standpenningen (9152 rijksdaalders , 8175 guldens en
landsche bevolking der Minahassa (residentie Menado). waardoor 5289 halve guldens), gezamenlijk ter waarde van f 33 699,50,
nu de belastingplichtigheid eerst aanvangt na de volbrenging al welke geldswaarden , evenals vroeger, door het Rijk tegen
van het 20ste levensjaar, in stede van, zooals vroeger, reeds de nominale waarde werden overgenomen . terwijl van de by de
na het 18de jaar. was uit den aard der zaak van invloed op besproken gelegenheid mede herwaarts verzonden 9025 stuks
het cijfer der aangeslagenen. In verband daarmede wero als afgesleten Indische zilveren pasmunt (1'iO kwart- en 8865 eenaanslag voor 18!>7 verkregen f 165 787, tegen f 188 402 voor tiende-guldens), na versmelting, de zilverwaarde (ad f 350,52)
1896 en f 186 17(5 voor 1895.
werd vergoed.
Als verminkt werden in 1897 221 stuks zilveren speciën (8
Nu door invoering met 1 Januari 1898 van de verpondingsbelastiug in de re-identiën Lampongsche Districten en Zuider- meer dan in 1896) in den omloop aangetroffen , namelijk 36
en Oosterafdeeling van Borneo (zie blz. 135 hiervóór) het door rijksdaalders, 37 guldens. 39 halve-, 71 kwart- en 38 ééninlanders aldaar uit onroerende goederen verkregen inkomen tiende-guldens, van welke 221 geldstukken er 44's lands kassen
door die belasting wordt getroffen , werden de bepalingen nopens waren binnengeslopen.
de door hen op te brengen hoofdelijke belasting in dier voege
Van uitvoer van zilveren specie uit Indië naar Nederland voor
gewijzigd (Indisch Staatsblad 1897 n'. 301) dat van hun aanslag rekening van particulieren werd in 1897 niets bespeurd ; evenmin
in deze belasting is uitgezonderd het inkomen dat bij den aanslag werd door particulieren Nederlandsche zilveren munt in indië
in de grondlasten in aanmerking komt Bij Indisch Staatsblad ingevoerd.
1898 n". 45 werd eene nieuwe lezing vastgesteld, van de slotDe in 't vorig verslag vermelde aanmunting van f 1800000
woorden van art. 1 der verordening van 1878, regelende de aan Indische 1-cent-stukken en t 480 630,75 aan Indische 2' ,hooger bedoelde vertienings belasting op het rgstgewaa in de cent-stiikken liep in December 18lJ7 af. Van de tot uit. 18'J7
gouvernementslanden der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo. daarvan reeds verscheepte partyen was in 1890 bij 's lands kassen
Daardoor is nu , in overeenstemming zoowel met de bedoeling in Indië ingenomen f 416 000, in 1897 f 1 000 S00, en was bij
der verordening als niet hare feitelijke toepassing, uitgemaakt het eind van laatstgenoemd jaar nog niet bij 's lands kassen indat alleen het door inlanders (niet door vreemde oosterlingen) genomen of nog naar Indië onderweg f 2 6 9 2 0 0 ; het overig
verkregen rijstproduct aan vertiening is onderworpen eu dan bedrag ad f 94 030,75 werd verscheept in Januari 1898. Vermits
nog wel voor zoover het geteeld is op krachtens ontginnings- door bedoelde aaniuuntiug het tot dusver voorloopig op f 10
of gebruiksrecht bezeten gronden.
niillioen bepaalde maximum der in Indië uit te geven koperen
Handelingen der Staten-üeneraal. Bijlagen 1898— 1S99-
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pasmunt was b e r e i k t , en het wensehelijk was Indiê' nog ruimer
van koperen munt te voorzien, ook ter voorkoming dat schaarsclite
aan wettige pasmunt het gebruik van onwettige inmiddels deed
t o e n e m e n , is voormeld maximum bij de wet van 31 December
1897 (Nederlandseh Staatsblad n . 2 8 9 , Indisch Staatsblad 1898
n°. 84) gebracht op f 15 millioeu , en u in Maart 1808 besloten
om nog f 1 millioen te doen aanmunten (f 550 000 aan centen
en f 450 000 aan 2'/2-cent-stukken), waarvan tot medio Septeraber naar Indië was verzonden ongeveer f 210 000.
W a t het nog in de wandeling zijnde, oud kopergeld betreft,
wordt gemeld dat op verschillende plaatsen de duit aan gewildheid bij de bevolking schijnt te hebben v e r l o r e n , w a a r t o e ,
nevens ruimere uitgifte van wettig k o p e r , ook veel bijbrengen
de maatregelen die lnj voortduring door h e t bestuur worden
genomen tegen den omloop van nagemaakte duiten.
Van o n t d e k k i n g e n , met den namaak van duiten in verband
s t a a n d e , wordt in de voor dit verslag ontvangen berichten,
alleen melding gemaakt uit .Tapara. Aldaar gelukte het aan de
politie om ter hoofdplaats Patti de hand te leggen op stalen
stempels . benevens ronde koperen plaatjes ter grootte van d u i t e n ,
en ter afdeelingshoofdplaats Joana op eene ponsmachine , waarmede plaatjes ter grootte van duiten konden worden uitgeslagen ,
zoomede op eene aanzienlijke hoeveelheid nagemaakte duiten.
Een bij de zaak betrokken Chinees werd te P a t t i in hechtenis
genomen. Aanhalingen van valsclie duiten kwamen overigens
in 1897 alleen voor in Rembang en op Madura , en dau nog
in onbeduidende mate.
Met betrekking tot het in den omloop aantreffen van nagemaakte zilveren standpenningen van hoog zilvergehalte wordt
in de Indische mededeeliugen over 1897 de toestand over 't algemeen zeer bevredigend genoemd. De aanhalingen bepaalden zich
tot enkele kleine hoeveelheden, en men meent op te merkeu
dat het zich in de j o n g s t verloopen j a r e n in sommige gewesten
geopenbaard hebbende wantrouwen tegen den rijksdaalder beg i n t te wijken. Onze consulaire ambtenaren te Singapore en
H o n g k o n g bleven h u n n e zorg aan de zaak wijden. Vermelding
verdient dat te Singapore een Chinees en een Hindoesch geldwisselaar wegens handel in nagemaakte Nederlandsche m u n t (ruim
500 valsche guldens waren bij hen in beslag genomen) veroordeeld zijn respectievelijk tot 2 jaren en 0 maanden dwangarbeid , en dat te H o n g k o n g eene vervolging werd ingesteld tegen
een Chineeschen geldwisselaar, die handel dreef o. a. in valsche
rijksdaalders en guldens. Hij werd tegen een borgtocht van
$ 500 op vrije voeten gesteld . doch bleek , toen de zaak behandeld zou worden , zich uit de voeten te hebben gemaakt.
Onder de in Indië ingestelde strafvervolgingen wegens valsche
munterij was er geen enkele . welke tot volwichtige bedriegelijke
namaaksels betrekking had. Van de 3-5 beklaagden wegens muntn a m a a k , wier zaken in 1897 berecht w e r d e n , zagen er zich 24
veroordeeld, namelijk 0 Chineezen en 14 inlanders (onder welke
laatsten eene vrouw) tot dwangarbeid in den k e t t i n g , zoomede
2 Chineezen en 2 inlanders (onder wie mede eene vrouw) tot
tenarbeidstelling. Vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen
werden 3 Chineezen en 6 inlanders.
Talrijker waren de vervolgingen wegens het uitgeven van
valsch geld. Te dier zake had in 11S97 in 190 gevallen veroordeeling
plaats, waaronder in één geval tot dwangarbeid in den ketting en in
een ander geval tot dwangarbeid buiten den k e t t i n g : overigens
meestal (in 163 gevallen) tot geldboete. In 158 zaken van den
hierbedoelden aard had vrijspraak p l a a t s , terwijl 40 wegens het
feit aangeklaagden van rechtsvervolging ontslagen werden. I n
vele gevallen overigens waren geen termen gevonden om eene
strafvervolging in te stellen. O n d e r d e valsche m u n t s t u k k e n ,
waarop door de politie de hand werd g e l e g d . behoorde een
gouden tienguldenstuk . aangehaald bij een Chinees teSoerabaija .
die het stuk in betaling wilde aanbieden , en die ter politierol
tot eene geldboete van f 60 veroordeeld is geworden.
Geregeld werd vanwege de Indische Kegeeriug voorreegaan met de opzending herwaarts van de wegens valschheid
of vermoedelijke valschheid aangehouden muntstukken , ten
einde te worden onderzocht door het Muutcollege te U t r e c h t ,
dat van zijne bevindingen o. a. mededeeling doet in het j a a r lijkseh verslag nopens de muntwerkzaamhedeu h i e r t e lande. Uit
bedoeld verslag over 1^07 (in J u n i 1808 aan d e Staten-Generaal
medegedeeld en gedrukt onder n . 'iO'i van de stukken der zitt i n g 1897—1896) blijkt dat het college gedurende 1*07, nevens
een vee] grooter aantal uit Nederland (waaronder zich echter
ook vele speciën bevonden . welke uit Indië herwaarts waren
gevloeid), uit Indië ontving (door tusschenkomst van het De-

partement van Koloniën) 2714 stuks valsche of van valschheid
verdachte stukken , namelijk 2450 stuks standpenningen (waaronder 1190 rijksdaalders) en 204 stuks zilveren pasmunt. Van
deze 2714 stuks werden er 2072 (daaronder 1174 rijksdaalders)
valsch b e v o n d e n , bleken 23 geschonden , doch werden 10 echt
en g a n g b a a r verklaard.

B 2. Gdémarkt.
In navolging van vroeger ia ook over 1897 door den heer
D. GROKNKVKI.H . president der Javasche Bank . ten behoeve vau
het Koloniaal Verslag samengesteld een jaaroverzicht van de
; geldmarkt in Xederlandsch-Indië. Dat overzicht, met eene daarbij
behoorende tabel van den loop der prijzen te Batavia van eenige
Indische effecten in 1897, zal men hierachter afgedrukt vinden
' in bijlage MM sub I en I I . Tevens zijn in diezelfde bijlage
sub I I I opgenomen maandopgaven over 1897 omtrent den loop
der wisselkoersen te B a t a v i a , ontleend aan door de Handels*
vereeniging te dier plaatse verstrekte gegevens.
§ 3.

Javasrlie

Bank.

Deze instelling had bn' de sluiting op 31 Maart 1898 van haar
70ste boekjaar van haar kapitaal ad f 0 millioeu en van haar
reservefonds ( d a t , hoofdzakelijk door lagere taxatie van het
effectenbezit, was teruggegaan van f 1 1 1 3 739 tot f 1089 557)
belegd f 4435 m in effecten en f 1 9 8 5 m in hypotheken (meerendeels met particuliere landerijen als onderpand) of in 't geheel
aan vaste beleggingen , buiten het eigenlijke bankbedrijf, f0420 m,
zijnde f 180 m minder dan op uit. Maart 1897, toen het effectenbezit beliep f 4302/m en het hypothecair belegde f 2298 m.
I n crediet-operatiën stond gedurende 1897 98 in Indië (dus
zonder te rekenen den omzet bij het kantoor der Bank te A m sterdam) 'ji-miildehl f 11 525 m u i t , tegen f 8710/m in 1896 9 7 ,
tot welke v e r m e e r d e r i n g , ondanks de importhandel op Java
gezegd wordt over 't algemeen weder geen gunstigen tijd te
hebben doorleefd, o. a. bijdroegen de disconteeriugen van handelspapier f l 0 9 8 ' m en de beleeningen, zoomede de voorschotten in
rekening-courant f 1090/m. Het totaalbedrag der in disconto
genomen waarden steeg vau f 42600 m tot f 6 1 3 7 1 m. Terwijl
namelijk de disconteeringen op vendupapier en binnenlandsche
gouvernementswissels beliepen f' 6230 m , tegen f 4386 m in
1890 0 7 , werd aan handelspapier in 't geheel gedisconteerd
f 55185 m , tegen f 38 310'm in het voorafgegane boekjaar, eene
toeneming hoofdzakelijk hieraan te danken dat een paar andere
geldinstellingen , voor het scheppen van kasmiddelen , op aanzienlijk ruimere schaal dan in de laatste jaren bij de Bank
buitenlandsche wissels verzilverden. De toeneming der voorschotten in r e k e n i n g - c o u r a n t , welke voorschotten , niet inbegrip
van de beleeningen , van f 43 926/m in 1896/97 tot f 53 240/m in
1897/98 klommen , vond hare oorzaak bijna geheel in meer vraag
naar voorschotten, mede door geldinstituten, die tot het stijven van
bare kasmiddelen aan het beleenen van effecten blijkbaar de voorkeur gaven boven wisseltrekking. Aan voorschotten op effecten was
dan ook onder gemeld totaal van f ">3 240/m begrepen f 37 383'm
(f 14334 m meer dan in het voorafgegane boekjaar). De voorschotten op invoerproducten klommen van f 4089 m tot f 5228/m,
doordien over belangrijke sommen werd beschikt tegen onderpand vau petroleum. De beleeningen op uitvoerproducten en
op goud en zilver vertoonden lagere cijfers, doch met opzicht
tot producten was die achteruitgang slechts schijnbaar, doordien de mutatiën wegens stortingen en herdispositiën veel minder
waren dan in 1896.97, zoodat de eenmaal gesloten beleeningen
eene langere en meer >tabiel loopende uitzetting vormden.
Het disconto voor promessen (niet langer dan 90 dagen looj p e n d e ) , de s t a n d a a r d r e n t e , bleef gedurende het boekjaar 1897 98
onveranderd (4'/i p e t . ) : overigens kwamen in het tarief der
Bank geen andere wijzigingen dau die welke reeds iu 't vorig
verslag (bis, 102) werdeu vermeld. (In het , Overzicht vau de
geldmarkt ", bedoeld in de voorgaande paragraaf, is het tarief der
B a n k , zooals het op 1 A p r i l 1898 l u i d d e , volledig medegedeeld.)
Tot de verdere rentegevende uitzettingen der Bank , buiten
de vaste beleggingen in effecten en itsatsfondsen (gemiddeld
over het geheele boekjaar bedragen hebbende f 6j73'iu) en buiten
het mede reeds besproken discontobedrijf, behoorden v e r d e r d e
prolongatiën bij bet kantoor te A m s t e r d a m , en de handel in
buiten Nederlandsch-Indië betaalbare wissels, in welke beide
soorten van operatiëu gemiddeld over het geheele boekjaar uitstond respectievelijk f 1044 m en f 6108/in, zoodat het gemid-
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delde van alle rentegevende uitzettingen gezamenlijk over 1897 98
kwam te staan op f28 150 in . zijnde f 2245 m meer dan in 1890/97.
De dadelijk opeischbare schulden der Bank heliepen gemiddeld over het geheel*' boekjaar f 58 039 m (1 40 309/m aan in
omloop zijnde bankbiljetten en f 6670/m aan saldo's van crediteuren in rekeningcouraiit. aan otnloopende bankassignatiëu en
aan onafgehaalde dividenden), tegen in 1896/97 f 51 255 m
(f 45 623'in wegens biljetten-emissie en f' 5032 maan saldo's, enz.
als voren). De metaalvoorraad der Bank wisselde af tastenen
f 30 479/m en f 30 181/m en was gemiddeld over het geheele
boekjaar f' 32 950 m , tegen i' 34 121 ui in 1896/97. En daar de
verplichte dekking /- of 40 pet. der dadelijk opeischbare schulden bedraagt, was derhalve het beschikbaar metaalsaldo gemiddeld f' 11 7:i4 m (in 189<> 97 f 13 019 m).
Bij het einde van het boekjaar beliep de nietaalvoorraad der
Bank f 32 813/m (f 2973/m' minder dan op 31 Maart 1897),
namelijk aan gouden munt f 5097/m (waaronder aan vreemde
speciën f' 1860/m)'), aan zilveren standpeuningen f 27690/m,
en aan pasmunt I 20/m. Bedoelde som van f 27 690 m aan
standpenningen (f 3586/m minder dan bij het einde van het
voorafgegane boekjaar) bestond uit f 24 623/m aan rijksdaalders ,
f' 1953 m aan guldens en f 1114 m aan halve guldens. Wat de
vermindering van het zilverdepót betreft (hoofdzakelijk aan rijksdaalders, waarvan de voorraad met f 3572 m was afgenomen),
valt op te merkeu dat de binuenlandsche circulatie, vooral in
Oost-Java, meer zilveren specie vorderde dan sedert lang het
geval was geweest, en het wordt niet onmogelijk geacht dat
geldverstrekkingen aan mijnbouwniaatschappijen eveneens in
het spel zijn geweest. Klachten over het in omloop zijn van
nagemaakt Nederlandsch zilvergeld werden gedurende het besproken boekjaar minder dan in de laatste jaren vernomen. Toch
meende de bankdirectie bij de Regeering te moeten terugkomen op
haar denkbeeld (zie vorig verslag , blz. 191) betreffende de uitgifte
op bijzonderen voet van bankbiljetten van f 2,50, doch zulks thans
in dien zin dat zij in overweging gaf om , ter voorkoming van
tijdverlies wanneer de omstandigheden te eeniger tijd den maatregel ook naar het inzien der Regeering mochten doen wenschelijk achten, het octrooi bij voorbaat zoodanig te wijzigen
dat het bevoegdheid schonk tot de bedoelde uitgifte over te
gaan , wanneer dit door het Opperbestuur of door den Gouverneur-Ocneraal zal worden verlangd". Ook tegen zoodanigen
voorbereidenden maatregel is echter van de zijde der Regeering
hier te lande bezwaar gemaakt. te meer nu de ervaring blijft
leeren dat het euvel, hetwelk men door het uitgeven vai: biljetteu van f 2' 2 zou willen bestrijden . het in omloop brengen
namelijk van bedriegeljjk nagemaakte rijksdaalders, door het
daartegen uitgeoefende scherpe toezicht veel van zijn bedenkelijk
karakter heeft verloren.
Het sedert een drietal jaren door de Bank weder in de wandeling gebracht biljet van f 5 blijlt zeer gezocht. Op uit. Maart
1898 was van die kleine biljetten een bedrag van f 1919 615 in
omloop, tegen f 1 166 695 het jaar te voren. Op het percentage
van den omloop aan biljetten van f 1000 en f 5U0 (van de
f 44 878 m biljetten-emissie op uit. Maart 1898 was aan papier
van gemelde waarden respectievelijk 11.36 en 0.41 pet. in omloop,
tegen bijv. 12.13 en 8.19 pet. bij eene nagenoeg gelijke biljettenemissie op 31 Maart 1896) bleven nog altijd van invloed de
indertijd te Soerabaija ontdekte valsche biljetten van die waarden , doch de tegenzin van het publiek ten deze zou, naar
het zich liet aanzien, gaandeweg verdwijnen nu in het thans
loopende boekjaar een aanvang fa gemaakt met het uitgeven
van biljetten van f 1000 en f 500 van ecu geheel nieuw type.
Omstreeks medio 1897 verschenen valsche bankbiljetten van
f 10 in den omloop. Met het oog op de mogelijke ernstige gevolgen daarvan wTerd door de Bank alles in het werk gesteld
om zoo spoedig mogelijk eene genoegzame hoeveelheid biljetten
dier coupure, nieuw type, in bezit te krijgen, ten einde tot de
geheele verwisseling van het oude biljet te kunnen overgaan .
waaraan dan ook vrij spoedig uitvoering is kunnen worden gegeven. Bij het einde van het boekjaar was aan biljetten van f 10
nieuw model reeds voor f 3153m in de wandeling, zijnde on') Sovere-gns, dukaten en 20 francs stukkm , waarby voor "t eerst ook
CCIH' kleine hoeveelheid stukken van £ 6 , niet den verkoop van welk laatst •
goudstuk de B u k , in het belang van haren goudhandel, eene proef weinchta
te nemen. Tot «lusver echter trok het vjjipond>tuk weinig koopers. Slechts
ISO stuks vonden altrek bji eenige inlandsehe grootoa en bij iniintvcrzinielaars. De afzet van sover» igns en dukaten was niet inin<J*'r dan in 1896(97 :
db- van M franes-stukken (voornamelijk aan mailrei/igers) vr(j belangrijk
grooter dan toen.

geveer de helft van bet aan die coupure in 't geheel uitgegeven
bedrag. Het aantal voorgekomen valsche biljetten van f 10WM
tot dusver betrekkelijk gering gebleven.
Aan bruto winst viel over 1897/98 te boekeu 1 981 132. en
hiervan vloeide ongeveer de helft voort uit eigenlijke credietoperatien, namelijk in Indië — over gemiddeld f 11525/m —
I 132299, en bij het kantoor te Amsterdam — over gemiddeld
f 1944/m in prolongatiën belegd geweest — f 48 030, of te
zanten f 480 329 over f 13 469/m, zijnde dooreen ruim 3' . pet.
Daar de lasten beliepen f 505 503 (waaronder aan diverse af'schrijvingen f 45 841), bleef als netto winst f 475509 over. of, na
aftrek van patentbelasting , f 460 535 , van welk bedrag , vermeerderd met f 210 onverdeeld gebleven van de winst over
1896'97 , werd bestemd : voor het reservefonds f 17 006, voor
tantièmes f 14 739 en voor aandeelhouders f 435 000. uitmakende
7V4 pet. van het maatschappelijk kapitaal.
De op 31 Maart 1898 afgesloten balans der Bank. zoomede
de winst- en verliesrekening over 1897/98 zijn hierachter afgedrukt sub IV van bijlage MM.
N. Burgerlijke en militaire landsdienareii.
Groot-ambleiiaarseaawen. Ten einde den toeloop tot het 1ste
gedeelte van het examcD van onvoldoend voorbereide candidaten
nader tegen te gaan, in welk opzicht de in 1897 voor 't eerst
toegepaste heffing vau examengeld (zie het verslag van 1896,
blz. 192 193) weinig bleek uit te werken, is bij Koninklijk besluit dd. 15 December 1897 n". 50 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 261. Indisch Staatsblad 1898 n . 69) , met aanvulling van art. 2
der bepalingen van 1893, waarbij het examen op nieuwen voet
was geregeld, de toelaatbaarheid tot gemeld 1ste gedeelte beperkt, in dien zin dat wie zich reeds tweemaal daarvoor heeft
aangemeld en is afgewezen of, uit anderen hoofde dan om
wettige redenen , ter beoordeeling van de Regeering, niet verschenen i s , dan wel zich teruggetrokken heeft, niet meer tot
het afleggen daarvan wordt toegelaten. Ten gunste van hen die
zich tot hiertoe reeds meer dan eenmaal hadden aangemeld
zonder het diploma te hebben verworven, behelst echter het besluit eene overgangsbepaling , krachtens welke de zoodanigen nog
eenmaal tot het afleggen van het 1ste gedeelte worden toegelaten.
Bij ministerieele beschikking van 27 December 1897 n . 21
(Nederlandsche Staatscourant van den 30sten dier maand, en
Bij blad op het Indisch Staatsblad n". 5260) is voorts eene nieuwe
lezing vastgesteld van de artt. 10 en 11 vau het examen-reglenient dd. 31 Juli 1893, ten gevolge waarvan: l". een hoogere
norm is gesteld voor de in al de vakken van het examen (bij
het 2de gedeelte verplichte vakken) te tarnen te,behalen beoordeelingscijfers . in dien zin dat het minimum-aantal te behalen punten
om onder de geslaagden te worden gerangschikt bij het 1ste
gedeelte van het examen boven de 22 en bij het 2de gedeelte
boven de 27 zal moeten bedrageu (tegen vroeger boven de
20 en boven de 24); 2'. ook afwijzing plaats heeft niet slechts
wanneer in één of meer vakken (bij het 2de gedeelte verplichte
vakkeu) , volslagen onkunde" is aan den dag gelegd . maar ook
wanneer in één of meer vakken (of verplichte vakken) het cijfer
1 of 2 (, slecht'") is toegekend, dan wel in twee of meer vakken (of verplichte vakken) het cijfer 3 of 4 («onvoldoende*"):
en 3'. de plaats op de ranglijst der in het 2de gedeelte van het
examen geslaagden voortaan niet meer ten deele zal afhangen
van de in de onverplichte vakken'andere in Nederlandseh-Indië
inheemsche talen dan Mal?iseh en .lavaansch) behaalde voldoende
of meer dan voldoende cijfers, maar enkel van de cijfers in de
verplichte vakken verkregen . echter behoudens deze uitzondering dat voor den caudidaat. die in een of meer onverplichte
vakken een hooger cijfer behaalde dan hij voor de Javaansehe
taal verkreeg, het hoogste dier cijfers in aanmerking wordt
genomen . mits het cijfer voor het onverplichte vnk ook niet
minder is dan 5 (. voldoende").
Omtrent den uitslag van het groot-ambtenaarsexamen Tan
1898, zooals het weder tweeledig is afgenomen, namelijk voor
zooveel betreft het 1ste en het 2de gedeelte , en wel hier te lande
in .luni Juli en te Batavia in Juli/Augustus, valt lietvolgei.de
aan te stippen, met verwijzing voor verdere gegevens naar
bijlage N N hierachter.
Aan het 2de gedeelte werd deelgenomen (dus zonder te rekenen degenen die zich vóór of tijdens het onderzoek terugtrokken,
ten getale van 4 bier te lande en tan 2 in Indië) bier te lande
door 47 en in Indië door 17 candidaten , waarvan door respe. —
tievelijk 37 en 14, dus bijna 79 en ruim 82 pet., met goed ge-
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volg. soodat «Ie verhouding tnssehen geslaagden en afgewesenen
bijzonder gunitig was te noemen; in 1897 toch iiedroeg bedoeld
percentage respectievelijk ruim 5(1 en bni:a 80. Van de liier te
landt' geslaagden konden er 26, als in elk der verplichte vakken
het i-ijler 5 of een hooger cijfer behaald hebbende, krachtens
dr ongewijzigd gebleven 1ste alinea van art. 10 van het examenreglement zonder discussie door de commissie verklaard worden
aan de eischen te hebbeu voldaan: in Indië was dit het geval
met 7 van de 11. Van al de 64 candidaten wenschteu slechts 5
(alle hier te lande) ook in een onverplicht vak examen te doen

(3 in de Bk>endaneesche en 2 in de Makaataarsene taal), dat door

betredende de bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot
bepaalde ambten of bedieningen in den Indischen dienst (andere
dan die waartoe het groot-ambtenaarsexamen of het faculteitsexamen toegang geeft), ter uitvoering van art. 7 van het Koninklijk
besluit in Indisch Staatsblad 1864 n". 194. werd die ten aanzien
van de ingenieurs voor het vak van scheepsbouw bij het marineetablissement te Soerabaija herzien (Koninklijk besluit van 15
November 1897 i r . 48 iu Indisch Staatsblad 1898 n . 70) en die
ten aanzien van sommige betrekkingen bij den dienst van het
boschwezen gewijzigd (Koninklijk besluit van 3 Februari 1898
n". 21 in Indisch Staatsblad n~. 138). Zie daarover nader blz. I:'.
hiervóór, zoomedein het volgende hoofdstuk onder ,Bosch wezen".

één met voldoenden en door de vier anderen met meer dan
voldoenden uitslag werd afgelegd. Voor deze vier laatsteu trad
het hoogere cijfer, in het onverplichte taalvak behaald, in de
Kleiii-iiinblt'imar.\r.rn;mii. Aan dit examen , dat in 1897 weder
plaats van het lagere, dat voor het .lavaansch was toegekend. ' oj) verschillende tijdstippen en plaatsen in Indië werd afgenomen,
Aan het 1ste gedeelte van liet examen onderwierpen zich ouderwier| »en zich 918 candidaten (804 op Java en Madura en
hier te lande 29 van de 81 en iu Indië II van de 12 zich aan- 114 in de buiteiibezittingen), waarvan 536 (452 op Java en
gemeld hebbende candidaten. A'an de eersten behaalden er 20 Madura en 84 in de buitenbezittingen) of ruim 58 pet. aan de
(of bijna 69 pet.) en van de laatsteu 7 (of ruim 63 pet.) het eischen voldeden, een grooter percentage dus dan in 1896,toen
diploma. tegen in 1897 hier te lande 29 van de 59 (of ruim van de 1118 candidaten 605 (of ruim 51 pet.) slaagden.
49 pet.) en in Indië 17 van de 27 (of bijna 63 pet.). Aanspraak
Ouder de categorieën der van dit examen vrijgestelde personen
om zonder stemming toegelaten te worden . verwierven hier te werden bij Indisch Staatsblad 1897 n*. 244 ook gerangschikt
lande 17 van de 20. doch in Indië slechts 3 van de 7. Voor geslaagden iu het examen voor de graden van sergeant-majoor
meer bijzonderheden aangaande de in 1898 afgenomen examens of adjudant-onderofficier bij het leger.
zij. behalve naar de reeds aangehaalde bijlage NN hierachter,
verwezen naar «ie verslagen der examen-commissiëii , waarvan
Verloven. De bij Indisch Staatsblad 1893 n°. 229 vastgestelde
dat der Nederlandsche commissie il opgenomen in de Staats- lijst van civiele betrekkingen, welke bij verlof voor niet langer
courant van 16 Augustus jl. en dat der Indische commissie eer- dan één jaar tydelijk worden waargenomen , welke lijst reeds
lang gepubliceerd wordt door middel van de Javasche Courant. was aangevuld bij Indisch Staatsblad 1894 n". 287. 1895 n \ 69
Ingevolge de in de Nederlandsche Staatscourant van 29/31 en 109 en 1890 n°. 31 , onderging eene nieuwe uitbreiding bij
Mei 1898 opgenomen jaarlijksche bekendmaking, voorgeschreven Indisch Staatsblad 1898 n'. 100.
bij art. 10 van het Koninklijk besluit dd. 29 Augustus 18ïïi3
In 1897 werd door 105 civiele en 44 militaire landsdienareu
n J . 25 . zooals dit artikel luidt ingevolge het Koninklijk besluit (Europeesche ambtenaren en officieren der landmacht) gebruik
dd. 23 December 1892 n . 28 (Nederlandsen Staatsblad n°. 286, gemaakt van buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst
Indisch Staatsblad 1893 u". 72), vermeldende het aantal voor (tegen respectievelijk 103 en 29 in 1896), terwijl aan 52 Eurouitzending in aanmerking komende candidaten van hen die in peesche ambtenaren en 59 officieren der landmacht zoodanig
het eerstvolgend'groot-ambtenaarsexamen hier te lande zouden verlof wegens ziekte werd verleend (welke cijfers in 1896 69 en
slagen , viel ook thans weder, evenals in 1897, door de exami- 56 hadden bedragen).
nanili hier te lande te dingen naar 10 plaatsen (iu 1896 waren
16 en iu 1895 28 plaatsen hier te lande opengesteld geweest).
Overtocht. De op blz. 193 van het verslag van 1896 in uitzicht
Dientengevolge zijn in 1893 van de 3 7 , die hier te lande het gestelde aanvulling van de bepalingen betreffende het vru" transdiploma verwierven , ter beschikking van den Gouverneur-Gene- port binnen Nederlandsch-Indië van landsdienareu of gewezen
raal gesteld zij die op de ranglijst onder n". 1—10 voorkwamen landsdienareu en hunne weduwen en weezen kwam tot stand
(daaronder 1 die in het Soendaueesch en 1 die in het Makassaarsch bij gouvernemeutsbesluit van 24 October 1897 n°. 9 (Indisch
voldaan had), terwijl van de in Indië geslaagden , naar de Staatsblad n°. 252), waarbij is bepaald dat aan personen , die
aangenomen verhouding, recht op plaatsing verwierven zij die geen recht hebben op vrij transport in Indië voor de hierna te
op de ranglijst daar te lande de n°« 1—5 hadden behaald. Daar noemen reis , doch wel op overtocht voor 's lands rekening naar
eene meer gelijkmatige aanvulling van het korps ambtenaren Nederland , wanneer zn' van laatstbedoeld recht afstand doen,
voor den Indischen administratieven dienst dan in de laatste tegemoetkoming voor reiskosten op den voet der bestaande bejaren plaats vond, wenschelijk werd geacht, werd, in overleg palingen wordt toegekend voor ééne reis in de richting Soeramet de Indische Itegeeriug . in de bovenbedoelde bekendmaking baija—Padang tusschen twee plaatsen, waar gelegenheid bestaat
alvast de mededeeling opgenomen, dat, voor zooveel betreft de tot inscheping op de stoomschepen der maatschappijen, waarexamen-jaren 1899 en 1900, almede op eene jaarlijksche uit- mede door de Itegeeriug voor het vervoer van gouvernementszending ten behoeve van den Indischen administratieven dienst j passagier* naar Nederland overeenkomsten zijn aangegaan. Eene
van 10 hier te lande in het groot-ambtenaarsexamen geslaagden met het nieuwe voorschrift samenhangende aanvulling der milikan gerekend worden.
taire reisregelen werd, tijdens de afsluiting in Indië van dit
gedeelte van het verslag, voorbereid.
Dezelfde redenen. welke in 1882 golden (zie het verslag van i
Het reglement op de toekenning van overtocht voor 's lands
dat jaar blz. 64), om het diploma van het groot-ambtenaars- | rekening van Nederland naar Indië en omgekeerd (Indisch
examen niet te vorderen voor eene benoeming tot referendaris j Staatsblad 1897 n'. 163) onderging bij Koninklijk besluit dd. 8
bij de algemeene rekenkamer in Indië, gaven aanleiding dat | Januari 1898 ir. 15 (Indisch Staatsblad n". 104) eenige wijziging
bij het hiervóór besproken Koninklijk besluit dd. 15 December en aauvulliug, voornamelijk ten aanzien van de rangschikking
1S97 n". 50 tevens werd overgegaan tot eene wnziging van art van enkele categorieën van gouvernementspassagiers in klassen.
8 van het mede reeds aangehaalde Koninklijk besluit dd. 29
Augustus 1883 i) . 25 (Nederlandsen Staatsblad n°. 133, Indisch
Reis- en verblijfkosten. Met betrekking tot dit onderwerp werStaatsblad n". 249) in dien zin dat het artikel nu gelegenheid opent den enkele beschikkingen genomen, welke echter niet van geom ook aan het hoofd der atdeelingeu voor de comptabiliteit noegzaam belang ziji. om te dezer plaatse afzonderlijk te worden
bij de departementen van algemeen burgerlijk bestuur in Indië vermeld. Buiten eenige in Indisch Staatsblad 1897 ir*. 181,255
ambtenaren met den rang van referendaris aan te stellen , die en 271 opgenomen wijzigingen in de regelen voor in Indië
voormeld diploma niet bezitten.
alleen reizende militairen, enz., valt o. a. te wijzen op het bebij Indisch Staatsblad 1897 n">. 154 en 281 en 1898
P
Fticitltfits-iramnt. Hoewel in 1898, evenmin als in het voor- ! paalde
afgegane iaar, uitzending van adspiraut-rechterlijke ambtenaren m>s. 146 en 224.
plaats had, onderwierpen zich toch gedurende het academiejaar
VoonchoUen. In verband met de omstandigheid dat de duur
1897 98 6 doctoren in de rechtswetenschap aan het bij art 92,
2de lid, der wet op het hooger onderwijs hier te lande bedoelde van den overtocht van Nederland naar Indië en omgekeerd
fasnlteits-examen. Eén hunner moest. en dit voor de tweede sedert eenige jaren belangrijk korter is geworden , waarom het
onnoodig scheen de vroeger vastgestelde, op den langeren duur
maal. worden afgewezen , terwijl de 5 overigen slaagden.
der reis gegronde bepalingen te handhaven , volgens welke de
Examens nor speciale »\ technische betrekkingen. Van de regelingen gouverneuients-passagiers bij hun vertrek twee maanden voor-
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schot ontvingen op de liun gedurende den overtocht toekomende
inkomsten, is bij Koninklijk besluit van 23 December 1897
n". 48 (Indisch Staatsblad 1898 n". 72) het voorschot teruggebracht tot het bedrag der inkomsten over één maand.
Borgtochten. Bi-schikkingen ten aanzien van dit onderwerp

werden getroffen bij de goarernemeatsbeslaiten, opgenomen in

Indisch Staatsblad 1897 n«». 240, 289 en 298 en 1898 n'. 118.
Nonaetivilritt-lraktementen en wachtgelden. Aangezien de inkomsten van den hierbedoelden aard van tot het departement
van oorlog in Indië bebcorende burgerlijke ambtenaren ten laste
van dat departement komen, is bij Indisch Staatsblad 1897
n . 173, in afwijking in zoover van de ter zake bestaande bepalingen , volgens welke di>! inkomsten door den directeur van
financiën worden toegekend, de bevoegdheid tot die toekenning
aan het legerbestuur verleend.

beterde opgaaf) in 1^95.
Het aantal uit het fonds gebeneficieerde weduwen bedroeg o])
uit. 1890 2119 en dat der onderstand genietende kinderen 2150,
tegen rosreetievelijk 2077 en 2140 bij het eindt; van 1895.
Ter verzekering van eene doorloopende wetenschappelijke
controle zoowel op het hierbedoelde fonds als op het weduwenen weezenibnds der offieieren van de landmacht in NTederlandschludië , werden bij de Indische begrooting voor 1898 de noodige
fondsen toegestaan voor de aanstelling van <'en wiskundig adviseur
bij het Departement van Koloniën. B|j Koninklijk besluit van
7 .Maart 18!>8 n". 61 is als zoodanig benoemd de hooglceraar
aan de rijksuniversiteit te Leiden dr. P. VAN G l l S , die reeds
vroeger een wetenschappelijk onderzoek naar den toestand der
beide fondsen volbracht (verg. het verslag van 1893, blz. 204,
noot 2 , en dat van 1890, blz. 194, noot 1). ')

Wedmmo*" en wenenfondt der officieren MM de landmacht. Bij
Koninklijk besluit van 2 April 1898 ir. 43 (Indisch Staatsblad
Kortingen ten behoeve van particulieren. Worden reeds sedert n'. 185) is, door wijziging van het met 1 Januari 1894 in werking
1878 (zie het verslag van dat jaar, blz. 197) kortingen niet meer getreden nieuwe reglement voor het hierbedoelde fonds , tegeverleend op de gagementen van gewezen Indische militairen moet gekomen aan de bezwaren, welke ondervonden werden
beneden den rang van officier en <>p de pensioenen van hunne t''ii gevolge van den korten duur van den termijn , binnen welken
weduwen , in den loop van 1898 is . voor zooveel noodig bij de verschuldigde huwclijkscontributie moet zijn gestort, om een
Koninklijk besluit — zie het in de Nederlandsche Staatscourant huwelijk in de registers van het fonds te kunnen doen inschrijven
van 23 April 189S bekend gemaakte besluit van den 13den dier en daardoor c. q. aan het gezin uitkeeringeu volgens gemeld
maand n°. 54 — en verder door den Gouverneur-Generaal — reglement te verzekeren. Billjjkheidshalve is tegelijk met de verdoor laatstgenoemde bij twee, tegelijk met de afkondiging in lenging van bedoelden termijn (van drie op zes maanden) bij
Indië van het Koninklijk besluit uitgevaardigde, ordonnantiën hetzelfde Koninklijk besluit aan de officieren en gepensionneerde
van 9 Juli 1898 (Indisch Staatsblad nos. 207, 208 en 209) — officieren , die tot dusver verzuimden hun huwelijk te laten ineene regeling getroffen om . behoudens eene enkele uitzondering , schr|jven , nog tot 1 Januari 1899 gelegenheid tot die inschrijving
het verleeneu van kortingen aan particulieren op de ten laste gelaten.
De jaarrekening van het fonds over 1897 was op het tijdstip
van de koloniale geldmiddelen genoten wordende inkomsten van
landsdienaren en gewezen landsdienaren, zoomede van hunne van afsluiting van dit verslag nog niet hier te lande ontvangen.
Met de opstelling van de vijfjarige wetenschappelijke balans
weduwen en weezen, algemeen een einde te doen nemen, en
zulks gerekend van i September 189S af voor zooveel die in- van het fonds, voorgeschreven bij art. 42 van het reglement,
komsten hier td lande door lujt Departement van Koloniën wor- is in de tweede helft van 1898 door den in de voorgaande rubriek
den gekweten, en gerekend ran 1 Januari 1899 voor zooveel genoemden wetenschappelijken adviseur een aanvang gemaakt.
zij in Indië worden gekweten. Bjj wijze van overgangsregeling
was aan crediteuren, die op hier te hinde gekweten koloniale
O. Nijverheid.
landsinkomsten korting wenst hten ven end te zien. gelegenheid
gelaten om zich nog cot en met 15 Augustus 1898 aan te meiI. LAXDBOUW, BOSCEWBZEZ ra VKEIEKI.T.
den , terwijl in Indië de termijn, waarbinnen kortingsaanvragen nog werden toegelaten . drieledig werd bepaald , namelijk
£ 1. Ja ra en Minima.
tot en met 15 Augustus 1898 voor crediteuren op Java en Madura, tot en met 15 September d. a. v. voor crediteuren in de
A. Landbouw.
buitenbezittingen , en tot en met 15 Oetober d. a. v. voor erediteureu buiten Xederlandseh-Indië verblijf houdende. Van de verschil1". Inlauilsilie landbouw.
lende bepalingen . welke tot dusver bet verleenen van kortingen
als de besprokene beheersebten, is alleen die behouden gebleven
(/. E e n j a r i g e g e w a s s e n .
— en dit vormt de uitzondering waarop hiervóór gedoeld is —
dat langs dien weg op militaire laucisweduwenpensioenen in
Zonder de particuliere landerijen mede te rekenen, besloegen
bepaalde gevallen verhaald kunnen worden de onderhoudskosten in de gouvernements-residentiën van Java en Madura de voor
van kinderen of stiefkinderen eener gepensionueerde.
geregelde cultuur ontgonnen bouwgronden der inlandsche beMet het in Indië verordende betretiende de afschaffing der volking, volgeus de over 1897 verzamelde gegevens . gewestelijk
kortingen voor particulieren hingen voorts samen eenige voor- gespecificeerd in bijlage Oü hierachter, 3 8i9 513 bouws. Voor
schriften , vervat in het gouvernementsbesluit dd. 9 Juli 1898 6 gewesten werden iets lagere, voor de overige gewesten iets
n". 10 (Indisch Staatsblad n \ 2l<>), omtrent de toepassing van hoogere opgaven dan over 1896 verkregen. Over 't geheel was
het recht van compensatie met betrekking tot schulden aan den er echter eene vrij belangrijke toeneming, vooral van de tegallande der niet-militaire Europeesche landsdienaren en van alle velden , zooals uit onderstaande vergelijking blijkeu kan :
gewezen Europeesche landsdienaren.
1890.

1807.
1 751 301

sawuhs van levend water voorzien
1 725 564
1l'eiluwi'ii- en woaonfondi eoor burgerlijke(Europeeoche) nmbtennrem.
1 OU» 174
Aantal
.. regen afhankelijk
1 048 "54
Blijkens de als bijvoegsel tot n". 83 van de Javasche Courant bouws rcoeras-sawahs
49 656
50 833
979 3K-J
van 1897 gedrukte jaarrekening van dit fonds over 1890 (die
geregeld beplante tegalvelden . . . . . . .
800314
over 1897 was op het tijdstip van afsluiting van dit verslag nog
Totale uitgestrektheid (in bonwi der voor gertgeltU
3M95I3
niet gepubliceerd) bedroegen de ontvangsten in dat jaar f 1 098 407 culUtur ontyonr.cn bouwvelden . . .
30 705
en de uitgaven f 1 591 258 , zoodat de bezittingen van het fonds
Op 83152 bouws in 1896 en 79 904 bouws in 1S97 na, werden
met f 107 209 vermeerderden en d u s . van f 8923016 (herziene
opgaaf) op uit 1895. bij bet einde van 1S9G gestegen waren tot al de in bovenstaande opsomming bedoelde velden ook beplant,
f 4 030 225 (hypotheken f 479 009, inschrijvingen op Het grootboek en verder werden van de bovendien aanwezige gronden — de
f 3 215 434, vaste goederen f 19 937 en disponibele gelden niet geregeld bebouwde tegalgronden — in cultuur genomen , naar
f 315 785). De kapitaal-vermeerdering van het fonds was dus niet
zoo groot als over 1895, toen zij, volgens verbeterde opgaven,
') Ten aanzien van bet aan genoemden hoogleeraar indertijd ookopgedra1 144 088 bedroeg. Onder de ontvangsten in 1896 was o. a. be- i gen onderzoek naar de regelen der stijging van de ten laste der Indische
komende pensioenen (civiele en militaire) en gageiuenten , kan
grepen aan doorloopende coutributiëu f 1 360 048, aan andere hegronting
aangeteekend d a t , nadat reeds in 1894 die arbeid voltooid werd wat
contributiën f 212 867 en aan rente van op het grootboek en j worden
betreft de pensioenen der officieren (verg. bet verslag van genoemd j a a r ,
op hypotheek uitgezette kapitalen f 116 301. Wegens pensioenen • blz. 197), thans ook van genoemden adviseur een rapport is ontvangen nopens
aan weduwen en onderstanden aan kinderen van overleden deel- de burgerlijke peasiseaM, dat echter nog is aan te vullen, in verband met
gerechtigdeu werd betaald f 1 555 495 , tegen f 1 509 538 (ver- J uit Indië opgevraagde nadere gegevens.
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hetgeen <le verkregen opgaven aanwijzen, in 189(5 151317 en
in l v 97 161 702 bouws. Niet alleen van de eerstbedoelde eigenlyke bouwvelden, maar ook van de laatstbedoelde gronden

werden meer of minder groote oppervlakten voor twee oogsten
geboogd; in hei geheel was dit het geval in 1896met 1601233
en in 1897 met 1 787 808 bouws. Deze getallen tweemaal in
r e k e n i n g brengende , kan dus ge/.egd worden dat het totaal der
beplantingen voor eigen rekening der inlandsche bevolking in
beide jaren achtereenvolgens beliep 5 390193 en 5 689 179 bouws.
O m t r e n t de beplantingen met padi (3 059 473 bouws of 821]02
bouws meer dan in 1890) vindt men gewestelijke opgaven in
bylage P P : omtrent die met andere eenjarige gewassen (2 629 700
bouws ot 216 384 bouws meer dan in 1896) zij verwezen naar
bijlage QQ. Van deze laatste beplantingen zonden , volgens de
ontvangen opgaven , slechts 1.3 pet. mislukt zijn , doch van de
padi-beplantingen worden de mislukkingen opgegeven 8.5 pet.
te hebben bedragen. I n 1896 was bedoeld percentage voor elk
dezer categorieën van beplantingen respectievelijk 2.4 en 7.3.
Ue schattingen o m t r e n t de van voormelde padi-beplantingen
(3 059 473 bouws) verkregen productie komen in totaal op 70*
millioen pikol padi te s t a a n , zijnde, voor alle gewesten dooreengenomen , gemiddeld 23 pikol per bouw. De gegevens over
1896 wezen op eene totale productie van 60 7 millioen, d. i . ,
omgeslagen over de toen beplante 2 976 871 b o u w s , gemiddeld
22.40 pikol per bouw. I n verhouding tot de OStfoofaV 6 e p l a n t i n gen alleen was het algemeene middencijfer 25.14 per b o u w ,
tegen 24.17 in 1896. Hoe de uitkomsten waren onderscheidenlijk
in W e s t - , Midden- en Oost-.Iava vindt men berekend aan h e t
slot van voormelde bijlage P P .
Ten gevolge van den abnormalen westmoesson van 1896/97,
gepaard met ziekten en plagen (walang s a n g i t , veldmuizen , omo
beloeh , omo bambaugau , e n z . ) , zag de rijstoogst in verseheidene streken er minder gunstig uit. Ongunstige berichten k w a meu in van de residentiën Bantam (vooral de afdecling Herang),
Batavia , K r a w a n g (de districten Tjabangboengin en K r a w a n g ) ,
P r e a n g e r Regentschappen (de afdeeling Soekapoera en eenige
districten van de afdeelingen Tjiandjoer en Soemedaug), Cheribon (de contröle-afdeeling S i u d a n g l a u t , 5 dessa's van het
distriet Tjiawigebang en bet oostelijk deel van het onderdistrict
L i g o e u g ) , Tagal (het onderdistrict S i n d a n g h e u l a ) , Pekalongan ,
Samarang (vooral de afdeelingen Deniak en S a m a r a n g , waar de
velden door omo beloeh en OUKP b a m b a u g a u werden g e t e i s t e r d ) ,
J a p a r a (de districten Mantoep en J o a n a ) , Noord-Soerabaija (ten
gevolge van overstroomingen uit de Solo-rivier), Banjoemas en
Kediri (de afdeelingen T r e n g g a l e k , Ngrowo en Berbek). Dientengevolge ontstond in die streken schaarschte aan rijst (in
laatstgemelde afdeeling Berbek bovendien ten gevolge van te
grooten uitvoer van het a r t i k e l ) . doch regeeringshulp bleek
alleen noodig voor de districten Tjabangboengin en K r a w a n g
(residentie K r a w a n g ) , het onderdistrict Sindangheula (residentie
T a g a l ) , de 5 dessa's iu het district Tjiawigebang (Cheribon) en
voor de districten Ifantoep en J o a n a (.lapara). De hulp bestond
in betaalde werkverschaffing en (of) in verstrekking van zaad*
padi bij wijze van voorschot. Voor dit laatste doel zou in ' t I
geheel over f 16 2 2 5 , voor ondersteuningswerkeu over f 63 922
mogen worden beschikt.
I n Augustus 1897 vond de Indische Regeering, met het oog
op berichten omtrent misoogst in Britsch-Indië, aanleiding om
eene aanschrijving te richten aan de residenten op .lava en
M a d n r a , houdende aanbeveling o m , op de wijze die hun ' t
meest gepast zou voorkomen . den inlander de wenschelgkheid
te doen voor ongen houden om niet al zyne padi t e verkoopen,
maar een genoegzanun voorraad zoowel voor verbruik als voor zaad

aan te houden : ook beval «Ie circulaire den residenten aan zooveel mogelijk te bevorderen dat de bevolking zorge voor vroegtijdige en ruime verbouwing van voedingsgewassen,niet alleen
op droge velden, maar ook op erven, zoomede dat zij tot het
bewerken en met padi beplanten van de rijstvelden zoodra
mogelijk bij het invallen van dr regens een aanvang make.

Daar her nut vuu zaadverwisseling over het algemeen door den
inlander nog niet genoeg wordt ingezien . en dit belang in de
hand zou kunnen worden gewerkt door op kunstmatige wijze
een zaadhandel iu het leven te roepen, werden, op aanmoediging van het bestuur, in verschillende streken proeven in die
richting genomen. De pogingen in de Preanger Regentschappen
a a n g e w e n d , om de uit Krawang af komstige ludramaijoi- en l'a-

manoekan-rijst te acclimatiseeren . slaagden. wat laatstgenoemde
soort betreft, in de afdeeling Soemedang naar wensen, doch
wat de Indramaijoe-rijst a a n g a a t , bleven de uitkomsten beneden
de verwachting. De proeven in Samarang genomen met het

verbouwen van Tjiomas-padi uit Buitenzorg slaagden bevredig e n d , uitgenomen echter in de afdeeling (irobogan. Proeven niet
Indramaijoe-zaadpadi zouden nu worden genomen in de districten Samboeng en Manggar v atdeeling D e m a k ) , tot aanschafling w a a r v a n , op kosten van de bevolking, de noodige gelden
(ten hoogste f'2100) van gouvernementswege zouden mogen
worden voorgeschoten. In Soerabaija werd het in de afdeeling
Modjokerto weder toegepaste middel om de l a n d b o u w e r s , die
moeite hadden om zich van goede zaadpadi te voorzien, tot den
aankoop daarvan in de gelegenheid te stellen door rentelooze
voorschotten uit de moskee-kas , met gunstige uitkomsten nagevolgd in de afdeeling Dj om bang. In Kediri w e r d e n , met gewenscht g e v o l g , proeven genomen met z a a d p a d i , af komstig van
B u i t e n z o r g , en in Madioen met zaad uit P a s o e r o e a n ; ook nam
men aldaar bemestingsproeven.
Met de door w\jlen den heer K. F . HOLLE aanbevolen plantwijze werden in verschillende streken —• op aanmoediging van
het bestuur — door inlandsche landbouwers nieuwe of nadere
proeven genomen. De daaromtrent door de besturende a m b t e naren ingediende verslagen werden den hoofdinspecteur der
cultures ter beoordeeling toegezonden.
H e t in 't vorig verslag (blz. 196) besproken en bij de Indische
begrooting voor 1898 goedgekeurde p l a n , om de verbeteringen ,
waarvoor de inlandsche landbouw vatbaar wordt geacht, voortaan
onder de aandacht van den inlander te brengen door middel
van geheel op 's lands kosten aan eene rationeele teelt van padi
en andere inlandsche gewassen dienstbaar te maken zoogenaamde
model-velden , kwam nog niet tot verwezenlijking, omdat het
in het belang van de zaak wordt geacht al dadelijk met meer
dergelijke velden te doen beginnen dan de d r i e , waarvoor
fondsen waren toegestaan , en tevens om voor de leiding en de
technische controle den directeur van 's lands plantentuin een
afzonderlijken deskundige toe te voegen , die de heltt van het
j a a r de beoogde model- of demonstratievelden bezoekt en voor
den overigen tijd te Buitenzorg zich bezighoudt met al wat de
op die velden gekweekte gewassen betreft. Ten einde in voldoende mate rekening te houden met het verschil in cultuurvoorwaarden , d a t de eene streek boven de andere a a n b i e d t ,
wordt t h a n s gedacht aan een minimum van 8 v e l d e n , elk ter
grootte van 5 bouws. Op deze uitbreiding van het p l a n , zoomede op de aanstelling van een anibulauten deskundige als de
bedoelde, is gerekend bij de outwerp-begrooting voor 1899.
De in 't vorig verslag in uitzicht gestelde optreding van een
geheel ter beschikking van de Regeering s t a n d e n landbouwzoöloog bij 's lands plantentuin heeft zich in den a a n v a n g van
1898 verwezenlijkt (verg. 84 hiervóór).
Van de serie inlandsche leesboekjes , getiteld : „De vriend van
den landman ", verscheen in 1897 het 13de deel (Soendaneesche
t e k s t ) , waarvan een 800-tal exemplaren kosteloos werden verspreid onder de inlandsche ambtenaren in die streken , waar
het Soendaneesch de volkstaal is. Voorts werden omstreeks
medio 1898 de tekst voor het 14de deel en de Javaansebe tekst
voor het 11de deel voor den druk gereed gemaakt.
O m t r e n t den in- en uitvoer van rijst zijn in de gewestelijke
jaarverslagen geene gegevens verstrekt. Alleen w o r d t , wat den
invoer van rijst van buiten Nederlandsch-Indië betreft, bericht
dat iu 1897, evenwel met inbegrip van de niet afzonderlijk
opgegeven ladingen van Bali a a n g e b r a c h t , te Soerabajja zouden
zijn ingevoerd . ook voor de behoeften van aangrenzende gewesten. 1 8 2 5 00H p i k o l . tegen 1 045 000 pikol in 1896, en zulks
hoofdzakelijk van S i n g a p o r e , Hongkong en Saigon. ')
De prijzen van het product liepen als altijd zeer uiteen, niet
alleen in het eene g e w e s t , vergeleken met het a n d e r e . maar
ook in verschillende gedeelten van eenzelfde gewest en bovendien naar gelang van den tijd van het j a a r of uit andere oorzaken.
Volgens de maandopgaven in bijlage 0 0 hierachter was in de
meeste gewesten de hoogste noteering voor witte rijst 17 a f 8
') Volyeui de Jasripkavbe handermtatistiek van Kederbradi h-IndiC zonden
in 1.-'.»T de invoeren ran rijst uit landen, daarbuiten gelegen, bonbon bedragen (bel nngepeld product herleid lot de hoeveelheid i" repelden ataat):
"]> Jam <n Madnra 2(UU000 pikol rij.-t noor do grootste In-In aangebracht
vjin Singapore en voor het overige w.n Stam, Saigon on Hongkong), en in
de baren* der buitenbezittingen i\oor sooverl In gemelde ttatbrtirk bebandeldi 1603000 pikol, alles van Singapore en Pinang, welke totalen In 1896
badden bedragen 1914000 en I0T9000 p kol.
Ue rjist, Ui<- van Java en Madnra naar Nederland en den vreemde wordt
uitgevoerd, is lu.n.a uitsluitend afkomstig ran de particuliere ImnderQea in
Cheribon; bedoelde retaeheniageai bedroegen in 1896 540000 en in 1897
816800 pikol r(j*t. Uit de in de nandelntatUtiek behandelde havens der
buitenbesirUngen werd naar duiten Xeücrlund>cle-Iiiilië verscheept: in 1SDG
1
'i en in 1S'.>7 Z5800 pikol rijst.
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per pikol (in oenige weinige zelfs f 10 a f' 11) en de laagste Ï890. Was dit voor een deel toe te schrijven aan de ongunstige
f 2 a f 3. Over het geheel waren de noteeringen over 1897 weersgesteldheid gedurende 1897, waardoor vele van de in den
westmoesson van 1896/97 in den grond gebrachte plantjes afbelangrijk hooger dan die over 1896.
stierven en de oudere boompjes een weinig fri*6>h aanzien verDe aanplantingen niet andere eenjarige gewassen dan padi, i kregen, grootendeels echter is het een gevolg van het iiitplanten
•welke de bevolking op hare eigen bouwgronden bewerkstelligde ' onder te zware schaduw op erven en in boomgaarden en van
(daaronder ook die voor rekening van particuliere ondernemers , de weinige zorg door den inlander besteed aan de eenmaal tot
bedoeld sub 4". van deze paragraaf,) besloegen , de voor twee stand gebrachte aanplantingen , terwijl het tot nog toe in de
oogsten gebezigde velden ook tweemaal in rekening brengende, meeste streken van het gewest aan het bestuur niet gelukt is
zooals op de voorgaande blz. is gezegd , 2 029 700 bouws. Daar- den gewonen dessanian tot meer behartiging van de koftieteelt
van mislukten 34 848 bonws, zijnde p. m. 1.3 pet. Geoogst te brengen. Buiten Pandeglang, de eenige afdeeling van het
werd derlialve van 2 594 858 bonws, welk totaal in de ontvangen gewest, waar, tijdens de loslating van de verplichte teelt en
gewestelijke opgaven (zie bylage QQ hierachter), naar gelang levering, de koffiecultuur door den Bantammer gedreven werd,
de teelt geschiedde als 1ste dan wel als 2de gewas, gespecifi- en waar hij dus met de eischen van die teelt bekend is, zijn
ceerd wordt als volgt:
het slechts enkele inlanders, voor het meerendeel dessahoofden
Iste frewas. 2de g e w a s . T e zamen.
en hadji's , die voor het ondernemen van het koffiebedrijf weinig
suikerriet
Ilcitiü:.
14 703
i31 3ilS bouws
of geen aanmoediging behoeven, en bij dezen neemt de lust
inilifi-o
11842
17 705
211 547 „
Uibak
42 823
1)4*96
137 310 „
tot het aanleggen van kleine geregelde tuinen, vooral op tegaldiverse gewassen (meest dja{rnn<r en
gronden, toe. In de afdeeling Serang bracht een dessahoofd
andere voedingsgewassen dan padi'.
847 234
t 449 390
2 290 624
.,
zelfs eene aanplanting van 1500 boompjes (Liberia-soort) tot stand.
Werd het plantmateriaal voor Java-kolfie uitsluitend verkregen
Totalen .
t 018 504
1570354
2 594 85*
„
door opslag uit de aanwezige tuinen , in de aanschaffiug en
In 1896 waren dez» totalen. .
973 613
1 3 - 2 157
2 3:,5 770 ,.
uitlegging van Liberia-zaad was weder bet bestuur behulpzaam.
Voor een en ander werd in 1897 uitgegeven f 1007.
Vergelijkt men de opgegeven cijfers met die over 1806, dan
In de voor de inlandsche koftieteelt belangrijkste afdeeling
wijzen die met betrekking tot de indigo- en tabaksaanplantin- Pandeglang wordt de , geheel vrijwillige cultuur van Javagen op eene kleine vermindering (respectievelijk met 1454 en koffie
(dus zonder te rekenen de nog aanwezige plant10 641 bouws). Daarentegen werden van eene veel grootere uit- soenen uit den tijd vóór de opheffing van het monopolie,
gestrektheid dan in 1800 d.jagong en andere voedingsgewass en waaromtrent geen cijfers gemeld worden) opgegeven als door
dan padi geoogst; in belangrijke mate bleef de bevolking hetzij de bij plantingen in 1807/98 (ten getale van p. m. 17 000 boomen ,
voor eigen rekening , hetzij voor rekening van particuliere onder- bijna alle in afzonderlijke tuinen) een omvang te hebben genemers , hare bouwgronden dienstbaar maken aan de teelt van kregen van ruim 115 0<>0 boomen, waarvan in afzonderlijke
suikerriet; in 1894, 1895 en l!-90 werd dit gewas op bedoelde tuinen (toebehoorende aan 257 personen) ruim 82 000 en in
bouwgronden achtereenvolgens van 120 892, 127 974 en 121914 verspreide aanplantingeu 33 000, terwijl van de in de laatste
bouws geoogst, en in 1897 was het cijfer, zooals hiervóór is jaren aldaar uitgedeelde Liberia-plantjes bij den aanvang van
opgegeven, 131 368 bouws.
1898 nog in leven waren omstreeks 99 000 boomen, namelijk
Bijzonderheden nopens de verschillende éénjarige cultures der in afzonderlijke tuinen (met 179 bezitters) 23 000 en op erven
bevolking zijn , buiten het lager medegedeelde sub 4'. van deze en langs paggers 76 000. In den westmoesson van 1897/98 waren
paragraaf, in de ontvangen berichten niet aangetroffen. Slechts in Pandeglang op een 80-tal kweekbedden Libena-zaden uitblijkt dat. nevens zaden van vruehtboomeu , hier en daar aan gelegd, welke gezamenlijk ruim 73 000 jonge plantjes hadden
de bevolking ter uitplanting ook werden ver.-trekt uit andere opgeleverd.
streken van Java afkomstige eetbare wortel- of knolgewassen.
De opgaven uit de overige afdeelingen wijzen alleen ten aanzien
Omtrent de in den laatsten tijd genomen proeven met vreemde van de Liberia-teelt eenigszins belangrijke cijfers aan, namelijk
djagong" en katjangsoorten is slechts uit Bantam gemeld dat (met inbegrip van de in 1897/98 tot stand gebrachte bijplande Amerikaansche djasrong goed slaagde, en uit de Preanger tingen) in Tjiringin 62 400, in Lebak 33 400, in Serang 22 200
Regentschappen hetzelfde wat betreft de Europeesche aardap- en in Anjer 5700 boomen, gezamenlijk 123 70ü, waarvan in
pelen en de rufisque-noten (eene te Marseille zeer gewilde afzonderlijke tuinen 74100 en op erven of langs paggers 49 600;
katjang-soort). Van de in laatstgemeld gewest gepote Bombay- verg. de opgaven in bijlage KR hierachter, waarin tevens vermeld
uien kwam echter niets o p ; de aldaar uitgeplaute koolsoorten wordt de in het voorjaar van 1808 op de kweekbedden aanhadden veel van rupsen te lijden , welke insecten echter ver- wezige voorraad jonge Liberia-plantjes. Van het bezit van
dwenen door de plant met zoutwater te behandelen.
koffieboomen van de gewone soort wordt, wat genoemde afIn de residentiën .lapara, Soerabaija en Bagelen werd de deelinsren betreft, slechts melding jjemaakt ten opzichte van
teelt van de kolfo-vezelplant beproefd. De proeven in Kadoe een 7-tal dessa's in het district jfenes (afdeeling Tjiringin),
genomen met uit 's kinds plantentuin ontvangen Italiaausche waar de van vorige jaren aanwezige ^700 boompjes in 1897/98
niaïs-soorten mislukten , doch zouden niet uit Bnitenzorg ont- werden uitgebreid met 700 stuks, en elders van enkele onbeduivangen nieuwe zaden worden voortgezet. Ook de aanplantingen dende aanplantingen.
van katjaüu'-Madura voldeden niet, waarom men het nu met
Voor den aanslag in de landrente was in Bantam de koffiePreanger- en Benggala-kntjang zou beproeven. Ook dacht men oogst van 1807 (van 773 bouws ') vruchtdragend plantsoen)
in Kadoe tabaks/aden aan te wenden uit Palembang, Paijakonibo geschat op 2200 pikol, en daar als bruto opbrengst daarvan
en Sumatra's Oostkust.
werd aangenomen ruim f 72 000, werd het te heffen bedrag
Ter voorbereiding van een herdruk der indertijd door wijlen bepaald op f7201,80, zijnde 10 pet. van bedoelde bruto opbrengst.
J. E. TzusKUni samengestelde .Handleiding voor de katoen- In lb95 en 1896, toen de oogst getaxeerd was op 600 en 870
cultuur in den Oost-Indischen Achipel", lag net in de bedoeling pikol, werd van de inlandsche koffieplantsoenen in Bantam, in
deze verhandeling te doen omwerken door den 'het' der lilde verband met de betere koffieprijzen, naar denzelfden maatstaf
afdeeling van 's landt plantentuin dr. P. VAN KOXBUBOH, om dan van 10 pet. der bruto opbrengst, als landrente geheven f23ó3,30
van den nieuwen tekst JaTaansehe en Malei-che vertalingen te en f347t>,40.
doen vervaardigen ter verspreiding.
Aan een 13-tal inlanders werden gedurende 1897 84 bouws
domeingrond afgestaan op de hellingen van den Goenoeng
//. O v e rj a r i g e ' g e w a a s e n.
Karang voor den aanleg van koffieplantsoenen op eenigszina
Nopens de aanplantingen van overjarige <rewa-sen . in hel
bezit der bevolking, zijn geen bijzonderheden medegedeeld.
Eene uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van bare koffie*
plantsoenen voor zooveel betreft de vier gewesten op Java, waar
voor den inlander sedert de jongst verloopen drie ot vier jaren
de gelegenheid bestaat om de koftieteelt in eigen bedrijf voort
te zetten of te ondernemen. Dienaangaande is over 1^97 bet
volgende gemeld.
Jianliuii. Aangaande de vooruitzichten der inlandsche kofiieteelt in dit gewest zijn de berichten minder gunstig dan over j

uitgebreide

schaal.

