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I. NEDERLANDSCH (OOST) INDIE.
II. SURINAME.
III. CURACAO.
GELEIDENDE BRIEF.
Aan
Zijne Excellentie den Minister van Slaat, Voorzitter
van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal.
's (iRAVENnAQE, den 18den September 1900.

Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken van het
K o l o n i a a l V e r s l a g van 1900, tot welks aanbieding,
overeenkomstig art. G2, 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, zoomede
de tot die hoofdstukken behoorende bijlagen, waaronder drie
graphische overzichten betreffende de Indische geldmiddelen.
De overige gedeelten van het Oost-Indisch Verslag, zoomede
de beide West-Indische Verslagen en bijlagen, volgen zoo spoedig
mogelyk.
De Minister

van Koloniën ,

OREMER.
[5.
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I. NEDERLANDSCH (OOST) INDIE.
VERSLAG.
A. Grondgebied en Bevolking.
Sedert de jongst verstrekte opgaven omtrent den omvang van
het grpndgebied van Nederlandsch-Indië en bet zielental aldaar
(zie nopens een en ander bijlage A respectievelijk van het verslag van 1894 en van dat van 1897) kwamen ter zake geen nieuwe
gegevens in , van genoegzaam belang om hier vermeld te worden.
Over de voortzetting van de topographische en de hydrographische
opnemingen wordt gehandeld in de hoofdstukken D § 3 en E
§ 5 van dit verslag.
Omtrent de in 1900 te houden nieuwe vijfjaarlijksche opneming
van het zielental op Java en Madura (en van den veestapel aldaar)
werden voorschriften gegeven bij gouvernementsbesluit dd. 6
April 1900; zie St.') 1900 n°. 12(3, zoomede de Javasche Courant
van 21 April jl.

B.

Opperbeheer.

Ingevolge de Koninklijke besluiten van 1 Juni 1899 nos. 20
en 21 (St. nos. 20G en 207) ging den oden October van dat jaar
(zie St. n°. 267) het bestuur over Nederlaud.sch-Indié' uit handen
van den heer Jhr. C. H. A. VAN DER WIJCK, die verzocht had
van de waardigheid van Gouverneur-Generaal ontheven te worden,
over op den heer W. RoosiBOOM, laatstelijk luitenant-generaalr
by den grooten staf van het leger hier te lande. Uit dien raiiL
werd den heer ROOBÏBOOX, met ingang van 3 October voornoemd,
eervol ontslag verleend bij Kon. besl. dd. 15 Augustus 1899 n°. '07.
Van 7—25 Mei jl. maakte de Gouverneur-Generaal eene dienstreis o. a. naar Soerabaija, Pasoeroean, Samarang, Magelang en
Tjilatjap, na vooraf voor den duur zijner afwezigheid van den zetel
des bestuurs (zie St. 19U0 n°. 144), ingevolge art. 18 van het
Regeeringsreglement, het dagelijkseh beleid der zaken te hebben
opgedragen aan den viee-president van den Baad van Nederlandsch-Indië, den heer mr. Tu. H. DE MEESTEK.
:

)

Waar in liet Koloniaal Verslag — zoo.ils te dezer plaatse — sprake ii

van het Indisch Staatsblad, schijnt de bijvoeging „Indisch" kortheidshalve
achterwege te kunnen blijven, en zal voorts de aanduiding geschieden enkel
door de letters „St."; wordt hij uitzondering gedoeld op afkondigingen ia het
Staatsblad hier te lande, dan lilijkt dit door de bijvoeging „Xed.".
Het „Bijblad op het Indisch Staatsblad" wordt voortaan aangehaald als
„Uubl. S f

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1900—1901.

Ten aanzien van het ceremonieel, in acht te nemen bij dienstreizen op Java en Madura o. a. van den Gouverneur-Generaal
en van den vice-president en de leden van den Raad van Indië ,
werden in Augustus 1899 (St. n . 242), met intrekking van de
verouderde bepalingen ter sake , nieuwe voorschriften vastgesteld.
Bij een gouv. besluit dd. 19 April 1900 werd, in afwachting
van eene wijziging dienovereenkomstig van de legerformatie , de
staf van den Gouverneur-Generaal verminderd met 1 kapitein,
zoodat die staf sedert bestaat, met inbegrip van den hoofdofficier,
intendant der gouvernemeutshótels, uit '6 adjudanten (2 van de
land- en 1 van de zeemacht).
In de richting om de afdoening van aangelegenheden, die
niet van genoegzaam belang zijn om daarmede het hoogst centraal
gezag bemoeienis te laten , aan de betrokken autoriteiten over
te dragen, werd voortgegaan; verg. hoofdst. H hierna.
Over de wet van 19 Mei 1899 (Ned. St. n°. 121, Ind. St.
n°. 202i, waarbij het Begeeringsreglemeut (art. 109) op één punt
werd gewijzigd (gelijkstelling in Nederlandsch-Indië van Japanners met Europeanen) is reeds in 't vorig verslag (blz. 75) gehandeld.

C. Mededeelingen van staatkundigen en algcineenen aard.
§ 1.

Betrekkingen

met hel buitenland.

Op verzoek van de Indische Regeering werden door de besturen
van de Straits-Settlements en Laboean (Britsch Noord-Borneo)
de bestaande verbodsbepalingen tegen den uitvoer van oorlogsbehoeften naar Nederlandsch-Indië wederom tijdelijk bestendigd.
Zooals nog in het vorig verslag (blz. 74) kon worden medegedeeld , vertoefde het tot het auxiliair eskader behoorend pantserdekschip Friesland in de maand Juni 1899 een paar weken te
Manilla (Philippn'nen) tot vlagvertoon. Dezelfde oorlogsbodem
werd na het uitbreken van den oorlog in Zuid-Afrika naar de
• Delagoa-baai gedirigeerd ter behartiging van de belangen van
Nederlandsche onderdanen. Over.de onttrekking, in Juni/Juli
JÏ., van drie oorlogsbodems aan de in Nederlandsch-Indië
aanwezige scheepsmacht om , in verband met de gebeurtenissen
in Noord-China, tijdelijk in de Chineesche wateren dienst te
doen , zie hoofdstuk E van dit verslag.
De Indische Regeering verleende hare medewerking om een
tweetal officieren van den Indischen militairen geneeskundigen
dienst deel te doen uitmaken van de Nederlandsch-Indische
afdeehng van het Roode Kruis in Zuid-Afrika. Over het doen
bijwonen van de krijgsverrichtingen aldaar door militaire attaché's zie hoofdstuk D hierna.
Het onderzoek naar de wijze, waarop zal kunnen worden
voorzien in de behoefte aan bestuurstoezicht op de behandeling
van de (meestal in de Straits-Settlements aangeworven) ('hineesehe werklieden bij de , panglongs " (door Chineezen gedreven
balkenkapperijeu en houtzagerijen) in de afdeeling Bengkalis der
residentie Oostkust van Sumatra (zie vorig verslag , blz. 1), 'was
tijdens de afsluiting van dit gedeelte van het verslag nog niet
afgeloopen.
Over een met de Siameesehe Regeering te treffen „modus
vivcndi" aangaande de beantwoording der vraag, welke zich in
Siam vestigende uit Nederland of zijne overzeese.be bezittingen of
koloniën afkomstige personen , geen Nederlanders zijnde , voor
de inschrijving in de registers van ons consulaat te Bangkok
— zie art. 4 van het tractaat niet Siam van 17 December 1^(30
(Ned. St, 1862 n . 198, Ind, St. 18(38 n . 20) — als Nederlandsche onderdanen zijn aan te merken , is onze consul in April
jl. van instructiën voorzien. Eene regeling van deze aangelegenheid op voorloopigen voet. indien ter zake overeenstemming
niet Siam verkregen wordt, is onzerzijds wenscbelijk geacht in
verband met eene hier te lande voorbereid wordende algemeene
regeling van het Nederlandsche onderdaanschap.
Omtrent eene nieuwe regeling van de- wederzijdsche grenzen
op Timor is een ontwerp-verdrag aan het oordeel der Fortugeesche
Regeering onderworpen. De voor deze aangelegenheid op Timor
werkzaam geweest zijnde gemengde (Nederlandsche en Fortugeesche) commissie heeft zich daarna ook bezig gehouden met
een onderzoek in zake de in het laatst van 1897 en het begin
van 1898 op de Nederlandsch-Portugeesche grens aldaar plaats
gehad hebbende verwikkelingen (verg. vorig verslag, blz. 2).
De stukken omtrent dit onderzoek , in 't laatst van 1899 hier te
lande ontvangen , zijn in behandeling.
Met betrekking tot de grens tusschen het Nederlandsch en het
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Britscb gebied ter Oostkust van Borneo werd in het afgeloopen
jaur onzerzüdi aan de Britsebe Begeering tnededeeling gedaan
van het i'«'it dat de in 1891 in gemeen overleg aldaar geplaatste
(houten) merkteekenen verdwenen waren en dat op de door
nieuwe plaatsbepalingen verkregen snijpunten , ter voorziening
in de oogenblikkelijke behoefte, vanwege onze marine tot
de plaatsing van voorloopige merken was overgegaan, Dien
tengevolge i- met de Britsebe Begeering overeengekomen in
April 1 '.'01 door eene gemeenschappelijke opneming de plaats te
doen bepalen, waar Qieuwe en dan steenen merkteekenen zullen
worden opgericht.
Sedert de opgaaf in 't vorig verslag (i>!z. 2) werden van de
in den laatsten tijd tusschen Nederland en andere Staten jiesloten verdragen . voor zoover rij ook tot Nederlandsch-Indië
betrekking hebben, aldaar in verbindenden vorm afgekondigd:
het traetaat van bande] en vriendschap met Mexico (St. 1899
n . 1-J i'ii 1900 n . 88), de overeenkomst van handel en scheep
vaart met Bumenië (Sr 1900 nos. 102 en 103), zoomede het
traetaat van vriendschap en handel mei den Oranje-Vrijstaat
(St. 1000 n . (12), — van welk traetaat de dezerrijdsche goed
keuringswet reeds was opgenomen in St. 1897 n". 177. — en
eindelijk de internationale sanitaire overeenkomst van Venetië
van 19 -Maart 1897. niet het <>>
| :;i October 1899 afgesloten
proces-verhaal van de nederlegging der akten van bekrachti
ging, zoomede de dezerzijdsche goedkeuringswet der overeen
komst (St. 1900 nos. 189 en 140).
Twee nieuwe vice-consulaten werden in Indië gevestigd. Een
door de Britsebe Regeering aangestelde vice-consurwerd namelijk
in die hoedanigheid, op den voet van handeldrnvend vreemde
ling, erkend en toegelaten (Juni 1*99) te Balik J'apnn (Oostkust
van Borneo), niet gemelde havenplaats als ressort, terwijl werd
goedgekeurd (December 1899) de benoeming door den ti Menado
gevestigden consul van Denemarken voor het eiland Celehes
van een viee-eonsnl van dat rijk te Makasser.
De onder zekere voorwaarden voor consulair personeel van
vreemde Staten bestaande vrijstelling van de in NederlandsehIndië ■werkende , personeele belasting" werd, gerekend van 1
Januari 189G at', uitgestrekt tot consulaire beambten (St. 1899
n . 1(38).
§ '2. Jitrn rn Madura.
Op politiek geliied deed zich in het afcfeloopen jaar op Java
en Madura niets bijzonders voor. Aan den onregelmatigen toeBtand dat in vele streken aldaar het wettelijk buiten omloop ge
stelde oude kopergeld (duiten) in het inlaudsch verkeer ma
altijd eene meer of minder belangrijke plaats was blijven inne
men , is in het laatst van 1899 en de eerste maanden van 1900
door met beleid voorbereide en uitgevoerde maatregelen een
einde gemaakt, zonder dat daarbij bezwaren zijn ondervonden.
De inwisseling heeft overal een bevredigend verloop gehad.
Het aantal Mekka-gameers bedroeg in bijna alle gewesten aan
merkelijk minder dan in 1898. De Islam bleef langzaam veld
winnen onder de bewoners van het Tcngger-gebergte.
De verstandhouding tot de inlandsche hoven op Java mocht
bij voortduring bevredigend heeten. De maatregel om in de
Vorstenlanden op Java ook de percceleu . die met een zakelijk
recht ten name van Bultansonderdanen zijn ingeschreven, aan
de verpondingsbelasting te onderwerpen , waartoe met betrekking
tot Soerakarta lier Gouvernement zich de bevoegdheid bedongen
had bij de optreding van den tegenwoordigen soesoehoenan (zie
het verslag van 18p:5, blz, -!), k o n . in verband met de daartoe
in Juli 1899 van den sultan van Djokjokarta verkregen instem
ming, ook in dit rijk ingevoerd worden. Van dessultan's mededeellllg ter zake , aan den resident gedaan , werd aanteekening
gehouden hij gouv. besluit dd. 10 Januari 19u0 n". 8.
De rijksbestierder van Djokjokarta overleed in Juli 1899. Tot
dat in de vacature iloor de Indische Begeering sou zijn voorzien,
werd voorlnopig met de waarneming van her ambt belast de
oudste hoofd-buitenregent (boepati najoko wedono) BoBMIDJO,
die, na gebleken geschiktheid, bij gouv. besluit dd. 17 Maart
1900 n". ü definitief tot rijksbestierder werd aangesteld onder
den naam en titel van raden adipati DANOE KEDJO.
Met den soesoehoenan van Soerakarta kwam eene overeenkomst
tot stand (iroedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit dd. 10
Januari 1900 n . 5) betreffende de overneming van de Solosche
enclaves in de residentie Sainarang , met uitzondering vooralsnog
van het landschap Sélo , op de geldelijke gevolgen van welken

maatregel (waardoor p. in. IGOO bouwssoesoehoenansgebied onder
rechtstreeksch gouvernementsbebeer zullen komen) gerekend is
hij de Indische begrooting voor 1900. De z. g. Javaansche grondeii (kedjawen) zijn op 1 Januari jl. overgedragen; de aan Euro
peanen verhuurde gronden zullen volgen met de tijdstippen,
waarop de nog loopende contracten eindigen, Verder bestaat het
vooruitzicht dat — geheel op den basis van de uitkomsten van
het ter zake gehouden onderzoek — tusschen den loesoehoenan
en het hoofd van het Mangkoe Negoro'sche Huis binnenkort
eene o\ enkomst zal worden gesloten voor de ruiling van
il, wederzijdsche enclaves in hun gebied, zijnd'' alles gereed
om di" ruiling daarna ook spoedig te doen plaats hebben. Wel
licht zal dan tegelijk in werking kunnen treden eene, ingevolge
bij gouv. besluit van 19 Juli 1899 n". '11 verstrekte opdracht,
ontworpen reorganisatie der politie in het gebied van MAMKOB
NEGOEO, welke in April jl, hij de Indische Regeering is voorge bracht.
Het voornemen om aan pangeran MANOKOH NEOOBO weder het
eigen beheer te e-even van de' geldmiddelen der Mangkoe Negaran , op den voet van het in 't vorig verslag (blz. 2) vermelde
gouv. besluit dd. 15 April 1899 . is met 1 Juni d. o. v. tot uit
voering gekomen. De toestand dier geldmiddelen is thans bij
zonder gunstig, wat — behalve aan het zuinig beheer vanden
prins — vooral te danken is aan de goede suiker- en de veel
verbeterde indigoprijzen.
Wat het gemediatiseerde Bultanshuis van Cheribon betreft,
werd in October 1899 (gouv. besluit van den Uden dier maand
n . 25) door de Indische .Regeering weder voorzien in de waar
neming der waardigheid van sultan Szposn (hoofd van een der
drie takken van bedoeld Bultansgeslacht), in 1885 opengevallen
door overlijden van den toenmaligen waarnemenden titularis,
wiens nagelaten eenige wettige zoon, pangeran adipati MOHAJIAD
DJAJIALOKDIX ALOKDA , thans met de vervulling der waardigheid
van sultan SsFOBH en het helieer der „ kasepoeban" te Cheribon
werd belast. AXOXDA'I moeder, aan welke dit beheer in Mei 1889
was opgedragen , werd alsnu eervol daarvan ontheven , een en
ander met ingang van liJ October 1899 . op welken datum ge
noemde pangeran adipati . van wien 't laatst sprake was in het
verslag van 1895, blz. '6, den 28-jarigen leeftijd had bereikt.
In de gouvernementsresidentiën op Java kwamen •gedurende
1899, door het overlijden der titularissen, respectievelijk in
Juli en September de regentsplaatsen open van Serang en
Pandeglang, beide in de residentie Bantam. Daar de oudste
wettige zoon van wijlen den regent van Serang nog niet ge
schikt geacht werd voor de vervulling van de opengevallen be
trekking . werd met de waarneming daarvan — met gelijktijdige
uitoefening van zijne eigen functiën — tijdelijk belast depatih
van het regentschap (September). Van de drie zonen van den over
leden regent van Pandeglang waren twee nog zeer jong en werd
de oudste ongeschikt geacht om zijn vader op te volgen, wat
mede het geval was met 's regents eenigen broeder , terwijl geen
ander lid van het geslacht, waartoe de overledene behoorde ,
voor het ambt in aanmerking kon komen. Om deze redenen
werd (in Februari jl.) voor de vervulling der vacature de keuze
gevestigd op den regent van Tjaringin (mede in Bantam gele
gen), die afstamt van een regentengeslacht, hetwelk gedurende
het grootste gedeelte van het bestaan van het regentschap Pan
deglang aldaar aan het hoofd heeft gestaan , en nauw verwant
is aan de voormalige Bantamsche sultans. Met de waarneming
der betrekking van regent van Tjaringin werd bij diezelfde ge
legenheid tijdelijk belast, nevens zijne eigen functiën, de patih
van bet regentschap, terwijl omtrent de definitieve vervulling
nader eene beslissing zal worden genomen. Voorts werd in Sep
tember 1899 voorzien in de in 1895 opengevallen betrekking van
regent van Poerbolinggo (Banjoemas) met de waarneming waar
van (zie het verslag van 189G, blz. 3) tot dusver de patih van
het regentschap belast was. Bij ontstentenis van zoons van den
laatsten regent, werd diens oudste broeder, tot dusver wedono van
het district Soekaradja, regentschap Banjoemas, benoemd. De
in 1885 opgetreden regent van Madioen, die reeds vroeger, laat
stelijk nog in Juni 1899, wegens het aannemen van eene onge
paste houding tegenover het bestuur, door de Indische Begee
ring was terechtgewezen, gaf in 't laatst van het jaar tot nieuwe
kluchten aanleiding. Onder meer rezen tegen hem zware ver
moedens dat hij in zake het voorloopig onderzoek van een ten
residentshuize gepleegden diefstal zich aan onwaardige hande
lingen zou hebben schuldig gemaakt. Iii afwachting van een
door den resident te dezer zake nader in te stellen onderzoek
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werd bij gouv. besluit dd. 7 Januari 1900 ir. :> (Ie regent in de Btraits-Settlements, Duitsch Nieuw-Guinea) vertrokken. De veruitoefening van zijne functièn geschorst, met last om zich, via buizing uit omliggende gewesten naar de residentie Erawang,
Batavia, naar Padang te begeven '-'t 'laai- verblijf te houden in uit Bagelen naar de districten Pegadingan en Tjilatjap (residenafwachting fan nadere bevelen of te zijnen aanzien te nemen tie Banjoemaa) en uit tal van gewesten van alidden-Java en
maatregelen. Hein werd vrijgelaten zich derwaarts, mede op Probolinggo naar de afdeelingen Djember en Banjoewangi der
's lande kosten , dom- zijn '.re/in en bedienden te doen vergezellen residentie Bezoekj bleef aanhouden. Omtrent, den toestand der
en zieli te Padang Iti.i liet, bestnur aan (<• melden voor huisves- Javaansohe nederzetting iu Zuid-Soekapoera is door den resident
der Preanger Regentschappen gunstig gerapporteerd.
ting en levensonderhoud.
Door /.ware regens in de bovenlanden stond op 7 en 8 Februari
Hij gelegenheid der verjaring in 1899 van den geboortedag van
H. M. de Koningin werden de regenten van Litnbangan (Pre- 1899 een groot deel van de hoofdplaats Batavia onderwater. In
anger Regentschappen), Cheribon, Tagal en Koetoardjo (Ba- de afdeelingeu Soekaboeini en Tjiandjoer der residentie Preanger
gelen) benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, Verder Regentschappen kwamen in het laatst van het jaar hevige bandjirs
werden in liet afgeloopen jaar toegekend: de groote gouden ster voor, welke veel schade hebben toegebracht aan de spoorbaan,
voor trouw en verdienste aan deregenten van Demak (Samarang) bruggen, wegen en aanplantingen van inlanders. Ook in andere
en Japara en de kleine gouden ster aan de sedert overleden streken traden de rivieren buiten hare oevers zonder echter veel
regenten van Serang en Pandeglang, zoomede aan den regent nadeel te berokkenen. De Snieroe (residentie Pasoeroean) gal
van Sidoardjo (Soerabaija), terwijl de regenten van Patti (da- nu en dan weer teekenen van verhoogde werking. In het b
para), Keboemen (Bagelen) en Magettan (Madioen) het praedi- van 1900 werden in de Preanger Regentschappen de hoofd]
caat , adipati" verwierven. Ook aan vele inlandsche hoofdenen | Soekaboemi en omstreken geteisterd door eene opeenvolging van
ambtenaren van lageren rang, die zich op de eene of andere aardschokken. Een verslag hieromtrent, van de hand van den
wij/.e verdienstelijk gemaakt hadden, vielen belooningen van hoofdingenieur van liet mijnwezen dr. R. D. M. VBBBEEK, is
verschillenden aard ten deel; andere daarentegen moest m wegens gevoegd bij de Jav. Courant vau !'■'> Februari jl. n° 16. Alleen
sirenen gebouwen werden beschadigd; menschenlevens waren
plichtverzuim of ongeoorloofde handelingen ontslagen ofgereeh
niet te betreuren.
telijk vervolgd worden.
Omtrent de veiligheid van personen en goederen is over 1899
het volgende te vermelden. Gevallen van moord en doodslag
§ 3 . Atjelt en onderhoorifjlieden.
kwamen het meest voor in de reaidentiën afadura(106), "Soerabaija (38), Probolinggo(38), Bezoek i(2ö) en Japara(24), terwijl
Grooi-Atjeh.
in Rembang het aantal, te zamen met dat der zware rerwonOndlTi
Koets Radja en l'oorwerlcn en Gebied builen de isgi'j. In
dingeu, 211 bedroeg. Het aantal gerapporteerde ketjoepartijen
steeg in Soerakarta tot 22 (9 in 1898), doch bedroeg in de ; dit gebied heerschten volstrekte rast en veiligheid, niettegengouvernementsresidentiën niet meer dan 13 (in 1898 14), -waar- staande het bewaren daarvan op de hoofdplaatsen Koeta Radja
van 5 gevallen in Madioen , 3 in Krawang, 2 in Soerabaija en Oeleê'Lheuë slechts aan een gering aantal politie-oppassers
en 1 geval in elk der gewesten Samarang, .lapara en Kediri. en daarbuiten alleen aan de Atjehsehe hoofden OpgedraVoorts is in de gewestelijke verslagen melding gemaakt van gen is.
De inlandsche Bchool te Koeta Radja werd, behalve door de
38 gevallen van roof op den publiekeu weg (15 in Rembang,
11 in Soerakarta, S in .lapara, 3 in Kadoe en 1 in Banjoemas). 1 reeds van vroeger daarop geplaatste zonen van hoofden e n a a n Diefstal van vee, vaak alleen gepleegd als een middel om zienlijken, in het verslagjaar ook bezocht doorT. Tit, den verzich een losprijs te verschaffen (net zoogenaamde „teboe.-an"), moedelijk aanstaanden imeum van Loeëng Bata, en door T. OBBIT ,
kwam nog veelvuldig voor. Omtrent de preventieve werking van 1 jongeren broeder van den oeleëbalang van Idi Rajeu (Edi Besar),
de in het voorjaar van 1^99 (zie vorig verslag, blz. 76/77) die bij den hoofdpanghoeloe bij den landraad te Koeta Radja
tegen dit kwaad in het leven geroepen strafbepalingen kon bij inwoont, en slechts gedurende de vaeantie te Idi Rajeu verblijft.
De lang verlaten geweest zijnde kampong Adjé in de moekiui
den aanvang van 1900, wegens het korte tijdsverloop, nog niet
met grond worden geoordeeld. Het aantal rietbranden nam af; Lam Sajoen werd weder bewoond.
Dit het slechts door vrouwen bewoonde huis van wijlen den
wat do residentie Soerabaija betreft, is de vermindering zeer
aanmerkelijk (118 gevallen, tegen 3/3 in 1898). Van zee- en ceremoniemeester T. NJA MOKIIAMAT te Kampong Djawa werden
strandroof werd iu het verslagjaar niet vernomen.
; door twee tijdelijk in die kampong vertoevende lieden van Ije
De gezondheidstoestand der bevolking was over het algemeen Lenbeuë 7 aehterlaadgeweren, 4 revolvers en een aantal goudgunstig. Koortsen , buikaandoeuingen en pokken (deze laatste werken, alles aan de erfgenamen van T. X.IA MOBHAXAT toebeziekte — voor zooveel bericht werd — slechts in één enkel dis- hoorende, ontvreemd. Door bemoeienis van het bestuur te Sigli
trict van bepaald epideniischen aard) waren als gemeenlijk de werden de vuurwapenen alle achterhaald. Van het hoofd van
Kampong Djawa werd, tot straf wegens gebleken nalatigheid in
meest voorkomende ziekten.
deze, de uitlevering van 2 aehterlaadgeweren of eene zware boete
In tal van gewesten had de veestapel nogal van ziekten te geèuchi Ten gevolge van de/e gebeurtenis leverden de bewoners
lijden , vooral vau mond- en klauwzeer, buikziekten en darm- der kampongs Djawa en Pandé vrijwillig een aantal vuurwapenen
ontsteking.
bij het bestuur in, vermits die toch van geen nut meer voor
Op Madura viel de rijstoogst, door het vroeg ophouden van hen waren, en zij zich niet langer voor de veilige bewaring
de regens, over het algemeen slecht uit; in Rembang waren daarvan wen,schten aansprakelijk te stellen.
de uitkomsten dooreeugenomen minder dan het voorafgegane
Met 1 April 189'.' werd, zooals reeds in 't vorig verslag (blz.
jaar, terwijl zij in de afdeeling Magelang der residentie Kadoe
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en 1G1) is gemeld, de afdeeling Groot-Atjeh, uitgezonderd
beneden het gemiddelde van vorige jaren bleven. Overal elders
op Java gaf de rijstcultuur echter gunstige, in vele stn-ken het eiland W e , ouder het tolgebied gebracht en te OeleS
zelfs zeer gunstige resultaten. Andere voedingsgewassen dan rijst Lheuë een kantoor voor de inning vau in- en uitvoerrechten
slaagden over het algemeen naar wenseh ; in enkele gewesten en accijnzen opgericht.
De zindelijkheid in de kampongs liet weinig meer te wenscken
zelfs zeer goed. De koffieoogst, hoewel weer niet groot, viel
intusscheu beter uit dan in 1898. Hvenals iu dat jaar hadden de ; over. Op last van het bestuur werden door de bevolking behoorlijke
meeste suikerondernemingen veel reden tot tevredenheid. Ook toegangswegen van de groote of colonne-wegen tot de kampongs
gemaakt, alsmede verbindingswegen tusseben de kampongs
over de uitkomsten der tabakscultuur viel niet te klagen.
onderling.
De aanleg van de Bantam-liju der staatsspoorwegen kwam ,
Vele zaken werden door Atjehers bij de moesapat te Koeta
volgens het gewestelijk verslag, voornamelijk in de afdeeling
Radja
voorgebracht en door deze rechtbank naar genoegen van
Lebak aan den handel ten goede. Te Batavia was de toestand
op commercieel gebied beter dan in vorige jaren; te Soerabaija i de betrokkenen uitgemaakt. In deze rechtspraak toonde de bewas het er minder gunstig mede gesteld. Elders bleef het han- volking meer en meer vertrouwen te stellen. Allo bevelen van
het bestuur werden stipt en zonder morren gehoorzaamd.
delsvertier vrijwel op gelijke hoogte als in 1898.
Buitengewone verhuizingen onder de bevolking deden zich
OsdersHfthat \ \ \ l IkeUau. Gedurende het geheele verslagjaar
niet voor. Uit verscheidene gewesten vond als gewoonlijk emi- waagde zich slechts eens — gedurende een paar dagen in^Sepgratie naar de buitenbezittingeu plaats, vooral naar Deli, de Lam- tember — eene kleine bende ouder den vroeger uitgeweken waki
pongsche Districten en Palembang, terwijl ook eenige transporten Hnr van Lampeu'oeë in de langs het oostelijk grensgebergte der
inboorlingen naar streken buiten Nederlandsch-Indië (Suriname, XXVI Moekims gelegen moekim Lam Blang. Zij ondervond niet
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den minsten steun Tan de hoofden en bevolking , die integendeel
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gewas w a r e n , ook ten gevolge van het ongestadige weder, de

het bestuur dadelijk juiste berichten /.ouden. Door de groote verwachtingen niet groot. De binnenlamlsche handel bleef levenbeweeglijkheid der bende gelakte bet eeliter eerst in den avond d i g , zoodat de passar te Tjot Mantjang ter voldoening aan de
van den derden dag aan eene brigade marechaussee, op aan- behoefte vergroot moest worden.

wijzing en vergezeld van bet hoofd van Lampeu'oeë , haar in de
Op last en ouder leiding van het bestuur werd in het afgebergen te achterhalen en na een k o r t vuurgevecht m e t verliezen loopen j a a r door de bevolking weder veel gedaan aan aanleg
op de vlucht te j a g e n .
I en verbetering van wegen en bruggen en ter bevordering van de
Overigens bleven rust en veiligheid ongestoord en wns de zindelijkheid in de kampongs. Van de hoofden werd daarbij de
stemming der bevolking zeer gunstig. De civiele gezaghebber meeste medewerking ondervonden ; slechts enkelen hunner moesbeweegt zich te p a a r d , geheel a l l e e n , door dat gebied ; evenzoo ten wegens nalatigheid of onvoldoende activiteit met boeten , met
de andere officieren der daar gelegerde divisie marechaussee. Ook tijdelijke intrekking van h u n n e wapenpas of met aanhouding
andere personen maakten te p a a r d , te voet, per hnurkar of ten kantore van den civielen gezaghebber gestraft worden. Zoo
rijwiel ongehinderd uitstapjes tot naar den marechaussee- werd door de bevolking eene nieuwe ook voor ruiters bruikbare
brug gebouwd van 80 M. lengte over de Kroeëng A n g a n ; de
post te Tjot Manrjang.
bestaande weg tot Tjot Kariëng werd verlengd tot den Glë Broeë,
T. D.IOEIIAN LAM PASI:, de uitgeweken afstammeling van den
tweeden tak van het panglima sagi-geslacht der X X V I Moekims , met aanleg van de daarin benoodigde b r u g g e n ; verder werd een
onderwierp zich onvoorwaardelijk en werd gedurende eenigen weg aangelegd van Lam N j o n g naar Blaug Kroeëng en werden
tijd te Koeta Radja geïnterneerd. Ten bewijze van zijne goede de wegen van Hiron langs de Kroeëng L i n g k a en van Lam Baro
gezindheid en ter verkrijging van vergiffenis n a m hij op zich langs den rechteroever der Atjeh-rivier, welke beide steeds van
een 150-tal vroeger u i t de X X V I Moekims n a a r Satnalanga uit- overstroomingen te lijden b a d d e n , verlegd en verbeterd. Ook
geweken huisgezinnen te verzamelen en naar dat gebied terug met den aanleg en de verbetering van de wegen in en tusschen
te b r e n g e n , waartoe hij in J u n i 1899 met T. T J I SAMALANGA naar de kampongs werd steeds voortgegaan, en zonder overdrijving
dat kuststaatje vertrok. Bij het begin van 1900 was het hem kan gezegd worden dat het geheel een vreedzaam, zindelijk en
echter n o g niet gelukt aan die voorwaarde te voldoen , waarbij welvarend aanzien heeft.
bij natuurlijkerwijze geen steun vindt by T. T J I SAMAI.ANGA , die
Herhaaldelijk werden door de bevolking gedroste dwangarbeimet leede oogen die nijvere bevolking weder uit znn land zou ders opgevat en aan h e t bestuur uitgeleverd. Het vertrouwen in
zien vertrekken.
de door den civielen gezaghebber geleide moesapat-rechtspraak
T. T.IOET TOENGKOB . aan wieu vergund was zicli te Lam Heuëng, neemt zoo t o e , d a t niet alleen vrouwen zich rechtstreeks tot die
de woonplaats van den panglima s a g i , T. N J A BASTA , op te moesapat wenden ter verkrijging van r e c h t , maar dat ook allerlei
houden (verg. vorig verslag, blz. 5 ) . werd in A u g u s t u s 1899 zaken, waarvan men vroeger nooit hoorde, worden voorgebracht.
weder te Koeta Radja geïnterneerd , toen het bleek dat hü te I n één der laatste maanden werden er zelfs 70 zaken aanhangig
Lam Reuëng nu en dan mede gehoord was in zaken de I X Moekims gemaakt. Gevallen van o n w i l , om zich van de voorgeschreven
Toengkob betreffende; hij bleef te Koeta Radja tot December kampongpassen te voorzien, kwamen niet voor; evenmin w e r d .
1899. In die maand vroegen en de panglima sagi en de hoofden eene enkele overtreding ontdekt van het verbod om zonder verder X I I I Moekims Toengkob vergiffenis voor T. T J O E T , en zoo g u n n i n g blanke wapenen te dragen.
mogelijk h e n t e l l i n g in zijne vroegere betrekking. I n a a n m e r k i n g
De politieke toestand in de sagi der X X V I Moekims kan niet
genomen , dat T . TJOET TOENGKOB gedurende ruim een j a a r na anders dan zeer gunstig worden genoemd.
zijne t e r u g k o m s t , overeenkomstig den eisch van het bestuur, in
I n den laatsten tijd is de civiele gezaghebber in deze sagi
Groot-Atjeh als ambteloos burger had gewoond op de plaatsen met groote omzichtigheid begonnen door tusschenkomst van
hem door het bestuur aangewezen, zonder eene enkele der in- den oeleëbalang te trachten de bevolking af te brengen van
komsten te genieten , die aan een oeleëbalang in de Atjehsche de voor kraamvrouwen zoo folterende adat van h e t , madeuëng "
maatschappij toekomen en zouder gezag u i t te oefenen ; dat door — indroogen van de kraamvrouw boven een vuur — (zie dr. SNOUCK
een en ander aan hoofden en bevolking duidelijk gebleken is HI'EGKONJE, , De A t j e h e r s " , deel I , blz. 412-413), omdat bij
dat het bestuur de macht heeft om zelfs aan de voornaamste onderzoek gebleken is dat deze bebandeling eene sterfte ten
oeleëbalaugs het gezag in h u n gebied te ontzeggen , indien het gevolge heeft van meer dan 30 pet.
zulks wenschelijk of noodig a c h t , zelfs zonder d a t zij uit het
land verbannen w o r d e n : dat een wijs beleid medebrengt de
Oodertldceling XXV Moekims en de Zaiilelijlc Dederzellingen. O o k i n d e
wettige hooiden op h u n n e plaats te brengen en in h u n gezag
sagi der X X V Moekims werd gedurende het verslagjaar de rust
te h a n d h a v e n , werd aan T. TJOET TorareKOB vergiffenis g e niet verstoord. Alleen waagde eene k l e i n e , gedeeltelijk niet
scbonken, en werd bij bij wijze van proef met de waarneming
geweren
gewapende bende onder PANG NKII en PANG MAT zich
der betrekking van oeleëbalang der I X .Moekims Toengkob b e last , niet bepaling dat h e t van zijn gedrag zou afhangen of hij in Mei 1899 een drietal dagen in de IV en V I Moekims. Zij
later definitiefin die betrekking zou worden bevestigd. Op ver- was door de bergen van Paroë en Leupoeëng getrokken en verzoek van T. TJOET TOENOKOB werd voorts zijn bloedverwant en scheen op zekeren avond in de k a m p o n g Boeket Seuboen en in
zwager T. BASTA AMAT als zijn banta erkend , welke betrekking de moekims Lam Ba'et en Lam Teungoh , waar zij om sabil-bijdragen vroeg ; zij hield zich overigens in het gebergte schuil tot
vroeger ook door diens vader T. MOKDA RUKU was bekleed.
bet haar gelukte 's nachts over N a g a Oembang weder door het
Het meest actieve bendehoofd uit de X X V I Moekims afkom- gebergte af te t r e k k e n . De marechaussee's, die d a g e n nacht alle
stig . PAHOLUU MA A SAH, werd in Januari 1899 door een d e - sehuilhoeken in het hooge bosclirn'ke gebergte doorzochten,
tachement van den post te Kroeëng Raja nabij Kale in het badden de bende niet k u n n e n vinden. H e t hoofd vau Boeket
Pidië'sche overvallen, doch w i s t , hoewel zwaar g e w o n d , te Seuboen zond dadelijk aan het bestuur bericht d a t , buiten hem
ontkomen ; n a zijn herstel bepaalde hij zich tot agitatie in het om , door enkele inwoners dier kampong aan de bende eenig
Pidië'sche, mees) in de omstreken van Kale . Luweuëng e n S a r e e . geld was gegeven . weshalve die lieden niet boeten gestraft werDe reeds lang verlaten kampongs Bakoej . Lam Baloej, Lenipoh den. Om dezelfde reden werden verscheidene inwoners der moeen [jeMasem werden -veder bewoond: ook eeuige vroeger naar kims Lam Ba'et en Lam Teungoh beboet, alsmede beide moekims
het Kroeëng Rnja'sche uitgeweken lieden der moekim Ladong in hun g e h e e l , omdat zij niet tijdig genoeg mededeeling omtrent
keerden daarheen t e r u g om de oude pepertuiuen weder schoon het verschijnen van de kwaadwilligen aan n e t bestuur hadden g e te maken.
daan. E e n van de aanvoerders der bende , PANG N E H , vroeg en
I>e panglima sagi T. N J A BANTA was ook begonnen niet het verkreeg in October m e t drie volgelingen vergiffenis, tegen inleaanleggen van pepertuinen in h e t bewesten Kroeëng Baja gelegen vering van L' Beaumont-geweren met patronen en 1 d o n d e r b u s ;
gedeelte der X X V I Moekims, alwaar tot dusver nooit peper is de a n d e r e , PANG M A T , viel in November te Kroeëng Kali met
geplant.
ziju Beaumont-geweer in onze handen.
Behalve in de moekims (lani, Loeho en LamOedJong, waar
In October werden eenige vroeger uitgeweken lieden der I I I
de inzameling overvloedig w a s , kon de rijstoogst in de overige Moekims Daroj , m e t huisgezin en goederen uit het Lhong'sche
moekims slechts voor zes a negen maanden in de behoefte voor- naar hunne oude woonplaatsen t e r u g k e e r e n d e , nabij den Glé
zien ten gevolge van den velen last van veldmuizen en wilde Taron beroofd door waki BRAIIIÏI van Mibo , die , wegens diefstal
varkens ondervonden, op welke dieren op groote schaal jacht door de moesapat tot dwangarbeid veroordeeld, u i t de gevanwerd gemaakt. Het ontbrekende werd vooral van uit de X X I I genis te Koeta Radja was ontvlucht en zich eenige dagen in het
Moekims a a n g e v u l d , in ruil voor zout en visch uit de X X V I gebergte bezuiden de I X Moekims schuil hield.
Moekims. Omtrent het in den a a n v a n g van 1900 te veld staande
De geest van hoofden en bevolking der X X V Moekims kan
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even goed, zoo niet gunstiger geacht worden dan die iu de XX VI
Moekiius.
TuBBchen Oeleê Lheuë en Lho Nga bettaai een vrij druk
verkeer, zelfs van dames zonder eenige geleiding. De naar
Lho Nga tot hei'gtel van gezondheid gezonden zieke militairen
worden daarheen steeds ongewapend en zonder geleide overgebracht Het retoltaat van de met LhoNga genomen proef al»
herstellingsoord is teer gunstig.
Zoowel ten gevolge van de reeds in bet vorig verslag, blz.
0, vermelde aansporing van den uanglüna sagi, als in verband
metTKCKOBOma's sneuvelen, keerden vele vroeger uitgewekenen
terng,en vroegen en verkregen verscheidene vroegere volgelingen
en eenige onder-aanvoerders van T. OBKA . onder wie het hoofd
der in 189Ö in haar geheel uitgeweken kampong LamTet (VI
Moekims), vergiffenis en vergunning tot terugkeer naar de \ \ \
Moekims, tegen betaling van boete of inlevering van vuurwapenen.
De kampongs Lam Slang, LamSoet en Lam Reuëng werden,
ua lüiifir verlaten te zijn geweest, weder bewoond, terwijl de in
lS'.tS weder betrokken kampong Lam Peuneuroet zich uitbreidde.
In de in 1S96 door on/e troepen verbrande tnoekira Djeumpet
werden de hutten, waarin de bevolking tot dusver gehuisd had,
grootendeels door behoorlijke woningen vervangen.

Tweede Kamer.
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van een Atjeher, 5 tromplaadgeweren verborgen gevonden en
in beslag genomen.
In de bergachtige moekims Paroè'en Koeloe hielden zich meermalen vijandiggezinden schuil , die sabil-bijdragen vorderden
zooals

I'AMJ LIMAN en

de

reeds genoemde I'ANU N K H , terwi|

T, OKUA'S halfbroeder, 'I'. MOBSA, bij weigering van verdere
sabil-bijdragen door de bevolking, zich door het rooven van
karbouwen schadeloos stelde. I'ANU LKMAN , een der aanvoerders
van de b e n d e , tegenover welke op 20 September 1897 (verg.

het verslag van 1898, blz. 36) by eene grot in htt gebergte ten
zuidoosten van Lbo Nga I officier en 1 minderen sneuvelden ,
werd in Maart 1899 door eene marechaussee-patrouille in Lhong
i verrast en neergelegd: hetzelfde lot trof verscheidene andere
vg'andiggezinden in de Zuidelijke nederzettingen. In Mei werd
de moekim Paroè' om dezelfde reden als Leupoeëng beboet.
In Lhong hielden zich aanvankelijk op T. BlPffl van Lam
Soedjen, T. ELun

NAÏTA ' ) , T. AMAT LAH LOBMFOBS en enkele

kleinere bendehoofden; de voor hen bevreesde bevolking durfde
de pogingen van het bestuur om hen eveneens in handen te
krijgen niet ondersteunen.
Len -pion van het bestuur werd te Kroeëng Kala op last
van T. Kim* vermoord zonder verzet van de zydc der b e De oogst was over h e t geheel ruim voldoende, in sommige volking van die moekim, welke deswege niet de betaling van
streken overvloedig, zoodat veel rijst uit dit gebied naar Daja : het bloedgeld aan dé familie van den vermoorde en met boete
kon uitgevoerd worden. Voor het nieuwe gewas waren de uit— i belast werd. N a d a t einde April 1899 een deel der te Lho N g a
zichten echter minder gunstig ten gevolge van liet ongestadige gelegerde divisie marechaussee Lhong bezette, trokken de daar
weder, terwijl daarenboven de veestapel, door m o n d - e n klauw- huizende benden zuidwaarts af naar Daja; /Jj vertoonden zich
zeer a a n g e t a s t , grootendeels niet voor de sawahbewerking ge- ; daarna slechts tijdelijk en tersluiks iu het Lhong'sche.
bruikt kon worden. Door zware regens en overstroomingen in
In J u n i werden de kampongs Poedeng en Geuntent beboet
Augustus werd vooral in de J V Moekims veel schade aan de wegens het niet berichten van de aanwezigheid van T. AMAT
velden a a n g e r i c h t , terwijl alle tijdelijke bruggen . behalve die LAM LOKMI'OII-: en I'ANI; MAT (welke laatste, zooals reeds gezegd ,
over de Kroeëng B a b a , vernield werden. Veel last werd onder- in November bij Kroeëng Kali gedood w e r d ) ; in September viel
vonden vau wilde varkens en tijgers, waarop demarechaussee's het bendehoofd PANO RAUJIH bij Geuntent in onze handen.
zooveel mogelijk j a c h t maakten. De vruchtenoogst was overvloeIn Augustus werden een viertal kampongs in Lhong beboet
d i g , doch ten gevolge van de vele regens van mindere qualiteit. wegens het laten doortrekken van 'I'. RIPIK LAM SOBDJKB zonder
Aan herhaalde bosclibrandcn in het gebergte bezuiden de IX dat zij bericht aai; het bestuur zonden , en de volgende maand
Moekims w e r d , door het bedreigen van straf tegen moedwil en weder twee kampongs om dezelfde reden. In October begaf de
onachtzaamheid. een einde gemaakt.
divisie-commandant zich met eenige brigades marechaussee langs
De passar te P a k a n Bada ging na de opheffing van onzen post den bovenloop der Kroeëng Bintaroe naar t i a p a in Boven-Daja .
te Lam Djamee a c h t e r u i t : daarentegen nam die op de nieuwe de gewone schuilplaats van T. L'Ü'IN; tezelfder tijd had deze zich
hoofdplaats der onderafdeeling Lbo Nga in nog grootere mate toe. echter met een 40-tal volgelingen door de benedenlanden van I >aja
Aan aanleg en verbetering van wegen en bruggen werd door begeven , en zich versterkt in eene grot in het steile gebergte boven
de bevolking' ijverig gewerkt. Een flinke weg werd aangelegd Poedeng. H e t omtrekken van die stelling door de marechaussee
vau Aneu Pais naar den Glé T a r o n - p a s ; evenzoo van den Glé noodzaakte T. RIPIB tot den aftocht, met achterlating van één
Taron naar Biloej en van onzen o-uden post Lam Ueuëng naar doode. De moekims B l a n g M é en Kroeëng K a l a , alwaar door
het kamponggebied der moekim L h e u ë . terwijl een weg getra- volgelingen van T. RlF N sabil-bijdragen waren ingevorderd ,
ceerd is vau onzen vroegeren post W a n g langs den G l é G e u n t e n g werden met het dubbele bedrag van het opgebrachte beboet.
naar den weg Pakan W a n g Bnda— Lho N g a , waardoor eene Iu December kreeg eene patrouille nabij G e u n t e u t eenige schoten
kortere verbinding tusschen Koeta Radja en Lbo N g a zal ver- van lieden , die wegens een tnsschenliggend gezwollen riviertje
kregen w o r d e n , niet vermijding van den tegenwoordigen grooten niet konden achterhaald w o r d e n ; de kampong G e u n t e u t , die
omweg over Oeleë Lheuë.
van de aanwezigheid van vijandig volk geen bericht had gezonOok ten opzichte van de zindelijkheid in de kampongs werden
den , werd met boete gestraft.
hoogere eisenen gesteld; zoo wordt thans o. a. het vee niet meer
Mjedewerking tot het in handen krijgen van vijaiuliggezindeii
onder de huizen gestald, maar betzij in afzonderlijke stallen op werd van hoofden en bevolking weinig ondervonden.
het erf, hetzij in een genieenschappebjken kampongstal onderOvertreding van het verbod tot het dragen van blanke wapei en
gebracht.
kwam nu en dan voor. alsook onwil om t e voldoen aan het
Slechts enkele uialen moesten hoofden wegens lauwheid in de voorschrift dat volwassen mannen moeten voorzien zijn van
opvolging van bevelen van het bestuur met a a n h o u d i n g gestraft kampongpassen; toch werden gedurende het verslagjaar in de
worden. De ï n o e s a p a t - m h t s p r a a k bleef bet vertrouwen der be- I I I Moekims Lhong "J'JOH van die passen uitgereikt. De overvolking genieten.
treders werden gestraft. Sommigen moesten , bij gewapend ver/et
Van onwil om zich van kanipoiigpassen te voor/ion was reen
tegen hunne a r r e s t a t i e , neergelegd worden. Aan den anderen
sprake. Wegens het zonder vergunning dragen van blanke kant k e e r d e n , vooral na den dood van T. OncA, vele lieden,
wapenen werd slechts één Atjeher gestraft.
het actief' of passief verzet moede, naar h u n n e woonplaatsen
Ook in de Zuidelijke nederzettingen bleefde rust ongestoord, t e r u g , voor een deel na betaling van boete. Daartoe behoorde
maar de veiligheid liet er bier en daar som-; nog te wonschen over. de jongere broeder van den inieiim van B l a n g M é , T. BRAIIIM ,
In Leupoeëng werd o. a. in Maart 1899 een handelaar beroofd di(
rst na T. OKMA'S vlucht van Tangsé naar de Kroeëng Manen
door enkele vijandiggezinde Leupoeëngers, wier schuilplaatsen zich van hem afgescheiden . doch ook na dien tijd steeds alle
niet door de bevolking aangewezen werden, weshalve baar ver- aanraking met het bestuur vermeden h a d , tot hij zich in Mei
goeding vau de schade en eene boete opgelegd w e r d e n : twee 1899 bij bet bestuur te Lhong en te Koeta Radja aanmeldde en
dier vijamligge/.inden , onder wie bet. hoofd der kampong Lam tegen betaling vau boete vergiffenis kreeg.
S m i a . vielen in J u l i te Lho Trieëng nabij Seudoe in handen der
Voor den aanleg en het onderhond van wegen en bruggen werd
marechaussee, waarbij twee Beaumont-geweren, een revolver van hoofden Mi bevolking de meesteroedewerkingondervonden.
en munitie werden buitgemaakt. De kampong L h o T r i e ë n g werd
In Leupoeëng kwam een :! M breede weg gereed van Lam
wegens het heimelijk herbergen van deze Heden beboel In Mei Binia naar Poeloet: ook in Lajoen werd 40'• M. weg aangewerd de moekim Leupoeëng beboet wegens h e t niet tijdig waar- legd. Aan de bevolking vau Lhong werd opgedragen om in de
si huwen van het bestuur omtrent het doortrekken van de hier- richting
noord-zuid een weg aan te l e g g e n , die van Kroeëng
vóór vermelde bende van PASO NKH en PASO M A T , die zich in
die maand in de IV en VI Moekims vertoonde.
In het gebergte nabij de lïitiëng-baai werden, op aanwijzing
') T. liA.in N'AWI > nrcini nooit u a vfaadelffkbedMi tegen ons oWl.
Handelingen der Staten-Generaal
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Kaïn tot Poedeng ger I kwam; voorts werd oen weg in west- 1889 in banden eener patrouille gevallen, werd in J a n u a r i jl.
oostelüke richting van Lbo Petoelot tot Lam Soedjén, in de lawah naar Batavia opgezonden en sedert (gouv. besluit dd. 18 Februari
2, elders 4 M. breed, aangelegd, terwijl ook alle bruggen 1900 n ' . 2 2 ) , met toepassing van art. 47 van h e t Hegeeringsin die «regen door de bevolking gebouwd werden. Vele dezer reglement, geïnterneerd ter hoofdplaats Poerworedjo (Bageleu).
bruggen waren echter tegen hooge bandjirs niet bestand, zooIn de V Moekims MonTasië was de toestand opvallend gunstiger
ala bij de overstroomingen in Augustus bleek.
dan in de V I I Moekims Ba'et. Benden vertoonden zich geduDe rijstoogst in de Zuidelijke nederzettingen was, niettegen* rende het verslagjaar niet in dit gebied , en het beboeten van
staande overlast van veldmuizen, over 't geheel voldoende, in kainpongs of moekims is geen enkele maal noodig geweest.
de III Moekims L b o n g , in weerwil van liet daar beersohende
ickort aan ploegvee, zelts overvloedig, zoodat van daar uitvoer
naar Daja kon plaats hebben. Door het ongestadige weder waren
de vooruitzichten van den aanstaanden oogst OOK hier niet g u n stig! velen hebben zich derhalve op den ladangbouw toegelegd.
T. M O I S A , O M A ' S b r o e d e r , en T . NAFTA B A J K U , ORKA'S z w a g e r ,

verlieten Lbong en begaven zich naar T.IUKT N J A DIN in BoveuMenlaboh.
Wil

Hsrkiini.

De politieke

toestand

in de sagi der

XXII

Moeldms is, ten gevolge van het nog ontbreken van bet sagihoofd niet enke'e zijner voorname familieleden en van het uog
in verzet zijn tegen ons gezag van den oudsten zoon T. ALI
BA'KT van den in 1890 verbannen oeleè'balang der VII .Moekims
Ba'et, niet enkele zijner imeunis (zie het verslag van 18'J7,
blz. 7 ) , uit den aard der /.aak minder bevredigend dan in de
beide andere sagi's, maar in weerwil hiervan werd toch in de
vallei dezer sagi de rust nergens verstoord en liet alleen nu en
d a n , voornamelijk des n a c h t s , de veiligheid van personen hier
en daar te wenscben over.
Ondcrvhlfrliiig I.MII Ham (Wil Muclimt). In het gebergte bezuiden
de V i l Moekims Ba'et vertoonden zich in ü c t o b e r 1899 voor
't eerst weder een paar kleine vijandelijke benden , één van
welke stond onder de zoons van den in J a n u a r i te voren (zie
vorig verslag, blz. 7) door de marechaussee te Lam Leuët
overvallen en neergelegden inieuni van Lam A r a , terwijl de
andere werd aangevoerd door den zoon van den inieum van Lam
Meulo. De moekim Lam Meulo , waar deze laatste bende zich
des nachts vertoond b a d , en S i b r e ë , waar de telefoongeleiding
was d o o r g e k a p t , werden b e b o e t , omdat van de aanwezigheid
van vijandig volk niet tijdig bericht aan het bestuur was g e zonden. Om dezelfde reden werd de k a m p o n g lilang Miro
beboet, toen aldaar een spion van het bestuur vermoord werd.
Eeu deel der te Lam Baro gelegerde divisie betrok toen tijdelijk oen bivak te T j o t T e u i u a l i , ten einde liet patrouilleeren in
de bergen te vergemakkelijken. Daardoor gelukte het de schuilplaatsen der bende in de bergen te vinden en te verbranden ;
bij Oeteuën Kala werden eenige vijanden overvallen , die 2 dooden
in onze banden lieten, zoomede 3 Beaumont-geweren, een ruimen
voorraad m u n i t i e , vivres en eeuiy geld. Op het lijk van één der
gesneuvelden, KKTTJI ALI van Mampree, werd een brie!' van
T . AI.I BA'ET gevonden, aan de moekiin Loethoe opdragende
IVKIT.U AI.I van sabil-bijdragen te voorzien, hetgeen blijkbaar,
hoewel tot een gering b e d r a g , gebeurd w a s ; de moekim
Loethoe werd derhalve beboet. Volgens een bericht zou
ook de imeum van Kroeëng Ma , T. AMAT, aan bg deze gelegenheid gekregen wonden overleden zijn; d e z e T . AMAT was in F e bruari 1899 gearresteerd , onder verdenking van Ü bij hem in
bewaring zijnde geweren van wijlen TKUNOKOI: KoXTA KAUAXO aan
vijandiggezindcn te hebben afgestaan . doch hij had uit de
arrestanten-kamer te Lam Baro weten te ontvluchten. Op het
lijk van een te Kochang Raja in gevecht togen eene patrouille
gesneuvelden Atjehcr werd nog een andere brief van T. A u
BA'KT gevonden, klagende over de geringe opbrengst der sabilb ij dragen en gelastende op (inwilligen strenge maatregelen toe
te passen, bepaaldelijk de imeunis van Ateuë en Lam'Kra te

In J a n u a r i 1899 werd de ijzeren brug over de Kroeëng Euiupee
Koero in den weg Tjot M a n t j e n g - L a m Teuba in het schaars
bevolkte noordoostelijke deel der moekim Hoho licht beschadigd
door eene bende onder PANÜ ARAH; aan de moekiin IJoho werd
de vergoeding der schade opgelegd.
In April werd een gewezen volgeling van PANP, ARAH , naar
zijne k a m p o n g teruggekeerd zonder zich tijdig b\j het bestuur
te hebben a a n g e m e l d , beboet, evenals het kamponghoofd , dat
verzuimd had zijne komst te melden. Te Lam P o e p o , in het aan
den linkeroever der Atjeb-rivier gelegen deel der moekim Pi
J e u c i i g , werd een daar aangekomen vijandiggezinde dadelijk
gesignaleerd; bij verzet tegen zijne arrestatie moest hij worden
neergelegd, evenals een bij passar Tjot Goet niet blanke wapenen
aangetroffen A t.jeher.
Verscheidene vroeger uitgewekenen keerden naar de V Moekims
Mon Tasië terug : onder hen de voornaamste schriftgeleerde van
dat g e b i e d , TKDHOKOE OA.U , en T. BA.IEU , de oudste zoon van
den in het verslagjaar overleden voornamen waki van Baro
(Moekim M o n T a s i ë ) . Aan T. BAJKU, vroeger gevlucht met een
hem door wijlen T. TJOBT MAHKOKD van Lam Teungoh toevertrouwd geweer, werd na betaling van boete vergiffenis geschonken.
Op verzoek van hoofden en oudsten der moekim Hoho werd
de waarnemende imeum dier m o e k i n i , PAXÜ BIXTANU , van die
waarneming ontheven en vervangen door den meerderjarig g e worden naasten rechthebbende op die betrekking. De minderjarige rechthebbende op de betrekking van oeleè'balang der V
Moekims Mon T a s i ë , T. ASAN , vestigde zich niet zijne moeder
te Lam Baro om aldaar van den schrijver van den civielen g e zaghebber eenig elementair onderwijs te genieten. Om op de
hoogte van bestuurszaken te k o m e n , vergezelt hij dien gezaghebber bovendien bij diens tournee's door de V Moekims Mon
Tasië en woont hij ook nu en dan nioesapat-zittingen bij.
In de VII Moekims Ba'et werd de door bandjirs bijna geheel
vernielde weg Biloej—Sibreë door de bevolking hersteld ; in de
V Moekims M o n T a s i ë werd een nieuwe weg aangelegd van de
van gouverneiuentswege herstelde ijzeren brug over de Atjehrivier bij Aneu (ialoeëug (aansluitende aan den weg Toengkob—
Seuneuloep—MonTasië) tot aan de K r o e ë n g A n e u . De wegen
in en tusschen de kampongs en de zindelijkheid i n d e kainpongs
zijn nog niet Wat zij wezen moeten.
De rijstoogst was in beide oeleëbalaiigschappen overvloedig,
zoodat van daaruit in het tekort in de X XVI Moekims ruimschoots
kon worden voorzien. H e t in het voorjaar van 1900 te velde
staande gewas h a d , ten gevolge van d r o o g t e , hier en daar een
minder g u n s t i g aanzien. Eene a a n p l a n t i n g , bewerkstelligd niet
van bestuurswege verstrekte Java-zaadpadi, welke padi grooter
van korrel is en sneller rijpt dan de Atjehsche s o o r t , stond
goed en begon reeds vrucht te zetten.
(Iialciiililccliiiu Indrapofri (WH Mnckitis). In dit gebied had de bevolking nog enkele malen in den loop van het verslagjaar last van
een paar kleine benden : dit was vooral het geval met Maheng.
I n h e t uitgestrekte met diepe ravijnen doorsneden boschrijke en
geheel onbewoonde heuvelterrein , dat zich uitstrekt ten noorden
van de XII Moekims tusschen Indrapoori en Seuliineuin e n t e n
oosten van de X X V I Moekims, hield zich bij herhaling eene
bende verscholen, onder een paar kleine bendehoofden, PANG

vermoorden, die, niet den imenm van Ba'et, de eenige in hun i DKN
gebied vertoevende wettige imeuuis zijn. Na verscheidene verliezen te hebben geleden . trokken de benden medio November
uaar de Westkust bij T. AI.I BA'KT terug.
In den looi> van het j a a r werden verscheidene personen in de
VII Moekims B a ' e t . van wie gebleken was dat zy vroeger in
hun bezit geweest zijnde vuurwapenen aan vijandiggezindcn hadden afgestaan, niet boeten gestraft: ook werden eenige lieden
beboet, die weigerden zich van kampongpassen te voorzien. Twee
dezer moesten in eeu handgemeen worden neergelegd , nadat
één hunner onverwachts een marechaussee zwaar gewond bad.
TKUHGKOI MA' A.MIN van Lam Bira , aangewezen als de voornaamste
sabil-inner van T. A u BA'KT in de V I I Moekims B a ' e t , in Juli

en PANG LKII g e n a a m d , waarbij ook T. BADJA , imeum van

G l é J e u ë n g , zich soms aansloot. Voornamelijk echter omdat die
bende gesteund werd door T. MOKDA Lnoa van de PoLEn's-familie,
durfde de bevolking weinig tegen haar te doen en voorzag haar
zelfs van levensmiddelen als dit geëischt werd. Met deze bende
raakte in Februari 1899 eene patrouille in vuurgevecht bij den
Tjot K a r e u n g Manjakih, waarop de bende in de richting van
Lam Teuba de wijk nam. Kampong Maheng werd beboet wegens
bet verzwijgen van het gebeurde.
In dezelfde maand werden 2 spionnen van liet bestuur verm o o r d : in Maart een derde spion ; de moordenaar van één h u n n e r
werd in J u n i gearresteerd en door de moesapat te Indrapoeri
t e r dood veroordeeld. In Juli werd de bende onder PANG DEN
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en I'ANG LKII uit de omstreken van Oeteuën Aboo verjaagd , onder den invloed stond van PAKOI.IMA POI.EM, omdat er zich de
waarbij ■/.'() eenigc gewonden k r e e g , onder wie I'ANG LEII. Aan rechtstreeksehe bezittingen van het Pou.wi-geslacht bevinden , on
den bovenloop der Kroeëng Locboeë, z(jriviertje der Kroeëng dat bovendien door zijne ligging het gemakkelijkst aan de leden
Aiien, werd eene uit een achttal hutten bestaande nederzetting van d a t geslacht gelegenheid liet Om onrust te stoken, werd
ontdekt en verbrand.
met krachtige hand het bestuur ingezet door de twee elkander als
In Maart 1899 keerde TKIJNGKOE Dl BOESOEÊ uit Pidië in bet waarnemend civiel gezaghebber tot dusver opgevolgd hebbende
booggebergte ten zuiden van de Atjeb-rivier t e r u g , en daar officieren; in alle opzichten kan men haast zeggen, vervangt
sloten zich bij hom aan verscheidene vroegere volgelingen van thans dit bestuur den afwezigen panglima s a g i , wiens gezag
T. OlIM, die uit bet Duja'sche kwamen. Bij Panteuë aehter- en invloed nagenoeg tot nul gedaald zijn. De goede gevolgen
baalden onze patrouilles deze bende , die daarop naar Tangsé van dit krachtige optreden bleven niet u i t , en zelfs de vooraftrok.
naamste oeleëbalang, T. MOEDA DAOKD van Seulimeum, veranTezelfder tgd werden nabij A n e u G l é 4 niet blanke wapenen derde geheel van houding. Moest in h e t vorig verslag, blz. 9 ,
zich teweerstelleude Atjelicrs neergelegd, allen herkend als gemeld worden , dat deze liever $ 200 uit eigen middelen bevijandiggezinden uit Seureumo en net aan den linkeroever der taalde dan openlijk mede te werken aan de inning van $ 100
Atjeb-rivier gelegen deel van P i Jeuëng ( V Moekims Mou Tasië). boete, aan z\jne onderhoorigen opgelegd, — in h e t afgeloopen
Ju November werd door een deel der te Indrapoeri gelegerde j a a r beijverde hij zich in het innen van bloedgeld en boeten var.
marechaussee-divisie een bivak in bet gebergte betrokken ter de kampong Aloeè' G i n t o e n g , alwaar een spion van het bestuur
samenwerking met het te Tjot Teumali door de divisie van Lam vermoord was door eeuige vijandiggezinden, van wier aanIJaro betrokken bivak. Op 18 November gelukte het om een wezigheid geen bericht was gezonden, alsmede i n de tenuit10-tal volgelingen van TEUNGKOE IU BOESOEË te overvallen , waarbij voerlegging van verschillende andere iu zijn gebied opgelegde-,
(5 dooden in onze handen vielen, zoomede wapenen, munitie straffen, terwijl hij zijn gezag en invloed ook krachtig aamO
en mqndvoorraad. N a dien tijd werd geen vijandig volk meer wendde tot het doen terugkeeren van uitgewekenen , tot het
in de bergen ontmoet en kon het bivak opgeheven worden.
behoorlijk doeu opkomen van zijne onderhoorigen voor het
De moekim Djroeè' moest beboet worden wegens bet verborgen aanleggen of onderhouden van wegen en tot opvolging van gehouden van een door het bestuur gezochten veedief, die later geven bevelen.
door het hoofd van Seumeuro werd uitgeleverd : daarna weder
Natuurlijk moest het bijzonder krachtig en streng optreden
wegens het schuilhouden van een zendeling van PANGLIMA POI.ÉM, op bestuursgebied gepaard gaan met onafgebroken actief militair
, zekeren SJECU TOK of SJECII OESOEIII , die in opdracht had sabil- optreden in de uitgestrekte, bosehrijkc bergterreinen van deze
bijdragen te innen en achterlaadgeweren te verzamelen ten be- afdeeling, terwijl de militaire patrouilles, om aan de vijandehoeve van het vijandige sagihoofd. In October werd die moekim lijke benden nergens rust te g u n n e n , zelfs bij herhaling moesten
voor de derde maal beboet, toen genoemde SJECII TOK nabij Djroeë worden uitgestrekt tot in Saree en in de tot Pidië behoorende
verrast en nedergelegd w e r d , te samen m e t zekeren N J A LUCAS, nioa£iins K a l e , L a w e u ë n g , Biheuë en Batee. In de bergen ten
een der Atjehers, die in Blei 1807 bij Samagani 'J inlandsche noorden van de vallei zwierven n.1. de op de voorgaande blz. reeds
fuseliers, de spits van het geleide van een karrentransport uit- genoemde benden rond van PANG DEN en PANG LEII , d i e , bij
makende , overhoop staken en met hunne geweren wisten te ont- verplicht uitwijken naar de zijde van P i d i ë , zich daar aansloten
komen. De beide Beaumont-gewcren van SJECII TOE en N J A LEMAN bij TOKANKOE BïoiHAKAT BATEK 2 ) , zoon vau den in 't vorig vervielen met eenige munitie in onze h a n d e n ; onzerzijds sneuvelde slag (blz. 4) bedoelden afstammeling der voormalige Atjehsche
een marechaussee.
sultunsfamilie TOEANKOE ABIM> MADJJT, en bij de mede vau roof
De kampong L a m L o e b o werd beboet wegens h e t niet aange- en sabil-bijdragen levende bende van panglima MA ASAN , g e ven van de aanwezigheid van een daar te huis behoorenden wezen panglima van T. N J A MAKAM van Lam N g a , die iu 189b'
vijandiggeziude: evenzoo een inwoner der kampong Sihom, die door ous word opgelicht. Veelal vertoefden de benden van PANG
aan een tersluiks in die kampong gekomen vijandiggezinde LEII en PANG DEN in de bosschen op de helling van den Ooudberg
naar de zijde van Lam Teuba en in het boschrijke bergterrein t u s geld en voedsel had verstrekt.
Een gewezen Atjehsche oppasser, medeplichtig ann de b e - schen deze vallei, Seulimeum en I n d r a p o e r i , en hoogst moeiclyk
schieting van Indrapoeri op <) September 1898, werd opgevat was b e t , zonder goede gidsen , h u n n e schuilplaatsen te v i n d e n ,
en door de moesapat tot acht jaren dwangarbeid in den ketting terwijl de bendeu iu het geheim aan levensmiddelen geholpen werden door de bewoners van Lam Teuba en van andere kampongs.
veroordeeld.
Door de bevolking van Indrapoeri aan den rechteroever der Konden de leden der benden , zich voordoende als rustige b e Atjeh-rivier werd een weg aangelegd van k a m p o n g Lhenë aan woners , zelf die levensmiddelen halen zoolang uog niet overal
den weg Indrapoeri — Glc J e u ë n g naar de Kroeëng Aneu, aan- het passenstelsel was doorgevoerd, dit veranderde toen alle
sluitende aan den nieuwen weg van Aneu Galoeëug door Mon mannelijke bewonen in de geheele ouderafdeeling van zulke
Tasië en Pi J e u ë n g naar dezelfde kroeëng O p behoorlijk onder- passen voorzien waren. Toen werd het hun mi'eielijker aan den
houd van wegen en erven iu de kampongs werd door het b e - kost te komen , voor ons werd de onderscheiding van vriend en
vijand gemakkelijker. Om tevens aan de bevolking elk voorstuur toegezien.
De imeum van Djroeë moest wegens idiotisiue van zijne b e - wendsel tot het brengen van levensmiddelen aan vrienden of
trekking ontzet en het bestuur aan zijn z w a g e r , tevens voogd verwanten bij de bende te ontnemen en ook om den roofvan des imeum's minderjarigen zoon , tot diens meerderjarigheid bouw tegen te g a a n , waar nog genoeg goede grond braak l i g t ,
werden aan de bevolking de ladaugbouw en het verblijf in
opgedragen worden.
De menseugit te Indrapoeri weid door de bevolking in beteren de bergen verboden , als ook het opslaan van padi buiten de
staat gebracht.
kampongs.
Om verder de bevolking vau Lam T e u b a i n h e t steunen van de
De ru'stoogst viel bevredigend uit. Het in den aanvang van
1900 te velde staande gewas had , evenals e l d e r s , van de droogte vijandelijke benden te beinociclijken . tevens om meer en beter
geleden. Ook in dit gebied wordt met Javasche padi eene proef alle terreinen te kunnen doorkruisen , bleef gedurende het g e genomen. Door het bestuur werd met de hoofden in overleg heele verslagjaar Lam Teuba door enkele brigades marechaussee
getreden over het herstellen van eene verwaarloosde groot» water- bezet en patrouilleerden voortdurend de bezettingen van Seulileiding, die het water van de Kroeëng L a m K a r e u ê n g , eene meum . Lam Teuba en Kroeëng Haja — op welke laatste plaats tot
zijrivier van de Kroeëng Djreuë, voert naar het sawahgebied uit. December 1899 eene infanterie-bezettinglag — i n onderling
overleg, zoomede in verband met patrouilles van Tjot Mantjang ,
van S i h o m , Peukièh, Aneu (lic en Djroeë.
Over de opvolging door hoofden en bevolking van door het Indrapoeri en Padang Tidji.
Herhaaldelijk werden de vijandelijke benden opgespoord en
bestuur gegeven bevelen viel niet te klagen, en van de hoofden
werd meer en meer medewerking ondervonden, getuige o. a. de aan ben verliezen toegebracht, maar zeer bezwaarlijk was het
h u n n e soms in het hooggebergte verscholen schuilplaatsen
hiervóór vermelde moesapat-veroordeelingen.
te o n t d e k k e n , vooral nadat bij herhaling gidsen van het bestuur
0 imtitt\\»i Scalimeu (Wil tlockiins) '). Iu dit ressort, dat het meest op last van T. MOEDA LHON waren vermjord geworden. Toch
') In Maart ïS'.to werden hij <lii renort tng»leelit du landschappen Olé
.lciicnu' en Lani Lenot, tot hiertoe deel uitgctn utkt hebbende van bei mtsort
Indrapoeri.

;
) ToEANkOE MOF.IIAMAT BATEE viel in Februari ,il. in handen van nat)
patrouille (zie blz. 12 hierna).
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gelakte ook dit opsporen van buniie schuilplaatsen meermalen,
inzonderheid toen, door liet geleidelijk beter medewerken van
,|c hoofden, weer uu en dan vau hen on van ipionnen inlich
tingen werden ontvangen. Zoo «verden byv. in Augustus, oj>
aanwijzing van eeu der hoofden en met behulp van door hen
verstrekte gidsen, een paar gro»te vijandelijke wykplaati u in
hel hooggebergte ontdekt on verbrand en de vijandelijke benden
met verlies verdreven (dit was in hel gebergte ten zuiden van
de Atjeh-rivier. waar T. MOB»A LIIOH toen gemeeue zaak had
gemaakt met TKUBGKOE UI BOBSOEË). In September werd de bende
vau PAKO DÉS in Saree verrast; liu moest ö dooden in onze
handen laten,
zoomede vuurwapenen en munitie. In December
werd, "i 1 aanwijzing van een -j>ion , in het j
bergte ten
noorden van Seulimeum eene groote nederzetting verrast, waar
zekere HADJI MAS koran-onderwijs gaf aan allerlei uitgewi kenen,
die, hoewel uiei tol eene bepaalde bende behoorende, toch zoo
veel mogeljjk aan verzet tegen ons gezi deelnamen. Een ge
sneuvelde, alsmede vuurwopenen, munitie, levensmiddelen,
godsdienstige werken en kleeren vielen ons in handen. Door
eene patrouille van Kroeëng Itaja werd verder in dezelfde
rtiüinl te Tjocreë eene bende overvallen, die KEUTJI HIM van
Beureuugol had vermoord ; eenige leden der bende werden daarbij
neergelegd.
Voor gebrek aan medewerking l>i,j het opsporen van deze en
andere kleine benden, zoomede voor huisvesten van kwaadge
zinden, verzwijgen van bunne aanwezigheid en dergelijke,
werden in hel verslagjaar aan tnoekims, kam pon g; en ook aan
bepaalde personen boeten of andere straften opgelegd.
De toestand was door een en ander allengs zoozeer verbeterd,
dal in de tweede helft van hel verslagjaar zonder bezwaar eene
telefoonverbinding door het Seulimenm-ressort over hei waterscheidingsgebergte naai- Sigli kon worden aangelegd. Aan dit
werk zijn da
il slechfo een paar malen uil moedwil klem e
beschadigingen toegebracht, waarvoor de moekini, waarin de
beschadiging voorkwam, onmiddellijk door oplegging van b
=treng werd gestraft.
In het hooggebergte ten zuiden van de Atjeh-rivier heeft zich
alleen nu en dan eene bende opgehouden onder TKDNGKOK in
BOESOBK, een Pidiërees van afkomst, en zeker moet de nog niet
geheel afdoende medewerking van hoofden en bevolking tegen
deze hoofdzakelijk uit vreemde elementen bestaande bende,
geweten worden aan de omstandigheid, dat zij gesteund wordt
door den reed- meermalen genoemden ï . MOKKA LIION , eene nogal
energieke en zeer ai tieve persoonlijkheids I )at deze bende ten slotte
toch genoodzaakt was om af te trekken , werd reeds hiervóór
aangeteekend (zie lil/.. 6).
PANOLIKA POLKB zelf waagde zich in den loop van het verslag
jaar het eerst weder in de bovenstreken van zijn gebied . torn
hij meende dat, door de aangevangen excursie uaar de Noord
en Oostkust, tiroot-Atjeh grootendeels van troepen ontbloot
was. Nauwelijks echter was hij in Juni met eene bende uit
Pidië tot in Djantoï gekomen, of hü werd daar opgezocht door
de divisie marechau ise • van Seulimeum en teruggedreven. Achter
volgd <>\cr l'antja naar het gebergte in het zuiden van de Pidiëvlakte . werk hij zoo over toast tern^ . dat het aan de marechaussee
gelukte enkele achterblijver* zijner bende in handen tekrüi
POLRM had bij dien 'aanval ai bijzonder weinig succes gehad .
■ laar de hoofden van Pau tja en ttcnëng Reuêng hem waren ont
weken en zich bjj het bestuur hadden gevoegd , terwijl de hoofd u
van Djantoï onmiddellijk bericht zonden van zjjne aankoi
De bevolking van Üoeëng en Awé (kampouga in Djant
aanvankelijk gevlucht weg( ns de ruwheid van POLEH'H n stal
uit vreemde elementen bestaande benden, die vrouwen en kin
deren met geweld uit de woningen hadden gezet om er zelf in
te trekken en die zich de levensmiddelen I i eigenden, keerde
na POLBM'S verdrijving dadelijk terug. Aan de kampongs in
Djantoï. die Babil-bydragen aan POLEN hadden opgebracht, word
hel dubbele bedrag als boete opgelegd.
[n September waagde POLÈH het nog even mei eene bende in
de bovenstreken te verschijnen, in (!<• ho:;. in eene da r inliet
bosch verborgen schuilplaats tusschen de Pantja- en Atjehrivieren te kunnen verblijven. Hij werd echter weder onmiddellijk
verraden en moesl opnieuw overlniasl de vlucht nemen; zijne
schuilplaats in het gebergte werd verbrand. Ditmaal hadden
slechts zeer enkele gegoede personen bijdragen voor zün levens
onderhoud geleverd; zjj betaalden am ons als straf het dubbele
bedrag.
SedeH is POI.KM, door onze troepen overal opgejaagd, door de

bovenstreken van Meureudoe en Samalanga naar Peusangat
gevlucht en, nn daar met den pretendent-sultan e n T . T J I P B I
HAHOAM gevoelige verliezen te hebben geleden , een tijdlang spoor
loos verdwenen. Nadat; verschillende pogingen om zijn spoo
terug te vinden vruchteloos waren gebleven, went in Februari
Maart il. zekerheid verkregen dat hu' zich met andere in verze
zijnde (iroot-Atjehsche hoofden wedor in Samalanga schuilhield
Dok van daar door eene colonne marechaussee opgejaagd, wistei
P01.ÊU en zij'ne medestanders tijdig te vluchten naar het gebergli
ioi\ zuidwesten van de Pidië-vafiei, waar, volgens de laatste
berichten (van einde Maart jl.) de tochten te zijner opsporing
worden voortgezet.
Ook de verblijfplaats van T.MOIDA LHOM ia niet met juistheid
bekend, maar toch bestond er bijna zekerheid dat hü zich schuil
hield in de bergen en bosschen aan de uiterste grenzen van bet
Seulitneum-ressort; er wordt voortdurend naar hem gezocht.
Tot in het begin van het verslagjaar was vooral ook Simileuë
eene door POLÉM en de bendehoofden veilig geachte schuilplaats.
Simileuë is n.1. eciie kampong, gelegen in het hooggebergte aan
den uitersten bovenloop van de Atj^h-rivier, op een paar dagmarschen afstand van Seulimeum, waar POLEH een eigen waki
heeft. Deze kampong werd in Februari 1890 door onze troepen
voor het eerst, en sedert meermalen bezocht, en in .Maart werd
door eene colonne over Sin ileuë gemarcheerd naar Tangsé.
dat in 5 dagen bereikt werd. Behalve naar Tangsé voert van
Simileuë een pad naar Kenmala Dalam.
In den loop van het verslagjaar keerden in de meeste moekims
van de onderafdeeling Seulimeum vele vroeger uitgewekenen
terug, alsook verscheidene volgelingen van vroegere en tegen
woordige bendehoofden, aan wie, tegen betaling van boete,
vergiffenis geschonken en vergunning gegeven went zich opnieuw
in hunne kampongs te vestigen.
De uitgifte van kampongpassen, waarmede in 1898 begonnen
was. \vn-i\ in 1899 in hoofdzaak beëindigd; in alle tot de onderafdeeling behoorende moekims enz.. Saree inbegrepen . werden
passen aan de volwassen mannelijke bevolking verstrekt tot een
totaal van 43*7 op uit. 1899, tegen 1788 op uit. 1898. Voor
zoover na te gaan,"waren nog ongeveer 300 in dit ressort tehuis
behoorende mannen afwezig. Pogingen tot ontduiking van den
posdwang, Cll het dragen van blanke wapenen tegen bet, verbod
in, kwamen nog meermalen voor, maar op een en ander volgde
steeds straf.
Beschadiging van gouveroémentswerken had bijna niet plaat»,
tlef in 1898 nog veelvuldigwegloopen van de bevolking, vooral
van vrouwen en kinderen, bij de nadering van onze troepen,
kwam niet meer voor.
\ erscheidene wegen en bruggen werden op last van het bestuur
loor de bevolking aangelegd. Ken weg van Senlimenm over
Oeulaih naar de AloeëOloeëng (grens met LamTeuba) kwam
voor de helft ||er I: op sommige dagen werden 1Ö0 tot 500
man gelijktijdig aan het werk gevonden. Van hare zijde kwam
de bevolking van LamTeuba met den weg van daar naar Aloeë
(üoeëng eveneens halfweg gereed. Van Seulimeum werd een
weg aangelegd naar DataOaseuë, terwijl lief onderhoud van den
colonne-weg naar Pidië tot aan de waterscheiding, met uit
zondering van de bruggen, aan de bevolking der oostelijkste
moekims opgedragen werd In Kroeëng Raja 'werden door de
bevolking verscheidene goede wegen en bruggen aangelegd,
terwijl een tracé is opgemaakt voor een door do bevolking
van LamTeuba en LamPanaifa aan te leggen weg, die den af
stand tusschen die landschappen met één uur gaans verkort.
Eenige verlaten kampongs werden weder betrokken dooreen
deel der vroegere bewoners. I >e tot het geslacht van hetsagihoofd
behoorende T. TJOET BASJA , niet de waarneming van het bestuur
over Glé.Ieuëng belast, liet aldaar een Bink huis voor zich
bouwen en op zijne aansporing zijn door de bevolking houtwerken
en geld bijeengebracht voor den bouw van nieuwe meuseugit's
te * rlé Jeuëng en Lam Pakoeë.
Het binnenlaudseh handelsverkeer neemt, toe; bij de tramhalte
Keumiroe is door T. MOKDA LATEII van Lam Lenot eene nieuwe
peukan (marktplaats) gesticht.
De rijstoogst viel over het geheel bevredigend uit, doch leverde
niet genoeg op voor de behoefte, ten gevolge van den terugkeer
van vele uitgewekenen; in het tekort werd voorzien door invoer
uit de onderafileelingen Indrupoeri en Lam Haro. Vele vroeger
braak liggende sawahs werden thans weder bebouwd. Het in
den aanvang van 1900 te veld slaande gewas had , evenals elders
in CJroot-Atjeh, doch in mindere mate, den invloed van lange
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droogte ondervonden. Ook in dit reisori worden proeven met
Javaeche zaadpadi genomen.
In Kroeëng itaja werd de door het bestuur geïnde adftthauil
op de in 189:4 uitgevoerde peper aan de rechthebbenden, na
onderzoek van hunne rechten, uitbetaald, behalve de aan nog
vjjandige hoofden toekomende aandeelen. Van het aan T. MOIDA
f 2500 ingehouden en in 's lande kas geatort, in mindering

Tweede Kamer*

Kwamen de militairen patronilleeren in den omtrek van liet
terrein , waar die kleine vijandige benden gesignaleerd waren ,
dan werd naar Tangsé teruggetrokken. Daarom werd besloten

opnieuw een tocht naar Tangsé te ondernemen , maar aangezien
het tevens noodig was die in liet hooggebergte gelegen welva
rende vallei eenigen tijd bezet te houden , moest vooraf een
vivres-depót worden opgericht in het vóór de kloof van Ileniet
op p. in. 42 K.M. afstand van Sigli gelegen Beungga. Ken g e 
volg hiervan was d a t er spoedig geruchten liepen, d a t d e „kump a n i e " opnieuw naar Tangsé zon g a a n , en dit gaf den pre
tendent-sultan aanleiding om aan h e t bestuur te Sigli een brief
te schryven , dal de te Tangsé verzamelde nog tegen ons gezag
in verzet zijnde hoofden daar aan het overleggen waren over
h u n n e onderwerping en d a t hij hoopte gedurende die bespre
kingen met rust gelaten te worden. Natuurlijk werden die o n derwerpingsplannen slechts voorgewend om de na d e Pidiëezpeditie gewenschte rust te erlangen , en had men hieraan n o g
k u n n e n twijfelen, de zekerheid werd verkregen door de bij
onderzoek juist gebleken berichten, d a t de buitengewoon sterke
b e r g s t e l l i u g . die den toegang tot de kloof van Beiiiet — w e g
n a a r Tangsé — afsloot en in 189S door T. OEMA in staat van
verdediging was g e b r a c h t , door den vijand opnieuw was ver
sterkt en bezet.

van h e t in 1878 door hein ontvangen renteloos voorschot
van h e t Gouvernement ad f 7500 , waarop n o g nooit iets was
afbetaald. De peperuitvoer in 1890 ondervond geene belemme
ringen,
en de adat haan] werd eveneens door het bestuur geïnd.
De hassil van de in Kroeëng Kaja gevangen visch , welke haaail
T . MOEOA DAWOT in de laatste jaren aan zich getrokken had ,
werd door b e t bestuur weder toegewezen aan den vanouds
daarop rechthebbenden imeuin vau Kroeëng Ruja.
De post Kroeëng Kaja werd op 31 December 1899 opgeheven.
Te Seulimenm wordt thans geregeld op vastgestelde dagen ,
onder leiding van den civielen g e z a g h e b b e r , nioesapat gehou
den , en van deze rechtspraak wordt meer en meer g e b r u i k g e  j
maakt. De bevolking toont in de rechtvaardigheid van deze i
rechtbank vertrouwen te stellen en vele lastige en soms j a r e n |
h a n g e n d e (juaesties werden voorgebracht en t o t bevrediging
van partyen uitgemaakt. O. m. werd door de moesapat de erfenisN a opvoering van zooveel proviand als noodig was om Tangsé
verdeeling geregeld van bet sedert eenige jaren overleden machtige ten minste één maand te k u n n e n bezet h o u d e n , en n a verken
hoofd van Lam Leot PoTJOET AHAS.
n i n g van n o g andere paden naar Tangsé dan door de kloof van
Van beslissingen , in zaken de X X I I Moekims betreffende . B e n i e t , werd in de eerste helft van Maart 1899 (verg. vorig
door PAXGUMA 1'OI.KM als sagihoofd is geen sprake m e e r ; niets ! verslag, blz. 14 en 58/59), tegelijk van Groot-Atjeh en van
wordt meer aan zijn oordeel onderworpen en zelfs in de ooste ! Pidië u i t , naar Tangsé opgerukt. D e vijand gaf zonder strijd
lijkste en verst af gelegen moekims oefent hy geen gezag meer u i t . | zijne sterke bergstelling by de kloof prijs , toen hy' , in front
j vastgehouden, bemerkte d a t eene colonne, van Groot-Atjeh over
Ondi-raMeeling P*kc Wc. O p politiek gebied viel niets meldens- I S e u l i m e n m , Djantoï en Simileuë naar Tangsé o p g e r u k t , zijn r u g
waardigs voor. De ry'stoogst was voldoende voor de behoefte ; bedreigde. I n alle richtingen vloden de vijandige hoofden met
de nieuwe aanplant had ook hier door de droogte geleden. Door h u n n e benden e n ook de bevolking van Tangsé in de bosschen
dwangarbeiders werd een verbindingsweg tusschen Sabang e n ; van h e t hooggebergte en zelfs naar de W e s t k u s t ; zij werden in
I die bosschen een maand l a n g opgejaagd door onze troepen , die
Balohan aangelegd.
Behalve de schepen, die kolen en ijzerwerken voor kolen- j zelfs t o t h e t op twee dagmarschen van Tangsé in h e t hoogge
loodsen voor de firma DE LANGE & Co. a a n b r a c h t e n , werd de bergte gelegen Geumpaug patrouilleerden, zonder ergens op
haven te Sabang door Nederlandsch-Indische , Britsche , Russi ! tegenstand te stuiten. De hoofden trokken toen met h u n n e
sche , Oostenryksche en Japausche schepen bezocht, welke aldaar benden door het gebergte achter de vallei van Pidië om naar
kolen , water of victualie innamen , en welker gezaghebbers zich Meureudoe, doch werden door eene hen van Tangsé volgende
met de wijze van voorziening in die behoeften voldaan ver colonne ook daar opgejaagd.
klaarden. H e t Britsche stoomschip iveedtef, m e t 11000 t o n
Dat zij Meureudoe als toevluchtsoord kozen was een gevolg
waterverplaatsing, kon zich in de baai gemakkelijk bewegen , van de o m s t a n d i g h e i d . d a t zich in T a n g s é nog bij hen gevoegd
had T . BEX PEUKAX MsOKBUDOI, wiens vader T . MOEHA LATEH
en was binnen een half u u r a a n den steiger gemeerd.
r
De firma DE LAXGE & Co. voorzag zich ook van Bengaalsche I gezag voerde in h e t w estelijk deel van genoemd landschap , d a t
k o l e n , t o t h e t verkrijgen waarvan de Poeloe W é aandoende ] n o g nimmer door onze troepen bezocht w a s , en dat voornoemd
schepen zich anders moesten begeven naar P i n a n g of Singapore. hoofd — een fanatiek Mohammedaan — zich n o g niet a a n ons
gezag onderworpen had.
O n d e r h o o r i g h e d e n v a n A tjen.
Ook in het gebied van T . MOEHA LATEH achtervolgd wordende ,
zetten de vijandelijke hoofden h u n n e vlucht voort n a a r BovenS a m a l a n g a . maar hier werd door T . T J I SAMALANGA en T . SECII
it. Xoordkust.
KOBAT , hoofd van de I I Moekims T o e n o n g , op last van het b e 
(tadenfdreling PW». I n het begin van h e t verslagjaar was het in stuur . a a n den pretendent-sultan , POLÈM , c. s. en h u n n e benden
P i d i ë , d. w. z. de geheele vallei van de federatiën X I I en V I dadelijk te k e n n e n gegeven , d a t zij hen t o t hun leedwezen niet
M o e k i m s , nagenoeg volkomen r u s t i g ; alle oeleëbalangs waren konden h e r b e r g e n , omdat zij dan volgens van h e t bestuur ont
aan ons gezag onderworpen : de bevolking was allerwegeu a a n vangen mededeeling zwaar getroffen zouden worden in h u n n e
den arbeid en de enkele mindere hoofden , alsmede de oelama's, inkomsten.
de teungkoe's en godsdienstige dwepers onder de bevolking , die
Zoo schoot er d a n voor PoLtV , den pretendent-sultan , TOEAXKOE
zich n o g niet in een rustigen en ordelijken staat van zaken ouder : MOEHAMAT BATEE en de mindere hoofden en h u n n e volgelingen
ons gezag wilden schikken , hadden de wjjk genomen naar h e t niets anders over dan op h u n n e schreden t e r u g te k e e r e n , w a n t
afgelegen Tangsé. Deze weinig beteekenende vijaudiggezinden 1 b\j nog verder uitwyken — bijv. naar Peusangan , waar het
sloten zich daar a a n bij den pretendent-sultan en PAXGUMA I hoofd T. T J I niet het bestuur in onmin w a s . — zonden zij te
POLÈM , d i e , eerst verdreven u i t Oroot-Atjeh, daarna ook u i t ver van hun eigen terrein afraken : POLÈM van zijne X X I I Moekims
Pidië en de aangrenzende Moekini V I I , en vervolgens u i t Saina- ! en Moekim V I I : de pretendent-sultan van zijne aanverwanten
langa (zie vorig verslag, blz. 10), mede h u n toevlucht hadden in Pidië, voornamelijk T . TJOEMUO : TOEAXKOE MOEHAMAT BATEI: van
gezocht in T a n g s é , welks hoofd, T. LAMPOE-OEH , zich n o g niet zijne woonplaats B a t e e , en T . BEN PIXKAN van het gebied van
aan o n s gezag onderworpen had. N o g eene andere kwaadgezinde zy'n vader in Meureudoe. V a n rust kon hierbij natuurlijk geen
persoonlijkheid, n.1. des sultans neef TOEAXKOE .MOEHAMAT BATEE ,
sprake zijn ; die werd h u n blijkbaar niet gelaten . en daarom
kwam zich te Tangsé by de daar verzamelde vijandige elementen ■ besloten zij eene oproeping te richten t o t deelneming a a n h e t
voegen , toen h e t ook hem door onze troepen in zijne oorspron verzet aan alle Pidiësche hoofden , wel wetende d a t de Pidiëkelijke woonplaats Batee en in de heuvels van K a l e , waar hij vallei met daaraan grenzende Moekim V I I meer dan eenig ander
zich gedurende en na de Pidië-expeditie ophield, te lastig e n landschap gelegenheid bood t o t verzet tegen ons g e z a g , o m 
onveilig werd gemaakt. Van Tangsé u i t waagden zich n u en dan dat daar niet alleen de beide federatiën j a r e n l a n g vijandig
sommige van de kleinere vijandige hoofden met enkele vol tegenover elkander hadden gestaan , maar ook vele oeleëba
gelingen en geestelijke drijvers in de heuvels van Zuid-Pidië langs onderling in voortdureuden stryd en onmin hadden g e 
en van Moekiru V I I , terwijl TOEAXKOE MOEHAMAT BATEE v a n t i j d
leefd en bovendien h e t omringende heuvelterrein overal gemak
tot tijd, als hij wist d a t geene afdeelingen van onze troepen kelijke gelegenheid bood om zich , zoo noodig . terug te trekken.
zich daar b e v o n d e n , t o t in het gebergte van Kale doorging. W e l was a a n den strijd van de oeleëbalangs onderling en van de
Handelingen der Staten-Generaal

Bijlagen.