Tot

het

beplanten

van

die t e r r e i n e n

was

echter in den westmoesson 1S07 98 nog niet overgegaan.
De prijzen, waartegen de inlandsche koffieproducenten in
l v 07 hun oogst verhandelden . waren lager dan het jaar te voren.
Toch kon in Pandeglang nog f80 per pikol voorLiberia-koffie,
en f 30 a f40 voor Java*koffie worden bedongen. Het grootste
gedeelte van het product werd weder door Chineezen opgekocht,
terwijl zich in het district Tjiomas (afdeeling Pandeglang) mot
'i Het geheel dn koffleplantsoenen vnn ile bevolking in Baatamwor.it in
de ontvang-en opgaven gesteld op p. m. U00 boawi.
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hetzelfde doel een Europeaan vestigde. Slechts enkele onder*

na alle van de Liberia-soort), en in de afdeeling Toeban voor

nemende inlander! roerden zelt de koffie naar Batavia af'.

't eerst de teelt beproefd is door het iu den grond brengen
van ruim 10 000 liberia-boompjes, Hoe de vroegere en de nieuwe

Japan. De stand der nog uit den tijd van het monopolie
dagteekenende (geregelde) plantsoenen—laatstelijk nog bestaande

aanplanliugen over de drie eerstgenoemde afdeelingen verdeeld
waren, kan blijken uit meergemelde bijlage KR, welk over-

voor de fier afdeelingen van liet gewest gezamenlijk uit 254000 richt tevens eene opgaaf' bevat van het in het voorjaar van 1398
boomen — wordt over het algemeen met onbevredigend ge- nog op de kweekbedden aanwezig plaatmateriaal.
uoemd, hoewel aan onderhond niets gedaan wordt Daarentegen
Zoowel de voorhanden bibiet als het pas in den vollen grond

luiden de berichten omtrent de eederl tot stand gebrachte aan-

gebrachte plantsoen had, bij de afsluiting van de berichten (Mei

plantingen minder bemoedigend. Tendeeledoornadeelige weert*
invl.eden, maar niet liet minst door slechte verzorging stierven
tal van jonge boomen , zoodat van de geregelde aanplantingeii
der eerste twee plantjaren (1895/96 en 1896/97), wat de .lava*
koffie bet relt. nog slechts 63 pet. (namelijk 50 400 boomen), en
wat de Liberia aangaat niet meer dan 40 pet. (namelijk 18 800
boomen) op uit. 1Ö'.'7 nog in leven waren, terwijl van de in
diezelfde jaren op erven en in paggers geplante koffie nog
geen 85 pet. was terechtgekomen (namelijk 5500 boomen van
de gewone en 35 800 van de Liberia-soort)
Voormelde plantsoenen werden in den westmoesson 1897/98
vermeerderd met 123 900 boompjes (99 700 van de gewone en
24 200 van de Liberia-soort). waarvan in geregelde tuinen 77 800
en op erven of langs paggers 46100. Opgaven per afdeeling treft
men aan in de reeds aangehaalde bijlage UIL
De voor bedoelde bijplantingen gebezigde bibiet was van kweekbedden afkomstig. Het zaad kwam goed op: toch waren de
plantjes bij liet invallen van de regens niet voldoende ontwikkeld tot overplanting. Zoo kon in Joana bijna geen Liberia»,
doch hoofdzakelijk slechts Java-koitie worden bijgeplant en moest
men zich in Patti met overjarige bibiet behelpen. Over het algemeen werd laat geplant, in Joana zells eerst in Maart Van
den [ongsten aanplant valt voorshands dan ook niets met eenige
zekerheid re vermelden.
De 116500 boomen n g aanwezig van de plantjaren 1895/96
en 1896 97 verkeerden over het algemeen niet in gunstigen
toestand; alleen in de afdeeling Koedoes. waar de lust voor
de cultuur nog het grootst was, stonden van de nieuwe tuinen
de hoogst gelegene niet onbevredigend. Zonder aanhoudende
aansporing w ót aan onderhoud niets gedaan, en ook de bewakuig Iaat voel te wenschen over; dit laatste is oor/aak dat
vaal., uit vrees voor diefstal, de bessen reeds worden gepinkt

1898), een goed aanzien. Het Liberia-zaad werd wederom betrokken van de onderneming Gemainpir in Soerakarta en bleek
van goede cpialiteit te zijn. Op verlangen van eenige inlanders
werd ook eenig zaad van gewone koffie uit Malang (Pasoeroean)
besteld, welk verlangen zijne aanleiding vond in de aanwezigbeid van enkele goede Java-koffieboomen.
In de afdeeling Itembaug, waar men alleen Liberia-aanplantingen aantreft, waren in de oudere plantsoenen, die trouwens
van den aanvang af ook weinig deden verwachten, wederom
vele boompjes gestorven. De zuidelijke districten . als Pamottan,
Sedan en Soeiang. schijnen voor de teelt van koffie geschikter
dan de noordelijke. Vele jonge boompjes aldaar bloeiden reeds
en enkele droegen vrucht, zoodat in eerstbedoelde distrieten
de bevolking met minder moeite was over te halen tot het
ondernemen van de cultuur op erven en in tuintjes.
In de afdeeling Blora had men tot hiertoe alleen gewone
(Java-) koffie geplant, doch van de tot en met 1S96/97 in den
grond gebrachte boomen waren er vele gestorven, vooral van
den aanplant 1895,90. Uitzonden; g maakten een paar onderdistricten, waar de bevolking dan ook uit eigen beweging die
koffiesoort in geringe mate blijft aanplanten. Het Iaat zich aanzien dat in Blora de Liberia-koffie over het algemeen beter zal
slagen: vooral de jongste plantsoenen stonden zeer fraai.
Ditzelfde geldt voor de afdeeling Bodjouegoro . waar echter,
evenals in Kembang, in de zuidelijke districten bibiet voorliet
aankweeken van Java-koflie gevraagd werd.
Nopens de vooruitzichten in Toeban viel nog weinig te zeggen.

vóórdat zij nog goed rijp zijn , en dat in Joana eenige nog

Krawauq. In eigen bedrijf oefent de bevolking de teelt van
koffie slechts in drie van de zes districten uit. en wil in Sindangkasih , Gaudasoli en Wanaijassa, in welke beide laatste
nog aanplantingen worden aangetroffen uit den tijd van de

gou vernemen teeultuur, die echter over het algemeen slecht onder-

vóór de vrijlating van de cultuur over het algemeen goed aan- houden worden.
gelegde geregelde tuinen, welke meer dan 20000 vijfjarige
Nopens den omvang dier tuinen, voor zooveel nog in exploi»
Liberia-boomen telden, den bezitters niet meer dan 3 pikol tatie, zijn geen cijfers opgegeven: evenmin ten aanzien van
opleverden. Elders in het gewest werd nog geen Liberia-koffie de reeds van 1891/05 af in geheel vrije cultuur ondernomen
ingezameld. Aan Java-koffie werd verkregen — bijna geheel, aanplantingen , die meerendeeis uit Liberia-koffie bestaan. Ofzoo niet uitsluitend, uit de vroegere gouverneinentstuinen — schoon, te oordeeleu naar de aanvragen om plaatmateriaal,
371 pikol (185 pi kol meer dan in 189(5. doch 199 pikol minder met de verstrekking waarvan het bestuur steeds voortgaat, de
dan in 1*95), waarvan 200 in Patti, 90 in Koedoes, 70 in bevolking over het algemeen wel geneigdheid toont om de culJapara en 11 in Joana.
tuur uit te breiden (in 1897/98 werden in Siudangkasih 25 289,
Het product werd tegen f 80 a f 35 per pikol van de hand gezet, jn Gaudasoli 47 788 en in Wanaijassa 19107 Liberia-boompjes
Aan landrente over 18i»7 werd van de inlandsche koffietuinen j in den grond gebracht), laten de metste planters zich evenwel
122!' bouws) geheven f 1400,50, tegen f 800 in 1890 en f 1955,51 I aan eene eigenlijke verzorging van het tot stand gebrachte
in 1895. in welke beide jaren de oogst getaxeerd was op plantsoen weinig of niet gelegen liggen. Ook de w^jze waarop
respectievelijk 230 en 570 pikol.
geplant wordt laat te wenschen over, daar de op tegalvelden
De over het algemeen onbevredigende uitkomsten , tot dusver geplante koffie veelal te lijden heeft door het gemis aan goede
met de aanmoediging van de inlandsche koffieteelt in dit gewest schaduwboomen . en daarentegen de koffie op de erven vaak
verkregen, hebben van bestuurswege tot het besluit geleid om niet genoeg licht en lucht krijgt.
voor 1899 alleen ten behoeve van de afdeeling Koedoes zaadAlleen van de hooger bedoelde tuinen uit den tijd van de
koffie aan te schatten. In Patti en Joana, waar bovendien over- gouvernementscultuur is eene schatting van de productie gejarige bibiet beschikbaar zal zijn, kan dan meer arbeid besteed leverd, ten bedrage van 259 pikol iu Wanaijassa en 05 pikol
worden aan het onderhoud van de bestaande aanplantingen. In de in Gaudasoli, tegen respectievelijk 193 en 91 pikol in 1896.
afdeeling Japara schijnt, ook naar het gevoelen der plaatselijke Voor den afzet van hunne koffie tegen marktprijs staau3tuinambtenaren, voor verdere aanmoediging van de vrije koffiecul- bezitters in contract met een Chinees, die huu voorschot vertuur geen reden te bestaan.
; strekt. OverigeDS komen Chineezen uit Poerwakarta het product
in beide genoemde districten op de passars opkoopen. Terwijl
Rembnmj. Uit dit gewest zijn ten aanzien van de vrije in- in het begin van 1897 voor 1ste soort nog f'05 en voor 2de soort
landsche koffieteelt iets gunstiger berichten ontvangen dan uit f 45 per pikol kon worden bedongen , liepen sedert de prijzen
Bantam en Japara, doch ook hier heeft langdurige droogte allengs terug tot respectievelijk f40 en f24.
schade veroorzaakt en viel over veronachtzaming van het onderGedurende 1895, 1890 en 1897 werdeD achtereenvolgens 118,
houd te klagen.
114 en 103 bouws koffietuinen der inlandsche bevolking in
Van de in de plantjaren 1894 9 5 , 1895 90 en 1890 97 door Krawang in de landrente aangeslagen voor respectievelijk f 192,56,
de bevolking tot stand gebrachte plantsoenen (vóór dien tijd f 231,50 en f232,87 4 .
werd door haar al sedert jaren de koffiecultuur niet meer gedreven) waren bij het einde van 1897 (in de afdeelingen Rem8'. kofliecultniir aan do verplichte leu'rii.g onderworpen.
bang, Blora en Bodjouegoro) nog in leven ruim 40 000 boomen,
waarvan 21500 van de gewone en 18 500 van de Liberia-soort,
De bn'slag-proef, in de laatste jaren toegepast volgens de in
terwijl in den westmoesson van 1897 98 in genoemde drie afdee- 1893 door het Opperbestuur aangegeven beginselen, heeft niet
lingen werden bijgeplant p. in. 36000 boompjes (op ruim 500 | beantwoord aan de verwachtingen. De bedoeling was om den
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bij de gouvernements-koffiecultuur ingedeelden i n l a n d e r , in
dessa's waar de inkoopsprijs alleen geen voldoende vergoeding
verschafte en toch nieuwe a a n p l a n t i n g van koffie wenschelijk
was te achten , voor zijne in cultuurdicnst verrichte werkzaamheden voor aanleg en onderhoud van nog niet vruchtdragend
plantsoen zekere hetaling te doen genieten. Het daarmede beoogde doel werd niet bereikt, en zoo ziet de Regeering zich
weder voor de vraag g e p l a a t s t , welke weg ouder de tegenwoordige omstandigheden — uu de marktprijs zooveel ongtinstiger is geworden — behoort te worden ingeslagen om in
de 14 gouvernements-residentiê'n van J a v a , waar de inlandsche
koffieteelt nog aan de verplichte levering is onderworpen , bij
den inlander den lust voor die cultuur te doen toenemen.
H e t overleg hieromtrent niet de Indische Kegeering is nog

niet ten einde gebracht. Intusschen kan reeds worden medege*

Aan de jongst bijeengebrachte statistische gegevens omtrent
de gouvernements-koffiecultnur op J a v a , hierachter opgenomen
in de bijlagen S S , T T en l ' U (één van welke bijlagen als naar
gewoonte district-gewijze opgaven b e v a t ) , valt het volgende te
ontleenen.
Terwijl de oogst van 1897, vergeleken bij de uitkomsten van de
laatst voorafgegane j a r e n , bijzonder meeviel (474221 pikol of ruim
100 000 pikol meer dan het gunstigste cijfer der .jaren 1893 t/m
; 1896). wijzen de opgaven betreffende den omvang der cultuur
over bet op 31 October 1897 geëindigde p l a n b a a r 1896/97,
tegenover de cijfers van 31 October 1896, enkel met betrek, king tot de residentie Preanger Regentschappen verschillen
1
van groote beteekenis aan. Kwam men in 1890/9(3 voor al de
; 14 bij de gouverneinents-koffiecultuur betrokken gouvernenientsresidentièn tot een ge/.amenlijk totaal van ruim 253* millioen

:
;
'
,

deeld dat dezerzijds niet den Gouverneur-Generaal is ingestemd, hoornen , waarvan in de Preanger Regentschappen 76' millioen ,
dat het geen aanbeveling verdient de reorganisatie van de iron- i in 189(1/97 daalde het gezamenlijk totaal tot ongeveer 247 millioen,
7
vernemeiits-koffieeultuur te beproeven volgens de denkbeelden hoofdzakelijk doordien genoemd gewest toen voor Ö8 millioen
van den wetenschappelijken adviseur (zie vorig verslag, blz. DOOtnen was in rekening te b r e n g e n , derhalve voor 7" millioen
200). In afwachting dat o m t r e n t de verder ten aanzien van boomen minder. Die vermindering openbaarde zich bijna uitsluide gouvernements-koffiecultnur te volgen gedragslijn eene tenil ten aanzien van de vrijwillig of onder dien naam (als
beslissing zal kunnen worden g e n o m e n , ligt het in de be- equivalent voor verplichte bij planting) in den grond gebrachte
r
doeling de bijslag-proef op den tot dusver gevolgden voet, boomen , welke categorie van plantpoenen in de jongste opt_ ad. i. ten aanzien van in niltniirilii'iigt aan te leggen en te onder- ven geschat wordt voor de P r e a n g e r Regentschappen op 56' ,
houden j o n g plantsoen , na afloop van het cultuurjaar 1897 98 voor de residentie Pasoeroean op 75° en voor de 12 andere
niet verder voort te zetten dan voor zoover de aan de bevolking koffiegewesten op 48" millioen boomen, tegen respectievelijk 0 3 " ,
3
in uitzicht gestelde betalingen dit vorderen, maar daarentegen 74* en 48 millioen in 1893.96.Omtrent de onder deze categorie
op behoedzame wijze met eene andere toepassing van het bijslag- i van bosch-, kampong- of paggerkoffie begrepen Liberia-plantstelsel voort te gaan op den voet als waartoe in 189(5/97, zooals soeuen zijn geen cijfers b e k e n d , doch het valt niet te betwijfelen
verleden jaar is medegedeeld, reeds in zeer enkele gevallen dat deze plantsoenen geleidelijk toenemen. Voor het ondernemen
machtiging werd verleend , namelijk om , tot aanmoediging van van vrijwillige L i b e n a - a a u p l a n t i n g e n op erven en tegalvelden
de vrn'willige koffieeultuur , a m inlandsche contractanten, onder werd weder in vele gevallen de bevolking van bestuurwege aan
zekere voorwaarden , eene tegemoetkoming per bouw gedurende zaad geholpen. De op hoog gezag (in geregelde tuinen) aangelegde
de eerste drie levensjaren van het tot stand te brengen plaut- koffieplantsoenen stonden laatstelijk (op 31 October 1897) te
boek voor 66 millioen boomen (waaronder 4 917 000 van de
soen toe te kennen.
Liberia-soort): het j a a r te voren voor ruim 0(37 millioen (waaronder
3 466 000 Liberia-boomen). In totaal was dus de terugOok gedurende 1897 had de wetenschappelijke adviseur, dr.
W. BUUCK, zich nog in hoofdzaak te wijden aan de voortzetting g a n g bij deze plantsoenen betrekkelijk gering. De afschrijvingen
van de hem in November 1894 opgedragen plaatselijke o n d e r - konden namelijk belangrijk minder zijn dan in de laatste j a r e n ;
zoekiugen in het belang eener herziening van de voor de ver- zij beliepen in rond cijfer 5' , millioen b o o m e n . tegen bijv. in
schillende koffiestreken geldende cultuurplannen. Behalve door 1893 94 en 1894/95 10' .. en 9 millioen, terwijl de bijplantingen
den adjunct-adviseur voor de koffieeultuur E . L. KRVSEMAN, die op het vry stationnaire cijfer van ruim 5 millioen werden bezich overigens bezighield met de bijhouding van de a Imiuistratie paald. Deze bijplantingen besloegen 4386 bouws. I n 't geheel
van de koffieeultuur en het maken van koffie-inspecties, en wordt de oppervlakte der op hoog gezag aangelegde geregelde
den adspirant-controleur (thans controleur der 2de klasse) tuinen berekend te bedragen 5 1 4 6 9 , en die der overige
W . C. TIIIEME . werd de wetenschappelijke adviseur in dit (vrijwillige of als zoodanig bekend staande) aanplautingeu
onderzoek nog bijgestaan door den hem in het laatst van Juli 118 837 b o u w s , zijnde voor de eerste categorie 590 bouws meer
1897 tijdelijk toegevoegdeu controleur der 2de klasse J. A. A. en voor de andere 8568 bouws minder dan de cijfers van het
VAN IIKK E N T . Het onderzoek strekte zich uit tot de koffiestreken jaar te voren. W a t het cijfer der bij de gouvernements-koffieder resideutiën Kadoe en Banjoemas, zoomede tot het groote cnltuur ingedeelde dessa's en cultuurdienstpliehtigen betreft,
meerendeel der niet reeds vroeger opgenomen koffiedistricten wijzen de op 31 October 1897 afgesloten registers a a n , dat
in de Pre-tnger Regentschappen (alleen bleven aldaar nog in toen nog in de cultuurplannen (betreffende 116 distrieten , zijnde
behandeling te nemen de cultuurplannen betreffende de afdee- 2 minder dan het j a a r te voren) ') begrepen waren 3259dessa's
i
ling Tjitjalengka). Voor een 10-tal districten van laatstgenoemd (7 meer dan op 31 October 1896), welke dessa's - niet 287 915 )
g e w e s t , met namen Djampang Tengah , ü j a m p a u g Koeion (af- huisgezinnen — derhalve n o g . tenzij tijdelijk redenen van
deelingSoekaboemi), Oedjoeng Hroeng Koel on, Oedjoeng Broeug vrijstelling golden , met bij planting konden worden b e l a s t , en
W e t a n . Bandjaran , Tjisondari (afdeeling Bandong), Wanaradja, dat verder n o g waren ingedeeld , voor zoover zij enkel met het
Soetji, W a n a k e r t a e n P a n e m b o n g (afdeeling L i i n b a n g a n ) , werden onderhoud (in cultuurdienst) van bestaande aanplautingeu bede nieuwe cultuurplannen bij drie beschikkingen van J a n u a r i last waren g e b l e v e n . 1007 dessa's (133 minder dan het jaar te
en Mei 1898 door de Indische Regeering goedgekeurd. Van een v o r e n ) , behoorende tot 63 van voormelde 116 districten en tot
drietal andere districten aldaar waren zij ter goedkeuring aau- 22 andere (niet meer in de cultuurplannen begrepen) districten. H e t
geboden, doch voor de overige Preanger-koftiestreken (nitge*
nonien alleen de afdeeling Ïjitjalengka) waren zij omstreeks
'i In de Preanger Regentschappen werdennarnelflkdedlatrietenQoenoeag
medio 1898 nog in behandeling. Dit was ook het geval niet die Panne (aMeeilag Sddwhoeiali en Negara (afttoeting Soekapocra Kolloti,
van Kediri. Probolinggo en l'asoeroeau, met die van de afdeelingen welke in de ealtaarpbinnen laatstelijk nog m i tl en -i dessa's voort «ramen,
Salatiga en Ambarawa der residentie S a m a r a n g , en met die van voorgoed van verplichte iijiplaming vrijgesteld.
Volgens berichten van Maart 1898 la,' int in de bedoeling de verplichte
sommige koffiedistricten van Madioen. By den a a n v a n g van
ealtenr ook in de afdeeling WBat los te laten. Aldaar waren hij het einde
1898 moesten de besproken onderzoekingen, behalve in voor- van het ciiltnurjaar ÏSIMJ.SIT lof, dessa's bij de gouvernenr-nts koiticcultuur
melde afdeeling Tjitjalengka, alleen nog plaats vinden in de betrokken, doch 48 daarvan waren reeils voorgoed van verplichte bijplanting
residentiën Cheribon (met uitzondering van de afdeeling Ga- vrijgesteld, zoodat in de cultuurplannen (van 4 districten! nog begrepen
l o e h ) , T a g a l , 1'ekalongan en Bezoeki, zoomele in de afdee- bleven BS dessa's. van welke er 15 tijdelijk van verplichte bjJpUatiag «aren
en de overige 4S daarme Ie nog onder genot van bijslag b l i s c
lingen Ledok (Bagelen) en Kende! (Samarang), zoodat er kans ontheven
waren, zonder dat die tegemoetkoming echter in sta:it was om voor de
bestond dat dit omvangrijke werk vóór het einde van het loo- cultuurdienstplichtigcn , die . in verband met het beat hikbair terrein . H i e r
pende jaar zou k u n n e n worden beëindigd.
een te klein aandeel in de tinnen hadden, de eattaat genoegzaam toonend
De onderzoekingen naar den invloed, dien de teelt van koffie te maken.
op den bodem uitoefent (zie vorig verslag , blz. 1 9 9 ) , werden ,
;
) Dit getal verschilt alleen noemenswaardig met de opgaven van .Tl
ouder leiding van den chef der 3de afdeeling van 's lands planten- October 1H96 voor zooveel aangaat eenige districten in Beaaehl . hetgeen
tuin voortgezet door den tijdelijk aan hem toegevoegdeu land- zijne verklaring hierin vindt dat de toen gedane opgaven voor beeoctde
districten minder juist (te laag) waren.
bouwscheikundige.
Handelingen der Staten-Generaal. B'n'lagen 1898—IS99
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totaal bezitten van tan de verplichte levering onderworpen
vrijwillige of ouder dien naam bekend (taande aanplantingen .
in liet voorafgegane jaar vermeld all 1 7 9 6 8 0 , wordt thans ge-

steld op 196910, derhalve
17 280 meer. Blechti voor 2 van de
14 resideiitiën worden *:'>l"> zoodanige bezitten minder, doch
voor de 12 andere gewetten 25575 méér opgegeven dan het jaar
te voren, tot welk laattte verschil alleen de opgaven nitCheribon 18 lli» bijdragen. waarschijnlijk. /.oo wordt bericht. doordien
thans ook de personen zullen zijn niedegerekehd, die slecht» op
h u n n e woonerven koffieboomen hebben staan.
Een reeapitnleerend overzicht, waarin de voren-taande opgaven over 1897 tegenover de uitkomsten der vier voorafgegane
jaren in vergelijking zijn g e b r a c h t , en dat zich tevens uitstrekt
tot de k o s t e n , in elk dier jaren op J a v a on d e n gouvernements*

de opmaking der avoorstelstaten" tot bjjplanting, indecnltuur*
plannen begrepen en dus met verplichte bjjplanting belastbare
deeta'i en gezinnen, de voor den westmoesson 1897/98 opgelegde bijplantingen werden vastgesteld op 4643397 hoornen,
met welke taak belust werden 160/ deata'amet 133146gezinnen,
zijnde respectievelijk 5<» en 48 pet van het totaal des^a*s en
gezinnen (3183 en 275 2 0 1 ) . min w i e . volgens de toen laatst
bekende gegevens, de verplichting tot bjjplanting had k u n n e n
worden opgelegd. De opgelegde planttaak kwam dus te staan
op gemiddeld bijna 85 boomen per gezin (in 1890/97 op ruim
37 booinen). Onder voormeld getal van 4 043 397 in geregelde
tuinen in den grond te brengen booinen was gerekend op
1417 789 stnks van de Liberia-soort, zijnde nagenoeg evenveel
alt in 1890 9 7 , toen het aantal bepaald was op 1455 415. Dat
in 1897 98 van bijplanting vrij b i e r e n 52 pet. der in de c u l t u u i -

koffieoogtt gevallen, wordt aangetroffen sub [ van voormelde bjjlage LU. Onder de voor het product van 1897 in rekening gebrachte plannen begrepen gezinnen (de niet meer in de cultuurplannen
kosten is ter zake van bijslag begrepen t' 2-'• 955 . bjjnt uit- voorkomende , maar toch nog ingedeeld gebleven gezinnen waren,
elnitend toegelegd aan deetaa die in het caltuorjaar 1890 07 als reeds voorgoed van bjjplanting ontheven , nog enkel belast
in cuUuurdienst

nieuwe kot'tie-aanplantingeii

aan te leggen of

één- en tweejarig koffiegewaa te onderbonden hadden.
Ook voor zoodanigen

verplichten arbeid gedurende het cnl-

taurjaar 1897 98 zal, ingevolge een aantal beschikkingen van
' t laatst van December 181)7 , bijslag worden genoten, voor zooveel
hier te lande tot dusver gebleken 18, d. i. ongerekend de cijfers
betreffende een viertal districten in K e d i r i . tot een gezamenlijk
bedrag van f 190 060. ') Gedetailleerde opgaven omtrent het door
verschillende groepen van dessa's als bij-lag te genieten bedrag
en omtrent het aantal der in den bjjslag deelende dessa's en cul*
tuurdienstplichtigen zijn overgelegd bij de stukken der Indische
begrooting voor 1899. ") Bedoeld aantal bedroeg respectievelijk
1214 en 95 722.
De hiervóór bedoelde proef m°t de t o e k e n n i n g , ten laste van
het bgslag-krediet, aan inlandaehe contractanten van eene
tegemoetkoming per bouw, gedurende de eerste drie levensjaren
van het koffieplantsoen, voor het aanleggen en onderhouden
daarvan in vrije c u l t u u r , welke proef (waarover uitvoerig gehandeld is aan het slot van n . 89 <ier stukken behooreude b\j
de Indische begrooting voor 1898). blijkens het vorig vers l a g , in 1897 zou genomen worden met betrekking tot eenige
terreinen in de d i s t n e t e n Tjikalong (Preanger Regentschappen),
Tengger (Pasoeroean), Kandangan (Probolinggo) en Wonosari
(Bezoeki), is in laatstgenoemd district 0111 bijzondere redenen
n o g niet tot uitvoering gekomen.
Daarentegen werd reeds
machtiging verleend om de proef ook te nemen in het district
Djaboeng (Soerabaija), waar eenige inlanders aannamen om
gedurende den westmo^sson 1897 98 in vrije cultuur 1 0 ' j bouws
met gewone en 2' s bouws met Liberia-koffie te beplanten, ouder
genot gedurende de eerste drie levensjaren van het plantsoen ,
voor aanleg en o n d e r h o u d , van f 125 ivoor de Liberia-soort
van f 105) per bouw.
Overigens blijkt nog dat f 4130 werd toegestaan ten behoeve
van een 40-tal niet meer bij de cultuur ingedeelde dessa's van
h e t district Kawali (Cherihon), die hare reed- vroeger geldelyk
gesteunde vrijwillige koffie-aanplautingen in 1897 98 wenschteu
uit te breiden met 127 bouws (tegen een bijslag voor ontginning
en bjjplanting van f 15 per bouw), terwijl de bjjslag voor het
in 1897/98 te verzorgen vrijwillig plantsoen van 1895/96 en
1890/97 (respectievelijk 111 en 197 bouws) bepaald bleef op
respectievelijk f 5 en f 10 per bouw.
Bleek reeds uit de hiervóór gedane opgaven dat de in de
gouveruementstuinen (in cultuurdienst) te volbrengen bijplantingen voor 1890/97 bepaald waren op ruim 5 millioen hoornen,
welke taak was opgelegd aan 1758 dessa*s met 135 952 cultuurdieustplichtige huisgezinnen . uitmakende respectievelijk 53 en
47 pet. van het totaal (ad 3330 eu 285 S92) der t o e n , d. i. tijdens

met het onderhoud van bestaande aanplantingen) was met o p zicht tot 33162 gezinnen (ruim 12 pet. van het genoemde totaal
van 275 201). behooreude tot 309 dessa's . hieraan toe te schrijven
dat zij reeds eene voldoende productie inleverden , m. a. w. omdat
de gemiddelde inlevering gedurende de laatste drie j a r e u het
daarvoor vastgestelde minimum had bereikt. Dit gold o. a. voor
113 dessa's in de Preanger R e g e n t s c h a p p e n , 89 in Pasoeroean,
44 in Pekalonsan en 27
Tagal Wat betreft de overigens in
1897/98 niet met bjjplanting belaste 108 893 g e z i n n e n , behoorende tot 1207 dessa's, aan dezen werd vrijstelling verleend om
eene der volgende r e d e n e n : gebrek aan voor de cultuur g e schikte gronden binnen den omtrek van zes p a a l , het aanleggen
eu onderhouden van grootere plantsoenen dan gelast was . het

onderhouden van goed geslaagde vrijwillige aanplantingen (deze
drieërlei redenen deden zich voor in bijna alle gewesten); verder:
tijdelijke ongeschiktheid van den grond (Cherihon), ongeschiktheid voor beplanting met .lava-kolfie en te hooge ligging voor
beplanting met Liberia-koffie (Bandar Siidaijoe in P e k a l o n g a n ) ,
het verrichten van buitengewone werkzaamheden aan irrigatiewerken (Malang in Pasoeroean). de omstandigheid dat in 1690/97
boven de opgelegde taak was bijgeplant (Bangil in Pasoeroean),
gebrek aan voor overplanting geschikt materiaal (Gadoeng in
Probolinggo en Blitar in Kediri), koorts-epidemie en bovendien
vermindering van het aantal enltnnrdienstplichtigen ( K a n d a n g a n
in P r o b o l i n g g o ) , en eindelijk de wenschelijkheid om de bevolking van eenige dessa's (in Samarang en Kadoe) in de gelegenheid
te stellen om met behulp van bemesting en diepe grond bewerking
hare door bladziekte of groote vruchtdracht verzwakte t u i n e n
weder op verhaal te doen komen.
In het belang der verkrijging van goed plantinateriaal gaat
het Gouvernement in de laatste j a r e n voor de aanschaffing
van zaadkoftie steeds ineer en meer ter m a r k t bn' particuliere
ondernemingen en wel bij de zoodanige, die voor hare zaadbereiding gunstig bekend staan. Langs dien weg werden in
1897 aangeschaft 00 pikol Liberia- en 119 pikol zoogenaamde
Padang-zaadkoffie: deze laatste partijen werden op Sumatra
a a n g e k o c h t , de Liberia-zaadkoffie op .lava. Voor de plaatselijke
inzameling van zaadkoffie (Java- en Liberia-soort), in een viertal
gewesten van J a v a . werd in 't geheel slechts f 948 besteed.
Over de kiemkracht van het in 1890 bö particulieren a a n g e schafte zaad luidden de berichten over liet algemeen bevredigend.
E c h t e r werd weder de ervaring opgedaan dat soms (ook b e richten
van het tegendeel kwamen in) de k week plantjes, uit
op Sumatre aangekocht zaad gewonnen . in dezelfde mate door
de bladziekte werden a a n g e t a s t , als die verkregen uit z a a d ,
dat op Java was ingezameld. H e t uit gouveruementstuinen 111 de
contróle-afdeeling Lengkong derafdeeling Soekaboenii ( P r e a n g e r
Regentschappen), zoomede in de afdeeling Loemadjang ( P r o b o linggo) gewonnen Liberia-zaad liet weder te wenschen over.

') De opgaven betrvfl'cnde de residentie Ivdiri zijn n.imelijk niet volledig,
door lieii niet in rekening /.|in gebr.ieht de uitgaven voor den tffdag in liet
Met betrekking tot pluk eu bereiding van het aan de verdistrict J.odojjo oifdceling Blitar), noch voor de voortzetting van de in een
deel dat atdeèiing Trcnggalck , onder genot van bijslag, ondernomen proel' plichte levering onderworpen koffieproduct bevatten de o n t met eene intensieve ciiltiiurwijze, voor welk doel over 18'.» 1/91 aan bijslag vangen berichten weinig nieuws. Slecht* wordt aangaande de
« a s toegestaan f 17 'J'J'J (bêgrepea onder het bovengenoemde totaal van
residentie Preanger Regentschappen g e m e l d , waar de teelt van
f MO 966).
Liberia-koffie zich tot dusver het meest ontwikkeld heeft (van
Voorts is in bovenvermeld bedrag van den bijslag over 1897/98, ad
f 1 9 0 0 6 6 , niet begrepen eene som van f 4 7 1 , toegelegd als ItaMt termjin I de in 1890 en in 1897 bij de verschillende inkooppakhuizen o p
aan een niet opgagswa aamal cultuiinlienstplichtigen van ti dessa's in de \ J a v a ingeleverde 0052 eu 3011 pikol Liberiadioffie was eene

Praaager Begealitfcapaea. 1 in Xagal en ".> in Prub iiinggo.
*) Zie het overzicht gedrukt bij de Memorie van Antwoord op het Voorlnopig Verslag der Tweede K:iiuer betreffende gemelde begrooting (Zitting
1 8 9 8 - 1 8 9 9 — * — n". 4;i).

hoeveelheid van 3308 en 2135 pikol alleen uit genoemd gewest
a f k o m s t i g ) , dat door de Regeering eenige gelden werden toegestaan 0111, met het oog op de bereiding van bedoelde koffiesoort, de bevolking van het district Djampang Koeion (contróle-
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afdeeüng Lengkong), waar de Liberia-aanplantingen bet aanzi'Milijkst zijn, van 5 palpen te voorzien,endatbijverschillende
inkooppakhuizen in hetzelfde gewest, ten gerieve van cle bevolking ijzerdraad-zeven beschikbaar zijn gesteld om de koffie
van liet zilvervlies te o n t d o e n , van welke in ruime mate gebrnik wordt gemaakt.
Het aantal ondernemingen ter fabriekmatige bereiding van
aan de verplichte levering onderworpen koffie bleet' ook in 1897
vier bedragen , alle in de afdeeüng .Malang (residentie Pasoeroean). Wel weiden in genoemd gewest twee nieuwe licentiën
voor dit bedrijf verleend — één voor de ondtrdistrieten Toeren.
Wadjak en P a m o t t a n van het district Toeren en één voor een
gedeelte van het district T e n g g e r , — maar de in die kringen

op te richten bereidinga-etabkasementen. respectievelijk in bet
gehucht Pagergoenoeng van de dessa Briugiu en te P o d o ,
werden n o g niet opengesteld. Bij de reeds in werking zijnde
bereidings-ondernemingen werd in 1897 belangrijk meer koffie
opgekoclit dan in 18(J5 of in 1890. in welk laatste jaar trouwens één van de vier licentiehouders, die voor het district
Pakis , zijn bedrijf niet had uitgei efend. De in 1897 door elke
der vier ondernemingen in 's l a n d t pakhuizen ingeleverde hoeveelhed"ii zijn vermeld in de onderstaande opgaaf.(Opmerking verdient dat bn de te Batavia in het najaar van 1897 gehouden
v e i l i n g e n , waarin het door de licentiehouders ingeleverd product
voor een deel werd te gelde g e m a a k t , de voor sommige partijen
behaalde prijzen beneden die van de door de bevolking bereide
koifie bleven.)
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leend. omdat het bleek dat de licentiehouder te in voldoende
mate verstrekte. In bet district Kotta Malang werd vanwege
den licentiehouder t' 10000 in voorschot betaald op het bij zijne

etablissementen aan te bieden onbereid product. Voor zooveel
reeds blijkt, 'u bet bedrag der in 1898 aan inlandscbebezitten
van kofnetuinen te verstrekken gouvernementsvoorschotteu bepaald op 1 219668. Daarbij i s . behalve o p f U9568 voorstreken in

Pasoeroean en op f 30000 voor Tengger (Probolinggo), thans ook
g e r e k e n d , en wel tot een bedrag van f' 91'ODO, 0 p dergelijke
hulp voor koffie-inIe\eraars in vier districten der residentie

Preanger Regentschappen . met namen Oedjoeng Broeng Koeion,
Oedjoeng Broeng Wetan en Tjilokotot in de afdeeüng Bandoug
en Tandjongsari in de afdeeüng Soeniedang.
De in 1<( van de 14 bij de aan de verplichte levering onder-

worpen koffiecoltuor betrokken gouvernements-residentiën, d. i.

met uitzondering van Cheribon , Samarang . Soerabaija en lvadoe,
sedert 1891 of later genomen bijzondere maatregelen om tegen
o n t t r e k k i n g van koffie il; ui de verplichte leveringsooTeel mogelijk te waken door de indieust-telling. op tijdelijken v o e t , van
buitengewoon politiepersoneel , werden in 1897 voortgezet en
in het tweede halfjaar nog uitgebreid voor zooveel de Preanger
Regentschappen betreft, nabij de grenzen van welk gewest toezicht
inzonderheid geboden was om het g e v a a r t e verminderen dat de
oogst van den inlaudsehen bof lieplanter aldaar voor een deel zijn
weg vond naar d e n a b u r i g e residentie E r a w a n g , waar sedert 1 J a nuari 1 S-.'ö de inlander vrijelijk over zijn koffieproduct magbeschikken. Ofschoon in 1897de bij 's lands pakhuizen ingeleverde boeveelheden Preanger-kottie vooralle districten belangrijk meer bedroegen dan de schatting in Mei van dat j a a r aangaf (omstreeks welken
Hotveslhtden koilie (iu pikols)
Licentiehouder!.
tijd doorgaans 't best over den vermoedelijken oogst t e oordeelen
,bereid
- i op i ingeleverd
i s i . bleet toch ook thans het vermoeden gewettigd dat van de
. " .
! Districten
4582 pikol koffie, in 1897 en begin 1898 u i t K r a w a n g m e t passen
JJa-itn,
tot hun reyoa de eta >1I*BF—
,.'I
Istï soort SO';rt.
naar elders (voornamelijk Batavia) uitgevoerd, een groot deel
i behooreude.
meuten te i '
te
afkomstig moet zijn geweest uit de afdeelingeu Bandong en
1
3
i 0«7.73 / s
H . C . (J.J UuBER. Kotta Malang . Bedali(Petoeiig- W n g i r .
IM»*/I
Tjiandjoer. De bevolking van Krawang kan toch van h a r e a a n NWMl,
plantiugen slechts enkele honderden pikols hebben geoogst. Dat
Pe:iaiig6 GiH IC1/» *0,»l>/,
lla:< t-6i*ir, (] Si-ir .
intosaehen de politie op de grenzen van de Preanger RegentgOGDg'M .
NgiUltaiie".
XlJTotO.
in.58--.
Pnedjon ,
I88».58VIO
schappen en K r a w a n g nuttig werkzaam was , kan hieruit blijken
»li.li<;,
F . GODIN .
Kanngki,
Ivaraa^an,
Kamognov«'/,
dat van de in 1S97 op geheel Java aangehaalde totale hoeveelt
plos^o.
beid van 445 pikol koffie (in 1893 t/m 1896 achtereenvolgens
E. Ni JOH.
Pakis .
Toempang. b) T-empua;, »IM.«IVM JÜ5 38'f,
G. K. F . PEt.TZEB.'Seuygoro ,
Magoewan,
Iftagoawan, ms.ii'/m 11,66*/,
2 4 3 , 3 0 3 , 355 en 395 pikol) de alleen uit de Preanger Regentschappen afkomstige partijen beliepen 261 (in de rier voorafTotalen . . 20 507.I.5 3 5 119.523 s
gegane jaren achtereenvolgens 2 0 , 2 5 , 93 en 236), omtrent al
In t89fi waren de totalen (voj • drie van de vier Iicenlie—
welke hoeveelheden valt op te merken dat daarbij niet ia ge7 532.0;)
SC,7<»/5
rekend de aangehaalde koffie van al te slechte hoedanigheid, die uit
a) Hij dit boolH—etabliueaient behoort eene hulp-inrichting te Seloredjo. alwaar dien hoofde voor vernietiging in aanmerking kwam , zooals o. a.
de koilie winddfDOg kan worden afgewerkt.
in Bezoeki het geval was met p. m. 20 van de 70 pikol, waarop
li) Hur[>-«<«bllM' BWiten »ijn bovendien gevestigd te Wonore Ij n. Xfrdires-o aldaar in 1897 de hand werd gelegd. Vooral vermeerderde in
eu Pategoejin we»ke laatste twee echter in 18'.t7 uie'. in werkii g waren.
de P r e a n g e r Regentschappen het getal aanhalingen in de af'deeling B a n d o u g . namelijk van 486 in 1896 (betreffende 154
Van de genoemde vier licentiehouders was alleen d i e , tot pikol) tot Ï09 (betreffende 226 pikol).
wiens kring het district Karanglo b e h o o r t . nog niet toegetreden
W e g e n s verboden handel in koffie werden in de P r e a n g e r
tot de in 1895 (Indisch Staatsblad n°. 72) uitgevaardigde vo!le- Regentschappen gedurende 1897 op de politierol of door den
diger bepalingen voor de uitoefening van dit bedrijf, zoodat landraad gestraft 1038 personen (inlanders en Chineezen). tegen
hij nog bleef voortwerken op den voet der regeling van 1891 550 in 1896. ') D a t , ondanks het verscherpte toezicht, niet al
(Indisch Staatsblad n ' . 110). Il ij bleef daardoor uitgesloten van de koffie waarop het Gouvernement recht heeft, in 's lands
de aan de toegetreden licentiehouders ook voor 1897 weder pakhuizen k o m t , wordt o. a. ook uit Bezoeki gemeld. -) I n
geopende en door hen benuttigde gelegenheid om vooruitbeta- Banjoemaa werd ook koffie in poedervorm aangehaald en wel
ling te erlangen in verhouding tot de hoeveelheid door hen 50 p i k o l : bovendien werd aldaar op 31 pikol in bereiden staat
ingekocht onbereid product.
de hand gelegd.
Tot het volle daartoe door de Indische Regeering beschikI n verschillende s t r e k e n . waar de plantsoenen veel blad verbaar gestelde bedrag van f 2 9 1 8 5 5 voor de koffiestreken der
residentie Pasoeroean (uitgenomen het distriet G o n d a n g l e g i , loren, werd dit door de plaatselijke ambtenaren aan het hevig
waar de vrijwillige koffiecultuur van minder beteekenisis eu de optreden van bladziekte toegeschreven. Te dien aanzien wordt
omstandigheden der betrokken dessa's van dien aard zijn dat echter in de Indische verslag-oijdrage medegedeeld dat het verzij aan dergelijke hulp geen bepaalde behoefte h a d d e n ) . en van schijnsel voor een deel ook wel op rekening zal zijn te stellen
f 30 000 voor bet district Tengger der residentie Probolinggo, van de zich bij groote v r u c h t d r a e b t , zooals in 1897 de meeste
werden gedurende 1897 van gouvernementswege weder voor- plantsoenen vertoonden, gewoonlijk openbarende .hania w e d a n g " ;
schotten ook aan de koftietuinbezitters zelveu verleend, om vaak toch bleek dat de bestuursambtenaren beide oorzaken van
hen te gerieven bn het bestrijden van de uitgaven voor hun bladverlies niet steeds weten te onderscheiden. Met opzicht tot
oogst te doen. Deze voorschotten werden verstrekt aan de groote de Liberia-koffie werd nader de ervaring opgedaan dat die soort
e n , wat de afdeeüng Malang betreft, in afwijking van hetgeen
i n vorige j a r e n plaats v o n d . ook aan de kleine tuin bezitters ,
1) UH andere gewesten is de'gelijke opgaaf slechts ontvangen niet betrekin verband met de oogst-taxatiê'n van h u n n e plantsoenen. De king tot 'fagal, Haujoemas, Bagelen en Kadoe, waar uit dien hooide in 1MH7
aanzuivering geschiedde bij inlevering van het p r o d u c t : b\j het gestraft werden GO, r>(i4, 'M en óö personen (tegen lii'J, 4W ,4i> en *4 iu 18.96).
einde van November waren de gelden overal in 's lands kas
") Omtrent de voorgenomen formeele ophelline voor de al'deelinj.' Panaroeteruggestort. Ofschoon bij het den resident van Pasoeroean kan van genoemd gewest van het tot dusver aldaar nimmer toegepaste kolliegeopende krediet ock op het district Karanglo gerekend w a s , ïr.onopolie (zie vorig verslag, blz. 205) zijn in Mei 18US voorstellen ge*
behoefden daar van landswege geen voorschotten te worden ver- vraagd van den directeur van biunenlandsc.li bestuur.

148

15. 2.|
Koloniaal verslag van 1898. [Nederl. (Oost-) Iudië.J

meer aan blad/.iekte onderhevig is dan aanvankelijk werd vermoed , •/.'(] liet ook dat zij. door haar forscher tj'pe. heter een
aanval der ziekte kan doorstaan dan de gewone koftieboom.
De dadapziekte bleef' zicli over geheel .lava openbaren , hier
en daar in toenemende mate.
Onder de gedurende 1897 bij 'eland* pakhuizen op J a v a o n t -

vangen 474 221 pikol kui'tie wai aan aangehaalde en verbeurd

Gedurende 1897 werden van de op Java aan den lande geleverde
koffie hier te laude te gelde gemaakt (op 17 927 pikol nu — oogst
1897 — uitsluitend uit de oogsten van 1896 en vroeger) 171 090 pikol
(waaronder 6354 pikol L i b e r i a ) , en in lndiê' — in plaats van
de daarvoor vastgestelde hoeveelheid van 98 427 pikol (alles uit
den nieuwen oogst) — 89 351 p i k o l , daar eenige p a r t i j e n , ten
gezamenlyken bedrage van 9070 pikol, welke i n d e veiling van
8 December de vastgestelde limite-prijzen niet bedingen konden,
o p g e h o u d e n , en — toen binnen drie dagen na de veiling ook

verklaarde koftie begrepen 445 pikol . zoodat door inkoop ver1
kregen was 47377t') p i k o l , welke inlevering verkregen wasvoor geen aannemelijke onderhandsehe biedingen ,en bloc' waren
ruim 43 pet. uit Pasoeroean, voor niim 25 pet. uit de Preanger verkregen — herwaarts verscheept werden. Tot den maatregel
R e g e n t s c h a p p e n , voor bijna 10 pet. uit Tagal en voor bijna 22 per. om hij uitzondering niet tegen de geboden prijzen los te laten ,
uit de overige bij de gouvernements-koftiecultuur betrokken 11 werd overgegaan, nadat in «ie voorafgegane maanden (ilie waarin
g o u r e r n e m e n t s residentiën, zoomede uit de Vbrstenlanden. Tot nagenoeg gelijktijdig of althans met zeer korte tusschenpoozen
<Wn gunstigen OOgit droegen voornamelijk de hooger gelegen zoowel hier te lande als in Lndiê van gouvernementswege J a v a spreken b i j , en zulks als gevolg Tan d e a a n h o u d e n d droge weers- koftie wordt aan de markt gebracht) gebleken wa- dat de prijzen
gesteldheid tjjdena den oostmoesson van 1896. De lager gelegen in de veilingen hier te lande kunstmatig gedrukt werden door
p l a n t s o e n e n . die om te slagen eene vochtiger weersgesteldheid blanco verknopen uit de naast volgende veiling te Batavia, waar
vóór den bloei noodig h e b b e n , brachten daarom minder product van de/.e transactiën de nadeelige terugslag werd ondervonden ,
op. Aan dezelfde oorzaak is het te wijten, dat deLiberia-koffie doordien de bedoelde verkoopers gemakkelijk gelegenheid vonden
(over geheel Java trouwens)in 1897 zoo weinig produceerde I van die ! door lage biedingen zich met voordeel of zonder verlies te
soort werd sleclits ingeleverd 3041 pikol. tegen 0052 pikol in 189(5). dekken. Ken andere maatregel om deze praktijken zooveel mogeDoor «Ie ongunstige weersgesteldheid, namelijk het uitblijven lijk te koeren . en waartoe bij de regeling der Bataviasche veivan r e g e n s , gedurende den gewonen bloeitijd van den koflie- liugen van 1898 is overgegaan, bestond hierin dat de verkoopdageu
heester, doch voornamelijk door de zware vruchtdracht in 1 8 9 7 , zóó geregeld zijn dat er niet slechts eenige dagen , maar ruim
waardoor de hoornen blijkbaar hadden geleden , valt voor 1898 een p a i r weken tussehen eene veiling hier en ginds verloopen.
slechts op een kleinen oogst te r e k e n e n , zijnde een ruime bloei
Van elke der 9 en 4 v e i l i n g e n , waarin de voormelde hoeveelzoo goed als geheel uitgebleven. Alleen van de jongere tuinen heid van respectievelijk 171090 en 89351 pikol werd v e r k o c h t ,
en die in de lagere s t r e k e n , welke in 1897 weinig of geen worden de uitkomsten vermeld sub II van de hiervóór reeds
vrucht opleverden , liet zich eene iets betere inzameling dan in aangehaalde bijlage U U . T e n aanzien van de nader genomen
1897 verwachten. Hij den a a n v a n g des j a i r s beliep de raming proef ter beantwoording van de vraag in hoever het weusche1:14 000 pikol en dit cijfer bleef tot April (met eene raming van iijk is de voor de Indische veilingen te bestemmen Preanger132000 pikolj vrijwel behouden: doch weersinvloeden en andere koflie te ontleenen aan de naar Tjilatjap. dan wel aan de
oorzaken brachten sedert teweeg dat voor de l'reauger Regent- naar Batavia afgevoerd wordende hoeveelheden (zie vorig verschappen en voor Tagal te zamen op p. m. 41 000 pikol minder bleek slag , blz. 200), hebben de in 1897 verkregen uitkomsten gegerekend te moeten worden dan in de eerste maanden des j a a r s . leerd dat 's lands geldelijk belang medebrengt de in lndiê' te
welke lagere schatting slechts voor p. ra. 7500 pikol vergoed veilen Preanger-koffie uitsluitend te Batavia leverbaar te stelwerd doordien de vooruitzichten in Pasoeroean zich iets gunstiger leu. E e n e in J u n i 1897 in de algemeene voorwaarden voor
lieten aanzien. De ramingen van uit. J u l i en uit. Augustus bewogen de gouvernements-koffieveilingen te Batavia (Bijblad op het
zich dientengevolge tussehen 98 000 en 99 000 p i k o l , waaronder Indisch Staatsblad n". 4897) gebrachte wijziging had ten doel
0:100 a 0800 pikol Liberia-soort.
de bepaling te doen vervallen , volgens welke de kavelingen aan
De in 1897 als ingeleverd geboekte hoeveelheid van 474 221 zeker maximum (200 pikol) gebonden waren. Om de vrije band
pikol koftie bleek bij het ledig vallen van de iukooppakhuizen te laten tot samenvoeging in kavelingen van onbepaalde grootte
te hebhen uitgeleverd 474 308 pikol, waaronder ruim 3 pet., van partijtjes koffie . welker afzonderlijke aanbieding niet w e n namelijk 14 500 p i k o l , aan 2de s o o r t , welke verhouding van schelijk wordt g e a c h t , is nu bepaald dat de verkoop geschiedt
inferieure tot 1ste soort koftie niet ongunstiger was d a n in 1894 , hij kavelingen tot hoeveelheden door den directeur van b i n n e n en 1S95 , doch erg afstak bij de uitkomsten van 1896, toen onder landsch bestuur vast te stellen.
de uitgeleverde hoeveelheid van 203 739 pikol zich slechts 4253
De verschillende kleine koffievendutiën , die al sedert eenige
pikol of ruim 1.0 pet aan inferieure koftie bevond. Wegens de j a r e n te Batavia en op tal van andere plaatsen op J a v a en op
groote vruchtdracht en het optreden in heviger mate dan ge- i Madura van gouvernementswege worden g e h o u d e n , niet het
woonlijk van de „hania we l a n g " moest namelijk in 1897 in oogmerk (zie n°. 5015 van genoemd Bijblad) om daar, waar koffie
sommige streken, worden overgegaan tot het in niet geheel niet of niet voldoende in den kleinhandel verkrijgbaar i s .
rijpeu staat oogsten van de b e s s e n , terwijl ook meer dan in de verbruikers in de gelegenheid te stellen zich langs regel1890 onrijp afgevallen product ten inkoop werd aangeboden.
matigen weg te voorzien, en in welke veilingen in den laatsten
Ui.' minder rijpe koftie was tijdens de opschuriug in meerdere tyd ook 1ste soort koffie wordt opgenomen (welke hoeveelheid
of mindere mate onderhevig aan verkleuren en zoogenaamd bont in mindering komt van de IOUOOO p i k o l , jaarlijks van die soort
worden . en tevens oor/aak dat zich drijf boonen onder het product afgezonderd wordende voor verkoop in I n d i ë ) , bestonden in
voordeden , niettegenstaande in de pakhuizen voor geregeld
1897 uit circa 1813 p i k o l , en wel uit 437 pikol 1ste s o o r t .
omwerken en voor ventilatie over t algemeen behoorlijk werd 1338 pikol 2de soort en 3S pikol Liberia-koffie. Deze vendutiën
zorg gedragen. In sommige pakhuizen . o. a. in de Preanger werden . blijkens liet d a a r o m t r e n t aaugeteekende op blz. 5 van
R e g e n t s c h a p p e n , kou gedurende enkele m a a n d e n , ton gevolge bijlage SS hierachter, gehouden op 9 gewestelijke hoofdplaatsen
van de groote i n l e v e r i n g , de afvoer daarmede geen gelijken tred (Batavia, B a n d o n g , T a g a l , P e k a l o n g a n . S a m a r a n g , ' Soerabaija,
houden en ging daardoor ook de omwerking van de koffie niet P r o b o l i n g g o , Bezoeki en Banjoemas), zoomede op 24 afdeelingsmoeielgkheden gepaard.
hoofdplaatsen. De opbrengst — voor elke der drie soorten niet
beliep in het geheel f 59 759 of gemidDe snuitkever k w a m , evenals in 1890, voor in Soekaboerai \ gesplitst opgegeven
(Preanger Regentschappen) en een weinig in de pakhuizen in : deld f 32.90 per pikol.
(Jaloeh ((Iheribon).
Over de vraag welke van de twee markten , de Xederlandsche
Bij den inkoop en den afvoer van de koffie deed zich bijna of de Indische , voor den verkoop van gouvernements Java-koftie
het voordeeligst i s , heeft een in 1897 gevoerd ampel overleg
nergens stremming voor.
tiet aantal gelegenheden tot i n b r e n g van koffie werd in 1S97 i met de Indische Regeering in J a n u a r i 1898 eenstemmig tot de
vermeerderd door de opening van vier nieuwe pakhuizen in de | slotsom geleid dat het voorshands niet raadzaam is in de in
Preanger Regentschappen ; in Be/.oeki werd het aantal echter j Indië te verkoopen hoeveelheid verandering te brengen. De in
niet één verminderd. Ten opzichte van drie inkooppakhuizen | 1898 aldaar aan de m a r k t te brengen 1ste soort koffie is dan
wordt in de ontvangen berichten gewag gemaakt van belang- ook weder bepaald op 100 000 pikol , waaronder 772 pikol voor
rijke t e k o r t e n , ten bedrage van 5 8 , 15 en 2 pikol: eerstgeinefd de hooger bedoelde kleine vendutiën. In verband met de geringe
tekort kwam aan het licht bij overlijden van den pakhuismeester; inlevering van dit jaar zal bij uitzondering een deel van de in
in de beide andere gevallen konden de pakhuismeesters wegens Indië aan de markt te brengen Java-koffie uit product van den
oneerlijke praktijkeu worden gestraft. Elders werd eene hoeveel- vorigen oogst moeten bestaan en zal ook niet uitsluitend Pasoeheid van 3'/a pikol uit het pakhuis ontvreemd door inklimming. roean- en Preanger-koffie kunnen worden aangeboden. Door de
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hooger bedoelde vervroeging der tijdstippen van den verkoop
te Batavia hebben aldaar in het loopende,jaar, achtereenvolgens
op 24 Augustus en 28 September, reeds twee veilingen plaats
gehad (de beide andere zijn aangekondigd tegen 2 November
en 7 December), van welke veilingen, evenals van de 7 , tot
dusver hier te lande reeds gehouden , de uitkomsten insgelijks in
het straks aangehaalde overzicht (bijlage UU sub II) zijn medegedeeld (de voorlaatste en de laatste Nederlaudsche veiling van 1898
zyn bepaald op 18 October en 22 November). Nu voor de in
1898 en 1899 hier te lande aan de markt te brengen hoeveelhedeu gouvemements-koffie van Java uitsluitend zal moeten
geput worden uit de voorraden van 1897 en vroeger, is het
geheele quantum van verkoop voor 1898 (daaronder ook het
beschikbaar Menado-product), in stede van op de tijdens de
vaststelling der begrooting voor dat jaar geraamde hoeveelheid
van 325 000 pikol, bepaald op 190 000 pikol. Onder de daarvan
(t/m September) reeds te gelde gemaakte 145 44G pikol zijn begrepen 2372 pikol Liberia-soort. Nopens de voor deze soort
behaalde prijzen zij mede naar laatstgenield overzicht verwezen.
Om voormeld quantum van HO 000 pikol en de hoeveelheid van
195 000 pikol, geraamd voor verkoop hier te lande in 1899, te
kunnen bereiken , is het noodig de verzending herwaarts van de
voor twee- en driejarige oplegging bestemde (Preanger-) koffie
uit den oogst van 1897 één jaar te vervroegen. Derhalve wordt
die koffie, blijkens het vorig verslag, blz. 205, ten bedrage
van 42 000 pikol, in plaats van in 1899 en 1900, reeds in 1898 en
1899 hier te lande aangebracht, uitgenomen eene in 't laatst van
1897 te Amsterdam ontvangen kleine partij (25 pikol), bestemd
voor meerjarige oplegging hier te lande, als proef om na te
gaan of de in Indië door langdurige opbewaring verkregen
wordende kleurverbetering, bij overeenkomstige behandeling als
daar te lande (opstapeling met omwerking af en toe), zich ten
aanzien van koffie van dezelfde herkomst en van denzelfden
oogst in gelijke mate in Nederland openbaart.
3°. (iouvcriii'iiii'nls-kiiin-omliTneniing.
Nadat omtrent de toekomstige bestemming der gouvernementskjna-onderneming — aan het hoofd waarvan ook in 1897 als
waarnemend directeur werkzaam bleef de adjunct-directeur
(scheikundige) — bij de Indische begrooting voor 1898 beslist
was in den zin van hetgeen in 't vorig verslag (blz. 206) werd
medegedeeld, werd bij gouvernementsbesluit dd.27 Januari 1898
n°. 7 de waarnemend directeur, de heer P. VAN LEKKSUM , definitief
tot directeur benoemd, e n , in afwachting van de hervorming
der onderneming tot proefstation, met intrekking van het ambt
van adjunct-directeur, dat van botanist bij de onderneming in
het leven geroepen, welke nieuwe betrekking werd opgedragen
aan den reeds op tijdelijken voet daarbij werkzameu plantenphysioloog, den heer dr. J. P. LOTSY. Aan de beoogde hervorming tot proefstation zal voorafgaan eene geleidelijke inkrimping der plantsoenen , maar, vermits de langere of kortere
duur van dit overgangstijdperk van de omstandigheden afhankelijk
zal zijn, werd bij het aangehaald besluit (Indisch Staatsblad
1898 n . 54) voorshands slechts in beginsel bepaald dat, ter
voorbereiding van de herschepping der onderneming in een
proefstation, de kina-aanplantingen op die etablissementen,
welke in verband met de reorganisatie verlaten zullen worden,
in eigen beheer zullen worden gerooid.
De uitgestrektheid der kina-plantsoenen onderging in 1897
geen verandering en bleef dus ruim 1260 bouws bedragen, met
een bij telling bevonden totaal van 2 749 570 booiuen, zijnde
341 330 minder dan op uit. 1896 de registers aanwezen, toen—
zooals nader wordt bericht eenigszins in afwijking van het verleden jaar opgegevene — een totaal van 3 090 900 boomen had
te boek gestaan. Werd toen aangenomen (mede volgens verbeterde opgaven) dat de aanwezige plantsoenen voor 69 pet.
uit c. ledgeriana, voor 12.7 pet. uit hybriden van c. ledgeriaua
en c. succirubra, voor 13.6 pet. uit c. succirubra en voor 4.7 uit
C. officinales hadden bestaan , de telling van uit. 1897 gaf als
percentage der soorten aan respectievelijk (32.5 ,17.3,18.1 en 2.1.
Voor elk der acht etablissementen afzonderlijk kunnen de cijfers
blijken uit bijlage VV hierachter.
In de kweekerijen (bij de etablissementen Tjinjiroean , Tjibcureum en Tjibitoeng) bevonden zich op uit. 1897 (zie mede de aangehaalde bijlage» naar schatting 152 U00 planten , waarvan 35 000
ledgeriana's , 77 000 succirubra's en 40 000 hybriden van de beide
genoemde kinasoorten, welke laatsten (ent-planten) bestemd waren
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om in het 1ste kwartaal 1898 in den vollen grond te worden gebracht. Bovendien bevatten de bedoelde kweekerijen , zooniede
het enteii-plaiitsoen te Tirtasari een groot aantal zaadbedden van
zoogenaamd „ mengsel Ilioeng(joenoeng", waarvan eene opbrengst aan plantjes kon worden verwacht, welke het eventueel
voor plantmateriaal benoodigd aantal ver zou te boven gaan.
Evenals in het voorafgegane jaar werden ook in 1897 de open
vakken in de plantsoenen op de geleidelijk te rooien perceelen
niet meer met kinaplaDten, doch met wildhoutsoorten gevuld ,
terwijl de later voor proefstation bestemde terreinen , waar
noodig, behoorlijk werden ingeboet. Wat de ledgeriana-plantsoenen betreft, werd daartoe veel gebruik gemaakt van materiaal,
dat in 5- a 6-jarige tuinen onderdrukt stond en bij ontgraven
en oogsten geen noemenswaardig product zou opleveren.
De jonge tuinen werden voortdurend van onkruid schoongehouden, terwijl ze bovendien , evenals de oudere plantsoenen ,
aan eene diepe grondbewerking werden onderworpen. Doordien
men hoe langer zoo meer gesloten plantsoenen verkrijgt, en
daar bovendien het onkruid van een minder kwaadaardig soort
is geworden , wordt het onderhoud minder kostbaar. De kosten
van grondbewerking beliepen in 1897 f 13 377, zijnde f 10,60
gemiddeld per bouw, tegen in 1896 f 14 422 of f 11,42 gemiddeld per bouw. De voortgezette proeven met lupinen-beplantiüg,
als middel van bodemverbetering, daar waar geen stalmest bij
d3 hand i s , leerden dat dit gewas slecht voortkwam in oude
eenigszins gesloten kinaplantsoenen, doch dat het middel wel
resultaat beloofde in jonge tuinen en op de kweekerijen , vooral
wanneer lupinen-zaad gebezigd werd dat voor de tweede maal
was gewonnen.
Schade door insecten werd in 1897 betrekkelijk weinig berokkend. Daarentegen hadden sommige enten-tuinen te Tirtasari,
uitsluitend die welke in den laatsten tijd waren aangelegd uit
entrijs van de boomen n os . 38/' en 2 3 / ' , veel te lijden door takkanker (djamoer oepas). Van deze ziekte waren de plantsoenen
op gemeld etablissement gedurende 1895 en 1896 vrij wel verschoond gebleven, doch in het begin van 1897 trad zij met
verdubbelde hevigheid op en begon tegen het eind van het jaar
zelfs onrustbarende verhoudingen aan te nemen , zoodat in enkele
plantsoenen voor de derde maal teruggekeerd moest worden om
den bast van de aangetaste boomen in te zamelen , waarna het
zieke hout werd verbrand. Door deze gedwongen oogsten werd
te Tirtasari gedurende het 1ste en het 4de kwartaal van 1897
niet miuder dan 31761 K.G. natte bast verkregen. Of de oorzaak
der ziekte moet worden gezocht inde eDten zelf, in den toestand
der bouwkruin, dan wel in de grondformatie, had men tot
dusver niet kunnen uitmaken. In de oude enten-plantsoenen
vau Tirtasari (van niet onderzochte boomen) kwam djamoer oepas
niet voor , en zelfs niet in de zich tusschen de zieke plantsoenen
bevindende ledgeriana-zaailingen. Ook in de onmiddellijk aan
Tirtasari grenzende zaailingen-plantsoenen der etablissementen
Tjinjiroean , Tjibeureum en Tjibitoeng vertoonde de ziekte zich
niet of slechts sporadisch. Tegen het einde van het jaar brak zij
bovendien plotseling uit in de geheel geïsoleerde , boven Tjibeureum gelejien , voor zaad winning bestemde plantsoenen , en ,
merkwaardig genoeg , werden in deze tuinen alleen de enten van
n". 23/' 1 aangetast, terwijl die van n \ 'SSf, welke er tusschen
staan , onaangetast bleven. Gedurende de eerste vier maanden
van 1^98 heeft de djamoer oepas nog veel schade aangericht, doch
toen in Mei de moessonregens begonnen te verminderen en in
Juni voorgoed de droogte inviel, kwam de plaag minder voor.
Ter aanvulling van leegten in de enten-plantsoenen werd het
enten van c. ledgeriana op c. succirubra gedurende het geheele jaar
voortgezet, waartoe, behalve twijgjes van de kinine-rijkste afstamtnelingen van ledgeriana nos. 23 en 38, ook werd gebruikt
ent-rijs van een kortstijligen en van een breedbladerigen ledgeriana,
afkomstig respectievelijk van de particuliere kina-ondernemingen
Goenoeug Kasoer en Boemikasso , zooniede van een kort te voren
op het etablissement Tjibitoeng ontdekten 20-jarigen hybridezaailing (ir. 7) met een gehalte vau 12.78 a 14.13 pet. zwavelzure kinine.
Ook iu 1897 bestond het grootste gedeelte van den oogst der gouvernemeuts-kina-onderneining uit fabrieks- (ledgeriana-) bast, en
werden weder alleen basten van hoog gemiddeld gehalte ingezameld, alles verkregen door onvermijdelijke uitdunning eii overigens
door rooiing van zieke takken ot stammen, derhalvezonder rekening
te houden niet de neiging tot verbetering, welke de kinamarkt vertoonde , vermits die betere stemming nog niet als stabiel werd beschouwd (verg. de noot op de volgende blz). Tegen 290 517 3 K.G.
ledgeriaua-bast (met een gemiddeld gehalte van 7.15 pet. zwavel-
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zure kinine) uit den oogst van 1896, werd uit den oogst van
1897 aan zoodanigen fabrieksbast ten verkoop herwaarts gezonden
eene hoeveelheid van 289 149 K.G., vertegenwoordigende , bij
een gemiddeld gehalte vau 7.1G pet., 20 703 K.G. kinine sulphaat,
zijnde. op 69 K.G. na, evenveel als aanwezig was in de partijen van
1896. Liep van deze laatste partijen het gehalte uiteen tnsschen 4.01
en 10.36 pet., onder de in 1897 geoogste fabrieksbasten waren die
uitersten 4.61 en 9.89 pet. Het hoogste gehalte werd weder, evenals
in 1896, aangetroffen in bast vau Tirtasari, zoogenaamd „mengsel
Ilioeng Goenoeng". Aan pharmaceutischen (suecirubra-) bast
werd ingezameld: in 1896 32 504 K.G. (waarvan 12615 K.G. in
Indië werd aangehouden als bestemd voor den geneeskundigen
dienst daar te lande) en in 1897, alles met bestemming voor
verkoop hier te lande, 36 738 K.G. Het voor de veilingen vau
1898 bestemde quantum gouvernements-kinabast (oogst 1897)
beliep derhalve in *t geheel (zooals per etablissement gespecificeerd is opgegeven sub II van bijlage VV) 325 887 K.G., zijnde
4127 K.G. meer dan in 1897 (uit den oogst van 1896) hier te
lande ter markt kwam.
In verband met de betere prijzen . die in 1897 voor fabrieksbast konden worden bedongen (de unit-prijs , dat is de marktwaarde per procent kiuine-sulphaat en per halt K.G. bast, liep
namelijk geleidelijk op van 2'!-. tot 7 n /, 0 cent) , brachten de toen
verkochte 321 760 K.G. gouvernements-kinabast — volgens het
aan de koopers in rekening gebrachte uitleverend gewicht bedragende 327112' K.G. — gemiddeld per ' , K.G. fO,323G op
(in de vier voorafgegane jaren was achtereenvolgens verkregen
f 0,21"", fO,23T-, f0,19"2 en f 0,18*), of in 't geheel f211731:
verg. de veilingsopgaven sub III van bijlage VV. Tegenover
deze bruto opbrengst, welke nog is te vermeerderen met f 816
als waarde der uit den oogst van 1896 aan den Indischen geneeskundigen dienst verstrekte 1261 5 K.G. succirubra-bast,
zoomede met f 2C93 als opbrengst van in 1896 verkochte
kinazaden en gerooide kinaboomen , en dus tot f 214 640 stijgt,
stond aan onkosten zoo in Indië als hier te lande (zie de specificatie
sub IV van bijlage VV)f 112 627, zoodat de oogst van 1896
gerekend kan worden een voordeelig verschil te hebben overgelaten van f 102 013, tegen slechts f 6858, f 20113, f 11419
en f 12 650 voor elk der oogstjaren 1892 t/m 1895. Hij deze berekening, evenals bij die over vorige jaren , zijn echter onder
de onkosten niet in aanmerking genomen de uitgaven wegens
pensioenen, verlofs-of nonactiviteits-traktementen , wachtgelden
of overtochtskosten.
De in 1897 ten behoeve van de gouvernements-kina-oi.derneming in Indië gedane uitgaven bedroegen in totaal f 93 199,
namelvjk f 2 8 901; wegens traktementen van het Europeesch
personeel (met inbegrip van f 1380 wegens reis- en verblijfkosten, schrijfbehoeften en bezoldiging vau een laboratoriumbediende), f 5 3 240 wegens kosten van aanplant, inzameling
en vervoer van het product tot de stations Bwidong en Tjituahi,
f 5668 wegens spoorwegvracht tot Tandjong Priok en f 5386
wegens uitgaven voor vernieuwing en herstelling van gebouwen
en drooginrichtingen, enz., terwijl hier te lande nog bovendien f 819 werd uitgegeven wegens kosten van aanschaffing
en uitzending van benoodigdheden voor de kinaeult'iur. Hoeveel
biertegenover stond aan opbrengst van den in 1897 verkregen
oogst, in 1S98 te gelde gemaakt, zal eerst uit het volgende
verslag kunnen blijken. Bij de afsluiting van het tegenwoordig
verslag was de hoeveelheid van 325 887 K.G. in 7 van de 10
veilingen reeds voor omstreeks 7/1(l gedeelten te gelde gemaakt.
I n die 7 veilingen zijn echter de hooge unit-prij/.en van liet
najaar van 1897 niet behouden gebleven, maar, vergeleken
met de uitkomsten der veilingen van Januari t/m Augustus
1897, waren die. in de overeenkomstige maanden van 1898
verkregen , toch over het algemeen iets voordeeliger, zoodat de
tot dusver verkochte 223 327 K.G., uitgeleverd hebbende
227 115 K.G., bruto hebben opgebracht f 1 5 1 8 1 0 , zijnde gemiddeld t 0,3:T'- per ' 2 K.G. ')
Aan de geldelijke uitkomsten van den oogst van 1897 is
overigens ten goede gekomen de ruime zaad-inzameling, die
toen mogelijk is geweest ten gevolge vau den voor den bloei
')

l)i' unit-prijs , die in do .)anuari- en in de I-Ybi-iiari-veiling van 1897

slechts •_"/< en ü'/'io vent bedroeg ra in de vijf volgende vallingen (April
t/m Augustus> vrjj st.itinnnair 4 tent of iets daarboven Heef bedragen, klom
in de veiling van September en in die van November tot t'.'<4 en 7'/j u eent.
.Si ilert is echter weder een achteruitgang ingetreden , nanieljjk in December
1807 tot 7 , in Januari 1898 tot 6 ' s , in Februari tot 5 1 / ; , terwijl in de vjit'
g e d i m d e Haart t m Augustus 1898 gehouden veilingen de unit achterecnvolgens) beliep 4'/t, b'/t, 4'/io, 4=/n> en 4°* cent.