19C0—1901.

10

r*. 2.]
Koloniaal verslag van 1900. [Nederlandsen (Oost-) Indiè'.J

federatie']] tegen elkander ecu einde gekomen door de Pidiëexpeditie en door onze wijze van optreden en besturen na afloop
daarvan , maar de tijd was n o g te kort geweest om liet gezag
van het Gouvernement door ingrijpende bestnnraregelingen zoodanig te bevestigen , dat onrust verwekken niet meer mogelijk
WM< en vooral kon hier en d a a r , waar een zwak en weifelend
hoofd het bestuur voerde (zooals b. v. in Pan té Radja en Keun i a n g a n ) , of w;iar liet wettige hoofd minderjarig was (zooals in
N d j o n g ) , of waar familieleden van de roorname vijandige hoofden aan het bestuur waren (zooals in Tjoeinbo), dan wel waar
onderlinge twist en tweespalt tussohen den oeleëbalang en m i n dere hoofden bestonden (zooals in E e u m a n g a n en Sama I n d r a ) ,
ten minste op geheime hulp en steun gerekend worden.
Om nn bovendien alle geevtdrijvers op hun hand te krijgen
en tot bet hervatten van don strijd in Pidië aan te s p o r e n ,
werd door den pretendent-sultan en PoLEV opnieuw in hunne
brieven aan de hoofden de .heilige oorlog" tegen de .kalirs"'
afgekondigd , en trokken zij daarna met h u u n e benden door
Triè'ng Gadeng naar 1'antéKadja. namen van daar den bijna
80-jartgen , versuften oeleëbalaug met zich mede en vervolgden
hun weg- naai - Ndjong. In dit oeleëbalangschap werd het bestuur gevoerd door Am ziekelijken, sedert overleden T. TJOBT
MOEHAKAT Ai'AN. als waarnemend oeleëbalang voor het j o n g e
kind van den iu 1897 overleden ons Bteeds zeer vjjandigen laks a m a n a , die te KoetaSawang zijne woonplaats had e n waar zich
ook n o g de weduwe en het kind ophielden. In deze koeta
n u , d i e , door een vrij hoogen met bamboe-doeri beplanten
wal en voorliggende natte gracht omgeven , uitmuntend voor
verdediging geschikt w a s , nestelde de pretendent-sultan zich
met zijne volgelingen I bier sloot zich bij hem aan de vroegere
panglima p r a n g van den l a k s a m a n a ,

PAVGLIXA TJOET ADAM g e -

neeten , die zich ia 1898 bij T. OK.MA in Pidië had opgehouden
met eeüe kleine bende , en die , sedert OEUA'S vlucht naar de
W e s t k u s t , niet die b e n d e , welke van roof leefde, had rondgezworven in her gebergte ten zuiden van de moekim MoesaLangiën.
E e n e compagnie infanterie, die op d a t oogenblik in Asem Koerubang, de koeta van het hoofd van Ije Leubeuë, bivakkeerde, rukte
onmiddellijk tegen E o e t a S a w a n g o p , dat stormenderhand g e nomen werd (Mei 1899): aan de vijandelijke bende werd een
gevoelig verlies toegebracht, on zij gimr in verschillende richtingen uiteen : de pretendent-sultan h a d , zooals later bleek, bij het
oprukken van den troep dadelijk de vlucht genomen naar zijn
bloedverwant T. TjOZKBO, die hem eene schuilplaats verleende.
N a de te Koeta .Sa wang geleden nederlaag (verg. vorig verslag,
ld/.. 59) was van samenwerking der voorname vijandige hoofden
geen sprake m e e r : zij zwierven heen en w e e r , ieder voor zich
met meer of minder volgelingen, in verschillende gedeelten van
P i d i ë . hoofdzakelijk echter in de aan regeeringloosheid ten prooi
zijnde IX Moekims Eeumangan , en hier en daar iu geestelijk
wakeuë-gebied.
Dat de IX Moekims Eeumangan zulk een bijzonder gunstig
terrein vormden voor vijandige elementen h a d verschillende oorzaken, a l s : het geringe gezag van den ruim 7(1 jarigen oeleëbalaug:
de omstandigheid dat de weduwe van diens voorganger BEHTABA
EEUMANGAN, die veel invloed iu E e u m a n g a n h a d , nog om politieke redenen te Koeta Radja moest worden gevangen g e h o u d e n ;
de invloed op wereldlijk gebied in h e t zuidwestelijk gedeelte van
het oeleëbalangschap — moekim Lam E u ë — van den ons vijandigen HABIB Eossran en in de moekim Tiro van de godsdienstleeraars (tenngkoe's) van dien n a a m . terwijl onder de geschetste
omstandigheden zoowel HABIB HOSSEIN ais de tenngkoe's Tiro
zich bijden pretendent-sultan of bü PANGUMA POLÊÏI, liefst by den
laatste om zijn godsdienstig fanatisme, hadden aangesloten.
Toch h a d . in weerwil van dit a l l e s , na de aan den vijand
toegebrachte nederlaag te K o e t a S a w a n g het verzet van de toen
weder rondzwervende bendehoofden zóó weinig te beteekenen ,
dat het in Pidië gelegerde 12de bataljon kon worden aangewezen . om van einde Mei af deel te nemen aan de toen aanvangende excursie ter Noord- en O o s t k u s t ; het handhaven toch
vi u ons gezag en bet herstellen van de rust in de geheele
Pidië-vallei en Moekim Vil kon zouder eenig bezwaar worden
overgelaten aan hei te PadangTidji gelegerde 14de bataljon en
aan de vaste bezetting van den post Sigli. T o t vergemakkelijking
zijner bewegingen, en om c. q. mede benut te worden bij de te
ondernemen patrouilles, werd aan den commandant der genoomde
mobiele troepen in het Pidiësche, den luitenant-kolonel P . II.
VAI DKB WEDDES , bovendien nog een peloton cavalerie ter beschikking gelaten.

Evenmin leverde de hernieuwde actie van den pretendentsultan en I'OLIM bezwaar op o m , met het in de bovenstreken
der XXII Moekims ((jirnot-Atjeli) gelegerde veldbataljon, de
bergbatterij . de cavalerie en cenige brigade's marechaussee op
excursie naar de Noord- en Oostkust te gaan.
Ten einde in Pidië zooveel mogelijk met troepen in alle richtingen te kunnen o p t r e d e n , niet te ver verwijderd te zijn van
het heuvelterrein, aan HABIB Honm gemakkelijk het verblijf in
zijn gebied te kunnen ontzeggen, in de nabijheid te blij ven van
het meest aan wanbestuur ten prooi zijnde deel Tan d e I X Moekims E e u m a n g a n , en tevens de koeta van T. TJOKMBO spoedig
te kunnen bereiken . werd nu (begin Juli 1809) door een deel
van het 14de bataljon een bivak betrokken in de kampong
Djenmpa, en zoowel van hier als van Sigli uit met kracht begonnen aan het aanleggen van verschillende colonne-wegen van
l ' I a 2 M. breedte in verbinding met de grootere w e g e n ,
gedurende de Pidië-expeditie aangelegd.
Aan de vijandige hoofden en benden werd voorts geen oogenblik rust g e l a t e n : overal en van verschillende zijden werden zij
onafgebroken opgezosht en nagejaagd, en het gevaar van hier
of daar in onze handen te vallen werd dan ook eindelijk zóó
g r o o t , dat zij wederom de wijk namen naar Meureudoe, en van
d a a r , toen onze troepen daarheen oprukten en in het westelijk
gedeelte — te Grong Grong aan de Ijeurafjan-rivier — een
bivak betrokken (October), door het gebergte van Samalanga
de vlucht namen naar l'eusangan, waar zich toen geen troepen
bevonden en zij derhalve konden hopen gedurende den regentijd
rust te vinden bij T. T J I PEÜSANGAH te T.jotPi.
In Pidië trad toen dadelijk opnieuw volkomen rust in , en het
mag zeker een opmerkelijk feit heeten, dat van de Pidiësche
oeleëbalangs geen enkele ons gedurende de minder rustige periode
afviel, niettegenstaande zij zoo kort geleden onderworpen waren
geworden. Dat zij de vijandige hoofden en benden niet met de
wapenen in de hand uit hun gebied verdreven, mag geen verwondering b a r e n , daar het dragen van vuurwapenen in de
geheele Pidië-streek verboden i s : het tegenwoordig stelsel
toch beoogt met eigen kracht en eigen middelen aan het verzet een einde te m a k e n , terwijl, zoo aan de oeleëbalangs vergund werd hunne bevolking gewapend te doen optreden . h e t
onmogelijk zou zijn vriend van vijand te onderscheiden. Alleen
hadden iu 1898 de Pidiësche oeleëbalangs als overgangsmaatregel vergunning gekregen om in de door hen bewoonde
koeta's 20 a 25 van vuurwapenen voorziene volgelingen te o n derhouden en zich persoonlijk met deze gewapende volgelingen,
mits voorzien van eene Xederlandsche v l a g , binnen de grenzen
van hun gebied te bewegen, ten einde zich eventueel te k u n n e n
vrijwaren tegen aanranding van persoonlijke vijanden en tegen
gewapende invallen van buiten. Voor de meesten h u n n e r , die
van deze v e r g u n n i n g bij de hernieuwde actie van onze vijanden
geen gebruik maakten om aan benden van soms enkele personen
bet komen of verblijven in h u n gebied te ontzeggen , en aan
enkele oeleëbalangs, die zelfs niet beletten dat door overigens
rustige bewoners uit hun gebied nu en dan werd deelgenomen
aan beschietingen van onze patrouilles door vijandiggezinden ,
werd die vergunning in den loop van 1S99 ingetrokken . en
voorts werd van elke gunstige gelegenheid gebruik g e m a a k t om
door hoofden en bevolking vuurwapenen te doen inleveren.
(Jok werd voor het gebrek aan activiteit, of voor nalatigheid
in het waarschuwen dat vijandige benden of bendehoofden zich
in hun gebied ophielden, a a n verschillende hoofden, in verband
nier hunne inkomsten en naarmate van hunne t e k o r t k o m i n g e n ,
eene boete opgelegd en de opgebrachte gelden besteed voor h e t
aanleggen van wegen en het maken van bruggen in het land
tot verbetering van de communicatie.
Ben feit is het dat w i j . gedurende den geheelen duur der
aanwezigheid van de vijandige benden . de meeste medewerk i n g ondervonden van de beide Pidiësche hoofden, die zich i n
1898 het langst en hel hevigst tegen ons badden verzet, n.1.
T. BEBTABA GLOEMPAKO PAJOHO en

T. MAXTBOI GABOT, en d a t alle

overigen zonder onderscheid zich-beijverden om tegenover ons
den -eliiin te vermijden van ander- dan uit nooddwang en zoo
kort mogelijk d-n vijand ter wille te zijn.
[ntU8SChen belette de tijdelijk minder rustige toestand aan het
bestuur niet om voort te gaan met het treffen van allerlei m a a t regelen en r e g e l i n g e n , die in de toekomst voorgoed rust en
orde moeten verzekeren en de welvaart bevorderen.
Zoo kwam de regeling van de inkomsten der hoofden van de
binnenlandscheoeleëbalangschappen . in 1898 reeds aangevangen,
thans voor allen tot stand , en ieder kan nu vrij , langs eene
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haven naar k e u z e , over de door ons aangelegde wegen , e n waar

geregeld kon worden.

I n I'anté Radja gaf de afgeleefde oeleëbalang T. SjAaiiOKDiN ,
mogelijk over de rivieren, in-, uit- en doorroeren zonder aan
afpersingen van binnenlandsche en kust*oelee*balangi bloot te die op zijn ouden d a g tot dweepzucht vervallen w a s , eindelijk
staan.
gevolg aan zijn reeds bij herhaling geuit voornemen om naar
Voorts werd bij gonv. besluit van 2 .lanuari 1900 i r . 6 aan i Mekka te g a a n ; door bemiddeling van het bestuur werd zijn
alle hoofden eene vaste schadeloosstelling toegekend voor h e t zoon T. RADJA SOLEIMAN tot oeleëbalang aangesteld. Deze in de
verhod om handel te drijven in opium en voor het daardoor te eerste jaren door zijn half-kiiidsc.hen vader geheel verwaarloosde
lijden nadeel; zij waren m e t deze regeling zeer ingenomen.
zoon heeft nog veel leiding noodig om in de door het bestuur
Met registratie van de aanwezige vuurwapenen werd een aan- ! gewenschte richting zijn gebied te besturen. Op een voor den
goeden gang van zaken in I'anté Radja gevaarlijk te achten vervang gemaakt.
Omtrent de moekim Iboih (zie vorig verslag, blz. 14) werd trouweling van den jeugdigen oeleëbalang . den Atjehschen h a n door het b e s t u u r , in overleg met de betrokken hoofden, be- delaar N'.IA AMAT, werd in 't laatst van 1899 door het bestuur
slist dat T. OBSMAM KOETA DABO die moekim weder aau T. de band gelegd . toen gebleken was dat hij zich aan afpersing
BINTABA BURG RANA WANOSA zon afstaan, die derhalve weder als op Chineezen had schuldig gemaakt. Wegens het onderhouden
oeleëbalang het oppergezag zou voeren over de JU Moekims van betrekkingen met aan ons gezag vijandige elementen werd
Boengiëh . Iboih en Mangki, met het rechtstreeksch bestuur over NJAAMAT bij politieken maatregel (art. 47 van h e t IiegeeringsIboih. 'f. BBS PBANG MANGKI verzochi wegens vergevorderden reglement) naar Bandong in de Preanger Regentschappen verleeftijd afstand te mogen doen van het bestuur t e n behoeve van wijderd (gouv. besluit dd. 3 Februari 19U0 n°. 20).
zijn zoon T. RAJEO, hetgeen werd t o e g e s t a a n , terwijl T. RAJBO
In Keuiuala overleed in Juli 1899 het krachtig met het bestuur
tevens erkend werd als panglima p r a n g over <lo III Moekims. medewerkende hoofd T. BEK KM MAI.A, en daar hij slechts twee
Over de moekim Boengiëli voert het gezag T. RADJA MOEDA nog zeer jeugdige zonen naliet, werd, in overleg m e t de hoofden,
B B A H I K , oom van T. BlHTABA BLASQ RANA WANGSA. De i n k o m een zijner broeders tot waarnemend oeleëbalang aangesteld.
sten van deze drie hoofden werden door het bestuur vastgesteld.
I n Keumangan liet, zooals hiervóór b l e e k , het i u l a n d s c h b e In Ije Leubeuë moest het bestuur ingrijpen om een einde te stuur te wenschen over. Hierin kwam v e r b e t e r i n g , toen de i n maken aan de werkeloosheid van den oeleëbalang T. MA-I:. Zijn vloedrijke en energieke POTJOKT Dl RAXBONG door het bestuur op
broeder T. OKSJCAN KOETA BAEO werd aangesteld tot panglima vrije voeten kon worden gesteld. Van de zijde van K e u m a n g a n
p r a n g en tevens werden vier petoewa's benoemd, allen op eene werden gedurende de aanwezigheid van de vijandige hoofden en
vaste bezoldiging uit de inkomsten van den oeleëbalang. Sedert benden allerlei pogingen in het werk gesteld o m , zonder betaling
die regeling gaat daar alles naar wensch.
van de in 1898 geëischte som van f 25 000 (verg. vorig v e r s l a g ,
T.OESJIANKOETA BAEO, eene energieke persoonlijkheid . maakte blz. 1 8 ) , hare invrijheidstelling te verkrijgen. Het bestuur bleef
zich schuldig aan het opkoopen van vijf' in Groot-Atjeh bij het echter onwrikbaar op h e t eenmaal ingenomen s t a n d p u n t s t a a n ;
hoofd van kampong Djawa gestolen Beanniout-geweren en hield gaf te kennen d a t de kans op invrijheidstelling geschaad werd
zich daarna een tijd s c h u i l ; daarna genoodzaakt zich weder aan door den minder rustigen toestand in het oeleëbalangschap, welke
te m e l d e n , werd hij gestraft met inlevering van de vijf'gekochte, slechts nadeel opleverde voor hoofden en bevolking; dat wij met
benevens negen hem persoonlijk toebehoorendeBeaumont-geweren eigen middelen orde en rust zouden herstellen , en dat verzoeken
en het stellen van eene waarborgsom van 8 2000. A a n deze tot invrijheidstelling niet zouden worden in overweging genomen,
vóórdat aau den gestelden eisch was voldaan. Eindelijk werden
eischen werd door h e m voldaan.
In Ndjong kwam in October de ziekelijke waarnemend oeleë- de verlangde f' 25 000 door de verschillende hoofden opgebracht, en
balang T. T.IOKT MOEHAHAT ADAN te overlijden: in overleg m e t toen mi bovendien orde en rust allerwegen hersteld waren , werd
de hoofden en oudsten van N d jong werd tot zijn vervanger g e - aan POTJOKT DI RAMUOXG hare vrijheid weergegeven, nadat zij vergekozen T. HAD.TI BKAHIM LOEKXG POBTOB. Daar dit zeer energieke ving had gevraagd voor het vroeger door haar aanmoedigen vau het
hoofd echter bij het bestuur onder verdenking stond te voren verzet tegen ons g e z a g , waarvan een schriftelijk bewijs ons in
met den vijand te hebben geheuld . werd van hem eene waar- handen was gevallen, en nadat zij plechtig had beloofd: met al haar
borgsom van S 5000 g e ë i s c h t , benevens de inlevering van 25 gezag te zullen medewerken toe handhaving vau r u s t , orde en
Beaumont-geweren. Tevens moest zijne moeder POTJOET DI MKU- veiligheid in het Keumangan'sche ; dat zij zich voortaan in alle
EKÜIMIK te Xdjoug gaan wonen. Aan al deze eischen werd vol- opzichten naar de bevelen van het bestuur zou gedragen , en
daan. T. HADJT BKAEIH gaf kort daarna bewijzen van activiteit e n dat haar neef en opvolger iu het gezag over het rechtstreeks
medewerking door aan vijandige elementen het verblijf in Ndjong door haar bestuurde gedeelte van het oeleëbalangschap, na
te ontzeggen en door aan den commandant der tijdelijke b e - afloop van de poeasa, het onderwijs zou volgen aan de inlandzetting van Poetoe A r a ' ) de verblijfplaats aan te wijzen van den sche school te Koeta Radja. Voor de invrijheidstelling van T.IOKT
ons vijandigen T. TJOET ADAN en zijne bende in de vallei van MANJA, de tegelijk met POTJOET DI RAMBONG gevangen genomen
T joeboeë, gelegen in de heuvels ten zuiden van Moesa-Langiën; dochter van T . BKNTARA KEUVANOAN , w e r d , overeenkomstig een
de bende werd daarop overvallen en nagenoeg geheel in de pan vroeger gedaan aanbod , v e r l a n g d . dat zij zich zou scheiden
van T. BEN PEDKAN MEDEEDDOE. Deze echtscheiding werd door
gehakt.
l u Moesa-Langiën . waar de keudjroeëns gedurende het leven
van T. TJOET MOEHAHAT ADAN eene dusdanige zelfstandige positie

badden ingenomen d a t het bestuur in de meeuing verkeerde
dat zij als zelfstandige oeleëbalang- waren aan te m e r k e n , werd
van hen gevorderd , ten overstaan van den nieuwen waarnemend
oeleëbalang van N d j o n g , T.HADJIBRAIIIM , te verklaren, dat hun
gebied moest beschouwd worden als aan Ndjong o n d e r h o o r i g ,
waarop hunne hassil-inkomsten dienovereenkomstig geregeld
werden. T. BRAHDJ verklaarde daarop voor de orde en rust zoowel in Ndjong als in Moesa en Laugiën in te staan.
l u Triëng G a d e n g stierf in November 1899 de oude panglima
en werd opgevolgd door zijn zoon T. SOLEIHAN.
In Gloempang Pajong wist de bejaarde, doch nog flinke oeleëbal a n g de rust op afdoende wijze te h a n d h a v e n , terwijl hij o p b e vredigende wijze met het bestuur medewerkte. Eene sedert vijt
j a r e n bestaande veete tusscben hem en T. TJOET MoEHAMAT ADAN
van Ndjong, die aan Gloempang Pajong veel moeielijkhedon
veroorzaakte, omdat Ndjong de aangewezen u i t - en invoerbaven
voor Gloempang Pajong ia, werd door bemiddeling van h e t bestuur bijgelegd, waarop T. BBXTABA GlOElCPANG PAJONG de koeala
Ndjong weder tot uit- en invoerbaven koos en de hassilverdeeling

T. BEKTAEA KEUIUNOAN uitgesproken

en ook T.IOKT MANJA op vrije

voeten gesteld.
In Titenë werd aanvankelijk van den oeleëbalang t e n opzichte
van de vijandige bendehoofden en benden . evenals van vele
andere Oeleëbalangs, weinig medewerking ondei v o n d e n ; zij
waarschuwden ons steeds te laat. N a d a t ook hy had medebetaald
aan de opgelegde boete en gezien had dat: het verzet voor ons
van weinig beteeken ia was en daarentegen aan hoofden en bevolking slechts nadeel berokkende, veranderde hij van houding
en was her op zijne aanwijzing, dat onze troepen er in slaagden
in zijn gebied de bende van PANGLIMA POLÊM in Juli 1899 uit
het Pidiësche te veriagen.
In den inwendigen toestand van de V I I I Moekims Sama I n d r a
kwam eene groote verbetering, toen door het op ons verlangen
gesloten huwelijk tusschen de dochter YMI T. MANTROI G \I:OT en
den oudsten zoon vau T. BKNTABA SAMA INDKA meer toenadering

tusschen deze beide voorname hoofden was gekomen en hunne
j a r e n l a n g e Veete w e r d b i j g e l e g d .

| ;.<

'I'. MANTBOI GAEOT , die gedurende de Pidië-expeditie gevangen
genomen w e r d , was in liet begin van 1899 izie vorig v e r s l a g ,
blz. 18) in zijn gezag hersteld , na het in onze handen stellen
van een , h a q g a n t j i n g " van 8 4000. De onderlinge positie en
'i Deze bezetting las daar om de werkzaamheden te dekken van den in inkomsten der voornaamste hoofden in dit gebied konden nu
aanleg z()nden weg van TcnpinRaja over PovtoeAra en Panté Radja naar worden geregeld; T. RADJA BOEKIT, de met de dochter van T.
MANTROI GAEOT gehuwde oudste zoon van T. SAMA INDKA , werd beHeureudoe,
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noemd tot panglima prang der \ III Moekims en T. MAHTBOI,
oudste zoon van T. MAHBADJA, tut badaj van dezen.
T. AMAT GLÉ TJOET, een tegen ons gezag gekant familielid
van T. SAMA [BDBA, sneuvelde in September 1899 bij eene ontmoeting van een onzer patrouille! met eene bende, waarbij
T. AMAT zich had aangesloten, <'ii in Oetober onderwierp zich
di- iuieuin van ïoengkob, d.e, na storting van eene waarborg*
lom voor zijn g 1 gedrag en gehoorzaamheid aan onze bevelen,
in bet gezag over de moekim ïoengkob hersteld werd.
V.iii de voorname boofden in dit gebied is thans nog alleen
vijandig T. BHAIMM LHO KADJOZ; een mede-hoofd Tan LBOKADJOI

In

den aanvang v n 18'."9 mede naar Tangsé en daarna met

den preteodent*sultan en POI.IM naar Meureudoe en Bamalanga

u i t g e w e k e n , was ToiAinOK MOEHAMAT B A T H met deze vijandige
hoofden ook naar Pidië teruggekeerd en nam daar met zijne
ten koste van de bevolking levende bende aan beschietingen
van o n / e patrouilles deel, om eindelijk, toen hij het in Pidië
te benauwd kreeg, opnieuw naar K a l e . Luweuëng en Batee
de wijk te nemen. Miereen korten tijd heen en weer zwervende en
van de bevolking bijdragen voor den «heiligen oorlog'' eischende
tot onderhoud van zich en zijne b e n d e , zond hij een zendeling
naar h e t bestuur te 'Sigli om te vragen of hij nog op vergifmeldde zich bij het bestuur aan en kreeg vergunning om zich fenis kon hopen en schreef daarna zelf een brief om kennis te
weder te vestigen in het door hem bestuurde gedeelte van Lho geven van zijn voornemen om zich te onderwerpen , hopende
waarschijnlijk zoodoende eenigen tijd met rust gelaten te worden.
Kadjoe. T. BBAHIM is uit Pidië gevlucht.
Ten opzichte van de Kawaj XII — eene reeks berglandschap- Toen hij echter bemerkte dat e r , zoodra zijn terugkeer in g e pen tussehei. Pidië teu noorden en eenige staatjes r a n d e W e s t - meld gebied bekend w a s , van Padang T i d j i , Seulimeum e n
kust (Meulaboh t m KroeëngSabé) ten /uiden — valt weinig te Kroeëng Baja dadelijk patrouilles op hem afkwamen , stak hij
zeggen. Slechts met een viertal van deze landschappen — Keumala in een paar prauwen des nachts over zee n a a r Oostelijk-Pidië
Dalatn, Beungga. Tangsé' en Geumpang — luidden wij tot over, meldde van daar wederom schriftelijk aan het bestuur te
d u s v e r , len gevolge van onze tochten d e r w a a r t s , eenige aan- Sigli d a t hij binnenkort zich zou komen onderwerpen , maar
raking. Werden aanvankelijk — in 1898 in de drie eerstge- eerst zijne vrouw moest afhalen in P e n s a n g a n , waar zij zich benoemde landschappen , in begin 1^99 alleen in Tangsé — door vond in het gevolg van den pretendent-sultan , en nam in alle
de aanwezigheid van benden kwaadwilligen vijandelijkheden tegen stilte de wijk naar eene n e d e r z e t t i n g , Goegob geheeten. Deze
ons gepleegd, en was ook h e t hoofd van Tangsé T . LAMPOE-OIB nederzetting was gelegen in het Pidiêsche, in het gebergte t e n
(wiens vader zich het feitelijk gezag over de Ta ngsé-vallci slechts zuiden van Moesa-Langiën , waar zijn zwager , de met zijne halfhad aangematigd) ons tot dusver vijandig gezind , een kort g e - zuster gehuwde TOEANKOE RAIMA SULEIMAN , zoon v a n den in h e t
leden — J a n u a r i 1900 — naar Tangsé gezonden detachement verslagjaar overleden ToKABKOl MOEIIAMAT LAMBADA, al sedert de
marechaussee ontmoette nergens tegenstand. Alhoewel T. LAMPOE- Pidië-expeditie in 1898 rustig woonde. Deze wijkplaats in het
OEII bij de nadering van deze troepen weder v l u c h t t e , bleven gebergte was n.1. t o t dusver aan het bestuur onbekend geblebevolking en mindere hoofden rustig in de kampongs en boden ven , maar door TOEAXKOE MOEIIAMAT BATEE'S vlucht daarheen
aan den colonue-coinuiandant geschenken voor den troep aan. werd ze verraden e n in de maand J a n u a r i 1900 's nachts door
De overige landschappen van de Kawaj X I I liggen allen in eene patrouille overvallen, waarbij een paar volgelingen van
het hooggebergte boven Meulaboh, W o j l a e n Teunom , en daar- TOEAXKOE MOEHAMAT gedood werden en TOEANKOE KADJA SOI.EIMAN
met zijne echtgenoote in onze handen vielen. Aan TOEAXKOE
mede hadden wij n o g geen enkele aanraking.
MOEIIAMAT BATEE gelukte het n o g tijdig te ontsnappen. Sedert
heeft hij u i t Goegob opnieuw schriftelijk a a n h e t bestuur t e
OaéersHeeling VII Meeliuii PWië. ') In de eerste vier m a a n d e n , n a - Sigli zijne onderwerping a a n g e b o d e n , hetzij omdat hij t h a n s
dat PAm;MMA POLÉM en de pretendent-sultan weder n i t S a m a l a n g a werkelijk het voortdurend opgejaagd worden moede i s , hetzij
en Meureudoe in het Pidiêsche waren t e r u g g e k e e r d , ondervon- dat hij wederom hoopt d a t wn', in afwachting van zijne k o m s t ,
den ook de V I I Moekims den terugslag der hernieuwde actie. hem eenigen tijd rust zullen laten.
De invloed van PANGLIMA POI.IM

was in de Moekim VII nog

groot genoeg om eenig volksverloop t e doen o n t s t a a n , vooral toen
de twee voornaamste imeums , die van Beurabo en van Beudaja,
door benden van POLEN werden opgelicht en inedegevoerd. N a d a t
echter de tochten van onze patrouilles in h e t heuvelterrein de
vijandige hoofden en benden hadden doen besluiten uit die
streken te verdwijnen , keerde de toestand spoedig weder ten
goede: de opgelichte imeums werden toen weder losgelaten en
meldden zich bij het bestuur a a n , zoodat thaus alleen n o g de
imeum van Tandjong, een verknocht aanhanger van PANGLIMA
POLÊ* , voortvluchtig

is. Zoolang

intussehen

PASGLIMA POLÉM

vijandig blijft, zullen kleine rustverstoringen nog kunnen voork o m e n , vooral in het heuvelterrein, en blijft voortdurende waakzaamheid en activiteit een vereischte, hoewel de omstandigheid .
dat PoLBJf zich telkens genoopt ziet om ver van zijn gebied
en invloedsfeer rond te zwerven, zijn invloed onmiskenbaar doet
tanen.
Met betrekking tot de onder het controle-ressort van den gezaghebber te P a d a u g Tidji staande V MoekiinsKalé, Laweuëim
en Biheaë en de I I I Moekims Batec zij hier nog vermeld, dat
dit gebied in de eerste helft dezer eeuw een twistappel vormde
tusschen de POLÉM'S en de PAKBH'S van P i d i ë . later tusschen de
PAKEH'S en den tak van het sultansgeslacht. die vóór onze
komst in Atjeh zich ophield met het zeerooversbedrijf ter noordku3t van Atjeh van uit K o e a l a B a t e e . en van welken t a k thans
de te Koeta Radja

wonende

TOEAXKOE ABD<> MAD.IIT (zie l)lz. 7

hiervóór) het hoofd is. Bij slot van rekening is d a t gebied wel
aan Pidië gebleven, maar die geheele streek ondervindt t h a n s
nog de gevolgen van dien jarenlangen onrustigen toestand. De
bevolking is er dun gezaaid, het aantal verdachte elementen
betrekkelijk groot en voor een energieken en vagebondeerenden
woelgeest als TOEANKOE ABDO MADJIT'S z o o n . TOEAXKOE MOEHAMAT,

was dat eenigszins verafgelegen en hem goed bekende boschrijke
heuvelterrein als 't ware aangewezen o m , toen iu 1898 de strijd
in het Pidiêsche o n t b r a n d d e , eene bende vagebonden te verzamelen, zich quasi bij den pretendent-sultan en Pm.KM aan te
sluiten en als bendehoofd van daaruit aan het verzet deel t e
nemen.
i

> Deze onderafd«eling behoort admin'stratief tot Groot-AQeb..

Tegelijk met den brief van TOEANKOE MOEHAMAT BATEE ontving

het

hestuur uit Goegob een schrijven

van T. MOEDA LEHMAN

(SOMMMAN) , oom v a n PANGI.IMA POLÉM . die mede zijne onderwer-

ping a a n b o o d . waarschijnlijk uit v r e e s , nu deze schuilplaats
ontdekt w a s , ook hier of daar in onze handen te vallen.
Aan den brenger van de beide in één couvert gesloten brieven
werd door den ambtenaar te Sigli mondeling te kennen gegeven : d a t het bestuur niet in briefwisseling trad met vijandige
hoofden; dat voor allen zouder uitzondering de regel g o l d :
„onvoorwaardelijke o n d e r w e r p i n g " , en dat daarna de eischen
van het bestuur werden medegedeeld.
Intussehen werd door patrouilles h e t tot dusver onbekend g e bleven bergterrein in den omtrek van Goegob doorzocht, terwijl
ook daar de n o g niet onderworpen hoofden en verdere vluchtelingen opgejaagd werden.
I n F e b r u a r i j l . , toen TOEANKOE MOEHAMAT BATEE zich in T a n g s é

met eenige gewapende volgelingen aan den voet van het g e bergte b e w o o g , stuitte hij zoo onverwachts op eene marechaussee-patrouille , dat het hem niet meer mogelijk was t e
ontsnappen. Hij werd gevankelijk naar Koeta Kadja overgevoerd. N a zijne omzwervingen ter Westkust was hij reeds vroeger
(verg. h e t verslag van 1896, blz. 11) op gemelde hoofdplaats
onder bestuurstoezicht gesteld geweest, m e t verbod om Koeta
Kadja zonder uitdrukkelijke v e r g u n n i n g te verlaten. Desniettemin
was hij in het begin van 1896 naar Pidië ontvlucht. Hem thans
weder te Koeta Kadja t e doen verblijven, kwam niet geraden
voor: hij werd dan ook naar Batavia opgezonden en sedert, bij
goiiv. besluit dd. 19 April 1900 n". 2 5 , m e t toep;issing v a n
art. 47 van het Kegeeringsreglement, naar Tondano (residentie
Menado) gerelegeerd.
T. MOEDA LEHMAN , die zich laatstelijk mede in Tangsé ophield,
gaf gevolg aan den ontvangen raad en stelde zich in Februari
jl. vrijwillig in handen van het bestuur.
In de moekims K a l e , L a w e u ë n g , Biheuë en B a t e e , zoomede
in de overige tusschen en ten noorden van den Weesberg en den
Goudberg gelegen moekims en boschterreinen, die in December
in alle richtingen doorkruist werden , stootten onze patrouilles
ner'jens op t e g e n s t a n d : alleen werden enkele schoten gewisseld
met eenige tot de kleine bende van PANGLIMA M A ASAN behoo-
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rende lieden. die met achterlating van ecu paar dooden over- I geweken bevolking dier streek te dwingen tot terugkeer en aanhaalt de vluclit namen en verdwenen. Eenige weken l a t e r , in r a k i n g niet ons best u u r , zou het wenschelijk geweest zijn eenigen
't laatst van Februari jl., trachtte eene patronille dit bende* tijd in -Meureudoe te vertoeven en het geheele landschap in alle
hoofd in zijne schuilplaats in Kale te overvallen { hij w i i t echter, 1 richtingen, vooral in het aangrenzende heuvelterrein, af tepatrouilhoewel g e w o n d , te o n t s n a p p e n ; bij die gelegenheid werden leeren , maar berichten omtrent vijandige bewegingen in de l'aseizijne vrouw en kinderen als gijzelaars aangehouden. Deze itreek maakten het noodig een en ander tot later uit te stellen.
Dientengevolge kwam er geen verbetering in den inwendige*!
MA ASAN is de vroegere panglima prang van den in 1890 in
onze handen gevallen T. N « MAKAM vau Lam Nga ( X X V I toestand en die werd n o g minder goed, toen de pretendentMoekimi in Groot-Atjeh); hij zwierf sedert diens dood in de sultan en POI-EMc. s., opnieuw uit Pidië verdreven, in Meureudoe
hergen en bosscheu rond , waar hij zich aansloot bn' ToMJncoi hun toevlucht zochten, en de p r e t e n d e n t - s u l t a n , gesteund door
IfoMLUUT Uur.i: als deze zich in de bovengenoemde moekiin T. BKK PEUKAX, er voor zich eene hassil wist te heffen van de
ophield . en verder van roof en brandschatting ten koste van | u i t te voeren peper en pinang.
de bevolking leefde. Op deze kleine rooverbende wordt nog steeds
Gelukkig konden in het begin van October 1899 een paar comSi MI veel mogelijk door onze patrouilles jacht gemaakt.
pagnieën van het 12de bataljon in Meureudoe worden gelegerd;
Evenals in Pidië werd ook in de Moekima v i l , de V Moekims de/.e betrokken een bivak te Grong Grong aan de BeuratjanKali-, LawenSng en Biheuë en de I I I Moekims Batee door het ' rivier in het gebied van den vijandigen inieum van Beuratian .
bestuur een aanvang gemaakt met het registreeren van de nog ten gevolge waarvan niet alleen dadelijk een einde kwam aan
in het bezit van hoofden en bevolking zijnde v u u r w a p e n e n , alle onwettige heffingen van T. BEN PKUKAN C. S. , maar waardoor
waarvan er overigens bij verschillende gelegenheden werden in- alle in Meureudoe aanwezige vijandiggezinden, zoowel hooiden
geleverd en buitgemaakt. Aan enkele hoofden, moekims en als m i n d e r e n , ook de pretendent-sultan en PHI.ÉM, genoodkampongs moesten verder zoowel voor het verleeueu van huis- zaakt waren de vlucht te nemen en door Boveu-Sainalanga af
vesting aan vijandige personen, als wegens nalatigheid in het " te trekken naar Boven-Peusangan. waar zij hun heil zochten
doen van tijdige mededeeling omtrent h e t aanwezig zijn van bij den nog met het bestuur in onmin levenden T. Tri P I : I S A \ . ; A \
b e n d e n , in den loop van het verslagjaar boeten worden opgelegd, | té Tjot Pi.
welke steeds op de vastgestelde tijdstippen werden voldaan.
Als straf voor het opbrengen door Meureudoe van de hierboven
vermelde hassil aan den pretendent-sultan werd door het bestuur
Ten slotte verdient nog vermelding, d a t de trambaan van een extra-uitvoerrecht per kojang peper en pinang geheven.
Sigli over P a d a n g T i d j i naar Keudé Breuë voltooid w e r d e n voor Voorts werd T . T J I MKUKSÜDOI gestraft met tijdelijke inhouding
het publiek verkeer in de maand November 1699 opengesteld van zijne hassil-inkomsteu, ten einde pressie op hem uit te oefenen
kon worden. Beschadigingen aan de baan kwamen niet voor en tot krachtiger optreden en flinker medewerken met het bestuur
ook n a m de aanvankelijk n u en dan voorkomende vernieling : om voorgoed rust en orde in zijn land te brengen en zijn gezag
van de telephoonverbinding en het stelen van afstand paaltjes een beter t e bevestigen. Vooral is hij zeer zwak tegen T. BEN PEUKAX .
e i n d e , toen aan hoofden en bevolking, in wier gebied zulks ; met wiens zuster — POT.TOET AMANSAEK — hij gehuwd is en welke
vrouw veel invloed op hem heeft.
geschied w a s . een paar maal boeten waren opgelegd.
In aansluiting aan deze trambaan werd in het laatst van het
Hadden onze troepen in J u n i slechts even aanraking gehad
verslagjaar een a a n v a n g gemaakt met liet opmeten van het tracé met eene kleine vijandelijke bende in het gebied van T. BEN
van het door Pidiè' naar Meureudoe loopende deel van den t r a m - PEIKAX , welke bende met achterlating van een paar gesneuweg van Sigli n a a r Lho S e u m a w é , tot het aanleggen waarvan velden dadelijk op de vlucht was g e g a a n , in October, na onze
bij de Indische begrooting voor 1900 gelden werden bewilligd. tijdelijke vestiging te Grong G r o n g , werd slechts eenmaal een
Dit geschiedde gelijktijdig van Sigli en Meureudoe u i t , zonder eenigszins ernstiger tegenstand geboden door eene bende, die
dat daarbij tot dusver eenige overlast werd ondervonden. Het zich had opgesteld in kampong Meunasah Manjang, aan den
bepalen van het tracé gescliiedt door de genie . in overleg met linkeroever der Kroeëng Meureudoe, eveneens in het gebied van
het civiel bestuur en met de hoofden, en daarbij wordt zooveel BEN PEIKAN ; de bende liet 18 dooden in onze handen.
mogelijk rekening gehouden met de belangen der bevolking ,
Ofschoon de vijandige hoofden , T . MOEDA TJOET LATEII , T. BEN
hetgeen mede zal geschieden bij het aanleggen van de aarde- PEIKAN en IMEÜM BEUKATJAN , nog voortvluchtig zijn. is de bevolbaan , waarmede in J a n u a r i 1900 is begonnen.
king nagenoeg overal in hare kampongs teruggekeerd en heeft
zÜ den gewonen arbeid hervat.
(MeriHeeliBf. Lbo Srnniawv. I n het begin van J u n i 1809 vertrok
Door de trein-koelies van de te Grong Grong gelegerde comuit S i g l i , onder bevel van den civiele.i en militairen gouver- pagnieën w e r d , in aansluiting aan den w e g in Pidië van Teujdn
n e u r . eene uit de verschillende wapens samengestelde colonne, Raja over P a n té Radja naar de grens van Meureudoe, een weg
die ten doel had een bezoek te brengen aan alle landschappen aangelegd van die grens over G r o n g Grong naar de Meureudoeder Xoordkust van Atjeh. Sommige dier landschappen toch wareu rivier, en deze weg wordt aan den linkeroever dier rivier voortniet of slechts in naam aan ons gezag onderworpen en die on- gezet naar de grens van Samalanga. waar hij weder moet a a n derwerping moest dus in werkelijkheid t o t stand gebracht of sluiten aan den daar door de hoofden onderhanden genomen
althans voorbereid worden ; in andere werd ons gezag wel e r - weg door dat landschap naar Peusangan.
kend , maar moesten aanwezige vijandige elementen met den
E e n bijzonder nadeelige factor voor de nog niet onderworpen
3terken arm worden verwijderd, dan wel zich tegen het gezag hoofden van Westelijk Meureudoe i s , dat ten gevolge van den
van den oeleëbalang verzettende mindere hoofden tot rede worden aangevangen tramaanleg van Sigli naar Lho Seumawé. waarvan
g e b r a c h t ; weder in andere landschappen moesten de noodige het eerste gedeelte moet loopen van Sigli door Pidië en W e s t regelingen worden getroffen om de onderlinge verhouding van Menrendoe tot aan de rivier van dezen n a a m , het landschap
verschillende hoofden en h u n n e inkomsten vast te stellen na Meureudoe bezet moet blijven, dewijl van twee zijden tegelijk
plaatselijk onderzoek. Ook was het noodig in verschillende aan den aanleg van dien weg gewerkt wordt. Aan die weerspannige
staatjes zich te vergewissen of de inwendige toestand er wer- hoofden is hierdoor het verblijf in Meureudoe ontzegd zoolang
kelijk w a s , zooals hij door de hoofden werd afgeschilderd.
zij zich niet onderworpen h e b b e n ; T. T J I MEI REI DOE heeft hierdoor eene gunstige gelegenheid om voorgoed zijn gezag met onze
Meureudoe, I n d i t ' landschap was de ontvangst uitstekend. krachtige en rechtstreeksche hulp in bet geheele landschap te
T. T H MKÜBEÜDOI en diens neef T. BKN S i , die ge/.ag voert vestigen.
in de bovenstreken tusschen d e B r i w e u ë - , Meureudoe-en Olèmr i v i e r e n , deden alles wat in hun vermogen was o m o n s een
Samalanga.
Dit landschap gaf stof tot groote tevredenheid.
goeden indruk te geven van den toestand in hun gebied. In het
Toen in J u n i 1^99 de expeditionaire colonne door Samalanga
westelijk gedeelte van Meureudoe, waar 1 BEN 1'LTKAX of diens trok, was overal de bevolking rustig aan den arbeid; nergens
vader T . MOED. T J O R LATEII

en

de imenm van Beuratjan

het

1

viel een enkel schot en nergens werden gewapenden aangetroffen,

gezag in handen h e b b e u , had T. T J I weinig of niets in te bren- terwijl T . T n SAMALANGA den gouverneur en zijn gevolg niet ver
gen : de bevolking had . daar genoemde hoofden ons gezag vij- van zijne woonplaats, gelegen aan de Samalanga-rivier, opwachtte
andig gezind zijn en gevlucht waren , de kampongs verlaten.
j en op de kende Samalanga alles voor eene behoorlijke ontvangst
Urn T. T J I te steunen in het herkrijgen van invloed en gezag i en het onder dak brengen van de geheele troepenmacht en de
in dat deel van Meureudoe, alsook om de voortvluchtige hoofden 1 trein-koelies had doen gereed maken.
tot onderwerping te brengen dan wel te noodzaken om het land
Ook in de I I Moekims T o e n o n g . het gebied Tan T . SJÏCH EOBAI
te verlaten, zoolang zij het eerste niet verkozen. en om de uit- ' (zie vorig verslag, blz. 15). was alles even rustig.
Handelingen d e r Staten-Generac.1
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Wapenen (blanke) werden alleen Bedragen door de hoofden,
die daartoe van het bestuur schriftelijk vergunning hadden,
maar later verklaarde T. T J I aan den controleur, d a t , " , -e groot

zijn ge/.ag in Samalanga ook was, hij toch nog niet kou beletten
dat wapenen werden gedragen als de .kompanie" veraf was,
Omdat er in het land tussehen verschillende kleinere hoofden
en zelfs tussehen sommige kampongi te veel onderlinge reeten
bestonden en men elkander te weinig vertrouwde om ongewapend
naar keudé's en dergelijke te gaan of ongewapend zich door het
land te bewegen. Aan den gouverneur gaf hg te kennen, dat hü
hoopte dat zijn

land nok in aanmerking zou komen voor den

aanleg van een spoorweg, zooals in Groot-Atjeh, en hü beloofde
ZOO spoedig mogelnk een aanvang te /.uilen maken met den aanleg
van een weg van west naar oost, aansluitende aan de aan te

leggen wegen door Meurend
u Peusangan. Hij verzocht daar*
toe evenwel deskundig toezicht van bestaurswege, daar hij en
zjjne onderhoorigen van behoorlijken wegaanleg geen voldoende
begrip hadden. I n voldoening aan den door het bestuur gestelden

eisch had hij de ons vjjandiggezinde Groot-Atiehsche en andere
hoofden het verblijf in zijn gebied ontzegd , belovende dit eventueel ook in den vervolge te zullen doen.
Ui het begin van October deelde T . T J I SAMAI.AMIA aan het bestuur

te Lho Seumawé' schriftelijk mede . dat wam r de vijandige voorname hooiden door onze troepen uit Meureudoe verdreven werden
en

a l s d a n , zooals te verwachten was, de wijk mochten nemen

naar de II Moekims Toenong van Samalanga, hy en T. SBCH

KOBAT wel alle mogelijke moeite zouden doen o:n iien daar te
w e r e n , doch dat zij niet sterk genoeg waren om ben gewapenderhand te verdrijven, indien zij eene groote gewapende bende
bij zich hadden en weigeren mochten heen te gaan. Hem werd
daarop door den controleur geantwoord, dat als hij in dergelijke

omstandigheden onmiddellijk kennis gaf van de verblijfplaats
der vijandige hoofden en beuden aan den colonne-commandant
in .Meureudoe, hij <rc('n gevaar liep van beboet te worden.
T. T.n en de verdere hoofden van Samalanga hebben zich
hiernaar g e d r a g e n , terwijl allen de meest mogelijke hulp verleenden aan de c o l o n n e , die in November de vijandige benden
door Samalanga naai- Peusangan vervolgde.
Ook toen viel in Samalanga nergens een schot: overal was de
bevolking rustig aan den arbeid en niemand droeg wapenen.
In Pendada, de aan Pensangan grenzende onderhoorigheid
va ii Samalanga, bivakkeerde in J u n i 1899 de geheele expeditionaire
colonne gedurende een nacht in en rondom de k e u d é , aan de
koeala Peudada. Deze k e u d é , die een paar jaren geleden door
T. T.n PIUSASOAH was v e r b r a n d , zag er nog zeer armoedig uit.
T. MnEDA PxUDA.UA, die de colonne aldaar o n t v i n g , gaf aan
den troep een paar ossen ten geschenke en wilde ook geen
betaling aannemen voor de door hem voor de bereden wapens
verstrekte g a b a , zooals hij zeide uit d a n k b a a r h e i d , omdat in
1898 door de . k o m p a n i e " aan den overmoed van T. T J I Pr.u9A3QA3 gewapenderhand een einde was gemaakt. Hij verklaarde
tevens d a t , als de nieuwe excursie door Peusangan zou afgeloopen zijn , de keudé wel meer naar belmoren zou worden opgebouwd , omdat hoofden en bevolking thans vertrouwen hadden
in den krarhtigen en daadwerkelijken steun van de , kompan i e ' ' . die nu had bewezen de rustige en goedgezinde bevolking
te willen beschermen.
In het geschil omtrent het huwelijk tussehen PoKOïT MBBAB
GAUBAXO, zuster van T. TJISAHALAXCA,en T.TJI PIXSANGAN , kon
natuurlijk ook in het verslagjaar geen beslissing worden genomen
vanwege de houding door T. T.n PKUSABSAH tegenover het bestuur aangenomen. Intusschen is aan het bestuur gebleken dat
in de/.e quaestie eene zeer dubbelzinnige rol is gespeeld door
T. N r a RAIOA BfoiDA SICTIA van Meurasa, schoonvader van T.
TJI SAMAXAJIOA, waardoor de oplossing dezer aangelegenheid veel
moeielijker i~ dan ze aanvankelijk scheen.
Peusangan. In dit landschap was sedert de korte militaire
excursie in 1898 (verg. vorig verslag, blz. 1 6 ) , die een einde had
gemaakt aan het stoken van onrust door T. T J I PxUSAHOAjr in de
aangrenzende Oostkuststaatjes en in P e u d a d a , onderhoorigheid
van Samalanga, VA iele aan hei voeren van onwettig gezag' in

gedeelten van Gloempang Doea, Bawang en Nisam, eeneenigszjns bijzondere toestand ingetreden. T. T J I nl. had zich gedurende

ons optreden in Peusangan teruggetrokken teTjotPi, eene onbeduidende kampong mei kleine keudé, gelegen in het gebergte
aan den bovenloop der Peusangan-rivier, en iedere aanraking
mei ona ontweken, [n de vlakte van Peusangan hadden wij toen .

zooals bekend is, in het geheel geen tegenstand ondervonden

en daar waren de jongere broeders van T. T.n hunne opwachting
komen maken bij den gouverneur. Van deze broeders werd daarbij
vernomen dat zij allen van hun ouderen broeder nooit anders
dan leed hadden ondervonden en dat ook de bevolking , ofschoon
zij uit vrees niets durfde zeggen , zjjn bestuur moede was.
T. T J I wordt geschetst als eene zonderlinge , zeer stompzinnige
persoonlijkheid met een zeer wreeden aard. Voor züne onderdanen
een zeer grillig en bijzonder gevreesd tyran , is hij voor de ambtenaren een hoogst lastig bestuurs-instrument, heden vergetende
wat hij gisteren beloofde en in hooge mate koppig en eigenzinnig.
Toen de beide oudsten van T. TJI'S broeders, T. MAIIBAWA
DjBUMPA en 'I'. .Mei DA T J I , die ieder in een deel der benedenstreken een vrij zelfstandig gezag voeren , verklaarden dat zjj
instonden voor de vredelievende gezindheid der bevolking in de
v l a k t e , welke bevolking geheel naar hen luisterde; dat zjj zich
in staat voelden om niet alleen orde en r u s t , maar tevens den
vrede te handhaven met de aangrenzende landschappen . zoomede om T. T J I te beletten zjjn gezag en invloed in de benedenstreken te hernemen , zoolang hü tegen het Gouvernement
in verzet bleef, werd hun opgedragen voor een en ander zorg
te dragen , onder mededeeling dat zü de bevelen van het bestuur rechtstreeks zouden ontvangen , tot tijd en wijle T. T.n
zicli zou onderworpen hebben en zijne verbonding tot het Gouvernement opnieuw zou zijn geregeld.
Toen daarop de troepen uit Peusangan vertrokken waren , zag
T. T J I zich genoodzaakt te Tjot P i te blijven, dat hij toen i\<-\\
weidschen naam „ daroj aiuan " (zetel der veiligheid) gaf, en
van waar bij door zijne ivchtstrceksche volgelingen , deels lieden
uit de bovenstreken , deels de gewezen bezettingen van zijne
bentingi in Bawang en Gloempang D o e a , in d e n beginne strooptochten liet houden in de v l a k t e , hetgeen hem echter weldra
door zijne broeders met een deel der te wapen geloopen bevolking belet werd. Op den Glé Kapaj . den ( i l é S a b é en enkele
andere heuveltoppen ten zuiden en zuidwesten van deze , lieten

de benedenlandsche hoofden daarop wachtposten plaatsen, en

zoo bleef T. T J I gedurende de eerste helft van 1899 alleen gezag
voeren in de bovenstreken. Hij herhaling deed h i j , van Tjot Pi
u i t , stappen om weder met het bestuur in aanraking te k o m e n ,
maar den grooteu van hem verlangden s t a p : . daartoe zelf naar
Lho Seumawé op te komen om de bevelen van het bestuur te
vernemen ", stelde hij steeds uit.
Toen nu in J u n i 1899 de expeditionaire troepenmacht uit het
westen Peusangan's grondgebied betrad, werd ze door T. MAHBADJA
DJKUAIPA bijzonder gastvrij ontvangen en haastte T. T J I zich om
te Gloempang P a j o n g , w a a r , op aandringen van T. ÜAHBAnjA ,
in en om diens woning het eerste bivak betrokken w a s , niet de

noodige nederige verontschuldigingen volgens de Atjehsche adat,

de verzekering zijner gehoorzaamheid te komen aanbieden.
Hij bood daarbij vier slaelitossm ten geschenke aan. W a a r schijnlijk dacht hij op die wijze aan de reis n a a r L h o Semnawé
te ontkomen , maar toen de eisch van zijne opkomst naar Lhc
Seumawé gehandhaafd bleef en hem daarbij zelfs werd opgedragen twee dagen later per gouveraementsstoomer — welke op
dien datum voor Koeala Radja (Doi) zou liggen om levensmiddelen aan te voeren — daarheen te g a a n , omdat bij verklaarde
moeielnk te k u n n e n loopen , vlood hij in den nacht vóór den
bepaalden ochtend van vertrek opnieuw naar zijn „ zetel der
veiligheid" Tjot P i .
Ten einde hem dadelijk te toonen . dat die , daroj a m a n "
alleen in zijne verbeelding bestond, werd toen besloten, na de
fourageering , niet rechtstreeks door te rukken naar de Paseistreek , maar eerst nog de bovenstreken van Peusangan met
Tjot P i te bezoeken. In die bovenstreken langoren tijd te blijven
o m , met bezetting van T. T.n's woonplaats . in verschillende richtingen te patrouilleeren, en zoodoende zoowel op hem als op het
zich bij hem aansluitende deel der bevolking van die streken
pressie uit te oefenen tot hernieuwde onderwerping . met gelijktijdige goede kans om hem door dood of ballingschap voor zijn
gebied onschadelijk te m a k e n , was op dit oogenblik, hoe gewenscht ook, niet doenlijk om dezelfde reden als waarom zulks
in Meureudoe niet kon geschieden (zie de vorige blz.), en dit
moest dus . bjj niet hernieuwden vrijwilligen terugkeer van T.
T J I , tot later uitgesteld worden.
Er werd daarom via de woonplaats van T. MoKDA T J I in Oostelijk
B e n e d e n - P e u s a n g a n , waar de colonne, evenals in het gebied van
MAHBADJA DJXUXPA naar behooren ontvangen w e r d , en waar ook
volkomen rust en veiligheid heerschten , naar Boven-Peusangan
opgerukt en een bivak betrokken in de kampong A w é G e u t a h -

< ietenën Gatehoen , waarbij slechts weinig tegenstand werd onder*

•
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v o n d e n , nadat do colonne den Glé Kiseh was voorbijgetrokken.
Na van hier uit een bezoek te hebben gebracht aan Tjot l J i ,

bij welken tocht eveneens slechts onbeduidende tegenstand werd
p e b x l e n , en ten gevolge waarvan T . T J I nop dieper het binnenland in vluchtte , werd door het gebergte opgerukt naar Koeta
S a w a n g , de woonplaats van het hoofd van het landschap van
dezen n a a m , en van daar over Lbo Seumawé naar (Jeudong.
Nadat de troepen Peusangan verlaten h a d d e n , deed T. T J I
op den (Jlé Kiseh en op den aan de overzijde der l'eusanganrivier gelegen Olé Kocboe versterkingen oj)wer|ien en bezetten,
om zoodoende aan de noordzijde den toegang tot den niet veilig
gebleken ,zetel der veiligheid" af' te s l u i t e n ; hetzelfde deed hij
op den Tjot Kala . welke heuvel ten westen van Tjot P i , mede
aan de Peusangan-rivier gelegen , den toegang afsluit van het
pad , dat uit de vlakte over de bergen via Djoeli naar Tjot 1'i voert.
In de beuedenstreken bleven rust en orde gehandhaafd door
MAHKAHM

DJIÜVPA

en

T. MOEHA T.n . die bovendien

beloofden

door h u n gebied een verbindingsweg aan te leggen tusschen
Samalanga en Sawang.
Aldus bleef de stand van zaken t o t d a t , na de bezetting van
Meurendoe, hiervóór op bis. 13 geschetst, de pretendent-sultan ,

pangDoea en Sawang, bewaart T. Uom>i T.n nut en orde, en
beide hoofden verleenden aan den commandant d e r troepen alle

mogelijke hulp; gedurende het gevecht onzer troepen tegen den

vjjand op den Glé Kiseh stond de bevolking der vlakte toe te
kijken en hield zich -inkt onzijdig.
Aan de Peusangansche hoofden werd te kennen gegeven dat van

het landschap, ook na betaling van de in 1898opgelegde boete,

verhoogde rechten geheven zouden worden , indien T. T J I zich QOg
in Peusangan ophield in verzet tegen het Gouvernement. Om echter
mi en dan voor bewezen diensten aan T. MAHRADJA DmnttA en
T . MOEDA T J I eene geldelijke belooiiing te k u n n e n geven , werd bij
besluit van den gouverneur bepaald, dat daartoe een vierde Tan
de aan T. T J I toekomende hassil zou kunnen worden bestemd.
De in 't laatst van 1892 getroffen regeling (zie het verslag van
1893, blz. ti), waarbij aan T. T J I een deel gelaten was van de
hassil der landschappen Gloempang D o e a , Sawang , Nisani ,
Tjoenda en Bajoe, van welke hij toen t e n behoeve van h e t Gouvernement had afstand g e d a a n , was intnsschen door de Indische
Regeering (besluit dd. 31 Ootober 1899 n ' . 4 4 ) , uit aanmerking
van al hetgeen in den laatsten tijd o m t r e n t T. T J I ' S ontrouw
gebleken w a s , vervallen verklaard.

PANCLIMA POI.EM , T. BEX PBCXAX en andere nog tegen ons in verzet

zijnde mindere hoofden met hunne volgelingen , noodgedwongen,
n a a r BoTen-Pensangau vluchtten en T . T J I , naar hij d a c h t , eene
welkome aanwinst van strijders brachten.
Ons bracht deze vlucht naar Peusangan het groote voordeel,
dat nu tegelijk de beide voornaamste nog vijandige Atjehsche
hoofden konden aangegrepen en de Feusangansche aangelegenheid ter hand genomen kon worden.
Onmiddellijk marcheerde dan ook van Sigli over Meurendoe
en Samalanga eene colonne onder den luitenant-kolonel P. H .
VAN HEI: WEDDEN n a a r Peusangan (November 1899), r u k t e , n a
verdrijving v a n den vijand uit zijne stellingen op den Tjot Kala,
over Djoeli naar Tjot P i , en bracht daarop den vijand een zeer
gevoelig verlies toe bij de vermeestering van zijne zeer sterke
heuvelstelling op den Glé Kiseh. I n beide gevechten werd door
onze troepen zeer dapper gestreden, w a n t niettegenstaande
's vijands stellingen bijzonder sterk waren , werd geen oogenblik
geweifeld om tot den storm over te gaan en tot het handgemeen
te komen. I n zijne versterkingen op den Glé Kiseh liet de vijand
35 gesneuvelden liggen
Misschien zagen de voorname vijandige hoofden kort na deze
nederlaag de fout van vereenigd optreden i n , o f w e l leverden
de onherbergzame bovenstreken van Peusangan boven Tjot Pi
geen voldoende levensmiddelen tot onderhond o p , zeker is het
dat z i j , na aanvankelijk te zanien gevlucht te zijn i n de richting
van Blang Laka (Gajoe-landen), kort daarna uit elkander stoven
en ieder zijns weegs g i n g : de pretendent-snltan met gevolg zette
zijne vlucht voort door de Boveu-Boelohsche landschappen en
door Geudong naar de kampong Biram in Boveu-Keureutoe en
werd sedert ook daar weer verdreven (verg. blz. 18 onder . f'aUoti") ;
T. T J I PEISAN'IIAN hield zich met een klein gevolg schuil in de bosBehen van Boven-Peusangan (waar hij in Februari j l . aan ontbering
en vermoeienis zou gestorven zijn) ' ) , en ten opzichte van PAXGI.IMA
POLKM w e r d , na een gerucht dat hij bij een der gevechten tegen
onze troepen zou gewond of gesneuveld zijn , vernomen dat hy
door het met bosch bedekte gebergte van Peusangan weder in
westelijke richting zou zijn g e v l u c h t , zooals later gebleken is
(verg. blz. 8 hiervóór) eerst naar Samalanga en vervolgens naar
het gebergte bezuiden de Pidië-vallei.

Qloempang Doêa, Sawaug, Nham, Tjoenda en Bajoe. In deze landschappen , van de invoering der scheepvaartregeling in 1893 af
tot iu 1898 de verbonden oeleëbalangschappen g e n o e m d , omdat
zy volgens de regeling van de commissie DEIJKEKHI>I'F-S< IIEHKH
een bond vormden tegen Peusangan , en desvereischt elkander
met de wapenen tegen dat landschap moesten steunen , waartoe
in 1893 aan de hoofden dier landschappen vuurwapenen en
munitie verstrekt w a r e n , viel in het afgeloopen j a a r op politiek
gebied weinig bijzonders voor
Bedoelde verstrekking h a d , zooals uit het vorig verslag (Idz.
15/16) blijkt, weinig nut opgeleverd: in verband met het tegenwoordig gevolgde stelsel o m , zoo noodig , rust en orde met onze
eigen troepen te herstellen en ook te handhaven , gelastte de
gouverneur in het afgeloopen jaar de inlevering van de bewuste
v u u r w a p e n e n , voor zoover ze nog aanwezig waren.
In al deze landschappen was in 1899 de politieke toestand
g u n s t i g ; alleen bleven nog enkele gedeelten van de Boelohlandschappen in verzet tegen het gezag van d e n oeleebalang van
Tjoenda.
H e t hoofd van Boeloh Beureugang , T RADJA HITAM , vertrok
in Mei 1898 met

TOKATCOI MACRHOED

(zie vorig v e r s l a g ,

blz

1 0 , waar hij ten onrechte als TOEANKOI: MOHAJUD vermeld staat)
naar I' idië , om in dat verslag vermelde redenen. Hij had hierbij
gerekend op een blijven optreden v a n onze zijde i n gelgker voege
als al de jaren te voren , en niet voorzien d a t wij met troepen
het land zouden gaan doorkruisen en daadwerkelijk ons gezag
en dat van de hoofden der landschappen zouden doen eerbiedigen en ieder ondergeschikt hoofd geleidelijk zouden stellen op
de p l a a t s , welke hij behoort in t e nemen . met regeling van zijne
inkomsten in verband met die van den oeleebalang.
Door deze wij/.e van optreden onzerzijds was hij genoodzaakt öf
zich als vijand te g e d r a g e n , óf tevreden te zijn met eene ondergeschikte positie in Tjoenda onder het gezag van T. T J I , met
erkenning van d
iniacht van den pretendent-sultan om hem te
verheffen tot zelfstandig oeleebalang. Hij bleef tot dusver vijandig , maar ontweek tevens gestadig alle a a n r a k i n g met onze
troepen. Tweemaal werd eene poging gedaan om hem des nachts
te overvallen; de eerste maal in S e p t e m b e r , waarbij ons 3 , eu
Door onze troepen was intnsschen Tjot P i t o t bivakplaats ge- de tweede maal in N o v e m b e r , waarbij ons 9 zijner volgelingen
kozen , welke plaats als zoodanig uitmuntend w a s , daar T. T J I met h u n n e wanenen in handen v i e l e n ; hij zelf echter ontkwam
er sedert J u n i 1899 verscheidene woningen en ook loodsen voor beide keeren. Hij en de overige nog vijandige ondergeschikte
hoofden uit de Boeloh-streek sloten zich medio 1899 aan bq onze
logies van benden had doen bijbouwen.
In weerwil van het uiteengaan d e r voorname vijandelijke hoof- vijanden in Blang Mangat en Geudoug, en in November trok
den en benden werd besloten Tjot Pi voorloopig met een klein T. KADIA HITAM met den pretendent-sultan naar Boven-Keureutoe,
gedeelte der colonne bezet te houden , terwijl het grootste ge- toen deze van Peusangan door de Boeloh-landschappen derwaarts
vluchtte. Sedert was h i j . volgens bericht . weder uit Keureutoe
deelte den pretendent-snltan volgde naar Keureutoe.
In dezen toestand k w a m , totdat h e t bivak te Tjot Pi in in de bovenstreken van Boeloh teruggekeerd en werd hij door
Februari 1900 werd opgeheven, geen wijziging; de bezetting patrouilles van LhoSeumawé weder opgejaagd. Zijn stiefvader,
patrouilleerde in alle richtingen in het bergterrein der boven- die panglima prang was te Ni-aiu en zich had schuldig gemaakt aan
s t r e k e n , zonder ergens meer verzet te o n d e r v i n d e n , en een berooving van Tjoendasche handelaren . werd door T . T J I TJOEHDA
gedeelte van de bewoners der kampongs, bezuiden den Glé Riseh aan het bestuur te LhoSeumawé uitgeleverd en veroordeeld.
g e l e g e n , was in hare kampongs teruggekeerd en hield zich rustig.
De hoofden van Boehdi K a j a . Boeloh Blang Ara en Paleuë
In de westelijke henedenhelft v a n h e t landschap , van de grens hadden zich ook nog niet gemeld bjj h e t bestuur en waren voortmet Peudada tot aan de Kroeëng L a n t j o e , bewaart T. MAIII.AIUA v l u c h t i g ; door h u n n e landschappen kruisende patrouilles van
DJEÜMPA , in de oostelijke helft, tot aan de grens metf Gloem- LhoSeumawé stuitten nergens op tegenstand, liet hoofd van
Boeloh K a m p o n g T e u n g o h onderwierp zich : zijne verhouding tot
T. T J I TJOEVDA werd door bet bestuur geregeld.
'i Sedert is dit overlijden bevettigd.
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De colonnes, die in Juni en December 1890 door Sawang,
Nisam, Tjoenda en Bajoe trokken, werden overal door de hoof
den 'ip do vriendschap pel jjkite wjjze ontvangen; er viel nergens
een schot, ook niet in de Boeloh-streek, toen laatstbedoelde
colonne . van Lam Bajoeug komende . dwars door deie .-treek naar
LhoSeumawé' marcheerde, Niettemin kun in Juni Bajoe niet
tonder gevecht bereiki worden , omdat eene vijandelijke bende
van TKI NHKüK TAPA , bij welke rich T. BHLBOTBIHOvanBlang
Mangat (zie hiernevens had aangesloten of omgekeerd, /icii ver
sterkt had in het heuvelterrein achter de Aloeè* Awé, waarlangs
de dnor ons aangelegde groote weg van Lho Seumawé' naar Gendong loopt; de brug over «ie AloeöAwé bad de bende daarbij
vernield. Met achterlating van eenige dooden werd de vijand
spoedig u i t deze stelling verdreven ; hardnekkig werd zij niet

verdedigd,

[Nederlandsen (Oost-) Jndië.J
T. MoiDA LATKII daarna Bajoe in den arm h a i genomen om die

verhoogde rechten van de Gendongsche producten en van den
voor dat landschap bestemden invoer te uut luiken, werd hem
eene boete opgelegd.
Blang Mangat t 8amakoero en Blocr. In de beide laatstgenoemde
landschappen werden rust en orde niet verstuurd ; de verhouding
tosschen hoofden en bevolking was vriendschappelijk; hetzelfde
was het geval met het hoofd van Blang Mangat en de bevolking die
in de vlakte woonde, maar in de heuvelachtige hu ven si reken
van dit landschap, voornamelijk Lho Triëng en Mbang , werd
verzet gepleegd door T. B H LHO TIUKNO. die gemeene zaak had
gemaakt met Ttmroxoa TAPA en zijne Gajoe's (zie lager onder

„Qeudong" en ■ JEmtrwuto*'*). Deze T. BEN LHO Tanüra is de oom

en

geweten voogd van T. MoKHAKAT XAI'IAII , hoofd van Blang
lie t landschap Nisam werd b e b o e t , omdat uit een onderzoek Mangat. Toen laatstgenoemde meerderjarig werd. wilde de oom
gebleken was dat vier bewoners van dit gebied hadden deel het gezag niet vrijwillig aan zijn neef afstaan; van daar onder
genomen a a n de beschieting van onze troepen in Oitober 1898 linge twist en tweespalt, welke in 1898 ten gevolge h a d d e n , dat
bij den tweeden tocht naar Tjot Triê'ng, en T. Ri NISAM werd T. B H (JIIO T B I H Q verhuisde naar de onderhoorigheid Mbang
gestraft met eene persoonlijke boete en de verplichting tot in aan de Boven-Pasei-rivier gelegen en daar het gezag in handen
levering van eenige vuurwapenen , omdat hij dit feit tegenover hield (zie vorig verslag, blz. 17). Met behulp van de Gajoe's
het bestuur verzwegen had , in plaats van de daders uit te leveren. keerde hij evenwel in Mei 1899 naar Lho Triè'ng terug en richtte
Daar h e t liootd van Gloempang D o e a , tegen het strenge ver daar een viertal geduchte versterkingen o p , terwijl hij tevens
bod van liet bestuur i n , op door hem voor uitvoer van en i n  i niet die Oajoe's duur Blang Mangat trok naar de noordgrens van
voer te Gloempang Doea geteekende passen te Peusangan liet j d i t landschap en door hen op die grens eene versterkte heuveluit- en invoeren en zoodoende de verhoogde i n - en uitvoer j stelling liet inrichten, loodrecht op den door ons aangelegden
rechten , aan Peusangan opgelegd , hielp o n t d u i k e n , zijn tijdelijk weg naar (jeudonyr, achter de Aloeè* Awé. N a d a t die Gajoe's op
gelijke verhoogde rechten aan (iloempang Doea opgelegd voor den i'lsten J u n i hieruit binnen een half uur waren verdreven .
alles w a t i n - en uitgevoerd is of wordt boven de hoeveelheid werd drie dagen later de sterke en ook grootendeels door Gajoe's
van h e t voorafgegane jaar.
bezette heuvelstelling van T. BEN te Lho Triëng aangevallen en
Eenzelfde straf moest kort geleden worden toegepast op Bajoe, stormenderhand genomen door eene colonne, die daartoe uit het
dat zich aan hetzelfde feit schuldig maakte ten opzichte van op de keudé Geudong betrokken bivak oprukte. De vijand liet
daarbij 4(i gesneuvelden liggen.
Oendong.
In Sawang en Nisam onderwierpen zich in den loop van 1899
Eenige dagen later werd door onze troepen een tocht onder
aan de hoofden van deze landschappen verschillende petoewa's , nomen naar Mbang (onderhoorigheid van Blang M a n g a t ) . maar
die iji de vorige jaren steeds op de hand van T. T.u PEUSAXOAN i hier bood T. BEN geen tegenstand m e e r , daar de Gajoe's waren
waren geweest en hem hadden gesteund in het gewapenderhand j afgetrokken naar Boven-Keureutoe : sedert was hij zwervende.
vermeesteren van gedeelten dier landschappen.
Het hoofd van Bloeë', T. IJIKUM BAI.E BLOKÊ, bood op 28 J u n i
Het voornaamste door T. T.n PBUSAVQAI aangestelde hoofd aan i 1899 in h e t bivak te Keudé Geudong zijne onderwerping aan , en
sedert komen de hoofden dezer drie landschappen geregeld te Lbo
de K r o e ë n g G e u k o e i h (Koekoes), T. OEI.EKUALANG BAKOE, die n a
verdrijving van T . T J I ' S benden u i t deze oeleëbalangschappen Beumawé om de bevelen van h e t bestuur te vernemen.
naar T. T.M PzuSAHOAH vluchtte en sedert steeds in diens gevolg
bleef, sneuvelde in December 1899 tegen onze troepen.
Geudong (Kroeëng Pasei-linkeroever) en Hakim Kroeëng (Kroeëng
T. PASO SAWAVO werd in October beboet voor het vriend ; Pasei-recliteroever). I n Geudong bleven hoofden en bevolking
schappelijk bij zich ontvangen van den tegen ons geaag in verzet uu- vijandig gezind, hoewel twee der hoofden in de eerste helft
van het verslagjaar door tusschenkomst van hun z w a g e r , T .
zijnden T. RADJA HITAM van Boeloh Beureugang.
Door al de landschappen onder dit hoofd genoemd werd , voor RADJA LHO van Lho S e u m a w é , bij herhaling a a n h e t bestuur
rekening van de hassil-djalan-kas, van Tjot Gloempang aan de lieten weten dat zij de aanrakingen met ons wenschten te her
grens van Peusangan een 5 M. breedo weg aangelegd naar nieuwen en d a t , bij een hernieuwd optreden van onze troepen
Geudong. PABG SAWAHG legde bovendien zelf een 2 M. oreeden in d a t landschap , op de keudé Geudong geen tegenstand zou
weg aan lanjjs den rechteroever van de KroeSng Mané van Kende geboden worden.
Mam' tot Koeta Sawang in h e t binnenland. Voorts werd mede
De oeleëbalang van G e u d o n g , T . LAOTAX , door de andere
uit de hassil-djalan-kas nog een weg van 2 ' 2 M. breedte a a n  hoofden en bevolking algemeen als zoodanig e r k e n d , is de
gelegd van den grooten weg naar Boeloh Beureugang en een andere oudste van vier broeders, wier geslacht het bestuur over dit
van Kamjioi)o' K a n d a n g aan den grooten weg naar Boeloh Kaja. landschap voert. Hij is een fanatiek Mohammedaan, die altijd
geweigerd heeft zich aan ons gezag te onderwerpen. Zijne jongere
Lho Seumawé. Op d i t eiland viel op politiek gebied weinig broeders zijn T. MAXGKOETA . T . RADJA MOSDA en T . MOEHAMAT
AI.I BASJA. Deze vier broeders bewonen ieder eene koeta in
meldenswaardigs voor.
Door den mahradja w e r d . ter verbetering van de communi de met de keudé Geudong één geheel uitmakende katupong van
c a t i e , nog een weg aangelegd in aanslniting aan de reeds be denzelfden naam , maar over de kende voert in liet bijzonder
staande w e g e n , en vuur rekening van de hassil-djalan-kas werd gezag T. RADJA MCKDA.
eene ijzeren b r u g van 110 M. lengte geslagen over de Kroeëng
Toen nu einde Mei 1899 de excursie.door alle NoordkustMamplan in de nabijheid van de P e u k a n T o e w a , zoodat, daar staatjes een aanvang n a m . verscheen in de i'asei-streek onver
tevens een dijk duur de lagune werd aangelegd, het eiland n u wachts weder ten tooneele — waarschijnlijk daartoe aangezocht
voorgoed in vaste verbinding is gebracht roet liet binneuland.
door de ons vijandige hooiden van Boven-Keureutoe en Geudong —
Aan den in ' t v o r i g verslag (blz. Bi) bedoelden T . RADJA LHO dezelfde TIDHOKOI TAPA , die in 1898 (zie vorig verslag , blz. 17-19),
werd het restant der hem toegekende gelden n i t de nalatenschap , in de- rol van den herleefden held van liet Atjehsehe gedicht
zijn- vaders uitbetaald . nadat hij het geheele j a a r door uitste . Malem D i w a " , voornamelijk niet behulp van de fanatieke bekende diensten had bewezen ten opzichte van Geudong.
'■ v o l k i n g n i t G e n d o n g e n Boven-Keureutoe, de Oostkust van Atjeh
in beroering had gehracht. Ditmaal bracht hij voor h e t voeren
Blang Mi. De toestand in dit kleine landschap was goed en | van den .heiligen o o r l o g " tegen de .kafir's eenige honderd
de houding van hoofden en bevolking steeds vriendschappelijk. tallen Gajoe's m e d e , gaf eerst eene kandoeri t e P a j a T e u r b a n g ,
Daar de natuurlijke afvoerhaven van Geudong de koeala Pasei gelegen aan den rechteruoyer der Kroeëng Pasei t e n noorden van
in Blang Me i - , poogde T . MOIDA LATBH, na uitvoer van zijne kamnong Keulili, daarna op de bekende , heilige plaats" by
eigen p r o d u c t e n , die van G e n d o n g , t e r ontduiking van de ver ! Koeala Piada, en liet hierop, in samenwerking met de ons
hoogde r e c h t e n , op naam van Blang Mc' uit te vueren. Om die meest vijandige hoofden , versterkingen aanleggen te Matang
reden werden ook van Blang Mé verhoogde rechten geheven voor Koeli, AraBoengkoe met MatangOebi, in den omtrek van
alles w a t werd uit- en ingevoerd boven bet b e d r a g , dat in 1898 TjotDja, te Paja Bakoeng, achter de Kroeè'ng Pasei op den
duur dit landschap was i n - en uitgevoerd, en toen bleek dat rechteroever dier rivier, in kampong Geudong en op enkele
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u d e n plaatsen. Toen daarop, zooals itraki is gezegd) ooh T.
BEN LHO Taifiwö vim Blang Mangal zich bij hem aansloot, werden eveneens versterkingen aangelegd bij Lho Triè'ngen achter
de AloeöAwé' op den weg naar (ieudong.
Weldra hoorde men nu allerwegen de naar gewoonte schrikbarend overdreven mare als zonden duizenden Gajoe's naar deze
kustlandschappen zijn afgezakt <»ui oorlog te voeren tegen de
„kafirs", en ofschoon het bestuur na aan die praatjes niet meer
waarde hechtte dan zij verdienden , bleef toch de mogelijkheid
bestaan dat eene onverwachte overrompeling, al was het slechts
van eene A(yehsche peukan in bevriend gebied nabjj een onzer
posten, bijv. Lho Seumawé, onnoodig eene pauiek teweegbracht. Daarom was voorloopig doornikken naar (ieudong en
Keiirentoe beter ilan het tijdroovende en niet volstrekt urgente
regelen van binnenlandsche aangelegenheden in Meureudoe,
Peusangan en de Boeloh-landschappen. Uit was dan de reden.
dat de gouverneur met zijne troepenmacht in zoo korten tijd
van Segli naar Geudong doorrukte en de regeling van bovenbedoelde aangelegenheden tot later uitstelde.
Toen den Lusten J u n i , na verdrijving van den vijand uit ZJJ ne
heuvelstelling achter de A l o e S A w é (zie d e voorgaande blz.), onze
troepen den marsch n a a r d e keudé Geudong voortzetten en r Is
bijna de sawahi tnsschen Bajoe en Gendong waren o vergetrokk e n , veiligheidshalve met de voorhoede in gevechtsvorm, bleek
h e t , dat liet gezag van T. LAOTAK, den vjiandigen oeleëbalang,
bet overheerschende was geweest, want uit honderden geweren
werd eensklaps een oorverdoovend vuur ontvangen en groote
drommen vijanden bleken achter de dien dag ondoorwaad bare
Pasei-rivier zich goed gedekt te hebben opgesteld in eene bijna
1 K.M. l a n g e , den oever volgende loopgraat', terwijl alle overgangsmiddelen (kleine djaloers en bamboe vlotten) aan 'svijands
zijde aan den oever vastgemeerd lagen. I n weerwil hiervan wijten
onze troepen de rivier over te s t e k e n : onder 's vijands vuur
werden een paar overgangsmiddelen door enkele fuseliers zwemmende van de overzijde g e b a a l d , terwijl deze zwemmers b e schermd werden door vurende afdeelingen, die den vijand b e letten uit zijne loopgraaf te voorschijn te komen om de zwemmers met het blanke wapen a a n te vallen. Eenmaal eene kleine
afdeeling overgezet zijnde, ging deze onmiddellijk tot den
aanval over en maakte zich van een deel van 's vijands stelling meester. Toen daarna ongeveer één sectie over w a s ,
werd de vijand zóó onstuimig aangegrepen dat hij met g e voelig verlies afdeinsde en zijne stelling in ons bezit liet. Onze
troepen betrokken daarop het bivak op de keudé eu in k a m pong Geudong.

Later heelt zich ook aangemeld T. MOBHAMAI AJ.I BASJA, die
gehuwd is niet eene nicht van PANGUMA I'OI.I M ; ook dit hoofd
woont sedert die aanmelding rustig in zijne koeta in kampong
< Ieudong.
T. LAOTAH en T. MAHOKOBTA hadden zich nog niet onderworpen
en zwierven in Boven-Gendong r o n d ; bij h e r h a l i n g , maar telkens te vergeefs, werd beproefd hen te overvallen in Blang
Iifiiiiin.li, waar T. LAOTAV nog eene koeta met goede woning bezit.
Aan de beide bovengenoemde onderworpen hoofden is te kennen gegeven, dat de verhoogde r e c h t e n , aan (Ieudong in lv,.i>i
als straf opgelegd, geheven blijven, en dat ook de bassil-radja
niet wordt u i t b e t a a l d , zoolang de wettige oeleëbalang in verzet
blijft, m a a r , evenals voor Peusangau , is daarbij bepaald dat ' 4
van de hassil ter beschikking zal blijven van het b e s t u u r , om
aan

T.

RADJA MOBDA of T. MOBHAXAT A U BASJA voor

bewezen diensten eene geldelijke belooning te kunnen toekennen.
Keureutoe. Uit uitgestrekte landschap bestaat u i t : </. h e t r e c h t streeksch gebied van den oeleëbalang : b. de vier districten van
de „toeha p e u ë t " (Moeliëng, A r o n , Niboeng en Matang P a n djang); en C. de acht districten van de z g. „oeleëbalang d e -

lapan" (Boewah, Blang Gloempang, Ara Boengkoe, Ara Keu-

moedoë, Heuleuma, P i r a , .Matang Ben en Matang Minjé).
Ue oeleëbalang — gedurende de laatste jaren was waarnemend
bestuurster eene v r o u w , T.IOET N.IA ASIAH geheeteu — had tot
dusver alleen gezag in de benedenstreken , in h a a r rechtstreeksch
g e b i e d , in dat van de „toeha p e u ë t " en in Boewah. In dit
gedeelte van het landschap was het steeds r u s t i g . en de bestuursambtenaar kon zich veilig van Lho Seumawé, in gezelschap
van de hoofden dezer streken of van den sjahbandar, over de
rivier naar de woning van T.IOKT N J A , nabij de keudé üjirat
M a n t j a n g , begeven en daar ook des nachts verblijven.' Ook in
een paar andere districten van de „oeleëbalang d e l a p a u " had
TjOBT N J A n o g voldoende gezag om de hoofden aldaar van deelneming aan het verzet af te houden; z\j kwamen z i c h , evenals
de „toeha p e u ë t " , kort na aankomst van de troepenmacht onderwerpen. Oe hoofden echter van de diepst het binnenland in
gelegen d i s t r i c t e n , nl. T. BEN AEA BOENGKOE, T. BEN ARA
KEIMOEHOI: , T. BEK SBULKÜHA en T. B E S PJKA, stoorden zich in

het geheel niet aan h e t hootd van het landschap en namen dan
ook allen deel aan het verzet, hoewel dit nergens krachtig was ,
omdat de hoofden zelf h u n heil dadelijk in de vlucht zochten
en zich in de bosschen schuilhielden.
V a n half Juli tot half September werd het geheele land afgepatrouilleerd; alle hoofden van Keureutoe, behalve T. BEN
AHA BonaKOB e n T . B E N P I B A , waren zich toen komen aanmelden.
Van de ondergeschikte hoofden vau Ara Boengkoe hadden zich
echter wel gemeld drie van de vier petoewa's en een jongere
broeder van T. B a s , welke de rust in d a t landschap bewaarden.
Van het verblijf der troepen was mede partij getrokken om
een 5 M. breedeu weg door het land aan te l e g g e n , die medio
September gereed kwam tot aan de Djamboe Ajer-rivier en hier
in aansluiting werd gebracht met den pas aangelegden weg door
de staatjes der Oostkust
Toen daarop de troepen haar land weder verlaten h a d d e n ,
kwam TJOBT N J A op haar verzoek terug om naar M e k k a t e gaan
(zie vorig verslag, blz. 17). duch haar werd te kennen gegeven,
dat de keuze van een opvolger behoorde te geschieden in overleg niet alle hoofden en dat haar verzoek dus eerst ter sprake
kon worden gebracht als ook T. HEN Aitv BOBXGKOB en T. B E S
PIÜA zich zouden aangemeld h e b b e n : zonder de aanwezigheid
van alle hoofden kou mede de regeling en verdeeling d e r hassil
niet naar behooren plaats v i n d e n , want het was hij plaatselijk
onderzoek gebleken dat in het binnenland verschillende' onwettige hellingen plaats vonden op het voorname uitvoerproduct
„ p i n a n g ' ' en hieraan moest mede voorgoed een einde komen.
Toen nu bij het achtervolgen van den pretendent-sultan onze
troepen in Uecember opnieuw in Keureutoe kwamen en een
bivak betrokken te Lho Soekoen in het gebied van T. BEN ABA
BOENGKOE, kwam deze zich o n d e r w e r p e n , zoodat alleen nog
T. BEN PII:A in verzet bleef.
Aan de Keurentoe'sche hoofden is te kennen gegeven d a t de
in 18'.'8 opgelegde verhoogde rechten geheven blijven, zoolang
niet alle hoofden onderworpen zijn en de verdeeling van de
hassil in aller tegenwoordigheid te Lho Seumawé is k u n n e n
geregeld worden.
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stelde T. RADJA MOKKA zich aansprakelijk, Sedert dien tijd is
Beneden-Geudong herhaaldelijk door detachementen bezocht:
de ontvangst, was steeds vriendschappelijk.

nu en dan

Van hieruit werden nu verschillende excursié'n ondernomen ,
waarbij alleen b\j Lho Triëng op hardnekkigen tegenstand werd
gestooten , terwijl daarna nog te Matang Koeli, in het binnenland van K e u r e u t o e , eene uitgebreide en sterke vijandelijke
stelling moest genomen worden , waaruit aanvankelijk wel veel
v u u r werd o n t v a n g e n , doch waarin door den vijand de aanval
niet werd afgewacht.
Van Matang Koeli werd gemarcheerd naar Paja Bakoeng, waar,
volgens bericht, eene g r o o t e , uitsluitend door (lajoe's b e z e t t e ,
benting was gebouwd , die hardnekkig verdedigd zou worden.
Dit laatste was echter niet het g e v a l ; de zeer groote en goed
ingerichte versterking was leeg en TsinraKOZ T A M voorgoed vau
het tooneel verdwenen. Sneller dan hij was gekomen , was hij
met zijne strijders weer naar de verafgelegen (Jajoe-laudeii g e vlucht. Alleen op den weg naar Paja Bakoeng stuitten onze
troepen bij kampong Biara op eene vijandelijke v e r s t e r k i n g ,
grootendeels door fanatieke oelama's en teungkoe's van BovenPasei b e z e t , die in gevecht met slechts één -ectie infanterie
allen b e t leven lieten.
H e t bivak te Geudong werd n a eene maand verplaatst naar
Ara Boengkoe aan de Keureutoe-rivier , nadat intusscben T. RADJA
MOEDA GBUDOHO zich had aangemeld en aan de bevolking. welke
zich rustig wilde gedragen , op zijn verzoek vergund was naar
hare kampongs terug te keereu. T . RADJA MOBOA -telde zich voor
het vredelievend gedrag van die bevolking, alsook voor dat vau
de bewoners der keudé aansprakelijk. Behalve T. RADJA MOBOA
had zich ook aangemeld T. HAKI.U KRUKKNG; onder zijne aausprakelykheid keerde ook in zijn gebied de bevolking terug en ondervonden onze troepen daar in h e t geheel geen vijandelijkheden.
Alvorens het bivak naar Ara Boengkoe verplaatst werd, was nog
een weg aangelegd van G e u d o n g , in aansluiting aan dien van
Lho Seumawé tot halfweg Ara B o e n g k o e , terwijl door de genie
eene h a n g b r u g geslagen was over de Kroeëng l'asei in kampong
G e u d o n g ; ook voor deze b r u g en de kleine bruggen in den weg
BjjUgen.
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Matnnfi Kneli. In dit zelfstandige landschap in het binnenland
van Keureutoe werd nog:il verzet gepleegd; de versterkte stellingen waren zóó uitgebreid en zóó goed ingericht, dat duidelijk bleek
dat daaraan langen tijd en m e t veel banden moest gewerkt zijn.
E i g e n a a r d i g is het dat juist de hoofden van de beide staatjes
— T . T J I MATANG KOEM en T .