van ledgeriana's en succirubra's gunstigen oostmoesson van
1896. Niet alleen toch kon aan aanvragen van autoriteiten en
wetenschappelijke instellingen worden voldaan , maar tevens
konden twee groote zaadveilingen worden gehouden (op 15
November en 30 December 1897). waarbij echter, niettegenstaande
de groote vraag, nog een deel van de aangeboden hoeveelheden
onverkocht bleef. Vooral het zaad van zoogenaamd „mengsel
Rioeng Goenoeng" was zeer gewild en bedong zelfs pryzen van
f 260 per pakje van 25 gram. Ook de mede in veiling gebrachte
80 stuks enten van c. ledgeriana uos. 3 8 / ' en 23 f\ en 55 stuks
enten van de reeds vermelde nieuw ontdekte hijbride n". 7 van
Tjibitoeng vonden, in weerwil van den hoogen van regeeringswege vastgestelden niinimum-prijs van f 10 per stuk, gereedelyk
koopers. De beide veilingen brachten in 't geheel f 12 065 op.
Behalve met de zoogenaamde veilings-analvses bleef in 1897
de scheikundige der onderneming, de heer VAN LKKKSÜM (toen
nog waarnemend directeur), zich onledig houden met de uitsluitend
uit een agronnmisch oogpunt belangrijke alcaloïd-bepalingen
(cultuur-analyses). De botanist dr. LOTSÏ beëindigde zijn onderzoek naar de localisatie van het alcaloïd in ledgeriana- en
succirnbra-boomen , waarvan de resultaten zullen worden gepubliceerd in het reeds op blz. 208 van het vorig verslag vermelde, ter landsdrukkerij te Batavia uit te geven werk, waarvan de hier te lande gereproduceerde platen in Juni jl. naar
Indië werden verzonden. Voorts maakte dr. L o n t een aanvang met
een onderzoek naar de physiologische beteekenis van het alcaloïd.
Zoowel omtrent de verrichtingen op chemisch gebied als ten
aanzien van de werkzaamheden in het belang der cultuur worden
uitvoerige niededeelingen gedaan in het jaarverslag van den
heer VAN LEEKSIM , dat gewoonlijk wordt openbaar gemaakt in
het te Batavia verschijnende „Natuurkundig Tijdschrift voor
Nederlandsch-Iudië", waarin laatstelijk (deel LVII) het verslag
over 1896 is opgenomen.
Met betrekking tot de te Bandong en Pandan Aroem in de
1'reanger Regentschappen werkende particuliere kinine-fabrieken
kan worden medegedeeld dat eerstbedoelde fabriek , welke medio
1897 , in afwachting van de opstelling vau betere werktuigen ,
tijdelijk moest worden gesloten (verg. vorig verslag, blz. 208),
in October d. a. v. weder in volle werking kwam e n , volgens berichten van Juli 1898, toen in staat was om per dag
100 K.G. zwavelzure kinine te leveren, welke door deskundigen
op gelijke lijn wordt gesteld met het beste Europeesche fabrikaat,
terwijl inmiddels tot verbouwingen was overgegaan, waardoor
nog vóór het einde van 1898 het vermogen der fabriek tot eene
jaarlijksche productie van ten minste 75 000 K.G. zal kunnen
worden opgevoerd. Eene in de tweede helft vau 1897 aan den
Indischen militairen geneeskundigen dienst van de zijde der
Bandongsehe fabriek aangeboden partij van haar fabrikaat kon
niet meer worden aangenomen , vermits, nadat de fabriek niet
in staat was gebleken om gebruik te maken van de haar in
Juli 1896 geopende gelegenheid om vóór 1 Juli 1897 500 K.G.
zwavelzure kinine te leveren (waartoe de noodige hoeveelheid
gouvernementsbast zou worden verstrekt), van gouvernementswege tot bestelling in Europa was overgegaan , voorloopig vau een
deel van het voor 1898 benoodigde. Na de uitzending van
deze partijen is echter ten behoeve van den Indischen geneeskundigen dienst geen verdere aanschaffing van kinine in
Europa noodig geweest, te minder daar ook vanwege de
kiuine-fabriek te Pandan Aroem het verzoek was ingekomen om
alsnog te worden toegelaten tot de levering (insgelijks van
500 K.G.), welke haar in 1896/97 in uitzicht was gesteld geweest,
doch aan welke zij toen, evenmin als de Bandongsche fabriek,
had kunnen voldoen. Zooals de fabrikant van Pandan Aroem
bü dit verzoek mededeelde, zag hij zich nu zelfs in staat
maandelijks 100 K.G. kinine aan het Gouvernement te leveren,
onafhankelijk van het debiet naar buiten. Wat het product
van Pandan Aroem betreft, ook dat wordt gezegd volkomen
zuiver te zyn en aan de strengste eischen te beantwoorden.
Eerlang zou nu met beide fabrieken van gouvernementswege
worden gecontracteerd voor de levering van de voor den dienst
van 1898 nog benoodigde kinine en ter voorziening in de behoefte voor 1899. Aan de Bandongsche fabriek zou daartoe de
noodige hoeveelheid gouvernementsbast worden verstrekt.
Zooals reeds op blz. 134 hiervóór is gezegd, is bij de nieuwe
accijnsverordening op het inlandsch gedistilleerd, ten behoeve
van liet voor de vervaardiging van kinine benoodigde gedisti! •
leerd, onder de in Indisch Staatsblad 1898 n". 93 vermelde
voorwaarden, vrüdom van aceüns toegekend.
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(Kediri), de aanvraag werd afgewezen wegens het gemis van
voldoende bouwgronden in die streken. Bedoelde aanvragen en
de daarop genomen beschikkingen — welke beschikkingen alle,
Over de werking Viin de nieuwe regeling der inlandsche op een na (van Mei 1897), werden genomen in het sedert de
grond verhuringen (Indisch Staatsblad 1895 n". 247) en over afsluiting van de gelijksoortige opgaven in bijlage AAA van
voorbereidende stappen om die regeling te verbeteren, is reeds 't vorig verslag verloopen tijdvak van 1 Juli 1897 t/m uit. Juni
1898 — vindt men in bijzonderheden besproken sub III van
gehandeld op blz. 65/00 hiervóór.
Afgescheiden hiervan wordt in lndië tevens nagegaan wat bijlage W W hierachter.
Van de krachtens vroegere vergunningen te openen fabrieken
nog van regeeriugswege verder kau worden gedaan tot bescherming van de oeconomische belangen der inlandsche bevol- werden in 1897 in werking gebracht de nieuwe fabriek Pangking in de cultuurcentra van Java en Madura. Zoo is de vraag goengredjo in het district Senggoro der afdeeling Malang (Paaanhangig of de in 1894 (Indisch Staatsblad n". 87), bij wijze soeroean) en de voormalige (sedert jaren gesloten geweest zynde)
van voorloopigen maatregel, in het leven geroepen regeling fabriek Kalimaro in het district Lossari der afdeeling Cheribon
betreffende het in werking brengen van nieuwe suikeronderne- vau de gelijknamige residentie. B ivendien werd van de 8 fabrie1894 of na dien van 1895 tijdelijk
mingen op Java en Madura, berustende op overeenkomsten ken, die na den oogst van
2
met de inlandsche bevolkiug, niet tevens, met gelijktijdige gesloten waren geworden ) , één , met name Ngoro in Soerabaija,
herziening, voor zooveel noodig, zou beliooren te worden uit- heropend. Droegen alzoo tot de productie van 1897 3 ondergestrekt tot indigo-ondernemingen en c. q tot andere landbouw- nemingen bü , welke in 1896 niet medetelden , daartegenover
ondernemingen (bijv. suikerbibiet-aanplantingen), ten behoeve stond dat bij 3 van de toen gewerkt hebbende het bedrijf in
van welke de beschikking beoogd wordt over bouwgronden van 1897 niet werd voortgezet, namelük bij Krebet in Pasoeroean,
de inlandsche bevolking. En wijders is ook de vraag tot een Soetjen in Kediri en Tempeh in Probolinggo, welke laatste
punt van overweging gemaakt of het in 1890 (Indisch Staats- onderneming voorgoed gesloten werd. Was genoemde fabriek
blad n°. 217) voor Java en Madura verordende tot tegengang Krebet in 1896 de eenige geweest, welke geen eigen aanplantingen
van de onttrekking van tabak aan de rechthebbenden in de bezat, maar uitsluitend opgekocht riet verwerkte, in 1897 was de
practijk voldoet, en of niet door nadere voorzieningen op ad- eenige, welke op dien voet werkte, de nieuwe fabriek Pangministratief of wetgevend gebied van regeeriugswege zou kunnen goengredjo. Het totaal der uitsluitend op overeenkomsten met
worden bijgedragen om de vroeger in sommige gewesten van de bevolking berustende suikerondernemingen, welke alle — op
Java zoo bloeiende tabaksindustrie voor de Europeesche markt Panggoengredjo na — voor den oogst van 1897 over rietbeplantingen beschikten, bleef dus gelijk aan dat in 1896, zijnde
weder tot nieuw leven te brengen.
148. 3) Hieronder telt ook de fabriek Pand joenan in Soeraban'a,
SuikeromJcnicmiiifii'n. In de voor de Java-suikerindustrie moeie- ten behoeve van welke wel geplant was, maar die het riet op
lijke tijdsomstandigheden kwam in 1897 geen verbetering. De eene andere omlerneming liet vermalen.
suikerprijzen toch , die zich in 1896 wat hersteld hadden (tot
Voor elke onderneming in het bijzonder vindt men de begemiddeld f 8 per pikol hoofdsuiker), daalden weder aanmer- plante uitgestrektheid , de daarvan verkregen productie en hefc
kelijk ; zij bewogen zich namelijk tusschen f 6 en f 0,75, zijnde getal arbeiders vermeld sub I van bijlage W W hierachter.
nog minder dan in 1895 , toen het doorslagcijfer op f 6,97 kou
De weersgesteldheid is in 1896 97 voor het rietplantsoen
worden gesteld. ') Daar hoofdzakelijk in verhoogiug van de pro- vrij gunstig geweest. Wel is waar kenmerkte de oostmoesson
ductie het middel kon gelegen zijn om aab de bezwaren liet hoofd zich door groote droogte, maar, over het algemeen genomen,
te bieden, bleef het streven der belanghebbenden er op gericht om oefende zulks geen nadeeligeu invloed uit. Alleen in Samarang
hiertoe te geraken niet slechts door de toepassing van verbeterde en in Noord-Probolinggo was de geringe regenval oorzaak
bereidingsmethodes , maar ook door de wetenschap dienstbaar dat de stand van het gewas minder goed kou genoemd worte maken aan de veredeling en de vermeerdering der rietproductie, den. Toch verkreeg men ook in die beide gewesten, evenals
in welk opzicht bij twee proefstations — een in West-Java (te in de overige residentiën met suikerondernemingen , een hooger
Kagok in Tagal) en een in Oost-Java (te Pasoeroean) — de gemiddeld wat de per bouw geoogste hoeveelheid riet betreft
onderzoekingen met ijver en succes werden voortgezet. De (verg. het overzicht sub II van voormelde bijlage WW) dan in
Eegeericg bleef de helpende hand reiken door de verlaagde 1896 en bijna evenveel als in het gunstige rietjaar 1895.
spoorwegvrachten voor het ten uitvoer bestemde product en
Ofschoon bij sommige fabrieken in Oheribon, Tagal en Samarang
voor het vervoer van plantriet voorloopig te handhaven en door het riet minder saphoudend bleek, hetgeen toegeschreven werd
het in de laatste jaren herhaaldelijk geschorste uitvoerrecht op aan de felle droogte, bleef van deze drie gewesten toch alleen
suiker, te rekenen van 16 Maart/25 Mei 1898 , voorgoed te laten Tagal, wat de verkregen hoeveelheid suiker per bouw betreft,
varen (verg. blz. 105 en 131 132 hiervóór).
teu achter bij de productie vau 1896, en was dit in de overige
Gedurende 1897 kwamen weder eenige verzoeken in om ver- 11 gewesten alleen het geval niet opzicht tot Japara, trouwens
unning op den voet van de hiervóór vermelde regeling in slechts iu zeer onbeduidende mate. Bij doorslag over al de op
ndisch Staatsblad 1894 n°. 87 tot het in werking brengen van vrijwillige overeenkomsten met de bevolking berustende fabrieken
nieuwe suikerondernemingen, berustende op overeenkomsten werd iu 1897 (zonder de verkregen stroop- en zaksuiker te
met de bevolking. Voor zooveel daarop tot medio 1898 was be- rekenen, dus enkel aan hoofdsuiker) gemiddeld 91.86 pikol per
schikt. waren die aanvragen 6 in getal, waarvan do3ingewil- bouw gemaakt, tegen 85.92 pikol in 1S96 en 92.47 pikol in het
ligde de oprichting beoogden van 4 fabrieken , namelük 1 in de bijzonder gunstige jaar 1895. Was iu laatstgemeid jaar bij 50 ,
afdeeling Bandoug (Preanger Regentschappen), 1 in de afdeeling doch in 1896 slechts bij 36 ondernemingen eeue productie verMalang (Pasoeroean) en 2 in de afdeeling Berbek (Kediri). De kregen van 100 pikol en daarboven per bouw , in 1897 werd
beslissing nopens eene vierde aanvraag, betreffende eene even- dit resultaat bereikt bij 49 ondernemingen. Het hoogste cijfer
tueel op te richteu fabriek in de afdeeling Brebes (Tagal), behaalde in 1895 Gempolkerep in Soerabaija met 111.43 pikol
werd verdaagd totdat de in uitvoering zijnde bevloeiingswerkeu per bouw. in 1896 Tjomal in Tagal met 143.00 en in 1897
uit de Pamali-rivier zouden zijn voltooid, terwijl in de twee Kalibagor in Banjoemus met 139.47 pikol per bouw.
andere gevallen, waarbij de aanvragers als vestigingsplaats der
Het totaal der beplantingen liep in elk dezer drie jaren (toen
fabriek op het oog hadden respectievelijk de dessa Djatikerto telkens van één fabriek het cijfer van aanplant niet was op
in het district Senggoro der afdeeling Malang (Pasoeroean) en te geven , omdat de ondernemer enkel opgekocht riet verwerkte)
de dessa Tangkil * in het district Wlingi der afdeeling Blitar betrekkelijk weinig uiteen ; het bedroeg in 1895 bij 151 van de
152 ondernemingen 80 847 bouws, en in 1896 en 1S97, telkens
') Ten aanzien van do productie-kosten der Java-suiker vindt men in
bij 147 van de 148 ondernemingen, achtereenvolgens 79 300
4".

LanillMiinvoiiili'i'iiiniin^i'ii uilsliiiii'id op contrarie! niet de befoIüag9trns-

lentic, en ondernemingen let opkoop a kcrtidiBg \;m luévoawprodadea,

f

het Maart-nummer van den Oden jaargang (1898) van hit te Soerabaija
verschijnende „Archief voor de..lava-suikerindustrie" vernield dat zij voordo
verschil lende ondernemingen zeer uiteenloopen en kunnen atwissolcn tusschen
f 3,7!' en f 9 per pikol. Als gemiddeld, voor alle labrieken dooreengenoincn ,
z o u , volgens diezelfde bron, kunnen aangenomen worden f G,.'i0 por pikol,
daarb[j alles in rekening brengende, dus ook de kosten voor nieuwe machinerieó'n, eene ruime afschrijving en rente voor werkkapitaal, enz. Dit
bedrag van f 0,30 zou te verdeelen z(jn aldus: grondstof (riet, salarissen,
riettransport) f 3,05; fabricage"kosten f 1,90 (waaronder f 1 voor reparatie,
afschrijving en nieuwe machinerieën); rente, commissie, enz. f 0,E0 en
suikerafvoer f 0,25.

"i In 't vorig ver>lag (blz. 208> was van 9 ondernemingen sprako, die in
1890 niet gewerkt hadden. Daaronder was er echter één — Wringin Agoeng
in Keinbang — welke niet tijddijk gesloten werd, maar Ophield te bestaan
;de fabriek werd gesloopt).
3
) Voor zooveel zulks uit de over 1891 ontvangen berichten reeds blijkt,
zouden in 1898 niet werken de fabrieken 1'oegoe in Samarang on Sitiredjo
in Bagelen , doch was in Kediri eene in aanbouw zijnde fabriek (Djocwono)
gereed gekomen.
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en 79 990 bouws. Hoofdzakelijk dus ali gevolg van het verschil | 1896 niet opzicht tot 77, en in 1897 met opzicht tot 82 ondernemiuin rendement in elk dier jaren kwam de totale prodnetie aohter* gen), van 1274 000 tot 1832 300 pikol. In zeer enkele gevallen
eeuvolgens te staan op 7475597. o 813 857 en 7 308 502 pikol, werd by deze niet-zelfstandige bibiet-ondernemingen ook overalles boofdttüker. Bovendien werd echter verkregen aan stroop- , gegaan tot opkoop van plautriet van aanplantingen der bevolking,
en (of) zaksuiker: in 1895 respectievelnk 119548 en 256 987 pikol doch de op die wijze verkregen hoeveelheid was onbeduidend :
(bij 00 ondernemingen), in 1896 respectievelijk 93 612 en 328 883 , in 1896 7960 en in 1897 15 000 pikol.
pikol (b\j 75 ondernemingen), en in 1897 respectievelu'k 109 374 en
Behalve van de sereh-plaag , hadden de bibiet-aanplantingen
438 104 pikol (bij 87 ondernemingen), ü e betrekkelijk geringe hoe- in 1897 nog te lijden van de ananas» e n , vooral in 1'asoeroean
veelheid stroopsniker ten volle mederekeneude, doch de productie en Bezoeki, ook van de dougkellan-ziekte. In overeenstemming
aan zaksuiker herleidende in <le verhouding van 2 pikol zaksuiker met het advies van den directeur van 's lands plantentuiu vond
tot 1 pikol hoofdsuiker. verkrijgt men als totaal der suiker- de Indische Regeering voorshands geen aanleiding om, tot tegenproductie voor de uitsluitend op overeenkomsten met de bevol- gang van de verspreiding van de twee laatstgenoemde ziekten,
king berustende ondernemingen: over 1895 7 723 038, over wier besmettelijk karakter nog niet onbetwistbaar gebleken
1890 7 071 «85 en over 1897 7 030 928 pikol.
was, verbodsbepalingen uit te vaardigen, als waartoe in 1889
Bij doorslag over al de ondernemingen beliep de beplante met opzicht tot de serehziekte was overgegaan. Laatstbedoelde
uitgestrektheid per onderneming (globaal) voor den oogst van bepalingen , blijkens het vorig verslag (blz. 209) in April 1897
1895 530. voor dien van 1896 540 en voor dien van 1897 544 i (Indisch Staatsblad u°. 122) herzien, werden in Augustus 1898
bouws. Elke onderneming op zich zelf beschouwende, liep de I (Indisch Staatsblad n°. 237) op één punt aangevuld, ter weguitgestrektheid der beplantingen voor laatstgemelden oogst uit- • neming van eene nader gebleken leemte.
een van 130 bouws tot 900 bouws.
Behalve de hiervóór besproken 148 suikerfabrieken op Java
Omtrent de wijze waarop de ondernemers zich rietaanplautingen verschaffen en soms zich bovendien van riet voorzien I leveren aldaar nog suiker voor buitenlandsche markten de lager
door opkoop van de bevolking, zoomede omtrent de meer of in de onder-paragrafen 5"., 6'. en 7". te vermelden onderneminder gunstige invloeden van weersgesteldheid als anderszins, mingen (in 1896 ten getale van 42 en in 1897 ten getale van
welke zich niet alleen bij de cultuur-, maar ook bij de fabrieks- 43), welke niet of niet uitsluitend werken op overeenkomsten
werkzaamheden deden gelden, komen de thans ontvangen be- met de bevolking. Deze in de Vorstenlanden, op erfpachtsrichten in hoofdzaak overeen met die in 't vorig verslag. De gronden en op particuliere landen gevestigde ondernemingen
door de ondernemers met de bevolking getroffen overeenkom- produceerden in 1896 1625115 en in 1897 1834321 pikol suiker.
sten van allerlei aard werden over het algemeen door beide Met deze hoeveelheden klimt de totale voor uitvoer bestemde
suikerproductie van Java voor genoemde jaren achtereenvolgens
partijen goed nagekomen.
Van de gelegenheid, den ondernemers door de ordonnantie tot 8 097 000 pikol (537126 ton) en tot 9 471249 pikol (584 944
van 10 Juni 1890 (Indisch Staatsblad n°. 104) geopend om de ton), daarby de zaksuiker herleid tot hoofdsuiker in de vorriettuinen, ter beveiliging tegen brandstichting, diefstal als houding van 2 tot 1.
De officieele maandstaten betreffende den uitvoer van Java
anderszins, te hunnen koste te doen bewaken door tijdelijk
doen
zien dat in het afseheepjaar 1896/97 (1 Juli—30 Juni)
met politiegezag bekleed personeel, werd weinig gebruik gemaakt. In de afdeeling Modjokerto (Soerabaija) en in Kediri 499 958 en in het afseheepjaar 1897,98 564 401 ton Java-suiker
kwamen de ondernemers, die den maatregel hadden toegepast, werd uitgevoerd, en wel — voor zoover dit bij de aflading
daarvan terug, omdat bet doel, met de indienststelling van reeds kon worden opgegeven — met de hieronder vermelde
zoodanige wakers beoogd, niet werd bereikt, terwijl uit Japara bestemming:
1890/97. 1897/08.
18DC/97. 1897,08.
en Samarang wordt bericbt dat de maatregel niet veel uitwer- » . l e r l : i n l
0 338
4 349
1'er transport 173 100 103 115
king had. In de overige gewesten , uitgenomen Cheribon (bij Engelsch Kanaal v 0 . 70 728 7H 147 Britarh-IodiO. . . . 0 5 7 1
2 179
4 007 22 788
Part 8*1(1 T/ ( . . . 1 3 9 012 130 00C
een onderneming), Probolinggo en Bezoeki, waren in 1897 Engeland
Frankrijk
300
Singapore
18213
M 039
get^n wakers als hierbedoeld werkzaam.
1 050
Spanje
I 124
Hongkong
. . . . 107180 145037
l i v/ 0
7 007
I 415
China
4 330
5 173
De teelt van suikerriet uitsluitend als plantmateriaal breidde Overig
Europa. . . . 17 201
30 112
Australif
20 019
II !45
zich ook in 1897 aanzienlijk uit. ') Nopens bedoelde bibiet- Amerika
60 332 53 015
>"aar elders . . . .
I 018
17 437
ondernemingen zijn de ontvangen opgaven bijeenverzameld in
Transporteercn.
17.1100
103
115
Tutaal
(tonnen)
.
499
958
504
101
bijlage XX hierachter en wel 1\ voor de ondernemingen van
eigenlijke bibiet-leveranciers, en 2'. voor die bibiettuinen,
Dat het product dikwerf eene geheel andere eindbestemming
welke vanwege suikerfabrikanten zn'n aangelegd en als onder- krijgt dan reeds bü de aflading valt op te geven, kan blijken
deelen der betrokken suikerondernemingen zijn te beschouwen. bij vergelijking met te dien aanzien uit officieuse bronnen geVoor beide categorieën van aan plantingen wijzen de opgaven putte gegevens, welke per kalenderjaar verzameld zijn op blz. IV
over 1897 op eene belangrijke uitbreiding. Tegen 57 in 1890, J van de jaarlijksche algemeene handelsstatistiek van Nederlandschworden thans 85 op zich zelf staande bibiet-ondernemingeu ; Indië , welke nader besproken wordt in afd. IV van dit hoofdstuk.
vermeld , waarvan er 79 (gezamenlijk met 0375 bouws aanplant) '
1115 900 pikol bibiet verkregen, welke totalen over 1890 voor < Tabalisomlcriiemiinjeii. Evenals in 1896 viel ook in 1897 in de
53 van de 57 ondernemingen opgegeven werden als p. m. 3000 j vier gewesten van Java, waar ondernemingen bestaan voor de
bouws en 540 700 pikol. Sommige van deze ondernemers kochten, ! teelt en den opkoop van tabak voor de Éuropeesche markt,
ter aanvulling van hunne productie, ook bibiet op van aan- de oogst van dat gewas gunstig uit. zoodat bij 36 van de 37
plantingen der bevolking, terwijl een drietal van de 85 onder- gewerkt hebbende ondernemingen (20 in Probolinggo, 13 in
nemingen geen eigen of gehuurde aanplantingen bezaten , maar Bezoeki, 3 in Banjoemas en 1 in Kediri) de vrij aanzienlijke
uitsluitend opgekochte bibiet in den handel brachten. Als ver- i hoeveelheid van 12 029 500 K.G. verkregen werd, zijnde 2 455 500
kregen door opkoop van de bevolking wordt voor 1897 eene K.G. meer dan in 1896 als productie werd opgegeven voor 35
hoeveelheid van 93 900 pikol (voor 1890 van 50 300 pikol) ver- J van de 39 toen gewerkt hebbende ondernemingen In beide
meid. Het aantal bibiet-ondernemingen , welke te beschouwen j jaren bestond , bij doorslag over alle ondernemingen , de prozijn als onderdeden van één of meer suikerfabrieken, dat in : ductie voor p. m. 58 pet. uit bladtabak en voor p. m. 42 pet.
1890 80 beliep, steeg in 1897 tot 8 5 , terwijl de beplantingen uit krossok. Een en ander kan nader blijken uit bijlage W
waarover zij te beschikken hadden vermeerderden van p. m. 0300 hierachter.
De voor de Java-tabak behaalde prijzen waren zeer bevreditot 7370 bouws en de productie, voor zoover opgegeven (d. i. in
gend, inzonderheid voor krossok. Laatstbedoelde soort bedong,
volgens de Indische mededeelingeu, zelfs 28 a 30 cent per
') D e in de jaren 1 8 9 0 — 1 8 % voor gouvernemen'srekening op Ilanka geAmsterdamsch pond , terwijl 30 a 37 cent voor bladtabak benomen proeven ter verkrijging r u serch vrije vreemde rietsoortcn zijn gesteed werd.
s t a a k t , nadat omstreeks medio 1896 (verg. bei verslag van dat jaar, lilz. 214)
Buiten hetgeen hiervóór is gemeld omtrent de van regeeringsliet algeinren syndicaat van siiikcrtnhriknnten op .lava in de gelegenheid
w a s gesteld om van de variëteiten . die gebleken waren tegen de serehziekte
wege met betrekking tot deze industrie in overweging zijnde
liestand te zijn , stekken te verdeelen en zoodoende te doen nagaan of deze
maatregelen zijn voor het overige de berichten gelijkluidend
variëteiten uit het oogpunt van suikerwinning de voorkeur verdienen boven
aan die in 't vorig verslag. Alleen wordt uit de tabaksstreken
andere serehvrjie r.etsoorten. D e verdeeling vond plaats aan een GO-tal
der residentie Bezoeki (de afdeelingen Bondowosso en Djember)
ondernemers, die zieh hadden bereid virklaar.1 om t w e e jaren aehter en
enltuurproeven te nemen. Van den uitslag dier proeve n is ia de voor dit
gemeld dat, ondanks de toepasselijkheid aldaar van de bij orverslag ontvangen berichten nog geene mededeeling gedaan.
donuantie van 30 üctober 1896 (Indisch Staatsblad n". 217)

ityiage c.
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bedoelde verscherpte maatregelen tot t e g e n g a n g van «Ie onttrekking van tabaksplanten of'bladeren aan de rechthebbenden,
dergelijke praktijken zich aldaar toch nog meermalen voordeden.
Niettemin is sedert aanleiding gevonden om ook in Kediri bedoelde maatregelen in werking te b r e n g e n : bij residentsbesluit
van 2 J u n i 1898 is zulks voor het geheele gewest verordend.
Aldaar maakt in het bijzonder de opkoop van tabak voor de
inlaudsehe m a r k t een belangrijke tak van bedrijf u i t , welke
opkoop in 1897 geschat werd op 4100 pikol bladtabak en 5600
pikol krossok.
Laatstbedoelde opkoop komt op vrij groote schaal ook voor
in de gewesten P r e a u g e r Regentschappen , Kadoe en Pasoeroean.
rmltuo-ondfinciniityeH.
Ongerekend eene in 1897 tot stand gek o m e n , maar eerst in 1898 te openen nieuwe indigotabriek
(Karangtoewang in het district Boemiaijoe der afdeeling Brebes
van de residentie Tagal) beliep het aantal der o n d e r n e m i n g e n ,
welke in 18i>7 indigo v e r w e r k t e n , geteeld op van de inlaiidsche
bevolking gehuurde g r o n d e n , 2 3 , zijnde 1 meer dan in 1896,
doordien de toen niet gewerkt hebbende onderneming Djodjogan
in Kembang weder geopend werd. Deze 23 ondernemingen (4
in Pekalongau , 1 in S a i u a r a n g , L in K e m b a n g , 2 in Pasoeroean .
2 in Madioen en 13 in Kediri) beschikten in 1897 over 7020
bouws a a n p l a n t en verkregen daarvan , deels doordien het indigogewas over het algemeen goed s l a a g d e , deels door verbeteringen
in de bereiding van h e t p r o d u c t , 237 975 K.G. i n d i g o , dat is
gemiddeld 31.23 K.G. per bouw. Deze uitkomst was beter dan
in 1896, toen bij 22 ondernemingen het gewas van 6457 bouws
ter verwerking kwam en opleverde 183 024 K.<'., zynde gemiddeld
28.34 K.G. per bouw. Voor elke onderneming in het bijzonder
vindt men over beide jaren de cijfers van a a n p l a n t en productie
vermeld in bijlage Y Y . In 1897 liep per onderneming de gemiddelde productie per houw uiteen tusschen 15 en 57 K.G.
per bouw. Laatstgemelde productie werd verkregen door de onderneming Kadjen in Pekalougan , waar bij de bereiding het
zoogenaamd warmwater-systeem VAN LOOKEREN CAMPAGNE werd
toegepast. Dit systeem vond ook toepassing bij de eveneens in
Pekalougan gelegen onderneming P a n d a u s a r i . die een gemiddeld
product van 51 K.G. per bouw verkreeg.
In gemeld yewest had het gewas wederom van rupsen te lijden,
terwijl uit Pasoeroean wordt gemeld dat de wijze , waarop er de
indigocultuur werd gedreven , vaak ontaardde in roofbouw. In
de aan de bevolking als huur voor hare gronden (meestal sawahs)
door de ondernemers betaalde prijzen kwam weinig verandering:
verg. de opgaven dienaangaande op blz. 210 211 van 't vorig
verslag.
De in 1897 voor bet product behaalde marktprijzen waren
lager dan in 189'*>: behaalde toen bijv. Kediri-indigo gemiddeld
f 3,50 per Amsterdamsen pond , in 1897 kon daarvoor in doorslag slechts f 2 a f 3 per Amsterdamsen pond worden bedongen.
Over het denkbeeld om de oprichting van indigo-ondernemingen van den hierbedoelden aard voortaan aan eene gouvernem e n t s - v e r g u n n i n g te bindeu , zie blz. 151 hiervóór.

alle aan Chineezen toebehoorende en gezamenlijk bestaande uit
124 m o l e n s , van welke er echter in 1897 -!echts 54 maalden.
Terwijl in 1896 bjj deze 39 ondernemingen , toen met 121 molens,
192 700 pikol padi werd o p g e k o c h t , waaruit aan rijst verkregen
werd 9 1 7 0 0 pikol, was de productie in 1897 slechts 14 897 pikol
rijst, verkregen uit 32 021 pikol padi. Nopens de prijzen van
inkoop kwamen geen opgaven i n ; evenmin nopens den afzet.
U i t de P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , waar in 1897 van de 41
bijna alle aan Chineezen toebehoorende rn'stpelmolens 38 i n
w e r k i n g waren , en daarvan 19 en 15 in de afdeeungen Tjiandjoer
en Soekaboemi, wordt bericht dat in laatstge.nelde afdeeling,
uithoofde van den niet-gunstigen oogst, minder padi dan anders
in den handel k w a m , en dat de bevolking , in verband daarmede,
haar product op prijs hield (tegen f 18 a f 25 per 10 pikol in
1896, hadden in 1897 de opkoopers in Soekaboeim f 20 a f 28
te betalen). In de afdeeling Tjiandjoer daarentegen liepen de
opkoopprijzen niet hooger dan f 14 a f 25 per 10 pikol. In ' t
geheel werd door de pelmolenaars afgeleverd 132 278 pikol rijst,
tegen 110 205 pikol iu 1896, toen 36 molens gewerkt hadden.
h\ C h e r i b o n , en wel uitsluitend in de afdeeling Indramaijoe,
wordt de rijsthandel meer in het g r o o t , voornamelijk door een
paar Europeesche firma's, g e d r e v e n , en zulks voor afzet op de
Europeesehe markt. Aldaar wordt dan ook geen p a d i , maar rijst
opgekocht om machinaal eene nadere bewerking te ondergaan.
In 't geheel werd in Indramaijoe in 1897 voor dit doel opgekocht 280600 p i k o l . tegen 288 490 pikol in 1896.
De cassave-iudustrie, voor zooveel zij gedreven wordt in
overeenkomst met de b e v o l k i n g , bepaalde n e b , evenals in 1896,
tot 4 ondernemingen in de P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , welke
38 015 pikol cassavemeel (tapioca) produceerden , tegen 28 684
pikol in 1896, en tot één onderneming in C h e r i b o n , welke van
3353 pikol cassave (van de bevolking opgekocht tegen f 0,60
per pikol) 997 pikol tapioca v e r k r e e g , tegen 611 pikol (uit
2533 pikol grondstof) in 1896. Het bereid product bedong f' 4
per pikol en wordt via Batavia naar Singapore verscheept.

Opkoop raii Uier. In enkele streken van de residentie P r e a n g e r
Regentschappen neemt bij de b e v o l k i n g , daarin vanwege de
thee-ondernemers (erfpachters(geholpen, o.a. door de verstrekking
van deugdelijke theezaden, meer en meer de lust toe om hare
g r o n d e n aan de theecultuur dienstbaar te m a k e n , veelal in de
b u u r t der erfpachtsondernemingeu, bij welke zij voor haar nat
product gereeden aftrek v i n d t : tevens zijn er inlanders, die
zich ook met de bereiding van h u n theeproduct i n l a t e n , welke
op zeer primitieve wijze gefabriceerde thee dan op passars of
in warongs wordt verkocht tegen f 0,15 a f 0,30 per pakje.
Deze industrie wordt gedreven in de districten Tjitjoeroeg en
Tjiheulang der afdeeling Soekaboemi. Belangrijker is in gemelde
afdeeling de afzet van n a t blad aan de gevestigde thee-ondernemingen , namelijk in 1897 tot eene hoeveelheid van 750 282
K.G., verkregen van 445 bouws reeds plnkbaar p l a n t s o e n , waarvan alleen 382 bouws in het district Tjitjoeroeg. Ofschoon de
prijzen , waartegen de "bevolking haar product aan de ondernemingen v e r k o c h t , niet hooger waren dan gewoonlijk (3'/i a
Oiuleniemiiigrn mor het renrerlwii run pudi »/' rijsl m toor hel 6 cent per ' 2 K . G . ; voor fijn blad ook wel 7 a 8 cent) werd
btnithm run MCMM. Met uitzondering van eene van weinig be- in Tjitjoeroeg. ten gevolge van den guustigen stand der plantteekenis zijnde, aan een Chinees toebehoorende rijstpellerij ter soenen , door de bevolking zooveel blad verkregen . dat de oogst
hoofdplaats Pasoeroean , komen deze o n d e r n e m i n g e n uitsluitend haar ruim f 150 per bouw o p l e v e r d e , tegen p. m. f 120 in .gev o o r i n B a n t a m , K r a w a n g , Preanger Regentschappen en Cheri- wone j a r e n .
bou. Voor het meerendeel behooren zij aan Chineezen , hoewel
Ook enkele der Preanger-tLee-ondememingen buiten de afdei ook Europeanen en inlanders als o n d e r n e m e n worden aange- ling Soekaboemi koopen van de bevolking nat blad op, doch nopens
t rollen.
den omvang van dien ( pkoop zijn de opgaven onvolledig. Slechts
In Bantam bedroeg het aantal rijstpellerijen . evenals in 1896, nopens de onderneming I j i n a n g r a n g in de afdeeling Soemedang
slechts 4 (waarvan 3 in de afdeeling Serang en 1 in de af- blflkt dat deze tijdens den westmoesson gemiddeld daags 750
deeling P a n d e g l a n g ) , welke de te verwerken padi grootendeels K.G. o p k o c h t , geoogst van 300 bouws theeplantsoen der beuit de afdeeling Pandeglang betrokken. H e t verwerkte pro- volking. Overigens wordt voor de onderneming VYaspada in de
duct was uitsluitend besteiud voor de iulandsche m a r k t en afdeeling Limbaugan een opkoop van 6578 K.G. vermeld.
werd hoofdzakelijk via Karang Antoe naar Batavia verscheept
O m t r e n t de in laatstgemelde afdeeling bestaande 3 kleine inCijfers nopens het ingekocht of afgeleverd product zijn niet landsehe t h e e - o n d e r n e m i n g e n , van welke laatstelijk in 't vorig
o n t v a n g e n : alleen wordt gemeld dat ten gevolge v a n m i s g e w a s verslag (blz. 211) sprake w a s , zijn ditmaal geen berichten inminder product verwerkt werd dan in andere jaren.
gekomen.

Ook in Krawang was, in verband met denongnnstigenpadi-

o o g s t , bet bedrijf van minder omvang dan in 1896. AMaar bestonden , volgens de over 1807 ontvangen opgaven , 89 uitsluitend
op overeenkomsten mat de bevolking berustende rystpellerijeu, ')
:

i Ovcrigeni word n in Krawaag nog alagetronVa ! rystpellerjien op
pa licul ere landen, namelijk eene door atoom gedrevene > )> de landen Panutii rkjui <n Tjia-sein, en eene, nel 1 gewone molen* werkcade. I>I> de
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898 — 1899

Opkoop va* eaeao. Van opkoop van cacao door gevestigde
ondernemingen wordt in de gewestelijke verslagen alleen melding
Tegnlwaror-landen: de er-t.' leverde in l~ ;
M , de andere 27 615 pikol
ri>t af. o.ik .•(> bet erfpacht «perceel Knlangaari n Krawang wordt padi tot
rijst verwerkt; de ondernemer (een Cuineca) die ook padi «nn buit n het
perceel opkocht, werkte center op kleine araaai. In 't «ebeel werd Coof
Ksteagsnrl alechti 7.">o pikol rjal afgeleverd.
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gemaakt met betrekking tot de erfpachtsonderneiuing Ongkrak
in de afdeeling Soekaboemi (Preauger Regentschappen). De bevolking der omliggende dessa's leverde aan den erfpachter van
Ongkrak 168 170 eacaovruchten af, tegen 1 cent per stuk. De
ondernemer verkreeg daarvan 44 pikol droge cacao. In 1890 werd
1 ' 2 cent per cacaovrucht b e t a a l d ; de opkoop bestond toen uit
83 655 s t u k s , waarvan 42 pikol droge cacao zou /.\ju verkregen.
Andere onilenirmiiHjeii. De in 1896" nieuw opgerichte bananenonderneming in de afdeeling Matang (Pekalougan) breidde in
1897 hare aanplantingen uit. Voor h e i grootste deel wordt de
cultuur gedreven op tegalvelden , daartoe voor 12 jaren van de
bevolking g e h u u r d , voor welken termijn sedert ook ecnige
sawah velden van de bevolking in huur zijn genomen. H e t doel
der onderneming is de vruchten (vooral pisang radja en pisang
soesoe) te verwerken tot meel voor kindervoeding en den stam
der plant te gebruiken voor papier- en vezelbereiding. De fabriek
was in 1897 nog niet geheel gereed.
Verder werkte op overeenkomsten met de bevolking de onderneming Wedari in J a p a r a voor den opkoop en de bereiding van
kapok en de verwerking van kapokpitten tot oiie en boengkil.
De onderneming betrekt ook pitten van buiten het gewest, terwijl de ter hoofdplaats Patti bestaande kapokzuiverings-etablissementen mede een gedeelte van de grondstof leveren. Gedurende
1897 werd op Wedari verkregen 600 pikol kapok en 950 pikol
o l i e , tegen 650 en 1000 pikol in 1896.
Omtrent de in 't vorig verslag vermelde onderneming Lebaksioe of Jomani in T a g a l , voor de teelt van padi en katjang
t j i n a , zijn weder geen gegevens ingekomen.
In de afdeeling Bondowosso (Bezoeki) houdt een Europeaan
zich bezig met het doen verbouwen van rijst op van de bevolking gehuurde sawahs. Voorshands werd de oogst nog ongepeld
aan de m a r k t g e b r a c h t , doch de ondernemer hoopt in 1898
zelf het product te pellen , waartoe de noodige werktuigen besteld waren.
De twee in Pasoeroean (ter hoofdplaats en te Kraton) bestaande
etablissementen voor het pellen en sorteeren van door particulieren geteelde koffie verwerkten in 1897 33 0<)0 en 26550 p i k o l ,
tegen 13 000 en 25 514 pikol in het voorafgegane jaar. (Over de op
licentiën werkende ondernemingen voor den opkoop en de
bereiding van aan de verplichte levering onderworpen koffie der
bevolking is gehandeld op blz. 147 hiervóór.)
Ten slotte wordt nog melding gemaakt van eene op overeenkomsten met de bevolking werkende groentenkweekery in bet
district Tengger (Pasoeroean). welke door een Europeaan gedreven wordt.
il'.

Landbouw op grstéel ilimr hel limiviTne meid in trljiaiht
of in huur toeslaan.

De uitgestrektheid gronds in de verschillende gewesten van
Java (buiten de Vorstenlanden) doof het Gouvernement aan
particulieren in erfpacht afgestaan (daaronder ook die gronden,
welke, toen daarop erfpacht werd gevestigd, krachtens een
huurtitel bezeten werden) beliep op uit. 1897, volgens de opgaven
in hoofdstuk J , afd. I V (zie blz. 67 en 68 hiervóór). 502091
bouws (1831 p e n e e l e n ) , terwijl voorts n o g 840 bouws (2 i n é é n
hand zijnde per. celen) in huur waren afgestaan.

Deze gezamenlijke uitgestrektheid Tan 502931 bouws wordt
in de voor dit hoofdstuk ontvangen gegevens beschouwd als uit
te maken 780 ondernemingen ' ) , doch de bij het bestuur i n g e komen exploitatie-opgaven betreffen slechts 5<>6 ondernemingen
(565 erfpachtsondernemingen en 1 huuronderneming), gezamen*
lijk groot 371763 bouws. \"au deze o p p e r v l a k t e , iugeschreTen
als 1422 perceelen . beliep het tot uogtoe beplante d e e l , voor
zooveel opgegeven (ten aanzien van 18 der bedoelde 566 ondernemingen is het cijfer der beplantingen niet genoemd), 193 227
1

Voor de nog in ontginning te brengen perwlen, van welke niet Wijkt
dat /ij deel uitmaken van veels bestaand* ondernemingen, i* hfl pzeopgaat
V.III het hegin«el nitsegnnn om elk perceel ais één ond-rnemini: te rekenen,
tei.zij «raai twee of meer bHeengelegi n pereeelen zieii in dezelfde banden
li ronden. Dese z;in dan vooralsnog beaehonwd sla g aamen'yk één onderneming te /.uilen vormen.
Van de bedoelde 780 ondernemingen waren er 863, gesamenljlk groot
281 68S bonwi (56 pet.), in handen >an naamliou vennootachappen. In bet
he/.it V.IM bdsonderr personen waren er dan 417tnameiyk366(S0186Sboa<ra)
toebebooreade aan Knroneanen, 4~> (18S44 boawsj aan CMarezea aa i',
(1732 bouws» aa« inlanders.

b o u w s , en zulks hoofdzakelijk, namelijk bij 443 ondernemingen,
voor de teelt van koffie, hetzij als eenige, hetzij als hoofdcultnur.
Aanplantingen van kinabast of thee werden aangetroffen b\j
het meerendeel der overige reeds in exploitatie zijnde erfpachtso n d e r n e m i n g e n , waarvan slechts sommige ook dienen voor de
teelt en verwerking van suikerriet.
Meestal als bij-cultures, wordt voorts op een aantal der
hiervóór bedoelde ondernemingen werk gemaakt van de teelt
van cacao, peper, k a p o k , p l a n t r i e t , enz. Ook sqjn er erfpachters,
die h u n n e gronden uitsluitend dienstbaar maken aan de teelt
van gewassen voor de inlandsche m a r k t , a l s : p a d i , d j a g o n g ,
k a t j a n g , e n z . , hetgeen ook op de eenige huuronderneming het
geval was.
Aangaande de op de erfpachtsondernemingen 't meest voorkomende cultuur, die van koffie, is voor 373 van de in de o p gaven over lb97 vermelde 443 koffie-ondernemingen de productie
opgegeven, welke — gezamenlijk 486 411 pikol bedragende —
ais zeer bevredigend was aan te merken. In de drie voorafgegane jaren 1894, 1895 en 1S96 toch w e r d , achtereenvolgens
voor 3 4 5 , 359 en 372 o n d e r n e m i n g e n , de verkregen koffieoogst
opgegeven als respectievelijk 425 0 4 8 , 332 457 en 392 283 pikol.
E r zouden dus in 1897 ruim 94 000 pikol meer dan i n l 8 9 6 z n n
geoogst, tot welk gunstig verschil de ondernemingen in Probolinggo en Bezoeki, maar vooral die in K e d i r i , alleen ruim
82 0^0 pikol bijdroegen. Voor deze drie gewesten wordt namelijk
voor 1897 ten aanzien van 158 ondernemingen eene productie
opgegeven van 212 226 p i k o l , tegen 130 190 pikol (voor 142
ondernemingen) over 1806. I n Pasoeroean , welk gewest ook
voor de koffieteelt van particulieren het meeste gewicht in de
| schaal l e g t . werd in 1897, bij 65 van de 77 koffie-ondernemingen
I nopens welke opgaven i n k w a m e n , 211248 pikol geoogst;"in
1896 was de opgaaf voor al de toen vermelde 79 ondernemingen
aldaar 200 574 pikol.
Met betrekking tot den stand der plantsoenen wordt gemeld
dat in laatstgemcld gewest gedurende 1897 de bladziekte meer
voorkwam dan in 1896, en dat in Bezoeki bijna alle onderuemingen met die kwaal te kampen hadden. Bovendien vertoonde
zich in beide residentiëu de d a d a p z i e k t e , zonder echter veel
schade aan te richten , terwijl enkele ondernemingen in Pasoeroean n o g te lijden hadden van de kwade gevolgen van het te
veel wegkappen van den dadapboom. Van de groene luis , welke
in 1896 in dit laatste gewest de jonge aanplantingen teisterde ,
bleef men in 1897 zoo goed als verschoond; daarentegen had
men er nu veel last van de oeret- of zoogenaamde aaltjesziekte.
Onder leiding van de twee voor rekening van de „Vereeniging
tot verbetering van de koftiecultuur" aan 's lands p l a n t e u t u i n
te Buiteuzorg verbonden natuuronderzoekers, den l a n d b o u w scheikundige dr. J. G KRAMERS en den b o t a n i s t , prof. dr. W .
F. A. ZIMMERMANN . zijn op tal van ondernemingen proeftuintjes
aangelegd om tot eene verscheidenheid van gegevens te geraken
in het belang van eene grondige bestudeering dor ziekte.
De abnormale weersgesteldheid van 1897, het lang uitblijven
van de r e g e n s , was nadeelig voor de laag gelegen plantsoenen;
V.Mnal hadden daarvan te lijden de Liberirt-aanplantingen in de
Preanger R e g e n t s c h a p p e n , en ook in Pasoeroean en Kediri
lieten zich dientengevolge de vooruitzichten voor den oogst
van 18'.'8 zeer ongunstig aanzien. Op enkele koffieperceelen in
de afdeeling Blitar van laatstgemeld gewest zijn de o n d e r n e m e r s ,
met het oog daarop, zich meer aan de cacaocultuur gaan wijden.
De op erfpa'htsgronden gedreven teelt van kina en thee
vindt haren hoofdzetel in de Preanger Regentschappen. ") In de
ontvangen berichten wordt namelijk melding gemaakt van 8 3

ondernemingen met kina-aanplantingen en van 68 ondernemingen
met theeplantsoenen, en daarvan treft men er in genoemd
it alleen 58 en til aan. Welk aandeel die cultures in het
cijfer der beplantingen hadden , is niet volledig opgegeven. De
beschikbare gegevens wijzen voor 1897 . met betrekking tot 58

van de 83 kina-ondernemingen, op een oogst ran 2 910 700 K.G.
k i n a b a s t , terwijl over L896, voor 53 o n d e r n e m i n g e n , eene p r o ductie van 8 4 4 0 4 0 0 K.G. werd gemeld. 3) Tot deze laatste
productie was dooi 39 kina-ondernemingen in de P r e a n g e r

:

)
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Over d« t w e e kinine abri. ken in ;:emeld geweal zie lilz. 160 hiervóór.

Pe partieiilii re aanroeren hier te lande ras Jara kiaabaat, roorxoovee]
Irt'.iT in de veilingen (te Vn.terdnini te gelde g e m a a k t , b liepen r o l g e n i

bandelanpgarrn 4689700 KG., legen (666000 K.<;. ai ISM; . nltea, op een
i er klein gedeelte aa dal >an partienliera landerijen afkomttig wan. geoogst
op erfpaebtaonderaemiagen.
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Regentschappen voor ruim 83 pet. bijgedragen, welk aandeel
in 1897, voor 45 ondernemingen aldaar, bijna 73 pet. beliep.
Wat de theecultuur betreft, waren er verscheidene van de
68 ondernemingen waar de plantsoenen nog niet plukbaar waren.
In 't geheel wordt dan ook over 1897 voor slechts 39 van de
68 thee-ondernemingen eene productie vermeld f U 3489000 K.G.,
terwijl de opgaven over 1896, voor 38 van de 66 ondernemingen,
op een totaal wijzen van 3 220 500 K.G. In beide jaren leverden
de ondernemingen in de Preanger Regentschappen, voor zooveel
daaromtrent productie-opgaven waren ingekomen , in 1897 ten
opzichte van 36, en in 1896 ten opzichte van 35 ondernemingen,
ruim 88 pet. van den oogst. Een klein deel der productie in
bedoeld gewest was in beide jaren afkomstig van thee-aanplantingen, door de omwonende bevolking voor eigen rekening
aangelegd (verg. blz. 153 hiervóór).
Van de teelt van tabak werd , voor zooveel de ontvangen gegevens uitwijzen , werk gemaakt bij 7 erfpachtsondernemingen
(2 minder dan in 1890), en de verkregen hoeveelheid zou bedragen hebben 211 800 K.G. bladtabak en 1750 KM. krossok.
Nopens de teelt van suikerriet wordt gewag gemaakt ten
aanzien van 24 erfpachtsondernemingen, doch slechts bij 7
daarvan werd het riet verwerkt tot suiker voor de buitenland.-che
markt. Bij de overige werd de rietoogst bestemd om in natura
te worden verkocht, meerendeels als plantriet, doch in een
paar gevallen ook als maal-riet. Üe bedoelde 7 ondernemingen
met eigenlijke suikerfabrieken (2 in ('heribon. 1 in Pasoeroean
en 4 in Kediri) verkregen van p.m. 3500 bouws aanplant (ten
deele ook op van de omwonende bevolking gehuurde gronden)
323 000 pikol suiker, tegen 233 775 pikol (door 0 van de bedoelde
ondernemingen l in 1896.
Onder de erfpachtsondernemingen , nopens welke over het
verslagjaar opgaven zijn ingekomen , komen er 59 (in 1896 67)
voor (meerendeels in Samarang en voor het overige hoofdzakelijk
in de Preanger Regentschappen en Kediri), waar. hetzij in
afzonderlijke tuinen, hetzij a ' s tusschenbeplanting, dan wel
langs de grenzen van tuiuen, cacaoboomen worden aangetroffen.
Opgaven omtrent de productie zijn ingekomen van 47 ondernemingen , welke gezamenlijk ruim 350 000 K.G. oogstten : over
1896 werd voor 48 ondernemingen een cacao-oogst opgegeven
van ongeveer 427 000 K.G. Een der ondernemingen (Ongkrak
in de Preanger Regentschappen) verkreeg in beide jaren eene
kleine hoeveelheid cacao door opkoop van vruchten uit desta'a
in de buurt (verg. blz. 153 154 hiervóór).
Aan andere bij-producten werd , luidens de verstrekte opgaven ,
in 18>7 o a. verkregen : bij 8 ondernemingen 80 pikol uotemuskaat, bij 30 ondernemingen 5619 pikol peper , bij 8 ondernemingeu 350 pikol staartpeper (cubebe), bij 1 onderneming 811(55 K.<*.
coca, bü 1 onderneming 26 pikol kruidnagelen, bij 20 ondornemingen 1677 pikol kapok en bij 2 ondernemingen 3U00 K.G. indigo.
Een algemeen overzicht van den landbouw op de erfpachtsonderuemingen, gewestelijk ingericht, wordt aangetroffen in
bijlage ZZ hierachter.
Over werkvolk konden de ondernemers in den regel in voldoende mate beschikken. Ten aanzien van de loonen geldt in
hoofdzaak hetzelfde als in het vorig verslag (blz. 212) werd gemeld.
li'.

Landboou on landen MI pariifnler B i:> eigendom afgestaan.

Ten aanzien van de in een 9-tal gewesten van .lava gelegen
particuliere landerijen vindt men in bijlage AAA hierachter voor
elk gewest opgegeven hoe dit landbezit, naar uitgestrektheid,
zielental en Terpondingswaarde, op uit 1897 was verdeeld naar
gelang het zich in handen bevond van naamlooze vennootschappen
dan wel van privaatpersonen , deze laatsten gesplitst in Kuropeanen, in Chineezen en in andere vreemde oosterlingen of ook
wel inlanders. I >e herziening Tan het reglement Tan 1830 (Indisch
Staatsblad n°. 1!') • waarbij, voor de landen in West-.Java , de
onderlinge betrekkingen tnoachen het bestuur en de landeigcnaren , mitsgaders tnsaehen deze laatsten en de opgezeten en
hunner landen zijn geregeld ' ) . bleef nog in bewerking bij de
daarvoor aangewezen regeeringscommiMie. Voor zooveel de particuhere landen uit een cultuur-oogpunt van belang zijn (vele
leveren hoofdzakelijk slechts gras o? brandhout o p . of worden
ten deele geëxploiteerd voor de vischteelt in vijvers), brengen

zij in de eerste plaats gewassen voor de inlandsche markt voort,
voornamelijk padi en klappers, en verder — over't geheel echter
meer als uitzondering — ook producten voor den uitvoer.
Wat de padi-beplantingeu betreft, deze besloegen op de parti culiere landerijen , volgens de over 1897 ontvangen schattingen ,
344 700 bouws iop de landerijen in de residentie Batavia alleen
204 500 bouws) en daarvan zou geoogst zijn 5 082 800 pikol padi
(in Batavia alleen 3 017 000 pikol), terwijl de schattingen over 1896
aanwezen 316800 bouws en 4 975 700 pikol.
In uitgestrektheid loopen de particuliere landen grootelijks
uiteen : terwijl er verscheidene slechts enkele tientallen bouws
groot zijn, beslaan de 6 in Bantam, Krawang en Cheribon
gezamenlijk ruim 686 000 bouws of bh'ua 44 pet. van de oppervlakte voor al de 434 particuliere landen bijeengenomen.
Ouder de voor de inlandsche markt geteelde voortbrengselen
behoorden, volgens de over 1897 aan het bestuur verstrekte opgaven , op enkele landerijen (ten getale van 15 en 14) ook suiker
en indigo (productie respectievelijk 10 216 en 2107 pikol).
Slechts 5 particuliere landen (l in Tagal, 3 in Soerabaya en
1 in Pasoeroean) bleven voortgaan suiker voor den uitvoer te
produceeren: in 1897 tot eene hoeveelheid van 76 601 pikol,
verkregen van '.'97 bouws aanplant (daaronder voor een land
ook aanplantingen op gronden daarbuiten gelegen). Over 1896
werd als productie (van 1106 bouws) opgegeven 79 278 pikol.
Buiten de 20 landen , waar suikerriet wordt verwerkt, alle vermeld in voornoemde bijlage AAA , waren er ook sommige (in
Batavia), waar dit gewas geteeld werd als plantriet ten verkoop
aau suikerfabrieken in Midden- en Oost-.Iava. De rietaanplantingen voor dit doel worden gesteld op 1570 bouws, waarvan
p. m. 103 300 pikol plantriet zou zyn gesneden.
Als met koffie beplant, wordt thans opgegeven, voor 61
landen, 17 277 bouws, welk cijfer waarschijnlijk meer de
werkelijkheid zal nabijkomen dan de klaarblijkelijk onjuiste
opgaaf over 1896. ad 27 269 bouws. in 't vorig verslag genoemd; over 1894 en 1S95 toch werd voor 52 en 57 landen
respectievelijk 15 269 en 16 303 bouws koffieplantsoen vermeld.
Werd van deze plantsoenen , voor zooveel reeds vruchtdragend ,
in 1894, 1895 en 1896 geoogst achtereenvolgens 23 996, 27 438
en 34 818 pikol. ten deele ook Liberia-koffie. voor 1897 beliep het cijfer 34 690 pikol, waarvan op de l'amanoekan" en
Tjiassenilanden in Krawang alleen 9534 pikol (in 1896 evenwel
14 650 pikol). De rest was afkomstig van 56 landen in Batavia
(meerendeels in de afdeeling Buitenzorg), 2 in Samarang , 1 in
Bantam en 1 in .Tagal (verg. de aangehaalde bijlage AAA).
Thee zou in 1897, volgens diezelfde bijlage, op de particuliere
landen nog alleen geproduceerd zijn op een 17-tal in gemelde
aldeeling Buitenzorg. doch op sommige dier landen schijnen
de plantsoenen ingekrompen en door Liberia-koffieboonien vervangen te zijn. In stede van 3503 bouws, zooals in 1890,
zouden in 1897 in Buitenzorg nog slechts 3850 bouws met thee
bezet zijn geweest. Intusschen schijnt in l s 97 de pluk iets meer
dan in 1896 te hebben opgeleverd, daar toen 687 525, doch in
1897 715 917 K.G. thee zou zijn verkregen. Overigens was in
1896 nog 4o41 K.G. thee geproduceerd op Tjikandi Oedik in
Bantam en 4000 K.G. op het land Tjikoija in de afdeeling
Tangerang (Batavia), respectievelijk van 125 en 90 bouws.
Nopens Tjikoija wordt over 1897 geen theeproductie opgegeven.
doch ten aanzien van Tjikandi Oedik wordt bericht dat daar
de theeplantsoenen geheel gerooid zijn , waarvoor nu de teelt
van Liberia-koffie in de plaats is gekomen.
Van aanplantingen van kinabast wordt in de opgaven betrellende de particuliere landerijen melding gemaakt met op-

zicht tot de ramanoekan- en Tjiassenilanden in Krawang,waar

in 1896 63982 en in 1807 130:82 K.'i. bast zon zijn geoogst,
en met OPZicht tot de Pondok Gedeh-landen iII litliteilZorg en

liet land Tjitrap-Tjitjadas, mede in Buitenzorg. waar in 1896,
naar het schijnt, de kinaplantsoenen niet geëxploiteerd werden,
doch in 1897 daarvan respectievelijk 25000 en 11 115 K.G.bast
is verkregen.
Voor zoover omtrent andere producten «Ier particuliere landerijen nog opgaven omtrent den oogst van 1897 zijn ingekomen,
EOOala met opzicht tot tabak, cacao, muskaatnoten, foelie en
kruidnagelen , zi.i verwezen naar meervermelde bijlage AAA
hierachter.
7'. Laséaao ap rertaar'e laasVa in Sotrslarli en DjakjabrU.

i) Voor de partfealieru l:iml< rijci In Midden* in Ooct-Java geldt dcrege
ling in IrWiscli titaiUblad 1880 n". 160, j u t i 1888 a . 17-.'

Volgens de voor dit verslag ontvangen opgaven omvatte de
landverhuur in de Vorstenlanden op den voet van Indisch
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Staatsblad 1884 n . 9 , juucto 1891 n". 2 5 5 , voor BOOTST de o vereenkomsten tusschen 'Ie Javaansche verhuurders en de daartoe
gerechtigde categorieën van personen en naamlooze vennootschappen ') door het Europeesch bestuur bekrachtigd w a r e n ,
blijkens de op uit. 1897 afgesloten registers, in Soerakarta 27(3 400
en in Djokjokarta 98 27(3 bouwt, tegen 273 480 en 03 22H bouwi op
uit. 1890. In Soerakarta werden uit de registers afgeschreven 3074
b o u w s , welke gronden door verstrijking van de huur of om andere
redenen aan de inlandsche rechthebbenden werden teruggegeven,
doch daarentegen werd bekrachtigd het huren van 5óÓ4 bouws
in Soerakarta en van 50 bouws in Djokjokarta, deels tot uitbreiding van bestaande ondernemingen in de beide gewesten ,
deels wegens de vestiging van twee nieuwe ondernemingen in
S o e r a k a r t a , met namen iloeran (voor suikerriet-aanplant) en
Kebonromo (voor de teelt van indigo en tabak), beide in de
afdeeling Sragen. De verstrijking van buur betrof de gronden

en die van cacao, welke teelt alleen op sommige ondernemingen
in Soerakarta wordt aangetroffen, was daarentegen iets ruimer
dan toen.
E e n en ander kan blijken uit onderstaande verzamelopgaaf,
welke zich ook uitstrekt tot de verkregen hoeveelheden suiker,
indigo en tabak. De tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzen het
getal ondernemingen aan , tot welke de opgaven betrekking h e b ben (voor opgaven per onderneming zij verwezen naar bylage BUB
hierachter).
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Op enkele buurlanden wordt tusschen het koffie- of cacaoplantsoen nog peper geteeld en treft men ook n o t e m u s k a a t - e n
P l a g a n a n Bedji, waarvan de eerste, waar laatstelijk op kleine
kapokboomen aan , die soms langs de wegen of voetpaden zijn
schaal indigo was g e p l a n t , tevens kwam te vervallen , doch de
geplant.
Deze bij-cultures zhn over het algemeen van weinig
twee andere nog als bestaande worden opgegeven. daar de :
beteekenis; althans in de ontvangen opgaveu vindt men a l s o p ondernemers blijkbaar het plan haddeu om hunne gronden
opnieuw te huren. In verband met een en ander bleef het i brengst van 1897 slechts gewag gemaakt van 1102 pikol p e p e r ,
aantal huurondernemingei: in Djokjokarta onveranderd (49) en 49u9 K.G. notemuskaat en foelie , 445 pikol kapok en 1:00 K.G.
; vanille. Op 2 buurlanden worden kinaplantsoenen aangetroffen,
klom h e t aantal in Soerakarta van 135 tot 136.
i die echter niet werden geëxploiteerd.
De door de inlandsche verhuurders bedongen jaarhjksche
I n zake de bij art. 22 van het landhuurreglemeut (Indisch
huursommen (ongerekend de bij 2'ï Solosche en 31 Djokjosche
Staatsblad 1884 n ' . 9) bedoelde regeling betreffende de verplichte
ondernemingen in de huurovereenkomsten bedongen leveringen)
d i e n s t e n , welke de ondernemers van de opgezetenen h u n n e r
beliepen gezamenlijk in Soerakarta f 1 239 007 en in Djokjokarta
huurgrouden mogen vorderen, was tot d u s v e r , voor zooveel de
f 089 7 2 7 , tegen respectievelijk f 1 192 833 en f 6 8 8 571 volgens
buurlanden in Soerakarta betreft, door verschillende omstande opgaven over 1896.
digheden eene voorziening achterwege gebleven, eerst in verAls uitgestrektheid bij de verschillende ondernemingen in
band met de reorganisatie van het politiewezen in het gewest
cultuur ten behoeve van voorde wereldmarkt geschikte producten
en hetgeen daarmede samenhing (verg. het verslag van 1894,
wordt voor 128 van de 130 ondernemingen in Soerakarta
blz. 223/224), en laatstelijk doordien in den a a n v a n g van 1896
opgegeven 42 901 bouws (in 1806 4 1 1 5 0 bouws by 129 onder- 1
door den toenmaligen resident het denkbeeld was aangeprezen
n e m i n g e n ) , en voor al de 49 ondernemingen in Djokjokarta j
! om niet voor elke onderneming in het bijzonder eene regeling
18 642 bouws (in 1890 18 140 bouws)
i te treilen , maar zich te bepalen tot eene daarbij in concept
Aan de teelt van suikerriet werd voor den oogst van 1897
aangeboden algemeene regeling (verg. het verslag van 1806,
dienstbaar gemaakt eene uitgestrektheid van 14 027 bouws bij
: blz. 220). Dit denkbeeld heeft echter bij de Indische Regeering
40 ondernemingen , doch het aantal gewerkt hebbende suikerffeen instemming gevonden en daarom is den resident opgefabrieken bleef 29 bedragen , en wel 14 in Soerakarta, welke
dragen (September 1897), met i n a c h t n e m i n g , voor zooveel
6294 bouws riet verwerkten en daarvan gemiddeld per bouw
n o o d i g , van de hem verstrekte w e n k e n , a l s u u . in opvolging
verkregen 93 pikol (in 1896 p. m. 81 p i k o l ) , e n 15 in Djokjokarta ;
van de voorschriften van het aangehaalde art. 2 2 , de vereischte
met een verwerkten aanplant van 7186 bouws en eene geregelingen voor elke onderneming afzonderlijk vast te stellen.
middelde productie van 100 pikol per bouw (in 18'JO bijna 102).
By de suikerfabrieken op verhuurde gronden in de beide g e Als mede betrekking hebbende op den grooten landbouw in
westen werd dus iu het geheel verwerkt 13480 bouws riet: van
de Vorstenlandeu, ofschoon niet gedreven op aan E u r o p e a n e n
de overige 547 bouws werd het riet hoofdzakelijk (namelijk wat 445
verhuurde g r o n d e n , zij te dezer plaatse ten s l o t t e , als n a a r
bouws betreft) verkocht als p l a u t r i e t , en voor een klein deel
g e w o o n t e , nog gewag gemaakt van een 6-tal voor r e k e n i n g van
(102 bouws) te gelde gemaakt ter verwerking op de lager te i
pangeran MANGKOK NEGORO en andere inlandsche grooten op onververmelden twee fabrieken van het hoofd van het Mangkoe j
huurde gronden gedreven o n d e r n e m i n g e n , s o n d e : in Soerakarta
Negoro-che Huis. Van de eerstbedoelde 29 fabrieken waren er j
de suikerfabrieken Tjalamadoe (of Malang Ujiwan) en Tassik1 4 , die elk meer dan 500 bouws riet verwerkten (o. a. één in
madoe-Madoerenggo (ook wel K a r a n g Aujar of Sondokoro geSoerakarta 700 en één in Djokjokarta 717 bouws), en maakten !
naaind) en de indigofabriek Modjoretno (of M e t e s i h ) , zoomede
er 15 eene gemiddelde productie van meer dan 100 pikol per !
in Djokjokarta de indigofabrieken F a k e m , Wouotjatoer en
bouw (Lipoero in Djokjokarta verkreeg het hoogste cijfer per j
Pengasih , bij welke laatste tevens tabak werd geteeld De twee
b o u w . namelijk p . m . 130 pikol).
eerstgenoemde fabrieken verwerkteu respectievelijk 454 en 507
I n d i g o , het meest voorkomend gewas bij de ondernemingen i bouws riet (voor 102 bouws afkomstig van de buurlanden
in de Vorstenlauden. werd in 1897 aangetroffen bh' 7<t onder- Klodrau en Kebak) en verkregen daarvan 3 6 1 0 4 en 53 500
nemingen in Soerakarta en bij 38 in Djokjokarta. respectievelijk [ pikol s u i k e r , en de vier indigo-ondernemingen produceerden
met een a a n p l a n t Tan 8378 e n 10 258 bouws.Niettegenstaande d e n ! van respectievelijk 4 3 0 . 3 5 0 , 118 en 573 bouws aanplant 10108,
uitgestrektheden respectievelijk 193 en 227 bouws minder waren 3355, 1826 en 4475 K.G. i n d i g o , waarbij voor 1'engasih nog
dan in 1896, vertoonde toch de productie weder toeneming kwam 8487 KM. tabak. Deze 0 o n d e r n e m i n g e n , die alle onder
(zie hierna) en was zelfs aanzienlijk meer dan in een der voor- Europeesch beheer s t a a n , leverden derhalve aan suiker in het
afgegane vijf jaren. In hoever dit op rekening kan worden geheel 89604 pikol en aan indigo 19 764 K . t l . . welke totalen
gesteld van eene beter.' bereidingswijze (zie vorig verslag, blz. in 1896 bedroegen 91281 pikol en 19 840 K.G.
214) is niet gemeld, .lammer echter dat de prijzen. die het
product op de Europeesche markt b e h a a l d e , veel lager waren
dan in 1896, Op enkele indigo-ondernemingen werd uit dien
13. Bosch we zen.
hoofde besloten tot «Ie tabakscultuur over te gaan.
I n Soerakarta is deze laatste teelt op «Ie buurlanden reeds
Voor den dienst van het hoschwezen was het j a a r 1897 in
van vrij grooten omvang en nam de oogst in 18i>7 weder toe.
Werd in 1897 bij 37 ondernemingen aldaar tabak verbouwd, menig opzicht van groot b e l a n g , doordien op 1 J u l i van dat
jaar het nieuwe , r e g l e m e n t voor het beheer der bosschen van
in Djokjokarta is dit vooralsnog slechts bij •'< het geval.
De productie van koflie op de buurlanden was lager dan in 1896 , den lande op .lava en M a d u r a ' ' . bij verkorting aan te duiden
als het , boschreglemeut" (Iudisch Staatsblad 1897 n ' . 6 1 ) . in
werking trad. Zoowel het bedoelde , boschreglemeut"' als de
i De \ r- i» litc vo .r:i LM:III'II- vergunning ran den flouTerneur Oen< faal, daaruit voortgevloeide of daarmede verband houdende regelingen
HUI toegelaten to worden lat hel huren van gronden roor den lnndb >un Inde (Indisch Staatsblad 1897 n«*. 6 2 . 9 0 , 9 1 e n 187), waaronder
^ oikl het medio 1897 in werking getreden , dienstreglenient",
bicriHdoelde gewetten, werd in is:i7 verkend In 9 gevallen.

der Solosche ondernemingen Masaran-Kidoel, (ilonggong en

Tweede Kamer.
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opgenomen in liet Bij blad op gemeld Staatsblad onder n". 51G4 ,
werden reeds besproken op blz. 214 van het vorig v e r s l a g ,
zoodat hier alleen nog melding behoort te worden gemaakt van
de s e d e r t , bij Koninklijk besluit van 3 Februari 1898 n . 21
(Indisch Staatsblad n*. 188), plaats gehad hebbende uitbreiding
van de bepalingen betreffende de benoembaarheid tot adjuncthoutvester (Indisch Staatsblad 1897 n . 9 0 ) , waardoor het gemakkelijker zal vallen om in de behoefd aan personeel van dien
rang te voorzien, zoomede van de vaststelling, bij ordonnantie
van 20 November 189<: (Indisch Staatsblad n°. 271), van de in
't vorig verslag (blz. 215) aangekondigde nieuwe indeeling van
J a v a en Madura in boschdistricten , ter vervanging van de sedert
1885 (Indisch Staatsblad n°. 81) b' staande en bij het nieuwe
boschreglcnient voorloopig gehandhaafde. Door splitsing van te
groot gebleken en wijziging der grenzen vau a n d e r e , is het aantal
districten t h a n s van 18 op 21 gebracht. Zoodra daarvoor h e t n o o d i g e
personeel beschikbaar zal zijn, zal het reeds definitief ingerichte
djatiboschcomplex Noord-Kradenan van het boschdistrict Grobogau (residentie Samarang) worden afgescheiden, ten einde als
afzonderlijke houtvestery te worden beheerd. De bedoelde nieuwe
indeeling is aangegeven op de overziclitskaart van de bossclien
op .lava en M a d u r a , voorkomende aan het slot der bijlagen van
het tegenwoordig verslag.
De bij Indisch Staatsblad 1897 n . 02 bedoelde reorganisatie
van liet personeel van het boschwezen kwam in haar geheel in
den loop der tweede helft van 1897 tot stand. Bij het einde des
jaars was het in Indië in functie zijnde Europeesch boschpers o n e e l , voor zooveel betreft die categorieën van t i t u l a r i s s e n ,
d i e . ingevolge art. 2 van het h o o i e r bedoelde .dieustreglement",
worden bei.oemd door den Gouverneur-Generaal, samengesteld
als v o l g t : 1 hoofdinspecteur (chef van den d i e n s t ) . 2 inspect e u r s , 18 houtvesters (van wie 2 niet bijzondere opdrachten
b e l a s t : de één niet de voorbereiding van een geregeld boschbeheer in de gewesten Lampongsche D i s t r i c t e n . F a l e m b a n g en
Banka , en de ander met het onderzoek betreffende de boschboom-flora) ' ) , 7 adspirant-houtvesters (ouder wie 2 van de
4 candidateu . die kort te voren , n a voor gouvernenientsrekeuing
tot technisch ambtenaar voor het boschwezen te zijn opgeleid ,
van hier voor den Indischen dienst waren uitgezonden), 2 nog
niet tot adspirant-houtvester benoemde technische ambtenaren
(van dit t w e e t a l , zijnde de beide andere der evenbedoelde vier
candidaten, had de benoeming tot adspirant-houtvester eerst plaats
in .Januari en Mei 1898) 2), en eindelijk 5 adjunct-houtvesters, voor
welke nieuw ingestelde betrekking de titularis-en allen in Indië
konden gevonden worden , — in ' t geheel derhalve 35 boschbouwkundigen of 7 meer dan op uit. 1896 , terwijl zich met verlof buiten
Nederlandsch-Indië bevonden op laatstgenoemden datum 3 houtvesters en op uit. 1897 1 houtvester, laatstelijk inspecteur. Bovendien was op beide datums op tijdelijken voet aan den dienst van
het boschwezen verbonden een gediplomeerd boschbouwkundige,
die echter in Mei 1898, in verband met voormeld Koninklijk
besluit dd. 8 Februari 1898 n . 21 . met benoeming tot adjuncthoutvester 2de klasse, voor vast in het kader der boschambtenaren is opgenomen. I n 1897 was laatstbedoelde a m b t e n a a r
tijdelijk belast met de leiding der herbewoudiugsproef iu W e s t Hagelen en met het beheer der bos<chen in llanjoemas.
H e t verdere Fnropeesche boschpersoneel (te benoemen door
den directeur van binner.landsch bestuur) bestond bij het einde
van 1897 uit 53 opzieners (daaronder 19 vooralsnog op het t r a k t e m e n t van leerling-opziener), benevens 5 opnemers en 1 leerlingopnemer. Bedoelde opzieners r e k e n e n , evenals verreweg het
meereudeel der titularissen in de hiervóór genoemde hoogere
r a n g e n , tot het beheerspersoneel. De opnemers en de leerling*
opnemer maken deel uit van het inrichtingspersoneel, dat onder
leiding staat van een der inspecteurs en waartoe overigens behooren , behalve 14 mantri's-opnemer (inlanders), één houtvester
en tw<?e adspirant-houtvesters, zoomede een tijdelijk a m b t e n a a r
(gewezen onderofficier-opnemer van den topographisehen d i e n s t ) ,
wien sedert, met het oog op de hem toevertrouwde leiding
i) (Jedurendc de eerste maanden van lrt'.iT was o ik een der houtvesters
bezig niet een onderzoek naar de klimatologische en hydrologische ueteekenis
der bosschen in verband met de irrigatiebelangen van eenige gewesten.
s
) In de jongst verloopen maanden zjjn er van de voor gouverneinentsrekening voor den Indisehen hoschdii-nst opgeleid wordende kwe ekidingen 5
van hier uitgezonden ter benoeming tot adspirant-houlve-ter. Nog4k\veekelingen bleven toen in opleiding, terwijl I nieuwe werden aangenomen.
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van het zuiver geodesische gedeelte der b o s c h o p n e m i n g , de
personeele titel is verleend van chef-opnenier bij liet boschwezen.
Daar bet wensehelijk geachi, wordt aan inlandsclie jongelieden .
die daartoe de vereisclite bekwaamheid en geschiktheid bezitten
(zie Indisch Staatsblad 1897 n . 9 0 ) , iu navolging van hetgeen
niet goed gevolg hg" het kadaster plaats heeft, ook bij den dienst
van het boschwexen een uitweg te o p e n e n , is in November 1897
de aandacht van den directeur van binnenlandsch bestuur er op
gevestigd dat inlandsclie .jongelieden van goeden a a n l e g , i n l i e t

bgzonder oud-leerlingen van scholen voor zonen van iiilandsebe
hoofden en van andere aanzienlijke inlanders, in de gelegenheid
behooren te worden gesteld om ook de tot dusver uitsluitend
door F u r o p e n i e n vervulde betrekkingen van leerling-opiiemer
en opnemer bij bet boschwezen iu te nemen. Dezerzijds is bij
de Indische Begeering nader de weusche)ijkheid voorgestaan om
ontwikkelde inlandsclie jongelieden , bijv. zij die eene hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus met goed gevolg hebben
doorloop n , ook toe te laten tot de betrekking van opziener,
terwijl dan van de wijie, waarop c. q. dergelijke inlandsclie
titularissen voldoen, hunne opklimniing tot den rang van
adjunct-houtvester 2de klasse kan afhangen.
Met het uitoefenen van deboschpolitie, onder rechtstreek>che
leiding van de bosch beheerders, was voorts op uit. 1897 belast
een persoreel van 100 mantri's en 150 boschwachters, allen
inlanders. I )e/.e politiebeambten, die h u n n e aanstelling ontvangen
van de gewestelijke b e s t u u r d e r s , op voordracht van de bosehbeheerders, k u n n e n , voor zoover hunne hoofdtaak dit toelaat,
nog voor zoodanige andere met het boschwezen in verband
staande werkzaamheden gebezigd worden als h u n door of namens
bedoelde beheerders worden opgedragen.

\
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In verband met de plaats gehad hebbende grensregelingen en
hernietingeu bleek liet djatiboseli-areaal op J a v a en Madura ,
hetwelk op uit. 1890 gesteld was op 055 100 hectaren , bij het
einde van 1897 058 700 hectaren te bedragen» De oppervlakte
van de aanwezige jong» 1 hossehen. door cultuur of door n a t u u r lijke verjonging ontstaan na exploitatie van het oorspronkelijke
bosch , was van 61 159 tot 67 720 hectaren gestegen.
In het belang eener behoorlijke geldelijke administratie is de
wenschelijklieid gebleken om de bij art. 28 van het dienstreglement bedoelde, door de houtvesters in te d i e n e n , jaarlijksche
cultuurplannen niet meer als tot dusver te doen loopen over
een cultuurjaar, dat zich over twee dienstjaren u i t s t r e k t , doch
over een administratief kalenderjaar , zoodat er behoorlijk voor
gewaakt kan worden dat de aan te vragen fondsen binnen de
grenzen van het bij de begrooting toegestaan crediet blijven.
In verband daarmede zijn de houtvesters in .Januari 1898 a a n geschreven om het loopende cultuurjaar 1897 98 behoorlijk af
te werken . ecu suppletoir plan over het tweede halfjaar 1898
in te dienen , en vervolgens, te beginnen met het kalenderjaar
1899, cultuurplannen op te m a k e n , loopende van 1 J a n u a r i tot
81 December en verdeeld in voor- en najaarscultuur. Dienovereenkomstig zijn dan ook bij gouverneinentsbesluit van 24 J u n i
1898 n . 13 alleen gelden toegestaan voor de ten uitvoerlegging
van de cultuurplannen voor het tweede semester van 1898.
Aangezien de wensehelijkheid is gebleken om de met wildhout
l>egroeide p l e k k e n , welke dikwijls in de djatihoschperceelen
langs beken en rivieren of rondom bronnen voorkomen , iu het
belang van den vochtigheidstoe.-tand van den grond t e s p a r e n ,
en tot. dusver in de contracten voor hosehexploitatie daaromtrent
niets is voorgeschreven, is in J u l i 1897 den houtvesters opge.Iragen zich bij voorkomende gelegenheid omtrent dit p u n t met
de betrokken ondernemers te verstaan . te-wijl werd aanbevolen
iu voortaan te sluiten contracten steeds de bepaling op te nemen
dat het kappen vau de bedoelde plekken van de exploitatie wordt
uitgesloten.
Ten aanzien van de door liet boschwezen gedurende 1897
verrichte werkzaamheden k a n het volgende worden gemeld.
Djaliriiliiiur.
Gedurende den westmoesson 1890/97 werd i n d e
verschillende boschdistricten voortgegaan met de lierbaeoading
in de eerste plaats van de door de houtkapondernemers leeggekapte boschperceelen . en verder van open plekken binnen de
bosschen , zoomede van b\j de grensregeling der bosschen daarbij
ingelijfde terreinen. De kosten van deze over het algemeen zeer
goed geslaagde a a n p l a n t i n g e i i , over eene Oppervlakte van 3575
hectaren (waaronder 2987 hectaren leeggekapte perceelen), mitsgaders van de verzorging vau 5938 hectaren nog onderhoud
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behoevend vroeger aangelegd djatiplantsoeu bedroegen gedurende het kalenderjaar 1897 , met inbegrip van het toen reeds
verwerkte bedrag voor de herbewoudingen in 1897/98 , f153 482.
Per bosclidistrict zijn de voorafgaande opgaven gespecificeerd
sub I van bijlage BBB hierachter.
De nieuwe aanplantingen werden weder voor verreweg het
grootste deel aangelegd in contract met de bevolking, met
tusschenbouw van veldgewassen. In enkele don bevolkte en
dientengevolge ruim van bouwgronden voorziene streken vond
men de bevolking evenwel niet genegen om overeenkomsten te
sluiten voor de djatieultuur, waarom aldaar meestal het systeem
van , natuurlijke verjonging werd toegepast. In Bodjonegoro
(Rembang) bleven de Solo-vallei-werken en de talrijke houtkapondernemingen hinderpalen voor de gemakkelijke verkrijging
n a het noodige werkvolk.
De tot dusver opgedane ondervinding met de zooeven bedoelde
methode van natuurlijke verjonging heeft intusschen geleerd dat
deze alleen daar bevredigende uitkomsten geeft waar men te
doen beeft mei vruchtbare, weinig hellende terreinen. Op minder
goede gronden . waar de natuur te hulp moet worden gekomen
door het uitstrooien of poten van djatipitten in vooraf schoongemaakte rijen of plantgaten , loopen de cultuurkosten meestal
even hoog als bij de zoogenaamde contract-cultures , zoodat in
dergelijke gevallen aan laatstgenoemde cultuurmethode — met
bet oog op de grootere kansen van slagen — de voorkeur moet
worden gegeven.
In verband niet de omstandigheid dat zich in sommige
djatiplantsoenen eene nog weinig bekende, door eene schimmelsoort veroorzaakte ziekte voordoet. waardoor de boonien op
jeugdigen leeftijd afsterven, zijn de houtvesters in November
1897 aangeschreven om te doen onderzoeken in hoever die calamiteit zicli in de verschillende cultures van hun bosclidistrict
voordoet, en daarvan mededeeling te doen aan den hoofdinspecteur, chef van den dienst, met vermelding van alle bijzonderlieden betrekking hebbende op het verloop der ziekte.

soort is naar verhouding reeds te veel in de tuinen aanwezig.
Het liet zich intusschen aanzien dat binnen niet al te langen
tn'd ook tot de uitbreiding der plantsoenen van de overige goede
soorten . waaronder vooral de uit Brazilië afkomstige raanihot
glaziovii moet worden gerekend , zou kunnen worden overgegaan.
Overigens bepaalde men zich tot het onderplanten en inboeten
van de oude tuinen met palaquium gntta en payena Leerii,
terwijl aan de kweekbedden alle mogelijke zorg werd besteed ,
en de wegen, paden en bruggen in de plantsoenen voor zooveel
noodig werden onderhouden.

BeeehinriehHng. Over hetgeen gedurende 1897 verricht werd
in het belang der verbetering van den bosehtoestand in algeineenen zin (de zoogenaamde .voorloopige inrichting'"), daaronder begrepen de werkzaamheden tot voorbereiding van de uitgifte in exploitatie van nieuwe boschperceelen, zijn de met opzicht
tot elk bosclidistrict ontvangen berichten (zie sub IV van voormelde bijlage BBB) niet van genoegzaam belang om hier te
worden overgeiiomen. Voor dit onderdeel van den dienst werd
in 1897 uitgegeven f 9 4 937, tegen f108 871 in 1896. Zoowel in
Samarang als in de afdeeling Blora der residentie Kembang
werden de uit te besteden boschperceelen door het personeel van
de definitieve opneming gemeten en in kaart gebracht. In Blora
werden o. a. opgenomen de boschperceelen Gianti en Mapring,
ter gezamenlijke grootte van 2213 hectaren, welke werkzaamheilen weder zoodanig werden verricht, «lat daarvan later, zoodra
met de definitieve opneming in deze streken wordt begonnen ,
kan worden gebruik gemaakt en zij dan niet behoeven te worden
herhaald.
De aan de , definitieve inrichting'' verbonden werkzaamheden,
namelijk die , welke direct verband honden met het voornemen
om van de bosscheu , ten behoeve van welke zij plaats hebben,
eene „ houtvestern" te vormen, vorderden in 1897 nog niet in
die mate als wel wenschelijk ware geweest, en dit zoowel ten
gevolge van omstandigheden in verband staande niet de invoering
van de nieuwe regeling van het boschwezen als van het feit
Andere beplantingen vanwege hel betchweun. Met het aanplanten, dat gedurende een groot deel van het jaar niet onvoltallig en
ter bevordering van klimatologische en hydrologische belangen, nog niet voldoende geoefend personeel moest worden gewerkt.
van snelgroeiende andere houtsoorten dan djati (zoogenaamde
Ten opzidite van ruim 7000 hectaren djatibosch in de districten
wildhoutsoorten), waarbij ook weder gebruik werd gemaakt van Sedan en Famottan der residentie Kembang kon machtiging tot
tembesoe en mahonie . op kale bergterreinen , in het brongebied „ definitieve inrichting'" worden verleend (gouvernementsbesluit
van rivieren en op plekken in djatiplantsoenen, welke door te i dd. 29 September 1897 n°. 12), hetgeen, blijkens het vorig
groote drassigheid niet voor deze houtsoort geschikt waren , verslag (blz. 216), in het voorjaar van 1897 (gouvernementsbesluit
werd geregeld voortgegaan, terwijl aan reeds vroeger aangelegde dd. 22 April 1897 n . 12) reeds was geschied ten opzichte van
plantsoenen , o. a. in het bosclidistrict Oheribou-Tagal en in het het complex Noordwest-Wirosari (5976 hectaren) in Samarang.
ÏVngger-gebergte, het noodige onderhoud werd besteed. Deze (Over de in October 1897 aangevangen exploitatie op den nieuwen
wildhoutcultures strekten zich in 1896/97 uit over 1857 hectaren, voet van het djatiboschcomplex Noord-Kradenan , medeinSamaterwijl de kosten f 3 8 047 bedroegen (verg. sub I van de hooger rang, waarvoor — bij gouvernementsbesluit dd. 7 Juni 1897
aangehaalde bijlage BBB). Slet inbegrip van hetgeen werd uit- n". 2 — reeds een definitief bedrijfsplan werd vastgesteld . wordt
gegeven voor het planten van schaduwboomen langs de in heeren- hierna gehandeld.)
dienst te onderhouden wegen — hetgeen weder door de zorg
Omtrent de werkzaamheden op het gebied der definitieve
van de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur geschiedde — boschinrichting valt verder met betrekking tot de gewesten
Eoomede voor de verzorging van 4829 hectaren nog in onderhoud ; Samarang, Rembang, Tagal en Pekalougau het volgende te melden.
zijnde plantsoenen, werd gedurende het kalenderjaar 1897 i n ' t ! In de afdeeling Eendal der residentie Samarang kwam de
geheel uitgegeven f 97 756.
grensregeliug van ongeveer 12 000 hectaren, en in de afdeeling
Daar de oostmoesaon van 1897 niet zoo ongunstig was als die | Brebes der residentie Tagal, zoomede in de districten N ga wen.
van het voorafgegane jaar. hadden ook geen belangrijkeafster- Karangdjati. Soelang, Pamottan en Sedan der residentie Ifemvingen in de jonge aanplantingen plaats. De in 18*.>"</9<5 tot ! bang de grensregeliug van gezamenlijk ruim 3u 000 hectaren
stand gebrachte bezaaiing van de afgebrande vlakte opdeoost* djatibosch geheel gereed, terwijl de grensregeliug van de volgens
hellingen van den berg Soembing in Kadoe (verg. vorig verslag. raming circa 3500 hectaren beslaande djatibosschen in de afdeeblz. 215) bleek bij het invallen van de regens tegen het einde van ling Batang (Pekalongan) voor het grootste gedeelte voltooid
1897 roorloopig goed te zijn geslaagd. Kr waren toen gemiddeld werd. In Kcndal en Batang . waar door de zeer verbrokkelde
ongeveer 10Ü plantjes per bouw in het leven , hetgeen meer dan ligging der bosschen de lengte der grenzen in verhouding tot
voldoende wordt geacht om binnen een niet al te verwijderd het ingesloten areaal zeer aanzienlijk i s . moesten, ten gevolge
tijdstip een volkomen succes te mogen verwachten. De gunstige van liet bijna geheel ontbreken van natuurlijke grenzen , respecinvloed van de reeds tot stand gebrachte herbewouding in de ; tievelijk ruim 250!) en 1200 permanente grenspalen worden opresidentie Bagelen op den geregelden waterafvoer langs beken ' gerieht. Hoewel beschadiging van de palen nog zeer veel vooren rivieren deed zich in 1897 in nog sterkere mate gevoelen i kwam , bleek dat, behoudens toezicht vanwege de boschpolitie.
dan in het voorafgegane jaar.
de grenzen voldoende verzekerd zijn wanneer de palen op een
Ten behoeve van de proefaanplantingen van caoutchouc en gemiddelden afstand van 90 M. worden geplaatst. De opneming
getabpertja produceerende boomsoorten te Tjipetir (Preanger van het djatiboschcomplex Singeu-lor c. a. (gelegen tusschen de
Regentschappen) werd in 1897 uitgegeven f 3886 (begrepen in ! Toen tang-rivier en den grooteu weg Samarang—Vorstenlanden),
voormeld bedrag van t' 97756). De uitbreiding der tuinen be- soomede die van de volgeus voorloopige berekening 22000 hecpaalde zich in hoofdaaak tot het planten langs steile rarnnwanden j taren beslaande bosschen in het noordelijk gedeelte van de districvan ficus elastica, de eenige van de superieure getah leverende ten Ngawen en Karangdjati en van West-Soelang (Itembaug)
boomsoorten die tot dusver voldoende plantniateriaal had opge- werd voltooid , terwijl de over/.ichtskaarten van genoemd complex,
leverd. Wel was ook van palacpiium oblongifoliuin zaad in ruimen | — welks uitgestrektheid 16806 hectaren bleek te bedragen,
voorraad voorhanden . doch van deze betrekkelijk slecht groeiende alzoo aanmerkelijk meer dan tot dusver op grond van de be-
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staande bosch kaarten was aangenomen, — geheel, en die van
de bedoelde bosschen in Rembang gedeeltelijk gereed kwamen.
In Tagal werd met de definitieve opneming aangevangen.
Daarb\j kon voor een deel worden gebruik gemaakt van de iu
vorige jaren door den aldaar geplaatsten houtvester verrichte
metingen. Voorloopig bepaalde men zich tot de opneming van
het eene oppervlakte van ongeveer 5000 hectaren beslaande
complex Margasari, gelegen in de districten Boeuiiaijoeen Balapoelang van de afdeeling Brebes.
Ten aanzien van de verdeeling der bosschen door sleuven in
vakken en sub-vakken kan worden gemeld dat in 1807 in de
bosschen, bekend onder den naam van Ban.joepahit, gelegen in
de districten Manggar en Singen-kidoel van de residentie Samar a n g , te zamen groot 3000 hectaren, het geheele sleuvennet
werd ontworpen , terwijl in de ten oosten van Ban.joepahit gelegen bosschen de hoofdsleuven werden geprojecteerd. De werkzaamheden konden , niettegenstaande het ongunstige terrein , in
zes maanden door een adspirant-hotitvester met behulp van de
in 1806 voltooide kaarten en van de vele aanwezige grenspalen
en verdere vaste punten worden verricht. Wanneer deze, het
bosch in alle richtingen doorkruisende, sleuven zullen zijnaangelegd, zal het mogelijk zijn met meer succes dan tegenwoordig
tegen de vele diefstallen te waken , waaraan deze voor het vervoer
zoo gunstig gelegen bosschen tot dusver voortdurend blootstonden,
en die , zoo daaraan niet paal en perk wordt gesteld . hunne geheele vernieling zouden kunnen ten gevolge hebben. Voorts werd
in het district Sedan (Rembang) door een opnemer met goed gevolg
aan de verdere indeeling van de aldaar gelegen bosschen gearbeid. Daarbij werd voor zooveel doenlijk partij getrokken van
de reeds in vroegere jaren , deels vanwege den dienst van
het boschwezen , deels vanwege den contractant voor de zuivering van het perceel Toedir, aangelegde sleuven en wegen.
De tracé's der hoofdsleuven werden alle ontworpen, terwijl
die der overige in ongeveer de helft van de gezamenlijke bossehen van het district — ruim 7000 hectaren — konden worden
vastgesteld.
Zoowel uit het oogpunt van bespoediging als om het voor
Bagelen en Kadoe beschikbare beheerspersoneel niet aan het
beplantingswerk te onttrekken, werd de noodig geachte grensregeling , afbakening en in-kaart-brenging van de aldaar, iuhet
belang der bevloeiing van de benedenlaiiden , voor herbewouding
in aanmerking komende bergterreiueu opgedragen aan het met
de definitieve boschinrichting belaste personeel. Daar de opneming op eenvoudige wijze zou kunnen geschieden, liet het
zich aanzien dat voorschreven werkzaamheden, zoo niet geheel
dan tocl) voor het grootste deel, reeds in den loop van 1808
zouden kunnen worden beëindigd.
In een aantal der sedert 1805 zoo in aangelegde djatiplautsoenen
als in natuurlijke verjongingen afgezonderde proefperken ter
verzameling van gegevens omtrent den bijgroei en den invloed
van het dunnen op de ontwikkeling der hoornen (verg. vorig
verslag, blz. 21(5), en we) in 104 sub-perken, verdeeld ov'r3I
verschillende plaatsen , alle gekozen in plantsoenen of verjongingen , waarvan de leeftijd bekend was of met voldoende zekerheid
kon worden bepaald, hadden in 18i'7 massa bepalingen plaats.
Hoewel nog niet met zekerheid kan worden bepaald welke wijze
van dunning in de verschillende gevallen behoort te worden
toegepast en hoever men in dit opzicht mag gaan, bleek echter
reeds uit de resultaten der bedoelde opnemingen «lat een eenigszins dichte stand bij djatiplantsoeuen in de eerste jaren moet
worden aanbevolen, doch dat" betrekkelijk reeds spoedig, althans
op vruchtbaren grond, aan de boomen meer ruimte moet worden
verschaft. Onjuist bleek de meening, dat zelfs onder gunstige
omstandigheden de djati alleen gedurende de eerste levensjaren
vlug zou groeien. Immers ook in verjongingen van 00-jarigen
leeftijd werd een zeer hoog gemiddeld bijgroei-cijfer. gepaard
aan een bijzonder fraaien stamvorm , aangetroffen.
Hetgeen in 1897 in het belang der definitieve inrichting werd
verricht, vorderde in totaal eene uitgaaf' van f 58 249, waaronder f 3 8 250 wegens traktementen, toelagen en reiskosten van
het personeel.
Exploitatie der djatir en wüdheutbouehen. a. In e i g e n b e h e e r .
De eigenlijke exploitatie in eigen beheer, namelijk die krachtens
het bepaalde bij art. 14 van liet nieuwe bosclireglenient, nam in
het najaar van 1807 een aanvang ten opzichte van het eerste definitief ingerichte djatiboschconiplex , zijude Noord-Kradenau c. a.

(groot 4040 hectaren) in Samarang, dat, zooals reeds op blz. 157
hiervóór is gezegd , nog geen afzonderlijke houtvesterij uitmaakte,
maar voorshands in beheer bleef bij den houtvester van het boschdistrict Urohogan , wien , in verband daarmede , een adjuncthoutvester der 2de klasse was toegevoegd. Het verdere ondergeschikte (vaste) personeel voor Noord-Kradenan bestond uit
een Europeeschen opziener met 7 inlandsche beambten (2 mantri's-politie en 5 boschwachters). Voor het toezicht opdeexploitatie werd naar gelang van behoefte tijdelijk personeel (inlandsche
niandoors) aangesteld. Daar de exploitatie door verschillende
omstandigheden eerst op 1 October 1807 een aanvang nam , kon
niet alleen het voor 1807 vastgestelde cultuurplan niet volledig
ten uitvoer worden gelegd , maar tevens slechts een gedeelte
worden gekapt van den bij het bedrijfsplan voorgeschreven
houtval. Er werd gekapt in de perceelen (blokken) Karangassem
en Sarip Sintroe, waarvan de houtval, door leegkapping van
ruim 45' 3 hectaren , voor het geheele jaar geraamd rrasop 1541
MP. timmerhout, terwijl de door opruiming van dood en omverliggend hout (zuivering) te verkrijgen houtmassa gesteld was
op 50 M3. In de drie maanden, gedurende welke gewerkt werd,
beliep de verkregen hoeveelheid (ongerekend 07 M3. bij het'
einde des jaars nog uit te sleepen hout) 281 M 3 ., namelijk 240
M3. door gedeeltelijke leegkapping van ruim 123 - hectaren, en
41 M3. door zuivering. Van deze in de bedrijfsrekening over 1807
nog enkel verantwoorde 281 M3. werd 44' 2 M 3 ., ter waarde
van f 800, in het complex zelf verbruikt voor den bouw van
woningen en bruggen, 112' , M 3 ., ter waarde van f 1365, voir
den dienst van het boschwezen buiten het complex verstrekt,
en 124 M3. in December te Wirosari op publieke veiling verkocht voor f 3612 (of gemiddeld f 29 per MP.). De inkomsten
bedroegeu derhalve f 5867 , waartegenover aan uitgaven stond
f 13 250, namelijk voor de eigenlijke exploitatie (kap-, sleepen transportloonen , stapelplaatsen, toezicht, enz.) f'2316, voor
het ringen van in de eerste twee jaren te vellen boomen f227,
voor uitvoering van het cultuurplan f 5184, voor kosten van
den houtvester en het verdere vaste personeel (berekend over
drie maanden) f 3579, en voor diversen f 1953 (o. a. voor
wegen , bruggen en onderhoud van sleuven f 605, voor onderhoud van woningen f 428, en voor bouw van woningen voor
het vaste iulaudsch personeel f 850). Het nadeelig verschil
beliep derhalve f 73!'2, doch is terug te brengen tot f 5717
wanneer in mindering wordt gebracht de op f1675 te taxeeren
waarde vau het op uit. 1897 nog uiet uit het bosch gesleepte hout (67 II*). Getracht zou worden om in 1808, behalve de voor dat jaar voorgeschreven werkzaamheden, ook
den achterstand over 1807 bn' te werken en zoo het nadeelig
saldo over het eerste jaar der exploitatie iu te halen. Volgens
eene in de Javasche Courant vau 8 Maart 1808 opgenomen bekendmaking rekende men dan ook in 1808, behalve brandhout,
circa 3400 AI3, timmerhout in Noord-Kradeuan te exploiteeren,
waarvan circa 2400 MP. in gekapten staat en ongeveer 10' 0 M\
op stam zouden verkocht worden , welke veilingen zouden plaats

hebben te Poerwodadi of Wirosari.

Bij het vellen, uitsleepen en vervoeren van het hout werd
eene voor de in de nabijheid werkende particuliere hontkapondernemingen schadelijke concurrentie zorgvuldig vermeden. De aau-

kap geschiedde in taak werk, tegen betaling: voor balkeu, naar

gelang van lengte, van f' 2 a f' 3,50 per BE*., en voor zwalpen,
voor watons en voor dwarsliggers van respectievelijk f 4, f'2,50
a f 4 en f 0.25 per stuk. Het uitsleepen van het hout naar de
verzamelplaats , gelegen aan den het geheele .jaar door per as
berijdbaren weg van Karangassem naar Wirosari over een afstand
van b paal, evenals het kavelen van de houtwerkeu . was
ondershands aan een Uhineeschen aannemer uitbesteed tegen
t' 2.75 per MP. voor balkenhout en t' 1,75 voor zoogenaamde kleine
houtwerken.
Afgescheiden van het verkregene door exploitatie (op den
nieuwen voet) van het complex Noord-Kradenan werd overigens
in ls','7 in eigen beheer nog gekapt: 1°. krachtens last, rechtstreeks ten behoeve van 's lands dienst (zie art. 11 van het
bosclireglenient), 6780 MP. djati- en 7:>2 MP. ander timmerhout,
en 2 . door voortgezette eigen exploitatie krachtens Indisch Staats*
blad 1>05 n*. 167 van de daarbij bedoelde drie djatiboschperceelen in Samarang en Boerakarta, zoomede door aankap bij
wijze van cultiiurmaatregel
in sommige gewesten (o. a. ook in
3

Djokjokarta), 10:J7 \1 . djati-timmernout, 16804 stuks d,jati-

dwarahggers en 1742 MP. niet-djati timmerhout, benevens aan
i
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brandhout (djati- en ander) respectievelijk 1818 en «J58 itapelmeter.

Aan den lande verschuldigde

De eigen exploitatie van de zooeven bedoelde (indertijd vruchteI'itgestrckt-
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loos uitbestede) perceehn in Bamarang en Soerakarta leverde,
nadat bij deze exploitatie voor stutsnkeninfl de hulp van een
aannemer in .Mei 18i*7 was kinnen te ontvallen (zie vorig verllaff, blz. 218), geen noemenswaardige moeielijkbeden meer op.

Gewesten.

Uit den voorraad bout, afkomstig van de sub 2 . bedoelde
sankappingen , werd in 1897 op pul>lieke veiling ten voordeele
van den lande verkocht eene bontmassa, bestaande uit lii-Mö
stuks dwarsliggen, 1585 M3. djati-en901M*.ander timmerhout,
zoomedf 453 stapelmeter djati- en 358 stapelmeter ander brandhout. Voorts werd uit dien voorraad eene hoeveelheid Tan 86M*.
djati' en «til M1. ander timmerhout tegen regnlariaatie aan andere
departementen afgestaan en 14 Ms. djati-timmerhout aan den
soesoehoenan van Soerakarta verstrekt.

I>. E x p l o i t a t i e d o o r c o n t r a c t a n t e n . Voor de in
uitbesteding te brengen bosch|>ereeelen bleven ook in 1897
gevolgd, behoudens enkele aanvullingen ' ) , de voorwaarden .
.nedergelegd in de model-contracten, in de jaren 1888 en 1889
vastgesteld (zie n , s . 449? en 4498 van het Bijblad op het
Indisch Staatsblad) respectievelijk voor het leegkappen van
weder met djati te beplanten bosseben (leegkapperceelen)
en voor het van dood en omverliggend hout zuiveren van bosschen (zuiveringsperceelen). zoomede het leegkappen van uit
het boBchareaal af te voeren bosseben (afbakeningsperceelen).
De boschperceelen van eerstbedoelde categorie (leegkapperceelen)
werden dus afgestaan (zie echter bet hierna medegedeelde betretfende het perceel Pirang tegen betaling door de ondernemers van eene bepaalde som voor de gebeele honfanassa. te
voldoen in zooveel termijnen als bet aantal jaren bedraagt binnen welke de exploitatie moet zijn afgeloopen , terwijl voor de
zuiverings- en afbakeningsperceelen per massaeenlieid moet
worden betaald, d. i. dat voor het op de verzamelplaatsen aangebraclite bont, binnen drie maanden na opneming vanwege bet
bosebtoeziebt van de verkregen hoeveelheden , door den ondernemer moet worden voldaan zekere retributie per M\ vierkant
beslagen timmerhout en per stapelmeter brandhout.
Laatstbedoeld stelsel. dat gezegd wordt meer in den smaak
der ondernemers te vallen dan betaling voor de gebeele boutmassa, en waaraan voor beide partijen minder risico verbonden
is, zal ingevolge gouvernemsntsbesluit dd. 25 Juni 1898 n". 5
(Javascbe Courant dd. 5 Juli 1898, zoomede Bijblad op het
Indisch Maatsblad n . 5301) voortaan ook voor leegkapperce den
regel zijn. Bij gemeld besluit is namelijk een op dien grondslag
ingericht model-contract voor de aanbesteding van leegkapperceelen vastgesteld , dat nog in enkele andere opzichten van bet
tot dusver voorgeschreven model afwijkt.
In afwachting van deze beslissing bleef in 1897 en de eerste
helft van 1898 het gelasten van nieuwe aanbestedingen van
leegkapperceelen zoo goed als gestaakt. Die, welke in 1897 uitbesteed of herbesteed werden, waren bijna alle de zoodanige,
tot welker uitgifte reeds in 't laatst van 1896 besloten was. Van
de 12 in 1897 aangeboden leegkapperceelen, soms bij herbesteding (in een enkel geval zelfs bij tweede of derde herbesteding) , konden er 5 worden toegewezen , en in 1 geval. betreffende het straks te vermelden perceel Piraug in Kembang, werd
tot onderbaudsche gunning overgegaan , nadat de eenige gegadigde hij de berbesteding. die voor f 23 00O bad ingeschreven (f t)905 beneden den door deu houtvester berekenden en
nader ge wijzigden minimumprijs van f 29 905) kort daarop verzocht bet perceel te mogen aanvaarden tegen f 30000. In 1897
werden dus ij leegkapperceelen afgestaan , en wel tegen de in het
volgende staatje vermelde sommen voor de gebeele boutmassa.
Dit dat staatje blijkt tevens dat bovendien toegewezen werden
1 afbakeningsperceel en 4 zuiveringsperceelen.

') Oinler «lic aanvullingen behoorde o. :i. de opneming: (ingevolge g o u v e r nementsbcsluit ilil. .'tO September 1890 n°. fit van een nieuw a r t i k e l , bohelzende dat ile ondernemer verplicht is op bet hein ter exploitatie f of ter znivering)

afgestaan boachterrein mijnbnuwkundigo onderzo kingen en nynontenmingm
met al de daartoe iiehnorende werken door hei Gouvernement en krachtens
door het Gouvernement verleende of goedgekeurde vergunningen en ennce-sies
toe te talen . tegen vergoeding door den onderzoeker of nnt::inner van de
d a m i n o r veroorzaakte s e i n d e . \\ a a n a n het bedrag . in lien de belanghebbenden
daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen geraken , in het hoogste ressort

zal worden bepaald door eene dior het hoofd van gewestelijk bestaai tebenoeinen commissie van drie deskundigen.
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Het contract betreffende bet ondersbands gegunde perceel
Pirang (in het district Ngoempak der afdeeling Bodjonegoro
van de residentie lïembang) was van bijzouderen aard , in zoover
daarbg bedongen was dat het uit de exploitatie te verkrijgen
hout. tegen bepaalde bij de aaubestedingsvoorwaarden bekend
gemaakte prijzen. ter beschikking moest worden gesteld van
den dienst der werken in de Solo-vallei, terwijl het timmerof het brandhout, dat voor die bestemming niet noodig mocht
zijn of niet aangenomen mocht worden , ter vrije beschikking
van den ondernemer zou blijven. In de leveringsprnV.en zijn begrepen de kosten van vervoer naar- en die van opstapeling, enz.
op de in liet contract genoemde plaatsen van levering. Behalve
betaling voor de geheele boutmassa tot zoodanig bedrag als geboden en door het Gouvernement aannemelijk geacht zou worden ,
was bovendien bij het aan de aanbestedingsvoorwaarden betreffende Pirang gehechte ontwerp-contract bedongen dat, büaklien
de ondernemer brandhout exploiteerde, hij voor eiken op de versamelplaatsen aangebraebten stapelmeter eene retributie zou
moeten betalen van f 0,25. '-')
Traden dus in 1897 11 nieuwe boschcontracten in werking
(waarvan er 3 gesloten werden met naamlooze vennootschappen ,
1 met een Europeeschen oudernemer en 7 met Chineezen) J ) ,
daarentegen telden op uit. 1897 17 contracten (10 voor leegkapping en 7 voor zuivering) niet meer mede, hetzij omdat de
werkzaamheden in het contractsgebied in 1897 beëindigd werden,
hetzij omdat het contract tusschentijds ontbonden werd. Dit
laatste gold het leegkapperceel Boeugatan in Bezoeki, waarvoor
de ondernemer in gebreke bleef den eersten jaartermijn (ad
f *2-J'>) te voldoen, en voor het overige de 10 boschperceelen
(7 !eegkap- en 3 zuiveringsperceelen), welke zich in banden
bevonden van de in staat van faillissement geraakte , Houtaankap-maatschappij Wijsman." Het jaar 1897 eindigde derhalve
(ongerekend de bosehexploitatie op buurlanden in Soerakarta)
met een totaal van 72 houtaankapondemeniingen (6 minder dan
op uit. 18%), van welke er 40 toebehoorden aan 4 naamlooze
vennootschappen, terwijl de 32 andere in handen waren van
21 bijzondere personen (9 Europeanen en 12 Chineezen). Bedoelde 72 ondernemingen betroffen 50 gewone (weder met djati
') In Januari 18H.H is nog voor :i leegkapperceelen, alle in het distriet
Padargan der voormelde afdeeling Bodjonegoro, M M inschrijving g e h o u d e n ,
mede met beding dat het te verkrijgen hout tegen de contractueel vastgestilde p i j z - n Ier beschikking is te stellen van den dienst der werken in de
Solo-vallei. E l k e dier exploitaties zal echter n i e t , zooals P i r a n g , 2 j a a r ,
maar B jaar duren. Aannemer is geworden een C h i n e e s , respectievelijk tegen
f SSSSO, f 13 800 en f lG8!iO en bovendien tegen eene retributie van f 0,25
per te verkrijgen stapi Imeter brandhout. De exploitatie van Pirang is in
lianden van een Europeeschen ondernemer.
*) T w e e der inschrijvers van Cliinee-ehen landaard kregen elk t w e e perceelon in h a n d e n , hetgeen ook het geval w a s met een der naamlooze
vennootschappen.
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te beplanteu) leegkapperceelen, 4 eibakeningsperceelen (wel
leeg te kappen maar niet weder niet djati te beplanten) en 18
zuiveringsperceelen.
Behoudens voormelde gevallen waarin tot ontbinding van de
overeenkomsten werd overgegaan , kwamen de door de houtcontractanten verschuldigde betalingen over het algemeen behoorlijk binnen. Tot verhaal op de borgen van den gewezen
ondernemer van Boengatan (voor de verdere exploitatie van welk
perceel in October 1898 eene aanbesteding zou worden gehouden) zijn de noodige maatregelen genomen.
Ten einde ileu l a n d e , afgescheiden van verbeteringen welke
met dat doel nog zouden zuil aan te brengen in de coutractueele
bepalingen betreffende de uitgifte van bosebperceelen (waartoe,
voor zooveel betreft de leegkapperceelen, zooals hiervóór blijkt,
sedert is o v e r g e g a a n ) , nog langs anderen weg zooveel doenlijk
te vrywaren tegen scbade, ingeval de houtcontractanten in hunne
verplichtingen tekort schieten , is bn ordonnantie dd. 7 Mei
1898 (Iudiscb Staatsblad n . 168) eene algemeene voorziening
getroffen, waarbij 's lands kas voorrahg is toegekend ter zake
van schuldvorderingen , voortspruitende uit niet aannemers gesloten overeenkomsten betreffende de exploitatie, de zuivering,
de u i t d u n n i n g of de afbakening van 's lands bOMChen.
Blijkens de uit de verschillende bosebdistricten verkregen
opgaven omtrent de door ondernemers in de gouvernement—
residentiëu in 1897 gekapte hoeveelheden djatihout (voor elke
onderneming gespecificeerd sub II van de meer aangehaalde bijlage BBB hierachter', was de totale productie van timmerhout nagenoeg geheel gelijk aan de in 1 8 % verkregene (124695 tegen 124690
AP.), terwijl die van brandhout belangrijk hooger was (327 932
tegen 279 722 stapelmeter). Van de bedoelde productie van
124 695 M 3 . timmerhout werd in de leegkapperceelen verkregen
73113 I I * . , daaronder 3064 II*. in de atbakeniugsperceelen.
en in de zuiveringsperceelen 51 582 M*. De herkomst van de
327 932 stapelmeter brandhout was verdeeld als v o l g t : leegkapperceelen 281612 (waaronder voor de afbakeningsperceelen
17 230) en zuiveringsperceelen 46320 stapel meter. Üe gedurende
de laatste vijf j a r e n , voor zoover bekend . door houtkapondernemers in de gouveruementsresidentiën en in Soerakarta gekapte
hoeveelheden djatihout (alles ter vrije beschikking van de expioitanten . uitgenomen een deel der productie van een onderneming
in 1893 en 1894 en van één onderneming in 1897 I bedroegen als
volgt:
Djnti-timnicrhont (in M" .
1'jati" brandhout (in •tapelmeters).
(/oiivernements- ^
1
m
Gouvernement*. .
v^.,...<;.i.t... ..*. f, u e n i(,ai(a t e z a m e n .
,
,_
Soerakarta. J e zuineu.
landen.
18";) 0) landen.
4 638
121 158
36 M S
IM 1M
Ml 011
i te sta
181 461!
312 431
1!>:ti
i ::7 002
48 968
1894 il 127 070
I8Ü5
180C
1 891

d)

112 088
124 090
1 14 695

e)
7 491
2210

<•)

U i 181
126 905

269 520
•JT'.I 72-J

d\ ïil DM

*)

32 032
29 3S2

c)
311 754
357 311

van J a v a naar Nederland en den vreemde (voornamelijk Afrika)
gedurende 1897 uitgeroerd 23 007 BI*, djati-timmerhout, tegen
25 182 M» m 1890.
Met betrekking tot de aanschaffing van djati-timmerhout door
de departementen der burgerlijke openbare w e r k e n , van binnenltndaeh bestuur en van oorlog zijn uit 14 gewesten van J a v a
opgaven verstrekt. Deze inkoopen (alleen die in bedoelde g e westelijke opgaven vermeld) beliepen in totaal 6142 M 3 . , doch
het opgegeven besteed b e d r a g , ad f 250 7 5 8 , heeft slechts bet r e k k i n g tot 5490 M :I ., hetgeen neerkomt op een algemeenen
middelprijs van f 45,60 per M*. Over 1896 wezen de opgaven
uit 18 gewesten op den inkoop voor de behoefte van bedoelde
departementen van 10 02<; M 3 . en op een besteed bedrag (voor
9398 .Ml van f 434 090 of gemiddeld van f 46,18 per M 3 .
De in 1897 door particulieren krachtens vergunning en door
de inlandsclie bevolking Krachtens licentie gekapte hoeveelheden
hout bedroegen, ongerekeud 4860 stuks s a d e n g p a h n e n , aan
timmerhout 240 84*. djati* en I l'.H I I ' . wildhout (tegen respectievelijk 403 en 1027 M*. in 1896). en aan brandhout respectievelijk
45 en 365 stapelmeter (tegen 67 en 234 in 1896).
Balen en lasten. Het omtrent de geldelijke uitkomsten van
's lands boechbeheer door den dienst van het boschwe/.en geleverd jaaroverzicht (waarin echter, wat de kosten van het personeel betreft, geen rekening is gehouden met pensioenen , verlofseu nonaetiviteitstrak temen ten , opleidings-en uitzendingskosten)
wijst over 1897 een voordeelig verschil van de „ b a t e n " boven
de J a s t e n " aan ten bedrage van f 1 0 3 9 1 6 0 , tegen f 1222 223
volgeus de becijferingen over 1895 en f 1 006123 volgens die
over 1896. Dat het berekende voordeelig saldo ook n u , evenals
in 1890, beneden dat van 1895 bleef, vindt voor een groot deel
zijne v e r k l a r i n g , behalve in de m a t i g i n g , welke, in afwachting
van het tot stand komen van nieuwe aanbestedingsvoorwaarden
voor leegkapperceelen (op den voet van betaling per massae e u h e i d ) , was betracht in het ter exploitatie aanbieden van
dusdanige bosebperceelen ' ) , voornamelijk ook in de omstandigheid dat ter zake van een 10-tal in den loop van 1890 tijdelijk
gestaakte exploitaties, welke zich in handen hadden bevonden
van eene in staat van faillissement geraakte naamlooze vennootschap . en ter zake van u elke in 1895 onder de baten begrepen
was een bedrag van f 232 428 en in 1896 nog van f 4 5 2 2 5 ,
over 1897 niets aan den lande werd opgebracht.
Eene specificatie der , baten " en „ l a s t e n ' ' volgens de bovenbedoelde jaaroverzichten over 1895, 1896 en 1897 zal men a a n treffen aan het slot van de tueervermelde bijlage B B B .

C. Veeteelt.

Mededeelingen omtrent den gezondheidstoestand van het vee
op J a v a en Madura gedurende 1897 en omtrent het veeartsenijop den voet van leverii*o" :ian den h a d * [en waarvoor het eontróct ia Maart 1895
kundig toezicht zijn opgenomen op blz. 74/76 hiervóór.
verstreek;, 5176 M ' . , waarvan erhler H M M ' . aa:i den ondernemer verbleef.
W a t betreft de werkzaamheden van de in 't laatst van 1890
b) Hieronder voor Nfjlehoer (zie de voorgaande noot! M 0 i [ M * . , waarvan aan
benoemde commissie voor de nadere behandeling van het plan
den ondernemer verbleef 2275 MA
t o t oprichting van eene haltwilde paardenstoeterij op een der
eilanden in het zuidoosten van den Archipel (zie vorig v e r s l a g ,
r) Niet opgegeven.
</) Hieronder voor liet in 1897 op den rost molevprinar aan dea lande uitbe*teed . blz. 2 1 8 ) . kan worden medegedeeld dat zij haar rapport heeft
ingediend en hare voorstellen, tijdens de afsluiting te Batavia
perceel Piran;; (Bembang) 529 M ' . timmerhout en 417 stapelmeter brandhout.
Hoeveel ilaarvan ter vrije beschikking van den ondernemer verbleven was . blijkt
van de bijdragen voor dit gedeelte van het verslag, bij het
voorshands niet.
d e p a r t e m e n t van binnenlandsch bestuur in behandeling waren.
O m t r e n t de in gang zijnde proeven tot verbetering van den
O m t r e n t den afzet van djatihout op J a v a zijn slechts uit ! iulandschen paardenstapel in de Preanger Regentschappen valt
sommige gewesten opgaven o n t v a n g e n , die bijeengebracht zijn aan te teekenen . dat van het eerste 15-tal uit het in gemeld
sub I I I van bijlage BBB. Nopens den afzet op publieke veiling gewest (te Poerabaija) bestaande militaire remonte-depöt voor
zijn slechts uit zes gewesten cijfers v e r s t r e k t , volgens welke de inlandsclie [jaardenbezitters als tokdieren beschikbaar gestelde
daarbij behaalde prijzen gemiddeld zouden hebben bedragen voor hengsten 2 ontvielen (één door sterfte en één door afkeuring),
timmerhout f 10,11 a f 32 per M'. en voor brandhout f 1,45 a waarvoor 2 andere te Poerabaija gekozen werden. De maatregel
f 2 per stapelmeter. De omtrent den onderhandschen afzet van had overigens, naar gemeld w o r d t , veel succes; de i n l a n d e r s ,
hout ingekomen gegevens hebben betrekking tot 9 gewesten van aan wie de hengsten verkocht werdeu , onder voorwaarden welke
J a v a , en wijzen op eene hoeveelheid van 34 378 II*. timmer- het gebruik als dekhengst verzekeren, droegen er over het albont en 64133 stapelmeter b r a n d h o u t , doch in vele gevallen
is geen opbrengst vermeld. Voor zooveel èn hoeveelheid én op') .Sederi in J u n i 1898 de nu u w c v o o r w a a r d e n y.jjn v a s t g e s t e l d , zijn reeds
brengst bericht i s , komt men voor timmerhout tot eene hout- , uitbestedingen aangekondigd (te boaden in de naaadea December isit8 en
3
massa van 14 705 M . en voor brandhout tot 50 206 stapelmeter. Januari en Februari 1899) met betrekking tot -ïi leegkapperceeJee (0 in
een en ander verkocht tegen f 494171 en f 96 7 3 8 , of gemid- Sawa rang, i in Bembaag, 1 in Bamamng en Bembasg, :i in Hadloen, 1 in
' in Japara, -.' in Boerabafls, i in Pekakmgaa, l in
deld het timmerhout tegen f 33,60 per SI*, en het brandhout Maaioen en Bembaag, .>
Soerakarta en 1 in Kedlri). Daaronder waren •onunige, welker exploitatie
tegen f 1,92 per stapelmeter. De gewestelijke gemiddelden liepen door
Int hiervoor bedoelde faillissement in den loop van 1896 «rasgestaakt,
van f 24.80 tot f 39 en van f 0,94 tot f 2,70. Volgens opgaven tei wijl onder de overige er ook w a r e n , w e l k e r e e d s in 1896 Of 1897 VTSektevan den directeur van financiën werd uit de verschillende havens loos e e n s of m e e r m a l e n w a r e n a a n g e b o d e n .
«) Hieronder voor liet perceel Hgfeboer (ia Rembaap;). dat ,7ee.\ploiteerd werd
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gemeen goed zorg voor, stelden de beesten voor een matig dek geld ter beschikking van de bevolking en kwamen lmnue ter
zake jegens bet bestuur op zich genomen verplichtingen getrouw

na. Volgens de gebonden unteekeningen over de eerste 17

maanden dat de proet' in werking was, dat is van aanving
December 1890 tot uit. April 1898, werden 1097 merries door
deze hengsten bevrucht en waren 120 veulens aangegeven. Alleen
over 1897 bedroegen deze cijfers respectievelijk 791 en ;>>S.
Met betrekking tot de bij Indisch Staatsblad 1897 n". 87 getroffen maatregelen tegen het gebruik van te .jonge paarden en
van kreupele of gewonde dieren («ie vorig verslag, hlz. 21* 219)
wordt in de gewestelijke verslagen vrij algemeen de verwachting
uitgesproken dat de handhaving daarvan /al blijken van gunstigen invloed te zijn op het gehalte van den paarden* en veestapel. Hiertoe zal veel bijdragen de medewerking van het
publiek, blijkende uit de oprichting — te Batavia en Makasser —
van vereemgingen tot bescherming van dieren, waarvan de
eerste op uit. 1897 307 leden telde, ongerekend eenc afdeeling
in de residentie Bezoeki met 70 leden. Sedert werden nog twee
afdeelingen opgericht in Pasoeroean , namelijk te Malang met
50 en te Baugil met 30 leden. Uit. een drietal gewesten zijn
opgaven ontvangen van gedurende het verslagjaar wegens misbandeling van dieren gestrafte personen , namelijk uit Batavia,
llembang en Madioeu , waar uit dien hoofde respectievelijk
499, 321 en 104 personen tot geldboete werden veroordeeld.
Op de prijsvraag voor eene in 't Nederlandsen geschreven
beredeneerde populaire handleiding 1' voor inlandsche paar*
denfokkers en paardenbezitters. en 2" voor inlandsche veefokkers en veebezitters zijn verschillende antwoorden ingekomen ,
welke zich, volgens berichten van Juni 1*98, nog in handen
van de jury bevonden, lutusschen is machtiging verleend om
het in 't vorig verslag bedoelde Javaausch handschrift, over de
verzorging, enz. van den buffel, tot een getal van 2500 exemplar e n , van regeeringswege ter perse te doen leggen en zoo onder
het bereik van de inlandsche bevolking te doen komen.
Gedurende 1897 werden wederom ten behoeve van vereenigingen, welke zich de verbetering van het paardenras ten doel
stellen , subsidies uitgekeerd , ditmaal enkel aan de Buitenzorgsche en Preanger-wedloopsociëteiteu en aan de vereeniging „het
Sandelhout-stamboek", die dezelfde bedragen als in ÏSOO ontvingen, namelijk f 5000, f2000 en f 3000. Omtrent de bemoeiingen van laatstgenoemde vereeniging zijn de volgende
mededeelingen ontvangen. In het stamboek /.ijn 70 Sandelhoutpaarden (10 hengsten en 00 merries) ingeschreven en uit de
ingeschreven merries werden in de vijf jaren 1893 t/m 1897
respectievelijk •">, 10, 20, 10 en 22 of in 't geheel 73 veulens
geboren, waarvan er bij het einde van 1*97 nog 07 in leven
waren.
Voorts werd getracht in de Preanger Regentschappen onder
de inlanders het houden van paardenniarkten te bevorderen en die
markten tevens als tentoonstellingen van paarden te doen dienen .
door van bestuurswege premiën uit te loven voor de beste en
fraaiste aan inlanders toebehoorende exemplaren. \ ermits een
7-tal afdeelingshoofdplaatsen of hoofdplaateen van eontróle-afdeelingen daarvoor in aanmerking kwamen , en voor elke tentoonstelling op f 300 aan premiën werd gerekend , stond de Kegeering
voor dit doel f 2100 toe. Vóór uit. 1897 konden evenwel nog
slechts twee tentoonstellingen plaats vinden, één ter afdeelings-

hoofdplaats Soemedang en één op de hoofdplaats der 1contróle*

afdeeliug Trogoug (afdeeling Tiitjalengka); de overig' gouden
in 1S98 worden gehouden.
Voor het uitloven van prijzen bij de up .Madura ouder de
bevolking in zwang zijnde stieren-wedrennen (kereppan) werd
wederom f 1500 beschikbaar gesteld onder de in't vorig verslag

(blz. 219) vermelde voorwaarden.
Ten einde in de behoefte aan goede tokstiereu op evengenoemd

eiland te voorzien, werden in 1807, op aansporing van het
bestuur, in eenige streken door de bevolking van dichf bij elkaar
gelegen dessa's voor gezamenlijke rekeningspringstierenaange- !
kocht. Evenzoo verleende in Kadoe het gewestelijk bestuur zijne
tusschenkomst om voor de bevolking teekvee van Bangkallan
(Madura), dat zou dienen ter verbetering van het ras. aan te |
koopen. Verschillende personen bleken van die gelegenheid , in
't geheel voor 07 beesten<, te willen gebruik maken. Alvorens
tot de bestelling daarvan over te gaan , werden nog inlichtingen gewacht van den assistent-resident van Bangkallan.
Betreffende het aantal in 1897 geslachte buffels, runderen,
paarden, varkens, schapen en geiten werden slechts de vol- j
gende opgaven ontvangen :

Duffels.