BEN AUA BOENGKOE— die in

1898

den schijn aannamen van vredelievend gezind te zijn , het meest
vijandig bleken. De eerste is in een gevecht tegen onze troepen
gesneuveld en opgevolgd door zijn minderjarigen zoon T. MADJIT,
onder voogdij van diens oom T. LIION. Deze laatste meldde zich kort
daarna by het bestuur aan , maar toch is de toestand in Mataug
Koeli nog niet zooals b\j behoort te wezen , want de jeugdige
T. MADJIT heeft zich t o t dusver nog n i e t aangemeld , en een paar
van de invloedrijkste petoewa'a zijn ons bestuur nog bepaald
vijandig gezind.
Peiitni'. H e t hoofd van dit landschap heeft zich tot n o g toe
niet onderworpen , ofschoon hij bij herhaling zendelingen naar
het bestuur zond. Hij beweert bang te zijn om zelf te komen ,
omdat N J A MAMAT PKUKEVLA met zijne bende zich dikwijls in
zijn gebied ophoudt. E e n feit is h e t , dat van NJA MAMAT'S wijkplaats , Langkahan M an t j an g , Peutoë in één dag te bereiken is.
De nederzetting van N J A MAMAT werd in September 1899 door
onze troepen vernield : hu heeft ze gedeeltelijk weer opgebouwd
en zich in J a n u a r i j l . aangesloten bij den pretendent-sultan ,
die , door onze troepen in de bovenstreken van Keureutoe opgej a a g d , naar den bovenloop der Djamboe Ajer-rivier gevlucht is ,
waar s e d e r t , ook volgens berichten van Maart j l . , zijne vervolg i n g rusteloos wordt voortgezet.
I n Peutoë' zelf was het verzet g e r i n g : iu den laatsten tijd
keerde zelfs een deel der bevolking in de kainpongs t e r u g en
vluchtte niet meer bij het verschijnen van troepen.
De regeling en verdeeling van de hassil der hoofden van
Matang Koeli en Peutoë moet gelijktijdig geschieden met die der
hoofden van Keureutoe , omdat beiden over de Keureutoe-rivier
i n - en uitvoeren.
b.

Oostkust.

Dij de vijandige beweging , die TEVNGKOE TAI-A in 1899 opnieuw
in de Pasei-streek op touw zette (zie blz. 16 biervóór) , bleef het
op Atjeh's Oostkust rustig : duidelijk toonden zoowel hoofden als
bevolking dat zij alle vertrouwen in TAPA hadden verloren.
Ook van N J A MAMAT en T . HOBSU werd geen last ondervonden.
I n J u n i hebben zij zich wel een korten tijd in de bovenstreken
van Idi opgehouden , maar rooftochten ondernamen zij niet. I n
September werd eene excursie naar L a n g k a h a n Mantjang, h u n n e
gewone verblijfplaats aan de Djamboe Ajer-rivier o n d e r n o m e n ,
waaraan ook troepen u i t Idi deelnamen. De verdediging was
z w a k ; de nederzetting werd vernield.
N J A DAWOT van A l o e ë L h o hield zich gedurende een groot g e deelte van 1899 nog in zijn gebied o p , zonder dat T. T J I PEUREULA ,
niettegenstaande hij eene maandelijksehe boete van S 250 verbeurde , pogingen deed om hem in handen te krijgen ; de b e zetting van den in J u l i 1899 aan de Bajan-rivier opgerichten
post (zie lager) onthield zich aanvankelijk van actie. Tot A u g u s t u s hield N J A DAWOT zich r u s t i g , maar toen voegde de Langsarsche
roover PANGI.IMA PRANG O n o i zich bij hem en begonnen zoowel
te land als op de rivieren eenige kleine vijandelijkheden; zoo
werden beschoten op 8 Augustus eene patrouille van Idi t e Aloeë
Lbo en daarna op 7 September een detachement cavalerie, dat
van Bajan naar Idi terugkeerde.
I n het begin van November maakte de bezetting van Bajan
een vierdaagschen tocht naar Aloeë Lho en toen ook daarna
herhaaldelijk in dat gebied werd gepatrouilleerd , zag N J A DAWOT
zich genoopt met zijn gezin n a a r de Gajoe-landen uit te wijken.
Aanvankelijk had hij zich teruggetrokken naar Brandan in BovenP e u r e n l a , maar T. T J I PEUKEVLA liet hem dadelijk van daar verdrijven; onze troepen bezochten reeds eenige malen deze plaats.
I n Aloeë Lho keerde de bevolking terug en T . T J I PEVREULA
stelde er een ander hoofd a a n .
I n J u l i 1899 werd te Goeuoeng Kala aan de Bajan-rivier eene
nieuwe gouvernementsvestiging opgericht; voorloopig kwam daar
één compagnie infanterie in garnizoen, terwijl er voor de politieke
a a n r a k i n g e n een controleur geplaatst werd. Aangezien bleek d a t
de naam Goenoeng Kala minder juist w a s , werd die vervangen
door Bajan. I n het begin van December kwam eene tweede
compagnie infanterie ter plaatse aan. De heilzame gevolgen van
die nieuwe vestiging bleven niet uit. De kleine rooverijen te land

en te water in Langsar en Manjapaët (Madjapahit) hielden geheel
op. De voornaamste zeeschuimer PANGI.IMA PRANG OESOE verhuisde

naar A l o e ë L h o en v o n d , na de verdrijving van daar van N J A
DAWOT, nog slechts eenmaal gelegenheid om in Langsar een slag
te slaan. Ondergeschikte Langsarsche hoofden, die geen actief
aandeel in die rooverijen gehad hadden , maar alleen uiterst zwak
tegen de roovers waren opgetreden , meldden zich bij het bestuur
te Bajan: anderen, die meer schuld h a d d e n , durfden zulks u i t
vrees voor straf n o g niet te doen , maar hielden zich toch rustig.
Eene firma te Medan vroeg een terrein aan voor houtaankap
aan de Bajau-rivier. Ken ander direct gevolg van onze nieuwe
vestiging w a s , dat niet slechts alle hoofden van Simpang Auas
zich bij h e t bestuur aanmeldden, maar dat de j a r e n hangende
Simpang Anas-quaestie, handelende over de hassil-verdeeling
tubflèhen deze hoofden en T. T J I PKUKEULA , kon worden opgelost.
E e n e kleine vijandige bende van NJA DAWOT, d i e , in de eerste
maand na de oprichting van den p o s t , in de b u u r t rondzwierf,
werd onmiddellijk gesignaleerd , en daarna bleef het in geheel
Simpang Anas rustig. Als men bedenkt dat die landstreek steeds
een broeinest van ongerechtigheden en eene verzamelplaats van
onrustige elementen is geweest, dan mag de gunstige verander i n g groot genoemd worden.
Als van algemeen politiek belang voor deze onderafdeeling
verdient ook gewezen te worden op de veelvuldige, dikwijls
langdurige en ver uitgestrekte militaire patrouilles , die tevens
dienstbaar werden gemaakt aan het doen van diverse opnemingen ,
waardoor binnenkort eene kaart van de geheele onderafdeeling
zal k u n n e n worden uitgegeven.
I n het laatst van April 1899 werd de grens tusschen de afdeeling Tamiang van de residentie Oostkust van S u m a t r a en het
landschap Manjapaët definitief vastgesteld en door de oprichting
van twee grenspilaren verzekerd. Eene sinds j a r e n hangende
quaestie werd hierdoor beëindigd.
Aan de wegen werd belangrijk g e w e r k t , zoodat eene in normale
omstandigheden goede verbinding tot stand kwam van de Djamboe
Ajer-rivier tot Koeala Simpang in Tamiang. De bruikbaarheid
van dien weg bleek toen de civiele en militaire gouverneur met
zijn staf, vergezeld door een detachement cavalerie, op 28 A u gustus van Djamboe Ajer (Tenpin Teungkoe di Bajoe) naar I d i
(5d K.M.) reed . den 30sten van Idi naar Bajan (48 K.M.i, den
laten September van daar naar Keudé Langsar en den volgenden
dag tot Koeala Simpang (beide stukken elk 24 K.M.). Ook
kleinere wegen werden aangelegd (Keudé Peureula tot Koeala
Lego) of verbeterd (hangbrug over de Kroeëng Toean).
Met de registratie van de iu handen der bevolking zijnde v u u r wapenen werd een begin g e m a a k t ; in de landschappen Peudawa
en DjoeloRajeu (Djolok Besar) was zij op uit. 18U9 afgeloopen.
I n verschillende landschappen werd aan particulieren vergunn i n g verleend tot b e t doen van niijnbouwkundige opsporingen.
Omli'ia'ilielinir Iili. O m t r e n t den politieken toestand in de verschillende landschappen dezer onderafdeeling verdient het volgende
vermelding.
Simpanfl OCICHI. T . MOEDA OKSOEIH gaf zich veel moeite voor
den aanleg en het onderhoud van wegen in zyn gebied. Om een
gedeelte van zijn laag gelegen land te beveiligen voor overstroomingeu , die de Djamboe Ajer-rivier telken jare in den regentijd veroorzaakt, heeft hij een kanaal laten graven van die rivier
naar de Arakoendoer. Over de practisehe uitkomsten van dit
werk kan nog niets gezegd worden. Zijn ons niet gunstig g e zinde broeder T. MOKHAMAT HANAFIA hield gedurende het geheele
verslagjaar verblijf op den linkeroever der Djamboe Ajer-rivier
in een onbewoond gedeelte van het gebied van K e u r e u t o e ,
zonder echter vijandelijkheden tegen onze troepen te o n d e r n e m e n ;
ook vermeed hij elke a a n r a k i n g met N J A MAMAT c. S. Meermalen
trachtte hij aanrakingen met het bestuur te krijgen, maar zijne
onderwerping stuitte telkens af op onzen eisch t o t inlevering
van een aantal achterlaadgeweren. Eindelijk, in April jl., liet hij
zijne bezwaren daartegen varen en bood den civielen en militairen
gouverneur, toen deze zich in het bivak te Lho Niboeng (Djamboe
Ajer) bevond, zijne onderwerping aan , onder afgifte van de in
rijn bezit zijnde Beaumont-geweren. Hij werd n a a r I d i overgebracht en daar voorloopig aangehouden.
Taiuljon;/ Swmunto.
Over dit onbeteekenend staatje valt niets
bijzonders mede te deelen. Over de Arakoendoer-rivier bij Blang
Ni werd eene pont (reeppont) geslagen , voor welker bewaking
en bediening het hoofd van ï a n d j o n g Seumanto zorgt.
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Djuclo Rajeu (Djolok Besnr) , Djoel» Tjoei (Djolok h'rtjil) . Jiatjo , i $ 250, nog tweemaal eene boete van06000Toorde beschietingen
Oetre Gadjali en TM Tjoet (Eili Kvljil). In 1808 WU aan T . BKNÏAHA \ van onze patrouilles in dat aan hem onderhoorige gebied, en $ 3500
1'EUKAN vuii Djoelo Rajeu te kennen gegeten, dat Inj verbannen als zijn aandeel wegens diverse door NJA DAWOT en PANGI.IMA PRANG
zou worden u i liij het nogmaals waagde zich in te laten net Ossoi gepleegde rooverijen. Aan den anderen kant mag vermeld
w o r d e n , d a t hij drie ondergeschikte Aloeë Lho'tohe hoofden aan
TEU.NGKOI: HOESEN OlLEl QADJAH, N.IA MAMAÏ PI-I KI:II.A of'andere
vijanden van het Gouvernement. Toen hij nn in 1890 niet alleen het bestuur te Idi uitleverde. H e t hoofd van Aloeë N i r i , T . B B I
heide bendehoofden wederom vriendschappelijk bij zich ontving TJOET, werd door hem aangesteld tot hoofd van Aloeë Lbo.
15ij de voorloopige geologische onderzoekingen in het petrobij hun terugkeer uit de bovenstreken van Idi, maar eenedadelijk van Idi uitgezonden patrouille misleidde, duur te (eggen leumterrein bij lïantaii 1'andjang en bij de vestiging van een
dat geen van beide zich in zijn gebied bevond, werd hij vooiloopig boor-etablissement aldaar verleende T. T J I PEUEEII.A
gevangen genomen (September). Naar Batavia overgeroerd, ! vele e'i goede diensten.
In Februari 1S9'J ontving h e t bestuur het bericht d a t nabij
werd hij door de Indische Regeering (gouv. besluit dd. 21 N o vember 1899 n". 25) vervallen verklaard als oeleê'balang « i n i Djingki circa 3000 K.G. buskruit en twee kisten met achterlaadDjoelo Bajen en h e m , met toepassing van art. 47 vau h e t Kegee- geweren binnengesmokkeld waren. H e t v a a r t u i g , dat die lading
r i n g s r e g l e m e u t , h e t eiland Ternate als verdere verblijfplaats a a n b r a c h t , werd door zware zee op h e t strand stuk geslagen ,
aangewezen. Tot zijn opvolger was intusscken aangesteld zijn maar alvorens het hoofd van Djingki op de lading beslag k o u
oudste halfbroeder T . RADJA AMAT, en tevens bepaald, d a t de l e g g e n , werd die door de smokkelaars weggevoerd. l i e t gelukte
landschappen Djoelo Tjoet, Bago (met Boegeng) en Idi Tjoet voort- ' echter aan T . T J I om eene hoeveelheid van circa 160(1 K.(r. in
aan geheid onafhankelijk van Djoelo Rajeu zouden zijn. Deze 1 beslag te n e m e n , die hy ter beschikking van het bestuur stelde.
maatregelen vonden algemeene i n s t e m m i n g , behalve bij een paar
beruchte petoewa's van Djoelo Rajeu , die steeds gemeene zaak f' Sticntfov Raja. De verhouding van den oeleëbalang T. SAJET
hadden gemaakt met T . BlVTASA PECKAX en n u overhaast het land- DJAPA t o t Peureula is opnieuw geregeld en wel in dier voege
schap verlieten. De rust is sedert niet meer verstoord.
dat hij alleen een zeker deel van zijne hassil aan T. T J I PEUREULA
Tot opvolger van den in December 1898 overleden oeleëbalang afstaat. N J A DAWOT van Aloeë Lho kreeg voortdurend steun van
van Djoelo Tjoet, PAXGLIMA PHAXG N J A H A M M , werd diens zoon Soengoë Raja'sche ondergeschikte hoofden en van de bevolking.
T . ARIEIX

aangesteld.

Een zekere PANGLIMA PRANG D J A P A , van wien h e t vrij zeker was

In Oelee Gadjah vestigden zich na de arrestatie van T. BEXTARA dat hij aan vijandelijkheden tegen onze patrouilles had m e d e PEUKAN eenige gezinnen. Blijft de rust voortduren , dan zal dit gedaan , werd door T . SAJET DJAPA te I d i in arrest gebracht en
aantal zeker toenemen , ofschoon niet zoo spoedig als onder het eerst losgelaten, nadat door hem 15 voorlaadgeweren waren ingebestuur van een krachtiger oeleëbalang dan T . BENTARA MOEDA leverd en eene waarborgsom vau S 500 gestort was (November).
het geval zou wezen.
' Daar bijna alle Aloeë Lho'sche peper via Soengoë Raja was
Omtrent Idi Tjoet valt niets bijzonders te vermelden. I n De- uitgevoerd, werd T . SAJET DJAPA met h e t bedrag van de hassil
cember overleed aldaar TJOET LAHBAB , vroeger een berucht van die p e p e r , getaxeerd op S 9 0 0 , beboet; voorts werd zijn
vijand van h e t Gouvernement, sinds jaren rustig b u r g e r , of- aandeel in de vergoeding der door N J A DAWOT geroofde goederen
schoon hij geen Europeaan wilde ontmoeten. Zijn zoon , T SAM- bepaald op S 1500, terwijl hem eindelijk ook S 100 boete per
SARI , werd wepens verschillende roofpartijen t o t dwangarbeid maand is opgelegd , zoolang N J A DAWOT niet voorgoed van h e t
veroordeeld.
| tooneel verdwenen of'in handen vau het bestuur is. Afpersingen,
; zooals die nagenoeg elk jaar door hem en zijne familieleden ten
Idi Rajeu (Eili Brsar). A a n T . T J I , den oeleê'balang van dit land- nadeele van petoewa's of handelaars werden gepleegd , werden
schap , werd t e r zake van den door hem gelasten moord op onzen | in 1899 niet aan h e t bestuur gerapporteerd.
tolk en zendeling MAT SAID (zie vorig verslag , blz. 20) eene boete
van S 5000 opgelegd, nadat hij persoonlijk den gouverneur voor
Lanqsar en Maujapael. De voornaamste inkomsten van de oeleëzijne daad vergiffenis h a d gevraagd. De e n e r g i e , die hij in de balangs dezer landschappen bestaan u i t de rechten ter zake van
eerste maanden na MAT SAID'S dood ontwikkelde , verslapte spoe- het in vrij belaugrijke hoeveelheid naar Deli uitgevoerde hout.
dig ; h\j schn'nt iemand t e zijn, die zich gemakkelijk onder den ' I n den aanvang van 18119 heeft h e t bestuur de i n n i n g ook van
invloed van anderen laat b r e n g e n ; althans in den looi) van 1899 die hassil aan zich getrokken om zijnerzijds onder de rechthebwist een der ,petoewa's e m p a t " , PANGI.IMA PRANG NAGO, zooveel j bende hoofden te worden verdeeld. Bij onwil in h e t nakomen
invloed op den oeleëbalang te krijgen , d a t hij ten slotte tegen- i v a n onze bevelen k u n n e n nu de hoofden van deze landschappen ,
over hem dezelfde rol speelde als wijlen MAT SAID. Onder voor- 1 die van den uitvoer van peper slechts onbeduidende inkomsten
geven er de schuld van T. TJI'S vader aan een Chineeschen trekken , gevoeliger in h u n n e geldelijke belangen worden g e handelaar dadelijk mede te willen afdoen , maar in werkelijkheid troffen. De oprichting van onzen post te Bajan , van w a a r u i t , in
om er grootendeels zich zelf mede te verrijken, wist PANGI.IMA verband met den post Koeala Simpang in T a m i a n g , geregeld
PRANG NAGO den oeleëbalang over te halen , achter het bestuur ; in Langsar en Manjapaët wordt gepatrouilleerd, had mede een
om , eene extra-heffing van de uitgevoerde peper te innen , welke gunstigen invloed op de veiligheid in deze landschappen.
heffing zorgvuldig geheim gehouden w e r d , voornamelijk door
bedreiging van de betrokken handelaars met h e t lot van MAT
c. Westkust.
SAID als zij iets durfden te openbaren. PANGI.IMA PUANG NAGO werd
in J a n u a r i 1900 in arrest gesteld en sedert, met een medeplichtige , door h e t hoofd van I d i Rajeu wegens knevelarij veroordeeld
Op deze kust valt overal op politiek gebied groote vooruitgang
tot tien j a r e n dwangarbeid.
te bespeuren als onmiddellijk gevolg eenerzijds van het sneuvelen
van T . OEMA in den nacht van 10 op 11 F e b r u a r i 1899, waarVermelding verdient voorts n o g d a t T. OEUIT, de halfbroeder
door eenheid en samenhang in zijne benden verloren gingen en
van T. T J I , naar Koeta Radja werd gezonden, alwaar n a u w k e u r i g
enkele voorname p a n g l i m a ' s , o. a. de dappere PANGLIMA KARIM,
over zijne opvoeding wordt gewaakt (zie blz. 3).
zich voorgoed afscheidden, en anderzijds van het in verschillende
landschappen optreden met onze troepen en het meer ingrijpend
Peudawa Rajeu (Pedawa Betar).
Omtrent dit landschap valt besturen. Door de oprichting van een post m e t militaire bezetniets bijzonders te v e r m e l d e n : de oeleëbalang werkte in alle t i n g t e T a p a T o e a n , als eeu gevolg waarvan de zuidelijke staatjes
opzichten Hink met h e t b e s t u u r mede.
der W e s t k u s t van en m e t Koeala Batee tot aan Troemon tot eene
afzonderlijke onderafdeeling werden samengevoegd (zie St. 1899
n". 259), konden wij ons ook meer direct met deze verafgelegen
OssarsMecliag Bnjiin. N a hetgeen op de voorgaande blz. o m t r e n t landschappen bemoeien en een einde maken a a n h e t stoken van
de vorming van deze nieuwe onderafdeeling is gezegd , is o m t r e n t onrust aldaar door T . BEX BLANG PIDIÊ en anderen.
elk der daartoe behoorende landschappen n o g h e t volgende mede
te deelen. |
OaJtrs'deeliat Poel» Rijs. In de verschillende landschappen van
Peureula. Op de gunstige wending van zaken in Simpang Anas deze onderafdeeling werd de militaire actie bij het intreden van
werd hiervóór reeds gewezen.
den westmoesson tijdelijk gestaakt, doch later door de bezetting
W e g e n s gebrek a a n activiteit tegen N J A DAWOT van Aloeë Lho van Poelo Raja h e r v a t ; deze patrouilleerde i n de niet te ver
betaalde T . T J I PEUREULA, behalve de maandelijksche boete van afgelegen landschappen met patrouilles van 40 tot 00 b a j o n e t t e n .
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Oiu aan dit patrouilleeren meer uitbreiding te kannen geren en
desgewenschl in eenig landubap roor eenigen tijd te kunn a Liviiklii'crcn en <leu bestuursambtenaar in stsai te stellen plaatselijk
y.aki'n te onderzoeken en te regelen, zoomede bestuursmaatregolen
te treffen, werd later bepaald dat alle landschappen van deze
onderafdeeling zonden worden bezoehtdoor patrouilles van 1'oelo
Raja en van de 5de divisie mareohaaMee. wier patrouille-ressorl

komen onderwerping aan ons getag en onze bevelen beloofd heeft.
Hij schijnt zich tot dusver aan den nieuwen stand van zaken
nog niet goed te kunnen gewennen , w a n t behalve dat hij eens
een hoogst ongepasten brief' schreef' aan den controleur te Poelo
Raja, voldeed hij niet aan het daarop gevolgde bevel van dien
a m b t e n a a r , die met een gouverneinentsstooiu>chip naar de reede
van Teunom vertrok , om aan boord te komen en verontschuldizich tot dusver slechts uitstrekte tot het landschap Lhong. ging aan te b i e d e n , voorgevende dat noch h j j , noch zijn zoon
Met resultaat van dit patrouilleerea is tot dusver geweest: dal RAJA PoSLO, aan boord konden komen wegens ongesteldheid.
in Daja, waar tijdelijk — tot Februari jL — een bivak (ras be- In een schrijven aan den civielen en militairen gouverneur trachtte
trokken , T . Ai.i SAIM:, eene invloedrijke persoonlijkheid uit Boven- hij zijn ongepast gedrag tegenover den controleur van Poelo Itaja
Kloeang en gewezen aanhanger van wijlen T ' O K M A , zich onder- te verontschuldigen door de onware aantijging, dat die a m b t e wierp; dat ]'AN'<; SAMAX. een berucht bendehoofd werd overvallen naar in het begin van het verslagjaar, bij T. IMEEM'S herstel
en neergelegd; dat de verblijf plaats van PANGLIMA KABIM bij Panté in T e u n o m , onbeleefd tegen hem was g e w e e s t , doch hierop is
Koejoeu iu <le bovenstreken van Lageuën werd verbrand : dat geantwoord . dat hij beginnen moest zijne opwachting bij den
in December door eene tijdelijke (kort d a a r n a opgebroken) bezet- controleur te Poelo itaja te maken of, bij' ongesteldheid ('hü is
ting van P a n g a T. Ai.i BA'BT van de VII Moekims Ba'et (sagi lijdende aan nierziekte), zjjn zoon moest zenden om verontX X I I Moekima van Groot-Atjeh) genoodzaakt werd Panga te schuldiging aan te bieden en dat geen hassil-uitkeeringen zouden
verlaten, en dat in de eerste maanden van 1900 te Poelo Itaja plaats hebben zoolang aan dezen eisch niet was voldaan. Bij de kort
zich kwam aanmelden bet tot dusver in verzet geweest zijnde daarop gevolgde komst van onze troepen m Panga schreef hij
hoofd van A r o n g a n , terwijl te Lho Kroeët door onze troepen aan den controleur, die de colonne vergezelde, d a t hij zich
werd gearresteerd PAHG A J K I I M . vroeger panglima van T. OKMA. veiligheidshalve maar had teruggetrokken naar de bovenstreken.
Van alle hoofden der landschappen van deze onderafdeeling Om T. IMEIM TEINOM levendig te doen beseffen dat dergelijke
waren in den aanvang van 1900 alleen nog T. ABSAD LIAOEUI H wijze van optreden niet geduld w o r d t , als geheel in strijd m e t
en het onbeduidende hoofd van het slechts 12 weerbare mannen de door hem in December 1898 ouderteekende nieuwe verklaring
tellende Djinamprong in verzet; de bewoners van Djinamprong (zie vorig v e r s l a g , blz. 2 1 ) , werd in J a n u a r i 1900 aan het landblijven echter rustig in h u n n e woningen ei: aan den arbeid als schap Teunom eene boete opgelegd van £ 10 000 , te innen door
onze patrouilles verschijnen.
een verhoogd recht op de peper van Tennoni en P a n g a en op
andere uitvoerartikelen en door een verhoogd invoerrecht.
i n den regel viel op onze patrouilles nergens een schot, ofschoon zich nog enkele kleine bendehoofden, meest afkomstig
Het ons goedgezinde hoofd van Paté , T. BKAHIM , werd in
Tiit de omgeving van wijlen T. OEMA, dan wel lieden van de December j l . door eene rooverbeude op de keudé te P a t é verWestkust, die gemeene zaak met hem gemaakt hadden, zich in moord. H e t doel der bende was een onzer daar wonende spionnen
de binnenlanden ophouden. Slechts werden in de laatste maanden te vermoorden, maar toen T. BKAHIM zich teweerstelde , trof hem
van 1899 bij P a n t é Koejoeu door eene patrouille enkele schoten het l o t , aan den spion toegedacht.
gewisseld met de bende van PANGLIMA KABIM na de verbranding
Het verbod tot het dragen van wapenen is ook in deze ondervan diens wijkplaats. Deze KABIM, eene zeer energieke persoon- afdeeling overal b e k e n d ; onze patrouilles ontmoetten hoogst
lijkheid uit de VI Moekims (sagi X X V Moekims van Groot-Atjeh), zelden een gewapenden Atjeher. Met het registreeren van de
was een der voornaamste, zoo niet de voornaamste panglima van \ uurwapenen zou een a a n v a n g worden gemaakt.
T. OEMA. N a OEMA'S dood scheidde hij zich van diens volgelingen
I n enkele landschappen i-; de bevolking op a a n d r a n g van het
af en vestigde zich in Boven-Lageuën. Van hier schreef hij aan bestuur begonnen niet den aanleg van wegen.
den oeleëbalang der V I Moekims dat hij gaarne in onderwerping
wilde k o m e n , mits hem vergund werd in Lageuën te blijven
cdisg Jleulaboli. I n deze onderafdeeling, sedert de o p wonen. De oeleëbalang antwoordde dat alleen onvoorwaardelijke richting van den post Tapa Toean bestaande uit de landschappen
onderwerping door het bestuur werd a a n g e n o m e n , waarbij i n - Wrojla . Boebon . Lbo Boebou , Meulaboh , Seunagan , Tripa en
levering van achterlaadgeweren de eisch was ; daarop werd van S e u n e u ' a m , viel na het sneuvelen van T. OEMA (Februari 1899).
PAHGUMA KABIM niets meer vernomen.
weinig belangrijks voor. W e l werd toen n o g door een bataljon
De gezamenlijke patrouilles van de 5de divisi; marechaussee infanterie tot in de bovenstreken van Meulaboh d o o r g e n i k t . om
en de bezetting van Poelo Itaja zijn volkomen in staat om de i afbreuk te doen aau OEMA'S verspreide benden en zijne weduwe
geheele onderafdeeling Poelo Itaja tot rust te brengen , en bij TJOZT N J A DIN te vervolgen, doch allen trokken z i c h , zonder
ülot van rekening zullen allen zich iu een ordelijken staat van bepaald verzet t e plegen , zoo «liep in het binnenland terug d a t
zaken moeten schikken dan wel verplicht zijn voorgoed het die tocht weinig succes opleverde ; alleen bleven na OEMA'S dood
land te verlaten . willen zij geen gevaar loopen hier of' daar in Boebon , Wojla en Teunom geheel vrij van OEMA'S benden.
onze handen te vallen.
Omtrent die excursie iu Boven-Meulahoh v a l t , ter aanvulling
Opdat het aan de nog rondzwervende ons vijandig gezinde van het korte bericht op blz. G3 van het vorig verslag, nog
elementen, in het bijzonder T. IiiKuxRlPlB (zie blz. ö hiervóór) het volgende te vermelden.
en T. IMEIM LAM LEI: E. steeds moeieljjker zou vallen zich iu deze
X a d a t den 26sten Februari 189!* van Meulaboh was opgerukt
streken te blijven verschuilen, werd in Februari 1900 aan de tot Mare , werd den volgenden dag met twee compagnieën langs
landschappen E l o e a n g , Daja, Lambeusoë, O e n g a , D j i n a m p r o n g beide oevers van de Meulaboh-rivier gemarcheerd tot Menoeang ,
en Lho K r o e ë t , als straf voor den aan deze en andere bende- 1(3 K.M. van .\Iaré. Slechts nu en dan werd de troep licht beschohoofden en hunne volgelingen tot dusver verleenden steun, de ten. Met het oog op het verder doordringen in de bovenlanden
betaling opgelegd van een extra uitvoerrecht op de peper, met werd Menoeang aan beide oevers door een gedeelte der colonne
gelijktijdige verhooging van in- en uitvoerrechten in het alge- vastgehouden en aldaar een vivres-depót o p g e r i c h t , waarna den
meen t o t het dubbele bedrag van hetgeen placht geheven t
oden Maart met twee compagnieën doorgenikt werd langs den
w o r d e n , een en ander wat laatstgenoemd landschap betreft, tot- rechteroever der Meulaboh-rivier. De colonne werd gedurende
dat T. IMIXM LAM LEUI: en diens volgelingen, en wat de overige den opmarsch naar Baba Kroeëng (14 K.M. van Menoeang)
landschappen betreft totdat T. Ixtun Itirix en diens volgelingen aanhoudend licht beschoten, n u eens van den linkeroe,-er. wanzich zouden hebben onderworpen of zouden zijn onschadelijk neer het pad langs de rivier voerde, dan weer van verschillende
gemaakt. Totdat aan deze voorwaarden zal zijn voldaan, worden heuvels . welke de colonne op haar linkerflank had. Blijkbaar
de den betrokken hoofden toekomende aandeeleu in de in- en geschiedde dit voornamelijk door de b e v o l k i n g , ook volgens de
uitvoerrechten door den controleur ingehouden.
inlichtingen van gevangen genomen Atjehers die verklaarden
H e t zich volkomen moeten schikken naar de bevelen van het dat het onderhoorigen waren van TOEKOE HADJI B E S PEUREUMEUÉ
bestuur geldt ook voor T. IMKCM MOEDA TEUNOM. W e r d e n T. AI.I eu TEUKOE N I van (Joenoeng Meuë (Mas). De colonne r u k t e
BA'ET en zijne volgelingen iu December 1899, zooals reeds gezegd, op den oden Maart nog verder door en b e r e i k t e . na vele
door patrouilles uit het aan Teunooi onderhoorige Panga verjaagd , terreinhindernissen overwonnen te h e b b e n , het 5 K.M. van
nadat T. IMEIM TBOBOM in gebreke was gebleven om hem en zijne Baba Kroeëng gelegen heuvellandscliap Thampieung. I n de
volgelingen het verblijf aldaar te ontzeggen, iu Teunom zelf zal bovenlanden van Meulaboh, in Soengei V I I , het gebied van
weldra, desnoods met den sterken a r m . aan den iineum voorgoed DATOE DJOKMAIIAT van l ï a n t a u P a n d j a n g , werden door TEUKOE
moeten geleerd worden, dat hij niet alleen voor den schijn vol- HITAM TABOE, den vroeger door ons afgezetten oeleëbalang

Bijlage C.

[ 5 . 2.]
Koloniaal verslag van 1900.

Tweede Kamer.

21

ederlandsch (Oost-) Indiè'.J

hoofd van P e u r e u m e u ë , een zijner medevoogden, welk hoofd
al bijna drie jaren met h e t bestuur op een slechten voet staat
en a a n oproepingen om te Meulaboh te komen geen gehoor gaf.
In Maart j l . zijn hunne bassil-inkomsten over de twee voorafgegane maanden en over geheel 1899 verbeurd verklaard ten
behoeve van h e t z. g. wegenfonds. Ook zjjn aan sommige
landschappen der onderafdeeling Meulaboh, als straf wegens
het ons bevriende hoofd TEUKOE MEUKA POKTKII. Vijandelijk- gepleegd verzet tegen h e t Gouvernement of wegens gebrek
heden werden op dezen tocht nergens ondervonden. In het be- aan medewerking met h e t b e s t u u r , boeten opgelegd, te innen
gin van April steeg het aantal zieken bij de colonne dermate door de heffiug van verhoogde i n - en uitvoerrechten. De waardat besloten werd haar naar Koeta Radja t e doen terugkeeren ; nemend oeleëbalang T . PANEU, die nabij onzen post op den
het garnizoen te Meulaboh werd door eene afdeeling infanterie passar Meulaboh woont, is een man zonder eenig gezag of'
van '6 officieren en 75 man versterkt.
invloed in h e t land en voor ons dan ook van bijzonder weinig
Voortdurend kwamen nu bij h e t bestuur berichten in om- n u t , al is hij uitermate gewillig. Hem was door h e t bestuur
trent h e t verloopen van de benden van ÜEMA'S weduwe TJOET vergund opiumhandel in het klein te drijven, en zoo was hy
N J A D n . Zü hield zich steeds op een grooten afstand van onze feitelijk niets anders dan een zelf' schuivende opiumpachter. H e t
vestiging te Meulaboh, bevreesd als zij scheen voor eene ont- recht t o t invoer , bereiding en verkoop van opium is hem t h a n s ,
moeting met onze troepen , die zich bepaalden om de omstreken tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling, ontnomen en hij
van Meulaboh tot op p. m. 10 K.M. afstand af te patrouilleeren. wordt gedwougen zich, althans in de benedenstreken, meer
Een tijd van rust trad u u in voor de bevolking der beneden- met bestuurszaken in te laten. I n geheel Atjeh bestaat echter
s t r e k e n , die geleidelijk naar hare verlaten kampougs terugkeerde geen landschap, waar h e t nominale inlandsche bestunrshoofd
en , behalve op den gewonen r ü s t b o u w , zich weder ging toe- zoo weinig gezag en invloed heeft als te Meulaboh, en waar
leggen op de pepercultuur en daartoe trachtte vele vroeger de verschillende ondergeschikte hoofden zich dientengevolge
Erachtige , maar jarenlang verwaarloosde pepertuinen in orde te zoo geheel onafhankelijk gedragen. Hierin kan alleen afdoende
verbetering komen als wij met d e n sterken arm alle benden
rengen.
van wylen T. OEMA uit Meulaboh verdreven of' onschadelijk
TJOET N J A ÜIN hield zich uitsluitend in de bovenlanden van gemaakt en verder alle ondergeschikte Meulabohsche hoofden
Meulaboh op , voornamelijk te Lango en te Djamba. Als voogden tot onderwerping aan ons gezag en aan dat van den oeleëbalang
over haren minderjarigen zoon RADJA BATAII werden aangewezen gedwongen zullen hebben. Eene krachtigere persoonlijkheid dan
TEUKOE HITAM TABOH , SAID PANEU en PANGLIMA AUOEX (een g e T. PANEU zal dan echter zoo spoedig mogelijk aan h e t hoofd
wezen panglima van T . OEMA), terwijl als hare adviseurs o p - dienen te komen. Ook de hoofden van B o e b o n , Wojla en Seutraden TEUNGKOE KADLI en HABIB OESEN , beiden ons vijandige per- nagan dienen krachtig in h u n gezag bevestigd t e worden en
sonen u i t Meulaboh. De weinige activiteit, door TJOET N J A DIN in Seuneu'am , welks oeleëbalang zich al jaren buiten zijn gebied
en de beude van T. OEMA betoond n a h e t sneuvelen van dat ophoudt, dient het inlaudsch bestuur opnieuw te worden geregeld.
hoofd , schokte bij de bevolking der bovenlanden in niet geringe
mate h e t vertrouwen d a t men in haar had gesteld. Maar ook bij
Ofschoon dus in h e t afgeloopen j a a r de onderafdeeling Meuhaar zelve schijnt h e t vertrouwen, d a t zij in de verschillende laboh schijnbaar in rust v e r k e e r d e , is de inwendige toestand
panglima's s t e l d e , ten zeerste geschokt te zijn, vooral na h e t aldaar ver van bevredigend en dit ressort moet zoodra mogelijk
zich afscheiden van den voornaamsten panglima KAHIM. I n ver- op dezelfde wjjze t e r hand genomen worden als in het afgeloopen
schillende brieven aan TEUKOE PANEU klaagde zij haar nood, d a t jaar de Pasei-streek t e r Noordkust. Eerst daarna zulleu wij k u n zij na OEMA'S dood zoo weinig steun had ondervonden bij de nen zeggen d a t wij volkomen meester zijn van het terrein en
oeleëbalaugs op de W e s t k u s t ; d a t zij moedeloos was geworden, ook daar den w e g t o t pacificatie geëffend is. Voor zooveel
omdat sommige p a n g l i m a ' s , t e n einde aan geld voor opium en eigenlijk Meulaboh betreft, is in J a n u a r i 1900 de actie in het
dobbelen te komen . er toe waren overgegaan h u n n e geweren binnenland begonnen met de aanwezige kleine mobiele colonne ,
te v e r p a n d e n . en eens liet zij T. PANEU weten d a t zij zich wel welke op h e t einde van die maand en in 't laatst van Februzou willen o n d e r w e r p e n , als zij maar wist d a t haar zou worden ari telkens met één compagnie u i t Groot-Atjeh is versterkt
toegestaan zich met haai zoon rustig iu de V I Moekims (Groot- geworden. Vóórdat deze twee compagnieën waren a a n g e k o m e n .
Atjeh) te vestigen.
was intusschen een 7-daagsche tocht gemaakt tot aan P o e ' o e ,
waarbij
in kampong Pasé Aroen gebivakkeerd werd zouder op
In de beneder streken waren h e t slechts enkele en steeds dezelfde Meulabohsche bendehoofden, die aan de bevolking over- tegenstand te stuiten. T. BEN PEUREUMEUË en T. ITAM TABOH
last aandeden door h e t rooven vau karbouwen en h e t opleggen vluchtten naar Goenoeng Meuë en verder naar Boven-Meulaboh,
van wang sabil. Zij zijn PANG GAst, ook wel genoemd PANGLIMA maar de kleine hoofdeu meldden zich , onder aanbieding van
geschenken , en de bevolking bleef rustig iu de kampongs. A a n
BAK AT van G l a n g g a n g M e u r a q , N J A SARONG en AHAS KAPAL A M .
H e t gebied , waar eerstgenoemde rondzwierf, was voornamelijk de bevolking werd opgedragen voorloopig h e t bestaande pad
de Merbo-streek en h e t zeestrand tusschen Koeala Merbo en door h e t gebied van Peureumeuë te verbeteren en de vele kreekKoeala Bahroe (monding Seunagan-rivier). Afwisselend hield zich jes en soengei's te o v e r b r u g g e n , terwijl de bewoners van de
deze roover m e t eene kleine bende van 20 a 25 man , niet ge- tusschen Meulaboh en Mare gelegen kampongs te werk werden
weren bewapend, op te Glanggang Meuraq (waar hij eigenlijk gesteld aan h e t herstellen van den 2 ' / 2 M. breeden w e g , die
woont), te Koeala Bahroe en te Koeala Toeha (zuidelijkste monding in het begin van 1899 door ons van Meulaboh tot Mare is
van de Seunagan-rivier). Op 13 April en 10 J u n i 1899 raakte aangelegd. Daar het in de bedoeling lag den in aanleg genomen
nabij G l a n g g a n g Meuraq en Koeala Merbo een onzer patrouilles weg t o t het hiervóór genoemde Baba Kroeëng door te t r e k k e n ,
met PANG GAM in vuurgevecht en ook kwam h e t in December werd aan de voortzetting in die richting ook door treinkoelies
tweemalen t o t een gevecht tusschen zijne bende en een detache- en Ghineezen gewerkt.
ment , d a t iu Seunagan patrouilleerde. A&Afl KAPAL A P I en N J A j
Op hare verschillende marschen had de colonne in Maart en
SARONG maakten n u en dan de kuststreek nabij Koeala Boebon April enkele ontmoetingen niet kwaadwilligen Eene vijandelijke
onveilig. Zij . badden h e t voornamelijk g e m u n t op de handels- stelling by Oedjoeug Tandjong Meulaboh werd , na eene omreizigers , die tusschen Lho Boebon en passar Meulaboh heen trekking onzerzüds, zonder verdediging prijsgegeven , terwijl
en weer gingen en op den veestapel van de bewoners van I ë te Goenoeng Meuë de vijand verrast en uit zijne versterking
Teungoh.
verdreven werd met achterlating van 17 dooden , en geen verlies
Gedurende h e t verslagjaar meldden zicli op geregelde tijden onzerzijds. H e t bivak was inmiddels van Peureumeuë naar Mebij het bestuur te Meulaboh de voornaamste hoofden van deze noeang verlegd.
van