Batavia (hoofdplaata)
Krawang
[gewast]
PrMngW Keg1. ( „ )
Ragelen
( „ j
Madioen

|

..

.
.
.
.

.
.
.
.

) .

.

. .
16ui
. .
20^:1
. . 21Ü57
. . '.»222
.

.

12 1U3

Runlcreii

Schapen en
1'aanlen. Varken*, geiten.

7812
na
2 528
I41N

•

57
I IHA
ISS

21013
„
.,
1 OOci

8 5(iS

145

„

7557
„
„

Omtrent den omvang van den binnenlandscheu handel in vee
en paarden zijn de ingekomen opgaven te onvolledig om te
worden medegedeeld. Op den belangrijken veepassar te Koedoes
in J a p a n ging in 1897 minder om dan in de twee voorafgegane
jaren. Terwijl namelijk in elk der jaren 1896 en 1890 op die

veemarkt tusschen de 18 000 en 19000 buttels koopers ronden,
werden er iu 1897 niet meer dan 12 897 verhandeld, welke
gedeeltelijk naar Bamarang werden uitgevoerd . gedeeltelijk biunen het gewest bleven.
Aangaande den invoer op Java en Madura van vee en paarden
van plaatsen daarbuiten zijn over 1897 in de gewestelijke verslagen enkel met betrekking tot de hoofdplaats Batavia mededeelingen aangetroffen. Aldaar werden ingevoerd 1951 ossen en
runderen . bijna alle van Bali (slechts 100 stuks werden verkregen van Waingapoe op Soemba) en 1004 paarden, waarvan
137 uit den vreemde (135 van Australië en 2 van Singapore)
en de overige uit onze eigen bezittingen , namelijk van Waingapoe
(Soemba) 339, van Soembawa 307, van Flores 121, van Savoe
97 en van de Molnkkeii en Bali 3. Van de ingevoerde paarden
werden er 841 op publieke vendutie verkocht. Volgeus de algemeene handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië over 1897
werden in dat jaar op .lava en Madura van buiteu NederlandschIndië ingevoerd 480 paarden (207 uit Nederland, 270 uit
Australië en 3 uit Singapore).
§ 2.

Biiiteitbi-zitliiKjvn.

\ . Landbouw
I".

Inlanil.M'lit' hitulliunw.

ii. E e n j a r i g e

gewassen.

Hijst. Voornamelijk ten gevolge van ongunstige weersgestoldheid en hier en daar ook van de muizenplaag waren de nitkomstcn van den rüstbouw gedurende 1897 in verreweg het
grootste deel der buitenbezittingen over 't algemeen slechts matig
(verg. ook hoofdstuk (3 hiervóór). In de afdeeling Iliran en
Banjoeasin der residentie Palembang was het nadeel doorveldïnuizen aangericht in dier voege toegenomen dat de bevolking
reeds in de laatste twee jaren van hare padi-velden zoogoed als
niet had kunnen oogsten, eene omstandigheid waarin dedirecteur van 's lands plantentuin te Buitenzorg aanleiding heeft
gevonden om de vraag in studie te nemen of de plaag wellicht
met behulp van de onlangs ontdekte LoefHer'sehe bacil met
goed gevolg zou zijn te bestrijden. Waar zich hier en daar
BChaarschte aan rijst deed gevoelen, kon daarin gelukkig overal
door aanvoer van elders worden voorzien. Buitengewoon overvloedige padi-oogaten worden gemeld uit enkele gedeelten van
Sumatra. namelijk nit de afdeeling Ogau Ilir der residentie
Palembang, de afdeeling Assaban der resideutie Oostkust van
Sumatra, zootuede uit Groot-Atjeh en vele streken der afdeeling
Noord* en Oostkust van Atjeh, speciaal de Pedir-streek.
Productiecijfers zijn slechts geleverd ten aanzien van Banka,
Billiton en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. In de
beide eerste gewesten zou , volgens de gewestelijke verslagen .
in 1897 geoogst zijn respectievelijk 139 000 en 40 900 pikol rijst,
tegen 159 700 en 44 000 pikol in 189G , en in het laatstgenoemde
gewest p. m. L~ millioen gantaugs, d. i. (de gantaug stellende
op ui pikol) 2 700 000 pikol, tegen ruim 22 millioen gantaugs
(2 200 000 pikol) in 1890.
Het verbouwen van rijst op sawahs wordt gezegd te zijn
toegenomen in de afdeeling Kommering en Ogan Oeloe, Enim
en .Ie Kauau-districten (residentie Palembang), in de afdeeling
Assaban (residentie Oostkust van Sumatra), in het gouverneinent Atjeh, op Banka. in Menado en in de afdeelingen Timor
en Soemba der resideutie Timor en onderhoorigheden. In !aatstbedoeld gewest ging de bevolking , op aandrang van het bestuur,
over tot het uitzaaien van padi-bibiet op kweekbedden terwijl
van bestuurswege mede gezorgd werd voor den aankoop te
Makasser van betere soorten zaadpadi.
In verband met de reedb opgedane ervaring dat de in 1895
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plaats gehad hebbende zending van «'en tweetal distrietshoofden
uit de Minahassa naar .lava ten einde zich me! verschillende
landboiiwaangelegenheden beter vertrouwd te maken (verg. daar*
omtrent laatstelijk blz. 219 van liet vorig verslag) niet zonder
vrucht bleet', werd de resident van Menado bij gOUVernementsbesluit van 1 December 1897 n". 14 gemachtigd om voor hetzelf'de doel voor den t(jd van twee j a i e n naar .Java t e dirigeeren
een zestal j o n g e l i e d e n . zonen van invloedrijke hoofden iu gemeld g e w e s t , die do lioofdenschool te T o n d a n o bebben doorloopen. Tijdens de afsluiting te Batavia van de mededeelingen
voor dit gedeelte van het verslag bevonden de bedoelde j o n g e lieden zich in de Preanger R e g e n t s c h a p p e n . <>in n e b l a t e r ,
overeenkomstig een door den hoofdinspecteur der cultures ontwiupen reisplan, ook naar andere deelen van .lava te begeven.
O m t r e n t den in- en uitvoer van rijst en padi kunnen ook
thans weder geene betrouwbare opgaven worden verstrekt. De
in de buitenbezittingen rechtstreeks uit d e n vreemde ingevoerde
hoeveelheden beliepen, volgens de algenieene handelsstatistiek
van N e d e r l a n d s c h - l u d i ë , over 1897 ruim 1','« niillioen pikol rijst
(de hoeveelheden padi herleid tot die van gepeld p r o d u c t ) ,
waarvan in de gewesten Oostkust van S u m a t r a , Riouw en onderhoorigheden en Palembang alleen ruim 1 millioen . namelijk
respectievelijk 085 0 0 0 , 183000 en 145 000 pikol. Ook in Atjeh
en onderhoorigheden waren de rijstinvoeren belangrijk: op de
plaatsen aldaar waar liavenkantoren b e s t a a n , werd van buiten
Nederlandsch-lndiê', uitsluitend uit P i u a u g en S i n g a p o r e , ingevoerd 112 000 pikol van dat voedingsmiddel, terwijl iu de
overige gewesten , altijd volgens gemelde handelsstatistiek , de
cüfers beliepen: Suniatra's Westkust 40 0 0 0 , Banka en Billiton
33 000 en 51 000 p i k o l , Wester- en Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo 38 000 en 40 000 en oostelijk gedeelte van den Arcbipel 164000 pikol.
N a a r gelang van den tijd van het j a a r en andere oorzaken
liepen de marktprijzen van rijst en padi niet alleen iu de verschillende g e w e s t e n , maar ook in de verschillende streken van
eenzelfde g e w e s t , zeer uiteen. Eene aan maandelijksche gemiddelden per gewest ontleende opgaaf wijst als uiterste grenzen ,
waartusschen zich die gemiddelden b e w o g e n , over 1 8 9 7 d e v o l gende bedragen aan :
Marktprijzen per
Marktprijzen per
piko! iij>t.
pikol padi.
Iloogate.

SumatraV P a d . Benedenlandon . .
Wes,t- I Pad. Bovenlanden. . .
kust , Tupnuoii

I

K.00
10.00
10.00
li,Ofl
s :..p
t\ o oo
10.00

Laagst*.

Hoogs.u.-.
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f
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4.OU
i.oo
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deii bedongen. In de onderafdeeling (tedjang en Lebong van
gemeld gewest was de oogst bevredigend : het product was
voor de inlandsche markt van goede ipialiteit en werd met
f 30 a f 50 per pikol betaald. Ter Oostkust van Sumatra
nam de eigen tabakscultuur der bevolking t o e , ten gevolge
van betere prijzen, / o o was in Assahan de productie in 1897
veel grooter tlan in vorige jaren en de soort zeer gewild.
De grootste consumenten waren de Battaks iu de bovenlanden van gemeld landschap. In de residentie Riouw leverde
de tabaksoogst niet genoeg op voor eigen gebruik . zoodat

uit Singapore p. m. L58 pikol Java-tabak ingevoerd moest
worden. Alleen uit de h'waittan-districten werd eene geringe
hoeveelheid tabak naar Indragiri uitgevoerd, waarvoor * 0,30 a
3 0,85 per katti werd betaald. Iu de Westerafdeeling van Borneo
werd ook iu 1897 door i u v e r van Singapore en Java in tb;
behoefte aan tabak voorzien. Aangezien echter bet ingevoerde
550 pikol minder bedroeg dan iu 1*90 (750 tegen 1300 p i k o l ) ,

schijnt de tot dusver onbeduidende cultuur zich eenigszins uit
te breiden. In de Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo bleef
het verbouwen van tabak voor «Ie inlandsche markt steeds afnemen. I n de streken van gemeld g e w e s t , waar men zich op
hel planten van tabak (uit Deli- eu .lava-zaad) voor de E u r o peesebe markt t o e l e g t , namelijk in de afdeelingen Amoentliai

en Doeaoenlanden, aoomede in het distriet BenoeaAmpat der
afdeeling Martapoera, was de oogst over het algemeen seerbevredigend : aan de cultuur wordt echter weinig zorg besteed.
Uit ds gouvernementalandschappen Boeleleug eu Djembrana op
Bali werd in 1897 respectievelijk slechts voor eene waarde van
f 28 451 en f 0381 aan tabak uitgevoerd (in 1896 besomden die
uitvoeren f 48 830 en f 6175).
De cultuur van k a p a s ( k a t o e n ) , welke slechts in enkele
streken van de gewesten P a l e m b a n g , Lampongsche Districten,
Zttider- en Oosterafdeeling van Borneo en ('elebes en onderhnorigheden nog van eemg belang i s . blijft langzamerhand
achteruitgaan . aangezien de inlandsche bevolking meer en meer
gebruik maakt van ingevoerde garens om er hare lijnwaden van
te weven.
* >uitrent de overige in de buitenbezittingen geteeld wordende
eenjarige gewasseu valt niets bijzonders mede te deelen.

b. O v e r j a r i g e

ge w a s s e n.

h'<>l(ir. Uitbreiding van de koftieteelt als vrije cultuur (over
7.50
O.IÜI
de aan de verplichte levering onderworpen cultuur ter Sumatra's
BM
1,00
Benkoelen
;>.:, i
100
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Volgens het gewestelijk verslag van Benkoelen werd in 1897
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(voor de grootste helft in de hoornschil). Deze hoeveelheid,
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t
waaronder intusschen ook begrepen was product uit de onder(i) Waar opgaven untlireken , is een -f ingevuld.
I>) Deze opgaat' loop) slechts o\er een gedaelte van lift jaar.
afdeeling Bedjang en Lebong tier residentie Palembang . was
grootendeels bestemd voor Batavia en P a d a n g , terwijl een klein
Overige eenjarige gewassen (andere dan rijst). De oogst, van tl j :i- , gedeelte werd vervoerd naar plaatsen in Palembang. N a a r g e l a n g
g o n g in het oostelijk deel van den A r c h i p e l , waar dit gewas van tijd en plaats van opkoop werd in Benkoelen bedongen
als hoofdvoedsel wordt g e b r u i k t , viel in 1897 over h e t algemeen f 25 i t 50 per pikol (voor Liberia-koflie f 14 a f 2 0 ) . alles
voor bereid product.
gunstig uit.
De uitvoer van e a s s a v e-meel (tapioca) u i t B i l l i t o u , w a a r d e
Iu de LampongscheDiatrieten werd de oogst, naar schatting
cassave als tweetle gewas veel wordt verbouwd . bedroeg iu 1897 p. in. 400 pikol, tegen f 30 a f 40 per pikol van de hand gezet.
slechts 70 p i k o l , tegen respectievelijk 42:!, 40o en 600 pikolin
Iu Palembang breidde neb de vrije koffieeuHunr het meest
1894, 1895 en 189G.
uit in de afdeeling Te bingTinggi, vooral in de onderafdedingen
In de Znider- en Oosterafdeeling van Borneo tonden proeven
Ampat Lawang en Sindang-streken. Aldaar werd «Ie oogst geworden genomen met het verbouwen van witte en bruine b o o u e n . taxeerd op 4000 en op I2O0 p i k o l . waarvan de verkoopprijzen
Ten aanzien van de door de bevolking voor eigen rekening tich bewogen tusscheii f 8 7 eu f 42 per pikol. Hoewel tic a a n gedreven teelt van t a b a k zijn uit sommige gewesten der bui- plani van Liberia-koflie nog geen bijzonder giooten omvang
tenbezittingen over 1897 de navolgende berichten ontvangen. heeft g e k r e g e n , telde men in de onderafdeeling Bawas van
Uit Sumatra's Westkust werden naar l'inang 877 806 en naar de/.elftle afdeeling Tebiug Tinggi toch ongeveer 750U0o boouien
Siugapore 247 578 K.G. tabak uitgevoerd. Aan hetgeen in vorige van die s n o r t , waaronder 500000 vruchtdragende. Te betreuren
verslagen reeds werd medegedeeld aangaande de tabakscultuur was het dat de prijs dezer koffie in de laatste maanden van 1897 bein Benkoelen , de Lampongsche Districten en Atjeh en onder- lungrijk daalde ; men bood toen niet meer dan f 15 a t 20 per pikol ,
hoorigheden is niets toe te voogen. Ditzelfde geldt ook voor tegen welken piiis velen weigerden te verkoopen. V:
Mi
Celebes, A m b o i n a . Ternate en Xoord-iïlores (residentie Timor). Doea (hoofdplaats der afdeeling Kommering en Ogan Oeloe, enz.)
In de Ranau-districten van de residentie Palembang werd, hoe- werd afgevoerd 7408 pikol (waaronder echter ook koffie van
wel de koffiecnltuur de teelt van tabak steeds meer en meer ver- Benkoelen en van Menggala in de Lampongsche Districten). In
dringt , toch nog p. m. 200 pikol van deze teet gezochte tabak den regel werd de koffie te .Moeara Doea opgekocht door ('higeoogst, waarvan liet grootste gedeelte voor uitvoer bestemd neesche en Palembangsche handelaren . tegen f 28 a f 45 voor
was. Voor uitstekende partijen kon tot f 300 per pikol \vor- de gewone eu f' 18 a f 25 voor de Liberia-soort. Van de hoofdr

104

[&. 2.j
Koloniaal verslag van 1898. [Nederl. (Oosfc-) Indiè'.J

plaats l'aleinbang werd uitgeroerd 88 15» pikol (daaronder 1045
pikol in de hooriiscliil). tegen 40 1!'3 ]>ikol in 1896 en 2019(5
pi kol in 1895.
In' Atjeh en onderhoorigheden bleef de koflieeiiltuur. hoewel
zij zich eenigs/ins uitbreidde, nog steeds van weinig beteekenis.
I)e aitroer ven Edi bedroeg 16 pikol, tegen 9 pikol in 180(5,
terwijl ook van Tripah ter Westkust eene kleine hoeveelheid
werd uitgevoerd.
Ter Oostkust van Bnmatra legde men zich vooral in Anshan
én Batoe B a n op de bedoelde eurtnur toe, terwijl in de afdeelingeu Boren* eu Beneden-Langkat veel koffie werd geplant op
\ roepere tabaksgronden.
In Indragiri, zoomede in Kwanten (van waarin 1897 15pikol
koffie werd uitgevoerd, tegen 30 in 1896), vermeerderde het aan*
tal koftiebooinen in belangrijke mate; in l s 07 werden teKotta
Baroe 100000. te Batoeldjal 50000, te Pranap 3000 en te
Klajan 10 oo0 vruchtdragende boomen wngetrofien. In bet overig
deel van Sumatra is de kot'lieeultuur alleen in de hooggelegen
streken van Djatnbi en in liet landschap Korintji van eenige
beteekenis. De Korintji-kof&e ie van goede «nulliteit en bracht
in 1897 te MokkoMokko in Benkoelen, waar 112 pikol werd
aangebracht, f' 44 a f' 46 en te Padang f 52 M f 55 per pikol
op. De uitvoer heeft echter grootendeelé naar Indrapoera (Pa<langsche Benedenunden) plaats.
De tot dusver op de eilanden van den Riouw-Idngga-archipe]
verkregen resultaten wettigen liet vermoeden dat de grond aldaar
voor de kofliecultiiur weinig geschikt is.
Op Billiton werden in 1897 69 400 Liberia-boonien bij geplant,
terwijl vanwege de Billiton-maatschappij aan de bevolking een
pulper werd verstrekt, die te Dendang opgesteld is.
In Zuid-Celebes viel de kofSeoogsi in 1897 ruimer uit dan in
1 syti. Het gewestelijk verslag, dat in 1890 de koffieuitvoer te
Makasser opgaf' als te hebben bedragen 26026 pikol. bevat
over 1807 dienaangaande geen gegevens. Volgens de algenieene
handelsstatistiek van Nederlandsch-Indiè'zou van Makasser rechtstreeks naar buiten Nederlandsch-Indië, hoofdzakelijk naar NederUvnd eu naar .Singapore, zijn uitgevoerd, in 1890 20680 en in
1897 42570 pikol.
De koffie-nitvoeren van Boeleleng (Bali), waar ook vrij uitgestrekte kofne-aanplantingen in handen zijn van Chineezen .
besomden , volgens het gewestelijk verslag, m 1897 eene waarde
van f 2 010 431, tegen f1814725 in 1896 en f 1495 840 in 1895.
De koffie-oogst op Bali was in 1807 zeer ruim . doch er werd
nog al wat product aangehouden , eensdeels in afwachting van
betere prijzen , anderdeels uit gebrek aan vervoermiddelen , ten
gevolge van de cholera , die de meeste landschappen teisterde.
Klapiinimieii. De. teelt van klapperboomen breidt zich in een
groot deel der buitenbezittingen meer en meer uit, minder voor
de bereiding van klapperolie dan wel voor die van copra. De
uitvoer van laatstbedoeld product was. volgens de gewestelijke
verslagen , in 1807 weder het belangrijkst uit de volgende
streken: ter Suaiatra's Westkust, van waar 30500 pikol copra
werd uitgevoerd, — in de af'deeling Poeloe Toedjoe der residentie Kiouw en onderhoorigheden, van waar werd verscheept
naar .Singapore 93 000 pikol ter waarde van S 553 500, tegen
88 8<l0 pikol. opbrengende 1486 600 (verbeterd cijfer) in 1896, —
in de Westerafdeeling van Borneo, van waar werd uitgevoerd 6<> 000 pikol, tegen 85 300 pikol in het voorafgegane
j a a r , — op Bali. van waar voor eene waarde van f366 000 en Op
Lombok , van waar 34 000 pikol copra werd uitgevoerd , terwijl de
waarde der in 1896 van Bali verscheepte copra f400000 bedroeg.
Omtrent de overige gewesten die belangrijke hoeveelheden copra
uitvoeren, werden geen gegevens verstrekt. De handel in klapperolie bloeit voornamelijk ter Westerafdeeling van Borneo, uit
welk gewest in 1807 werd uitgevoerd 1556000 liter, tegen
1 314000 liter in 181)0. Overigens werd weder in vele streken een
niet onbeduidende handel gedreven in versche klappernoten.
Sago. in de afdeelingen Lingga en Battam van de residentie
Kiouw en onderhoorigheden . waar op uitgebreide schaal van de
sagocultuur wordt werk gemaakt, werd in 1807 respectievelijk
4800 en 100 kojang sago geproduceerd, tegen 3600 en 130
kojang in 1800. Wat het op Sumatra gelegen gedeelte der genielde residentie betreft, werd van Indragiri 450 en uit de
overige landschappen p. m. 2400 kojang uitgevoerd. De mindere
uitvoer uit Indragiri , van waar in 180!» 550 kojang werd verscheept, moet worden toegeschreven aan het heersenen van de
pokziekte in dat landschap, ten gevolge waarvan de bevolking

tijdelijk hare gewone bezigheden moest staken. De prijs van
ruwe sago bedroeg te Singapore gemiddeld S 1.20, de gezuiverde behaalde S 2.70 per pikol. De atap van sagopalmbladeren
bracht S I de 100 stuks op.
Peper. Hoewel de stijgende prijzen aanleiding waren dat ook
in andere deelen der biiitpiihezitthigen wat meer aandacht aan
] de pepercultuur werd gewijd, hieven in dit opzicht de gewesten
Atjeh en onderhoorigheden, Kiouw en onderhoorigheden en
Lampongsehe Districten de voornaamste plaats innemen.
In eerstgenoemd gewest kouden, ten gevolge van de politieke
omstandigheden, in 1807 niet zulke groote hoeveelheden worden
uitgevoerd als anders wel het geval zou geweest zyn. Te Segli
bedroeg die uitvoer 550, te Telok Semawe 335 en te Edi 2111
kojang, tegen respectievelijk 817, 358 en 3044 in 1896. De
kojang op een gemiddeld gewicht stellende van 2 1 ' 2 pikol,
beliep dus de totale uitvoer voor genoemde plaatsen ter noorden oostkust 64600 pikol. tegen 103 000 pikol in 1896. De peperteelt ter Atjeh's Westkust, waaromtrent geene cyferopgaven
bekend zijn. schijnt in 1897 weer aanzienlijk te zijn afgenomen.
Van Poeloe Weh bedroeg de nitvoer 1290 pikol, tegen 632 pikol
in 1800. I)e prijs, welke in den aanvang van het jaar $ 7,50
per pikol bedroeg, steeg later tot 8 15 per pikol; in 1896 bewogen de prijzen zich tassehen I 8 en $ 10,50.
Uit Kiouw wordt gemeld dat de vraag naar zwarte peper steeds
blijft verminderen , waarom men zich in hoofdzaak op de bereiding van witte peper blijft toeleggen. Met betrekking tot
den uitvoer werden in het gewestelijk verslag geene gegevens
verstrekt. Luidens de algenieene handelsstatistiek van Xederlandsch-Indië zou de uitvoer (naar Singapore) hebben bedragen
in 1807 13 007 pikol witte en 6103 pikol zwarte peper, terwijl
over 1896 diezelfde statistiek aanwees re-pectievelijk 22 190 en
8140 pikol. De prijzen liepen uiteen tusschen 8 16 en S 33,50
voor de witte en van s 10 tot 8 20 voor de zwarte soort, tegen
respectievelijk 8 15 a S 10 en 8 9 a $ 16 in 1890, alles per pikol.
In de Lampongsehe Districten was de peperoogst weder zeer
ruim: de uitvoer bedroeg dan ook p. in. 80 000 pikol, tegen
ruim 65000 pikol in 1890, terwijl de prijzen wisselden tusschen
1 v en f 17,50 per pikol.
Op Banka steeg de uitvoer van 1785 pikol in 1896 tot 1901
pikol in 1S07.
I it Benkoelen werd in 1897 1079 en uit de Westerafdeeling
van Borneo 570 pikol peper uitgevoerd. Over 1896 bedroegen
deze cijfers respectievelijk 566 en 812 pikol.
1

Musl.adliiolrii en kntidnageUn. Het in de gewestelijke verslagen
medegedeelde omtrent het aaukweeken door de bevolking van
deze gewassen , welker teelt slechts in enkele gewesten en nergens
op groote schaal voorkomt, bepaalt zich ook ditmaal weder
hoofdzakelijk tot eenige cijfers van uitvoer. Voor Sumatra's
Westkust bedroeg de nitvoer in 1897 2429 pikol noten (uit den
dop) en 940 pikol foelie, voor Benkoelen respectievelijk 84'/i
en 5'/s, voor Atjeh's Oostkust 121 en 19, voor de Oostkust
van Sumatra 048 en 74 en voor Amboina 2315 en 210 pikol.
De uitvoer van wilde noten ter Zuidwestkust van Nieuw-Guinea
(verg. vorig verslag, blz. 221), waarnaar in 1897, ten gevolge
van de dalende prijzen , weinig vraag was , zou 1126 pikol hebben
bedragen . tegen ruim 3000 in 1896.
Door den chef' der Ilde afdeeling van 's lands plantentuin
dr. J. M. .1 ANSE werd een voorloopig rapport uitgebracht omtrent
zijne in 1 slJ7 ondernomen reis naar de residentiën Menado en
Amboina ter bestudeering van de zich aldaar in de notemuskaataanplantingen vertoonende ziekten (verg. blz. 221 van het vorig
verslag, en blz. 84 van het verslag hiervóór). Het rapport was
bestemd om in uittreksel te worden gepubliceerd by het jaarverslag over 1897 van 's lands plantentuin, dat, tijdens de afBluiting te Batavia van de bijdragen voor dit hoofdstuk, in
bewerking «a».
De kruidnagelteelt bleef in de beide gewesten — Benkoelen
en Amboina
waartoe zich ook thans weder de ontvangen
mededeelingen bepalen, om de reeds in liet vorig verslag (blz.
221) vermelde redenen, over het algemeen steeds achteruitgaan
(alleen uit de aldeelintr Saparoea van laatstgenoemd gewest
wordt van eenige bijplanting gewag gemaakt). Intusschen leverden de nog bestaande aanplantingen in 1897 zulk een overvloedigen oogst, dat de uitvoer van kruidnagelen in dat jaar
dien van 1896 belangrijk overtrof. Uit Benkoelen en Bintoehau
toch werd 486 pikol en uit Amboina 2500 pikol verscheept,
tegen respectievelijk 43 en 355 pikol in 189(5. Het product uit
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eerstgenoemd gewest werd verhandeld tegen f 16, dat uit het
andere tegen f 20 per pikol.
Gambia: In de residentie Kiouw en onderhoorighedeu , de
afdeeling Iudragiri uitgezonderd, bleef de cultuur van gambier
gaandeweg achteruitgaan, zoowei door het uitgeput raken van
de oude tuinen en het gebrek aan den benoodigden boschgrond
voor het aanleggen van nieuwe, als ten gevolge van de bn' de
planters — uitsluitend Chineezen — bestaande gewoonte om,
buiten hunne geldschieters om, hun product elders, en wei
hoofdzakelijk te Singapore, van de hand te zetten, waardoor
deze laatsteu genoopt worden om zich in de uitgaven ten behoeve
van de ondernemingen zooveel mogelijk te beperken (verg.
daaromtrent het verslag van 1894, blz. 237). Overigens werkten
ook de lage marktprijzen (S 5 a S 13,50 per pikol) den lust tot
planten niet in de hand, terwijl de geldschieters er niet gemakkclyk toe overgingen om de door de over 't algemeen hooge
rijstprijzen gevorderde belangrijke voorschotten te verleenen,
waardoor verscheidene weinig produceerende gambiertuinen
moesten worden verlaten. Intusschen ging men erin de afdeeling
Tandjong Piuang toe over om, instede van op voormalige boschgronden, gambiertuinen aan te leggen in valleien en op lage,
somtijds drassige terreinen. Betrouwbare opgaven ten aanzien
van de grootte der productie en van den uitvoer kunnen niet
worden verstrekt. In de afdeeling Indragiri breidde de bevolking
de teelt van gambier belangrijk uit. Aangezien echter de tuinen
aldaar nog te jong zijn, had het verkregen product, waarvan
100 pikol kon worden uitgevoerd, nog niet de vereischte qualiteit.
Voor Indragiri-gambier kon dan ook gemiddeld niet meer dan
S 6 per pikol worden bedongen.
De uitvoer van gambier uit Padang, welk product hoofdzakelijk
afkomstig is uit de L Kotta (Padangsche Bovenlanden), bedroeg,
volgens handelsopgaven , 7881 pikol, tegen 0172 pikol in 1896.
Op Banka werden de aanplautingeu ook in 1897 niet onbelangrijk uitgebreid : volgens het gewestelijk verslag steeg het
aantal heesters van 19 484 900 tot 21 200 500 en de productie
van 11421 tot 13 459 pikol, terwijl het aantal kokerijen GO bleef
bedragen. De uitvoer had voornamelijk plaats naar gewesten op
Java s noorukust. en voor een klein gedeelta naar Paleinbang
en Singapore. Per pikol werd f 20 bedongep.
In de assistent-residentie Billiton en in de afdeeling Sarabas
der Westerafdeeling van Borneo bleef de bevolking zich met
ijver op de gambiercultuur toeleggen. In eerstgenoemd gewest,
alwaar de teelt eerst in de laatste jaren is ter hand genomen,
werden in 1897 p. m. 290 000 heesters in den groud gebracht,
waardoor het aantal tot omstreeks 500 000 kioin. Nopens de
plantsoenen in Sambas zijn geen opgaven bekend; alleen is
gemeld dat van daar in genoemd jaar uitgevoerd werd 2320 pikol
gambier, tegen 1800 pikol in 1896.
A'i(/»//.-, /.»//" en rameh. Wat deze cultures betreft, valt aan
hetgeen daaromtrent reeds in vorige verslagen is gezegd, ditmaal niets toe te voegen.
riitanijHutru. Ten aanzien van deze cultuur zijn alleen berichten ontvangen uit Atjeh en onderhoorigheden , Billiton en de
Westerafdeeling van Borneo. Wat eerstgenoemd gewest betrett,
werden in 1897 vau Segli, Telok Semawé en Edi uitgevoerd
118 240 pikol pinangnoten (11870 pikol pinang tjang en 106 370
pikol pinaug boelat), tegen 69 250 pikol in 1896. De prijzen
bedroegen per bara van 3 pikol S 18 a S 37,50 voor pisang
tjanff en S 11,50 a I 18,50 voor pinang boelat. tegen respectievelijk S 14 a S 20 en 8 9 a $ 12 in het voorafgegane jaar. Uit
Billiton , hoewel aldaar een groot aantal boomen werden bijgeplaut. vond geen uitvoer plaats, als niet looneud ten gevolge
van de lage prijzen, terwijl uit de Westerafdeeling van Borneo,
eveneens ten gevolge van de gedrukte markt, slechts 4300 pikol
piuangnoteu werd verscheept, tegen 7590 in 1890.
2'.

k'il'lionilimir aan de verplichte Irvciing onderworpen.

Siimalra'it WmÜHUL Van het denkbeeld om in sommige gedeelten van dit gewest eene geldelijke directe belasting in te
voeren, tegen intrekking in diezelfde streken van de gouvernementskoftiecultuur (verg. vorig verslag, blz. 222) is , zooals
reeds op blz. 12 hiervóór nader is uiteengezet, voorshands atgezien.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

De ten aanzien van de cultuur bijeen gebrachte statistische
opgaven zijn voor elke der drie hoofdafdeelingen van het gewest
opgenomen in bijlage CCC hierachter. Ten aanzien van den
omvang der plantsoenen moet men zich geheel verlaten op de
moeielijk te controleeren opgaven der iulandsche hoofden. Volgens die weinig vertrouwbare gegevens zouden de plantsoenen
bij den aanvang van 1897 (opgaven van jongeren datum waren
nog niet ontvangen) bestaan hebben uit ruim 108 millioen
boomen, waarvan in de Padangsche Benedenlanden omstreeks
1'/.. millioen , alle vruchtdragende (aldaar toch werd 't laatst in
den westmoesson van 1894/95 bijgeplant). in de Padangsche
Bovenlanden ruim 99 millioen (waaronder ongeveer 68' 2 millioen
vruchtdragende) en in de residentie Tapanoli circa 71 2 millioeu
(waaronder circa 4 millioen vruchtdragende). Tegenover de verleden jaar ontvangen opgaven , toen geen schattingen waren
ingekomen nopens de jonge plantsoenen, is slechts eene vergelijking te maken wat betreft het cn'fer der vruchtdragende
boomen , dat toen in totaal werd opgegeven als ruim 78 millioen
te hebben bedragen , derhalve thans circa 4 millioen minder.
Terwijl in de Padangsche Beneden landen het cijfer vrijwel onveranderd bleef, nam het in Tapanoli met circa 1 millioen toe,
doch wordt daarentegen voor de Padangsche Bovenlanden een
teruggang van p. m. 5 millioen vruchtdragende boomen gemeld.
BijplantiDgen hadden gedurende den westmoesson 1896 97
plaats in de Padam.rsche Bovenlanden tot een totaal van 4050300
boomen en in Tapanoli tot een totaal van 1250 300 boomen.
Waar de gronden voor gewone koffie minder geschikt werden
geacht, werd tot de teelt van Liberia-koffie overgegaan. Voor
de bijplantingen van gewone koffie werd voornamelijk van opslag uit de bestaande tuinen gebruik gemaakt, terwijl de bibiet
voor Liberia-koffie nagenoeg uitsluitend op kweekbedden werd
gewonnen.
Het onderhoud der tuinen had over het algemeen naar behooren plaats. Enkele inlandsche hoofden . die in het toezicht
daarop tekortschoten . werden administratief gestraft.
In verband met de weersgesteldheid gedurende 1897 — in
sommige streken heerschte te veel droogte gepaard aan hevige
winden, terwijl elders veel bloesem en jonge vrucht verloren
gingen door aanhoudende regens — viel de oogst vrij ongunstig
uit en bleef de ingeleverde hoeveelheid nog ongeveer 4000 pikoi
beneden de in 't vorig verslay vermelde raming van Augustus
1897, ad ruim 37 000 pikol, welke reeds 10000 pikol lager was
dan de inlevering van 1896. Uit het volgende overzicht blijkt
de levering gedurende de jaren 1893 t/m 1S97 voor elk der drie
onderdeden van het gewest.
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Uit den oogst van 1898 was tot uit. Juli van dat jaar reeds
ingeleverd 22 390 pikol, waaronder 313 pikol Liberia-koffie,
terwijl toen de geheele oogst geraamd werd op 31 800 pikol,
waaronder 430 pikol Liberia-soort.
De ter Sumatra's Westkust op de gouveruementskoffie gevallen kosten wegens inkoop als anderszins, gerekend tot waar
het product op den spoorweg komt voor den afvoer naar Padang.
bedroegen (zie de reeds vernielde bijlage CCC) f 656 994, zoodat , zonder rekening te houden met overwichten en minderbevindingen , noch ook met aangehaalde en verbeurd verklaarde
koffie, die kosten per imgeUverdm pikol gemiddeld beliepen
f 19,72', tegen f 18,68 in 1896 en f 19,48 in 1895.
Hoewel onttrekking van koffie aan de verplichte levering veruioed wordt vrij veelvuldig voor te komen. kon zij slechts in
enkele gevallen worden geconstateerd.
In de gedurende 1897 van gouvernementswege. als gewoonlijk
om de drie maanden . te Padang gehouden veilingen van Sumatra-koffie werden 32 011 pikol 1ste en 755 pikol 2de soort te
gelde gemaakt, met eene opbrengst van f 2 157533 en f 14 396,
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terwijl Liberia-koffie niet weid aangeboden. In de vier veilinen werd als algemeene middelprijs per pikol achtereenvolgens
ehaald: voor 1ste soort f' 72,09*. f' 66.72, f 05,39* en f 62,71\
en voor 2de soort f 25,95, f 19,25*, f 18,33 en f 14,05. Onder
de verkochte koffie 1ste soort werden de hoogste prijzen verkregen voor het product afkomstig uit Angkola (Tapanoli),
doch ook dat uit de Ophir- distrieten en ftau (Padangsche
Bovenlanden) was zeer gewild.
De eerste twee der in 1898 gehouden veilingen bestonden:
die van 31 Maart uit 3710 pikol eerste soort (waaronder 30
pikol Liberia-koffie) en 90 pikol 2de soort, en die van 30 Juni
uit 8370 pikol 1ste en 221 pikol 2de soort. Berekend per pikol
behaalde de 1ste soort kotfie in Maart f 68,48* (de Liberiakoffie f 30,10) en in Juni f 04,93, de 2de soort achtereenvolgens
f 12,10 en f 17,64*.

Ê

wouer van eene andere negorij), die aanneemt het plantsoen
behoorlijk te onderhouden, en wat de djoeramei-tuinen aangaat,
ten gunste van den toean tanah of diens rechtverkrijgenden.
die alsdan in het onbeperkt bezit treedt van den grond met al
wat daarop staat. Wordt er, waar het tuinen op domeingrond
geldt, niemand gevonden die het door nalatigheid van den bezitter vrijgekomen beschikkingsrecht wenscht over te nemen. dan
vervalt het van rechtswege en beschikt de Staat naar verkiezing over
den grond, evenzoo wanneerde bestaande aauplantingen tenietgaan
of geen loonend product meer opleveren , dan wel door den bezitter
van het beschikkingsrecht kennelijk verlaten zijn. Doet zich een
dezer laatste drie gevallen voor met betrekking tot aanplautingen
op djoeramei-grond , dan vervalt evenzeer het beschikkingsrecht
van rechtswege en keert de grond met al wat daarop staat in
het onbeperkt bezit terug van den toean tanah of diens rechtverkrijgeuden. Intusschen zijn schikkingen toegelaten tusschen
de voormalige cultuurdienstplichtigen en de oorspronkelijke ontginners van djoeramei-grond of hunne rechtverkrijgenden , met
het doel om het beschikkingsrecht over de vruchten met het
recht op den grond in één hand te brengen. Wat de op hoog
gezag aangelegde koffieplantsoenen op domeingrond betreft,
wordt nog overwogen (en daaromtrent is in Augustus jl. nader
met den resident te rade gegaan) of de belangen der cultuur
niet nog in bijzondere mate zouden worden gediend door aan
de voormalige cultuurdienstplichtigen of hunne rechtverkrijgenden , die zich door hunne zorg voor de instandhouding der cultuur
het vaste bezit van den grond zonden blijken waardig te toonen,
het uitzicht te openen om na een zeker aantal jaren den groud
in erfelijk individueel bezit te krijgen.
Voor zooveel de voormalige cultuurdienstplichtigen of hunne
rechtverkrijgenden aanvankelijk geen gelegenheid mochten vinden
om zich van hun product op voordeeliger voet bij particulieren
te ontdoen , is bij het aangehaalde besluit van 8 Augustus 1898
als overgangsmaatregel nog bepaald dat gedurende Ï899 op een
zestal plaatsen de door inlanders aan te bieden koffie door het
Gouvernement zal worden aangenomen tegen f 30 per pikol
voor gewone en f 20 per pikol voor Liberia-koffie, beide droog
en 1ste soort. Op bedoelde plaatsen z\jn dan ook de koffieinkooppakhuizen voorloopig nog in stand gehouden, doch
zulks niet opheffing van de betrekking van vasten inkooppakhuismeester voor zooveel zoodanige beambten op die plaatsen ,
of op de plaatsen waar de bestaande inkooppakhuizen reeds met
1 Januari 1899 zullen komen te vervallen , bescheiden zijn. In
verband daarmede zou de resident hebhen te zorgen dat de in
laatstbedoelde pakhuizen aanwezige koffie daaruit tijdig zou zijn
afgevoerd. Op de zes plaatsen , waar gedurende 1899 nog inkoop
van koffie zal kunnen voorkomen , zullen daarmede vcor zoolang
noodig tijdelijke pakhuismeesters belast zijn.
De zooveel doenlijk bijeengebrachte opgaven betreffende den
omvang der cultuur (zie bijlage CCC) toonen over 1896/97 —
hoofdzakelijk als gevolg van afschrijvingen van oude niet meer
vruchtdragende plantsoenen — een teruggang aan van 14 923 300
tot 12 951 100 hoornen, namelijk in de op hoog gezag aangelegde
tuinen van 3 906 800 tot 3 067 300 en in de vrijwillig of als
equivalent voor verplichte bijplanting aangelegde plantsoenen
van 11016 500 tot 9 884100. In eerstbedoelde tuinen nam ook
het aantal vruchtdragende boomen weder af, en wel van 2 950 9CM>
tot 2 386 400, terwijl het iu de overige plantsoenen steeg van
6 139 000 tot 6 293 100.
Ofschoon het onderhoud over het algemeen geen reden tot
klagen gaf, liet echter de toestand der plantsoenen veel te
weuschen over ten gevolge van de bladziekte, welke steeds in
hevige mate bleef heerschen en dan ook oorzaak was dat de
oogst van 1897, oorspronkelijk geiaamd op ruim 6000 pikol,
slechts 4783 pikol heeft bedragen, waarvan 8 pikol 2de soort.
In de vier voorafgegane jaren 1893 t/m 189ö was achtereenvolgens ingeleverd 3705. 726, 1680 en 5178 pikol.
De oogst van 1898, waarop het regenachtige weer iu den
bloeitijd een ongnnstigen invloed heeft uitgeoefend , is geschat
op slechts 2500 pikol. Intusschen was gedurende de eerste zeven
maanden van dat jaar nog niet meer dan 98 pikol ingeleverd ,
tegen 4488 pikol in hetzelfde tijdvak van 1897.
Ondanks de daartegen genomen maatregelen had de koffie in

Muinlidssa (.Meuado). Ofschoon sedert de verhooging in 1893
van den inleveringsprijs der koffie (van f 15 tot f 25 per pikol)
de bij de cultuur ingedeelden niet meer tot bijplanting verplicht
werden, en zulks in de verwachting dat de prijsverhooging een
prikkel tot vrijwillige bijplanting zou opleveren , werd ook in
1897 die verwachting niet verwezenlijkt, hoeveel moeite althans
enkele inlaudsche hoofden zich ook gaven om de cultuurdienstplichtigen tot uitbreiding van hunne aanplantingen te bewegen.
Alleen hadden die bemoeiingen ten gevolge dat hier en daar in
't klein de teelt van Liberia-koffie werd ondernomen.
De aan de bevolking niet onkundig gebleven plannen betreffende eene aanstaande geheele loslating doorliet Gouvernement
niet alleen van de gedwongen teelt, maar ook van de verplichte
levering van koffie in de Minahassa hebbeu onlangs hun beslag
gekregen. nu inmiddels is kunnen worden overgegaan (zie blz.
132 hiervóór) tot de invoering als equivalent, vooralsnog in een
deel van het gewest, van de voorgenomen heffiug van in- en
uitvoerrechten. De verplichte levering aan den lande van de door
de inlandsche bevolking in de Minahassa-districteu geteelde koffie
is namelijk opgeheven hij eene ordonnantie van 8 Augustus 1898
(Indisch Staatsblad n°. 230), echter, niet het oog op de omstandiglieid dat de oogst vau 1808 i:og niet afgeloopen was,
eerst met ingang van 1 Januari 1899, en zulks met bepaling
dat van gemeld tijdstip af de vruchten der op hoog gezag aangelegde koffietuinen ter beschikking komen van de voormalige
cultuur/dienstplichtigen onder de door den Gouverneur-Generaal
te stellen voorwaarden. Bij gouvernementsbesluitdd. 8 Augustus
1898 (Indisch Staatsblad n°. 231), waarbij de afschaffing met
1 Januari 1899 ook van de verplichte cultuur werd uitgesproken , werden gelijktijdig bedoelde voorwaarden vastgesteld,
welke regeling er vooral op gericht is om te bevorderen , dat
in de tuinen op hoog gezag met koffie beplant. hetzij die zijn
aangelegd op domeingrond, hetzij op djocrainei-(oorspronkelijk
voor andere doeleinden ontgonnen, doch tijdelijk voor de koffiecultuur geleende) gronden , de teelt van koffie als volkscultuur
zooveel mogelijk in stand blijve. Ingevolge de bewuste voorwaarden mag het recht van beschikking over de vruchten door
de voormalige cultuurdienstplichtigen. ieder voor zooveel het
hem aangewezen gedeelte der tuinen betreft, aan anderen worden overgedragen, wat de tuinen op domeingrond aangaat met
deze heperking dat de overdracht (waarbij echter de eerste en
tweede districtshoofden, zoomede de negorij hoofden niet mogen
betrokken zijn) alleen mag geschieden aan negorijgenooten, en
wanneer ouder dezen niemand is die het recht wil overnemen,
ook aan bewoners van andere negorijen . terwijl wat de tuinen
op djoeramei-grond betreft, voor de overdracht van bedoeld
recht van beschikking aan andereu alleen de voorwaarde
is gesteld dat daartoe de toestemming verkregen zij van
den oorspronkelijken ontgiuner (toeau tanah) of zijne recht'erkrggenden. De voormalige cnltnnrdienstplichtigen . dan wel
zij die van hen het recht van beschikking hebben overgenomen ,
mogen, ieder voor zooveel het hem toegewezen of overgedragen
aandeel betreft, in op domeingrond aangelegde tuinen koffiebooiuen bijplanten . doch voor zoodanige bijplanting in djoerameitninen wordt weder de toestemming gevorderd vanden toeau tanah
of zijne rechtverkrijgenden. Aan het ben hikkingsrecht over de
vruchten der op hoog gezag aangelegde koffietninen ü ten opzichte
van beide categorieën n a gronden de verplichting verbonden om de strandpakhnizen te Menadoen Amoerang, «ooalsgewoonlijk,
den aanplant, waarop dat recht betrekking heeft, behoorlijk te iu 1897 weder veel te lijden van suuitkevers.
onderhouden. Bij niet-voldoening aan deze verplichting verliest
Ongerekend de kosten voor den uivoer van het product uit
«Ie bezitter dit beschikkingsrecht, wat de tninen op domeingrond de inkoop- naar de sti\mdpakhuizeii bedroegen de opdenoogsi

betreft, ten gunste van een anderen aegorggenoot (of den be-

van ls;»7 getallen kosten wegens inkoop van de koffie, cultunr-
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procenten aan de iulandsche hoofden , kosten van pakhuispersoneel en verder in Menado gedane kleinere uitgaven f 131 7 7 1 ,
hetgeen per iugeleverden pikol neerkwam op f 27,5'», tegen
f 27,67' in 1 8 % .
Terwijl in 18(J7 hier te lande van gouvernementswege geen
Menado-kofüe werd v e r k o c h t , werd in drie. van de sedert — tot
medio September 1898 — hier te lande gehouden veilingen in
totaal 4498 pikol van die koffiesoort te gelde g e m a a k t , m e t e e n e
gezamenlijke bruto opbrengst van f'400 2 6 2 , of dooreen genomen
per pikol f 88,(15. In elke der drie veilingen afzonderlijk waf
de behaalde tniddelprys per pikol: in J a n u a r i f 85,07, in April
f 90,34 en in Augustus f 91,50.
3". L:i!iilli(iii\Miii(!i'i'iiciiiin^i'M r[i jrrunilni door hel (ionvriwniriil in orf|i;nlil
ui in liiiur tif<!i'Sl.i:in.
Ofschoon de in erfpacht afgestane perceelen domeingrond in verschillende streken der buitenbezittingen volgens de jongste opgaven gezamenlijk ruim 438 000 bouwa besloegen , ingeschreven
als 184 p e r c e e l e n ' ) (over de veranderingen gedurende 1897 door
t e r u g n e m i n g van gronden of door uitgifte van nieuwe perceelen
zie blz. 69 hiervóór, zoomede bijlage O , sub V I I I ) , heeft de
exploitatie daarvan nog geen groote vorderingen gemaakt. Wel
is waar v a l t , bij gemis aan volledige o p g a v e n , niet met juistheid te zeggen aan de o n t g i n n i n g van boeveel perceelen reeds
de hand was geslagen , doch voor zooveel de beplante uitgestrektheid is opgegeven — hetgeen het geval is ten opzichte
van 69 perceelen, uitmakende 49 o n d e r n e m i n g e n , — blijkt dat
van de gezamenlijke uitgestrektheid dier 69 perceelen , ad ruim
106 700 b o u w s , tot uit. 1897 slechts omstreeks ' ,„ gedeelte
(10 304 bouws) in cultuur was genomen. Exploitatie-opgaven,
hetzij nopens aanplant en p r o d u c t i e , hetzij alleen nopens een
van beide . zijn over 1897 ontvangen ten aanzien van 75 erfpachtsperceelen -) en 1 huurperceel, gezamenlijk uitmakende
54 o n d e r n e m i n g e n , van welke er d i e n d e n , hoofdzakelijk of uitsluitend , voor de teelt van koffie 3 4 , van tabak 2 , van muskaatnoten 3 , van peper 1 en van andere gewassen ( p a d i , k l a p p e r s ,
r o t t i n g , enz.) 14. Voor 30 der bedoelde 34 koffieondernemingen
wordt als oogst opgegeven 20 964 p i k o l , w a a r o n d e r , voor zooveel blijkt, 488 pikol Liberia-soorfc (by 4 ondernemingen verkregen als eeuige p r o d u c t i e , bij 1 onderneming geoogst nevens
gewone koffie). Bij de ondernemingen ter Sumatra's W e s t k u s t
werd in 1897 minder product verkregen dan in 1896; daarentegen
werd bij de ondernemingen in P a l e m b a n g en Menado meer geoogst dan toen , en daar de 9 koffieondernemingen op erfpachtsgronden in andere gewesten nog luttel tot de productie bedragen .
verschilde gemeld totaal van 20 964 pikol weinig met de hoeveelheid (20 403 pikol) over 1896 als oogst van 32 ondernemingen
gemeld. Ten opzichte van de 20 erfpachtsonderneniingen in de
buitenbezittingen , die andere producten dan koffie voortbrengen,
zijn de opgaven nopens hetgeen zij in 1897 afwierpen niet van
genoegzaam belang om hier vernield te worden , ook omdat gespecificeerde opgaven d i e n a a n g a a n d e , evenals met betrekking
tot de koffieondernemingen , te vinden zijn in het gewestelijk
overzicht. opgenomen sub I van bijlage DDD hierachter.
Van 110 perceelen (gezameulijk 329 644 bouws) zijn, blijkens bedoeld overzicht, over 1897 geen opgaven ingekomen.
Bij vele daarvan i s , voor zoover b e k e n d . aan de o n t g i n n i n g
nog niet de hand geslagen , terwijl enkele zich daaronder bevonden , w a a r , blgkens vroegere mededeelingen, de exploitatie
gestaakt was.
Ten slotte zij nog aaugeteekend dat van de 185 in d e buiten*
bezittingen in erfpacht uitgegeven perceelen er in handen waren :
vau naamlooze vennootschappen 5 2 , van E u r o p e a n e n 1 2 2 . van
(Jhineezen 8 en van inlanders 3 , respectievelijk tot eene uitgestrektheid — voor 181 perceelen (zie noot 1 bieronder) — van
157 138 , 274 7 3 7 . 5225 en 789 bouws.

') Rierbg niet gen k' nii de nis één perceel ia erfpacht argettnne Ootteiykc
groep der t"i ie aaleellag UakMser(Cetebetea oaderhoorigheden) behooreade
Postiljon ciii'iiili ii, waarvan de nppei*lakteniet bekead ia. noch bel 19b anra
groo;e iawpercrcl LaBaagToiaka, meJc in geweide atdeeHag,
-> V;i'i O rlczcr recda in ontginning gebrachte 7". p reeelen is de U -plaate
nitgettrrkiheU niet spiegaren. Daaronder telt ook li> t in de voorgaande noot
bedoelde iT!'i>arliti|>i-ri I, waarvan d<- tutalt! opperrlakte onbekend i«. tiT«jji ui' B a a d r e , uitmakeade 3 eadrrinniliia,tii, gczaa>rnlf)k i'-r.i boom
>;root zijn.
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(". LuAnwat4eTMniigei nelLe (in de rerhUtreeli tater CmfMnti sartatr
Maasde ttrekei) lilshmenj kerastea «p irtreeslomitM met te bereftinf,
De ondernemingen van den hierbedoeldeu a a r d , jille nader
vermeld sub I I van voormeldt' bijlage l ) l ) ü , w a r e n , volgens de
over 1897 ontvangen opgaven , 21 in getal , namelijk 5 in de
Lampongsche Districten (1 meer dan in 1896), alle voor de teelt
van koffie (ook of wel voornamelijk voor Liberia-soort), 14 in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (mede 1 meer dan
in 1896), alle voor de teelt van t a b a k , 1 in M e n a d o , insgelijks
t a b a k s o u d e r n e m i n g , eu 1 op het eiland (!eram (Amboina) voor
de teelt van diverse gewassen (cacao, koffie, mu-kaatnoten en
klappers).

De 5 eerstgenoemde ondernemingen beschikten over 914 bouws
p l a n t s o e n e n , welke echter nog niet vruchtdragend w a r e n , uitgenomen bij é é n , w a a r . evenals in 1896, een 30-tal pikol
Liberia-koffie werd geoogst.
W a t de 15 tabaksoudernemingen betreft, zijn ten aanzien van
4 geen opgaven iugekomen . terwijl bij 1 de werkzaamheden in
1897 gestaakt zijn, zonder dat blijkt of in dat j a a r nog geoogst
is. De productie of opkoop der 1" overige beliep voor 9 in de
Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo 398 700 K . G . , namelijk
49 000 K.G. bij de onderneming welke in 1897 voor 't eerst
w e r k t e , 62 000 K.G. bij eene o n d e r n e m i n g , waarvan over
1896 de productie niet was opgegeven, en 287 700 K.G. bij
7 o n d e r n e m i n g e n , welke in 1896 21Ó00O K.G. haddeu verkregen . terwijl van de onderneming in Menado enkel wordt
bericht dat zij 1 6 0 0 0 0 0 planten opkocht (300 0.00 meer dan
in 1896). Aangaande de ondernemingen op Borneo ontbraken
over 1S90 opgaven voor 2 ondernemingen . doch werd toen voor
een 11-tal aldaar eene productie gemeld van 314 601) K.G. De
weersgesteldheid op Borneo moet in 1897 voor het tabaksgewas
minder g u n s t i g zijn geweest. Bijzonderheden omtrent den voet
waarop die ondernemingen w e r k e n , wat betreft de ter zake met
de bevolking getroffen over-enkomsten . zijn vermeld i n ' t vorig
verslag, bijlage H I I H . blz. 4. Als plaatmateriaal verstrekken
de ondernemers meestal Deli-zaad. Overigens is nog gemeld dat
bij 2 der ondernemingen op B o r n e o , evenals bij de onderneming
in M e n a d o , de planten in haar geheel gekapt en zoo iu de
schuren geleverd worden , terwijl op de overige ondernemingen
de bevolking alleen de bladeren inbrengt.
•I'.

l.;iiiilliiiii\Miii(liiiii'iiiiii;i'M n|i greadri eter hel Gatver seacal in
Mgvtdon algtsla».

Landerijen of tuinen als de hierbedoelde treft men in vrij
grooten getale aan in de Padangsehe B e n e d e n l a n d e n , in het
gouvernement Celebes eu onderhoorigheden , in de Minahassa
(Menado) en op de Banda-eilanden (Amboina). torwyl de residentie Padangsehe Bovenlanden 1 particulier land t e l t , de residentie Benkoelen 4 en de residentie T c r n a t e (op het eiland van
dien naam) een 11-tal, waarbij voor de afdeeüng Djembraua
I op Bali (residentie Bali en Lombok) nog te rekenen is, ofschoon
! in bijzonderen rechtstoestand verkeerende. het indertijd door
den voormaligen inlandsehen bestuurder van Djembraua aan
een Europeaan ter o n t g i n n i n g afgestane landgoed Tjandi Kesoem a , groot p. m. 22 000 bouws.
Zondert men de notenperken of notentuinen in de gewesten
Amboina en Menado uit. dan kan gezegd worden dat de eigenaren,
waartoe zoowel Europeanen als ('hineezen en inlanders belmoren,
j slechts bij groote uitzondering werk maken van de teelt van
producten voor de wereldmarkt. Vele van de bedoelde landen
| of tuinen zijn dan ook van kleinen o m v a n g , zooalskan blijken
uit de lijst, die daarvan jaarlijks voorkomt in deel I van den
Kegeeringsalmanak voor Nederlandseh-Indiè' (zie den j a a r g a n g
1898, blz. 484*—442*).

Die in de Padangsehe Benedenlanden bestaan voor het meerendeel uit rijstvelden , graslanden en klappertuinen : sommige
dienen ook voor vruehtenteelt of leveren rimbio (sago) en bamboe
o p , terwijl in een paar gevallen ook gewag wordt gemaakt

van aanplantingen van muskaatnoten eu kruidnagelen. Productieopgaven ontbreken, liet eenige particuliere land in de P a dang»che B o v e n l a n d e n , Long San g e n a a m d , toebehoorende aan
een ('hi
ie , maar beheerd door een E u r o p e a a n , wordt — over
12u van de 1000 bouws oppervlakte — dienstbaar gemaakt aan
de koffiecultnur, en aldaar zou in 1897 60 pikol zijn geoogst .
terwijl de I landjes in Benkoelen hoofdzakelijk met klapperbooinen zijn b e p l a n t , één tevens met sagopalmen en een 2<"'t il jonge karet- (gomelastiek-) boomen.
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rii het gouvernement Celebes en onderhoorigheden is op de
particuliere Laden veelal hoofdzaak de teelt van padi, klappers
en vruchten, bestaan enkele gedeeltelijk ook uit vischvijvers,
weilaud of' nipahbosch , leveren .sommige tevens brandhout op,
wordt bij andere ook saguweer eu bij een paar o. a. zout gewonnen.
De particuliere landerijen iu de residentie Menado waren
meerendeela met muskaatnoten en bovendien niet klappers beplant: gedurende 1897 wierpen eerstbedoelde aanplantingen
280 pikol noten in den dop, 10 pikol noten uit den dop en
91 pikol foelie af. Enkele landen leverden ook '/eer kleine hoeveelheden koffie op (uitgenomen het land Pakowa dat 150 pikol
produceerde) en een paar ook eenige ponden cacao.
Belangrijker was de productie der 34 notenperken op de Bandaeilanden. Deze zouden namelijk in 1897 opgeleverd hebben 6708
pikol noten in den dop, 3737 pikol gedopte noten en 1270 pikol
foelie, tegen respectievelijk 8385, 5207 en 2807 pikol in 1890.
De uitvoer van noten en foelie uit de Banda-eilanden vertegenwoordigde in 1897 eene waarde van respectievelijk f 1034 065
en f 277 031. Bij een paar perken werden ook kleine hoeveelheden kruidnagelen en vanille geoogst.
Aangaande de meerendeels aan Europeanen toebehooreude op
eigeudomsgronden gevestigde kleine landelijke ondernemingen
op het eiland Ternate , hoofdzakelijk muskaatnoten en klappers
(één ook koffie) opleverende, zijn voor dit verslag geen berichten
ontvangen.
In de afdeeling Dietubraua (eiland Kali). waar door Europe*
anen het landgoed Tjandi Koesoetua hoofdzakelijk voor houtkap,
maar ten deele ook voor l;lapper- en cacaoteelt geëxploiteerd
wordt, is over 1897 als productie enkel opgegeven 23 000
stuks klappernoten en 3720 K.G. cacao.

! van het inlandsch zelfbestuur van Batjan aan de Batjan-exploi| tatie-Maatschappij mededeeliug gedaan.
Nadere opgaven betreffende vorenbedoelde 123 ondernemingen
zijn opgeteekend sub III van bijlage DDD hierachter , welk oveizicht tevens eene opsomming bevat van de 22 ondernemingen
j in de residentie Oostkust van Sumatra (21 voor koffie en 1 voor
, tabak) ' ) , welke, voor zoover de ontvangen gegevens zulks
, vernielden , wel reeds in cultuur waren, maar waar de aanplautingen nog niet vruchtdragend waren of althans niet blijkt
dat daarvan reeds geoogst werd.
Blijkens het vorig verslag (blz. 224) was in 1896 tabak geoogst
bij 103 ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, en wel bij
102 daarvan tot eene gezamenlijke hoeveelheid van 254 286 pikol.
Voor den oogst van 1897 kwamen er 8 ondernemingen bij , welke
in 1896 niet of nog niet in exploitatie waren geweest, doch bij
5 van de toen gewerkt hebbende werd voor den oogst van 1897
niet geplant, zoodat het aantal produceerende tabaksondernemingen in 1897, zooals gezegd, 106 beliep, voor 2 van welke
hat oogsteijfer niet gemeld is, doch de 104 overige gezamenlijk
verkregen 277 086 pikol tabak, waarvan circa de helft (136 529
pikol) alleen in eigenlijk Deli (bij 42 ondernemingen). De qualiteit van het geoogste product werd over het algemeen beter
geacht dan die van het gewas van 1896, voornamelijk omdat
de lengte-verhoudingen beter waren en de tabak lichter van
kleur was. Tijdens de afsluiting van dit verslag waren de uitkomsten van den verkoop der aanvoeren uit den oogst van 1897
nog niet volledig bekend. Van de in 1896 geoogste Sumatratabak werden in 1897 hier te lande verkocht 189 039 en te Bremeu 1892 pakken of balen , welke gezamenlijk opbrachten p. m.
f 32150 000. zijnde in doorsnede ongeveer f 1,11 per ' , K.G.
Gedurende 1896 waren hier te lande verkocht 200 909 en te
6°. Ludbenwoaderaeiuingeii gevestigd op gronden, bij ronlncl verkregen
! Breinen 3438 pakken , oogst 1895, welke in totaal hadden opv.ui renten ol bonden nn in nel genol van irirbestnnr grltten
gebracht p. m. f 28'/, millioen , zijnde dooreengenomen omstreeks
f 0,90 per '/, K.G.
inlandirde rijten, of Inndubtrfen.
Volgens opgaven van onzen consul-generaal te Singapore werOver de veranderingen gedurende 1897 voorgekomen in het den in 1897 naar Europa verscheept 190 661 pakken >Sumatraaantal der door inlandsche bestuurders uitgegeven. door het tabak (in 1896 202 064 pakken), en wel voor circa 41';, pet. met
Europeesch bestuur bekrachtigde coucessiën voor landbouw - of stoomschepen der Koninklijke Paketvaartmaatschappij naar Bahoutkapondernemingen . hetzij door afloop of ontbinding van tavia om van daar met de booten der maatschappijen , Nedercontracten van dien aard , hetzij door het aangaan van nieuwe , laud '' en , Rotterdamsche Lloyd " herwaarts te worden vervoerd.
is reeds gehandeld op blz. 70 71 hiervóór. De voor dit hoofdstuk Aan het rechtstreeksch vervoer (via Singapore of Pinang) herontvangen opgaven gewagen alleen van de ondernemingen, waarts werd ook deelgenomen door de onder Nederlandsche vlag
welke ingevolge zoodanige concessiecontracten in 1897 in exploi- varende stoomschepen der maatschappij „ Oceaan ".
tatie bleven of kwamen , zij het ook dat bij sommige — en dit
Bijzonderheden aangaande de cultuur zijn niet gemeld. Ziekte
geldt in het bijzonder de koffieondernemingen — nog niet viel in de bibiet kwam gedurende 1897 wel weder voor, maar was
te oogsten.
nergens van eenige beteekenis.
Rekent men alleen de ondernemingen, waarvan het blijkt dat
De in de laatste jaren ter Oostkust van Sumatra, meer bezij reeds produceerden, dan verkrijgt men een totaal van 12;!, paaldelijk in Serdaug, opgemerkte lust om landbouwconcessiën
daaronder ter Oostkust van Sumatra alleen 113. Bij 1<>G aldaar te exploiteeren voor de teelt van Liberia-koffie . bleef ook in
werd namelijk tabak geoogst, bij 5 koffie, bij 1 thee en bij 1 1897 aanhouden. Er werden in dat jaar 9 ondernemingen van
peper. De lo overige waren verspreid over de gewesten Riouw j dien aard geopend (6inSerdang, 2 in Langkat en 1 in Assahau),
en onderhoorigheden (1 voor de teelt van Liberia-kolfie en waardoor het totaal klom tot 3 3 , bij 28 van welke die teelt als
ananassen op het eiland Battam en 2 in het landschap Indra- eenige cultuur voorkomt. Van die 33 ondernemingen (21 in
giri. vooralsnog alleen gatnbier opleverende). Westerafdeeling Serdang, 5 in Assahan , 3 in Langkat, 3 in Batoe Bara en 1
van Borneo (3 in het landschap Sambas. waar peper, Liberia- in Bedagei) werden er 2 (in Serdang) in 1897 uiet geëxploiteerd,
koffie en gatnbier geoogst werd), Oelebes en onderhoorigheden waren bij 26 de aanplantingen nog niet vruchtdragende , althans
(1 koffieonderneming in het landschap Sanggar op het eiland blijkt niet dat daarvan geoogst werd, en leverden er 5 (4 in
Soembawa). Menado (1 notenonderneming op het eiland Groot- Serdang en 1 in Batoe Bara) een oogst op van 1325 pikol. DieSangi), Ternate (1 koffieonderneming op de Batjan-eilanden) en zelfde 5 ondernemingen produceerden ook reeds in 1896 en 4
ïimor en onderhoorigheden (1 klapperonderneming op het eiland daarvan (van 1 kwam geen opgaaf iu) verkregen toen 900 pikol.
Ken in de baai van Koepang).
Wat de producten betreft van de 10 op concessiecontracten
De even bedoelde koffieonderneming op de Batjan-eilanden is berustende ondernemingen , welke , zooals biervóór is opgegeven ,
die der Batjjan-exploitatie-Maatschapprj (zie hare concessie , welke in andere gedeelten der buitenbezittingen worden geëxploiteerd,
niet enkel tot de ontijinning van woeste gronden , maar ook tot zij verwezen naar de meer vermelde bijlage DDD.
de exploitatie van delfstoffen . bosschen en parelbauken recht
In de voorafgegane mededeelingen werd nog niet gehandeld
geeft, in n*. 3726 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad). over de vrij talrijke concessiecontracten voor landbouw, welke
In het verslag van 1896 (blz. 234) was sprake van eene in in den laatsten tijd ook in het landschap Koetei (residentie
wording zijnde nadere overeenkomst tusschen genoemde .Maat- Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) zijn uitgegeven. De
schappij en het rijksbestuur van Batjan , strekkende om haar de meeste daarvan schijnen nog niet tot de vestiging van onderbevoegdheid te schenken om gedeelten der gronden , waarover zij nemingen te hebben geleid. Althans in de voor dit verslag ontde beschikking heeft, aan anderen in onderpacht af te staan, en tot vangen berichten betreffende Koetei wordt slechts van 2 onderregeling van de rechten der eventueele ouderpachters ingeval nemingen gewag gemaakt, zij het ook dat omtrent aanplant of
van ontbinding van het oorspronkelijk concessiecontract. Het productie niets wordt gezegd , namelijk de ook reeds in 't vorig
Batjansch bestuur heeft echter geweigerd tot zoodanige overeenkorust mede te werken , daar het eventueel voor elke derge') Ongerckond '2 niet in exploitatie zjjnde kolfieonderr.etningen in genoemde
Ijjke overdracht van gronden voor land- of mijnbouw afzonderresidentie, henevens een 5-tal, jong koltieplantsoen bezittende ondernemngen
lijke, in overleg met het hoofd van gewestelijk bestuur op te aldaar
, welke laatsten tevens voor eene andere cultuur dienden (4 voor tabak
maken, overeenkomsten wenscht aan te gaan. Bij gouverue- en 1 voor thee), ter zake van welke cultuur /.y ïveds medegeteld zijn iu
mentsbesluit dd. 20 Augustus 1898 n \ 19 is van deze beslissing boveuvi rnield geta van 123 ondernemingen.

Tweede Kamer.
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is slechts bij uitzondering opgegeten hoe de werklieden, op
wie de geregistreerde overeenkomsten betrekking luidden, naar
landaard waren verdeeld. >^oo werden van de 109 en 579
contracten, welke het overzicht vermeldt voor Sumatra's Westkust en de Lampongsche Districten, er geregistreerd respectievolijk 80 in Tapanoli, welke betrekking hadden tot 31
Niassers en 55 inlanders van Java (8oendaneezen), en 557 ter
7° Arbeiden op enderaemingen wn Undboiw.
hoofdplaats Telok Betong . welke betroffen 372 mannen en 87
In de verschillende gewesten der biiitenbezittingen , voor welke vrouwen of te samen 459 werklieden van Java (331 uit de
zoogenaamde koelie-ordonnantiën zijn uitgevaardigd (die nog ont- Soendalanden en 128 uit andere streken van het eiland), 54
breken voor Arjcli en onderhoorighcden. Timor en onderhoorig- Chineezen, :!! Maleiers en 10 Klingaleezen. Bij de laudbouwheden, Bali en Lombok, zoomede voor Banka ' ) . in welke gewesten ondenieniiiigen ter Oostkust van Sumatra waren de niet-Chizich tot dusver de behoefte daaraan niet heeft geopenbaard), mogen neesehe contractkoelies mede hoofdzakelijk Javanen (daaronder
werklieden, van buiten den Nederlandsch-Indischen Archipel ook inlanders MUI het eiland Bawean) en Klingaleezen, en
afkomstig, op ondernemingen van land» of mijnbouw niet ander» verder lieden uit de Zuider- en Oosterafdeeling van liorneo.
dan bij op den voet dier regelingen gesloten overeenkomst Wat de werving van Chineezen voor laatstbedoelde ondernenünworden in dienst genomen , terwijl sommige koelie-ordonnantiën. gei betreft, doen de opgaven van het te Medan gevestigde
namelijk die voor Snmatra't Westkust, Palembang, Westeraf- immigranten-bureau zien dut. ofschoon de vraag grooter was aan
deeling van Borueo , Amboiiia en Ternate , hetzelfde voorschrij- in 1896, de aanvoeren in 1X97 weder ten achter stonden bij het
ven ten opzichte van het in dienst nemen van inlanders Tan reeds gedaalde cijfer van 1896, waarvoor dezelfde oorzaak gold ,
buiten het gewest afkomstig (wat Sumatra's Westkust betreft, die zich in de laatste maanden van 1896 had doen gevoelen ,
vau buiten deu vasten wal van het gewest afkomstig). !)aaren- namelijk de' ruime rjjstoogsten in dat deel van Zuid-China ,
tegen is in de koelie-ordonnantiën voor de overige gewesten waaruit Deli zijne hoofd werkkrachten betrekt. Werden in 1896
(Benkoelen, Lampongsche Districten, Oostkust van Sumatra, vanwege gemeld bureau ingevoerd 8155 Chineezen (waarvan er
Ifiouw en onderhoorigheden, Billiton, Zuider-en Oosterafdeeling 8015 contracteerden), in 1897 bestonden de aanvoeren in 't
van Borneo, Celebes en onderhoorigheden en Menado) het sluiten geheel uit 0750 man. van wie er zich 0500 als koelie verbonden ,
van werkovercenkomsten als de bedoelde met inlanders uit andere namelijk 5110 rechtstreeks uit Bwatow (Znid-China) aangekostreken van den Archipel facultatief gelaten , altijd echter mede menen , 80 die niet met de rechtstreeksche booten , maar via
onder voorwaarde dat de contractanten afkomstig zijn van buiten Singapore of Pinang aankwamen . en 1298 die te iSingapore
liet gewest zelf. Op die voorwaarde is nu onlangs — ordonnantie werden aangenomen. Velen van deze Chineezen waren door
van 1 Juli 1898 (Indisch Staatsblad n . 205) — voor de residentie tijdelijk uaar China vertrokken Deli-koelies (iawkehs) aldaar geMenado eene uitzondering gemaakt in dier voege dat op den engageerd voor de ondernemingen , waar deze laatsten waren
voet der koelie-ordonnantie ten behoeve van ondernemingen van werkzaam geweest en waar zü zich met de nieuw aangeworvenen
land- of mijnbouw op den vasten wal aldaar werkovercenkomsten opnieuw verhouden. Het aantal dezer teruggekeerde Deli-lawkehs
ook mogen worden gesloten met inboorlingen van de tot liet : bedroeg 741 en liet cijfer der rechtstreeks uit China door hen
medegebrachten :'>202. I*e nieuwe gebouwen tot tijdelijke huisgewest behoorende Sangi- en Talent-eilanden.
Werkovereeukomsten, op den voet der koelie-ordonnnntiön vesting van de immigranten dadelijk na hunne aankomst tot
gesloten, zijn eerst van kracht na registratie door het hoofd op hun vertrek naar de ondernemingen kwamen in den loop van
van plaatselijk bestuur. Het aantal werklieden , waartoe de in i ls;i7 gereed en werden in gebruik gesteld. Van de in 1897 uit
1897 geregistreerde overeenkomsten betrekking hadden . beliep, Deli naar China ternggi keerde gewezen koelies waren er 1038,
tegenover de gelijksoortige cijfers van 1S95 en 1890, als volgt: die aan spaarpenningen medenamen, hetzij in contanten, hetzij
in aanwijzingen op de agenten van het immigrauten-bureau,
I89S.
1806.
1897.
I 174768, terwijl een 10-tal immigranten, die zei ven niet naar
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totaal-opgaven niet voorhanden. (Volgens eene opgaaf van den
a) Hiervan alleen 591 ter oostkust van Borneo.
resident van Palemhang van februari 1897 bedroeg destijds het
Ten behoeve van ondernemingen in de gewesten Benkoelen aantal werklieden, aanwezig op de landbouw- en op de niijiibouwen Oelebes en onderhoorigheden werden dus in geen der drie ondernemingen 2119. namelijk 2021 afkomstig vau buiten het
.jaren werkovereenkomsten gesloten, die ingevolge de koelie- gewest en 125 uit het gewest zelf.) Wat in de voor dit verslag
ontvangen gewestelijke berichten aangaande het onderwerp voorordonnantiën geregistreerd moesten worden.
Onder de krachtens geregistreerd contract in 1897 in de k.mir . bepaalt zich tot het volgende.
Zoo meldt de resident der Lampongsche Distrieten dat in 1897
opgegeven 11 gewesten in dienst genomen 68419 arbeiders,
voor het groote nteerendeel Chineezen, tellen ook de aan- 245 koelies deserteerden, die echter voor het meereudeel werden
geworrenen voor mgnbouwondernemingen. -) Dienaangaande [gevat, evenals nos 51 van de in 1896 gedrosten. Velen van
b e v a t t e n d e o n t v a n g e n o p g a v e n g e e n v o l l e d i g e s p l i t s i n g . O o k hen waren recidivisten. In de meeste gevallen wordt als reden
van desertie opgegeven: het zich niet thuis gevoelen op de oni) De voor de werkWrai•htcn uji de gonvernementa-tlaoatiriBaing op Baaka derneming, te zware arbeid ol te gering loon. In December
noodige regelingen zijn uitgevaardigd hjj Indisch Staatsblad 1891 nos. 134
hadden op de onderneming Kedongdong eenige ongeregeldheden
en l.'J'i.
plaats tnsschen Chineesche werklieden en Padangschecontract-) Volgens opgave* van ons coasalaat-genenuü te Slogapore waren gedn- koelies, vermoei!,'lijk een gevolg van minnenijd. Nadat de courende 1MIT daar ter plaatse door innnigr uiten 11858 werkcontracten aange- troleur der Ommelanden vin Telok Betong met een 8-tal gegaan (10586 door Chineezen en 1'i door werkzoekenden san andere natio
wapende politiedienaren ter plaatse' was aangekomen en de belualiteiten, Meestal Javanen, Baweanners ea Maleiers), terwUI van di • hamels had opgevat. werd de rust niet weder verstoord.
werklieden de grootste helft. namelijk 6876, zich verhouden bad voor arbeid
Ook in Palembang kwamen verscheidene gevallen van desertie
in Nederlandseli-lndië fdus mede niet enkel voor ce-./'oieiondcrncniingenj. <n
verslag vermelde koffieonderneming LoaTiln, en da naar het
schij ut op flinke schaal in ontginning gebrachte koffie* en tabaksonderneming der ,Landbonwmaatschappij Koetei", op welke de
in 1890 goedgekeurde coneessieeontracten Karang Mocmoes en
Karang Moemoes Ketjil schijnen te zijn overgegaan.

wel voor Java 198, voor verschillende streken in de residentie Oostkust vau
Sumatra 84 18, voor Palembang 618, voor Atji h 846, voor Samatras Westkast en de Lampongsche Distrieten 14. voor Imlragiri 168, TOOT Singkep
on verschillende andere ftedeelten m r residentie Rioow i n onderhoorigheden
837, voor Haaks ea Udliton 7 8 , voor de Westerafdeeling van Borneo !"'.'.
voor Ko tci .'14ö , voor andere gedeelten der residentie Zoider- en OosteT»fdeeliag van Borneo 4 2 , en eindeiijk voor Celebei en verschillende andere
gewesten in het oostelijk gedeelte van den Nederlan l.seh Indischen Archipel 88.
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voor. .Mocielijkheuen in de toepassing der koelie-ordonnantie
werden aldaar niet ondervonden. Xaar aanleiding vau de mis-

drijfzaak van een drietal Chineesche contractanten on de tabaksonderneming TanahPriok werd een onderzoek bevolen naarde
wijze, waarop de koelies aldaar worden behandeld. Van den
uitslag werd hier te lande nog geen bericht ontvangen.
Ten behoeve van de landbonwondernemingen in de Wester»
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afdeeling van Borneo werden uit Singapore slechts «reinig koelies
aangebracht, Dexe i tract-koelies ontvingen I IQ roorschol
per hoofd , terwijl /.ij gedurende den loop van liet contractwaar
S 14 in handen krijgen, doch kosteloos Tan voeding en kl Hng
worden voormen.
Mij eene o|i vrij groots schaal aangevangen nieuwe landbouw^
onderneming in liet landschap Koetei (residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo), die der „ Landboawmaatschappü
Koetei", wordt het loon op twee wgsen geregeld, namelijk hetzij

bescherming

van de bosschcn op dut eiland waren te Batavia

in onderzoek, Intusschen werden uit dit oogpunt, in overleg

met den houtvester, reeds verschillende verbeteringen aangeb r a e h t , voornamelijk met betrekking tot den aankap van hout
voor liet bouwen van huizen en prauwen. Behalve dat eenige
«ijzigingen in de daartoe vereischte vergunningen werden geb r a c h t . zoowel 0111 te zorgen dat niet meer gekapt wordt dan
toegestaan i s , als om beschadiging van de bosschen te voorkomen,
werd voor ieder district eene „deugdelykheidsschaal" der meest
roorkomende houtsoorten ingevoerd. Van elke dier houtsoorten
als va-t traktement . hetzij naarmate van het afgeleverde werk
of product. Voor de v o e l i n g wordt door de onderneming BOrg is namelijk de waarde vastgesteld , waardoor een betere grondg e d r a g e n , waarvoor aan ('hiueezeu f 5,25 en aan Moegineezen slag is verkregen voor de te vorderen retributie, welke op 20
f 4,50 'smaands wordt in rekening gebracht Bij gemelde on- pet. van de waarde bepaald is. V a n eenige schaars geworden
derneming waren in dienst 156 contract-koelies (llO('hineezen h o u t s o o r t e n , als tembesoe. b o c l i n i , a m b a l o e , enz., werd de
en 4(1 Boegineezen) en bovendien 48 losse arbeiders. Iletziekte- a a n k a p geheel verboden. Voorts wordt er naar gestreefd het
cijfer onder dit personeel was gemiddeld Ü pet., terwijl 15 koelies aanleggen van droge rijstvelden (ladangs), vooral in mijnstreken,
stierven (o. a. 12 aan berriberri). In het gouvernementsdistrict te beperken : worden vergunningen aan particulieren tot a a n Oost-Doessoen van dezelfde residentie, waarin 1896 eene tabaks* kap van hout alleen verleend voor zoover na nauwkeurig onderonderneming geopend was vanwege eene tabaksmaatschappg uit zoek gebleken is dat de bosschen den aankap t o e l a t e n ; wordt
Sumatra's Oostkust, staakte deze maatschappij hare werkzaam- het verzamelen van getah-pertja tegengegaan om de geheele
b e d e n , hetgeen gepaard ging met terugzending van de werk- uitroeiing der boomen te voorkomen en den jongen opslag der
lieden (7<> Cnineezen en 50 Javanen) naar de onderneming ter gekapte boomen gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen,
en wordt de bevolking bij voortduring aangemoedigd om zich
Oostkust van Bumatra, vanwaar zij vertrokken waren.
2
De aan eene in liquidatie getreden tabaksonderneming in de toe te leggen op de cultuur van inheenische caoutchouc. )
Ook in de Mitiahassa (Menado) wordt aan de wenschelijkheid
Minahassa (residentie Menado) verbonden geweest zijnde contractkoelies werden allen naar J a v a teruggezonden. Voor de onderne- van boschbehoud meer aandacht geschonken. Bij een in Februari
tning Sindoran, mede in de Minahassa. werdeu 508oendaneezenge- 1898 door den resident uitgevaardigd reglement (zie de Javasche
i m p o r t e e r d , die o p J a v s driejarige contracten hadden gesloten. Zij Courant van 8 Maart d. a. v.) is de aankap van deugdzame houtgevoelden zich aanvankelijk op de afgelegen onderneming niet soorten op domeingrond in de Minnhmioa ouder beperkende bethuis, zoodat de een voor, de andere na wegliep. Door d e politie aan- palingen g e b r a c h t , terwijl er bu de besturende ambtenaren en
gehonden en naar de onderneming teruggevoerd , gingen z i j , inlandscbe hoofden reeds vroeger op is aangedrongen de bevolking tot bij planting van deugdzame houtsoorten over te halen ,
na bespreking met het hoofd van plaatselijk bestuur en den
o n d e r n e m e r , aan het werk. De klachten liepen over onvoldoende h e t g e e n . naar de resident m e d e d e e l t , niet zonder vrucht is gebleven. Bij voormeld reglement is aan eene vergunning t o t a a n voeding en te gering loon.
Uit de residentie Ternate eindelijk is gemeld , dat onder de kap , op straffe van geldboete, enz., de verplichting verbonden
ongeveer 500 contract-koelies van .lava, die op Marjan in dienst dat door den verkrn'ger , alvorens daarvan gebruik te maken , ten
waren bij de Batjan-e.\ploitatie-Maatschapp\j, desertie en andere genoegen van het bestuur en ter plaatse door hetzelve aan te wijzen,
overtredingen van de koelie-ordonnantie veelvuldig voorkwamen. voor lederen te kappen boom worde ingeboet twee boompjes
Wegens ingekomen klachten over mishandeling werd door den van dezelfde soort of van daarmede zooveel mogelijk overeenkomende soort. Ook waakt het r e g l e m e n t , door bedreiging van
resident een onderzoek ingest l d , waarna de stukken werden
opgezonden naar den raad van justitie te Makasser. In de be- b o e t e , tegen het kappen van meer of andere boomen dan waartoe
langrijkstenotentuineu op het eiland T e r n a t e bezigen de eigenaren de vergunning recht geeft. De vergunningen worden op gezegeld
werkvolk uit Gorontalo en de Talaut-eilanden. Omtrent de be- p a p i e r , doch overigens kosteloos verleend, en wel door den
aan het hoofd der afdeeling geplaatsten Europeeschen ambtenaar
baudeling van dit werkvolk kwamen geene klachten in.
als de aankap niet voor eigen gebruik moet d i e n e n : in het
tegenovergesteld geval door het betrokkeu districtshoofd.
lï. lioschwezen.
Ten aanzien van het in 't vorig verslag (blz. 227) vermelde
In de residentie Palembang w e r d , onder toezicht van den denkbeeld om de cultuur van voor mijnbouw geschikte houtvoor dat gewest aangewezen opziener van het boschwezen, soorten in de nabijheid van het gouvemements-kolenetablissevoortgegaan met de exploitatie van eenige onglenbosschen , m e n t te Sawah Loento (Padangsche Bovenlanden) op te dragen
waartoe voor de jaren 1897 en ls,.'S achtereenvolgens f 10 000 aan den dienst der kolen-ontginning was , tijdens de afsluiting
en f 12."»00 werd toegestaan. Van het op die wijze verkregen hont te Batavia van de mededeelingen voor dit gedeelte van het verwerd in 1897 p . m. 2">2 . M l . tot balken gezaagd, publiek ver- slag . door de Indische Begeering nog geen beslissing genomen.
O m t r e n t het ter harte nemen door de bevolking van de bijkocht en daarvoor f 15 '231 bedongen of ruim t tin per M'•. Atgescheiden van bovenbedoelde kredieten werden omstreeks Juni p l a n t i n g van waardvolle boschvoortbrengselen blh'kt slechts
1897 nog eenige gelden beschikbaar gesteld (voor de tweede voor enkele gewesten. Zoo wordt door den gouverneur van
helft van 1807 f 100 en voor 1898 f 200) ten einde op gouverne- S o m a t r a ' l \\ estkust bericht dat proeven waren genomen met
mentskosten in de nabijheid van de hoofdplaats Palembang proef- het aankweeken van benzoë, doch dat de resultaten niet gunstig
aanplantingen van tembesoe-hout tot stand te brengen. De tot waren, daar slecht? weinige zaden ontkiemden. Zoowel in het landdusver voor inlanders iu het gewest bestaande gelegenheid o m , schap Indragiri als in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
tegen betaling van f 10, zich eene licentie te verschaffen tot Borneo (namelijk in de afdeelingen Bandjermasin en Ommelanden
aankap van deze boomsoort, w e r d , in overleg met den voor de en Sampit) werd de rottancultuur u i t g e b r e i d , terwyl op enkele
gewesten Palembang, LampongscheDistricten en Maukatijdelijk plaatsen in de Westerafdeeling van Borneo aanplantingen van
aangewezen houtvester '), door den resident ingetrokken ten einde getah-pertja en tengkawang worden aangetroffen. Dat in somvernieling van de nog aanwezige complexen (verg. het verslag mige gewesten der buitenbezittingen de inzameling van bosclivan 1895, blz. 201) zooveel mogelijk tegen te gaan. In de boven- prodneten van vrij belangrijke beteekenis i s , kan blijken uit
streken van het gewest neemt de ontwonding toe zoowel door bijlage E E K hierachter, bevattende zoowel de gegevens welke
de wijze waarop de bevolking veelal bij het verbouwen van rijst
te werk gaat als door de u i t b r e i d i n g , welke nog steeds aan de
-i Met liet oog op de toenemend" vraag in de handelawereld naar caoutinlandsche koftieteelt wordt gegeven. Zoolang een geregeld ehoue en aanverwante plantaardige producten is onlangs vanwege 's lands
boschbeheer in het gewest o n t b r e e k t , wordt van het doen van plantenluiii te Huiteiiz.org liet voorstel gedaan om, ter vermeerdering van
onze kennis omtrent de in sommige gedeelten van Xederlandscli-Indië lietzji
bijplantingen van gouvernement;.wegc weinig heil verwacht. in aaiiplantingen , hei/.ij in maagdelijke bosschen voorkomende gewassen van
Een voorstel van die strekking werd dan ook afgewezen , doch dien aard . aan dvn eliel' der aldeeling „cultuiirtuin en agricultuur-chcniisc li
den resident werd aanbevolen naar maatregelen om te zien , lali'irat'iriiiin" eene dienstreis naar eenige geweStBB van .lava, Sumatra en
die voorshands op andere wijze tot boschbehoud kunnen leiden. Uorneo op te dragen ter verzameling van nadere gegevens omtrent het voor, de productiviteit, de wjjzc van inzameling en behandeling van het
Voorschriften door den resident van B a n k a ontworpen tot handene
product, enz. /.ooals reeds terloops vermeld is op blz. 84 hiervóór, is in Juni
') in den aanvang van 1888 was dess voortoopig naar Java teruggeroepen,
«aar zijne diensten toen meer noodlg werden geacht.

1896 met dat doel aan bedoelden chef, dr. I'. VAK KOM IJI B'.n , eene opdracht
gedaan. Zijne zending zal zooveel doenlijk ook z.jjn dienstbaar te maken aan
U d e n tot zijn werkkring behoorende onderwerpen.
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dienaangaande in de gewestelijke verslagen voorkomen als de
cijfers der uitvoeren volgens de algemeeue handelsstatistiek van
Nederlandsch-Indië. Alleen aan gommen, getahsoorten en rotting
werd uit de in bedoelde statistiek behandelde havens der buitenbezittingeu gedurende 1897 rechtstreeks n a a r Nederland en den
vreemde uitgevoerd voor eene waarde van f 11 : ' , millioen (waarvan o. a. naar Singapore en P i n a n g f 10' 'r, millioen, naar
Nederland f' l'/.-, millioen). terwijl de waarde der van of via
havens op J a v a verscheepte hoeveelheden, ten deele mede uit
de buitenbezittingen af k o m s t i g , beliep f386 000. In 1896 besomden de uitvoeren van diezelfde boschproducten, mede voor zooveel
betreft de verschepingen uit de buitenbezittingen rechtstreeks
naar buiten N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , f 9'/i millioen, en voor die
van of over J a v a ruim f 1 millioen. De totale uitvoerwaarde
was d e r h a l v e , van ruim f 10'/. millioen in 189(3, gestegen tot
ruim f 12 millioen in 1897, over 't geheel als gevolg van toeneming in hoeveelheid. De verschillen in eenheidsprijzen voor
de w a a r d e b e r e k e n i n g , welke eenheidsprijzen deels hooger, deels
lager waren dan in 1890, wogen namelijk vrijwel tegen elkander
op en waren dus op het totaalcijfer van weinig invloed. W a r e n
voor de betrokken artikelen (gombenzoïn, gomdainmar en getahsoorten) dezelfde prijzen als in 1896 in aanmerking genomen .
dan zou in 1897 voor deze en de overige in de aangehaalde
bijlage E E E vermelde boschproducten , in stede van ruim f 12
millioen ( f 1 2 134 000), als eindcijfer verkregen zijn f 1 2 355 000.
I n het sultanaat Batjan (residentie Ternato) is het recht tot
exploitatie onder meer van de danimar- en andere bosschen
aldaar (sommige dammarbosschen uitgezonderd (door het inlandsch
bestuur indertijd in concessie afgestaan , welke concessie , \vaarover ook gehandeld is op blz. 108 hiervóór, in handen is
van de Batjan-exploitatie-Maatschappij. Tot het bedrijf dezer
onderneming behoort dan ook de uitvoer vooral van gomkopal
en gomdammar. A a n zich daartoe aan biedende Alfoeren wordt
de inzameling van deze voortbrengselen v e r g u n d , onder beding
dat zij d i e , tegen een vastgesteldeu prijs per p i k o l , inleveren.
Bovendien hebben de inzamelaars voor de v e r g u n n i n g een vast
recht per hoofd en per j a a r te betalen.
Onlangs zijn van meer dan één zijde aanvragen ingekomen om
door een met het Gouvernement te sluiten contract het uitsluitend
recht te erlangen tot het winnen van boschproducten op een
der eilanden van de tot het staatsdomeiu behoorende Obi-groep,
mede in de residentie Ternate , en wel op het eiland Groot-Obi.
Evenals de kleinere eilanden van de Obi-groep bezit ook GrootObi (of Obi Major) geen eigenlijke iuheenische bevolking, die
volgens landsgebruik recht op die voortbrengselen heeft. Geleidelijk echter hebben zich op Groot-Obi een aantal < ralelareesche
en Tobelloreesche zwervers, afkomstig van i l a l m a h e i r a , nederg e z e t , die in twee kampongfl bijeenwonen en met de inzameling
van dammar in hun onderhoud voorzien. Deze Alfoeren verkoopen het ingezamelde aan Chiueesche bandelaren . die zich
voor dat doel aldaar mede tijdelijk hebben nedergezet. Alvorens
nopens de voorwaarden, waarop eventueel tot eene openbare verpachting van bedoeld iuzainelingsrecbt zal zü'n over te gaan . eene
beslissing te nemen , is in Augustus 1898 besloten, door een der op
Java geplaatste houtvesters een plaatselijk onderzoek naar d e n a a r d
en den omvang van de natuurlijke rijkdommen der bosschen op
Groot-Obi te doen instellen, en door dezen deskundige , in verband met zyne bevindingen . advies t e doen uitbrengen nopens
de verpachting van het bedoelde recht voor het eiland in z\jn
g e h e e l , dan wel voor bepaalde perceeleu , nopens de beste wijze
van exploitatie der c. q. aanwezige voortbrengselen ( d a m m a r ,
s a g o , kajoepoetih , wilde muskaatnoten , r o t t i n g , bamboe , enz.),
de aan het bedrijf te stellen beperkingen in het belang eener
rationeele exploitatie, de e. q. vereischte c o n t r o l e , enz. I n t n s schen worden sedert Februari 1896 (verg. vorig v e r s l a g , blz.
117) twee der kleinere eilanden van de O b i - g r o e p , dr geheel
onbewoonde eilanden Obi Bisa (of Selilé) en T a p a t , door twee
verschillende Europeesche ondernemers in erfpacht bezeten. Deze
wijden zich daar mede aan de exploitatie van boschproducten
(het inzamelen van wilde noten, het winnen van gomdammar, euz.).
Bij de uitgifte van de beide perceelen is echter de bepaling
gemaakt dat in de onontgonnen gedeelten de inzameling van
boschproducten kosteloos aan inlandsche inzamelaars zal vrijstaan.
De Europeesche ondernemer van het reeds in 1893ingeschrev e n , d o c h , blijkens blz. 69 hiervóór, thans voor 't eerst vermelde erfpachtsperceel Werinama op (Jeram (residentie A m b o i n a ) ,
ter grootte van p. m. 14 800 b o u w s , bracht eene houtzagerij in
werking en voerde in 1897 110 M*. h o u t af, hoofdzakelijk naar
Hauda. De krachtens eene gouveruementseoncessie kotten tijd
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gewerkl hebbende houtkaponderneming op het eiland Tanah
Djainpea (gouvernement Celebes en onderhoorigheden) is t e n i e t -

gegaan. Het ooneessiecontract werd in het voorjaar van 1897,
wegene wanbetaling van cijns, gerechtelijk ontbonden (verg.
blz. 70 biervóór).
In de residentie Oostkust van Sumatra wordt op de tot Siak
en Pelalawan behoorende e i l a n d e n , zoomede op den vasten wal

dier landschappen, in deSiakscheonderhoorigheidTanahPoetih
en op het aan het Gouvernement toebehoorende eiland Beugkalis . over 't geheel op vrij groote schaal, hout gekapt door
Cbineezen , krachtens licenties, afgegeven door den t e Bengkalis
geplaatsten Europeeschen ambtenaar op den voet van het regiement in Indisch Staatsblad 1893 i r . 1 1 5 , juncto 1894 n u . 7
(verg. het verslag van 1894, blz. 241/242). Volgene eene opgaaf
van J a n u a r i 1898 waren in die streken 120plaukenzagerijen en
balkeukapperjjen , van welke door Cbineezen beheerde oiideruemingen (, panglongl ") er alleen 86 werden aangetroffen in de
onderafdeeling B e n g k a l i s , en wel voornamelijk op de eilanden
Tcbing Tinggi en Serapong. Hoeveel werklieden (Cbineezen) bij
die ondernemingen gebezigd werden , blijkt alleen ten aanzien
van die in gemelde onderafdeeling. Aldaar werkten o p 5 2 p l a n ken/.agerijen ongeveer 1850 man en op 84 balkenkapperijeu ongeveer 900 man : voorts vond men in diezelfde onderafdeeling
nog p . m. 50 brandhoutkapperijen en p. m. 15 houtskoolbranderijen , met naar schatting 500 en 150 werklieden. De ingevolge
de uitgereikte licentiën aan het Gouvernement verschuldigde
cijns (welke verantwoord wordt onder de inkomsten van het
departement van binnenlandseh bestuur ter zake van het boschwezen) bracht voor al de p a n g l o n g l gezamenlijk in 1897 p. m.
f 27 000 op. Nopeus de hoeveelheden afgevoerde balken , plauken , brandhout en houtskolen kunnen geen opgaven worden
ver-trekt. In den loop van 1898 zijn door de Indische Regeering
een tweetal ambtenaren (één om als tolk te dienen,) in commis>ie
gesteld om plaatselijk de toestanden op de panglongs na te gaan
en onderzoek te doen naar klachten over beweerde tnishandeling van werklieden op gemelde ondernemingen (verg. blz. 1
hiervóór). Tijdens de afsluiting van de berichten voor dit g e deelte van het verslag was de uitslag van dit onderzoek hier te
lande nog niet bekend.
In sommige landschappen ter Oostkust van Sumatra , zoomede
in Sambai (residentie VVesterafdeeling van Borneo) zijn door de
inlandsche bestuurders één of meer concessiëu voor h o u t a a u k a p
uitgegeven , doch omtrent de exploitatie daarvan ontbreken gegeveus. Alleen blijkt dat op twee dier concessieterreinen , Lau
Bcentoe in Boren*Langkat en Soengei Sawa i n 8 i a k , eene stoomhontsagern in werking w a s , hoedanige inrichting ook w e r d g e exploiteera re Perbaoengan in S e r d a n g , terwijl in Aneahan
eenige niet door stoom gedreven houtzagerijen werkten. Ook uit
andere gewesten der buitenbezittingen wordt bet bestaan van

Btoomhoutzagervjen gemeld: zoo vindt men er 3 inPalembaog,
1 te Pontianak (Westerafdeeling van Borneo), 2 in de Zolderen Oosterafdeeling van Borneo (een te Bandjermaain en de andere
in h'oetei), 1 te Grorontalo (Menado) en 1 te Toeal op het eiland
Kleiu-Key (Amboina). De eigenaar der laatstbedoelde zagerij
verkrijgt het hout door opkoop van de bevolking. In hoever dit
ook voor de andere hier vermelde zagerijen g e l d t , is uit de <>nr-

rangen berichten niet gebleken. Aankan van hout voor den nitvoer heeft verder plaats op het onder de particuliere landen (zie
sub 5 . hiervóór) besproken landgoed Tjandi Kesoema in I)jem-

brana (Bali).

C. Vreeteelt.
Ten aanzien van de zich in 1897 in sommige gedeelten der
buitenbezittingen geopenbaard hebbende ziekten onder het vee
zij verwezen naar het medegedeelde onder , Veearrseuijdieiist "
(blz. 74 70 hiervóór).
O m t r e n t de bestuursbemoeiingen ter verbetering van den paardenstapel ter Sumatra's W e s t k u s t is over 1897, in aansluiting

aan het medegedeelde in het verslag van ls<>6 (blz. 2:58 239).
het volgende gemeld.
Eenige van de dekhengsten der vroegere proefstations in d e
Padangsche Bovenlanden zijn aangehouden om in de onderaf deeling l'aijakombo als fokmateriaal te worden gebezigd. De/e
hengsten zullen namelijk , met de 20 stuks op Soemba a a n g e koeht (bij welker aankoop ook de op blz. 161 hiervóór bedoelde
commissie van advies voor de oprichting van eene halfwilde
paardenstoeterij op een der eilanden in het zuidoosten van den
Archipel hare; tusschenkonist heeft verleend), .jaarlijks gedu-
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rende eenige maanden op verschillende plaatsen in genoemde dr. II. I). M. VIBBSBC, keerde namelijk in Januari 1898 in Indië
onderafdeeling worden gestationneerd ten einde aan de bevolking terug, terwijl tepen het einde van 1S97 een van hier uitgezonde gelegenheid te geren om hare merries ter dekking te brengen. den iiiiiiK andidaat, die zijne studiën voltooid had, tot ingenieur
De aanbevolen castratie van voor de voorttelina minder ge- der 3de Klasse werd aangesteld. Terwijl de actieve sterkte dus
scliikte hengsten vond gedurende 1897 in de Padangsche Bo- vermeerderde met 2 titularissen, stond daartegenover het verlies
venlanden in 91 gevallen toepassing.
van 2 hoofdingenieurs, waarvan er één, de heer B,. FENNKMA,
Van de in de afdeeling Tooa en Silindong (Tapanoli) inge- den 27sten November 1897 op noodlottige wijze bij een tocht
voerde 2 ezelhengsten en 3 ezelinnen stierf een der matsten , over het Posso-meer (residentie Menado) om het leven kwam,
terwijl 2 hengst* en 2 merrieveuleni werden geboren. Bij liaf- terwijl de tweede, de heer G. P. A. ÜENAUD , na gedurende
taksche merries werden door de/.e e/els verwekt I mannelijke ruim 13 jaren als chef van bet korps te zijn werkzaam geweest,
en 4 vrouwelyke muildieren.
in Mei 1898 op verzoek eervol werd ontslagen. Overigens bleven
Door pen vroeger aan de hoofden in gemelde afdeeling t<'n medio 1898 met bnitenlandsch verlof afwezig 2 mijningenieurs,
geschenke gegeven Sandelhout-hengst, te Si Borong Borong ge- beiden wegens ziekte, en wel respectievelijk sedert het voorjaar
stationneerd, werden in 1^'.»7 8 merries gedekt; omtrent de uit- van 1896 en dat van 1897.
komsten daarvan is niets gemeld. Bedoelde hengst is sedert, peOp den voet van Indisch Staatsblad 1893 n". 223 bleven op
storven. Thans zijn nog 2 aan Battaksche hoofden geschonken uit. 1897 nog 9 eandidaten voor het vak van gouvernements*
Sandelhout-hengsten aanwezig, waarvan de een gestationneerd is inijningeiiieur in opleiding, waarvan er 3 in 1895 en (> in 1897
te Bahal Batoe op de hoogvlakte van Toba en de ander te waren aangenomen. Van de eerstbedoelde 3 aanvaardden er 2
Baligé. De/.e fbkdieren hadden, voor zooveel bekend, noggeene in Juli 1898 de oefeningsreizen, waarmede zij hunne studiën
])rogenituur opgeleverd.
hadden te besluiten: aan den derde, die op eigen kosten eene
Kvenals voor 1S90 werd ook voor 1897 eene gouvernements- reis mar ludië ondernam, werd vergund het examen C . bedoeld
subsidie van f 1000 aan de Fort-de-Koek'sehe wedloopsociëteit bij art. • >".> der wet op het middelbaar onderwijs, in 1899 in
stede van in 1S98 af te leggen. De 6in 1897 aangenomen canditoegekend.
Uit Benkoelen wordt bericht dat de maatregel van 1894'95 . daten zouden zich allen, op één na , gedurende 1898/99 aan eene
om inlanders, die zich deugdelijk fokvee (buffels en koeien) i buitenlandsche mijn-academie ophouden, zijnde aan den laatste,
van buiten het gewest wenschten aan te schaffen. daarin i in verband met zijne aanstelling voor den cursus 1898/99 tot
van bestuurswege behulpzaam te zijn . goed beeft voldaan. De assistent voor de delfstofkunde aan de Polytechnische School
indertijd van gouvernementswege ontboden en aan inlanders op te Delft, toegestaan zijn studietijd met één jaar te verleugen.
gemakkelijke voorwaarden overgedane beesten , voor zooveel nog In Augustus 1898 werden nog 2 nieuwe eandidaten aangenoaanwezig, bleken goed te aarden, en daarvan waren reeds men. Men zijne studiën reeds in 1897 voltooid hebbende candiverscheidene kalveren verkregen. Een voorsiel om fondsen toe daat werd nog steeds door ziekte verhinderd zich voor uitzending
te staan voor nieuwen aankoop was, tijdens de afsluiting van naar indië aan te melden (verg. vorig verslag, blz. 228).
de Indische berichten, te Batavia in overweging.
Tusschen het 12-tal op uit. Juni 1898 in Indië in functie
Op Banka heelt gedurende de .jaren 1892 t/m 1894 eene der- zijnde ingenieurs waren toen de werkzaamheden op de volgende
pel ij ke proef, welke ook op paarden betrekking had, niet vol- wijze verdeeld.
daan, waarom dan ook in tlaatst van 1894 besloten was ze
Als chef van den dienst fungeerde aan het hoofdbureau
niet te vernieuwen. Onder de destijds van bestuurswege inge- te Batavia niet de eipeulijke titularis, de hoofdinpenieur
voerde beesten behoorden 13 paarden van Makassaarsch ras dr. VBEBKIK, die na het aftreden van deu beer HENAUD als
(1 heugst en 12 merries). (Je merries zijn van lieverlede in zoodanig benoemd was. doch de bedoelde betrekking werd
handen der bevolking overgegaan, doch de hengst is nog steeds waargenomen door den in anciënniteit volpenden hoofdingenieur
gestationneerd ter hoofdplaats Muntok. Veulens van deze dieren I). DK Joaon. Dr. VERKEEK toch was, dadelijk na z^jne terugwerden in 1897 niet gewonnen.
komst van bnitenlandsch verlof in Januari 1898, aangewezen
Invoeren van vee van buiten Nederlandsch-Indië hadden om in de plaats van den overleden hoofdingenieur FENNK.UA op
voornamelijk plaats uit de Straits-Settlements en voor bet te treden ;ils leider van de geologische werkzaamheden in Menado,
overige uit Britech-Indië, Siam, enz. Die invoeren vertegen- doch . naar aanleiding van de aardbeving welke in de eerste
woordigden in 1897, volgens de algemeene handelsstatistiek van dagen dier maand de hoofdplaats Amboina en omstreken had
Nederlandsch-Indië, eene waarde van f 5 4 3 7 0 0 , waarvan die geteisterd, werd hem reeds kort daarop opgedragen indeeerste
in Atjeh en onderhoorigheden, Oostkust van Sumatra en Palem- plaats aldaar een geologisch onderzoek in te stellen, welk onderbang alleen f 3<>1 300, f 103300 en f 43000. Ook de residentie zoek eer-t in 't laatst van Juli werd beëindigd. Aan den waarBali en Lombok voorziet in belangrijke mate sommige gewesten nemenden chef waren 2 ingenieurs toegevoegd, terwijl het pervan vee. Vandaar werden in 1897 verscheept, volpens de te soneel van het hoofdbureau versterkt bleef met een niet technisch
Singaradja en Djembrana op Bali gehouden aanteekeningen . ambtenaar op nonactiviteit. In Juli 1897 was nog een dergelijk
944! stuks runderen, ter waarde van p. ra. f 500 000, en hoven- ambtenaar aangesteld, die echter in Mei 1898, op zijn verzoek,
dien van Lombok 'óüS stuks. De eilanden, die paarden voor den weder bij zijn kader werd herbenoemd en vooralsnog niet was
uitvoer leveren, zijn voornamelijk Boembawa (gouvernement vervang* n. Met den dienst der grond peilingen waren 2 ingenieurs
Oelebes en onderhoorigheden), zoomede Soemba en Savoe(resi* belast, waarvan de oudste als chef van dezen dienst fungeerde,
dentie Timor en onderhoongbeden). Van Bima op Soembawa terwijl de andere ook de chemische onderzoekingen verrichtte
werden namelijk gedurende de eerste elf maanden van 1*97 in het laboratorium van het mijnwezen, voor zoover deze onderuitgevoerd 154:5 paarden . en van de beide andere eilanden ge- zoekingen, met name de wateranalyses, niet door militaire
durende het geheele jaar respectievelijk 1567 e n 2 0 5 , alles naar apothekers werden uitgevoerd. In de \\ esterafdeeling van Borneo
.lava. Overigens vindt men nop aangeteekend dat uit Telok was één ingenieur werkzaam voor geologische en mijnbouwSemawé* (Atjeh's noordkust) naar Pinang werden uitgevoerd 84 kundige opnemingen en verkenningen, terwijl de jongste hoofdpaarden uit de Gajoe-landen , en dat op eenige havenplaatsen ingenieur en 4 ingenieurs bij de tinwinning op Banka waren
van Benkoelen, uit Padang en Batavia, werden aangebracht aangesteld.
547 paarden.
In de tweede helft van 1S97 werd een der ingenieurs gedurende
twee maanden beschikbaar gesteld ten behoeve van een voor
II. MuxiioLW.
particuliere rekening op het eiland Ceram (residentie Amboina)
in te stellen voorloopip onderzoek naar petroleum.
ï; 1. Dienst MN hei mijnwezen.
Het verdere personeel van het mijnwezen was medio 1898
samengesteld als volgt: 4 topopraphen (waaronder één tijdelijke),
Pertoneel. Bij het eii.de van het thans te behandelen tijdvak 31 opzieners (waaronder 7 tijdelijke), 11 boorineesters (waaronder
1 Juli 1897 t/iii uit. Juni 1898 bestond, evenals bij het begin 5 tijdelijke), 1 werktuigkundige en S (tijdelijke! machinisten.
daarvan, de actieve sterkte van het korps mijningenieurs uit 12
Bij den niet ouder het beheer der afdeeling „ Mijnwezen "
hoofd- en verdere ingenieurs , ongerekend den hij de gouver- staanden dienst der pouverneinents-kolenoutpinninp ter Sumatra's
nementskolenwinning ter Sumatra s Westkust gedetaebeerden Westkust was voorts van het personeel van het mijnwezen nog
en bij het korps voor memorie geroerden mijningenieur. !*e gedetacheerd de bovenbedoelde ingenieur, terwijl daarbij verder
sedert medio 1895 voor bjjzondere werkzaamheden en daarna. werkzaam waren: 1 tijdelijk buitengewoon mijnopziener, 1 tijdelijk
van Februari 1897 af, met bnitenlandsch verlof voor den tij 1 ' opziener. 1 opzichter en 1 commies der staatsspoorwegen, 1
van één jaar hier te lande vertoefd hebbende hoofdingenieur tijdelijk machinist en 20 mindere geëmploieerden.
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FèrwtmtUngm en naschriften. Sedert in verschillende streken
van Indië op uitgebreide schaal mijnbouwkundige opsporingen
vanwege particulieren worden verricht en nog voortdurend
nieuwe vergunningen daartoe worden a a n g e v r a a g d , begint ook
het museum v;in het mijnwezen te Batavia meer de a a n d a c h t
van het publiek te trekken dan vroeger het geval was. W e g e n s
de beperkte r u i m t e , welke bij het hoofdbureau voor de zich
steeds uitbreidende verzamelingen beschikbaar i s , komen zij
echter niet voldoende tot haar recht.
Van den hoogleeraar dr. K. MAHTI.V werden in den loop van
1898 korte verslagen ontvangen omtrent een drietal in 1895 eD
1897 door den dienst van bet mijnwezen herwaarts ge/.onden
collectiën fossielen uit de Westerafdeeling van Borneo. In
September 1898 werd opnieuw eene verzameling petrefacten
uit gemeld gewest in handen van den hoogleeraar gesteld.
Als jaargang 1897 van het „Jaarboek van het mijnwezen in
Nederlandsch-Oost-Iudië" verscheen de reeds op blz. 228 van
het vorig verslag vermelde „Geologische beschrijving van Banka
en Billiton" door den hoofdingenieur dr. 11. D. M. VKRUEEK.
Voorts zag het 1ste deel van den j a a r g a n g 1898 het l i c h t ,
w a a r i n , behalve de gewone technische en administratieve mededeelingen, de beschrijving is opgenomen van een tweetal door
den gepensiouneerden hoofdingenieur van het mijnwezen P . VANDIJK ontworpen toestellen voor grondpeilingen. Onder de overige
aan de geologie van Nederlandsch-Indië gewijde verhandelingen
verdienen vermelding eene studie van dr. P . G. KRAUSH, opgouomen in deel V van het tijdschrift „Beitriige zur Geologie
Ost-Asiens und Australiens", w a a r i n , onder den titel „Ueber
tertiiire cretacëische und uitere Ablagerungen aus West-Borneo",
voor een gedeelte zijn beschreven de door prof. G. A. F. MOI.ENGRAAFP in Borneo verzamelde fossielen (verg. het verslag vau
1895. blz. 133), zoomede een opstel van prof. A. WICIIMVNN,
getiteld: „ Der Wawuni auf Amboina und seine angeblichen
Ausbrüche'*, voorkomende in h e t XVde deel van het Tijdschrift
van het Koninklijk Xederlandseh Aardrijkskundig Genootschap
te Amsterdam.
De aan het hoofdbureau te Batavia samengestelde verslagen
van het mijnwezen over het 2de, 3de en 4de kwartaal van 1897
en h e t 1ste kwartaal van 1898 werden gepubliceerd als extrabijvoegsel der Javasebe Courant van 29 Oetober 1897 en van
14 J a n u a r i , 1U Mei en 26 J u l i 1898.
J'alaennloloqisclie, gtologiuhe ra mijn'iouul;uniii<ie ondtnoekinge*
ran gotuernemittnege.
Over de opgraving van fossielen aan de
Solo-rivier in Midden-Java, in hét belang van de palaeoutologische onderzoekingen van den officier van gezondheid der 2de
klasse a la suite dr. M. E . F. T. Uuuois. werd reeds het noodige
medegedeeld op blz. 83 hiervóór.
H e t boorondcrzoek op Banka leidde, voor zooveel daarmede
de bestaande ontginningen moesten worden g e h o l p e n , in den
regel tot voldoende, hier en daar, vooral in de districten Blinjoe
en P a n g k a l p i n a n g , zelfs tot zeer bevredigende uitkomsten
Opsporingen naar nieuwe ertsterreinen, met name in de districten M n n t o k , Djeboes en Soengeislan , leverden weinig op.
I n de residentie Westerafdeeling \ a n Borneo werden onderzoekingen uitgevoerd in liet gebied der Sebroeang-. Kapoeasen Melawi-rivieren , zoomede in dat van de soengei K a j a u . een
recbter-zijtak van Laatstgenoemde rivier. waarbij vooral op
geologisch gebied belangrijke uitkomsten werden verkregen. Zoo
werden in het landschap Boenoet \ijf kolenlagen auimetroil'en .
ter dikte van 10 tot 50 c.M. en TUI uiteonloopende, doch, naar
het schijnt, over het algemeen vrij goede hoedanigheid. Met deze
lagen en met de reeds vroeger bekende in Salimbon (omtrent de
in dit landschap gedreven iulandsche ontginningen zie J; 4 hierna)
hangt hoogstwaarschijnlijk samen eene thans in de Fnibou- en
Ketoengou-rivieren gevonden , vroeger herhaaldelijk te vergeefs
gezochte koollaag. Ten einde proefondervindelijk de bruikbaarbeid te kunnen nagaan van de op twee U i d e n vindplaatsen ,
te N a n c a Djetah aan de Melawi-rivier en bij lkoe T a m b a i .
bovenstrooms Poetoes Si h o u , voorkomende steenkolen, werd op
elk dezer punten eene hoeveelheid van ongeveer 10 ton kolen
gedolven en naar Siutang en PoetoesSibon vervoerd. Doorziekte
onder h e t personeel moest een onderzoek naar de volgens berichten
in de soengei's Tempoenok en S e p u t k 'aanwezige kolen achterr
wege blijven. Het op blz 229 van het vorig verslag bedoelde
onderzoek naar loodhoudend bisniuth-erts bij Djah&ngi in het
zuidwestelijk gedeelte van Lunlak werd tijdelijk gestaakt, nadat
gebleken was d a t het voorkomen van het erts zich in de lengte
niet ver u i t s t r e k t , terwijl een verder onderzoek in de diepte
met de beschikbare middelen onuitvoerbaar bleek.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlajren 1898—1899.

Met de samenstelling van de beschrijving en de geologische
kaarteering van h e t onderzochte gedeelte der residentie werd
voortgegaan.
Door het in de residentie Menado bescheiden personeel van
het mijnwezen werd de kuststrook van Noord-Celebes van K w a n d a n g (Gorontalosche districten) tot Lokodido, westelijk van
Matinan , in het landschap B w o o l , d. i. over eene lengte van
140 K.M., geologisch verkend. Het onderzoek van het geheel
onbewoonde en sterk geaccidenteerde binnenland ondervond
groote b e z w a r e n , zoowel door de schaarschte aan bruikbare
paden , welke bovendien in den regel de bergruggen volgen en
dus slechts weinig te zien g e v e n , als door het totale gemis aan
kaarten , zoodat meestal de beddingen der rivieren moesten
worden gevolgd en gelijktijdig moesten worden opgemeten. ')
Dientengevolge kon slechts een algemeen overzicht van de
geologische gesteldheid worden verkregen , waarbij bleek dat de
noordkust en een groot gedeelte van het binnenland tot aan
de nergens meer dan 20 paal landwaarts in gelegen en veelal tot
meer dan 2000 M. zeehoogte oprijzende waterscheiding met de
z u i d k u s t , uit oud-mioceene breccie bestaat, onder welke in de
rivieren het oudere gebergte aan den dag treedt, met aanduiding
op verschillende p u n t e n vau goudhoudende ertsgaugen. In N o vember 1897 sloot de toenmalige leider van het onderzoek in
M e n a d o , de hoofdingenieur R FENXKMA , zich met den hein toegevoegden opziener aan bn' eene door de Indische Regeering
voor politieke doeleinden (zie blz. 20 hiervóór) naar het landschap Posso aan de Totnini-bocht gezonden commissie, ten
einde gebruik te maken van de daardoor geopende gelegenheid
om in d a t landschap eene geologisch-mijnbouwkundige verkenning
uit te voeren. Hoewel aanvankelijk alles naar wensen ging en
nadat reeds een vrij volledig beeld van de geologische formatie
van h e t terrein tusschen Posso en h e t meer van dien naam was
verkregen , moest het onderzoek ontijdig worden gestaakt ten
gevolge van h e t overlijden van den heer FEXNIMA op den 27sten
van genoemde maand , door het omslaan van de prauw, waarmede hij het meer trachtte over te steken. Door dit ongeval
gingen ook de aanteekeningen van den heer FKNNEMA over zijne
reizen in verschillende gedeelten der residentie Menado verloren.
Van eene wederopvatting van het geologisch onderzoek in genoemd
gewest kou voorshands geen sprake zijn. Wel trad de hoofdingenieur dr. VERBEEK als vervanger o p , m a a r , zooals reeds op de voorgaande blz. is gezegd, zag hij zich al spoedig geroepen o m , met het
in Menado te zij uer beschikking zijnde personeel, vooraf eene zending in de residentie Amboina te vervullen, en wel om plaatselijk de
vermoedelijke oorzaken van de aardbeving en de geo'ogische gesteldheid n a te gaan e n , in verband met zijne b e v i n d i n g e n , van
advies te dienen (ver>r. blz. 23 hiervóór) nopens de raadzaamheid
eener h e r b o u w i n g op dezelfde plek vau de grootendeels verwoeste
hoofdplaats. Omstreeks medio Maart kon met dat onderzoek,
waaraan (tot uit. Mei) ook door een van J a v a derwaarts g e dirigeerden mijningenieur werd deelgenomen, een begin worden
gemaakt. Voor zooveel hier te lande op het tijdstip van afs l u i t m g van dit verslag uit de voorloopige mededeelingen van
dr. VKRUEEK reeds bekend w a s , behoefden de resultaten van het
bewuste onderzoek, hetwelk tot de Piroe-baai op VVest-Ceram
werd u i t g e s t r e k t , niet te nopen tot het verlaten van de hoofdplaats Amboina als bestuurszetel, maar zou het toch aanbeveling
verdienen bij de h e r b o u w i n g , in stede van steen en p a n n e n ,
zoogenaamde lichte materialen te bezigen.
Overigens werd door een der aan het hoofdbureau te Batavia
geplaatste mijningenieurs (dezelfde die, zooals gezegd, in den aanvang van IS*JS tijdelijk naar Amboina gedirigeerd werd) in Augustus 1S97 een geologisch onderzoek uitgevoerd bezuiden den Raoenvulkaan in Zuid-Be:.oeki (Oost-Jnva), meer bepaaldelijk met het oog
op de in den ontworpen staatsspoorweg Kalisat Banjoewangi te
bouwen drie tunnels. Keu bij die gelegenheid tevens ingesteld
r e r k e n n i n g s o n d e n o e k naar goud* of ander e r t s , d a t . volyens
b e r i c h t e n , in de kuststreek van bedoeld bergterrein zou voorkomen, leverde geen uitkomsten T U I belang op. De verzamelde
ertsmonsters toeh b l e k e n , bij scheikundig onderzoek . technische
waarde te missen.
Uitat gromdpriUMi f«. Gedurende het thans te behandelen tijdvak 1 J u l i 1897—uit. J u n i 1898 kouden van de acht reeds in
') Ten behoeve raa het geologitch onderaoek vaa <<» gedet-lte der
afttecling Qoroatalo beiaiden Kwaadaag werden topographiaehopa tmeade
terreinen, taleaea taneehea Lakca (dMikl Pagoejaaut) ten westen, m Toelobolo idistriet lioue) ten oosten.
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de overeenkomstige periode van 1896/97 vanwege den dienst
van het mijnwezen aangevangen boringen naar drinkwater (zie
vorig verslag, blz. 229 230) er zeven met voldoenden of meer
dan voldoenden uitslag worden voortgezet en beëindigd, namelijk
die te Lelengkong in het district Serang der residentie Bantam,
ter hoofdplaats Krawang, te Sragi in het district Wiradessa
der residentie Pekalongan, in de wijk KaraugTengah der hoofdplaats Samaraug, in de dessa Pilang Kentjeug nabij de boofdplaats Madioen, te Tandjong Balei in de afdeeling Assahan der
residentie Oostkust van Sumatra en ter hoofdplaats Padang.
Ter laatstgenoemde plaats werd uit twee op eene verschillende
aftaphoogte aangebrachte standpijpen 250 en 70 L. water per
minuut verkregen. De put te Lelengkong (Bantam) gaf slechts
een einddebiet van 4 L. per minuut, doch op de overige vijf
plaatsen was dit cijfer respectievelijk 9(5, 32, 200, 93 en 100 L.,
een en ander bij aftapping op uiteeuloopende hoogten (te
Krawang bij oppomping). De eenige in 't vorig verslag als nog
onderhanden vermelde boring. die ook in 1897/98 nog niet tot
voltooiing kwam , was die ter hoofdplaats Benkoelen , waarbij
het nog altijd niet gelukt was water aau te treffen, hoewel men
reeds eene diepte van 339 M. had bereikt.
Ook b\j een viertal nieuwe boringen — te Bandong (Preanger
Regentschappen) op het erf der hoofdenschool, in de dessa Koewoe
van het distriet Tjaroeban der afdeeling en residentie Madioen , te
Tandjong Tiram in de afdeeling Batoe Bara der residentie Oostkust van Sumatra en te Segli (Atjeh's noordkust) in het militair
kampement — kwam men over 't geheel tot zeer bevredigende
uitkomsten. Op de eerstgenoemde drie plaatsen verkreeg men
namelijk respectievelijk 430, 187 en 135 L. water per minuut,
terwijl te Segli, waar nog pogingen zouden worden aangewend
om door het inbrengen van eeue andere stijgbuis beter water
aan den dag te brengen , de put naar gelang van aftaphoogte
27 en 150 L. per minuut leverde.
Behalve met eene tweede boring op de reeds genoemde hoofdplaats Bandong (thans op het erf van het postkantoor aldaar)
werd in 1897/98 verder nog een aanvang gemaakt met boringen
op de volgende plaatsen: te Serdang-lor in het district Serang
der residentie Bantam, te Dongkal in het district Krawang der
gelijknamige residentie, in de dessa Ardjowinangoen-kidoel
der afdeeling Clienbon , ter afdeelingshoofdplaats Kendal (Samarang), te Pauaroekan in Bezoeki (2 boringen), ter afdeelingshoofdplaats Ponorogo (Madioen) en op het terrein aan de handelskade ter hoofdplaats Padang. Die te Dongkal en Kendal werden
ondernomen ter vervanging van bestaande, doch lek geworden
putten, welker herstelling ondoenlijk bleek. De nieuwe put te
Kendal kwam spoedig gereed en leverde 86 L. per minuut. Bij
de boriugen te Serdang-lor , Dongkal en Ponorogo , zoomede bij
een der boringen te Panaroekan had men reeds waterhoudende
lagen aangetroffen.
Herstellingen werden verricht aan vier putten teen bij Brebes
(Tagal) en aan een evengroot aantal ter hoofdplaats Samaraug,
terwyl, in verband met de op blz. 89 hiervóór bedoelde vestiging
van een quarantaine-station op het eiland Onrust (residentie
Batavia), twee van de aldaar aanwezige putten werden schoongespoeld.
Verdere bijzonderheden met betrekking tot de besproken in
het belang der artesische watervoorziening verrichte werkzaaniheden worden aangetroffen in de op de voorgaande blz. bedoelde
kwartaalverslagen van het mijnwezen.
In hoofdzaak gelijkluidend met hetgeen tot dusver bij vergunningen van dezen aard voor elk geval op zich zelf placht
bepaald te worden, zijn bij gouvernementsbesluit van 3 Januari
1898 n . 19 (Javasche Courant van den 7den dier maand) eens
vooral de voorwaarden vastgesteld , waarop voortaan vergunning
tot het aftappen van artesisch water uit de gouvernementsleidingen te Batavia kan worden verleend. Daarbij is onder
meer bepaald, dat de per etmaal af te tappen maximum hoeveelheid water wordt aangegeven in M 3 ., en dat op het normale
tarief van f 0,20 per M3. afgetapt water 50 pet. afslag wordt
verleend voor weeshuizen en andere liefdadige instellingen.
Verder ia by genoemd besluit de beschikking op aanvragen
om vergunningen als hierbedoeld overgedragen op den directeur
der burgerlijke openbare werken , wien tevens de bevoegdheid
is toegekend aan de vergunning, zoo hij dit noodig acht, bijzondere voorwaarden te verbinden.
§ 2. GouveriiimwHts-oiitginniwien.
Tinmijtifii o]> Banka.