Meulaboh,

en door

PANG

GAM en SAID PANOED , beiden

Meulabohsche bendehoofden, kleine benden verzameld, met
de bedoeling om h e t verzet gaande te houden. De colonne, die
van T h a m p i e u n g terugkeerende t o t in deze streken d o o r d r o n g ,
had geen succes, daar de vijand steeds verder terugweek.
N o g werd door de colonne in de laatste dagen van Maart
eene excursie gemaakt in h e t S e u n a g a n ' s c h e , het gebied van

o n d e r a f d e e l i n g , met n a m e n TEUKOE B E N MOIIAMAD OESEN SIAH
van W o j l a , TEUKOE RADJA MAMMOET van Lho Boebon, KEUDJBOEEN
TJOET AMIN van B o e b o u . TEUKOE MEUKA POETEH van Seunagan
en TEUKOE N J A TJOET van T r i p a . TEUKOK TJIIUK RADJA NAGO, het

OideriMecBm Tapa Toen, Den lsten J u n i 1899 werden t e T a n
Toean eene militaire bezetting gelegerd en een besturend a m b tenaar g e p l a a t s t , om , beter dan t o t hiertoe kon geschieden , de
minderjarige hoofd van Meulaboh , ging iu h e t begin van 1899 scheepvaartregeling ook op het zuidelijk deel der Westkust toe
met onze vergunning naar de bovenlanden om zijne moeder te i te passen en er onzen bestuur.siiivlocd uit te breiden.
bezoeken, doch keerde sedert niet terug. Hy hield zich steeds
Werd de landstreek tusschen Soesoeh en Singkel iu vroegere
op in gezelschap van zijn stiefvader TEUKOE BKN, het invloedrijke jaren onveilig gemaakt door gewapende rooverbeuden onder
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aanvoering van T . BKNTARA MAHMOED ( T . BEN) . hoofd van Blang

Atjeh te behooren, omdat jsy onder het gezag staan van den
panglima sagi der X X I I Moekims en staatkundig alzoo een deel
e. ii., na onze vestiging te Ta])a Toean keerden die aanvoer- uitmaken van diens gebied. Bij de onderafdeeling Sigli van de
ders , gelyk te verwachten was , zich tegen o n s . en gelukte h e t afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh werd gevoegd de z. g.
met name aan T. BIN BLANG PIIHE eene 200 man sterke bende Kawaj X I I , zijnde eene soort federatie van berglandschappen,
op de been te brengen , waarmede.' liy in het begin van Angus- gelegen ten zuiden van Pidië in het hooggebergte tusschen
rus zelfs een aanval beproefde op liet in aanbouw zijnde civiele Pidië ten noorden, en de Westkust-landschappen Meulaboh,
en militaire etablissement. Deze b e n d e . die door TlCIOI BI Wojla, Teunom en Kroeng Sabé ten zuiden.
G o i v o n o , eeu der heide hoofddatoe's van Meuké gesteund werd,
Bij het genoemde gouv. besluit werd voorts de positie der
verliep aanvankelijk geheel, toen zij in een tweetal gevechten voornaamste hoofden (oeleëbalaugs, moekirahoofdeu en enkele
47 doodeu in onze handen moest achterlaten. En hoewel, behalve voorname kamponghoofden) van Groot-Atjeh nader g e r e g e l d ,
uit Blang P i d i ë , Labohan Adji en Meuké, zich ook vele lieden in dier voege dat zy eene officieele benoeming van gouveruit de nabij Tapa Toean gelegen landstreken Sama Doea, Dama nementswege zullen erlangen, met toekenning van t r a k t e Toetoeng en Aloeë Pakoe bij T. BEN hadden aangesloten, bleef ment zoodra zij getoond hebben naar onze bevelen en voorhet tot medio November in de streek tnsschen Meuké en Tapa schriften h u n n e kampongs, moekims en oeleëbalangschappen
Toean rustig.
te kunnen en te willen besturen en krachtig mede te werken
tot h a n d h a v i n g van het gezag. De keuze der hoofden geschiedt
De civiele gezaghebber
maakte
hiervan
gebruik
o
-i
1IK(1II\<<
l l l l l l>UI
_ « ' F l LIXX1
V . 'm
f l l f, in
1X1 het
I1VU
ten zuiden van Tapa Toei
eau gelegen Teureubangan, op te treden volgens de adat.
tegen de bendehoofden TEUNGKOE JUESOEF en TEUKOE SENEUOE ,
I n de Onderhoorigheden van Atjeh onderging in den loop van
die in dat landschap de wanorde gaande hielden n a d e n dood van 1899 de verhouding van de hoofden der landschappen tot bet
het vorige hoofd . in wiens plaats geen vervanger was opgetreden. Gouvernement eene groote wijziging door de vervanging van de
Hoewel het niet gelukte de beide bendehoofden onschadelijk bestaande verklaring in 18 artikelen door eene korte verklaring
te m a k e n , werd toch verbetering in den toestand m e r k b a a r , in 'ó artikelen, wejke de positie dier hoofden juister regelt en
toen het bestuur voorloopig geregeld was geworden en de vijan- hen contractueel tegenover het Gouvernement op het s t a n d p u n t
delijke b e n d e n , na een paar malen geslagen te zijn , met achter- plaatst, dat zij in werkelijkheid innemen. Geen enkel hoofd
lating van een 9-tal gesneuvelden zich terugtrokken.
maakte dan ook tegen de teekening van deze nieuwe verklaring
Ju het begin van November deed T. BEN weer van zich eenig bezwaar, ofschoon daardoor h u n n e positie tegenover h e t
spreken , doordat hij eene sterke stelling in het gebergte ten Gouvernement minder onafhankelijk werd dan zij volgens de
zuiden van Meuké door eene bende van p. in. 150 man had doen verklaring in 18 artikelen was. Voor het Gouvernement werd
bezetten. Toen eene patrouille van Tapa Toean voor die stelling het hierdoor de weg geëffend o m , zonder het welmeeneu of de toehoofd had gestooten , werd eene kleine mobiele colonne derwaarts stemming van de hoofden te behoeven te vragen , alle regelingen
gezonden , die de bende uiteenjoeg met een verlies van 13 dooden, te treffen en in te voeren, welke liet in het belang van den bloei
terwijl 24 anderen , die zich na eene insluiting van eenige dagen en de ontwikkeling van het land noodig of gewenscht acht.
op genade of ongenade overgaven , door het hoofd van Meuké
Op godsdienstig gebied kwamen geen bewegingen voor.
tot 20 jaar dwangarbeid in den ketting werden veroordeeld.
Evenmin werd geboord van nieuwe secten, of deden ijveraars
E e n gevolg van deze actie was de onderwerping van TEUKOE van zich spreken. Bij den ook voor de bevolking duidelijk zichtDI GOENOENG , wien bij wijze van straf de uitlevering van 10 baren vooruitgang en de consolidatie van ons gezag in het g e heele gewest is den ijveraars de b o d e m , waarop zy tieren
achterlaad- en 40 voorlaadgeweren werd bevolen.
Bij het bezoek daarna door de mobiele colonne aan de ver- k u n n e n , ontzonken. Daarentegen Keerden verscheidene bekende
schillende landschappen ten noorden van Tapa Toean gebracht, en bij de bevolking geziene godsdienstleeraars, die zich aanwaaronder Blang P i d i ë , werd geen verzet meer ondervonden; vankelijk vijandig hadden gehouden en l a t e r , bij wijze van
passief p r o t e s t , buiten het door ons bezette en bestuurde gebied
T. B i » BLANG PmiÈ vluchtte naar Teureubangan in Kloeët.
N a d a t nog enkele dagen in Blang Pidië terreinopnemingen hadden vertoefd, naar h u n n e woonplaatsen terug. I n Grootverricht waren , ging de colonne over zee naar Teureubangan Atjeh voorzagen zy zicli van de door het bestuur voorgeschreven
en patrouilleerde verder eenigen tijd in het Kloeët'sche zonder kampongpassen , en zij gaven geregeld gevolg aan oproepingen
ergens op tegenstand te stuiten. I n J a n u a r i jL werd de van de bestuursambtenaren , wanneer deze b u n n e voorlichting
mobiele colonne ontbonden en keerden de niet tot de bezetting noodig hadden ter berechting van zaken met het Mohauimevan den post Tapa Toean behoorende militairen naar Koeta Radja daausche recht verband h o u d e n d e , daarmede openlijk blyk
t e r u g . T. BEN BLANG PIDII: en TEUNGKOE .IOESOEF waren diep het b i n - gevende van hunne onderwerping aan de thans gevestigde toenenland in g e v l u c h t , doch twee pangliina's en een paar mindere standen.
volgelingen van TEUNGKOE JOESOEF werden door de hoofden uitgeleDe veiligheid van personen en goederen liet in Groot-Atjeh in
verd. Aan het verzet was hiermede een einde gemaakt, en gerekend het gebied buiten de sagi's, zoomede in de X X V I en de XXV Moeuiag worden dat de civiele gezaghebber van deze onderafdeeling, kims weinig te wenschen over: een nabij Lho N g a gepleegde moord
tevens militaire commandant van Tapa Toean, met ziju detache- op een Bengalees, die tevens van eenig geld beroofd w e r d ,
ment in staat zal zijn om verder de rust te bewaren.
geschiedde door kettinggangers. I n de Zuidelijke Nederzettingen
Over het algemeen is de bevolking in deze onderafdeeling en de X X I I Moekims w e r d e n , evenals in 18i'8 , eenige spionnen
afkeerig van den o o r l o g ; het zijn voornamelijk de op roof be- van het bestuur door vijandiggezinden vermoord. I n de onderluste avonturiers van alle gading uit wie T. BEN zijne benden aldeeling Seulimeum werd eens gewapenderhand roof gepleegd
recruteerde. Van een algemeen verzet is geen sprake. V a n de door eene b e n d e , volgens berichten grootendeels uit gedroste
territoriale hoofden is ulleen T. BEN vijandig, doch zelfs in dwangarbeiders bestaande. I n Kroeëng liaja geschiedde dit door
zijn eigen gebied oefent hij in dat opzicht slechts zeer weinig eene bende onder aanvoering van een uit dat landschap uitgewekene. In de pas aan ons gezag onderworpen streken in de
invloed uit.
T r n slotte zij n o g vermeld dat met de Gajoe-landen geen aan- afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh was de veiligheid uit den
rakingen werden gezocht. Enkele malen brachten Gajoe's h u n n e aard der zaak niet groot. Zij neemt echter merkbaar t o e , en
producten naar de benedenstreken om ze te verhandelen tegen met grond mag verwacht worden dat in dit opzicht de toestand
geleidelyk verbeteren z a l , vooral nu overal streng de baud wordt
opium, lijnwaden, laiidbouwgereedschappen, enz.
gebonden aan het verbod tegen het dragen van wapenen door
Atiebers. Op Atjeh's Oostkust kan de bestuursambtenaar zich
A 1 g emee ne mededeelingen.
geheel alleen naar Peureula en naar Bagoh begeven en in g e zelschap van een enkel hoofd veilig zijn geheele ressort bezoeken.
Bij gouv. besluit van 18 .September 1S99 n \ 25 (.St. n . 259) Ook verschillende landschappen der Noordkust werden dikwerf
werden het bestuur en het rechtswezen in bei gewest gereorga- zonder eenig militair geleide door de besturende ambtenaren
niseerd, terwijl tevens de indeeling van het grondgebied wijziging bezocht, waarbij de ontvangst door hoofden en bevolking goed
onderging. Bet gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden wen! mocht genoemd worden. Hetzelfde is bet geval met enkele
gesplitst in Blecnta twee afdeelingen, de eene bestaande uit ! landschappen van de onderafdeeling Poelo liaja ter Westkust.
Groot-Atjeb en d<- andere uit de Onderhoorigheden van Atjeh,
In (iroot-Atjeh kwamen nu en dan n o g personen, welke die
elke met verdeelini_r in onderafdeeliugen, zooala se onder elke
dier afdeelingen hiervóór zijn vermeld. Ofschoon geographisch afdeeling vroeger hebben verlaten , terug om zich wederom in
m Pidië gelegen, werden de Moekima VU gerekend t o t Groot- h u n n e oude haardsteden te vestigen. Belangrijke bewegingen
Pidië,

POTJOET

HASAN LAM BESOE , TEUNGKOE JOESOEF LAM BA'ÉT
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ouder de bevolking grepen eehtw niet plaats. Door het niet (uitgenomen het eiland Wé) — de cijfers over de laatste drie
meer voorkomen van groote werken, is het aantal Chiueesche kwartalen des jaars zijn ontleend aan opgaven der toladmiuistratie.
koelie* thans vrijwel tot het normale cijfer gekomen.
1895.
1800.
1197,
1898.
1899.
Passen voor reizen over zee werden als gewoonlijk afgegeven
te Koeta Radja en Oeleë Lheuë, en wel in 1899 ten behoeve Eetwaren (waardel . . f 474 419 f 411495 f 378985 f 380713 f 354671
Rijst (K.O.)
. . . .
5 336 440
5116980
3949490
4448070
3991441
van 8957 inlanders en met hen gelykgestelden (453 meer dan Petroleum
(L.). . . .
1460 930
673 818
963 180 1473 588 a) 944 418
in 1898), namelijk voor 8112 mannen, 719 vrouwen en 120 Tabak (K.ö.) . . . .
71303
55486
74651
75674
33640
kinderen. Voor 6435 van deze aanvragers strekten de zeepassen Meel (wunrde) . . . . f 140816 f 35673 f 79934 f 48403 1' 09556
4-!3 663
104 854
98 050
157 994
154 387
voor reizen binnen Nederlandseh-Indië; de overigen (2522) Gedroogde visch (K.G.)
Manufacturen (waarde). f 104 130 f 109060 f 66 545 f 164 175 ( ' 4 1 5 8 4 4
vroegeu ze aan voor reizen naar de Britsche bezittingen.
Het afgeven van passeu voor reizen over land kwam niet voor.
a) Hiervan 340 740 L. gedurende het Iste kwartaal en 581078 L. gedurende
Daar waar in de Onderhoorigheden de hoofden het verzet de overige maanden van 1899. Dat laatstgenoemd cijfer niet booger w a s , stond
in
met de groote aanvoeren van 1898 en het begin van 1899. met het
volhielden , week de bevolking bh' de nadering van onze troepen oog veiband
op de toen aanslaande iuvoerii.g (met 1 April 1899, van dun accijns op petrodoorgaans uit, om na de ouderwerping der hoofden, soms leum (St. 1899 n°. 75)
zelfs vóór dien thd , met ondergeschikte hoofden weer naar hare
kampongs terug te keeren en zich verder rustig te gedragen.
Uitbreiding van het tramnet in Groot-Atjeh ') had niet
In de J'idië-streek is, sedert de daar ingetreden meer normale plaats, wel van het wegennet; vooralsnog viel van dit laatste
toestanden , het grootste gedeelte van de voorheen uitgeweken de invloed op het handelsverkeer nog niet waar te nemen.
bevolking teruggekeerd. Ook in het afgeloopen jaar trokken
De kleinhandel in lijnwaden was voornamelijk in handen van
weder een aantal Pidiëreezen en bewoners uit andere staatjes ! inlauders. Waren het voorheen in hoofdzaak Maleiers van Sunaar de Oostkust om daar b'\) den peperpluk behulpzaam te zijn. j matra's Westkust en vreemde oosterlingen , zooals Arabieren ,
Na den oogst gaan velen met het verdiende loon naar hun land | Klingaleezen, Hindoe's en Bengaleezen, die manufacturen
terug.
sleten. thans ziet men dezen handel meer en meer overDe gezondheidstoestand was over het geheel genomen vrij J gaan in handen van Atjehers, die, vooral op den paraar
bevredigend. De gewone ziekteverschijnselen , als koorts, buik- te Koeta Radja , zich gaandeweg van het terrein meester maken.
aandoeningen en beenwonden , kwameu wel is waar nog veel voor, | De rijsthandel eu ook die in andere artikelen, vooral
doch niet meer dan in andere jaren. Ten gevolge van het ; kramern'en , was meest in handen van Chineezen , terwijl vooral
zich voordoen van pest te Pinang werd die haven van 10 i een paar Bombayers zich op den handel in Japansehe en OhiMei 1899 af besmet verklaard en alle gemeenschap daarmede neesche luxe-artikelen toelegden. De opkoop in Groot-Atjeh vau
aan de ter zake betrekkelijke bepalingen onderworpen , voor- boschproducten, voor zoover die er zijn, en van cultuurpronamelijk daarin bestaande, dat van Pinang komende schepen ducten , in hoofdzaak bestaaude uit peper van Kroeëng Raja,
tien dagen quarantaine moesten houden, te rekenen van geschiedde bijna uitsluitend door Chineezen. De Furopeesche
den dag van vertrek van Pinang. Strenge maatregelen wer- handel bepaalde zich slechts tot winkelnering, verkoop vau
den genomen tot handhaving van die bepalingen, zoodat galanterieën en artikelen van consumptie. Bepaalde groothandel
geen geval van pest in het gewest is voorgekomen. Den bestaat in de afdeeling Groot-Atjeh niet. In de Onderhoorig2den Augustus d. a. v werd Pinang verklaard te zijn vrij van heden ondervond de handel groot nadeel van de maatregelen,
pest en alle bestrijdingsmaatregelen werden daarop ingetrokken. die het gevolg waren van het uitbreken van de pest in
Op een wegens de te Pinang heerschende pe3t in quarantaine Pinang. Door de verplichte quarantaine van schepen werden
te Oeleë Lheuë liggend stoomschip werden in Juni 1899 2 ge- de vrachten met 300 a 500',. verhoogd. Gelukkig duurde
vallen van echte pokkeu geconstateerd; de beide lijders werden, die toestand slechts 2' 2 maand. Op de Oostkust was dientenom verdere besmetting te voorkomen , te Poelo Bras aan wal gevolge de handel minder levendig. De invoer aldaar gedugezet en aldaar in eene tijdelijke ziekeninrichting onder dak rende 1899 werd gerekend eene waarde te hebben vergebracht en behandeld. Toen zij hersteld waren en zich geen tegenwoordigd van f480 000 en de uitvoer van f 1131000,
andere gevallen voordeden , werden ook de ter zake uitgevaar- tegen f 560 000 eu f 1515 000 in 1898. Voor de onderafdeeling
digde maatregelen opgeheven.
Lho Seumawé (Noordkust van Atjeh) waren de cijfers van 1899
Herhaaldelijk deden zich hier en daar zoowel in Groot-Atjeh f 529 550 en f 606 900 (die van 1898 f 408 500 en f 450 000).
als in de Onderhoorigheden gevallen voor van mond- en klauw- Na de Pidië-expeditie nam in de onderafdeeling Pidië (mede
zeer onder het voor de Atjeh-associatie uit het buitenland aan- ter Noordkust) in hot begin de handel toe, om in de maanden
gevoerde vee; door tijdige maatregelen kon die ziekte gewoonlijk Maart tot en met Juni weer te verslappen , ten gevolge van
al spoedig tot staan gebracht worden. Te Sigli en Padang Tidji de heerschende onlusten. Het bedrag van den invoer was gelijk
werden in Februari 1899 eenige gevallen van veepest geconsta- aan dat over 1898, n.1. ongeveer 8 300 000. De waarde van den
teerd,
insgelijks onder het vee van de Atjeh-associatie ; door alle uitvoer steeg van 8 236 000 tot S 400 «»00, doordat de uitvoer
r
L emeenschap met buiten te verbieden , slaagde men er in om van peper eu pinang belangrijk vermeerderde. Op de Westkust
het vee van de bevolking aldaar voor besmetting te behoeden ; bleef de handel stationnair. Naarmate ook daar de toestanden zich
in het laatst van Maart konden de maatregelen tot bestrijding ordenen, is liet te verwachten dat de handel levendiger zal worden.
Wat den landbouw aangaat, waren de uitkomsten van
van die ziekte worden ingetrokken. In December jl. vertoonden
zich eenige gevallen van veepest onder eene te Idi van Pinang den rijstoogst over het algemeen goed, maar toch was nog
aangevoerde kudde karbouwen ; ondanks onmiddellijke isoleering eenige invoer van rijst noodig om te voorzien in de behoefte
verspreidde de ziekte zich ook ouder den veestapel der bevolking, der bevolking. Waar het mogelijk i s , legt de bevolking zich
eerst in de naaste omgeving (Idi Rajeu) en vervolgens ook in op uitgebreide schaal op de rijstcultuur toe. De koffiecultuur ia
Peudawa en Idi Tjoet. L)e besmetting breidde zich echter niet in het gewest van zeer weinig beteekeuis; door verstrekking
snel uit: bij het einde van Februari jl. waren naar schatting in van zaadkoftie wordt getracht daarin wat verbetering te brengen.
Omtrent den oogst zijn geen cijfers ontvaugen. Suikerriet wordt
't geheel ruim 20O beesten bezweken.
door de Atjehers in het geheele gewest verbouwd , doch alleen
De handel te Koeta Radja en Oeleë Lheuë was in het afgeloo- voor eigen gebruik. Tabak wordt slechts op kleine schaal en
pen jaar niet tevreden over zijn afzet; niettemin werd er toch voor eigen gebruik geteeld. De peperoogst viel bevredigend uit:
voor Furopeesche rekening een nieuwe winkel geopend. Dereden allerwegen wordt de cultuur geleidelijk uitgebreid als een gevolg
van dien minderen afzet moet o. a. gezocht worden in de invoering van den zich steeds verbeterenden politieken toestand en de
met 1 April 1890 van rechten op den invoer in Groot-Atjeh, hoogere prijzen vau dit artikel te Pinang. De uitkomsten der
met handhaving van Poelo Wé als vrijbaveu. Dientengevolge pinangcultuur waren ter Noordkust van Atjeh , waar die cultuur
had de handel in Groot-Atjeh geen afzet aan de scheepsmacht, een vooruaam middel van bestaan is, zeer bevredigend en de indie zich te Wé voorzag.
zameling was ruimer dan in 189S, hetgeen gebleken is uit den
De invoer te Oeleë Lheuë van eenige der voornaamste artikelen grooteren uitvoer.
kau over de laatste vijf jaren blijken uit het volgende overzicht,
waarbij, wat 1899 betreft. jpmerking verdient dat de opgaven
over de eerste drie maanden van dat jaar, evenals die over de
vier voorafgegane jaren , nog verstrekt zijn door den havenmeester
') Over den tramaanleg in de Onderbooripbeden, waar ladert November
ter plaatse, doch dat — in verband met de inlijving bij het 1890 in t vak Keadé Breo8—PadaagTidjl—SigU in exploitatie i~. lic idz.
tolgebied met 1 April 1899 van de afdeeling Groot-Atjeh 19 hiervoor.
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\*;ui liet inzamelen van boschproducten wordt ooic in de en werd dan ook ingetrokken toen de inning van bedoelde
hassil kon worden in handen gesteld van den controleur op
(hiderhoorigheden over het algemeen niet veel werk gemaakt.
onzen nieuwen , meer nabij de residentie Oostkust van Sumatra
De in 't vorig verslag (bil. 24) aangekondigde verbetering van gelegen post Bajan.
het toezicht op de scheepvaart ter Atjeh's Westkust trad, ingeIn de hassilregeling voor het eiland Wé (dat, ofschoon tot
volge een besluit van den gouverneur dd. 29 .Mei 1899, in Groot-Atjeh
behoorende, uiet, zooals het overig Groot-Atjeh,
werking op 1 Juni d. a. v., toen de kustplaats Tapa Toean voor bh' het gouvernementstolgebied
is ingelijfd) werd eenige wijziden algemeenen handel werd opengesteld en de havens Panga,
gebracht (besluit van den gouverneur dd. 31 .lanuari 1899),
Tetinom en Soesoh voor dien handel gesloten werden , zoodat ging
a. door verlaging van de hassil op piuang boelat en piuaug
nu — buiten de 2 in (ïroot-Atjeh (Oeleë Lheuë op den vasten o.
tjang
tot hetzelfde bedrag als voor de Onderhoorigheden geldt.
wal van (xroot-Atjeh en Sabang op het eiland Wé) — in het
De werking-sfeer der scheepvaartregeling werd wederom begewest voor algemeenen in- en uitvoer zijn opengesteld : ter Westkust de havens Tapa Toean, Meulaboh en Poelo Raja, ter langrijk uitgebreid door het treffen van regelingen, betrekking
Noordkust Sigli en Lho Seuinawé, en ter Oostkust Idi. Overigens hebbende op de verdeeling van de hassil onder de oeleëbalangs
kwam in de bepalingen betreffende de voor het gewest geldende van in het binnenland gelegen landschappen en het bepalen van
scheepvaartregeling geen verandering. Van de bevoegdheid, de aaudeelen in de hassil, welke toekomen aan onder het gezag
welke die bepalingen den gouverneur schenken om tijdelijk één van oeleëbalangs staande mindere hoofden. Met de hassilregeof meer der niet voor den algemeenen handel, maar enkel voor lingen in de Pidië-streek, welke in de eerste helft van 1899 ten
de kustvaart opengestelde havens met aangrenzend kustgebied volle haar beslag kregen, werd inzonderheid ook beoogd de
te sluiten of de uitoefening van de vischvangst voor gedeelten inkomsten der oeleëbalangs in de bovenlanden te verbeteren ,
der kust tydelijk te verbieden , wordt al sedert Maart 1898 geen met bevordering tevens van de opkomst en den bloei van de
gebruik meer gemaakt. In plaats daarvan worden aan de te binnenslands gelegen keudé's (marktplaatsen), en wel door de
straffen hoofden of landschappen boeten opgelegd, te verhalen bepaling dat by rechtstreeksch vervoer naar en van Sigli overland
o]) het den hoofden toekomende aandeel in de bij in- en uit- (over de door ons aangelegde wegen) bedoelde oeleëbalangs niet
voer geheven wordende hassil, welk boetenstelsel, soms ook zullen behoeven te missen het gedeelte der hassil (' 3) dat bij inbestaande in de heffing van additioneele in- en uitvoerrechten, en uitvoer langs een der koeala's moet worden uitgekeerd aan
den lande ook geldelyk voordeel oplevert, ons bovendien geen den oeleëbalang van het gebied der mondingen. Hierdoor zouden,
kosten, moeiel\jkheden of beslommeringen veroorzaakt en op de naar gemeend werd , de oeleëbalangs in de bovenlanden er toe
schuldige hoofden of landschappen zoo krachtig inwerkt dat zij gebracht worden om in hun gebied groote marktplaatsen op te
zich daardoor genoopt zien om zich naar den wil van het be- richten , waar de producten, enz. opgeborgen blijven totdat ze
verscheept of verhandeld kunnen worden. Evenwel werd de
stuur te schikken.
verwachting, dat het rechtstreeksch vervoer ingang zou vinden ,
Uit den aard der zaak doet ter Noord- en Oostkust, waarde tot dusver niet verwezenlijkt, daar de Atjeher, niettegenstaande
handelsbeweging zooveel belangrijker is en de oecononiische toe- het uitgebreide wegennet, bij gemis aan transportmiddelen
standen zooveel gunstiger z\jn, de scheepvaartregeling in dit voor vervoer te land, aan den waterweg de voorkeur bleek te
opzicht haar invloed krachtiger gevoelen dan ter Westkust, geven. De in aanleg genomen stoomtram zal in dat opzicht
waar de bedoelde geldelijke pressie niet zooveel uitwerking heeft j aan de belangen der binnenslands gelegen landschappen zeer ten
wegens de toch reeds geringe hassil-inkomsten der hoofden, goede komen , aangezien de oeleëbalangs der bovenlanden daarvooral na den achteruitgang der pepercultuur ter Westkust. door van de kustlandschappen onafhankelijk zullen worden. Dat
Nochtans deed ook daar, met name in de on derafdeeling Poelo vermeerdering van inkomsten der hoofden in het binnenland
Raja, de scheepvaartregeling bij herhaling dienst om de hoofden een belangrijke factor vormt voor hunne gezindheid en tle daareene bestraffing te doen gevoelen.
mede gepaard gaande rust en orde in hun gebied, zal wel
Uit een door den assistent-resident der afdeeling Onderhoorig- geen betoog behoeven.
heden van Atjeh opgemaakt overzicht blijkt dat de gedurende
Omtrent de uitkomsten , welke de scheepvaartregeling oplevert
1899 door onze ambtenaren bij in- en uitvoer geheven hassil ! tot tegengang van smokkelhandel en zeeroof. wordt bericht
beliep: ter Noordkust ? 231728, ter Oostkust | 217 669 en ter dat zij voor die doeleinden ter Noord- en Oostkust nog geen
Westkust S 29 804, in totaal derhalve S 479 201, daaronder aan voldoende preventieve kracht uitoefent. Ter Westkust wordt
bij w\jze van boeten opgelegde extra-hassil, bijna uitsluitend hare gunstige werking in dit opzicht in de hand gewerkt door
aan landschappen ter Noordkust, § 67 070. Zonder deze boeten de omstandigheid dat aldaar gedurende een vijftal maanden des
te rekenen, beliep dus het geïnd bedrag 8 412131, namelijk:
jaars de vaart ter zee voor kleine vaartuigen niet wel doenlijk
is. Het toezicht op de kustvaart wordt sedert omstreeks medio
wegens
wegens
invoerrecht, uitvoerrecht, te zamen.
1899 uitgeoefend door een drietal -foor dat doel aangeschafte
recherchevaartuigen (in April jl. vermeerderd met een vierde), en
te Sigli
$ 29 318 $ 43 845 $ 72 193
.. Lho Seumawe'
40 559
51 902
92 521
overigens zooveel doenlijk ook door de militaire marine. De
., I<ii
33 330
184 333
217 069
recherchevaartuigen bewaken daartoe ieder een eigen kruisgebied
., Poelo Rnja
4 835
4 1(10
8 941
ter Noord- en Oostkust. Desondanks blijft het voor inlaudsche
.. Meulaboh
8 402
5 284
13 746
vaartuigen nog maar al te veel mogelijk visitatie te outloopen
. . T a p a Toean
4 121
2 940
7 001
door den wal in te sturen of zich in de riviermondingen en in de
kanalen , welke die mondingen verbinden , te verschuilen. Over$ 120 001 $ 291 470 S * ' * '31
Overeenkomstig de ter zake in November 1898
tredingen van eenig belang werden niet geconstateerd , behoudoor deti gouverneurvastgestelde(vnorloopige)
dens eene slechts ten deele gelukte smokkelarij fin Februari 1899)
bepalingeu (zie vorig v e r s l a g , blz. 25) waren
van buskruit en achterlaadgeweren nabij Djingki (Peureula),
deze voor en namens de radja's geheven rechter Oostkust, waarvan melding is gemaakt op blz. 19.
teubedragen te verdeelen a l d u s :
Ter
Westkust werd in diezelfde maand eene aan een Chinees
als frotivernemen'.shassil (voormalig sultansaante Poelo Raja toebehoorende prauw door een bendehoofd van
deell voor den lande behouden
S 75 320 S *7 088 $ 123 008
wijlen T. OEMA overvallen en voor eene waarde vaup. m. f1000
aan de deelgerechtig'e hoofden ten goede
gekomen
45 258
197 490
212 748
beroofd. Sedert werd ter Westkust nog van één geval van strandin het z.g. wegenfonds gestort
83
46 292
40 375
roof gehoord, namelijk te Boebon (onderafdeeling Meulaboh),
waarvoor het betrokken hoofd werd beboet. Ter Noord- en OostGezamenlijk als boven . . . S 120 001 § 291 470 S -112 131
kust kreeg het bestuur van zee- of strandroof geen kennis,
uitgenomen een paar gevallen van zeeroof in de onderafdeeling
Zooals reeds gezegd is op blz. 19 wordt sedert de eerste Bajan, waarbij de geleden schade (ook bij deze aanrandingen
maanden van 1899 ook de hassil van het uit de land- gingen geen menschenlevens verloren) op de betrokken oeleëschappen ter Atjeh's Oostkust naar buiten het gewest uitgevoerde balangs werd verhaald.
hout door het bestuur geïnd, en wel aanvankelijk te Idi, echter met
zoodanige vereenvoudiging van de formaliteiten dat daaruit voor
de houtvaartuigen geen noemenswaardig bezwaar kon voortvloeien.
§ 1. Midden-Sumatra.
Aan den voornaamsten afnpmer, eene bekende Europeesche firma
te Belawan (Deli). werd daarenboven vergund de houthassil daar
De aanrakingen met de Gajoe-landen waren in 1899 sehaarseh .
ter plaatse te voldoen. Die vergunning was echter slechts tijdelijk De verwachting dat de in 't vorig verslag genoemde AMAX L I S -
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TANG vau Kotta Boekit liet hoold in den schoot zou legden , is
n o g niet verwezenlijkt; hu' g i n g integendeel voort m e t tegenover
de in zijn gebied zich wagende Taniiangers allerlei euveldaden
te bedrijven.
De bekende TEUNCKOI: TAPA , ook reeds genoemd op blz. 1 6 ,

liet in de Gajoe-landen en het aangrenzend Tamiang-gebied

weinig van zich hooren ; in J u n i 1899 ontving het hoofd van
Loeboek Sidoep een schrijven, waarin hij hem , met de inwoners
der nabijgelegen k a m p o n g s , opriep om in de Pasei-streek (Oostikust van Atjeh) den .heiligen oorlog" te gaan voeren ; die brief
werd dadelijk aan den controleur van Tainiang ter hand gesteld.
E e n i g e n tijd later verbreidde zich het gerucht dat TEUNGKOE TAPA
de Gajoe-hoofden zou hebben uitgenoodigd om een inval in Ta»
m i a n g te d o e n ; dit bericht is echter niet nader bevestigd. Wel
wisselde in begin Februari jl. eene patrouille uit Koeala Simp a n g eenige schoten met eene kleine bende onder aanvoering
van TKNOKOE GA.IOK , welke in K a r a n g was gevallen. Bij de aan
wezigheid van eene vrij sterke troepenmacht niet alleen in Tan i i a n g , maar sedert kort ook in het naburig deel van Atjeh's
Oostkust (te Bajan), is het niet waarschijnlijk dat nog vijandelijk
heden op eenigszins groote schaal op touw zullen worden gezet.
Onze betrekkingen tot de hoofden der Alas-landen bleven zeer
vriendschappelijk. Zij hadden in 1899 niet te klagen over roof
tochten van Atjehsche benden in hun gebied , zoodat de gewone
verzoeken om vergunning t o t inkoop van geweren en munitie
ook achterwege bleven. De radja van Batoe Boelan zond zijn zoon
met geschenken en een brief, het verzoek behelzende om ziju
land bij ons gebied in te lijven.
Xaar het schijnt heeft het succes, door de verbonden hoofden
der Karau-landen in 1898 op eene Atjehsche rooverbende behaald
(zie vorig v e r s l a g , blz, 2t>), de Atjehera er van afgeschrikt om
nogmaals in die streken bun geluk te beproeven ; alrhans h e b 
ben zij zich in het afgeloopen j a a r niet op de hoogvlakte ver
toond. Toch werd de rust in dn Karau-landen herhaaldelijk
verstoord. want niet alleen oude v e e t e n , maar ook allerlei
kleinigheden bleven aanleiding geven tot het telkens uitbre
ken van vijandelijkheden tussehen de verschillende hoofden.
Bovendien waren er nog andere omstandigheden, welke tot
het ontstaan van verwikkelingen hebben medegewerkt. In de
eerste helft van het j a a r werd de hoogvlakte n.1. door eene
langdurige droogte geteisterd, ten gevolge waarvan de rijstoogst
beneden het middelmatige bleef. Tegelijkertijd brak in hevigen
graad hondsdolheid u i t : de ziekte , ook op andere d i e r e n , als
katten en varkens, overgebracht, maakte tevens! onder de menscben
vele slachtoffers. De bevolking schreef deze plagen toe aan den
toorn der berggeesten, welke opgewekt zou znn door het
schenden van de bosschen bij het inzamelen vau getal) door
vreemdelingen. Daarbij kwam nog dat de gemachtigde van den
sultan in Boven-Langkat zich , m e t behulp van enkele hoofden
eu h a n d e l a r e n , van het monopolie van den getah-handel in
sommige streken had weten meester te m a k e n , waardoor de
Battaksche getah-zoekers groot nadeel leden. De verbittering
hierover nam langzamerhand zoo t o e , dat niet alleen in eenige
landschappen de uitvoer verboden werd , maar de Maleische en
Chineesehe handelaren zelfs van h u n eigendom beroofd en . bij
v e r z e t , .vermoord werden. Hieraan maakten zich in J u n i 1899
o. a. schuldig de bewoners der k a m p o n g Koeta Belin , d i e , na
deswege op aansporing van den controleur voor de Battaksche
zaken te Damah Djamboe (Boven-Serdang) door eenige om
ringende kampongs uit h u n n e woonplaats verjaagd te zijn , eene
schuilplaats vonden in Batoe K a r a n g (oeroeng Si L i m a Senina)
bij den beruchten pengboeloe Si K I R A S , tegen wien dezelfde
grieven bestaan. Door het bestuur werden pogiugen aangewend
om de ons goedgezinde hoofden t o t eene tuchtiging van Batoe
K a r a n g over te halen , maar om vau zoodanige onderneming
succes te k u n n e n verwachten , is het noodig eerst eene ver
zoening tot stand te brengen tussehen onzen voornaamsten bond
genoot P A PALITA en diens tegenstander PAMLLGAII, beiden bij
herhaling in vorige verslagen genoemd. Ook om andere redenen
is deze verzoening g e w e n s c h t : reeds spoedig na de in 't vorig
verslag vermelde verdrijving van P A .MKLGAII uit Kebon Djahe
ontstond er namelijk oneenigheid tussehen den sibajak PA LAÏTDAS
en PA PALITA. Eerstgenoemde vond steun bij verschillende hoofden
Tan Teloe K o e r o e , Ampat Toran en Si Lima S e n i n a ; indien
ook PA MtXOAH niet zijn a a n h a n g zich bij hen had aangesloten,
zou de toestand van P A PALITA waarschijnlijk onhoudbaar ge
worden zijn. PA MELOAH hield zich echter rustig en stelde opuieuw pogingen in het werk om niet het bestuur op goeden
voet te komen. Van hem werd in overleg met P A PAI.ITA eene
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waarborgsom geëischt, waarvan bij het afzenden van het ge»
westelijk verslag reeds 2 ',i gestort was. Ziju verzoek om in ge
nade te worden aangenomen schijnt dus ernstig gemeend t e zijn
en, daar ook PA PALITA overtuigd is zonder P A M K I O A H ' I mede
werking niet met de noodige kracht tegen zijne vijanden t e kun
nen optreden, werd aan 1.'\ MKI.OAH te kennen gegeven dat hij
binnenkort zou worden opgeroepen om de voorwaarden zijner on
derwerping te vernemen. Waarschijnlijk zal het thans mogelijk
blijken onzen invloed op vasten grondslag te vestigen eu aan de
kwade praktijken van Si KIKAS en zijn a a n h a n g een einde te maken.
Ook in de Timoer-landen had de bevolking, hoewel in mindere
m a t e . te lijden van de plagen, welke blijkens het vorenstaande
de Karau-ianden teisterden. Bovendien gaven de willekeurige
handelingen van een der rijksgrooten van Dolok, TOKAN XAISOI.AD
MKKUA, die door TOKAN N a a m DOLOI gesteund werd, aanleiding
tot een vry belangrijk volksverloop. Door bemiddeling van het
bestuur werd gewapend verzet van de hoofden tegen den radja
voorkomen, terwijl TOBAH NABOLAD MlBOA uit zijn ambt ontzet
j werd en kort daarna ook TOEAI NEGKUI DOLOK h e t bestuur nederI legde. Hü werd opgevolgd door zijn zoon TOEAX AaoOL
I Zoowel in Dolok als in Poerba en Raja neemt de invloed van
j het bestuur voortdurend toe. I n Poerba werd de rust verstoord
| door TOE*N MANAIL, bet verdreven hoofd van Negori, die m e t
I hulp van lieden van Samosir tweemaal eene poging deed om
zijne kampong te heroveren Daar de hoofden van Dolok en Si
j Lima Koeta zich op aansporing van het bestuur onzijdig hielden .
j viel het TOKAN POKRHA niet moeielijk die aanvallen at te slaan.
| TOEAN MANAII. heeft thans de bemiddeling van het bestuur in—
| geroepen om eene verzoening met den radja te bewerken. In
i Raja bleet de politieke toestand gunstig. De uitvoer van boschI producten, vooral g e t a h , neemt er voortdurend toe en de radja
I toont zich zeer geneigd om Europeesche ondernemers van land1
bouw in zijn gebied toe te laten.
Omtrent de Simeloengoensche landschappen is het volgende
te vermelden. Tusscheu de hoofden van Panei eu Siantar bestond
| reeds lang geschil over het bezit van het landschap Dolok Panei.
Door den radja van Siantar werd er aanspraak op gemaakt.
omdat hij het vroeger op de Kaja-Bataks heeft veroverd. Daar
; het echter rechtens tot Panei behoort, heeft die radja n u , op
' verzoek van het b e s t u u r , afstand van zijne aanspraken gedaan
tegen behoud van een klein deel van het betwist gebied, waar
I door zijne onderhoorigen reeds kampongs gevestigd zijn. .Met
; deze schikking is ook door de andere partij genoegen genomen.
Verder kwam ToiAl DOLOK S n n o c , wiens gebied tot Panei
b e h o o r t , tegen zijn radja in verzet en riep daarbij de hulp in
van eenige hoofden u i t de aangrenzende landschappen; hij vond
| echter geen steun bij zijn eigen onderhoorigen en werd dus
I gemakkelijk tot rede gebracht. In eene vergadering der hoofden
| van Tanah Djawa, Siantar en Panei is t h a n s , met medewerking
van het b e s t u u r , de verhouding tussehen hem en den radja
van Panei geregeld.
Over het algemeen was de toestand in de bovenstreken van
A s s a h a n , Koealoe eu Bila goed te noemen. W e l heerechte onder
j do Nadoloks eu Oeloeans eenige o n r u s t , wat volgens de inge
komen berichten aan eene beweging ten gunste van het bekende
'. Battaksche priesterhoofd SIXGA M.W;AK\I>.IA zou zijn te wijten.
■ maar hiervan werden geene nadeelige gevolgen ondervonden.
(Volgens mededeelingen van onze ambtenareu ter Samatra's
Westkust hield dit priesterhoofd zich rustig op i n de bovenlanden
van Singkel.) I n Meranti kon het in 1897 aangesteld hoofd zich
niet handhaven tegen de afstammelingen van den in dat jaar
gesneuvelden radja, waarom hij steun zocht bij den gemachtigde
van den sultan van Assahan te Bandar Poeloe , die hem zijne
hulp beloofde. Daar een inval der Battaks in Assahan daarvan
het gevolg zou hebben kunnen zijn, is die gemachtigde terug
geroepen en vervangen door het lid van den rnksraad,TOVQKOI
SE HA MAHABADJA, wiens optreden de dreigende rustverstoring
voorkomen heeft.
Met de hoofden u i t de Simpang Kiri-streken werden slechts
onbeduidende aanrakingen verkregen. De berichten van daar
luidden over het algemeen gunstig. In de aan de Siuipang
Kanan gelegen landschappen badden de hoofden doorloopend
geschillen niet elkander. Zij wenden zich thans meer en meer
tot het bestuur ter beslechting vau die geschillen Onze invloed
neemt er dientengevolge langzamerhand t o e , meer dan in de
Si in pang Kiri-streken.
Ook in de aan de onderafdeelingen Baros en Singkel gren
zende, n o g niet onder geregeld bestuur gebrachte landschappen
hadden de meeste r a d j a s weer t dkeus geschillen met elkander.
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Door den radja van Soega Soega werd de hulp van den controleur van Barot ingeroepen om zyn zoon te bevrijden uit de
handen van den radja van Hoeta Pinang (landschap Sanggaran),
die heui reeds twee maanden in het lilok had gehouden. Als
bemiddelaar werd liet hoofd van Sorkam Kanan naar lloeta
Pinang gezonden, aan wien het mocht gelukken den radja te
bewegen den gevangene tegen betaling van een losprijs de
vrijheid te hergeven.
In de streken aan den bovenloop der Kokkan rivier bleef de neiging om in nadere aanraking met ons bestuur te komen , aanhouden. De in 1808 opgetreden radja van Loeboe Bandhara
(Kokkan Ainpat K o t t a ) , de j a n g di pertoean besar MOIIAMAD
SAI.EII . m a a k t e , vergezeld van de voornaamste landsgrooten, in
IS99 zijne opwachting bij den assistent-resident van B e n g k a l i l ,
met verzoek om door het Gouvernement erkend en bevestigd
te worden. (Reeds bij eene akte van 15 Maart 1888 was dooiden toenmaligen bestuurder van Kokkan Ampat Kotta en zijne
landsgrooten ons gezag erkend — verg. het verslag van dat
j a a r . blz. 9 , ~ welke erkenning was aanvaard bij gouv. besluit
ild. 16 September 1888 n . 6.) Ken andere bestuurder in het
Rokkan-gebied, de radja van Kotta Intan of Koento, herhaalde
by voornoemden assistent-resident zijn reeds vroeger gedaan verzoek, dat zijne verhouding tut het Gouvernement beter geregeld
mocht worden. Dat het noodzakelijk is onzen invloed op den gang
van zaken in de Kokkan-strekeu te bevestigen en uit te breiden,
staat vast, en de Indische Kegeering is dan ook voornemens met dit
doel een bestuursambtenaar voor het Rokkan-gebied iu dienst te
stellen , wiens taak zal zijn zich zoo volledig mogelijk van de bestaande toestanden en verhoudingen op de hoogte te stellen en te
trachten tot eene bevredigende oplossing van de hangende quaesties
te k o m e n , terwijl eerst daarna tot eene regeling van de verbonding <ler landschappen zoowel onderling als tot het Gouvernement overgegaan zal k u n n e n worden. In de meeste landschappen der Rokkau-streken was de politieke toestand gunstig
te noemen. De bekende DZMN'OEL AIIJDJN van Tamboesei was
nog niet van zijne reis naar Mekka en Turkije teruggekeerd.
Sedert zijn vertrek was in Tanah l'oetih (Siak) alle vrees voor
rustverstoringen geweken. Tusschen Kapenoean en Rantau
Kasei ontstond eene gespannen verhouding. De radja van
eerstgenoemd landschap werd in J u n i 1899 beoorloogd door
een zijner bloedverwanten, ToHOKOB MOEDA SA HAK , die hoopte
zich van het ge/.ag te kunnen meester maken. De aanval mislukte , doch TONGKOE MOEDA SAHAK wist zich aan de vervolging
te onttrekken en vond steun bij den radja van Rantau Kasei.
Nieuwe vijandelijkheden waren n o g niet uitgebroken. In het laatst
van October 1899 vervoegden zich gemachtigden van den bestuurder
van Kamba bij den controleur van P a d a n g La was. er bezwaar tegen
makende dat indertijd een goed deel van het vroeger tot dat landschap behoorend grondgebied (n.1. tot aan het Si P a r a Para-gebergte) door het Gouvernement in den kring zijner recbtstreeksche
bestuursbemoeienis was opgenomen. De controleur beduidde
den gemachtigden dat de te berde gebrachte bezwaren niet in
overweging konden worden genomen , omdat de landstreek in
H'.iaestie reeds 20 jaren onder ons direct gezag staat en het bestuur zich wenscht te houden aan de vanouds aangenomen grens.
Kenigen tijd later zond de bestuurder van Kamba een brief aan
den mantri van Sosa, met verzoek om opzending van een 4-tal
personen , die naar Sosa waren uitgeweken , belovende hij reciprociteit voor liet geval gouvernements-onderdanen naar Kamba
mochten uitwijken. De mantri antwoordde zonder last van het
bestuur zijne medewerking niet te kunnen verleenen. waarop
een inwoner van Langga Pajoeng ( P i n a r i k ) , die zich in Kamba
bevond , opgevat en in het blok gelegd werd. Aan het onderdistrictshoofd van P i n a r i k werd vanwege Kamba medegedeeld
dat bedoelde persoon was gearresteerd wegens boschdiefstal en
niet in vrijheid zou worden gesteld dan tegen uitlevering van de
•1 uitgeweken onderhoorigen van Ramba. Aan den controleur
van Padang Lawas is opgedragen eene commissie van hoofden
naar Ramba te zenden om de invrijheidstelling van den aangehoudene te bewerken.