Gedurende het exploitatiejaar 1S97<98

der gouvernements-tinmijnen op Banka (2 Februari 1897 t m
21 Januari 1898) werd , zoowel wat de weersgesteldheid als den
gezondheidstoestand betreft, onder gunstiger omstandigheden
gewerkt dan in 1896 97. Intusschen was de regenval over de
verschillende maanden en over de onderscheidene districten zeer
onregelmatig verdeeld , ten gevolge waarvan de meeste mijnen
van Muntok, Pangkalpinang, Koba en Toboali, zoomede één
mijn in Blinjoe niet in staat waren om vóór het Chineesch
nieuwjaar (21 Januari 1898) met het ertswasschen en tinsmelten
gereed te komen. Daarom werd voor de bedoelde mijnen de
gelegenheid om de tiuproductie in te leveren tot 24 Maart 1898
opengehouden, welk uitstel voor één mijn in Koba nog niet
voldoende bleek. ') Op laatstgenoemden datum bleef i n ' t geheel
nog erts voor ongeveer 1000 pikol tin onversmolten , waaronder
naar schatting (300 pikol als productie van de bedoelde mijn
in Koba.
Hoewel men over 't algemeen minder met berriberri te kampen
had dan in het vooratgegane exploitatiejaar, trad die ziekte
van Mei t/ra Augustus in Pangkalpinang en Soengeislau en van
September t m December in een tweetal mijnen in Soengeiliat
vrij hevig op. Gedurende 1897/98 stierven in de mynen of in
de semi-permanente ziekeninrichtingen -) 107 mijnwerkers aau
berriberri en 152 aan andere ziekten , en daar als gemiddelde
sterkte van de werkkrachten over gemeld exploitatiejaar (alleen
de ingedeelden bij de ontgiuningen der 1ste en der 2de klasse)
wordt opgegeven 13 083, beliep dus de sterfte 1.98 pet. Over
1890/97, toen de gemiddelde sterkte iets hooger was, namelijk
13 379, zijn dergelijke opgaven niet ontvangen. Alleen werd
toen gemeld dat gedurende de maanden Mei 1896 t m April
1897 op Banka aan berriberri waren overleden 123 mijnwerkers.
De tinlevering gedurende het werkjaar 1897/98 bereikte het
aanzienlijk cijfer van 163 541 pikol of 15 419 pikol meer dan die
van het voorafgegane en slechts 5657 pikol minder dan die van
het buitengewoon gunstige jaar 1895/96. Bedoelde levering werd
voor 85.15 pet. verkregen uit ontginningen der lste klasse, voor
12.61 pet. uit ontginningen der 2de klasse en voor 2.24 pet. uit
ontginningen der 3de klasse; verg. daaromtrent de districtsgewijze opgaven in tabel I van bijlage FFF hierachter, welk
overzicht tevens de gemiddelde inlevering per hoofd vermeldt.
Van de aan den resident b\j art. 5. § '• van het betalingsreglement (Indisch Staatsblad 1891 n . 135) toegekende bevoegdheid om, in afwijking van de normale betalingsregeling (f 13,50
per pikol tin
de reglementair toegestane verstrekkingen ,
voorschotten en tegemoetkomingen), de ontginningen der lste
klasse te doen werken tegen eene vaste betaling van ten hoogste
f 21 per pikol tin , doch dan onder beding dat alle verstrekkingen en voorschotten bij de afrekening door de mijnen moeten
worden afbetaald , werd gebruik gemaakt voor 95 van de 105
mijnen dier klasse (in 1896/97 voor 91 van de 105), van welke
er 1 werd betaald met f 14, 4 met f 15, 11 met f 16, 7 met
f 17, 11 met f 1 8 , 1 met f 18,50, 3 met f 19, 16 met f 20 en
41 met f 21. Vele dezer mijnen maakten goede winsten, doch
een ll-tal bleken, door het tegenvallen van de productie of door
andere teleurstellingen bij den arbeid , met de toegezegde betaling de kosten der exploitatie niet te kunnen dekken. Aan
deze elf werden , met toepassing van art. 7 . 2de lid, van het
betalingsreglement, nog tegemoetkomingen toegelegd tot een
totaal bedrag van f 33 772. Aan 5 op denzelfden voet gewerkt
hebbende mijnen in Pangkalpinang werd bovendien gezamenlijk
nog f 6000 tegemoetkoming verleend als vergoeding voor de
hoogere kosten van de te haren behoeve in het district Koba
gebrande houtskolen (verg. vorig verslag, blz. 230).
Tot een bedrag van f 50 436 bleken overigens tegemoetkomingen te behoeven 7 van de 10 lste-klasse-ontginningen ,
ten opzichte van welke geeue regelingen waren getroffen als
bedoeld bij art. 5 van het betaliugsreglement.
De stoomtramweg in Blinjoe. van de districtshoofdplaats naar
de ontginningen in de vallei Boeboes, waarvan het eerste gedeelte op 1 April 1897 in gebruik was genomen, kon einde
Augustus d. a. v. geheel in exploitatie worden gebracht. Tot
') DOM ontginning, welke een rjjk terrein bewerkt, doch telken jare aan
watergebrek lijdt, zon in 1899 door twee stnniiiinstallaticn van de redens
on.uliaiikel: k «orden g e m i k t .
;
i Op lilt. April 1X97 bevonden zieli in deze inrichtingen 21 herriberrilijilers, ter\v|jl sedert tot uit. Maan 1898 daarin 570 lijders werden opgenomea. Van dit totaal van ó'.tl verple 'gden overleden er in bedoeld tjjdsverlonp 58 , herstelden er 34 en werden er 475 naar Muite nznrg, China of
Singapore geëvacueerd, zoodat op 1 April 1898 nog 24 berriberri lyders buitelt
de Ulijnen in behandeling bleven.
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uit. 1807 beliepen de exploitatiekosten f 6901 , waartegenover en terugkeer naar China, door de bovenbedoelde aanvulling met
eene opbrengst stond van f 12 536, welke sommen over het 1ste 3007 singkeh's, op uit. Maart 1898 gestegen tot 12 264 man,
kwartaal van 1898 beliepen f 2049 en f 4572. De kosten van terwyl by de ontginningen der 2de klasse op genoemden datum
aanleg en uitrusting, met inbegrip van de uitgaven voor de 2336 werklieden waren ingeschreven, tegen 2100 omstreeks
opneming van het tracé, worden berekend in ronde som op Mei 1897, in 't geheel derhalve (by de ontginningen der 3de
klasse zyn geen vaste werklieden in dienst) 14 600 man, allen
f 170000.
De bij het ontginningswerk meer en meer in toepassing ge- Chineezeu , op 45 inlanders (kolenbranders) na. Naar herkomst
brachte aanwending van stoomkracht leverde gunstige uitkomsten waren de 14 555 Chineezeu te onderscheiden aldus: Kotjioe's
op. De 150 stoominstallatiën , blijkens bet vorig verslag (blz. 231) 2872, Kongsi's 3274, Lioetjoe's 1997. Haynam's 2450. Hakka's
by het einde van het exploitatiejaar 1896/07 reeds op Banka 2080, Hoklo's 171 en op Banka geboren Chineezen 1711.
Ondanks de levering in 1897 98 vrij aanzienlyk hooger was
aanwezig, werden gedurende 1897 98 gebezigd in 23 ontginningen der 1ste klasse (5 in Blinjoe , 9 in Soengeiliat, 4 in dan het .jaar te voren kwam de kostprijs van het tin , gemiddeld
Merawang en 5 in Pangkalpinang) met een gemiddeld totaal per pikol, den lande2 0nog iets duurder te staan dan in 1896 97,
, gerekend tot in de pakhuizen op Java,
van 3854 werklieden , terwijl inmiddels maatregelen waren ge- namelyk op f21,88
nomen om in 1898 99 een 11-tal en in 1899/1900 nog een 16-tal tegen f 24,3091 (verbeterde opgaaf) in laatstgenoemd leveringsdergelyke installutiën te kunnen in werking brengen. Vonden jaar, en zulks uitsluitend ten gevolge van grooter verlies op de
deze verbeterde hulpmiddelen (hetzy locomobielen met centrifu- r'istverstrekkingeu, doordien dit artikel — bij een aannemingsgaalpompen, hetzij stoomketels niet pulsonieters) in enkele mijnen prijs van f' 6,57 per pikol voor levering te Batavia (f 1,81 per
alleen in den drogen tyd toepassing , als er gebrek aan slag- pikol meer dan het jaar te voren) *) — in de pakhuizen op
water was voor de waterraderen, waarmede de Chineesche Banka gerekend kon worden den lande te kosten f 8,30 per
kettingpompen worden gedreven , in de meeste andere der be- pikol (tegen f 6.30 in 1896/97), terwijl aan de mynen slechts f5
doelde 23 mijnen bediende men zich daarvan bijna onafgebroken wordt in rekening gebracht. 3) Dat nu het verlies op de rystzoowel tot bemaling als tot dieper spoelen, enz. De kosten dier verstrekking f 3,30 per pikol beliep, tegen slechts f 1,30 in
machinale hulp kwamen gedurende 1897/98 , voor 108 750 stoom- 1896 97 , verhoogde den kostprijs van het tin met f 1.56 per pikol.
uren, te staan op f 97 448 , d. i., omgeslagen over de levering Om tot eene becijfering te komen van de winst door het Gouder betrokken 23 mijnen (50 40i> pikol), gemiddeld f' 1,93 per vernement op het product behaald, is de genoemde kostprijs
pikol tin. Van deze kosten werd een bedrag van f 45 813 voor nog te verhoogen met de kosten van afscheping van Java,
rekening van den lande genomen. De hoofdelijke levering der vervoer over zee en verkoop hier te lande. Meemt men daarvoor
van stoominstallatiën voorziene myneu liep over 1897/98 uiteen als maatstaf aan hetgeen voor deze kosten in de verkooprekevan 7.23 tot 20.78 pikol, of dooreengenomen 13.10pikol, terwijl ningen betreffende het in 1897 hier te lande geveilde Bankahet algemeene middencijf'er, voor al de 105 ontginningen der tin is verantwoord . ad f 2,13'" per pikol, dan verkrijgt men
voor het vereenigd bedrng der kosten in Indië en in Nederland
lste klasse , beliep 12.86 pikol.
In de van Banka ontvangen opgaven wordt het genotene over 1897/98 gemiddeld per pikol f 27,01", tegen f26,46" (vergedurende 1897/98 door al de ontginningen der 1ste klasse gesteld beterde opgaaf) over 1896/97. Volgens de zooeven bedoelde
op f' 2 593 813 ' ) , d. i., berekend over eene gemiddelde sterkt* verkooprekeningen heeft het in 1897 hier te lande geveilde
van 10 830 daarbij ingeschrevenen . f 239,59 per werkman , tegen Banka-tin (157 354 pikol) 37bruto opgebracht f 45.257r' gemiddeld
per pikol (in 1896 f 44,31 ). hetgeen dus tegenover de genoemde
f 214,4.5 in 1896/97.
overlaat van
De schuldenlast van de outginuingen der 1ste klasse . by' het som van f 27,01*'° nog een voordeelig verschil
einde van het voorafgegane exploitatiejaar bedragen hebbende f 18.24'" per pikol, tegen f 17,85°'' (f 44,31 3 7 - f 26,463') over het
f' 79 743 (zie vorig verslag, blz. 231), verminderde gedurende voorafgegane veilings- en leveringsjaar. Herinnerd dient echter
1897/98 met f 3 4 249, zoodat het totaal schuldencijfer by de te worden dat bij de berekening van de kosten in Indië op het
sluiting van laatstbedoeld werkjaar nog f45 494 bedroeg. Schuld* product gevallen , wat betreft de uitgaven voor het bij de tinwinning betrokken Europeesch personeel, alleen het betaalde
vermeerdering kwam by geene enkele ontginning voor.
Gedurende het werfjaar 1 Mei 1897 tot uit. April 1898 werden aan het op Banka actief dienend mijnpersoneel is in aanmerking
voor den mynarbeid op Banka aangenomen 3007 singkeh's of genomen, dus zonder te letten op kosten van opleiding,
Chineesche nieuwelingen , waarvan 37 via .Singapore van Swatow uitzending, verlofstraktementen, pensioenen, enz.
aangebrachte Hakka's, tegen eene premie van S 45 per hoofd.
Ook in 1897/98 werden de onder de ingeleverde partijen tin
De overige 2970 nieuwelingen behoorden tot andere stammen aangetroffen blokken van mindere zuiverheid op Banka aan eene
en waren per wangkang rechtstreeks uit China op Bauka aan- omsmelting onderworpen. De (te Soeugeislan) omgesmolten hoegekoinen. Het waren 669 Lioetjoe's en 4-5 Haynam's, voor wie veelheid bedroeg 8916.15 pikol, benevens eenige afval van vorige
? 40, zoomede 710 Kongsi's en 1166 Kotjioe's, voor wie S 35 omsmeltingen. Uit een en ander werd verkregen 8525.79 pikol
per man werd tegoedgedaan. Het bedrag der premiën was hooger fraai haudelstin en 500.64 pikol residu . in hoofdzaak tinijzer.
gesteld, omdat door den lagen dollarkoers de'werfagenten bij Omtrent de kosten dier omsmelting, zie tabel II van bijlage
de vroegere premiën van $ 40 voor Hakka's en $ 30 voor zoo- FFF. Onder den op uit. Maart 1898 in de pakhuizen op Banka
genaamde wangkang-Chineezen geen rekening maakten , waar- aanwezigen voorraad van 245 186 pikol tin bevond zicli aan nog
door gevaar ontstond dat de werving zou verloopen. Dat voor om te smelten blokken eene hoeveelheid van 47 541 pikol.
de eerstgenoemde categorieën van wangkang-Chineezen nog | 5
De hoeveelheden gouvernementstin . welke in een zestal in
premie meer werd betaald dan voor de andere geschiedde met 1898 hier te lande te houden veilingen zouden worden te gelde
het doel om weder tot beter evenwicht in de sterkteverhouding gemaakt, zijn geraamd op 160 000 pikol. In de eerste vier veider verschillende stammen te geraken , daar in de laatste jaren lingen werden daarvan reeds verkocht 106 836 pikol. De gede zeer gewilde Lioetjoe's en Haynam's in minderend aantal middelde bruto opbrengst per 50 K G . beliep achtereenvolgens
gekomen waren. De geheele werving kwam, tegen een tusschen f 38,05, f39,12, f40,56 en f42.81 of per pikol f46,53, f47,86,
f 1,13 en f 1,17 afwisselenden dollarkoers, te staan op f 128359, f 49,61 en f 52,38. De algemeene middelprijs der zes veilingen
waarvan aan de mijnen, a f 35 per hoofd, in rekening werd van 1897 was, zooals hiervóór reeds werd medegedeeld , p. m.
gebracht f 105 245. Hetgeen de wervingskosten boven de f 35 f 45,26 per pikol, hetgeen neerkomt op f 36,99 per 50 K.G.
per hoofd bedroegen, namelijk f 23114, bleef weder ten laste
van den lande. In het voorafgegane werfjaar had de werving
vau 1687 ingeschrevenen f 64 946 gekost, waarvan f5901 voor
") In de drie voorafgegane contractsjaren 1894,95, 189.r>/'.i6 en 189ii 97 was
rekening van den lande was genomen.
achtereenvolg. ns betaald f 4.92, f 4.41 en I' 4,76 per pikol. De levering der
Het aantal werklieden in de ontginningen der 1ste klasse, voor het coutractsjaar 1898/99 BOOdig geranium* 108 600 pikol is gedund i Mei
hetwelk op 1 Mei 1897 11-400 man bedroeg (zie vorig verslag, 1898) tegen f 4,55' p-r pikol.
blz. 231), was, na aftrek van de verliezen wegens overlijden
») Oediireiule de werkjaren 1896/97 in 1897/96 beUepea de rijstverstrek') In liet uitgewerkt OVfrzieht van ile geldelijke uitkomsten der tinwinning over 1897/Ü8. afgedrukt sub II van bijlage F F F hierachter, wordt
echter dit gfnotenc , na aftrek M een post van I' 6901 wegens aandeel van
den InnüV in de wervingsko ten van nieuwe a r b e i d e s , g s'eld op f 1 7 8 6 8 9 4 ,
doordien op Hanka blnkhaar niet in rekening znn gebracht ( | e uitgekeerde
premiën i-oor betoonden ijver ( f 6 9 209), n'>ch ook de uitbetaalde vergoeding
voor niet in natura ontvangen rijst (f 72 802).

kingen aan de mijnen aehti n i nvolgens 101919 <n 103881 pikol mp re>pictieveiyk 410 en 511 pikol n a , klMM aar de ontginningen der Iste klasse).
Overigens wi-nl nog van gouverni in> n t s w g e rijst verstrekt: 1°. aan de
werklieden bij het iiijjnlioiiwkundig onderzoek np Banka itnede a l 6 per
pikoll, en 2°. gr.-itis a:in oude ru gebrekkige mijnwerkers. !>e hoeveelheden,
waarover gedurende het kalenderjaar 18Ü7 voor deze doeleinden Inschikt
werd, beliepen ri-spcclicveluk iiS">7 en 9660 pikol , tegen 1631 en 2491 in
1896.
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(Ombilwn-lioleiweltlen).
Van de vyfgroote complexen, die gerekend worden de Otnbilienkolenvelden in de Padangsche Bovenlanden uit te maken , is
tot nogtoe slechts een klein gedeelte van het iSoengei Doeriancomplex in exploitatie, waaruit sedert den a a n v a n g der ontg i n n i n g (November 1892) tot uit. 1897 omstreeks ' . millioen
ton kolen was verkregen , namelijk in de laatste maanden van
1892 1758 t o n , in de jaren 1893 t/m 189(5 achtereenvolgens
46 0 7 5 , 72 4 5 1 , 107 942 en 12(5 284 t o n , en in 1897 142 850
t o n , in 't geheel derhalve 497 360 ton. Gaf de exploitatie tot
uit. 1893 een nadeelig verschil van f 25 003 en in 1894 voor
't eerst eene winst van f 5 5 7 0 , in de drie latere j a r e n werd
achtereenvolgens eene winst behaald van f 99 0 7 2 , f 1 8 8 342 en
f 335 443. In al de genoemde jaren werden telkens belangrijke
sommen voor afschrijving o)> de aanlegrekening ten laste van de
winst- en verliesrekening g e b r a c h t , doch tevens valt op te
merken dat in de becijferingen niets wegens rente is opgenomen
en dat bij de kosten van het personeel uitgaven wegens pensioeu e n , verlofstraktementen. enz. buiten aanmerking zijn gelaten.
Ken zakelijk overzicht van den gang der werkzaamheden gedurende 1897 en van den yeldelijken stand der onderneming bij
het einde van dat j a a r , toegelicht door tabellen en twee kaarten , is reeds aan de Staten 'Generaal medegedeeld door middel
van het in September 189S aangeboden /VjBrslag der exploitatie
van den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de
Ombilien-kolenvelden over 1^97". Dit te Batavia in druk verschenen eerste jaarverslag (dat ook hier te lande in den handel
is verkrijgbaar gesteld) bevat tevens eene opsomming van verschillende ten opzichte van het vervoer, de verscheping, den
verkoop en de prijsregeling der kolen van kracht zijnde bepalingen en regelingen.
Omtrent den afzet der k o l e n . afzonderlijk voor stuk- en
voor gruiskolen, vindt men de cijfers over 1897 opgenomen
in tabel I I I van bijlage F F F hierachter, waarbij die eyfers
tevens in vergelijking zijn gebracht met de overeenkomstige
opgaven over de vorige exploitatiejaren, Daaruit blijkt o. a.
dat van de in 1897 geldelijk verantwoorde 139781 ton kolen aan
particulieren werden verkocht 55 681 ') ton of 39.8 pet. (daarvan
aan de Koninklijke Paketvaartmaatschappij en aan de stoomvaartmaatsi happijen « N e d e r l a n d " en „ Itotterdauische L l o y d "
alleen 51 010'* t o n ) , terwijl in 1896 van de 120 475 t o n , toen
in 't geheel verkocht. door particulieren werden genomen 39 553
ton of 32.8 pet., hetgeen dus wijst op toenemende waardeering
van het product. De arbeid niet alleen voor de eigenlijke ontg i u n i n g , maar ook voor hetgeen tot de werken vau aanleg is
te rekenen (afvoerwegeu , galerijen in gesteente tot opsporing ,
aanmaak van werktuigen en gereedschappen, e n z . ) , zoomede
voor het transport vau kolen . bleef bijna uitsluitend verricht
door veroordeelden tot dwangarbeid . wier gemiddeld aantal per
werkdag) voor zooveel voor het werk beschikbaar, in de verschillende maanden van 1897 uiteenliep tassehen 1322 en 2069,
terwijl de laagste en hoogste gemiddelde sterkte per werkdag
aan vrije arbeiders (meest Niassers en Maleiers) uiteenliep
tassehen 81 en 276. De algeuieene gemiddelden over al de (321)
werkdagen van 1897 bedroegen respectievelijk 1537en 161 . tegen
L284 en 92 in 1896. Bij de ontginning werden in 1897 497660
dagdiensten g e b r u i k t , waarmede de 142 850 ton kolen werden
g e w o n n e n , terwijl voor de in 189(5 gedolven 126284 ton kolen
401812 dagdiensten noodig zijn geweest, De productie per hoofd

en per dag bedroeg dus in laatstgemeld jaar 314K.O., in 1897
287 K.O. Omtrent de productie gedurende de eerstexes maanden
van 18'.»8 valt mede te deelen dat toen 75 980 ton kolen werden
verkregen (12052 ton meer dan in het eerste halfjaar vau 1897).
welke uitkomst nog gunstiger zou zijn g e w e e s t , indien niet
in .Mei 1898 omstreeks 800 van de bruikbaarste werkkrachten
aan het ontginningswerk waren onttrokken geworden om voor
transportdiensten bij de militaire expeditie tegen Pedir (Atjeh)
te worden gebezigd. Om de productie niet al te zeer te doen
d a l e n , werd getracht het aantal vrije koelies op te voeren, en
tevens werden voor sooreel als eenigarins met de dadelijke b e u n gen van de mijn was overeen te brengen, alle n i e t rechtstreeks productieve werken g e s t a a k t . om het daardoor vrijgekomen werkvolk
aan de eigenlijke koleuwinning te doen deelnemen. Namen bijv.
') Hieronder 18 679 tos Kraiakotea, m i m n slleea .ma de Koninklijke
Paketvaartuinatscliappij

| ] 7117 |oa : de rootten raa SS schepen dier n m | .

tcbappll werden nagenoeg allen Ingericht TOOT bet stoken van graiskolen,
waardoor ook voor dit gedeelte der productie een goede geregelde aftel verkregen wordt.

in J u n i 1898 slechts 1505 arbeiders aan het ontginningswerk
d e e l , tegen 1995 in J a n u a r i te voren , ten gevolge van de besproken voorzieningen konden in Juli en Augustus weder p.in.
1050 man voor de eigenlijke koleuwinning worden afgezonderd,
in verband waarmede de productie, welke gedurende de eerste
vier maanden vau 1898 gemiddeld per maand 13 520 ton had
b e d r a g e n , doch in Mei gedaald was tot 12 321 en in de daarop
volgende maand tot 9523 t o n , in Juli en Augustus weder klom
tot 11703 en 12 720 ton. Intusschen werd ook nu weder de ondervinding opgedaan dat de op Sutnatra aan te werven koelies
(Niassers uit den omtrek van P a d a n g en voor het overige Maleiers)
niet het voor den mijnarbeid gewensehte element vormen, d a a r
zy weinig geneigd zijn zich lang achtereen aan hetzelfde werk
te wyden , en vaak na slechts twee a drie weken gearbeid t e
h e b b e n , met het verdiende loon naar h u n n e negri's terugkeeren.
Daar bovendien de stand der voorbereidende werken in h e t
kolenveld gelegenheid aanbiedt om de productie op te voeren
tot een hooger peil dan met het in normale tijden verstrekbaar
maximum aantal dwangarbeiders bereikbaar is , wordt bet denkbeeld overwogen om eene proef t e nemen met de werving van
werkkrachten in China.
De prijzen , waartegen in 1897 de kolen aan particulieren
werden verkocht, beliepen bij aflevering op stations of halten
van den Sumatra-apoorweg, voor stukkolen f 10,04 a f 10,18 en
voor gruiskolen f 4 per ton , terwijl aan particuliere afnemers
te Ennnahaven , hoofdzakelijk de drie reeds genoemde stoomvaartniaatschappijen , bij levering vau de kolen in de bunkers
der stoomschepen . in rekening werd gebracht respectievelijk
f 12 en f 8 a f 9 , welke prijzen dezelfde waren als in 1896.
Aan den spoorwegdienst op Sutnatra bleven de kolen berekend
tegen f 5 per ton , hetzij stuk-, hetzij gruiskolen , doch voor de
aan andere diensttakken af te leveren partijen op aan den spoorweg gelegen plaatsen of te Eminahaven waren de prijzen in
1897 per ton stukkolen f 0,40 hooger dan in 1896, namelijk
f 11,65 (voor gruiskolen f 4 per ton). Voor de over zee ten
behoeve van verschillende diensttakken te vervoeren Ombilienkolen (stnkkolen) leverden de voor 1897 bepaalde regularisatieprijzen (gouvernementsbesluit dd. 12 J u n i 1897 n". 18) nogal
verschil op met die over 1896, vermeld in het verslag van 1896,
blz. 2 4 9 , noot 2. Zij waren namelijk voor verscheidene plaatsen
f 0,15 , f 0,40 of f 0,60 per ton h o o g e r , voor andere plaatsen
daarentegen lager dan in 1896, hoofdzakelijk doordien, wat
betreft de in den prijs verscholen vracht wegens zeevervoer, als
zoodanig werd aangenomen de v r a c h t , ilie ingevolge het met
de Koninklijke Paketvaartmaatschappy ter zake gesloten contract
voor het tijdvak 1 Juli 1897 t m uit. 1905 zou verschuldigd zijn
(verg. het verslag van 189(5, blz. 250). '2) Overigens diende weder
tot grondslag voor de bedoelde prijsbepaling het gemiddelde van
hetgeen in het voorafgegane jaar door handel- en scheepvaartondernemingen was besteed voor te Taudjong Priok aangevoerde
Cardiff-kolen , verminderd met 8 pet. uit a a n m e r k i n g dat de
verbruikswaarde vau Ombilien-kolen te stellen is op 92 pet. van
die van eerstgenoemde soort. Daar in de tweede helft van 1896
de handel te Tandjong Priok weinig of geen Cardiff-kolen had
opgenomen , in de hoop dat de toen ingetreden ryzing der
markt spoedig wel weder door daling zou gevolgd w o r d e n ,
bedroeg het berekende gemiddelde slechts f 13,85 per t o n ,
weshalve, met toepassing van de ook voor 1896 gevolgde
wijze van b e r e k e n i n g , waartoe behoorde de verhooging van
gemeld gemiddelde niet f 0.15 wegens onkosten , de prijs van
Ombilien-kolen te Tandjong Priok werd bepaald op f 14 X
0,92 — f 12,88 of in ronde som f 12,9' (tegen f 12,50 in
1890). De prijzen in de overige havens werden nu gevonden door dien van Tandjong Priok te verminderen met de
vracht Ennnahaven—Taudjong Priok (f 2,83) en bij het dan
overblijvend b e d r a g , te beschouwen als prijs te F.nnuahaveu,
ie voegen den voor elke haven aan de Paketvaartu:latschappij
;

>

De t a. p. v.rmeldc vrac.htcijlcrs hebben sedert nog aSBTallilIg onder-

<r:ian, doordien onder de plaatsen, welke roer aaabraegatraa OmbDiea-kaiea
kunnen in aanmerking komen, iu de tweede lieiit van ISIIT zijn opgenomen
Probolinggo, Panaroekan en Mskaaaer. De vracht van Bmmahaven naar
Probolinggo en naar Panaroekan is bepaald »i> respectievelijk 14,60 en f 4,60
per ton; die van Knnnaliavcn naar Hakaaaer is tweeledig bepaald, namelijk
op t'.\80 en f8,40 per ton, naar gelang het vervoer geschiedt by volle, dan
wel bij gedeeltelijke ladingen.
Over de aanvoeren in I*'.I7 van Ombilien-kolen bij let particulier kolenctaMiss' inent te Sabang (PoeloeWeh) zie blz. '.» hiervóór; verg. ook wat

matreet den verkoop aldaar vau Oinbilieu• kolen aan particulieren gesegd is
op blz. 188/183 van 't vorig verslag.

Bijlage C.

f5. 2.J

Tweede kamer.
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te betalen aannemiugsprijs voor het vervoer, met afronding van
de verkregen som tot veelvouden van 5 cent.
Voor 1898 zal de kolenonderneming van den guustigen stand
der kolenmarkt meer voordeel hebben. Zoo is voor de gedurende
dat jaar door de meergenoemde stoomvaartmaatschappijen te
Emmahaven aan te koopen hoeveelheden stukkolen de prijs
bepaald op f 13 per ton , geleverd in de bunkers (derhalve f l
meer dan in 1897), terwijl het in de bedoeling lag ook de regularisatiepryzen voor de aan de verschillende diensttakken te
verstrekken Ombilien-kolen hooger te stellen dan voor 1897.
Tegen de in 1897 gegolden hebbende regularisatie- en verkooppryzen brachten de in dat jaar aan den spoorwegdienst ter
Sumatra's Westkust, aan andere diensttakken en aan particulieren geleverde kolen, in 't geheel 139781 ton, respectievelijk
f 103 164, f 890 098 en f 002224 of gezamenlijk f 1 595 486 op,
waarbij nog kwam eene boekwaarde van f 6500 voor hetgeen
de op uit. 1897 voorhanden of , varende" hoeveelheid kolen
meer bedroeg dan het , restant" by het einde van 1896,
zoodat op de exploitatierekening als inkomsten een bedrag van
f 1601986 kon worden uitgetrokken, terwijl de uitgaven voor
het winnen en vervoeren van de kolen beliepen f 1 0 6 1 8 5 2 ,
namelijk aan algemeene uitgaven (aandeel in de kosten der
directie, vracht van uit Europa gezonden goederen, kostenvan
lossen. sorteeren en opzenden dier goederen) f 20 677 , voor
het transport langs den spoorweg f 380 325, voor opslag in
depot en voor vervoer door den Archipel f 299 967, en voor
de eigenlijke winning der kolen, gerekend tot in den spoor*
wegwagon te Sawah Loento, f 360 883, welke laatste zoogenaamde zelfkosten, met inbegrip van de aan het personeel uitgekeerde premiën, omgeslagen over de geproduceerde 142 850
ton , dus neerkwamen op f 2,525 per t o n , tegen f 2,37 in 1896,
eene stijging die voornamelijk moet worden toegeschreven aan
de omstandigheid dat de winniug op grooteren afstand van het
zeefhuis plaats had , en voorts ook hieraan dat by' de ontginning
van de dikke laag C van een der mijnen eene kostbaarder wijze
van afbouw moest worden toegepast.
Afgescheiden van de uitgaven voor het winnen en vervoeren
van de kolen , waarmede de exploitatierekening werd belast, werd
voor eigenlijke werken van aanleg (zie hiervóór) in 1897 nog
uitgegeven f 88 781, waarmede het eindcijfer der aanlegrekening
dus vermeerderde. Doordien echter van die rekening op de
winst- en verliesrekening werd afgeschreven f 204 691, stond
de waarde van het kolenetablissement te Sawah Loento en van
het magazijn en kolenstort met sporen te Emmahaven op uit.
1897 nog siechts te boek voor f 1505 833, zijnde f 115910 minder
dan op uit. 1896.
§ 3. Particuliere ontginningen , MIS.
Blykens het in de bijlage GrGrG aan dit verslag toegevoegde
overzicht waren op uit. Juni 1898 van kracht 21 gouvernementsmijnconcessiën, 2 niet het karakter van concessie dragende
„vergunningen" tot winning van delfstoffen, en 21 door of
namens het Gouvernement goedgekeurde mijnconcessiën, verleend door inlandsche vorsten, voor zooveel zy'het recht daartoe
nog niet aan het Gouvernement hadden overgedragen. ')
') Eene opsomming van de verschillende landschappen , waar — voor
zoover toen reeds hier te lande gebleken was — zoodanige overdracht had
plaats gehad, komt voor op blz. 22'23 der Memorie van Antwoord dd. 10
September 1898 betreffende het nog bjj de Tweede Kamer der Staten'Jeneraal
aanhangig nader gewijzigd wetsontwerp tot regeling van demjjnontginningcn
in Nedeilandsch-Indic" (Zitting 1897—1808 — 163 — n n . 0). Aan die opsomining, welke een grooter ot kleiner aantal landschappen in de gewesten
Menado , Celebcs en onderhoorigheden , Zuider en Oosterafdeeling van Borneo
(voor dit gewest nog aan te vellen niet bet landschap Goenoeng Taboer) en
Atjeh en onderhoorigbeden , zoomede het landschap ïroemon (Siunatra's
Westkust) en de rijken Ternate en Tidorc omvat, zijn, v >or zooveel de
akten dagteekenen vóór 1 Jnll 1898, nog toe te voegen de Atjehschc landschappen Langsar (niet het onderhoorige lladjapahit). Pedawa lies ir , Djolok
Besar en Perlak , zoomede — in de residentie Zuider en Ooster.itdeeling van
Borneo — het landschap Kotta Waringin. Nadat sommige der eerste overeenkomsten of verklaringen van de besproken strekking waren tot stand gekomen , is de wenschelukheid gebleken daarbij nog iets verder te gaan . door
nameljjk te trachten van de inlandsche bestuurders, die op den in 't verslag
van 1891 (blz. 20) vermelden voet van het recht om zelf vergunning tot
nijinbouwkundige opsporing of concessie tot mijnontginning te verleenen , ten
behoeve van het Gouvernement hadden afstand gedian of afstand doen, tevens
de verklaring te verkrijgen dat zjj instemmen met de toepasselijkheid op bet
betrokken landschap en zijne ingezetenen van de bestaande of nader uit te
vaardigen gouvemement-niijnverordeningen. Voor sommige der hiervóór bedoelde landschappen is sedert het'voorjaar van 1897 dit punt thans mede
geregeld, hetzij hij additioneele a k t e , hetzy tegelijk niet de overeenkomst
(of verklaring) van overdracht.

Handelingen der Staten-Generaal. Bylagen 1898—1899.

Terwijl derhalve het aantal concessiën der eerstbedoelde categorie gedurende het tijdvak 1 Juli 1897 t m 30 Juni 1898 onveranderd bleef, behoudens splitsing, met gouvernementsgoedkeuring (besluit dd. 9 Januari 1898 n". 39), van de op 1 December
1894 aanvaarde goudconcessie Soenialata iu Kwandang (residentie
Menado), door overdracht van een gedeelte op anderen (op de
Noord-Celebes-Mijnbouwmaatschappij) - ) , nam het aantal der
in zelfbesturende landschappen uitgegeven concessiën met 2 toe,
de door het Gouvernement bekrachtigde in bijlage GGG nader
vermelde petroleum-concessiën Lepan en Poeloe Koempei, beide
in het landschap Langkat der residentie Oostkust van Sumatra
(gouvernementsbesluiten dd. 28 Juli en 12 November 1897
nos. 4 en 5). Twee aanvragen om concessie tot mijnontginning
in de residentiën Preanger Regentschappen en Menado konden
niet in overweging worden genomen, omdat de verzoeken niet
of niet volledig vergezeld gingen van de bij art. 6 der mijnverordening in Indisch Staatsblad 1874 n". 128 gevorderde bescheiden. Eerstbedoelde aanvrage betrof de winning van goud,
zilver, koper, petroleum en steenkolen in het erfpachtsperceel
Brana Eran iu het district Panjeredan der afdeeling Soekupoera
Koliot, de andere de winning van edele en andere metalen in
een terrein, gelegen in het district Sonder der afdeeling Amoerang (Minahassa).
Op de verzoeken door een tweetal ondernemers gedaan . om
voor ontginning van strooinertsen in eenige rivierbeddingen op
I3omeo met de betrokken inlandsche vorsten contracten te mogen
aangaan , werd , als van te algemeene strekking , in afwijzenden
zin beschikt. Op uit. Juni 1898 waren nog verscheidene aanvragen om concessie tot mijnontginning of om goedkeuring op
door inlandsche bestuurders uitgegeven concessiën van dien aard
in behandeling.
Dit was ook het geval met het verzoek van den in vorige
verslagen herhaaldelijk genoemden voorloopigen concessionaris ,
den heer EL D. YKRDKKK , om nogmaals uitstel te erlangen van
den laatstelijk (bij erouvernementsbesluit dd. 27 Juni 1897 n°. 26)
tot 2 Juli 1898 verlengden termijn, binnen welken hij het bewys
had te leveren van over de noodige fondsen te kunnen beschikken tot exploitatie, voor de winning van edele en andere metalen
van een mijnveld in de afdeeling XIII en IX Kotta der re?identie Padangsche Bovenlanden.
Voor nadere bijzonderheden omtrent de op uit. Juni 1898
van kracht zynde mijnconcessiën naar het hiervóór bedoelde overzicht verwijzende, laat men hier nog eenige aanvullende of
recapituleerende mededeelingen volgen.
Tin. De particuliere tinontginningen in Nederlandsch-Indië
bleven zich bepalen tot die der Billiton-Maatsehappij krachtens
gouverneinentsconcessie en die der Singkcp-Tinmaatschappij
krachtens concessie van het inlandsen bestuur van LinggaRiouw.
Op Billiton waren gedurende het op uit. April geëindigde
boekjaar 1897 98 85 mijnen in bewerking. met eene gemiddelde , presente sterkte " van 6500 man aan , ingedeelde " (tot
de mijnploegen behoorende) mijnwerkers (deelhebbers , koelies
en kolenbranders) en van 1111 man aan niet tot de mijnploegen rekenende zoogenaamde „werkzoekenden", tegen respeetievelyk- 6906 en 1244 man, m ede bij 85 myuen, in 1896/97.
Ofschoon derhalve in het jongstverloopen boekjaar de werkkrachten weder ingekrompen waren :!), beliep toch de „werkelijke"
productie (dat is de hoeveelheid tin reeds verkregen of naar
schatting nog te verkrijgen uit het gedurende het boekjaar gedolven erts) nagenoeg evenveel als in 1896 97, deels als gevolg
van eene voor de ontgiuning bijzonder gewenschte weersgesteldheid, deels door gunstiger gezondheidstoestand. Voor de
op den gewonen voet — tegen betaling van f 20 per pikol tin —
! gedreven ontginningen en voor de onder , toeslag " werkende
mynen wareu de cijfers der „werkelijke" productie in beide
boekjaren als volgt:
") Daar echter op 1 Juli 1898 nog niet gebleken was dal de overschrijving
van het overgedragen gedeelte ten name van genoemde vennootschap reeds

had plaats gehad , wordt in bijlage QOG hierachter M nieuwe onderneming
nog niet als eene zell.-dandigc concessie vermeld.
»1 Aan de drie categorieën van Ingeschrevenen gezamenlijk ibij de mijnploegen imredcelden , werkzoekenden en verlofgangers.i stonden te hoek op
uit. April 1897 8175 en op uit. April 1808 798.") man (allen Chineezen). Vit
de sterkte weiden namelijk gednn nde 1897/98 afgevoerd 1207 man (waarvan
08 door overlijden i en daarentegen werden Ml genomen 1077 man , bijna allen
Immigranten , waaronder 13." oiid-inijnweikcrs.
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1890/97.

1897/98.
Ofschoon eenigermate verbeterd , bleef in 1897/98 de ongunstige
Werkelflke
QmMWerkeiyke
stand der tinmarkt nog aanhouden. Toch kon door verschillende
dehl
prolooile
,|,.],i
productie
oorzaken over dat boekjaar een beter winstcijfer dan in 1896 97
uotal
Hn plkoli).
aantal
''" i>'ko'8,gemaakt. Wees toen de winst* on verliesrekening een
,lagt)- Totaal. Gemiddeld „inge- Totaal. Gemiddeld worden
voordeelig
saldo aan van f 58(5132, over 1897/98 kon als winst
deelden".
per hoofd, deelden".
per hoofd.
geboekt5 worden f 1 028 556, zoodat het aan den Staat toekoGewone ontginningen 1646 48844
17.01
8 617 41886 1600
mende ( zal bedragen f 642 847,35. Het winstaandeel van den
Quantum*ploegen. . . 4840 46008 io.r.0
8978 46101 11.02
Staat over 1896/97 ad f 366 332,76 werd, nadat de balans onder
6 906 89864
12.91
6600 89 046 14.20
dagteekening van 15 Üctober 1897 door den Minister van KoloDe opgegeven productie omslaande over het gemiddelde der niën was goedgekeurd, door de Maatschappij afgedragen op
totale presente sterkte aan werkkrachten (mijnploegen en werk- 24 November d.a.v.
oekenden) kwam het hoofdelijk verkregene te staan : in 18% 97
Het boekjaar der tinonderneming op Singkep (residentie Riouw
op 10.96 en in 1897 98 op 11.70 pikol.
en onderhoorigheden) loopt van 1 Juli t m 30 Juui. Bij die
Aan tinbetaling en toeslag, gerekend over de werkelijke pro- onderneming waren in 1897/98 gemiddeld in dienst 1658 man
tlnctie , konden de .ingedeelde" mijnwerkers (te wier laste echter (Chineezen, Maleiers en enkele Bengalee/.eti), tegen 1837 in
de , werkzoekenden " grootendeels komen) geacht worden per 1896/97 , eene vermindering, welke hoofdzakelijk de kolenbranders
hoofd genoten te hebben f 3 0 0 . tegen f 29') in 1896/97. De en smelters betreft, en zulks in verband met het in den loop
toeslag bedroeg gemiddeld f 52,39 per man en f 4,50 per pikol, van het boekjaar reeds tot uitvoering gekomen plan der Maattegen respectievelijk f.50,20 en f 5,08 in het voorafgegane boek- sehappy om het erts niet meer door het mijnpersoneel op
jaar. De in 1897/98 door de mijnwerkers ingeleverde hoeveelheden Singkep zelf, maar te Singapore (bij de » Pulu Brani Meltingweiden met hen verrekend gemiddeld tegen f 22.51 per pikol, works") te doen uitsmelten. Voor den arbeid in de groeven
tegen f 22,53 in 1896'97 De kostprijs van het tin volgeus het was dan ook het personeel ruim even groot als in 1896/97,
genotene door de mijnwerkers was dus weder iets goedkooper namelijk 1263 man, door wie eene .werkelijke" productie
dan het jaar te voren.
verkregen werd van 10 931 pikol tin , d.i. gemiddeld 8.66 pikol
Tegen 92 149 pikol in 1896/97, werd gedurende 1897 98 inde per hoofd, terwijl in 1896/97, met 1240 man in de groeven ,
pakhuizen der Maatschappij ingeleverd (zoogenaamde ,adniinistra- eene productie verkregen werd van 12108 pikol, zijnde 9.76
tieve productie'') 87 825 pikol tin, daaronder voor de 40 „ nachten " j pikol per hoofd. De „administratiever' productie, d.i. zonder
erts, in onversmolten staat ingeleverd, welke de Maatschappij j te rekenen de op 60 pikol begroote nasmelting van 1897 98
by wijze van proef (in het tijdvak December 1887 t/m April 1898) , (van het erts in 1896 97 uitgegraven was by het einde van dat
naar Singapore verzond, ten einde, naar monster op tingehalte ! boekjaar niets meer uit te smelten) beliep 10 871 pikol wegens
geanalyseerd, aldaar te worden verkocht, gerekend op 1191 pikol ï liet geleverde uit de groeven , waarbij nog kwam wegens levering
t i n , zijnde naar dit rendement aan de Maatschappij de markt- | door Maleiers. nawasschers, enz., 268 pikol, in totaal derhalve
prjjg van den dag tegoedgedaan in 6 m. wissels betaalbaar te Am- | 11 130 pikol. Vau deze laatste hoeveelheid werden 3388 pikol
sterdam. De opbrengst was gemiddeld f 44,17 per pikol, terwijl de j betaald met 3 13 per pikol en de overige 7751 pikol gemiddeld
middelprjja der in hetzelfde tijdvak te Batavia gehouden veilingen | met S 18,06 per pikol, zoodat, gerekend over den geheelen
bedroeg f 43,38 per pikol aldaar of in 6/m. wissels ongeveer oogst, aan de mijnwerkers dooreengenomen werd betaald § 16,52
f 43,60 . zoodat te Siugapore ongeveer 10,57 per pikol meer werd | per pikol, tegen S 14,87 in het voorafgegane boekjaar.
verkregen. In welke mate elk der vijf mijndistricten tot de j
Van het voor den verkoop beschikbare tin (6137 pikol als
„ levering " bijdroeg, en hoe het getal mijnen en werkkrachten i
restant
vau den oogst 1896/97 en de 11139 pikol uit den oogst
per mijndistrict was verdeeld. kan blijken uit bijlage GGG |
1897/98, welke laatstbedoelde hoeveelheid bij weging nog een
hierachter.
van 47 pikol opleverde, te zamen dus 17 323 pikol)
In hare gewone, ongeveer om de twee maanden gehouden overwicht
in 1897 98 te gelde gemaakt 15 497 pikol; bij het einde
wordende opeubare veilingeu te Batavia maakte de Maatschappij j werd
van het boekjaar bleef dus 1826 pikol onverkocht. Slechts een
gedurende liet boekjaar 1897/98 te gelde 85 133.13 pikol tin, klein
namelijk 3380 pikol, werd nog hier te lande van de
namelijk 14 518.71 pikol als restant van de levering 1895/96 en hand deel,
in twee veilingen (in Juli en September 1897),
70 614.42 van de 92 448.67 pikol ingeleverd in 1890/97, van | waarbijgezet
respectievelijk
middelprijs werd bedongen van f36,32"'
welk leveringsjaar dus nog beschikbaar zou moeten blijven i en f 36,71 per 50 K.G.een
Het overige werd te Singapore te gelde
21834.25 pikol, welk restant echter 22 343,95 pikol beliep, ' gemaakt
(verg. vorig verslag, blz. 234), tegen een algemeenen
doordien de levering van 1896/97 bij uitweging te Batavia ge- : middelprijs
van I 40,485 per Straits-pikol (60,47 K.G.), overeenbleken was oen overwicht te hebben opgeleverd van 516.85 ', komende met
39,15 per 50 K.G. De totale opbrengst hier te
pikol, terwijl overigens van de nog als beschikbaar te verant- | lande was f 151f 768
en te Singapore f 575 878 ofte zamen f 727 646.
woorden hoeveelheid moest worden afgetrokken 7.15 pikol, j
De win«t- en verliesrekening der Maatschappij wees over
wegens op Billiton zelf verkocht of aan de Maatschappij in geld
vergoed tin. In de besproken zes veilingen, waarvan de eerste 1897/98 een voordeelig saldo aan van f 130592 (over 1896/97
omstreeks medio Juni 1897 werd gehouden , werd achtereenvolgens f 112 695). van welk bedrag, evenals over het voorafgegane
een middelprijs verkregen van f 41,30, f 41,77, f42,44, f 42,70, boekjaar, 1' t >0 000 werd bestemd tot uitkeering van 1een dividend
f 43,44 en f 44.02 per pikol, of — in doorslag over al de zes van 4 pet. over het maatschappelijk kapitaal van f l , millioen.
De uitkomsten van het booronderzoek gaven zeer gunstige
veilingen — van f 42,63 per pikol, welke algemeene middelprijs
vooruitzichten
voor het exploitatiejaar 1898/99. In den gezondin de vijf voorafgegane boekjaren 1892/93 t/m 1896/97 achtereenvolgens had bedragen f 64,54, f 52,56, f 44,59 , f 42,97 en heidstoestand der arbeiders kwam eenige verbetering. Wel was
f 40,39\ Bij de Maatschappij bestond het voornemen om in het het aantal zieken in het hospitaal even groot als in 1890/97
boekjaar 1898 9 9 , ten einde te ontkomen aau het vendusalaris (gemiddeld 142 a 143), maar in laatstgenoemd jaar hadden,
ad l'/i pet., dat aan publieke veiling verbonden was (zie art. 12, tijdens de berriberri-epideinie het hevigst was, vele zieken wegens
3de lid, van het reglement in Indisch Staatsblad 1889 n". 190), overvulling van het hospitaal in de mijnen moeten verblijven.
eeue proef te nemen met verkoop by onderhandsche inschrij- Het aantal sterfgevallen daalde van 188 tot 153, en dat der
naar Singapore geè'vacueerden van 151 tot 36.
ving. ')
Een verzoek van de Maatschappij , om vergunning tot het
winnen van tinerts uit den bodem der territoriale zee vau het
'i Bedoeld percentage werd gehew over het bedrag waarvoor is toege- eiland Singkep, werd door de Indische Regeering in advies
\\vz"n: i>ij ophoudm. oi' over liet bedrag dat minder iiau tot t 10000 over gehouden in afwachting van de uitkomsten van een in te stellen
eene geheele veiling geboden wor.lt , is 1 pet. verschuldigd. H;i 'Ie Indische
onderzoek naar de rechten , welke het inlandsch zelfbestuur van
omwerp begroot ing voor 1*99 is gerekend op e n e verlaging van h -docld
Lingga-Riouw in die wateren uitoefent.
recht tot respectievelijk '/; en r» pet. Voor de zes veilingen van 18117/98had
(i(.„,i(1.

de Maatschappij aan ven Insalahs gestort 1'48 9'U, tegen f 4 6 314 (verbeterd
cijieri over de zes veilingen van 1896/97.
Ter n k e van in 1897 te Batavia uitgevoerd liilliton-tin was aan uitvoerreeht ei t' 8,60 p r 100 K.G.) te innen f 186 429. terwijl dat recht over de in
December 1897/April 1898 naar Singapore uitgevoerde hoeveelheid van 1650
pikol tincr/. berekend werJ tegen f 2,3!) per 100 K.G. erts (I. i. naar een tingehalte van 07 pet.;. Omtrent de in verband met bedoelden uitvoer van tinerls voorgestelde aanvulling van het algemeen tarief van uitvoerrechten zie
blz. 133 hiervóór.

Steenkolen. Terwijl in 't vorig verslag sprake was van 6 voor
kolenwinning in concessie afgestane mynvelden (1 op Java,
1 in Palembang, 1 in Indragiri op Sumatra, 1 op het tot de
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo behoorende
eiland Laut en 2 in het landschap Koetei van genoemde residentie) is thans van 7 zodanige mynvelden gewag te maken,
doordien eene oorspronkelijk enkel voor petroleumwinning uit-
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gegeven concessie in laatstgenoemd landschap, de concessie
.Louise", in Mei 1897 ook tot kolenontginning is uitgestrekt.
Evenals in het voorafgegane jaar waren er in 1897 voorshands
nog slechts 2 kolencoucessit-'n in exploitatie, namelijk de concessie Bahangau in Palembang en die der voormalige „ Steenkolenmaatschappij Üost-Borneo", sedert 29 Maart 1897 veranderd
in , Oost-Borneo-Maatschappij ", welke vennootschap de Mahakkam-concessie inKoetei exploiteert. Eerstbedoelde op kleine schaal
werkende onderneming produceerde in 1897 172 ton kolen, tegen
68 ton in het voorafgegane jaar. De Oost-Borneo-Maatschappij
won in 1897, van den zooeven vermelden datum af', 12 568 ton
kolen ' ) . welke hoeveelheid te vermeerderen was met den toen
aanwezigen restant-voorraad van hare voorgangster, ad 2279
ton. De opbrengst zou belangrijk hooger zijn geweest wanneer
de ontginning niet, evenals in 1896 (toen p.m. 15 400 ton werd
geproduceerd), ware belemmerd door het voorbereidend werk
voor den diepbouw. Bovendien had men ditmaal ook te kampen
met epidemische ziekten (berriberri, cholera en koortsen), welke
een buitengewoon hoog ziekte- en sterftecijfer ten gevolge hadden.
Met het oog op deze omstandigheden werd . zooals op blz. 41/42
hiervóór reeds werd medegedeeld, de hoeveelheid van ten minste
15 000 ton kolen. welke de Maatschappij , ingevolge het met
haar gesloten vijfjarig contract, gedurende het 1ste, van 1 Juli
1897 tot uit. Juni 1898 loopende contractsjaar aan de departementen der marine en der burgerlijke openbare werken had
te leveren, in November 1897 verminderd tot 11185 ton. Nadat
de zooeven bedoelde voorbereiding voor den diepbouw in den
aanvang weinig bemoedigende uitkomsten had opgeleverd — de
eerste, in Augustus 1897 gevonden laag bleek toch veel minder
kool te bevatten dan waarop gerekend was — gaf de aanboring
in Juni jl. van eene tweede laag van voldoende dikte, en zonder
dat overlast van water of mijngas werd ondervonden , hoop dat,
wanneer ook de derde nog aanwezige laag niet mocht tegenvallen , de productie zou kunnen toenemen.
Petroleum. Van de tot medio 1898 op Java uitgegeven 9
etroleum-concessiën leverden in 1897 „ Goenoeng Sari" in
oerabaija , , Dadoengaii'', mede aldaar, en de „ Groboganconcessie" in Samarang nog weinig of niets op, doch begon
„ Klantoeng-Sodjomerto"', mede in Samarang, van de JavaPetroleummaatschappij te produceeren, zonder dat echter de in
November 1897 tot ongeveer 250 kisten geklommen dagelij ksche
productie bleef stand houden . daar. als gevolg van het dieper
boren van een der putten. het rendement tot ongeveer 100
kisten daags was teruggegaan. De 4 concessiè'n , welke door de
DordtschePetroleum-industrie-Maatschappij werden geëxploiteerd,
met namen „ Djabakotta", „de Twaalf' dessa's'' en „ Ijidahkoelon", alle in Soerabaija, en , 1'anolan " in Rembang, zoomede de concessie . Tinawoen", mede in Rembang. waarvan
bet product in de fabriek der Panolan-concessie geraffineerd
wordt, gaven betere uitkomsten. Dit de genoemde drie concessie-terreineu in Soerabaija werden namelijk — zonder de bijproducten te rekenen —in 1897 verkregen 627 969 kisten (a 37 li.)
liebtpetroleum , tegen 604417 kisten in 1896, en uit Panolau(Rembaug) aan ruw product 27 596 000 L., zijnde ruim '/, meer dan in
1896. Hoeveel daaruit aan liebtpetroleum bereid werd . is niet
opgegeven. Neemt men echter dezelfde verhouding aan als in 1896,
toen uit 18 045 000 L. ruw product 12 532 000 L. lichtolie was verkregen (of 69 pet.), dan zou voor 1897 het cijfer te stellen zijn
op 19 041OO0 L. (514 628 kisten). Ook omtrent „Tinawoeu" is
enkel het ruw product opgegeven (19 550 000 L.). De 16 644000 L.,
in 1896 aldaar gewonnen, hadden toen 62.5 pet. aan lichtolie uitgeleverd. Naar die verhouding zou voor 1897 een cjjfer
van 12 219000 L. (330 245 kisten) mogen worden aangenomen.
Wat de buitenbezittingen betreft. was tot medio 1898 melding
te maken van 2 petroleum-concessiën in het landschap Koetei
(residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en van een
8-tal in het landschap Langkat (residentie Oostkust van Snmatra).
De beide eerstbedoelde concessiè'n, welke ook recht geven tot
het winnen van steenkolen, en beide in één hand zijn, heeten
„Louise" en „Mathilde", doch worden ook wel aangeduid respectievelijk als de ,SanggaSangga"-en de ,Balikl , apan"-concessie.
Volgens de voor dit verslag ontvangen berichten waren op het
terrein der concessie „Eouise" boringen uitgevoerd, die belangrijke oliebronnen deden aantreffen. De olie was tot onderzoek
naar Europa gezonden , terwijl inmiddels met de boringen werd

§

•i In de uit Indië ontvangen opgaven wordt de productie over het volle
jaar 18H7 gesteld op p.in. "20 000 ton.

voortgegaan. Op het terrein der concessie „Mathilde" werd de
exploitatie van petroleum en kolen voorbereid; verg. overigens
het overzicht in bijlage G(iG. Ten opzichte van de concessiën
in Langkat zijn slechts productie-opgaven bekend nopens do
onderneming der „Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië", welke
over vier concessiën beschikt. Tegen 1 851 500 kisten in 1890,
werden in 1897 4 5(55 000 kisten liebtpetroleum verkregen. De
productie liep in laatstgenoemd jaar geleidelijk op van 228 000
en 222400 kisten in Januari en Februari tot 540000 in December.
In het 1ste kwartaal 1898 beliep de maandelijksche productie
achtereen volgens 520 000, 580000 en 710 000 kisten en in het
2de kwartaal waren de cijfers achtereenvolgens 740 000, 839 000 en
471 000. De vier andere concessiën in Langkat, waarvan er 3 eerst
van 1897 dagteekenen , zijn alle in verschillende handen. Aldaar
waren bij liet einde van 1897 de boringen deels nog weinig
gevorderd , deels nog niet begonnen , terwijl nopens de in 1896
tot stand gekomen concessie Boeloe Telang, waar blijkens het
vorig verslag (bijlage LLL, blz. 11) de raffinaderij in oprichting
was , over 1897 geen opgaven inkwamen.
Andere w'w reeds M M W I I delfsto/len. Voor zoover in 1897
concessiën van den hierbedoelden aard werden geëxploiteerd voor
de winning hetzij van goud of andere ertsen (uitgenomen tin),
hetzij van jodiumverbindingen , marmer of zandsteen , waren de
werkzaamheden meest nog van voorbereidenden aard. Dit was
o. a. het geval op de terreinen der goudconcessiè'n in de residentie Menado en in het landschap Sambas (residentie Westerafdeeling van Borneo). Van een der eerstbedoelde concessiën — Soemalata in het gouvernemeutsdistrict Kwaudang
(Gorontalo) — wordt over 1897 als productie vermeld 247 500
K.G. gouderts, tegen ruim 140000 K.G. in 1896. terwijl nopens
de goudconcessie Paleleh in het landschap Bwool (mede in de
residentie Menado) wordt opgegeven dat in 't laatst van 1896
en gedurende 1897 bij de voorbereidende werken verkregen werd
1 520 000 K.G. erts. Dit erts en dat van Soemalata werd , althans
voor het grootste gedeelte, ter verwerking naar Europa verscheept.
Overigens werd op Java de winning van mangaauerts (concessie Kliripan in Djokjokarta) en van jodium (concessie Genook
Watoe " in Soerabaija) voortgezet, en met de exploitatie van
marmergroeven (concessie Wadjak in Kediri) een ernstig begin
gemaakt. Uit Kliripan werd verkregen 5200 ton bruinsteen (in
1896 3000 ton), uit Genoek Watoe 2762 K.G. jood-koper (in
1896 2525 K.G.) en uit Wad jak 100 M» ruw marmer (tegen
50 M\ bij de voorbereidende werkzaamheden in 1896). Op het
terrein der zandsteenwinning in Pasoeroean (concessie Goenoeng
Woengkal), waar echter nog geen geregelde exploitatie gedreven
werd , verzamelde de ondernemer monsters , die ter beoordeeling
naar Europa werden verzouden.
$ 4.

Tiiliutdsclir ontginningen.

In de gewestelijke bijdragen omtrent „Mijnbouw"', welke voor
de samenstelling van dit verslag hebben gediend, wordt, evenals vroeger, ook thans slechts bij uitzondering gewag gemaakt
van door de inlandscbe bevolking en op inlandsche wijze
gedreven delfstofontginningen. Volledigheidshalve moge hier
worden genoemd de winning van goud door wasschen in de
afdeeÜDg Indragiri (residentie Riouw en onderhoorigheden) en
in het aangrenzende Kwantan , waaromtrent echter in 1897 door
den betrokken gewestelijken bestuurder niets was vernomen ,
terwijl uit de residentie Menado wordt medegedeeld, dat in
„verschillende streken van de afdeeliug Gorontalo en van de zelfbesturende landschappen"' de inlandsche bevolking weder was
begonnen zich met de nagenoeg tot stilstand gekomen goudontginning (zie blz. 235 van het vorig verslag) bezig te houden.
Volgeus eene mededeeliug van andere zijde wordt het product
der aardoliebrounen nabij de Boela-baai en aan de rivier Nif
op Noord-Ceram (residentie Amboina) op kleine schaal door de
inlandsche bevolking benuttigd voor het dichten van prauwen.
Alleen omtrent de winning van goud en diamanten in de
residentiën Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, en de inlandsche kolenontginningen in eerstgenoemd
gewest konden eenigszins uitvoeriger gegevens worden verstrekt.
waaraan het volgende wordt ontleend.
De inlandsche kolenontginningen in het landschap Salimboi'
der residentie Westerafdeeling van Borneo leverden in 1897
ongeveer 300 ton op , tegen 350 ton in 1896, 550 ton in 1895
en 730 ton in 1894, en bleven dus geleidelijk achteruitgaan.
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Bij het gouvernementsdepót te Pontianak werd gedurende 1897
147 ton van deze kolen ingenomen, tegen 153 ton het jaar
te voren.
Aan goud (ter waarde, naar gelang van de hoedanigheid,
van f 00 a f 75 per tliail van ongeveer 54 gram) zou in 1897
uit de inlandsche ontginningen in hetzelfde gewest zijn verkregen 1820'/, thail, tegen 1784" , c thail in 1896, 2059'/, thail
in 1895 en 2075' 4 thail in 1894. Van de voor 1897 opgegeven
productie werd 135172 thail alleen in de afdeeling Sambas gei) i i en (in Pamangkat 281'/,, in Singkawang 424'/^ en in Lara
en Loemar 645'/, tliail), en wel door 1229 personen, van wie er
263 aan deze industrie deelnamen als leden van mijnvereenigingen,
547 als , goudzoekende personen " in den zin van art. 7. 3de lid ,
der pachtvoorwaarden in Indisch Staatsblad 1S62 n". 134, dus
niet tot eene mijnvereeniging behoorden, en 419 als „wasschers"
of „nawasschers", bedoeld bij art. 4, al. I> en e, van datzelfde Staatsblad , en derhalve geen belasting aan den pachter ') verschuldigd
waren. De streken buiten de afdeeling Sambas droegen tot voormelde goudwinning van 1820'/, thail als volgt bij : Mampawa
26 , Landak 103, Tajan 60, Sanggou en Sekadoti 40, Sintang
230 en Mandhor 10 thail. Van deze landschappen wordt alleen
voor Tajan opgegeven hoevele personen zich niet de goudwinning
onledig hielden. Dit aantal was 45.
Omtrent de inlandsche goudontgiuningeu in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo zn'n geen cijfers bekend : het bedrijf
wordt gezegd , als gevolg van stijgende productiekosten , gestadig
achteruit te gaan. De in het gewest, alleen in de onderafdeeling
Tanahlaut der afdeeling Martapoera, werkende goudpacht (Indisch
Staatsblad 1896 n*. 95), welke voor 1897 opbracht f960, is voor
de jaren 1898 t m 1900 afgestaan tegen f 1092 "s jaars.
Volgens de opgaven der tolkantoren op Borneo vertegenwoordigde de waarde van het van daar uitgevoerde ongemunt
goud (alles naar Singapore) in 1897 f 4 6 081, tegen f 4 5 300
in 1896.
Met opzicht tot de inlandsche diamantwinning wordt, wat de
Westerafdeeling van Borneo betreft, alleen Landak genoemd,
doch vaststaande cijfers omtrent de graverijen en wasscherijen
aldaar znu niet te verstrekken. Voor zoover uit de door den
controleur dier afdeeling geregistreerde aangiften bekend ia
geworden, werden gedurende 1897 1190 karaat naar Pontianak
afgevoerd, tegen achtereenvolgens 1243 en 1435 karaat in 1895
en 1896.
Gelijk reeds in 't vorig verslag (blz. 235) werd voorspeld , is
de meerdere lust, welke in 1896 in de afdeeling Martapoera
(residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) bij de bevolking viel op te merken om zich met graven en wasschen
naar diamanten bezig te houden, in 1897 weer afgenomen;
althans het debiet van de daarop betrekking hebbende licentiën
bracht slechts f 1161 op (in 1896 f 1424 en in 1895 f 834). De
oorzaak van dezen achteruitgang wordt ook nu weer daarin
gezocht, dat slechts zelden steenen van eenige waarde werden
gevonden.
j
S 5.