a a n , terwijl de radja van het aan de Kampar Kiri gelegen, aan
l'elelawan grenzend landschap Goenoeng Sahilan zich, vergezeld
van eenige hem ondergeschikte hoofden, voor hetzelfde doel
naar Hengkalis begaf (zie nader over dit landschap, in betrekking
tot de III Kotta Kampar en IV Kotta Moedik, § 5 hieronder).
De aanrakingen met de Kwantan-districten bepaalden zich in
1899 tot vriendschappelijke bezoeken van verschillende verwanten
van den jang di pertoean PoiTlH aan den controleur der tot de
residentie Kiouw en ouderhoorigliHlen behooreude afdeelinc
Indragiri op h u n n e doorreis naar S i n g a p o r e , waarheen zij zich
voor handelsbelangen begaven. Ken der datoe's, die van Tjirantik,
maakte tweemalen zijne opwachting bij den resident te Tandjong
Pinang en liet bij deze bezoeken doorschemeren dat hij onder
rechtstreeksch bestuur van het Gouvernement wenschte te
komen en dat ook elders in Boven-Kwantan daaraan werd gedacht. Tot dusver is echter niet op andere wyze van deze beweerde gezindheid gebleken. De expeditie tegen de V Kotta
bracht ook in de hierbedoelde streken een heil/.amen indruk
teweeg.
In de landschappen aan de Boven-Batang Hari en het naustbij gelegen, mede nog niet in onzen bestuurskring opgenomen
gebied schijnen de bestuurders van Si Goentoer en Kotta
Besar thans den meesten invloed uit te oefenen. De toeankoe
moeda van Si Goentoer zond in Maart 1899 een paar zyner
grooten om de tusschenkomst van ons bestuur in de afdeeling
X I I I en IX Kotta (Padangsche Bovenlanden) in te roepen ter
beëindiging van eene schuldquaestie met het larashoofd van
Pasimpei. Met de beslissing in deze zaak werd door beide
partijen genoegen genomen. Genoemd hoofd — sedert het
overlijden , ongeveer drie j a a r g e l e d e n , van RADJA TOKANKOE
BAGIXDA KATOE , regent van Si Goentoer — schijnt, in tegenstelling met d e z e n , ons niet vijandig gezind te zijn. De mede
in de Batang Hari-strekeu tehuis behooreude radja van Poelau
Poeudjoeng, die onafgebroken op ons gebied vertoeft, wordt
gezegd alle g e z i g in zijn land te hebben verloren. Zijne bewering
alsof alle hoofden van Poelau Poeudjoeng zich gaarne aan het
Gouvernement zouden willen onderwerpen, is geenszins gebleken
waar te zn'n. H e t is meer dan waarschijnlijk dat de radja alleen
beoogt het Gouvernement te bewegen om hem zijn gezag te
helpen herwinnen. Moeiel ijk kan worden betwijfeld dat de onruststoker panglima BAUANTAI , afkomstig van B a t a n g Asei (Djambi),
die aan de onder ons bestuur staande negorij Abei den krijg
verklaard heeft, daarbij handelde op aanstoken van den reedsgenoemden radja van Kotta Besar, wiens gebied bezuiden de zoogenaamde Batang Hari-districten gelegen is. Op eene tot TOEANKOE
KOTTA BBSAB gerichte uitnoodiging om met den controleur van
Moeara Laboeh aan de grens eene samenkomst te hebben, werd
geen antwoord ontvangen.
§ 5.

Sumatra's

Wtslkutt,

W a a r in vorige verslagen sprake was van de aan de residentie
Padangsche Bovenlanden grenzende , niet aan ons rechtstreeksch
gezag onderworpen federatie der V K o t t a , bestaande uit de aan
beide oevers van den bovenloop der Kampar Kanan gelegen negorijen (landschappen) Koewo, Salo, B a n g k i n a n g , AijerTiris en
Roembio, bleek niet zelden dat de bewoners ten opzichte van n a burige streken of van handeldrij vende gouvernementsonderdanen
zich af en toe handelingen veroorloofden, welke van weinig ontzag
jegens het Gouvernement getuigden. Scheen er in 189(3 door onderlinge oneenigheden weder eene kentering te zijn gekomen
in de vroeger meermalen betoonde af keerigheid van aanrakingen
met ons gezag (verg. het verslag van 1897 , blz 14), de in April
1899 door lieden uit Bangkinang naar ons gebied ondernomen
rooftocht, welke aan den mijningenieur eener exploratitniaatschappij (den heer E. CMFFOBD) het leven k o s t t e , bleek, zooals
het onderzoek u i t w e e s , gepleegd te zijn met medeweten van alle
hoofden der V Kotta e n , gedeeltelijk a l t h a n s , ook met h u n n e
instemming. Deze wandaad deed het Gouvernement besluiten om
den overmoed der bewoners van de V Kotta voorgoed te fnuiken ,
Met betrekking tot de bovenstreken van h e t K a m p a r - s t r o o m - en zulks te m e e r , daar h e t , ook naar het oordeel van de begebied was het j a a r 1899 vooral van gewicht door de onder- volking op ons gebied, hier geen gewone roofpartij gegolden
werping der V K o t t a . waarover uitvoerig wordt gehandeld in had , maar wel degelijk den wenscb om de „kompanie" van de
de volgende paragraaf. Hadden zich bij gelegenheid van de grens te verdrijven. Van de zijde der V Kotta toch werden nabij de
militaire expeditie naar genoemd landschap tevens aan ons gezag grenzen versterkingen opgeworpen , land- en waterwegen versperd
onderworpen de ten oo-ren daarvan gelegen landschappen Kampar i en onze hoofden opgeroepen om zich met de V Kotta tegen het
en T a m b a n g met T a r a n t a n g , als indirect gevolg r a n ons optreden Gouvernement te verbinden , met bedreiging van boete als zij
boden ook de hoofden van de ten zuiden der V' Kotta gelegen mochten weigeren daaraan te voldoen.
federatie der I I I Kotta K a m p a r vrijwillig hunne onderwerping ]
Nadat ter observatie en ter bescherming zoo noodig van de
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bevolking binnen ons gebied in de tweede helft van Juli 1899
nabij de grens — te Poelan Gedang — alvast eenigo militaire
macht gelegerd was, namelijk eene compagnie infanten* lit
Padang en eene van Magelang (Java) gezonden sectie genietroepen met eenig telegraafpersoneel , dit laatste ter verbinding
van onzen naasten bestuurspost Kotta Baroe (hoofdplaats der
ouderatdeeling Pangkallan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar)
aan het telegraat'net, werd inmiddels bet noodige voorbereid om ,
onder de politieke leiding van den te Patjakombo gevcstigden
assistent-resident der al'deeling L Kotta (en zulks in afwijking
van het in October 1877 aangenomen beginsel— zie het verslag
van 1878, bis. !*, — om de V Kotta aan te merken als behoorende tot den kring van bemoeienis onzer an>btenaren ter Oostkust) , de hoofden en bevolking der V' Kotta tot het voldoen aan
onze eischen te nopen door eene militaire expeditie, die daartoe
vanuit het westen zou ageeren , en om. teneinde ook ten oosten
zoo noodig maatregelen van bedwang te kunnen nemen , militaire detachementen tevens te doen post vatten te Taratah Boeloeh
meer stroomafwaarts aan de Katnpar-Kanan en te Pekan Baroe
aan de Siak-rivier. ')
Terwijl laatstbedoelde detachementen tegen het einde van
Augustus o]) hunne bestemmingsplaatsen aankwamen , waren de
overige troepen den 23sten dier rnnand vereenigd te Poelan Gedang.
Van daaruit werd een paar dagen later iu twee colonnes opgerukt. Nog vóór de grens was bereikt, kwamen de hoofden van
Koewo onze troepen tegemoet, hunne onderwerping aanbiedende.
Zij deden aanwijzingen omtrent den te volgen weg, beloofden
opruiming van de gemaakte versperringen en aangelegde versterkingen , leverden prauwen voor het vervoer der troepen en
droegen zorg dat te 1'oelau Balei (Koewo), waar de colonne het
bivak zou betrekken, de noodige buizen werden ontruimd. Den
volgenden dag kwamen aldaar ook de hoofden van Salo en
Bangkinang hunne onderwerping aanbieden. In den nacht
van 27 op 28 Augustus werd eene patrouille naar Banykinang
gezonden, hoofdzakelijk om te trachten de moordenaars van
den heer CMKFORD op te lichten. welke poging echter niet
geheel slaagde, daar de hoofdschuldigen naar de Kampar
Kiri hadden weten te ontkomen. Toch werden enkele aanstokers gevat, o. a. de poetjoek (eerste hoofd) van Bangkinang en een paar doebalangs, één van welke laatsten, zekere
ToBBASO , in zijne woning verrast en , toen hij zich met de wapenen
in de hand tegen zijne arrestatie verzette, neergelegd werd.
Nog dienzelfden dag kwamen te Bangkinang de hoofden van
Aijer Tiris zich onderwerpen. Den 29sten Augustus vertrokken
twee compagnieën naar de negorij Aijer Tiris, waarheen inmiddels de hoofden van Itoembio waren opgekomen om dit voorbeeld te volgen; ook hun gebied werd door de militairen bezocht.
Nergens werd eenig verzet ondervonden; de troepen werden
integendeel op allerlei wijze door de bevolking geholpen. Na te
Koembio te hebben gebivakkeerd, keerden de militairen op 30 Augustus terug naar Bangkinang, waarheen — te Pakan Bangkinang— inmiddels het hoofdkwartier was verplaatst. Aldaar werd
den volgenden dag door den expeditie-commandant en den assistent-resident der L Kotta met de gezamenlijke hoofden der V Kotta
eene vergadering gehouden. De hoofden erkenden eenstemmig
hunne schuld en verklaarden de door het Gouvernement gestelde
vredesvoorwaarden aan te nemen. Deze hielden in dat zij wegens
„salah malaïlggar" de daartegen door de adat bedreigde boete 2)
betalen, de „bangoen" voor den moord (3 800) voldoen, de geroofde goederen teruggeven of de waarde er van (f OOOÓ) vergoeden en voor eiken niet uitgeleverde der aan den moord direct schuldigen (in 't geheel een 9-tal) f 250 storten zouden.
In den avond van 31 Augustus meldde zich in het hoofdkwartier ook aan de radja van het ten oosten van de V Kotta,
mede aan de Kampar Kanan gelegen , landschap Kampar, met
verzoek om zich eveneens onder ons gezag te mogen stellen , onder
mededeeling dat zijn buurman , de radja van Tambang (en van het
onderhoorige Tarantang) naar Siak was vertrokken om daar zyne
') Te dien einde word de troepenmacht in de. residentie Oostkust van Sumatra tijdelijk van Java versterkt niet één compagnie, infanterie, een detachement genietroepen en hulpdiensten , terwijl de te 1'oelau Q e d u g te vereenigen expeditionaire macht , waarover liet bevel werd Opgedragen aan den
majoor der infanterie Q. II. BKBSVSCHOT, nagerekend de daar ter plaatse
reeds aanwezige troepen, overigens bestond uit het verdere gedeelte van het

i onderwerping aan te bieden. (Zoowel Tambang als Kampar,

ofschoon

zelfstandige landschappen, stonden vanouds door

historische banden in nauwe betrekking tot de V Kotta.)

Den Lsten September begaf «Ie assistent-resident zich met de
poetjoek's (eerste hoofden) van de V Kotta en de radja's van

Kampar en Tambang-Tarantang naar 1'oelau Gedang. waar zij
den inmiddels daar aangekomen waaruenienden gouverneur van
Bamatra's Westkust plechtig hunne onderwerping aanboden,
terwijl van de zijde der eersten het verzoek werd gedaan dut de
gewestelijke bestuurder naar Bangkinang mocht willen komen ten
einde de opgelegde boeten en schadevergoedingen in ontvangst te
nemen en ten opzichte van hun land de regelingen te treilen . welke
hij noodig mocht achten. In den middag van 3 September op
laatstgenoemde plaats aangekomen, werd de waarnemende gmiveri neur er plechtig en geheel vo'geus de adat door alle hoofden ontvangen, waarna de boeten en schadevergoedingen betaald en in

ontvangst genomen werden. Den daarop volgenden dag legden alle
hoofden der V Kotta, zoomede de radja van Kampar en die van
Tambang-Tarantang in geschrifte den eed van trouw aan het
Gouvernement af en werd onder het spelen van het volkslied de
Nederlandsche vlag gehescheu. Daarop werd naar Muleisch gebruik
: een verzoening.smaaltijd aangericht, waaraan allen deelnamen.
Dit resultaat was bijna zonder bloedvergieten verkregen. Het
incident met den doebalang ToBBASO daargelaten , was alleen bij
. eene op 21 Augustus van uit Poelan Gedang ondernomen verkenning gevuurd op een 20-tal vijanden, waarvan een paarge' wond werden. Eén dezer was DATOE PADOUA TOEWAK , pengboeloe
van Koewo en aldaar zeer in aanzien. Zooals hij later verklaarde,
hadden hij en de overige hoofden van Koewo zich door zijne verwonding ontslagen geacht van den vroeger afgelegden eed om
niet dan door geweld van wapenen voor ons gezag te bukken.
Van (> tot 10 September maakte de waarnemende gouverneur,
in gezelschap van den expeditie-Commandant en den assistentresident, onder dekking van
een detachement militairen een tocht
door het geheele gebied 3 ) , om den Uden dier maand naar
Padang terug te keeren. Een paar dagen later kon de Indische
Begeering, welke op 5 September reeds machtiging had verleend
om de cavalerie en bergartillerie terug te roepen, tot ontbinding van de expeditie besluiten. Te Bangkinang — sedert
telegraphisch verbonden met Poelan Gedang — werd voorloopig
een garnizoen gelegd van één compagnie infanterie, terwijl te
Poelan Gedang — tot begin Maart jl. — een kleiner detachement
geplaatst bleef. De tijdelijke militaire posten Taratah Boeloeh en
Pekan Baroé werden reeds omstreeks medio October ontruimd.
Van 15—17 September, nog tijdens de aanwezigheid van onze
troepen in de V Kotta , bracht de assistent-resident der L Kotta,
daartoe door het betrokken hoofd aangezocht, onder militaire
dekking een bezoek aan het landschap SiBelimbing, niet de
landschappen Kotta Padang en Petamoean (of Pertamoean) uitmakende de ten zuiden van de V Kotta gelegen federatie der
111 Kotta Kampar. Aldaar werd in en nabij de rivier Lipai (een
zijtak van de Kampar Kiri) de aanwezigheid o. a. van tin geconstateerd. Nadien tocht kwamen eerst de datoe van Si Belimbing
en die van Kotta Padang en vervolgens ook die van Petamoean
te Bangkinang, waar de beide eersten den 19den en de derde
den 22sten September eene schriftelijke verklaring alleoden,
behelzende onder meer hunne onderwerping aan on.- gezag.
In Juni jl. is door het Opperbestuur machtiging verleend om
de V Kotta met Kampar en Tambang-Tarantang binnen den
kring onzer rechtstreeksche gezagsuitoefening te brengen , terwijl , in afwachting dat bij de Indische begrooting de noodige
gelden voor de invoering van een geregeld bestuur zullen zijn
toegestaan , voorloopige maatregelen getroffen zijn tot regeling
van het toezicht over die landschappen, hetwelk dientengevolge
wordt uitgeoefend door den controleur der onderaf leeiing Pangkallan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar, wieu . in verband

hiermede, voorshands Bangkinang als standplaats is aangewezen.

Met eene eindbeslissing in zake het onder on> ïvehtstreeksch
: gezag brengen van de boven besproken federatie der III Kotta
Kampar en ook van het in 't vorig verslag (blz. 2i>) bedoelde
Kaniparsehe landschap IV Kotta Moedik wordt nog verwijld .
omdat de voorgenomen inlijving van die landschappen — vvaars

)

De waarnemende gouverneur bracht den radja van Kampar een bezoek

17de bataljon infanterie van Padang, één lectie bergartJUerto van Fort de in diens woning, waar bij die gelegenheid zekere iiin.ii isn.vi i., eenonsvanKoek, een detachement cavalerie van Batavia, benevens hulpdiensten.
i nuds vijandig gezind, invloedrijk geestelijke (Terg. O. a. het verslag van 1896,
;
') Eene kleine betaling in geld (voor de gezamenlijke negorijen S GO) en
verder levering van karbouwen en rijst (door elke negorij 1 karbouw en 100 [
gantangs bras).
|

blz. 12) vergiffenis kwam vragen. Onder verklaring van zich aan al de onzerzijds te geven bevelen te zullen onderwerpen. Te Tarantang stelde de radja
van Tambang een in zijn gebied gevatte hooldschnldige aan den moord op
den heer CLIFFOBD in onze handen.
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toe onder dit voorbehoud in .Juni jL mede reeds door het Opper-

bestuur machtiging ia verleend — afhankelijk is van den uitslag
van een nog hangend onderzoek naar (ie veronderstelde aanspraken van den in S 4 hiervóór reeds genoemden radja van

Goenoeng Sahilan op bet geheele stroomgebied der Ka>mpar Kiri,
waarvan ook de genoemde landschappen deel uitmaken.
De politieke toestand van bet gewest was in 1899 bevredigend.
In de afdeelingAgam (Padangiche Bovenlanden) werden de heide
hoofdleiders, van de tegen het districtshoofd van Magehoptouw
gezette beweging, DATOI GBDAM v u BZSAB en BAOIM>\ Au ,
overeenkomstig de in 't vorig verslag uitgesproken verwachting
veroordeeld tot eene boetedoening volgens de a d a t , welke uitspraak in Mei 1 SI»!> ten uitvoer gelegd is. Nog andere hoofden
bleken in deze zaak betrokken te zijn; eenige van hen werden
uit dien hoofde uit hunne betrekking ontslagen ; de overige

kregen eene ernstige vermaning.
In Tapanoli werd in het afgeloopenjaar alleen in de afdeeling
Toba en Silindong de rust eene korte poos verstoord, en wel
in het landschap Hoeta Hoean. Wegens liet sneuvelen van den
djaihoetau OxPOI Si AIIAAN in een krijg niet OxPOI LiAHI,
een zijner ondergeschikte kamponghoofden , was deze door de
rapat te Maligé veroordeeld tot de straf des doods. Daar dit
vonnis niet voor bekrachtiging vatbaar was . werd in overweging
gegeven de zaak opnieuw in behandeling te nemen, ü e klagers
wilden echter , evenmin als de leden van de r a p a t , hierin treden,
waarom OM POK LAIII . in afwachting van eene beslissing . van
hooger hand in vrijheid werd gesteld. De tegenpartij deed hem
daarop den oorlog weder aan en er viel opnieuw oen doode. De
raddraaiers zijn toen in hechtenis genomen en tot rede gebracht.
Van de bevolking der nog niet onder geregeld bestuur gebrachte Battak-landen werd in het verslagjaar niet veel last
ondervonden. De enkele keeren , dat het bestuur zich met de
zaken van deze streken moest inlaten, lag de schuld gewoonlijk
aan onze eigen onderdanen. Van SINGA MANGAKADJA werden brieven
o n t v a n g e n , welke niets bijzonders inhielden. Hij bleef rustig te
Hoeta Pea in het Dairische (bovenlanden van Singkel) en gaf
ter Westkust in geen enkel opzicht reden tot klagen. Verzoeken
om onder ons bestuur gebracht te worden . kwamen in van de
radja's van Oeloean en Si Gaoel, terwijl verschillende hoofden
van llabiusaran zich als het ware beschouwen reeds onder ons
rechtstreeksch bestuur te staan.
in J u n i 1809 ontving de controleur van Singkel b e r i c h t . dat
eene bende Atjehers zich in den omtrek van Koealoe Baroe had
genesteld . waarop hij met eene bevolkingspatrouille en onder
dekking van militairen daarheen optrok om e c h t e r , ter plaatse
aangekomen . te vernemen dat de vijand bij de nadering van
onze troepen den terugtocht had aangenomen. In dezelfde maand
leed eene kleine bende Atjehers een inval op de Ban jak-eilanden.
De controleur van Bingkel begaf er zich per gouvernementsstoomsi hip Zwaluw heen , doch bij aankomst bleken de kwaadwilligen reeds een goed heenkomen naar elders te hebben gezocht.

Met Troemon en Boeloeh Sarua, waar gedurende 1899 de mat
gehandhaafd bleef', werden menigvuldige aanrakingen verkregen.
Door den resident van Tapanoli werd in September een bezoek
aan eerstgenoemd landschap g e b r a c h t , voornamelijk met het doel
om den waarnenienden bestuurder er op indachtig te m a k e n ,
dat hij niet gerechtigd is om eigener autoriteit de onder hem
staande hoofden de hun bij het politiek contract verzekerde
aandeelen in de schadeloosstelling wegens den afstand van het
opinmmiddel te ontbonden. Verder is zijne hulp moeten worden
ingeroepen om te verhinderen dat van Atjeh afkomstige prauwen . niet voorzien van eene van bestu urswege aldaar afgegeven
pas. ter reede van Troemon worden toegelaten. In het begin van
•Juni 189'.' waarschuwde de waarnemende bestuurder voor een

voorgenomen inval van Atjehers op gouvernementagebied. De

beide stiefbroeders van den bestuurder van Boeloeh Sanni erkenneu nog slechts schoorvoetend diens gezag en trachten van tijd
tot tijd hem in nioeielijkheden te wikkelen.
In September l^''.".1 kwam het tweede hoofd van de negorij
Hili Tjandaina n a a r de hoofdplaats Goenoeng Sitoli (Nias) om de
tusschenkomst van het bestuur in te roepen ter beslechting van een
geschil tusschen her eerste hoofd van die negorij en den zoon
van het eerste adathoofd (ooronadoe) van Kamoroe. Het mocht
den controleur gelukken tusschen de scherp tegenover elkaar
- t e m d e partijen eene verzoening tot stand ie brengen. In N o vember deden lieden van de negorij Hilisataro in Zuid-Niaseen
inval op de tot de afdeeling Ager Bangis behoorende Batoe-eilanlen , met het doel om eenige van hunne derwaarts gevluchte
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negorijgenooten op te vatten De bende werd gearresteerd en
later naar Nias teruggezonden, terwijl de vluchtelingen onder
onze bescherming op de Hatoe-eihindei: zijn blijven wonen. Tegen
het einde iles jaars begaf de resident van Tapanoli zich met den

controleur van Nias per gouvernementsstoomschip Zwaluw naar
Zuid-Nias om te trachten door bespreking met de betrokken
hoofden herhaling van het gebeurde te voorkomen.
De Controleur der Ommelanden van Padang maakte met hetzelfde stoomschip van (i tot 17 April 1x99 eene reis n a a r de
Mentawei-eilauden, waarbij hij er in slaagde enkele J>oeten,
ter zake van vroegere rooverijen opgelegd , geïnd te krijgen.
W e g e n s zijne inmenging in de zaak van den djoeragan eener
h a n d e l s p r a u w , welke was leeg geplunderd , omdat die djoeragan.
reeds gehuwd met eene Mentawei'sche, ook te Padang zou zijn
g e t r o u w d , is onze te Si Oban gevestigde inlandsehe posthouder
door de omwonende J>evolking met den dood bedreigd , indien
hij niet vertrok. Daar geen zijner oppassers en matrozen met
hem durfde achterblijven , was hij genoodzaakt niet zijn geheele
personeel naar Padang te gaan , welke plaats door storm en
tegenwind na eene reis van weken in het begin van Januari
jl. werd bereikt. In de tweede helft dier maand maakte de
controleur der Ommelanden van J J adang niet het flottieljevaartuig
Edi eene reis naar Si Oban , waar de hoofden aan boord kwamen
en de laatstelijk geroofde goederen voor liet grootste deel werden
teruggegeven. De posthouderswoning was onbeschadigd gebleven.
Het werd echter niet geraden geoordeeld den posthouder te Si
Oban te laten.
Als gevolg van den weinigen invloed harer voorgangers breidt
de „pennalim"-secte zich in Tapanoli slechts langzaam uit. E e n
van de ijveraars dier secte, de in 't vorig verslag genoemde
OXPOI BAUWT uit Si T o r a n g (onderafdeeliug T o b a ) , die door
daden van eene vijandige gezindheid jegens het Gouvernement
had doen blijken en sedert geruimen tijd zich had doen kennen
als een voor de openbare rust en orde in de Battak landen g e vaarlijk p e r s o o n , viel ons sedert in handen. In Mei 1899. terwijl
hij zich in Oeloean (buiten het rechtstreeksch gouvernementsgebied) bevond, werd hij namelijk door een met ons bevriend
hoofd aldaar gevangen genomen en aan ons bestuur uitgeleverd.
De Indische Itegeering vond termen om h e m . met toepassing
van art. 47 van het Regeeringsreglement, naar Paijjitan op J a v a
te relegeereu (gouv. besluit dd. 11 December 1899 n". 10), welke
maatregel onder zijne volgelingen geen onrust heeft verwekt.
O]) de kustplaat.-en in de afdeeling Siboga gingen weer enkele
heidensche en soms ook Christen-Battaks tot den Islam over .
terwijl in een paar andere streken van Tapanoli het Mohammedanisme mede in geringe mate veld won. liet aantal Mekkagangers was meer dan de helft kleiner dan in 1898.
In de afdeelingen Siboga en Toba e n Silindong e n i n de o n d e r afdeeliug Sipirok nam het aantal evangoliebelijders nog al t o e ;
elders in Tapanoli bleef het vrijwel stationnair.
Over de veiligheid van personen en goederen viel, wat het gebied
op Sumatra's vasten wal betreft, als gewoonlijk niet te klagen.
Opmerkelijk wordt het genoemd hoe betrekkelijk weinig zware
mi-daden voorkwamen onder de ruim 5*000 dwangarbeiders, die
voor het werk in de kolenmijnen te Sawah Jjoento aanwezig waren.
I n een groot deel van Tapanoli bleef de volksgezondheid
o n g u n s t i g ; elders in liet gewest was zij bevredigend.
De veestapel werd niet door ernstige ziekten geteisterd.
De omvang van den importhaude] bleef vrijwel aan dien der
laatste jaren gelijk: de toestand van den uitvoerhandel was niet
ongunstig.
Hoewel de rijstbouw betere uitkomsten gaf dan in 1898, was
de opbrengst in sommige afdeelingen nog niet voldoende voor
de behoefte, zoodat geregeld rijst van buiten het gewest moest
worden ingevoerd Ook de kof'tiecultuur wierp eene grootere
productie af Ju de onderafdeeliug Paijakombo der afdeeling L
Kotta (Padangsche Bovenlanden) en de afdeelingen P a d a n g
Lawas en Siboga der residentie Tapanoli bleef de bevolking
veel werk maken van de tabakscultuur. De gambierteelt, hoofdzakelijk gedreven in Paijakombo, gaf bevredigende uitkomsten,
wat mede het geval was met de benzoë-cultuur. I n Tapanoli sverd

aan de aanplantingen van not^muskaat en kruidnagelen opnieuw

uitbreiding gegeven. Er werden daar ook veel getahboomen bijgepla nt, terwijl de klappercultuur overal gestadig toenam. Met

de inzameling van boscbproducten werden in 1899 weder vrij
aanzienlijke winsten behaald.
I n enkele streken kwamen zware bandjirs voor. welke veel
schade aan wegen, b r u g g e n , dammen en sawah-veroorzaakten.
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S t). BtnkoêUn.
Op politiek gebied viel in 1899 niets bijzonders voor. Rusten
orde werden niet verstoord en de veiligbeid liet als gewoonlijk
weinig te wenscben over.
In ile Ommelanden van Henkoeleu wordt blijkens bet gewestelijk vorslag de eed volgens de adat meer en meer verdrongen door den eed op den koran, wat op toeiiemenden
invloed van den Islam wijst
In de afdeeling Mokko Mokko braken in Augustus 1899 de
pokken uit; op het einde des jaars waren 75 personen aan deze
ziekte bezweken. Overigens kwamen gevallen van waterpokken,
mazelen, koorts en buikziekten voor, doch over het geheel was
de gezondheidstoestand der bevolking bevredigend.
Had de waarde van den totalen in- en uitvoer op de vier
voornaamste havenplaatsen in het gewest in 1898 reeds het te
voren nog nimmer bereikt cijfer van ongeveer -!8.5 ton gouds
bedragen, in 1899 steeg zij tot boven de 4 millioen gulden. Ook
in het afgeloopen jaar werd , ter bevordering van het verkeer
over land, de verbetering der grootere wegen met kracht voortgezet. Met de verbetering van den militairen weg van Benkoelen
naar Kepahiang (Pal'inbang) was men reeds zoo goed als klaar,
toen door de aardbeving in den nacht van 5 op 0 Januari jl.
daaraan zoodanige schade werd toegebracht dat het verkeer per
as geheel was gestremd. De schokken werden , behalve ter hoofdplaats , ook te Laïs, Loeboe Lintang en Manna gevoeld. Oe
landsgebouwen op die plaatsen hadden min of meer geleden ,
en sommige woningen waren ingestort, waarbij enkele menschenlevens te betreuren waren.
De rijstoogst van 1899 was in alle opzichten bevredigend,
behalve in enkele marga's der afdeeling Kauer, waar hij beneden het middelmatige bleef. De kofüecultuur schijnt in het
afgeloopen jaar niet veel vorderingen te hebben gemaakt. lu de
afdeeling Manna en Pasoemah Oeloe Manna was, ten gevolge
van de stijging der prijzen, wat meer belangstelling te bespeuren
voor de peperculruur, aan welke ook in de kuststreken van de
afdeeling Kauer uitbreiding werd gegeven. In Manna is veel
karet (gomelastiek) aangeplant. Inzameling van boschproducten
had op veel grooter schaal plaats dan in vorige jaren . vooral
in de afdeeling Kroë, waar eene zeer aanzienlijke hoeveelheid
getah pertja werd uitgevoerd. De voor dit product betaalde
prijzen waren zoo hoog dat vele landbouwers daar hunne sawahs
braak lieten liggen om zich uitsluitend aan de inzameling te
kunnen wijden en dat in andere afdeelingen er ook veel meer werk
van gemaakt werd dan vroeger.
55 7. Lampongiche Districten.
Op politiek en ook op Mohammedaansch godsdienstig gebied
trok in 1899 weer niets bijzonders de aandacht, terwijl de veiligheid van personen en goederen, als gewoonlijk, weinig te
wenscben overliet.
Over den algemeenen gezondheidstoestand der bevolking viel
niet te klagen. Het bestuur kreeg geen kennis van ziekten
onder het vee.
De rijstoogst viel bevredigend uit. De inzameling van peper
bleef beneden het maximum van vorige jaren, doch het product
behaalde buitengewoon hooge prijzen , wat den handel weer zeer
levendig deed zijn. In verband met de gedrukte koffiemarkt werd
aan de bestaande kofiieaaiiplantingeu weinig zorg besteed, terwijl
van den aanleg van nieuwe plantsoenen geen sprake was. Met
de inzameling van boschproducten werd op de gebruikelijke
wijze voortgegaan.
$5 8. Palembang.
Viel over den politieken toestand in het onder ons rechtstreeksch bestuur staand gedeelte van dit gewest niet te klagen,
het tegendeel is waar voor Djambi. Er heerschte daar een staat
van anarchie als sinds lang niet was voorgekomen. De in
188G opgetreden sultan, een oud en afgeleefd man, bemoeide
zich bijna niet meer met het bestuur des lands. In December
jl is hij op verzoek eervol van zyne waardigheid ontheven ouder toekenning van den titel van soesoehoenan en van
eene persoonlijke toelage van f 4000 's jaars. Zijn aangewezen
opvolger, de rijksbestierder, een zoon van den ex-sultan T.UIA ,
staat geheel onder den invloed van zijn vader, die, zelf indertijd slechts met moeite door zijne bloedverwanten overgehaald
om de sultanswaardigheid te aanvaarden, haar ook voor zijn
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zoon weinig begeerlijk schijnt te vinden. Zyne politiek' van
onthouding wordt door de overige grooten gevolgd, zoodat op
het oogenblik in Djambi eigenlijk alle centraal gezag ontbreekt.
Voor de talrijke kwade elementen onder hoofden en bevolking
levert dit fraaier gelegenheid dan ooit tot het plegen van allerlei
ongerechtigheden en in de bovenlanden zouden zelfs, volgens
zich telkens herhalende geruchten, gewapende benden zich
I hebben verzameld met het doel om een aanslag te plegen op
! onze vestiging te Djambi. Daartoe is het echter niet gekomen ;
wel werd in den omtrek een tijdlang veel kwaad volk gezien
en werd in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus 1899 eene
tijdig verijdelde poging gedaan om onze koleuloodsen aldaar te
doen afbranden. Hij de Indische Regeering zijn thans maatregelen in overweging om aan dezen toestand van regeeringloosheid
een einde te maken.
Bjjzondere bewegingen op Mohammedaansch godsdienstig geI bied werden in Palembang ook in 1899 niet waargenomen. Het
j aantal Mekka-gaugers was meer dan de helft kleiner dan bet
jaar te voren.
De omstandigheden in aanmerking genomen, kon de veiligheid van personen en goedereu niet ongunstig genoemd worden.
De aanwezigheid van het werkvolk der in opkomst zijnde
i industrieele ondernemingen draagt nu juist niet bij tot verhooging
j van de veiligheid in de streken, waar die ondernemingen gevesj tigd zijn. In het aan de bovenlanden van Djambi grenzend gedeelte van de onderafdeeling Rawas (afdeeling Tebiug Tinggi)
werd weer meermalen door Djambineezeu diefstal van vee
gepleegd.
De pokkeu bleven in Djambi voortwoeden; vele lieden overleden, aan deze ziekte. Bovendien maakte daar eene soort van
dysenterie vele slachtoffers, volgens geruchten nog meer dan
de pokken. Elders in het gewest was de gezondheidstoestand
bevredigend.
In de onderafdeeling Moesi Oeloe der afdeeling Tebing Tinggi
en in een paar marga's der afdeeling Moesi Ilir had de veestapel
nogal van ziekten te lijden.
Het bedrag der in 1899 ter hoofdplaats Palembang geïnde
in- en uitvoerrechten en accijnzen wijst weder op een vooruitgang van het handelsverkeer met de buiten het tolgebied gelegen havens. Ook te Djambi bleef' het vertier levendig.
De rijstoogst gaf in sommige streken zulke bevredigende uitkomsten dat van daar uitvoer naar andere afdeelingen kon plaats
hebben. Met de koffiecultuur bleef het minder gunstig gesteld.
De daling der prijzen van Liberia-koffie maakte dat de bevolking
voortdurend meer werk maakte van de teelt van kapas, kapok
en benzoë, waarvan de opbrengst in het afgeloopen jaar zeer
bevredigend was. De tabaksoogst gaf mede reden tot tevredenheid en de prijzen van het product waren goed.
Oroote hoeveelheden boschproducten werden uitgevoerd. In
sommige streken zijn, volgens het gewestelijk verslag, in 1899
honderd duizenden getah en gomelastiek leverende boomeu bij! geplant. terwijl ook de cultuur van rottan sega zich aanzienlijk
J uitbreidde.
De bevolking in de nabijheid der riviermondingen bleef een goed
! middel van bestaan vinden in de uitoefening Tan de vischvangst.
De aardbeving, welke in den nacht van ".> op G Januari jl.
in verschillende streken der residentie Henkoeleu werd waargenomen , strekte zich ook uit tot een deel der aangrenzende
afdeeling Tebing Tinggi van dit gewest. Aldaar stortte in de
onderafdeeling Redjang en Lebong de benting te Kepahiang
' in en werden vele doesoens vernield , hetgeen in Pasoemah Aer
, Kroh het geval was met een complex van 14 kampongs , waarbij
18 inlanders omkwamen. Ook te Kepahiang en omstreken kostte
de ramp eenige menschenlevens. Van de militairen werden er
twee gewond en één gedood.
§ 9.

Otisllntst van Siuiinlrn.