Vergunningen on omrttnhmihn
opsporiiifieii.

i«i nt^nbouwkundige

Eene statistiek omtrent de sedert de afsluiting van bijlage LLL
van 't vorig verslag (uit. Juni 1897) tot uit. Mei 1898 (over .luni
1898 waren , tijdens de opgaven te Batavia werden bijeengebracht, de gegevens niet volledig voorhanden) van kracht gebleven
en van kracht geworden vergunningen of overeenkomsten tot
mijnbouwkuudig onderzoek wordt aangetroffen in tabel II van
bijlage GGG hierachter. 2) Daaruit blijkt dat voor het verkrijgen
van dergelijke opsporingsrechten de particuliere ondememings') De opbrengst van de hierbcdoelde pacht (die van liet recht tot afgifte
van di' voor de uitoefening van dit bedrijf gevorderde licentiën! is niet volledig op te geven omdat bedoeld middel veelal vereenigd niet andere p.tchtmidilelen wordt afgestaan. A(zonderlijk wordt liet middel altren verpacht in
de afdeeling Sambia (voor zooveel betrelt de onderal'dceüngen Singkawang
en Lara/Lociiiar) en in de afdeeling l'ontianak en Ommelanden ("voor zooveel
betreft Mandhorï. In Singkawang werd voor 1897 bedongen f 1844 en voor
18'.»8 f 1464, in I.ara/Loemar en in Mandhor voor 18'JC t/m I8M respectievelijk f M l ! en f 12<> per jaar.
*) Eene nadere aanduiding van de door liet E a r o p e o d l bestuur verleende of vergunningen of goedgekeurde verguniiingsovcreenkomsteu van den
bierliedoelden aard wordt aangetroffen in de op blz. ÏT.'I hiervóór bedoelde
kwartaalverslagen van den dienst van liet mijnwezen. Zie overigens de in
"t laatst van September 181)7 afgesloten lust, voorkomende op blz. 458* t m
r.io' van deel I van den Indischen Kegeeringsalnianak voor 1898.

geest nog altijd groote opgewektheid bleef aan den dag leggen.
Deze statistiek geeft daarvan overigens in zoover nog geen
voldoende voorstelling, vermits op tal van aanvragen eene eindbeschikking voorshands moest worden aangehouden, vooreerst, — namelijk in die gevallen dat de aanvragers opsporingen
beoogden in inlandsche staten , met welker bestuurders nog niet
door het Gouvernement in den zin van het hiervóór medegedeelde (zie noot 1 op blz. 177) was gecontracteerd, — omdat
het wenschelnk werd geacht vooraf met de inlandsche bestuurders tot overeenstemming te komen, en ten andere, omdat het,
ter voorkoming dat terreinen worden uitgegeven nopens welke
de kans bestaat dat van gouvernementswege in te stellen mijnbouwkundige onderzoekingen uitzicht geven op eene voordeelige
gouvernementsexploitatie, het raadzaam is geacht. althans wat
de gewesten Menado en Celebes en onderhoorigheden betreft,
met het verleenen van opsporingsvergunningen of met het goedkeuren van vergunningscontracten van dien aard te verwijlen.
(Ook tegen het verlongen van dergelijke vergunningen of contracten wordt, om dezelfde reden, in de beide gewesten in den
laatsten tijd bezwaar gemaakt.) Overigens moesten, o. a. in
verband met de toeneming der reeds uitgegeven of aangevraagde
terreinen , een groot aantal aanvragen worden afgewezen , hetzij
omdat de beoogde onderzoekingsterreiuen samenvielen met reeds
uitgegeven perceelen, dan wel omdat zij op onvoldoende wijze
waren omschreven, of ook omdat, bij inwilliging, aan een
enkelen ondernemer de beschikking zou worden gegeven over
eene uitgestrektheid , grooter dan het maximum van '35000 bouws,
waaraan in het belang van het algemeen voor gewone omstaudigheden door de Regeering wordt vastgehouden , terwijl in enkele
gevallen de politieke toestand in de streken , die de aanvragers
op het oog hadden , de toelating van dergelijke ondernemingen
nog niet gedoogde.
Bij de onderzoekingen, welke op Java krachtens de in werking
zijnde of in werking getreden vergunningen werden uitgevoerd,
stond ook in deze verslagperiode wederom de opsporing van
petroleum op den voorgrond.
Aan de in de eerste maanden van 1898 omtrent de uitvoering
van opsporingsvergunningen bij het hoofdbureau van het mijnwezen te Batavia ingekomen berichten valt het volgende te ontleenen. *)
In de residentie Bantam werden op het onderzoekingsterrein
van den heer R. A. EEKHOUI' (district Paroengkoedjang der afdeelir.g Lebak) door de boringen bij Lebaksioe nabij Goenoeng
Kentjana aanwijzingen op petroleum verkregen , naar aanleiding
waarvan volgens hetzelfde bericht eene maatschappij tot voortzetting van het onderzoek in wording was.
De boringen in de Pamanoekan- en Tjiassemlanden (residentie
Krawang) kwamen , sedert het medegedeelde in 't vorig verslag
(blz. 236), onder leiding van een Amerikaansch deskundige en
geschiedden volgens de Amerikaansche methode; op het onderhanden genomen terreingedeelte werd echter nog geen petroleum
aangeboord, hoewel reeds eene groote diepte was bereikt. Ook
op de Tegalwaroe-landen in hetzelfde gewest waren mijnbouw
kundige opsporingen van verschillenden aard aangevangen.
Het booronderzoek vanwege de Nederlandsche Handeliuaatschappij te Kandang Serang (district Paniuggaran der residentie
Pekalongan) had nog geen afdoend resultaat opgeleverd. Wel
i werden met petroleum doortrokken grondlagen aangeboord,
! doch slechts eene zeer geringe hoeveelheid olie kon worden opj gepompt: de boringen zouden , ter bespoediging , met een Amej rikaansch toestel worden voortgezet.
Behalve hetgeen omtrent de boringen in het mijnveld der
j Grobogan-Petroleumcoucessie en in dat der concessie KlantoengI Sodjomerto in het overzicht sub I van de straks genoemde bijlage
GGU is vermeld, wordt, wat de residentie Samarang betreft,
nog bericht, dat door de Oost-Indische Exploratie-maatschappij
op hare onderzoekingsterreinen in het district Manggar derafdseling Demak petroleumbronnen waren aangeboord in de
dessa's Nampoe , Soeroe , Goenoeng Toempeng en Sendang. Aangaande de werkzaamheid der Nederlandsen-Indische Petroleumniaatschappij, der Oostersche Exploratie- en Exploitatie-maatschappij en der l'etroleummaatschappij Gaboes in de atdeelingen
Grobogan en Demak werden geene bijzonderheden vernomen;
3
) Van sommige der in deze paragraaf genoemde ïiaanilooze vennootschappen, waarin opsporingsvergunningen werden ingebracht, dagteekent de
oprichting eerst van 1897. Kene volledige lijst der in dat jaar hetzij in Indië,
helzy hier te lande definitief tot stand gekomen mijnbouw- of opsporingsmaatschappijen v:ndt men in de bij dit verslag helioorende bijlage H.
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eerstgenoemde Maatschappij bepaalde zich voor hare terreinen
in de afdeeling S a l a t i g a , in afwachting van de bestelde werkt u i g e u , tot voorloopige onderzoekingen ter bepaling van de
plaatsen , waar boringen /.ouden worden aangezet.
V a n de talrijke in Kembang uitgegeven vergunningen leverde
in het tijdvak 1897 98 geene enkele gewenschte uitkomsten op ,
hoewel op verschillende punten werd geboord. Voor nieuwe
aanvragen was in dat gewest geen terrein meer overig. In enkele
gevallen . in de districten Djatirogo en Rengel der afdeeling
Toehan , moest de inwilliging afstuiten op bezwaren Tan de zijde
der b e v o l k i n g , die beschadiging vreesde van hare erven en
bouwgronden door brand als anderszins ten gevolge van eventueele overvloeiing van olie.
De 6 boringen door de Dordtsehe Petroleuin-industrie-Maatschappü met 2 boontellingen uitgevoerd in de dessa's Lepat
en Tlogotaudjoeng van het district (ioenoeng Kendeng der
afdeeling Soerabaija mislukten alle. Betere uitkomsten verkreeg deze Maatschappij op hare onderzoekingsterreinen in
de afdeelingen Grissee en Sidoardjo; in de laatste afdeeling,
waar eveneens met 2 boorstellingen werd g e w e r k t , bleken
3 van de 5 p u t t e n , geboord in de dessa Metatoe, en één
der beide putten in de dessa IJ.jogodaloe aardolie op te lever e n ; de uitkomsten der boringen in eerstgenoemde afdeeling
werden eveneens tamelijk bevredigend g e a c h t : bijzonderheden
dienaangaande wareu echter niet bekend geworden. Daarentegen
h a d d e n , voor zoover in den aanvang van 1898 b e k e n d , de opsporingen der Oostersche Exploratie- en Exploitatie-maatschappij
in de afdeelingen Modjokerto, Lamongan en .Sidaijoe en van
andere opspooi-ders in de afdeeling Djombang en op het eiland
Bawean nog niet tot gewenschte uitkomsten geleid.
Ook was toen nog slechts weinig bekend geworden aangaande
de onderzoekingen in de residentie M a d u r a ; in het opsporin^sterrein van mr. .1. M. ANIHMES in het district Baratdaija (afdeeling Sumauap) zou op geringe diepte eeuige petroleum zijn
aangetroffen, en ook van het terrein, toegewezen aan mr. J. W .
D. FRANCKKX , omvattende de eilanden Sapoedi, Kaas . Toendo
en Goa G o a . moet een petroleum-monster zijn verkregen. De
opsporingen op een tweetal onderzoekingsterreinen in de afdeeling
Bangkallan en de boringen der Dordtsehe Petroleum-industricMnatschappij in de afdeelingen 1'amakassan en Sumanap hadden ,
tijdens de afsluiting der berichten , nog niets opgeleverd.
Voorts was het aantreffen van eene petroleumbron bericht op
het aan den heer A. GKEVK afgestaan onderzoekingsterreiu in
het district Lodoijo der afdeeling Blitar in de residentie Kediri.
De v e r w a c h t i n g e n , opgewekt door de reeds i n ' t vorig verslag
(blz. 23(3) besproken uitkomsten d e r , krachtens v e r g u n n i n g van
den soesoehoenan , door den heer J . CKULEEKS verrichte opsporingen in het district Grogol (afdeeling Boijolali der residentie
S o e r a k a r t a ) , gaven aanleiding tot oprichting van de . X e d e r laudsche Petroleum-maatschappij I n s u l i n d e " , welke zich de voortzetting van deze onderzoekingen ten doel schijnt te stellen. Daarentegeu hadden eenige boringen in het onderdistrict Meteseh der
afdeeling Sragen niets opgeleverd. Een eenigszins gunstig result a a t w o r d t ook gemeld omtrent de mede reeds i n 't vorig verslag
terloops vermelde boringen van j h r . \Y. D. VAN NISPEN ; de
voor het bewuste terrein vanwege den soesoehoenan verleende
opsporingsvergunning was sedert ingebracht in de ,NederlandschIndische Petroleum-maatschappij". Eenige monsters aardolie, verkregen bij de boringen op een onderzoekingsterrein , waarvoor
het door den heer D. W . F . MAXWELL met den soesoehoenan
gesloten vergünniugscontract in September 1897 door het E u r o peesch bestuur werd b e k r a c h t i g d , waren n a a r Europa gezonden.
Andere delfstoffen dan petroleum maakten op J a v a gedurende
1897/98 slechts bij uitzondering het doel van mijnbouwkundig
onderzoek uit. Op het onderzoekingsterrein van den heer H . S.
VISMAN in het district Tjilangkahan (afdeeling Lebak der residentie Bantam) zijn kolen aangetroffen ; de uitslag van de voorgenomen beproeving eener kleine hoeveelheid was nog niet
bekend geworden.
De op blz. 230 van het vorig verslag uitvoerig besproken
voorloopige onderzoekingen van den heer H . W . VAN DALFSEN
omtrent de aanwezigheid van goud- en zilverertsen in het P a r a n g gebergte (district Gandasoli der residentie K r a w a n g ) werden
onder leiding van een Australisch mijnbouwkundige hervat.
Door den administrateur der bruinsteen-concessie Kliripan in
Djokjokarta moet . v o l g e n s ingekomen b e r i c h t , op een hem in
Bagelen (in het district Loano der afdeeling Poerworedjo) atgestaan onderzoekingsterrein bruinsteen gevonden zijn van soortgelijke hoedanigheid als het op Kliripan gewonnen e r t s , beHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1898—1899.

nevens marmer. Van beide delfstoffen waren monsters naar
Europa gezonden.
Wat
it de buitenbezittingen betreft, was in 1897 voornamelijk
de residentie
esidentie Palembang
r a i e m n a n g net
het tooneel van groote
gn
bedrijvigheid
op mijnbouwkundig gebied. Door een zes- of zevental Maatschappijen werden op meer of minder groote schaal opsporingen
iiiiar petroleum uitgevoerd , en daarvan zijn , volgens de voor
dit verslag ingekomen berichten, meer bepaaldelijk de \\erkzaani-.
heden der „Nederlandsch-Indische Exploratie-maatschappijj" in
de afdeeling Iliran en Banjoeasin en der , Petroleum-maatschappij
.Moeara Knim" in de onderafdeeling Lematang Ilir met veel succes
bekroond. Eerstgenoemde Maatschappij droeg in den loop van
1897 , met goedkeuring van het bestuur , hare rechten op een
deel harer onderzoekiugsterreiuen over op de . P e t r o l e u m - m a a t schappij Suiuatra-Palembang", welke vennootschap zich voorstelde
reeds in dert loop van 1898 te Bajoeng Lentjir (afdeeling Iliran
en Banjoeasin) met de productie van geraffineerde petroleum een
aanvang te kunnen maken. De afgewerkte petroleum van Bajoeng
Lentjir zou afgevoerd worden naar de in de nabijheid van
Singapore door de Koninklijke Xederlandsche Maatschappij t o t
exploitatie van petroleumbronneu in Nederlandsch-Indië' in t e
richten t a n k s , ingevolge eene overeenkomst met die vennootschap , waarbjj de verkoop van het product aan haar is opgedrag e n . ' ) Op de terreinen der„Petroleum-inaatscliappij .Moeara E n i n i "
werden in 1897/98 mede druk aanstalten gemaakt voor de vestiging
van de voor eene petroleuni-onderneming noodige inrichtingen.
Voor het verdere onderzoek van de goudvoerende afzettingen ,
welke, naar bericht werd, in dezelfde residentie in het opsporiugsterrein der firma ERDÏIANN en SiEr.cKExin de onderafdeeling Redjang
en L e b o n g (afdeeling T e b i n g T i n g g i l , niet ver van de doessoen
Lebong Donok (marga Soetoe Sembilan) , reeds zijn aangetroffen ,
is de .Goudexploratie-maatschappij Redjang Lebong" tot stand g e komen, terwijl voor het onderzoek van eventueel nog aan te treffen
goudvindplaatsen binnen het opsporingsterrein eene zelfstandige
m a a t s c h a p , doch ouder hetzelfde administratieve beheer — het
Lebong-Ooudsyndicaat — werd o p g e r i c h t , welks werkzaamheden
op het terrein te Lebong S o e l i t , nabij de verlaten doessoen
Lekandau , in December 1897 varen aangeAangen onder leiding
van een ingenieur. Oude mijngangen van 15 M. en meer lengte
en in de nabijheid gevonden fragmenten van uitgeholde granietblokken wijzen op < ene vroegere exploitatie, waaromtrent echter
bij de tegenwoordige bevolking niets bekend i s , en die aan
Hindoes wordt toegeschreven. De uit E u r o p a aangevoerde i n stallatie kon in December 1897 in werking worden gebracht.
De voorloopige uitkomsten wijzen op een zeer bevredigend g e acht goudgehalte der te verwerken ertsen.
Uit de residentie Oostkust van Sumatra zijn nopens ouderzoekingen in terreinen , waarvoor nog slechts recht van opsporiug was verkregen, geen bijzonderheden gemeld. V e r g u n m n g s eontracten van dien aard werden ook voor andere landschappen
dan L a n g k a t . met namen in Deli en Padang/Bedagei, door de
betrokken inlandsche bestuurders met particulieren g e s l o t e n ,
hoofdzakelijk met houders van laudbouwconcessiën en wel voor
de terreinen h u n reeds bij die concessiëu afgestaan.
O m t r e n t exploratie in de residentie Westerafdeeling van
Borneo kwamen geen berichten in.
V a n de verschillende maatschappijen, welke in de residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo opsporingen bewerkstelligden, werden alleen met b e t r e k k i n g tot de . E x p l o r a t i e maatschappij Riam K a n a n " gunstige uitkomsten bericht; op haar
ond rzoekingsterrein in de afdeeling Martapoera moeten reeds
enkele goudhoudende afzettingen zvjn ontdekt. Daarentegen had
de .Mijnbouwmaatschappij Martapoera" wegens de ongunstige
uitkomsten hare onderzoekingen voorloopig gestaakt.
Evenzoo h a d de te Batavia gevestigde .Algemeene Exploratiemaatschappij " hare onderzoekingen in het landschap Towaëli
(gouvernement Celebes en onderhoorigheden) wegens het uitbiijven van elk bemoedigend resultaat moeten opgeven. H e t
gebezigde personeel was daarop in het landschap Tontoli
tewerkgesteld , alwaar nabij P i n d j a n g , in het gebied der rivier
A s s a n , de aanwezigheid van goud moet zijn geconstateerd. H e t
door den heer T. Boitr.MAx in het Maudharsche landschap Ma') Zooals op blz. 70 hiervóór is medegedeeld, znn in 1897 door twee
verschillende ondernemers van het inlandsen bestuur van Lingga-Riouw ,
met 's (iouveriiements goedkeuring, in huur verkregen de in .Straat Singapore
nabij bet eiland Hattain gelegen eilandjes lilakang l'adang <M Sainhoe Besar ,
en zulks voorde vestiging van tank-inru htingen , enz. Laatstgenoemd i 'Handje
is voor dat doel gebuurd door de genoemde Koninkljjke Xederlandsche Maatschappij , het eilaudje lilakang 1'adang doir den heer E. S. A u C'OIIEV.

[5. 2.J
Koloniaal verslag van 1898. [Nederl. (Oost-) Indië.J
moedjoe, mede in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden , ingesteld onderzoek naar petroleum bleef ook in 1897
gestaakt. Een in Mei 1890 aangekomen buitenlandeen ingenieur
was nog in dat jaar van Donggala vertrokken , zonder iets noemenswaardigs te hebben verricht; een achtergebleven machinist
en eenige koelies hadden zich, als vrijwel aan hun lot overgelaten, op eigen gelegenheid naar elders begeven; voor het
onderhoud van het voorhanden materieel werd geen zorg gedragen. Intussehen is in 't laatst van 1897 de vergunning ingebracht in de toen te Soerabaija opgerichte „Exploratie-uiaatschappij Doda", en i s , nadat in Januari 1898 de statuten der
bedoelde vennootschap waren goedgekeurd , in Februari door het
Europeesch bestuur bewilligd in de overdracht van de vergunning.
Hoewel ook gedurende het verslagtijdvak ten opzichte van de
residentie Menado nog steeds tal van aanvragen tot mn'nbouwkundige opsporingen inkwamen , zijn de berichten omtrent de
in dat gewest verkregen uitkomsten schraal. Door voortgezet
onderzoek op hot terrein van de heeren L. Pu. DEN DEKKER C. S.
in het landschap Bwool (zie vorig verslag, blz.237) hoopte men
weldra genoegzame gegevens te zullen hebben verkregen , om
etappen te doen voor het erlangen van eene concessie tot mijnontginning. Vanwege de „Mijnbouwmaatschappij Belang" werden
de onderzoekingen aan de Ranoiapo-rivier in de afdeeling Belang
(Miuahassa) voortgezet; hier en op liet terrein der „Mijnbouwmaatschappij Matinau" in het landschap Bwool (door haar van
den heer \V. F. BLHLAGE overgenomen) bestond nog geen aanleiding om concessie tot ontginning aan te vragen. Op de tot voormelde afdeeling Belang behoorende eilanden Benthenan , Poelau
Poetoes, Babi, Dakokajoe en Bohoi moeten door een andereu
opspoorder zoodanige uitkomsten zijn verkregen , dat monsters
gouderts naar Europa waren gezonden. Voor het voortzetten van
de onderzoekingen en de eventueele exploitatie is in den loop van
1898 hier te lande opgericht de „Goudmaatschappij Oost-Totok".
In onderzoekingsterreinen der heeren A. TH. BODKAI c. e. op
de uoordkust van het eiland Ceram (residentie Amboina) is door
den gouvernements-mijningenieur, die tijdelijk ter beschikking
van de ondernemers is gesteld geweest (zie blz. 172 hiervóór),
de aanwezigheid van aardolie, echter van betrekkelijk gering
petroletimgehalte, geconstateerd nabij de Boela-baai en op meer
landwaarts gelegen terrein aan de rivier Nif. Door boringen
hoopte men aardolie van betere hoedanigheid te zullen aantreffen.
Op Groot-Obi (residentie Ternate), voor welk eiland in October
1897 recht van opsporing werd verleend aan de Nederlandsche
Niemv-Guinea Handelmaatschappij, waren (naar het schijnt vanwege de , Obi-Exploratie-maatschappij ") onderzoekingswerkzaamheden aangevangen, doch bijzonderheden daaromtrent
werden nog niet gemeld.
In het gouvernementsgebied van het eiland Timor. waar de
heer E. S. ALI COHEN , krachtens eene in October 1897 op hem
overgegane opsporingsvergunniug van November 189(5, mede
onderzoekingen instelde, moet eenig stofgoud , o. a. in het gebied van Pitai, zijn verkregen.
III.

ZOUT.

Aan gouvornementszout werd in 1897 gesleten op Java en
Madura , namelijk in de gouvernementsresidentiê'n en bij de twee
gouvernementspakhuizen in Soerakarta, l 110 569 pikol'), zijnde
10 879 pikol meer dan in 1896, to n n het debiet, volgens verbeterde opgaven bedragen hebbende 1 099 690 pikol, reeds hooger was dan in eenig jaar te voren. De toeneming van het debiet
openbaarde zich evenwel niet in alle gewesten. In 8 van de 21
gewesten werd namelijk in 't geheel 17 517 pikol minder verkocht dan in 1896 , doch hiertegenover stond voor de 13 overige
eene toeneming met gezamenlijk 28 396 pikol.
In die streken der buitenbezittingen , waar het Gouvernement
zout verkrijgbaar stelt, namelyk in vier gewesten op Sumatra,
in de residentie Banka en in de twee gewesten van Borneo , ging
in 1897 alleen in Palembang en in oe Westerafdeeling van
') Voor de 7 plaatsen, waar bjj uitzondering hot zout niot hjj de maat,
maar by hot gewicht vorkocht wordt, is voor de herleiding van het verkoehto aantal kilogrammen tot pikolmaien weder, in navolging van vroeger,
aangenomen dat 58 K (i. hu Mllllllf gemiddeld 1 pikol uitleveren. Uit een
zeer groot amtal waarnemingen gedurende de jaren 1892 t/ni 1895 gedaan
is echter gebleUen d a t , al naar gelang \an de grofheid van korrel en uen
vochtitrheidstoestand van het •/.< u t , de zwaarte zeer verschilt. Van de 25
algeineene gemiddelden over
aanvoerjaren 1892 t/m 1895 (één per jaar en
per plaats, uitgenomen wat
relt het pakhuis te Tjabangboengin waarvoor
alleen het jaar 1895 in aanmerking kwam) gaf bet laagste algemeen geniiddelde 52.45 en het hoogste 60.G5 K.G. als gewicht van een pikolmaat aan,
hetgeen in diorslag neerkwam op een miudelcijiVr van 55.88 K.G.

Borneo het debiet met respectievelijk 1183 en 1185 pikol (p. rn.
2.8 en 4.9 pet.) terug, terwijl het in de vijf andere gewesten
met gezamenlijk 2000 pikol toenam. Vandaar dat in 1897 buiten
Java en Madura aan gouvernementszout verkocht werd 201 589
pikol, tegen 201957 pikol in 1896. Wat do Westerafdeeling van
Borneo betreft, wordt de vermindering gedeeltelijk toegeschreven
aan clandestienen aanmaak in sommige bovenstreken. Het daar
verkregen product wordt echter niet verhandeld, maar uitsluitand door de zontmakers zelven verbruikt. In Palembang werd
uit eenige bronnen te Soekadjadi eveneens zout verkregen,
maar in geringe hoeveelheden.
Ter beoordeeling in hoever aan het debiet afbreuk zou kunnen
worden gedaan door het met Siamsche visch ingevoerde zout.
wordt in de ontvangen opgaven weder eene uit den aard der
zaak zeer ruwe schattiug geleverd (ditmaal van 5800 pikol),
doch het blijkt niet of dit cijfer wel al de by zoodanige aanvoeren betrokken gewesten binnen het nionopoliegebied omvat.
In VVest-.Tava werd in 1897, ten gerieve van de bevolking, op
twee plaatsen een verkooppakhuis geopend en wel te Kengasdengklok in het district Krawang (residentie Krawaug) in Mei, en
te Tjipannas in het district Sadjira der afdeeling Lebak (residentie
Bantam) in December, dit laatste in het bijzonder om vele bewoners van Zuid-Bantam en het aangrenzende deel der afdeeling
Cuitenzorg (residentie Batavia), die zich tot dusver "tdichtstbij
alleen te Goeuoeng Kentjana (in het district Paroeng Koedjang
der genoemde afdeeling Lebak)van zout konden voorzien, de
daartoe gevorderde groote afstanden te besparen. Het zoutdebiet te Indrapoera (Fadangsehe Menedenhmden), tot dusver
slechts tijdelijk ingesteld (verg. het verslag van 1889, blz. 258,
noot 2), zal, ingevolge eene beslissing van Januari 1897 , met het
oog op de gunstige werking van dien maatregel bestendigd blijven.
Bij de verschillende verkooppakhuizen . op Java en Madura
alsnu ten getale van 185, en in de hiervóór bedoelde zeven gewesten der buitenbezittingen ten getale van 39, bracht in 1897
het zoutdebiet in 't geheel f 8 722 350 op , tegen f 8 652 808
(volgens verbeterde opgaven) in 1896, welke sommen zijn gespeciticeerd in bijlage HHH hierachter.
In diezelfde bijlage vindt men ook opgaven omtrent den gouvernements-zoutvoorraad bij het einde van 1897 en omtrent de
hoeveelheden nieuw zout gedurende genoemd jaar verkregen
van de aanmaakplaatsen. Die aanmaak, welke uitsluitend op
Madura geschiedt, viel in de afdeelingen Pamakassan en Sumanap
beter uit dan in 1896, doch in Sampang, waar trouwens in
laatstgemeld jaar de zoutoogst bij uitstek gunstig was geweest,
werd thans nog niet de helft van toen verkregen. Dientengevolge beliep de totale productie. welke in 1895 45417 en in
1896 70 265 kojang (respectievelijk 1362 510 en 2 107 950 pikol)
had bedragen, in 1897 55 860 kojang (1675 800 pikol).
De in Samarang aan sommige dessa's vrijgelaten zoutwinning
uit de zoutwater- en modderwellen in de afdeeling Grobogan
leverde in 1897 18 063 pikol zout o p , zijnde 325 pikol meer dan
in 1896. Overeenkomstig Indisch Staatsblad 1876 n \ 258 werd
daarvoor aan cijns opgebracht f 9088,90, tegen f8926,60 in 1896.
De voorgenomen proef met het debiet van verpakt zout (in
briquetvorm) zal waarschijnlijk in 1899 tot uitvoering komen ,
en wel aanvankelijk in de afdeeling Sumanap op Madura, in
welke afdeeling — te Kalianget aan de baai van Sumanap 2) —
onder leiding van den ontwerper der plannen , dr. Tn. J. VAN B I T BEN , in November 1897 met de oprichting van de eerste briquetteerings- en verpakkingsfabriek een aanvang is gemaakt. Behalve
een architect en oen werktuigkundig ingenieur , de laatste tegen
het einde van 1897 in tijdelijken dienst van hier uitgezonden
(verg. vorig verslag, blz. 238), zijn aan dr. VAN BITTREN nog
Toegevoegd een ambtenaar voor administratieve werkzaamheden
en een machinist. Volgens berichten van Augustus 1898 hield
;
) ÏUjjkens bijlage E der Memorie van Toelichting betreffende de Indische
begrooting voor 1897 lag bel in de bedoeling de eerste installatie te plaatsen
ti- Sumanap, en wel in een der bestaande groote zoutpakhuizen aan de
.Marengan , doch van dit plan is moeten worden at'gt zien zoowel op grond
van technische bezwaren (te slappe bodem en genos aan voldoende zoet water
voor de stooinwerktuigen) als uit aanmerking van het door den resident aangevoerde motief dat — bjj de ligging dicht op elkander van een aantal uit
licht brandbare materialen samengestelde pakhuizen — de plaatsing in één
daarvan van eene door stoom gedreven installatie voortdurend ernstig gevaar
zou opleveren voor brand. Uit een oogpunt van brandgevaar is er ook do
voorkeur aan gegeven ten dienste van de proeffabriek een gebouw van permanenten aard op te richten. Het geschiktste terrein daartoe is gevonden te
Kalianget op een afstand van p. in. 5'/j K.M. van de zoutpakhuizen aan de
Marengan en van p. m. 800 M. van de bestaande lo>- en laadplaats aan zee,
In Januari 1898 werd ook de bouw van woningen voor het personeel ter
hand genomen.
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men zich toen in Indië bezig met het ontwerpen van de noodige
regelingen, opdat, wanneer alles gereed zou zijn, met de nieuwe
debietwüze in het proefgebied een aanvang zou kunnen worden
gemaakt.
Sedert eenige jaren — vóórdat nog het denkbeeld in overweging was genomen om het gouvernementszout in verpakten
staat verkrijgbaar te stellen — is bij de verkooppakhuizen op
de drie hoofdplaatsen van Java, en achtereenvolgens nog bij vier
andere in den omtrek van Batavia, als proef de verkoop van
zout bij het gewicht ingevoerd, in afwijking van de op de
overige verkoopplaatsen algemeen gebruikelijke meting. Nopens
de uitkomsten dier proef is uitvoerig gehandeld in eene door
den directeur van onderwys, eerediensten nijverheid ingediende
nota, welke door de Indische Regeering aan de Maatschappij
voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië is afgestaan
ter opneming in haar tijdschrift (zie deel LV, afl. IV t m VI).
Ook in verband met de conclusie dezer nota, volgens welke
misbruiken bij het gouverneinentsmonopolie beter geweerd worden door het zout bij het gewicht dan bij de maat te verhandelen, zü het dat daardoor geen afdoende verbetering wordt
verkregen, is in Indië overwogen of er genoegzame aanleiding
bestond om het stelsel van verkoop bij het gewicht alvast tot
de voornaamste, zoo niet tot alle verkooppakhuizen uit te breiden , en zulks in afwachting van de eventueele invoering te
zijner tijd van den verkoop van zout in briipietvorm, waarmede,
indien de op dat gebied te nemen proef aan de verwachting
beantwoordt, toch nog jaren zullen zijn gemoeid. Vanhetdenkbeeld is echter afgezien , hoofdzakelijk omdat van het verhandelen
van zout bij het 'gewicht slechts dan met voldoende zekerheid
voordeel is te verwachten, wanneer zulks gedurende eene reeks
van jaren algemeen bij de pakhuizen en transporten kan plaats
vindeu , terwijl verdere partieele invoering, met de waarschijulijkheid dat eerlang weder een ander stelsel van debiet er voor
in de plaats zal treden, vooral met het oog op de belangen der
bevolking, maar ook wegens de daaraan verbonden bezwaren
van administratieven aard , ongeraden werd geacht. Bij de hooger
bedoelde zeven pakhuizen , waar verkoop bij het gewicht reeds
toepassing vindt en gebleksn is geen overwegende moeielijkheden op te leveren, zal die wnV.e van debiet intusschen voorloopig worden voortgezet.
IV.

KoOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaitrt. ')
Tijdens de afsluiting in Indië van de bijdrage voor dit gedeelte
van het verslag was aldaar ter perse de jaargang 1897 van de
door het departement van financiën te Batavia uitgegeven wordende .Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in- en
uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië"'. Aan bedoelde handelsstatistiek en aan die over 1896, welke in October 1897 te Batavia het licht zag, wordt het volgende verkort overzicht ontleend van de waarde der in elk der genoemde jaren voor particuliere rekening uit Nederland en den vreemde in de tol- en
vrijhavens van Nederlandsch-Indië ingevoerde of van bedoelde
havens naar buiten Nederlandsch-Indië uitgevoerde goederen.
Wat de havens in inlaudsche staten betreft, zijn in de handelsstatistiek alleen diegene opgenomen, waar een gouvernements
tol- of havenkantoor gevestigd is.
Waarde van de goederen a) voor par
ticiiliev rekening
ingevoerd van
(of over)

Herkomst of bestemming.

uitgevoerd naar

de nevens de cijfers vermelde landen
o!' plaatsen.
1S96.
Nederland
Engels:h Kanaal (voor orders). . . .
Andere landen (buiten den Oosterschen
archipel)
Oostersche ( £ S 5 T » £ * * » (bui'ten
archipel }
Nederlandsch-Indië). .
Totaal.

.

.

.

4G 058 666

(
40 063 701
46 484 021

i" 152 055 300

wat

op blz. 131/133 hiervóór ondi r „ ln- en

Cl 216911
9 93» 00*

ingevoerd van (of
over)

Herkomst of' bestemming.

uitgevoerd naar

de nevens de cijfers vermelde landen
of plaatsen.
1897.
Nederland
Kngelscll Kanaal (voor orders) . . . .
Andere landen (buiten den Ooster.-clien
archipel)
Singapore
Oostersche
Andere gedeelten (buiten
archipel
Xelerlandsch-Indie) . .
Totaal.

.

.

.

49 419 023
39 299 182
00 579 (190

f

i)
/ 03 023 197
43 400 300
53439| x

17 985 H5
f

187 282 710

c) (f 58 451 058)

M 641650
l 10 050 122

f

191 | « l IS3

<•) (f C7 431889)

a) Ongerekend goud en zilver (gemunt en ongemunt). Aan gemunt goud en
zilver werd voor particuliere rekening inyevon-d in 1896 f 8 932 001 en in 1897
f 9 230 877 (waaronder aan gouden munt f 1 2 0 0 078 en f 1 4 4 7 695), en aan
in gemunt goud en zilver in eerstgcmeld jaar voor eene waarde van f 15 254 en
in 1897 voor eene waarde v:m f II MO. terwijl de particuliere uilenervan speciën
bedroeg achtereenvolgens f 891 921 en f 939 070 (alles aan zilveren munt), en aan
ongemunt edel metaal (enkel goud) voor eene waarde van respectievelijk f 10 700
en f 46 «81.
h) Onder de uitvoeren naar het Engelsen Kanaal (voor orders) zijn ook de u i t voeren naar Engeland begrepen.
e) D e tusschen ( ) geplaatste totalen wijzen aan tot welk bedrag de buitenbezittingen in het algcim en totaal deelen.

Blijkens het voorafgaande overzicht, in bijlage J J J hierachter
nader uitgewerkt, zoowel wat de landen van herkomst en bestemmiug als wat den aard der verscheepte goederen en produeten betreft, vertoonen èn de invoer èn de uitvoer voor
rekening van particulieren over 18y7 vrij belangrijk hoogere
cijfers dan over 1896, namelijk eene toeneming met respectievelijk
ruim f 152 millioen en ruim f 6" millioen. Terwijl in die vcrmeerdering der invoeren .lava en Madam deelden voor f ó" en
de buitenbezittingen voor f 97 millioen, gold de vermeerdering
bij de uitvoeren uitsluitend laatstbedoelde gewesten, vanwaar
zelfs voor eene waarde van ruim f 11 millioen meer werd uitgevoerd dan in 1890, daar voor Java en Madura het cijfer f4millioen lager was dan toen , welk laatste — ondanks de toegenomen verschepingen van tabak van (of via) Java naar Nederland , welke van f 117 tot f20 3 millioen klommen") — grooteudeels is te verklaren door de lagere waardebepaling voor koffie,
in verband waarmede in de handelsstatistiek de voor particuliere
rekening van Java uitgevoerde koffie werd berekend op eene
waarde van f 28° millioen, tegen f 33 7 millioen in 189*5, en
verder door mindere uitvoeren van Java van suiker, eopra en
rijst (respectievelijk minder f 5 ' , f 1" en f l 3 millioen), terwijl
met betrekking tot de buitenbezittingen bij de hoogere uitvoercijfers, waarin intusschen slechts sommige gewesten aldaar
deelden 3 ) , den doorslag gaven de toegenomen uitvoeren van
petroleum ter Oostkust van Sumatra , welk artikel in de uitvoerstatistiek van gemeld gewest over 1896 was opgenomen voor
f 3 9 , doch over 1897 voor ruim f 13 millioen, zoomede de hoogere
uitvoercn'fers voor sommige boschproducten , met namen: rottingen getahsoorten , welke genoemde artikeleu , voor zooveel rechtstreeks van de buitenbezittingen naar buiten Nederlandsch-Indië
verscheept. in 1896 besomden f 4 3 millioen , doch in 1897, deels
ten gevolge van hoogere eenheidsprijzen voor de waardeberekening, ruim f 7 millioen. Daarentegen was verlaging van den
eenheidsprys voor gomdammar, gevoegd bij eene geringe afneming van de hoeveelheden , oorzaak dat voor dit artikel de
uitvoeren uit de buitenbezittingen in waarde teruggingen met
f 1'578 000, terwijl zich in bedoelde gewesten, evenals op Java
en Madura, ook afneming der uitvoeren van copra voordeed ;

*'
(

06 I I » 221

42 253 597

18 848 85:!

e) (f 48 699 082)
') Zie ook
medegedeeld.

f

Waarde van de goederen a) voor narticuliere rekening

f

4717 118
181300 851

e) ( f 5 0 185 399)
rtWwmaft»"

is

') Hieronder
tabak , dat via
Zoo ook rekent
zooveel het ten

zal ook begrepen zijn dat deel van den oogst van SiniiatraBatavia herwaatts wordt versehe pt (verg. biz. ltïs hiervóór).
in de uitvoeren van Java liet op Hilliton gewonnen tin , voor
verkoop naar Batavia wordt vervoerd.

») Onder de g e w e s t e n , w aarvan d« opgaven over 1807 lager z i j n , behoort
o. a. de residentie .Menado, waarop Bi hier van invloed is de omstandigheid
dat ditmaal, door het uitblijven van g e g e v e n s van Int havenkantoor ti- ( J o n n a ! o ,
de in- en uitvoer en de scheepvaartbewegintf l.etretlende genoemde haven in
de tabellen buiten aanmerking moesten worden gelaten.
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de vermindering uit dien hoofde kwam voor de buitenbezittingen
te staan op f 1 398 000.
W a t de toeneming der invoeren betreft, deze strekte zich tot
een aantal artikelen u i t , aan welke voor eene gezamenlijke
waarde van ruim f20"' millioen meer werd ingevoerd, waartegenover echter bij andere artikelen op een teruggang met circa
f 5 ' millioen viel te wijzen, zoodat als eiudverschil overbleef,
zooala hiervóór reeds is gezegd, f 1 5 ' millioen vooruitgang. H e t
voornaamste aandeel in dien vooruitgang h a d d e n , wat J a v a en
Madura betreft, rijst, diverse eetwaren (waaronder visch en
b o t e r ) , m e e l , m e s t . ijzer en staal en dito w e r k . zoomede blik
(in b l a d e n ) , en wat de buitenbezittingen aangaat droegen tot
den vooruitgang hoofdzakelijk bij de a r t i k e l e n : m a n u f a c t u r e n .
r\jst, o p i u m , fabrieks- en stoomwerktuigen . onbewerkt b l i k ,
ijzer en staal en dito w e r k , lucifers en diverse eetwaren. De
a r t i k e l e n , welke in de statistiek van 1897 m e t l a g e r e invoercnfers
voorkomen dan in 1890, gaven over het algemeen geen zeer
groote verschillen, 't Meest treden daarbij op den voorgrond de
uivoeren van levend vee , als een gevolg van de geheerscht
hebbende veeziekten in de Straits-Seftlements, in Australië eu
Siam , zoodat meer vee van binnen het tolgebied werd aanoevoerd naar s t r e k e n , welke anders het benoodigde vee van buiten
Nederlandsch-ïndië b e t r o k k e n , en voort* de in 1897, vermoedelijk als terugslag van den grooten invoer in 1890, tot een
meer normaal cijfer gekomen invoer van was , welke invoer bijna
uitsluitend .lava en Madura betreft.
W - g e u s de belangrijke p l a a t s , welke onder de uitvoeren uit
Nederhitidsch-Indië de .lava-suiker inneemt (in 1897 bijna 42 pet.
van de totale waarde der particuliere uitvoeren van J a v a en
Madura) wordt h i e r , in aansluiting aan hetgeen ter zake gezegd
is op blz. 152 hiervóór, nog de aandacht gevestigd op een in
de handelsstatistiek opgenomen toevoegsel, waarbij aan de hand
van officieuse gegevens is nagegaan in hoever de bij de aflading
opgegeven en in de handelsstatistiek vermelde landen of plaatsen
van bestemming ook de eindbestemming geworden zijn. Welke
verschillen zich te dezen aanzien hebben voorgedaan bij de suikeruitvoeren gedurende 1897 kan uit het volgende overzicht blijken.
Bestemming voor zooveel bij de a l s e l u ping was kunnen worde! opgegeven.
8841 ton
Nederland
Engelsen Kanaal v/o. . 71898 ,
10114 ,
Engeland
307 ,
Oostenrijk
2 504 „
Spanje v/o
3-.l7.-i!) „
Portugal v/o
11 886 r
Portugal
47 707 r
Amerika
Port 8aïd v/o . . . . 118C71 r
9 739 „
Egypte
Afrika
1 .
Engelseb-Indlë . . . . 5 588 „
Singapore. . .
. . 27 186 r
130 423 „
Hongkong
203 „
Japan
Kokos-eilanden . . . .
32 340
Australië
Totaal. . 518 302 ton

Eindbestemming
(volgens ofticiense g e g e v e n s ) .
Nederland
3 841 ton
Engeland .
Oostenrijk.

Amerika
Canada.

Afrika

Kngelseh-IndM . . . .

88 807
307

220 113
3 933

1

„

5580 „

Singapore
27 180 r
Hongkong
130423 „
Japan
203 „
Kokos-eilanden . . . .
1 a
Australië
.",2 340 „
T o t a a l . . 5 1 8 8 0 8 ton

De in- en uitvoeren voor gouvernementsrekening (mede ongerekend speciën) bedroegen in 1897 respectievelijk f 5 172 m en
f 18306 m , tegen f 6 746 m en f 14 325/m in 1890 , een en ander
zoo goed als uitsluitend met stoomschepen. W a t de particuliere
handelsbeweging betreft, was bij de invoeren de verhouding van
het met stoomschepen en het met zeilschepen aangebrachte
respectievelijk 94.8 en 5.2 pet. van de waarde (in 1896 94 en 6
p e t . ) , en wat de uitvoeren a a n g a a t , werd 90 pet. van de waarde
afgeladen in stoomschepen en 10 pet. in zeilschepen (in 1896
92 en 8 pet.).
De scheepvaartbewegiug was in 1897 levendiger dan in het
voorafgegane jaar. E r kwamen n.1. gedurende 1897 rechtstreeks
van buiten Xederlandsch-Indië op J a v a en Madura 621 stoornen 112 zeilschepen a a n , d. i. 13 en 9 meer dan in 1896, en in
de havens der buitenbezittingen (voor zooveel i l de algemeene
handelsstatistiek behandeld) 3266 stoom- en 1726 zeilschepen
(182 en 142 meer dan in 1896), onder welke 112 en 1726 zeilschepen echter waren begrepen 22 en 1610 op inlandsche wijze
getuigde vaartuigen , tegen in 1896 25 en 1449. Van de bedoelde
3887 'stoomschepen behoorden er in Nederland en Nederlandschïndië 1400 t e h u i s , terwijl zulks voor 452 van de 1838 zeilschepen
het geval was (alleen van de 1632 op inlandsche wijze getuigde
zeilschepen behoorden er 394 in Nederlandsch-ïndië tehuis). |

N a d e r e opgaven o m t r e n t deze bij aankomst in Nederlandschïndië i n g e k l a a r d e , en ook o m t r e n t de aldaar by vertrek n a a r
buiten Nederlandsch-ïndië uitgeklaarde schepen en vaartuigen
vindt men aan h e t slot van voormelde bnlage J J J , welk overzicht tevens eene statistiek bevat van de kustvaartbewegiug
in 1897.
§ 2.

Nederlandsch-Indisrlic

koopvaardijvloot.

Het aantal schepen en vaartuigen in Nederlandsch-Indiè'
tehuis b e h o o r e n d e , hetzn' op E u r o p e e s c h e , hetzij op inlandsche
wijze getuigd, welke eene grootte hebben van 30 M*. (10.6 registerton) en meer, — zie de specificatie sub I van bijlage K K K
hierachter — bedroeg bij het einde van 1897 als v o l g t :

stoomschepen . .
fregatten . barken , brikken . sehoeners en kotters,
w a n g k a n g s . toops en audere kleine

ssUvaartuigM .

O p u't

1S9G waren de totalen.

J a v a en Madura.
lnhoiidsAantal
?routte (in
bodems
register tonnen).
48
26 430

Buitenbezittingen.
Inhouds—
Vntal
grootte iu
bodems
registertounen).
5 433
33

47

6 531

136

10 21(1

1881

21 180

594

12 168

1327

54 161

763

33 847

I89S

60 385

793

27 181

De Nederlandsch-Iudische koopvaardijvloot telde derhalve bij
h e t einde van 1897 32 schepen en vaartuigen minder dan op
uit. 1896 (3 stoomschepen, 17 grootere zeilschepen en 12 kleine
zeilvaartuigen), maar desniettemin was de totale t o n n e m a a t niet
achteruitgegaan : alleen ten opzichte van de grootere zeilschepen
was de gezamenlyke inhoudsgrootte minder dan het jaar te v o r e n ,
hetgeen echter ruim werd opgewogen door grootere t o n n e m a a t
van de stoomschepen en van de kleine zeilvaartuigen.
Als van een Nederlandsch-Indischen zeebrief voorzien, s t o n den bij het einde van 1897 te boek (zie bijlage-KKK) 227 zt\eschepen , metende 52 196 registerton , namelijk 62 stoom- en 165
o p Europeesche wijze getuigde zeilschepen (tegen 59 en 181 op
uit. 1896), metende respectievelijk 29 104 en 23 902 registerton
(welke cijfers het j a a r te voren waren 27 597 en 24 527).
Voor de eente maal werden in 1897 zeebrieven uitgereikt ten
behoeve van 11 stoomschepen (waarvan waren gebouwd buiten
Nederland of Nederlandsch-ïndië 9 , metende 4067 registerton ,
en in Nederlandsch-ïndië 2 , metende 107 r e g i s t e r t o n ) , zoomede
ten behoeve van 1 b a r k , 3 schoeners en 1 ander zeilschip, van
welke 5 zeilschepen er 2 in Nederlandsch-ïndië en de 3 andere
in den vreemde waren gebouwd , met eene inhoudsgrootte voor
de eerste van 99 en voor de andere van 1506 registerton. V a n
de 16 bedoelde schepen behoorden er 9 (gezamenlijk 3466 ton)
aan Europeesche reederijen , stonden 6 (te zamen groot 2287 ton)
op naam van vreemde oosterlingen en 1 (groot 26 ton) ten name
van een inlander.
§ 3.

Scheepsbouw.

Zooals in vorige verslagen reeds meermalen is medegedeeld,
treft men onder de inlandsche en met haar gelijkgestelde b e volking in de meeste gewesten slechts enkele personen aan , die
van den scheepsbouw een geregeld beroep maken en bepaalt
deze tak van nijverheid zich dan nog voornamelijk tot het deels
op werven , deels op andere plaatsen aan het zeestrand of aan
de oevers van rivieren vervaardigen en kalfateren van rivierprauwen en van kleine vaartuigen bestemd voor de zeevischen garnalen vangst. Voor zoover daarvan in de gewestelijke verslagen melding wordt g e m a a k t , liepen de meeste door inlanders
en vreemde oosterlingen gebouwde vaartuigen van stapel in de
gewesten ('elebes en onderhoorighedeu , Oostkust van S u m a t r a ,
Sumatra's W e s t k u s t , K e m b a n g , Pekalongan , Soerabaija en de
Westerafdeeling van B o r n e o : aldaar toch werden in 1897 te
water gelaten respectievelijk 345 (waarvan 325 in de afdeeling
Oosterdistricten), 221 (waarvan alleen 130 te Bagan A p i Api in
het landschap Tanah Poetih der afdeeling B e n g k a l i s ) , 127 (alle
in de afdeeling P a i n a n ) , 3 9 , 2 5 , 22 en Ï 4 v a a r t u i g e n , meerendeels met eene inhoudsgrootte van minder dan 2 ton.. Overigens
dient in het oog te worden gehouden dat volledige gegevens
veelal ontbreken , omdat dit bedrijf niet altijd door bepaalde
personen wordt uitgeoefend, en inzonderheid kleinere v a a r t u i -
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g e n , o. a. die bestemd voor vischvangst, dikwijls door de toekomstige g e b r u i k e n zelven worden gemaakt.
Volgens de voor deze paragraaf ontvangen bestuursberichten
zijn op de door Europeanen geëxploiteerde scheepstimmerwerven,
die veelal aan prauwenveren toebehooren, in 1897 I I op inlandsehe wijze getuigde vaartuigen g e b o u w d , namelijk 3 te
Cberibon door bet Tagalsch Pranwenveer. I te Samarang door
de uaamlooze vennootschap ,8amarangscb Stoombootveer', en
7 door I'. I!I:KFNI)SI:N te Joana (.lapara).
O m t r e n t de particuliere seheepsreparatie-inrichting met dokgelegenbeid te Tandjong Priok (Batavia) i* gemeld d a t de fabriek
gedurende 1897 vrij geregeld van werk bleef voorzien, liet aan
de o n d e r n e m i n g . op deu voer der overeenkomst in Indisch
Staatsblad 1891 n \ <i, in 't laatst van 1896ia gebrnik afgestaan
nieuwe 4(100 tons-dok , was in 1897 /.eer druk bezet en bleef
goed voldoen : 95 dokkingen . vertegenwoordigende 398 dokdagen,
werden daarin uitgevoerd. De door de onderneming aan het
departement der burgerlijke openbare werken voor bet gebrnik
van bedoeld dok .jaarlijks te betalen vergoeding, naar reden van
4 i et. van de kosten van aanschaffing (f L228668), bedraagt
f 49 117.
In bijlage K E K sub TI k o m t . ten vervolge op vroegere gegeven» van dien a a r d , eene opsomming voor van de scheeps*
rampen . gedurende 1897 in de wateren van den Nederlandsen^
Indischen Archipel overkomen aan op Bnropeesche wijze getuigde
schepen.
V.

ANDKKI: OHDIRWKBPEH.

Binnenlandsehe handel. Qe opgaven voor deze rubriek zijn in
tabellarischen vorm o n t v a n g e n , eu wel tweeledig, namelijk ten
aanzien van den zoogenaarnden tweedehandshandel en ten aanzien
van den detail- of kleinhandel. Vrij algemeen was de toestand
van den tweedehandshandel gedurende 1897 slechts als redelijk
gunstig aan te merken. W a t J a v a en Madura betreft, kon die
toestand bloeiend werden genoemd met b e t r e k k i n g t o t de afdeelingen Bandong en Limbaqgan (Preanger Regentschappen),
Ledok (Hagelen). Sidoardjo en Djombang (Soerabaya) en Diember
(Bczoeki), en voor de buiten bezittingen wordt hetzelfde gemeld
voor zooveel aangaat de residentie Oostkust van Siiniatra, de
afdeeling L K o t t a i n d e Padangscbe Bovenlanden, de hoofdplaats
Benkoelen en de tot de residentie Benkoelen behoorende afdeelingshoofdplaats Hint nehan. zoomede met betrekking tot sommige
gedeelten der afdeeling T e b i n g T i n g g i (residentie Palembang)
en tot de haven plaats Waingapoe op Soemba (residentie Timor
en onderhoorigheden), een en ander veelal als gevolg van de
goede uitkomsten der in de betrokken streken gedreven volkscultures, of zooals voor Bandong en Djember wordt gemeld ten
gevolge van toeneming van «Ie algemeene bedrijvigheid of van
de particuliere landbouwindustrie. Te Benkoelen nam de handel
t o e , doordien de handelaren h u n n e goederen meer en meer
rechtstreeks uit het buitenland betrokken . waardoor ze deze goedkooper konden van de hand zetten. Ongunstig was de toestand
van den tweedehandshandel in de residentie Rioiiw en onderhoorigheden als gevolg van de daling der gambierprijzen, de
d u u r t e der rijst en den lagen dollarkoers. Ook ter hoofdplaats
Makasser werkte de algemeene gedruktheid in zaken op den
tweedehandshandel nadeelig terug. Op Hali deden zich in dit
opzicht als nadeelige invloeden gelden het heerscheu van cholera,
zoomede daling van de koffieprijzen eu van den koers der in
omloop zijnde Chiueesche duiten (kepengs). In de gewesten
Suniatra's W e s t k u s t , Henkoeleu en Timor en onderhoorigheden
deden rich voor deu handel minder gunstige omstandigheden
voor in de afdeeling P a i n a n , te Ivroë eu in de onderatdeelingen
Larantoeka en Solor. in ileze laatste streken wegens verwikkelingen , voornamelijk op het eiland Adoiiara . en te Kroë wegens
de lage koffieprijzen te Batavia en te 1'adaug.
H e t medegedeelde over 1897 omtrent den kleinhandel der
bevolking lost zich voornamelijk op in eene statistiek (zie sub
f II van bijlage L L L hierachter) van liet aantal passars en warougs
per g e w e s t , daar waar zoodanige verkoopplaatsen worden a a n getroffen.
W a t Java en Madura b e t r e f t , wordt geleidelijke toeneming
van deu inlaudscheu kleinhandel bericht uit Hautain , de Preanger
Regentschappen , Zuid-.Soerabaija, de afdeelingen Djember en
Banjoewangi in Iiezoeki , en voorts uit Baujoemas, Soerakarta en
Kediri. Voor laatstgemelde residentie worden als oorzaken genoemd
gemakkelijker verkeer- en vervoermiddelen en toeneming v a n
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zielental, vooral in d" afdeeling Blitar. De resident vau Soerakarta
acht bet niet on waai schijn lijk dat bet iets levendiger vertier in
den inlaudscheu kleinhandel samenhing met de toegenomen v i ü g iieid. In Sanuirang , Ivediri en Baujoemas kwam meer tabak , in
laatstgemeld gewest bovendien meer sopra en klapperolie in h e t
verkeer, deels door gemakkelijk vervoer per stoomtram. Vermeerdering van bet aantal warongs werd gemeld n i t P e k a l o u g a n
en de afdeeling Keudal (Samarang) als gevolg van den aanleg
van den itoonitramweg ü b e r i b o n — S a m a r a n g . zoomede uil de
afdeelingen Koetoardjo en Ledok (Bagelen), in welke laatste
afdeeling meer djagong dan in vorige jaren door den inlander
verhandeld werd. In de afdeeling Poerworedjo (mede i n Bagelen)
nam echter bet aantal kleinhandelaren af. I n sommige !>ergstreken van d a t gewest, met name in h e t district K a r a n g Bollong
'afdeeling Karang A n j a r ) , kent de bevolking nog enkel r>iilhandel. Afneming van den inlaudscheu kleinhandel viel Ookop
te merken in de residentie Krawang. In Tagal werd é é n p a s s a r
opgeheven : in Sidaijoc (Noord-Soerabaija) werd een veepossar
geopend. Overigens waren in de residentie Soerabaija de slechte
uitkomsten van de zeevisehvangst oorzaak dat de handel i n
versche en gezouten viseh van minder beteekenis was dan g e woonlijk.
Omtrent den meerderen of minderen bloei gedurende 1897
van den inlandschen kleinhandel in de bnitenbezittingen zijn
voor sommige van die gewesten in het hier te lande ontvangen
tabellarisch overzicht geen mededeelingen aangetroffen. Slechts
is d i t bet geval niet betrekking tot de gewesten Westerafdeeling
van Borneo en Amboina, en t o t sommige gedeelten der gewesten
Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen, P a l e m b a n g , Celebes en onderhoorigheden , Timor en onderhoorigheden en Bali en Lombok.
Viel in eerstgenoemd gewest op toeneming te wijzen . hoofdzakelijk ten gevolge van grootere invoeren van manufacturen
en petroleum, uit Amboina wordt gemeld d a t de inlandsche
kleinhandel achteruitging door de mededinging van Chineesen
en door gebrek aan kapitaal. Ook op Bali ging er in 1897 in
den inlandschen kleinhandel minder om dan gewoonlijk, om
gelijke redenen als hiervóór reeds bij de bespreking vau den
tweedehandshandel g e n o e m d , terwijl het insgelijks reeds vermelde meerdere vertier te Benkoelen eu te Bintoehan (hoofdplaats der afdeeling Kauer van de residentie Benkoelen) zich ,
wat den kleinhandel b e t r e f t . openbaarde in toeneming van het
aantal warongs. Uit de overige zooeven vermelde gewesten der
bnitenbezittingen lolden de berichten verdeeld . in dien zin dat,
terwijl voor een deel van het gewest (afdeeling L Kotta der
Padangsehe B o v e n l a n d e n , afdeelingen Oosterdistricten en Bi ma
van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden . onder*
afdeeling Redjang en Lebong der afdeeling Telling Tinggi i n
Palembang) wordt gewag gemaakt van ontwikkeling van den i n laudscheu kleinhandel door meer welvaart hetzij door het goed
slagen van voorname volkscultures, hetzij bovendien — en dit geldt
uitsluitend laatstgemelde onderafdeeling — als gevolg van meer
vertier teweeggebracht door ondernemingen van land- of mijnbonw , daarentegen voor andere streken vau hetzelfde gewest op
afneming van den inlandschen kleinhandel te wijzen viel: zoo voor
de onderafdeeling Ommelanden van Padang ten gevolge van den
ongunstigen rijstoogst, voor de onderafdeeling Rawas der reeds
genoemde afdeeling T e b i n g T i n g g i om dezelfde r e d e n , gepaard
aan achteruitgang vau de g a m b i e r c u l t u u r . en voor sommige
gedeelten der afdeeling Zuiderdistricten op Celebes wegens
mindere verdiensten met de koffieteelt en bet tegenvallen vau
den rijstoogst. lu de residentie Tim >r en onderhoorigheden openbaarde zich op Soemba, met namen te Waingapoe en Melolo. meer
levendigheid in den kleinhandel door toevoer van p a s m u n t , doch
daarentegen nam iu dezelfde residentie het inlandsen vertier af
in de afdeeling Larantoeka eu in de afdeeling Itotti en Savoe.
Fittektrfjtn.
Ten aanzien van dit onderwerp gelden de mededeelingen , in vorige verslagen g e d a a n , over het algemeen evenzeer voor het j a a r 1897.
De vischteelt in vijvers onderging weder eenige uitbreiding
in J a p a r a ; de uitgestrektheid strandsawahs , in gemeld gewest
in vischvijvers h e r s c h a p e n , klom in 1897 v a n 6 7 6 t o t 6 8 1 bouws.
In Bagelen had de bevolking met de teelt van viseh o p s i w a h s
in 1897 geen succes, teu gevolge van de vroeg ingevallen en
lang aanhoudende droogte. Daarentegen leverde dit bedrijf i n
de Padangsehe Bovenlanden eu in Meua lo weder gunstige
uitkomsten op.
Gegevens om den zoo belangrijken handel in viseh . trip.mg
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enz. onder ogfen te brengen, zijn niet voorhanden. Sleohti
voor zoover van die artikelen nitvoer naar plaatten buiten
Nederlandsch-Indië plaats beeft, voornamelijk naar Singapore,
doet de algemeene handelsstatistiek eenigen maatstaf aan de
hand. Zoo blijkt daaruit dat in 1897 voor eene waarde van
1' 1944000 aan gezouten en gedroogde risch en voor eene waarde
\;iti t' 770000 aan tripang oaar den vreemde werd uitgevoerd.
In eerstgenoemd totaal deelden de reaidentiè*n Oostkust van
Bamatra en Riouw en onderhoorigheden alleen voor f1819600
en f 8 7 8 0 0 , en in laatstgenoemd totaal de gewesten Celebes
en onderhoorighed in . Ternate en Billiton voor respectievelijk
f 0 5 0 0 0 0 , f 75900 en f86800. In hel gewestelijk verslag van
Bumatra's Westkust, uit wolk gewest, eenige kleine hoereelbelen uitgezonderd, zoogoed als geen zeeproducten naar buiten
X Ierland ch-Indië worden verscheept, wordt overigens gemeld
dal alleen v*n Sasak in de afdeeling AgerBangies in 1897 naar
;m lere plaatsen in Nederlandseh-Indië aan gedroogde en gezouten viscb werd nitarevoerd voor eene waarde van ruim f45000.
En uit Billiton H
ht dat de inzameling van zeeproducten
do >r de vis chere
; aldaar aanmerkelijk to nam , in » srh>.ni(i waarmede de
... !e der uitvoeren uit dat gewest aan agar
a g i r , tripang, s^'ud; en en schildpad van f 21 700 in 1896, steeg
tol f68000 in 1897. Wat de beide laatstgemelde artikelen betreft, blijkt nog uit de reeds aangehaalde algemeene handelsstatistiek dat van Nederlandsch-Indië naar Nederland en den
vreemde in 1897 werd uitgeroerd voor eene waarde aan schelpen
van 1' 123000 (hieronder voor de gewesten Celebes en underho irigheden en Ternate o. a. l 857 800 en f48 800) en aan schildpad
van f 186 500 (waarvan uit de twee genoemde gewesten voor
ee • waarde van f 65900 en f H»l 600).
Ken verzoek vau een particulier om toekenning gedurende
een zeker aantal jaren van het uitsluitend recht, voor zooveel
de territoriale wateren vnn het oostelijk deel van den Nederlandseh-Indischen Ar hipel betreft, tot het visschen naar sponsen,
dan wel om de noodige bepalingen te zieu in het leven geroepen
op den voel waarvan zoodanige vergunning zou kunnen worden
verleend, werd door de Indische Regeering niet voor inwilliging
vatbaar geaeht (Mei 1898), uit overweging dat da sponsen slechts
spaarzaam in de Indische wateren voorkomen i»n bovendien dat
ceeproduct eene geringe handelswaarde vertegenwoordigt.
In afwachting van de in vorige verslagen in uitzicht gestelde
di ti litieve regeling op liet stuk der uitoefening door particulierin van de parelviasehera in de territoriale wateren van
Ne'erlandsch-Indië. de voorbereiding van welke regeling thans
zoover gevorderd i c 'hit zij vermoedelijk in 1899 in werking zal
kunnen treden, werd door de Indische Regeering voortgegaan,
naarmate nog aai vragen inkwamen om voor do uitoefening van
dit viscl recht de daartoe ingevolge Indisch (Staatsblad 1898 n*. 261
gevorderde regeermgstoestemming te verkrijgen, zoodanige vergunningen (in sommige gevallen ook uitgestrekt tot de tnpaugvangst), zonder toekenning van eenig uitsluitend recht, kosteloos
en tot wederopzeggens te verleeuen. Was gedurende het in 't
vorig verslag (blz. 242) behandelde tijdvak van I Juli 1890 t/m
nlt. Juni 1897 slechts van één zoodanige vergunning sprake , in
hel overeenkomstige tijdvak van 1897/98 werden er 10 verleend,
alle nader vermeld in hijlage M.MM hierachter. In hoever gedurende 1897 voor rekening van de houders van dergelijke vergunningen haar de daarbjj bedoelde zeeproducten gevocht werd,
is in de voor dit verslag ontvangen berichten niet gemeld.
Fnbriel.s- ni handutrksnijmrktii.
Bij liet verzamelen van opgaven nopens de in Indië door particulieren gedreven fabrieken
(andere dan voor de verwerking vau landbouwproducten), ambaehtMnrichtingen en dergelijke , in het opsommen waarvan tot
dusver in vele gewestelijke verslagen zekere beperkingen werden
betracht (bijv. door het niet noemen van potten-, steen- en
pannenbakkerijen, kalkbranderijen , enz.), is thans meer naar
volledigheid gestreefd. Vandaar dat men in de over 1897 ingediende gegevens aan industrieele inrichtingen buiten die tot
verwerking van landbouwproducten (welke laatste reeds besproken zijn in afd. I van dit hoofdstuk) voor alle gewesten
gezamenlijk tot een totaal komt, ongerekend de tijdelijk ge- |
slotene , van p. m. 400 (daaronder 47 drukkerijen), tegen p. m. |
20U (waaronder 43 drukkerijen) in de opgaven over 1806. Eene .'
lijst van de bedoelde inrichtingen , afgesloten op uit. 1897 , is ,
opgenomen sub I van bijlage LLL hierachter, welk overzicht
tevens vermeldt, voor zooveel de aan het bestuur verstrekte
inlichtingen dit mogelijk maakten . het aantal gebezigde werk-

lieden gemiddeld per dag, hun gemiddeld loon en bet meer "t
minder gunstige van de in 1897 verkregen uitkomsten.
Over inlandsche handwerksngverheid en door de inlandsche
bevolking beoefende takken van kunstnijverheid valt, evenals
in vorige jaren, over het algemeen weinig nieuws mede te deelen.
Mei betrekking tot dit onderwerp kan bier melding worden
gemaakt van onderzoekingen, van regeeringswegeingesteld, ol
de inlandsche handwerksunverheid in staat zou knnuen worden
gesteld om van enkele in Indië groeiende vezelstoffen zakken te
vervaardigen voor emballage van rijst, koffie en andere producten, voor welk doel tnana door den handel wordt gebruik
gemaakt van goeniezakken, welke in groote boeveelheid uit
Britsch-Indië worden ingevoerd, terwijl ook aan hetGouveruenient jaarlijks een groot aantal Britsch-Indische goeniezakken
geleverd wordt, voornamelijk voor het vervoeren v;i.| i-jjst ten
behoeve vau de mijnwerkers op Banka. In enkele streken der
Preanger Regentschappen worden door de bevolking op kleine
schaal '•oor eigen gebruik zakken vervaardigd uit da vezels eener
daar voorkomende pisangsoort, doch bij onderzoek bleek datdi
bedoelde zakken niel in aanmerking konden komen om de
goeniezakken te vervangen, o. a. wegens geringe sterkte van de
vezelstof. De Manilla-hennep, die op de Pnilippiinscheeilanden
een belangrijk product van uitvoer vormt, wordt verkregen van
eene pisangsoort. welke ook veelvuldig voorkomt in de residentie
Menado, inzonderheid op de 8angi- en Talaut-eilanden,
waar
de vezel onder den naam van koffo bekend i j (verg. vorig verslag, blz. 222). Reeds lang werd overwogen, of in het belang
eener vermeerdering van de bronnen van inkomst der bevolking,
het a mkweeken vau koffo en de bereiding daaruit van de vezelstoi
zoo tot e'gen gebruik als tot uit voer niet zouden kunnen worden
aangemoedigd, en de Regeering heelt besloten te trachten om,
door tussehenkomst van den handel, aan bet product meer algeineene bekendheid te geven en daaraan eenigen afzet te verzekeren.
Eenige als proef vervaardigde zakken van deze stof bleken goed
te voldoen, doch waren te hoog in prijs, en thans zijn aanwijzingen gegeven om het daarheen te leiden dat de zakken
voor lageren prijs kunnen worden afgeleverd. Hoewel niet verwacht wordt dat ten deze concurrentie zal kunnen worden aangegaan met de fabriekmatig gedreven Britsch-Indische nijverbeid . is de mogelijkheid niet uitgesloten dat. in den vormvan
zakken, voor het ruwere deel van het product eenige afzet kan
worden gevonden en daardoor kan worden bijgedragen tot het
slagen van de proefneming om de op de Philippgnscbe eilanden
winstgevend gebleken cultuur in de residentie Menado meer
ingang te doen vinden.
Looi ril run tinilmrlilslinlrii vu l.urlirs Gewestelijke opgaven
nopens het gemiddeld bedrag der in L897 door ambachtslieden
en koelies genoten dagloonen zijn opgeteekend sub II van
bijlage LLL hierachter.
Malen t* anriekt»». De ambtenaar voor het ijkwezen in Nederlandsch-Indië, wien bij gouvernementsbesluit van 6 Juni 1897
n°. 9 de personeels titel van .inspecteur van het ijkwezen in
Nederlandsch-Indië'' werd verleend, verifieerde gedurende de
eerste drie kwartalen van 1897 de gonvernementsmaten. gewichten en weeg werktuigen in de residentiën Batavia en l'reanger
Regentschappen, ten getale van 15112. Daarvan werden, nadat
464:3 stuks gejusteerd of wederom in hruikbaren toestand waren
gebracht, 14465 voorwerpen goedgekeurd en G47 afgekeurd.
Door 3800 particulieren werd van de hun aangeboden gelegenbeid gebruik gemaakt om 13 141 maten , gewichten en weegwerktuigen aan de inspectie te onderwerpen, waarvoor aan
ijkgelden werd geheven f 27(>7. Nadat van de bedoelde 13141
voorwerpen er Ö87 waren gejusteerd of in bruikbaren toestand
gebracht, konden 12 204 den ijk ondergaan , terwijl 940 moesten
worden afgekeurd. Gedurende bijna het geheele laatste kwartaal
van 1897 was de betrekking van inspecteur van het ijkwezen
onvervuld, daar de titularis begin Oetober 's lands dienst met
pensioen verliet, en zijn opvolger. een van hier uitgezonden
ijker, zijne functiën eerst in 't laatst van December aanvaardde.
Nopens de verrichtingen van waarnemende ijkers . hoedanige
er op enkele plaatsen door de hoofden van gewestelijk bestuur
zijn aangewezen, is ditmaal alleeu van Menado eene opgaaf
ontvangen. Aldaar werden in 1897 159 maten, gewichten of
weegwerktuigeu goedgekeurd, terwijl er geen behoefden te
worden afgekeurd. Aan ijkgelden werd d-ir voor f 53 ontvangen.
Voor de invoering van de blijkens i Indische begrooting
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voor 1898 (Memorie van Toelichting, blz. 10/11) beoogde verbeteringen in den toestand van liet ijkwezen in NederlandashIndië, werd, tijdens de afsluiting van dit verklap, te Batavia
het noodige voorbereid.
,
Kamers van koophandel en nijverheid, Van de vijf in Nederlaiidseh-Indië bestaande kamers van koophandel en nijverheid,
nl. te Batavia, Samarang, Soerabaija, Padang en makasser,
brachten die te Batavia . Samarang en Makasser een verslag uit
omtrent bare werkzaamheden over 1897, welke verslagen door
den drnk zijn openbaar gemaakt.
Tentoonttellingen. In den loop van 1897 werden paardententoonstellingen gehouden door de Kuitenzorgsche en de Fort-deKock'sche wedloopsociëteiten. In Juni 1897 werd door de sportelnb «Vooruit" te Menado eene tentoonstelling gehouden van
huisvlijt en nuttige handwerken , met hel doel om tot meer
beoefening daarvan op te wekken. Te Malang (Pasoeroean)
vormde zich in 1897 de vereeniging , Malangsche Landbouwteutoonstelling 1898". met het doel om in de tweede helft van
laatstgenoemd jaar aldaar eene tentoonstelling van landbouwproducten te houden. Ten gevolge van den gedrukten toestand ,
waarin vele kof'fieonderneiuingen sedert verkeerden als gevolg
van daling der markt, werd besloten om de tentoonstelling
eerst in 1899 te doen plaats hebben.

Loterijen. Evenals in de voorafgegane twaalf maauden (zie
vorig verslag, blz. 243) werd ook in hei tijdvak 1 Juli 1897
t in uit. Juni 1808 slechts in één geval vergunning verleend
(Januari 1898) tot het houden van eene eigenlijk' gezegde gr
geldloterij. Het in loten te splitsen bedragzou namelijk f400000
mogen bedragen , en de netto opbrengst zou . naar verhouding
van ' |(; , (1|,-, - l(i en ' 1(i, ten bate komen respectievelijk van
het Verzorgingsgestioht te Djokjokarta, het Protestantscn weesbuis te Soerabaija, bet inlandsche ziekengesticht dèr Protestant*
sche zending te h'endalpaijak bij Malang (Pasoeroean) en den
Planten- en dierentuin te Batavia. Deze loterij zou nog vóór
het einde van 1898 moeten zijn uitgespeeld. Overigens werden
in het besproken tijdvak van 1897 1S0S
enkel m de •
helft van 1898 — behalve één van f 1000, nog tien geldloterijen
elke van f' 10ooo toegestaan, o. a. tot stijvino ,|,-, fondsen benoodigd voor de oprichting van twee kerkgebouwen voor Prote tanten >te Modjokerto in Soerabaija en te Sumanap op
Madura), en van een voor Boomsch-katholieken (te Soekaboi
in de I'reanger Regentschappen), zoomede voor herstel van dat
te Padanj;, terwijl de overige der bedoelde kleine loterijen bjjna
alle aangevraagd waren voor doeleinden van liefdadigen of
zedelgken aard.
De Minister van Koloniën,
CREMKIf.