Omtrent den politieken toestand in de verschillende landschap*
pen van dit gewest laat de resident zich in zijn verslag over
i 1899 gunstig uit.
In het zuidelijkst deel van het gewest, omvattende Pelalawan
, en Siak. waren hoofden en bevolking ten zeerste ingenomen
j met het besluit der Indische Regeering om eind.dijk paal en
| perk te stellen aan de aanmatiging van de lieden der V ETotta
1 (zie § 5). Van den sultan van siak werd iu alle opzichten
medewerking ondervonden. Hij aankomst van de troepen, welke
aangewezen waren om tijdens den duur der expeditie Pekan
Baroe en Taratah Boeloeh bezet te houden . vergezelde de vor~t
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den controleur van Siak daarheen en droeg hij zorg dat de
militaire commandant de beschikking kreeg over de noodige woningen voor logies en over koelies voor het transport der goederen.
Na atloo]) der expeditie is hein voor zijne bemoeiingen in deze
de dank der Regeering betuigd. De verhouding tusschen den
-ultan en zijn ouderen broeder ToiOKOl BonOMQ MOKDA , welke
vroeger nooit erg hartelijk was g e w e e s t , scheen iu den eersten
tijd na 's vorsten terugkeer uit Europa vrij goed te zijn. Daarin
kwam echter v e r a n d e r i n g , toen liet verzoek van den tongkoe
om tot rijksbestierder van Siak met den titel van mangkoe
boemi te worden benoemd . op raad van het bestuur, niet werd
ingewilligd. De hem aangeboden waardigheid van voorzitter van
de karapatan weigerende aan te n e m e n , verliet hij Siak om
zich weder , evenals vroeger , te Singapore te vestigen. In December j l . overleed hij daar aan de gevolgen eener beroerte. De in
vorige verslagen herhaaldelijk genoemde halfbroeder van den
s u l t a n , THNGKOK BA<. <I s , stelt tegenwoordig pogingen in het
werk om tot eene verzoening met den vorst te geraken.
De gezindheid der hoofden van Panei en Bila jegens ons bestuur laat niets te wenschen over. Bij het invoeren van 'verbeteringen werd van hen steeds alle medewerking ondervonden.
Minder goed moet worden getuigd van den jang di pertoean
van Kotta P i n a u g , die wantrouwend en zeer inhalig is, zoodat
pogingen om hem te overreden iets in het belang zijner onderhoorigen te doen , zelden met goeden uitslag worden bekroond.
Bovendien leeft hu in voortdurende oneenigheid met den radja
moeda en de meeste andere hoofden , w a t , hoewel tot geene
ernstige moeielijkheden aanleiding gevende , aan de ontwikkeling
van het land ook al weinig bevorderlijk is.
De radja van Koealoe blijft de raadgevingen van het bestuur
steeds ter harte nemen en doet ook het z\jne tot bevordering
van het welzijn zijner onderhoorigen; bijloopt evenwel nog altijd
te veel aan den leiband zijner half broeders, die blijven trachten ,
ten koste van de andere leden van den rijksraad, het gezag in
handen te krijgen. Ofschoon g t d u r e n d e het verslagjaar geene
botsingen zijn voorgekomen, is voortdurend toezicht noodig om
hen binnen de grenzen hunner bevoegdheid te houden.
I n Assahan doet zich eene zelfde quaestie voor. Daar is het
ToS'iKOK BANDAIIAI;\, half broeder van den sultan , wiens pogingen
om meer invloed te krijgen moeten worden tegengegaan. Hy
geniet het volle vertrouwen van den vorst, die hem gaarne de
positie van een radja moeda zou doen i n n e m e n , wat echter weinig
in den smaak valt van de andere g r o o t e n ; deze meenen terecht
dat in de bestuursinrichting van het landschap geen radja moeda
thuis behoort en beschouwen de verandering, welke hunne belangen zou benadeelen, als onnoodig en ongewenscht. De sultan ,
door den resident op de rechten der leden van den rijksraad gewezen , heeft beloofd zorg te zullen dragen dat die rechten niet
worden verkort. In de bovenstreken van Assahan was het eenigen
tyd onrustig ten gevolge van woelingen onder de Battaks in
het aangrenzend Meranti (verg. § 4).
W a t de afdeeling Batoe Hara betreft, bleef iu de Maleische
landschappen de politieke toestand g u n s t i g , terwijl omtrent de
Battaksche landschappen Tanah Djawa en Siantar wordt bericht
dat de hoofden aldaar wel is waar .jegens het Gouvernement eene
uoede gezindheid aan den dag leggen, maar dat toch in sommige
opzichten hunne handelingen betere controle van bestuurswege
wenschelijk doen achten. H e t in 1898 ontslagen hoofd van T a n djoeug Kasau werd vervangen door zijn jongeren broeder MAIIAROEMX, waardoor aan de oneenigheden met het aan Siantar onderhoorige Bandar een einde is gekomen (zie vorig verslag, blz. üO).
I n J u n i 1899 kwam het hoofd van Bandar plotseling te overladen;
daar zijn zoon nog minderjarig i s . wordt h e t bestuur over het
landschap thans tijdelijk gevoerd door diens voogd, TOEAN ADJIB.
De datoe van Tandjoeng. die in October 1899 overleden is. zal
worden opgevolgd door zijn oudsten zoon, DAR<>KS genaamd, aan
wien het bestuur voorloopig reeds is opgedragen.
Bij het onderzoek in een grensgeschil tusschen Bedagei en
Serdang bleek dat van Serdangsche zyde t e n onrechte gebruik
werd gemaakt van de omstandigheid dat een der beide a r m e n ,
waaruit de Telok Mengkoedoeri-rivier is samengesteld, ook den
naam Soemjei Boeloeh d r a a g t , om op de vroeger ter zake gedane
uitspraak terug te komen. H e t betwist gebied is daarom aan
Bedagei toegewezen. Nu de tabakscultuur zich in de bovenstreken
uitbreidt, ontstaan ook daar grensquaesties over gronden, waaraan zich vroeger niemand liet gelegen liggen, omdat zij geen
rechtttreeksch voordeel opleverden. Zoo maken thans zoowel de
hoofden der landschappen P a d a n g en Bedagei als TOEAN KAIMKI.TAHAX van Raja aanspraak op de landstreek tusschen de Sibarau

I en de liahilang; in afwachting van de beëindiging van het geschil
is met goedvinden van partijen dit gebied onzijdig verklaard en
onder toezicht van den controleur gesteld. ToweiOl MAHAKAUJA
MOKDA van P a d a n g moet steeds in bescherming worden genomeu
tegen den sultan van Deli, die liever een zijner familieleden
met de voordeelen, aan het bestuur over dat landschap verbonden, zou willen begunstigen. Daar echter de samenwerking
van het hoofd van Padang met het bestuur niets te wenschen
overlaat, brengt niet alleen de rechtvaardigheid, maar ook ons
belang mede om hem te handhaven. Minder reilen tot tevredenheid geeft ToneKOJ BANDAIIAIIA POETRA, het hoofd van Bedagei .
een neef van genoemden sultan, die aan deze familiebetrekking
het recht schijnt te willen ontleenen tot het plegen van willekeurige handelingen tegenover zijne onderhoorigen. Door tusschenkomst van het bestuur zijn nadeelige gevolgen van zijn ongepast
optreden voorkomen kuunen worden.
Het landschap Serdang is door de uitbreiding der t a b a k s - e n
koffiecultures in den laatsten tyd zeer in belangrijkheid, toegenomen. De sultan verkeert evenwel, ondanks zijne aanzienlijke
inkomsten, nog steeds in ongunstige' fiuancieele omstandigheden
eu kan daarom minder aan zijn land ten koste leggen dan
wenschelijk is. Zoowel tot de Maleische als tot de Battaksche
hoofden is onze verhouding goed.
Ofschoon over de gezindheid van het inlandsch zelfbestuur van
Deli jegens het Gouvernement niet te klagen v a l t . wordt daar
bij het invoeren van verbeteringen minder steun ondervonden
dan in de meeste andere landschappen. Ook is de tusschenkomst
van ons bestuur nogal eens noodig om te voorkomen dat onrechtmatige heffingen worden gedaan. Van den aangewezen bestuursopvolger TONGKOE BKSAH AMALOEIUN, die eene vrn goede opvoeding

genoten heeft, worden voor de toekomst betere verwachtingen
gekoesterd.
Ook in Langkat laat het gehalte der hoofden veel te wenschen
over; verscheidene h u n n e r moesten ernstig onderhouden worden
over tekortkomingen , enkelen tevens over onrechtmatige handelingen , waardoor de goede verstandhouding met de bevolking
der aangrenzende nog niet onder geregeld bestuur gebrachte
Battak-landen bedreigd werd. De sultan zelf maakte op den
regel eene gunstige uitzondering; hij komt krachtig voor zijne
rechten op , doch is tevens Hink , rechtvaardig en in alle opzichten
genegen om met het bestuur samen te werken tot verbetering
van de toestanden in zijn gebied. Iu de Serangdjaija-streek wordt
de toestand beter. H e t dragen van wapenen werd er verboden
en aan de hoofden de verplichting opgelegd om lieden , die geen
waarborgen kunnen geven voor hunne goede gezindheid, t e
weren , welke beide maatregelen ongetwijfeld veel tot het verzekeren van de veiligheid van personen en goederen zullen bijdragen. Tevens is voorgeschreven dat alle ingezetenen voorzien moeten
zijn van door het inlandsch bestuur atjgegeven kampongpassen,
wat de controle zeer vergemakkelijkt. I n plaats van den in 1898
wegens plichtverzuim en ongeschiktheid ontslagen TONGKOK OEMAK
stelde de sultan ziju neef TONGKOE KKI.ANA tot gemachtigde voor
deze streken a a n , maar ook op diens activiteit is veel af'te dingen.
In de Tamiangsche landschappen werden geene vijandelijkheden
tegen ons gezag gepleegd. Wel werden er herhaaldelijk door
kwaadwilligen uit de Atjehsche grensstaatjes rooftochten ondernomen. In het bestuur over K a r a n g kon nog niet definitief
worden voorzien, omdat bij een daartoe ingesteld onderzoek
bleek dat vele hoofden bestendiging van den tegenwoordigen
toestand verkiezen boven de aanstelling van RADJA SILANG tot
kedjoeroean. H e t waarnemend hoofd van K a r a n g , kedjoeroean
TANDIL , geeft geen reden tot k l a g e n , zoodat het niet noodzakelijk is met het wijzigen van de bestaande regeling haast te
maken. Met ingang van 1 April 1899 trad in Tamiang eene
regeling in w e r k i n g . overeenkomende met de door den sultan
van Langkat voor de Serangdjaija-streek uitgevaardigde verordeningen. De controle is , behalve aan den besturenden a m b t e naar , ook aan de commandanten der militaire patrouilles opgedragen en wordt geregeld uitgeoefend ; de houding der bevolking
tegenover bedoelde patrouilles was zeer vredelievend en van de
Tamiangsche hoofden werd voortdurend de meest mogelijke
medewerking ondervonden. N u het landschap Soengei Ijoe een
zelfstandig bestaan heeft gekregen (verg. vorig verslag, blz. 30)
diende ook voor dat gebied op bindende wijze uitgemaakt te
w o r d e n , evenals in het najaar van 1898 ten opzichte van de
overige landschappen in het gewest was geschied , wie er tot
de gouvernements-onderdanen zijn te rekenen en i n welke gevallen onderdanen van het inlandsch zelfbestuur aan onze rechtspraak zijn onderworpen. De daartoe onder dagteekening van
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werd goedgekeurd <'ii bekrachtigd bij gouv. besluit dd. 12
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Omtrent den oecoiiomischcn toestand van het gewest in 1899
i< het volgende te vermelden.
De handel werd gedurende een paar maanden /eer belemmerd , o m d a t , wegens het uitbreken van de pest op P i n s n g ,
voor de van daar afkomstige schepen quarantaine-inaat/cgelen
moeiten worden voorgeschreven. In de eerste dagen bestond er
zelfs vrees voor rijstgebrek , wat echter voorkomen werd door
onmiddellijk groote hoeveelheden rijst v:in Singapore te betrekken.
Afgezien h i e r v a n , viel op bijna alle havenplaatsen in het h a n delsvertier vooruitgang te c o n s t a t e r e n . Alleen te Pangkallan
Brandan nam het verkeer af, als gevolg van de verminderde o p brengst der petroleumbronnen op het conoeisieterrein Telaga Said.
W a t de tabaksindustrie betreft, viel weder op een grooter
quantum te wijzen, welke opdrijving e c h t e r , volgens het gewestelijk verslag, superieure merken d a a r g e l a t e n , niet in het
belang van de prijzen wordt geacht. I n de kiistlandschappen
moeten , niettegenstaande de van daar verkregen tabak gezegd
wordt thans veel beter dan vroeger met het in Deli en L a n g kat geteelde product te kunnen concurreeren. toch nog verscheidene ondernemingen zijn, welke zich slechts staande
k u n n e n houden door de grootste zuinigheid te betrachten en
waarschijnlijk teniet zouden gaan , indien de dollarkoers weder
tot de vroegere hoogte mocht stijgen. Omtrent de vooruitzichten
der tabakscultuur in Tamiang kou nog niets met zekerheid worden
gezegd. De teelt van Ldbena-koffie begint van eenig belang te
worden . vooral in Serdang , waar de meeste ondernemingen gelegen zijn. Hoewel de lage prijzen onder de Europeesche planters
eene gedrukte stemming teweegbrachten, behoefde nog niet
met verlies gewerkt te worden. De inlandsche bevolking echter
verwaarloosde hare aanplantingen zoodanig, dat er in de toekomst weinig meer van te verwachten is. De pepercultuur, alleen
van beteekenis in Tamiaug en Beneden-Langkat. waar een vrij
groot aantal Atjehers gevestigd zijn die er zich bijna uitsluitend
mede bezig houden , was door de hooge marktprijzen zeer loonend.
De aanplantingen van n o t e m u s k a a t , in vroeger j a r e n vr|j uitebreid , sterven meer en meer u i t ; slechts enkele inlandsche
ooiden , o. a. de sultan van D c l i , trachten nog de cultuur in
fstand
te houden. Op de tot de afdeeling Bengkalis behooremle
eilanden en in Siak worden voortdurend meer sagopalmen bijgeplant. De in Siak met de cultuur van rameh genomen proef heeft
niet aan de groote verwachtingen beantwoord. De uitvoer van
boschproducten bedroeg minder dan gewoonlijk. I n Siak en
Pelalawan hield zulks voornamelijk verband met de tijdelijke
sluiting van de V Kotta voor den in- en uitvoer, terwijl in de
B a t t a k - l a n d e n , zooals op blz. 25 reeds werd vermeld, de inzameling van getah veel tegenwerking ondervond. De rijstbouw ,
alleen in Assahan gedreven op eene schaal, welke uitvoer mogelijk
m a a k t , slaagde vr|j goed.
N a a r de Straits-Settlements werd gezouten visch in grootere
hoeveelheid uitgevoerd dan in 1898. De garnaleuvangst was echter
iets minder. De troeboekvisschevij maakt voor de bevolking van
Bengkalis en Boekit Batoe nog altijd een voornaam middel van
bestaan u i t , hoewel de opbrengst in de laatste jaren zeer is
teruggegaan. De vangst was in 1899 iets beter dan in de vier
voorafgegane jaren.
Door de aanwezigheid in grooten getale van vreemd werkvolk op
de landbouwonderneiningen laat natuurlijk de veiligheid van
personen en goederen nogal te wenschen over. E e n groote
vooruitgang is echter merkbaar in dit opzicht, dat tegenwoordig op die ondernemingen bijna geeue rustverstoringeu meer
voorkomen.
De verbetering der wegen werd in 1899 op krachtige wijze
voortgezet. De weg van Medan naar Bindjei was tegen het einde
des j a a r s voltooid en voor het verkeer opengesteld. Begonnen
werd met den aanleg van een weg van Tandjoeng Poera n a a r
Pangkallan Brandan. Van Koeala Simpang werd een militaire
weg gemaakt naar onze vestiging te Bajan ( P e u r e u l a ) , welke ,
voorshands nog tamelijk primitief z|jnde , van belang kan worden
voor de ontwikkeling van Noord-Tamiang.
Evenals in vorige jaren won de Islam eenige aanhangers onder
de B a t t a k s , die zich in de Maleische kustlanden z|jn komen
nederzetten , doch in de Battak-landen zelf werden weinig bekeerlingen gemaakt. Het aantal Mekka-gangers was belangrijk
minder dan in 1808.
De resultaten van het zendingswerk onder de Battaks bleven
van weinig beteekenis.
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In de tweede helft van 1899 had de bevolking nogal te lijden
van koortsen, buikziekten en influenza, terwijl in verschilh'nde
landschappen sporadische gevallen van pokken voorkwamen.
In Maart 1899 brak rundcrpest uit onder vee , dat van 1'inang
was aangebracht. Ofschoon de besmetting zich weldra op verschillende plaatsen v e r t o o n d e , gelukte h e t , door liet verdachte
vee streng af te zonderen en het aangetaste af te maken , de
ziekte spoedig tot staan te brengen. Einde April was zij geheel
geweken en geene nieuwe gevallen zijn sedert voorgekomen.
Overigens had de veestapel niet noemenswaard van ziekten te
lijden.
§ VK llinuw M

onderhoorighêdin.

Liet het zich blijkens het vorig verslag (blz. 81) aanzien dat
RAUJA ALI het denkbeeld om ontheven te worden van de functien
van aangewezen opvolger in het onderkoningschap van het leen
Lingga-Riouw zou laten v a r e n , reeds in Blaart 1N99 en vervolgens opnieuw een paar maanden later kwam hij terug op zijn —
sedert bij gouv. besluit dd. 18 Oetober 1899 n°. 5ö ingewilligd — verzoek om van die waardigheid ontheven te worden ,
zoodat, toen in Juli 1899 z|jn vader, de bejaarde onderkoning
(r|jksbestierder), kwam te overlijden, de sultan (oudste zoon van
den overledene en halfbroeder van RADJA A I . I ) , bij wijze van
voorloopige voorziening, belast werd met de waarneming der
functiën van rijksbestierder tegelijk met zijne eigene, en zulks
in afwachting van het tot stand komen van eene contractswijziging, waardoor het ambt van rijksbestierder wordt opgeheven.
H a n g e n d e deze wijziging bleef ook de keuze van een nieuwen
toekoinstigen opvolger des sultans (verg. het verslag van 181*8 ,
blz. 16) nog achterwege. De .sultan . wiens verhouding tot het
Europecsch bestuur uitstekend w a s , heeft zich in Oetober 1899
voorloopig neergezet te P e n j i n g a t , de vroegere woonplaats van
den rijksbestierder, wat aan de afdoening van verschillende
hangende dienstaangelegenheden zeer ten goede is gekomen.
De in vorige verslagen genoemde DATOK H o H i m u n J i w > hield
zich r u s t i g , doch aan de hem opgelegde verplichting om gedurende 10 j a a r op Siantan (Anambas-eilanden) te verblijven ,
onder toezicht van den aldaar gevestigden vertegenwoordiger
van het zelfbestuur voor de geheele groei) ' l e r Poeloe Toedjoe,
werd niet de hand gehouden . zooals den resident bij een bezoek
aan Serasan in Mei 1899 bleek. Het zelfbestuur is uitgenoodigd
om zorg te dragen voor eene betere tenuitvoerlegging van het
tegen genoemd hoofd gewezen v o n n i s , aan welk verzoek echter
volgens het gewestelijk verslag nog geen gevolg was kunnen
worden gegeven , daar genoemde vertegenwoordiger sedert medio
Mei 1899 te Dai of te Penjingat verblijf hield.
Door den resident werden in het afgeloopen j a a r tal van
eilanden der Poeloe Toedjoe bezocht. Eenige bij dien hoofdambtenaar ingebrachte klachten over onwettige heffingen ,
waaraan RAUJA MXOHHOKO , de vertegenwoordiger van het zelfb e s t u u r , zich zou hebben schuldig g e m a a k t , werden ter kennis
van den sultan gebracht. Aan dergelijke , den resident ter oore
gekomen heffingen in het Katemau'sche en op Karimon werd
een einde g e m a a k t , deels door eene publicatie zijnerzijds , deels
door het persoonlijk optreden in deze zaak van den sultan. In
November jl. is door het hoofd van het gewest nog een bezoek
gebracht aan de ten noorden van Banka gelegen Zeven-eilanden ,
welke geheel onbewoond bleken te zijn . doch sporen droegen
van tijdelijke nederzettingen van visschers van Singkep en Lingga.
De soetan van Indragiri toonde zich in het afgeloopen jaar
zeer geneigd om de hem door het Europeesch bestuur gegeven
wenken in alle opzichten op te volgen en zich los te maken van
inblazingen en raadgevingen zijner naaste omgeving. Bleef hij
in goede verstandhouding met den soetan moeda en de overige
grooten en hoofden der bovenlanden , minder bevredigend was
z|jne verhouding tot de landsgrooten van Beneden-Jndragiri.
De in J a n u a r i 1899 overleden rijksbestierder der benedenlanden
is n.1. vervangen door zijn broeder, RAIUA AMUA , en deze, een
weinig ontwikkeld en verwaand man , toonde zich al spoedig
ongeneigd om zich aan de bevelen van den soetan gelegen te
laten liggen. H|j liep geheel aan den leiband van enkele der
landsgrooten, die hem tegen zijn vorst opzetten en hem ten slotte
wisten te bewegen om een schrijven te richten tot den sultan
van Lingga-Riouw met de strekking om in inwendige aangelegenheden van Indragiri diens inmenging uit te lokken. N a a r
aanleiding hiervan zijn RADJA AMHA en twee der schuldige landsgrooten door het Indragirisch bestuur met geldboeten gestraft,
terwijl de derde h u n n e r , die zich, door naar het buitenland uit
te wijken en bij herhaling te weigeren om te voldoen aan des
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soetans bevel tot tern<jrkc<>r, u:iu wederspannigheid tegen den
vorst had .schuldig g e m a a k t . van zijne waardigheid werd vervallen
verklaard. Deze maatregelen stemden de gezamenlijke landt*
grooten tot nadenken , zoodat de toestand hij bet afsluiten van
het verslag een meer bevredigend aanzien had gekregen.
De veiligheid van personen en goederen liet in het afgeloopen
jaar over het algemeen weinig te wenschei; over. In het aantal
groote misdrijven kwam zoo goed als geen verandering.
Uit een Mohammedaansch godsdienstig oogpnnt bleef de toestand vrijwel dezelfde.
De gezondheidstoestand der bevolking was ook in 180!' weer niet
g u n s t i g ; liet gewest werd door verschillenrie ziekten geteisterd.
De handel was levendiger als gevolg van de betere gaai bieren peperprijzen.
Alleen in de afdeeling Indragiri wordt rijstbouw gedreven;
de oogst was in het afgeloopen jaar voldoende voor de behoefte
der inlandsche bevolking. Gambiet en peper, gewoonlijk samen verbouwd , worden gezegd over het algemeen meer product te hebben
afgeworpen dan in 1898. Enkele verlaten tuinen werden weder in
orde gebracht. Aan de lagooultunr , voornamelijk gedreven op
den vasten wal van Suuiatra en in de nl'deelingen Liugga en
K a r i m o n , werd opnieuw uitbreiding gegeven , wat mede g e schiedde met de klappertuinen in de benedenlanden van Indragiri.
De uitvoer van copva van de l'oeloe Toedjoe naar Singapore is
steeds stijgende. In de atdeelingen Battani en Tandjoug P i n a n g
blijft de ananas-cultuur achteruitgaan. De bevolking van de
bovenlanden van Indragiri gaf op groote schaal uitbreiding aan
hare aanplantingen van rottan , speciaal van rottan sega.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren overal bevredigend.
S; 11

Banl;a m onderhooriqhedmi.

In aansluiting aan de mededeelingen in het vorig verslag
omtrent de in het begin van 1809 plaats gehad hebbende onrustige bewegingen ouder een deel der Uhineesche mjjnwerkersin
de districten K o b a . Toboali en P a n g k a l p i u a n g is te vermelden
d a t . volgens een onder dagteekening van 23 April 1899 door
den waarnemenden administrateur van Djeboes verzonden bericht , ook daar gisting onder de mijnbevolking was ontstaan.
De resident, onmiddellijk per gouveruenientsstoomschip Qlatik
daarheen v e r t r o k k e n , vond den toestand vrij geruststellend.
E n k e l e uit andere districten afkomstige onruststokers schenen
getracht te hebben sommige mijnwerkers over te halen om het werk
te staken en op roof uit te gaan . zonder hierin echter te slagen.
De mijnarbeid werd overal geregeld voortgezet en onder het werkvolk vertoonde zich geen onrust. Als voorzorgsmaatregel werden
intusschen de medegenomen militairen voorloopig te Djeboes
achtergelaten , welk detachement echter reeds omstreeks medio
Mei naar Muutok kon terugkeeren. In de eerste helft van April
te voren was verder nog eene poging tot samenspanning onder
enkele mijnwerkers in de Kenanga-streek van het district SoengeiHat ontdekt. Zij had geene gevolgen en eindigde met de
arrestatie van h e n , die haar op touw hadden gezet.
De hoofdaanlegger van de samenspanning in P a n g k a l p i u a n g ,
LIOE NGIE genaamd . was intusschen nog steeds niet gevat en
bezorgde de eerstvolgende maanden het bestuur nog veel last.
W a a r vermoed werd dat hij en zijne volgelingen zich schuil
hielden , werden dadelijk gewapende politiedienaren en bevolkingspatrouilles heengezonden, groote premiën werden op zijne
uitlevering gesteld, doch alles zouder resultaat. Blijkbaar werd
de bende op hare verschillende schuilplaatsen heimelijk door
leden van het .sain-tiam-foei "'-verbond gesteund en aan voeding
geholpen. I n October maakte zij het district Soengeiliat zeer
onveilig: herhaaldelijk werd daar gestolen en geroofd zouder
dat men de daders in handen kon krijgen. Voortdurend achtervolgd , kregen de kwaadwilligen het in dat district te benauwd
en vluchtten naar het aangrenzend Merawang. Ook daar
steeds nagezet, is de b e n d e , beslaande uit ongeveer 30 m a n ,
naar het district P a u g k a l p i n a n g g e t r o k k e n , waar Lion NGIE
onder de mijnwerkers veel vrienden en b o n d g e n o t e n telde.
N a d a t de bende zich aanvankelijk in het bosch naby de het
verst van de hoofdplaats gelegen mijnen had opgehouden,werd
door haar in den nacht van 17 op 18 November een rooftoelit ondernomen, waarbij de kongsihuizen van eenige mijnen geplunderd en
v e r b r a n d , een Europeesche niijnopziener verwond en een zestal
( hineezen en inlanders vermoord werden. De roovers, wier aantal
tot over de honderd was aangegroeid, stieten echter al spoedig
op een van «Ie districtshoofdplaats Pangkalpinang uitgerukt
detachement militairen, dat een salvo afgaf, waardoor één I 'hinees
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gedood en verscheidene gewond werden, terwijl er daarna door de
goedgezinde mijn- en kanipongbevolking nog 15 gevangen werden
genomen. De vervolging der overigen werd rusteloos voortgezet,
zoodat de resident op 22 November kon melden dat reeds 58
kwaadwilligen waren gearresteerd. Lioi Kan: zwierf echter niet
Benige weinig!' volgelingen nog r o n d , en toen vernomen werd
dat de kleine b e n d e , zich in Pangkalpinang niet meer veilig
[ a c h t e n d e , weer naar Merawang op weg was gegaan om van daar
naar Soengeiliat te t r e k k e n , werd naar elke van heide laatstgemelde districten eene patrouille van 15 militairen uit Paugkalpinang gedetacheerd, terwijl het garnizoen daar ter plaatse op
sterkte werd gehouden door overkomst van 80 militairen van
j de gewestelijke hoofdplaats M u n t o k , waar een paar dagen te
: voren (20 November) was aangekomen eene van Java ontboden
', troepenversterking van 50 bajonetten onder 2 onderofficieren. ')
Inderdaad bleken cle voortvluchtigen zich in Soengeiliat op te
;
houden , waar zy in den nacht van 28 op 29 November eene
mijn plunderden nab(j de kampong Kenanga. Reeds den volgenden ochtend gelukte het aan den administrateur van Soengeiliat om met 10 gewapende politiedienaren de roovers, 12 in
g e t a l , bij hun pondok ttisschen Kenanga en de Sambonggiri te
i overvallen. Twee hunner vlogen met lansen op de politiedienaren
' aan , doch werden nedergelegd , terwijl de overigen de vlucht
namen.
Hoewel het bleek dat de kwaadwilligen bij de mijnbevolking
in .Merawang en Soengeiliat geen steun hadden gevonden, was
de mogelijkheid niet uitgesloten dat de steeds opgejaagde muiters nu zouden beproeven aanhang te vinden in Soengeislau.
Daarom , en ook met het oog op de welhaast wegens de j a a r afrekening met de mijnwerkers te verwachten geldverzeudingeu
n a a r de mijnen en de aanstaande komst van een 2<MJ0-tal nieuwelingen uit C h i n a , werd het raadzaam geacht ook eenige militairen bij de hand te hebben op de drie districtshoofdplaatsen
d i e , niet tot de vaste militaire posten behoorende , ook nog geen
tijdelijke bezetting hadden gekregen. I n de eerste dagen van
J a n u a r i 1900 werden dan ook militaire detachementen tijdelijk g e stationneerd te Soengeislau en — opnieuw — te Djeboes en te
K o b a , in verband waarmede door nieuwen aanvoer van J a v a .
] eerst in het begin van December en vervolgens ook nog in
het laatst van J a n u a r i , de sterkte der garnizoens-iufanterie op
Banka tijdelijk werd opgevoerd tot -118 man (waaronder 8
officieren).
In December en J a n u a r i hadden geen verdere wandaden plaats .
J en ook sedert werd daarvan niets g e h o o n ! , uitgenomen eene
i in de eerste dagen van Februari in het district Blinjoe plaats
i gehad hebbende samenscholing van leden van het , sami tiam-foei " - v e r b o n d , welk op zich zelf staand complot echter
tijdig verijdeld w e r d , daar eene uitgezonden patrouille de bende,
vóórdat zij nog iets had uitgericht, achterhaalde en door een
paar salvo's op d e - v l u c h t .joeg. De patrouille maakte zich
meester van het hoofd der bende.
Inmiddels waren de nog overgebleven volgelingen van LIOK
NGIK achtereenvolgens op verschillende plaatsen opgespoord en
zouder bloedige ontmoetingen ons i n handen gevallen , hetgeen
i ten slotte op 2 Februari jl. (toen zich ter zake van den voormelden in November te voren te Paugkalpinang gehouden roofj tocht reeds 128 medeplichtigen te Muntok in arrest bevonden)
! ook het geval was met LIOK NGIK en zijn broeder TJIIAXG Sir N G .

| die door Chineezen in Merawang aan het bestuur werden uitgeleverd. Ofschoon de arrestatie van deze twee hoofdaanleggers
; eene groote verademing teweegbracht, bleef waakzaamheid nog
'' steeds geboden. Tot eene door den resident noodig geachte uitbreiding van het korps gewapende politiedienaren (van 93 tot
j 141 man) w e r d , voorshands n o g als tijdelijke maatregel, in
I Februari jl. door de Indische Regeering machtiging verleend.
In het begin van Maart werden de op een vijftal districtshoofdplaatsen gelegerde tijdelijke militaire bezettingen ingetrokken .
en maatregelen genomen om een gedeelte der naar Banka g e zonden troepen versterkingen te doen terugkeeren.
Omtrent den oecononiischen toestand van het gewest komeu
de berichten over 1S99 overeen met die in 't vorig verslag.
Uitgenomen in liet district Blinjoe, waar vele koortsgevallen
zich voordeden, was de staat der volksgezondheid in 1899 over
het algemeen bevredigend.
'i Het aanvankelijk rin Haart 1899) gesondendetachementvaaSofflefefen
ea U bajonetten was kort te voren, mede nog in November, op een gedeelte
na, naar Javateruggekeerd, in verband waarmede t*en de tijdelijk te Kohagettatioaneerd geweent s|]nde militairen (s>e vorig rer«lag, blz. 32j van daar
wan-u teruggeroepen.

Bijlade C.
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Bet aantal ter bedevaar! naar Mekka vertrokkenen waa weder
sering. Tol het beidensche deel der bevolking behooren, neveni
de oraug sekah (kustbewoners), de bewoners van enkele kampongi
in de districten Blinjoe en Boengeiliat.
S L2. Billiton.
Gedurende liet tijdvak, waarover dit verslag loopt, bleven in
dit gewest rnst en orde gehandhaafd. Eet aantal misdrijf- en overtredmgszaken was in verhouding tot hei bevolkingscijfer bijzonder
gering.
De gezondheidstoestand van de Chineesche mijnwerker» der
Billiton-maatschappij was zeer gunstig; slechts enkele gevallen
van berriberri kwamen onder hen voor. De inlandsehe bevolking
had nogal van de pokziektete Ijjden; bet meerendeel der aangetasten herstelde echter.
De rijstoogst was kleiner dan in 18ï*S , hetgeen een grooteren invoer van rijst van buiten het gewest ten gevolge had. Ook de
obi-menggala, op Billiton naast de rijst het voornaamste voedingsgewas, gaf' een minder ruim beschot. De koffie- en gambiereultures hieven op dezelfde hoogte; beide zijn bij de tegenwoordige lage prijzen van bet product niet winstgevend. Aan
de klapperaanplantingen werd daartentegen opnieuw uitbreiding
gegeven : de uitvoer van eopra naar Singapore verdubbelde. In
den handel met die plaats en met Palembang, Ban ka en Batavia
kwam overigens weinig verandering.
Vele der kustbewoners (sekah's en djoeroefs) vonden, als gewoonlijk, een goed bestaan door de uitoefening van de zeeviscnvangst.
Xn en dan gingen enkele sekah's tot den Islam over.
J; 13. Wetterafdeeling van Borneo.
Gedurende 1890 liet de politieke toestand in het onder ons
rechtstreeksoh bestuur staand gedeelte van dit gewest niets te
wensehen over. In de Pinoh-streek, -waar in 1899 het aantal bestuurshoofden weder met één kon worden ingekrompen (verg.
vorig verslag, blz. 85/86), bleef de gezindheid jegens liet bestuur
bij voortduring goed; de bevolking der Batang Loepar-landen
hield zich rustig, wat ook van de overige Dajaksche stammen
buiten het vorstengebied kan worden gezegd.
In het verslag van 1895 (blz. 21) werd gemeld dat van de onder
Sambas ressorteerende Songkong-Dajaks, in verband met een
door hen in Mei ls98 op twee Dajaks uit de Boven-Sekajam
(landschap Sanggau) gepleegden moord, als onderpand dat de
rust gedurende vijf jaren niet door hen zou worden gestoord,
een oude tempajan (aarden pot) van hooge waarde in ontvangst was genomen. Iu Juli 1899 maakten zij zich echter
weder schuldig aan koppensnellen, en wel aan een zesvoudigen moord op Tawang-Dajaks (Sambas), terwijl in September
daarop een Sekadjang-Dajak (Sanggau) door hen gesneld werd.
Volgens zeggen van genoemde Dajaks moeten zij hiertoe zijn
overgegaan, omdat de termijn van vijf jaren was verstreken
zonder dat hun de tempajan was teruggegeven en de TawangDajaks , vele jaren geleden, enkele hunner voorzaten zouden
hebben gesneld, zouder daarvoor boete te hebben betaald. Beide
beweringen waren echter ongegrond. Daar de Songkong-Dajaks
blijkbaar alle gehoorzaamheid aan dei: sultan van Sambas hadden
opgezegd , werd in 't laatst van 1SM9, in overleg niet de inlandsehe
zelfbesturen van dat landschap , Landak en Sanggau. besloten om
in April 1900 de betrokken ambtenaren met gewapende politiedienaren en hulptroepen naar Songkong te dirigeeren ten einde de
wederspannigen op afdoende wijze weder tot onderwerping en gehoorzaamheid te brengen. Volgens berichten van Juni jl. heeft de
bedoel.Ie excursie de onderwerping der in verzet zijnde Dajaks
vooralnog niet ten gevolge gehad, daar zij na de tuchtiging van
hunne voornaamste vestiging Songkong Besar in de wildernis gevlucht waren. Van onze zyde werd slechts één Sambas-Dajak
gedood, terwijl van de Songkongs, voor zoover bekend, vijf man
sneuvelden. Door de radja's der aangrenzende landschappen werd
de tuchtiging als geslaagd beschouwd, terwijl zij op de grensDaiaks een heilzatnen indruk moet hebben teweeggebracht.
In Januari jl. dreigde de rust een oogenblik ernstig te
zullen worden verstoord in de Bfelawi- en Kajan-streken. Hij
Menokong in de Boven-Melawi werden namelijk twee vrouwen,
die uitgegaan waren om bladeren te verzamelen, vermoord en
gesneld. Hare verwante,i meenden dat zekere ToMHSGOOIHa
BAQOES en vier volgelingen van de Kajan-Dajaks, die zich in
de Eila ophielden, de daden waren, waarom zij deze lieden uit
wraak ombrachten. Dir. vernemende, begaf de controleur van
Nanga Pinoh, voor wien aanvankelijk alles geheim gehouden
was. zich naar Menokong, waar hem bleek dat de vrouwen
niet door Kajan-Dajaki, maar door eigen kamponggenooten
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waren gedood. Zoowel de vermoedelijk schuldigen als een groot

deel van de lieden, die in den moord op ToKnmraeoua BAOOM
betrokken waren, werden door hem gevangen genomen. Daarna
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trok de controleur naar de Kajan om de Dajaks daar te weerhouden van een inval in de Melawi, in welke poging hij
slaagde. Sedert is de politie in die -treken versterkt en hetgerechtelijk onderzoek in deze zaak met kracht ter hand genomen.
Naar aanleiding van den in 1890 (zie het verslag van 1S97,
blz. 21) door eenige Dajaksche hoofden uit de Boven-Melawi
geuiten wensch om van het Sintangsch gezag te worden losgemaakt en dus voortaan onder ons rechtstreeksch bestuur te
worden gebrachl . werd in het afgeloopen jaar door de Indische
Begeering. beslist dat voor die losmaking geen termen bestonden.
Van de/e beslissing werd in Juni 1899 mededeeling gedaan in
eene vergadering, bijgewoond door de meeste Dajaksche hoofden uit genoemde streek en door vertegenwoordigers van den
panembahan van Sintang, waarop bedoelde hoofden verklaarden
indertijd door den bekenden Eunni PAKOI op een dwaalspoor
te zijn gebracht en zich nu gaarne aan de beslissing van het
Gouvernement te zullen onderworpen.
De panembahan van Sintang ging in Augustus 1899 naar
Batavia om zijne opwachting te maken bij den GouverneurGeneraal . terwijl in het begin van dit jaar de sultan van Pontianak eveneens tijdeljjk het gewest verliet om eene reis over
Java te maken.
In December 1899 werd , krachtens machtiging van de Indische
Begeering. de aangewezen opvolger in het bestuur over het
landschap Djougkong, by het bereiken van zijne meerderjarigheid , ouder den naam en titel van pangeran moeda Gozen ALAM
door den resident als bestuurder over dat landschap erkend en
bevestigd, met eervolle ontheffing van hare taak van de commissie van drie mantri's, welke sedert Februari 1887 met de
waarneming van het bewind was belast geweest.
De Islam bleef zich langzaam uitbreiden onder het nog
beidenscbe deel der bevolking van dit gewest.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen goed.
In vele streken heerschten in meerdere of mindere mate koortsi n.
influenza, buikaandoeningen en pokken; aan laatstgenoemde
ziekte bezweken vele lijders.
In- en uitvoerhandel waren in 1899 wegens de ruime inzameling van boschproducten nog levendiger dan het jaar te voren.
Bijzonder veel vraag was °r naar een nieuw boBChproduct, de
„getah djeloetoeng". Oroote voorraden daarvan lagen bij bet einde
van 1899 wegens gebrek aan scheepsruimte nog opgestapeld.
De rijstoogst viel over het geheel slechts middelmatig, in enkele
streken bepaald ongunstig uit. Aan de aanplantingen van gambier
(in het landschap Sambas), sago- en klapperboomen werd belangrijke uitbreiking gegeven. De cultuur van het eerste gewas
gaf gunstige uitkomsten; de oogst der klapperboomen daarentegen viel zeer tegen wegens de slechte weersgesteldheid inliet
laatst van het jaar.
De vischvangst, zoowel ter zee als in de binnenwateren, was
vrij bevredigend.
S 14. Zuider- en Ootlerafdeeling run Borneo.
In Mei 1899 rapporteerde de bekende Kttl 8AHADA5, het te
Moeara Laoeng aan de Barito-rivier ge\ estigde districtshoofd van
Boven-Doesoen (afdeeling Doesoenlanden), dateen zevental personen uit de onderafdeehng Amandit en Negara (afdeeling Kendangan), waaronder zekere BOKUUU, zich naar desoengei Menawing
(een der zijtakken van de Barito) hadden begeven, met hei doel den
daar vertoevenden pretendent-sultan GOÉSTI MOHAMAD Si:>i.\xhet
voorstel te doen om met hen mede te gaan naar de benedenlanden
ten einde aldaar , te Martapoera, te worden uitgeroepen tot Bultan.
Hierin werd door den pretendent niet getreden. Wel schijnt bfl
tlie gelegenheid met hem te zijn overeengekomen dat genoemde
BOZHABI het Kendangan'sche in opstand zou pogen te brengen
en dat de i n ' t vorig verslag genoemde GOKSTI AT.III. . die in Juni
189S te Moeara Teweh (bij den assistent-resident der afdeeling
11 lésoenlanden) in onderwerping was gekomen, datzelfde zou doen
in Barabei en Amoentbai. NS zijn terugkeer in Eendanj
•veer half Augustus 1899, hield BoXHARI — zooals later aan
het 'i'ht is gekomen — met dar doel ten huize van verschillende
personen bijeenkomsten en vergaderingen . waaraan werd deelgenomen door lieden van de kampongs Wasah Ilir, Hamparaja ,
Öelin en Simpoer, alle geleeen in het district Amandit. Afgesproken werd dat de benting te Eendangan den 27sten 6 epte
's avonds zou worden overvallen, [n den vroegen
L vanden
25sten dier maand kreeg de controleur te Eendangan . Ch. H.
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A. DB BEHBBPOST DOMIS, bericht dal er in Hantaroekoeng, res* I sultan insgelijks propaganda gemaakt, met het gevolg dat begorteerende onder de kampong Wasahllir, ongeveer op 8 paal sloten was om ook de benting te Barabei op den 27sten Sepafstand van Kendangan, iets broeide. Ten einde te weten te tember te overvallen, Bovengenoemde GOKSTI ATJIL was r 1 ~ in
komen wal er gaande was, ging do controleur derwaarts, ver- 18'S in verschillende kampongs op bezoek geweest en had toen
gezeld van den ambtena . r ter beschikking K. \V. E3. VON LI
mi t familieleden en and.Ten vergaderingen gehouden met het
ni eenige hoofd MI en inl indsche ambtenaren . allen ecbter on- doel hen over te halen om partij te kiezen voor dfi\ pretengewapend, uitgenomen 'Ie eontrolenr die een revolver bad mede- dent-sultan en het gezag van het < ïonvernemeni omver te wei-;.en.
iiiKn. Bij bet huis van bet onderkamponghoofd van Hantoe- In September 1899 kwam hij in een dier kampongs, Toeban
roekoeng, pengirak JOBJA, gekomen, gelastte de controleur hem genaamd, gelegen in het district LaboeanAmas, terne- enging
mede te gaan naar Kendangan. JOK/A weigerde halstarrig aan toen verder ongestoord zijn gang. Eerst één dag na bet ui tbr ken
dut bevel gevolg te geven. Nadat ongeveer een uur met pogingen van de onlusten te Hantaroekoeng werd venu.men dat bij met
mn liem daartoe over te halen was heengegaan . en terwijl in BOBHABI betrekkingen onderhielden in sa men werking niet hem hanhet hnis inmiddels enkele gewapenden werden ontdekt, werd delde. Toen het er op aankwam zich aan het hoofd van d< n op-tand
plotseling de kreet vernomen dat BOBHABI iu aantocht was. Deze te plaatsen, heeft blijkbaar vrees hem daarvan weerhouden;althans
verscheen dan ook spoedig met eene gewapende bende, welke een paar dagen vóór de rustverstoring te Hantaroekoeng zond hij
zich riclitto uaardegroep, waar de controleur stond. Tevergeefs uit Amoenthai, waar hij zich toen bevond, iemand naar Barabei
deed deze pogingen om zijn revolver te laden. Kr knalde een met de boodschap dat de onlusten niet konden doorgaan, omdat
schot van de zijde der muitelingen, wat het sein gaf tot eene de bevolking zijne zaak te weinig toe..;.'daan was. Te Amoenthaiin
algemeene vlucht van de ambtenaren en de hen vergezellende hechtenis genomen, is GOBSTI ATJIL spoedig daarna naar 's lands gepersonen. De controleur en de ambtenaar ter beschikking VON vangenis te Bandjermasin overgebracht. In den nacht van 19 op 20
LBSCHKB werden nagezet, spoedig ingehaald en op gruwelijke
I tocemberis hu daaruit, met hulp van buiten het gebouw, ontvlucht.
wij/.e afgemaakt. < lok de magang MOHAKAD SALBH , die zijn mee.-ter. Van de 30 beklaagden ter zake van de onlusten te Hantaroekoeng
toen deze was neergevallen, te hulp snelde, werd vermoord. zijn er in Januari jl. door den landraad te Kendangan li> veroordeeld
evenzoo een bediende van den heer VON LBSCHBN, doch van de tot de straf' des doods, 1 tot 20 jaren en 2 tot 15jaren dwangoverige vluchtenden kregen er slechts enkelen lichte vcrwon- arbeid in den ketting, terwijl 7 werden vrijgesproken en 1
dingen. Weinige oogenblikken te voren had de controleur een tijdens zijne preventieve hechtenis overleed. Bovendien werden
briefje doen overbrengen aan den militairen commandant te 5 niet strafrechtelijk vervolgde personen . die gebleken waren
Kendangan , houdende verzoek om hulp te zenden. Onmiddellijk met de plannen van GOKSTI ATJIL en BOXHABI bekend te zijn
na de ontvangst van dat schrijven rukte een detachement van geweest, doch het bestuur daarvan onkundig badden gelaten,
20 bajonetten, waarbij zich nu het districtehoofd van Amandit als gevaarlijk voor de openbare rust en orde in het gewest,
aansloot, die wegens afwezigheid niet eer had kunnen komen, met toepassing van art. 47 van het Begeeringsreglement, onschanaar de plaats van het oproer uit. Dooreen paar salvo's, waarbij delijk gemaakt door hen naar l'atjitan (Oost-Java) te relegeeren
BOXHABI, JOBJA, LAIDOKK en HAIUI MATSMIN , die later bleken (goiiv. besluit dd. 23 April 1900 n". 26).
de hoofdaanleggers geweest te zijn , werden neergelegd , werden
De gebeele beweging is gebleken van zuiver politieken aard
de met lansen gewapende muitelingen uiteengedreven. Na nog
verschillende lieden gevangen te hebhen genomen , keerde de te zijn geweest. Geruchten omtrent vijandelijke voornemens van
troep 's avonds te Kendangan terug. In den nacht werden de de partij van GOBSTI MOIIAMAII BKKAH bleven sedert de ronde
lijken van de vermoorde ambtenaren en ook dat van den magang doen. In het gewestelijk verslag wordt gezegd dat alle berichten
aldaar aangebracht. Nadat er van Barahei versterking was ge- van vroeger en later, als zou de pretendent-sultan het voornemen
komen , werd den volgenden morgen opnieuw uitgerukt. Nergens hebben om zich aan ons gezag te onderwerpen, gerust als onaanwerd echter meer tegenstand ondervonden, dank zij het krachtig nemelijk kunnen worden beschouwd, daar de ondervinding,
optreden van de militaire macht, welke ook de volgende dagen vooral in de laatste jaren . vrijwel geleerd heeft dat hij nooit
veelvuldig patrouilleerde ter opsporing van de verdere deelnemers ernstig aan zijne onderwerping heeft gedacht en daartoe ook wel
aan het verzet. Zoodra bet gebeurde te Bandjermaain bekend niet zal komen, zoolang de antammehugen van wijlen SOEBAFATI
was geworden, hadden zich. den 28sten, de plaatsvervangende hem en zijn aanhang niet geheel loslaten. Het hoofd van die
resident (de resident kwam eerst 2 October van eene dienstreis afstammelingen, TOBMBHOGOHÖ D.IIHAX . is in December 1899 overnaar de Oostkust ter hoofdplaats terug) en de gewestelijke mili- leden , wat voor onze zaak in Boven-Doesoen een verlies is, daar
taire commandant met een detachement militairen (2 officieren door zijne gunstige stemming te onzen opzichte, hetzij die
en 78 man) naar Kendangan begeven, welke macht in den avond al dan niet oprecht gemeend was. dan wel slechts voortsproot
van den 29sten aldaar aankwam. De afgematte troepen konden uit eigenbelang. de vijandige gezindheid van de partij van
nu de noodige rust nemen, en het nieuwe machtsvertoon deed (JOESTI MOHAVAD SIMAX menigmaal geneutraliseerd werd.
de hoofden en de bevolking ook elders in het district en zelfs
De pretendent-sultan schijnt in den butsten tnd van de zich
in het naburige district BenoeaAmpat er uit zich /.elven toe onder TOI-MIN..- ONG DJIOAH geschaard hebbende hevolking ook
overgaan om de nog gezochte muiters op te sporen en uit te geen of weinig steun en hulp te verwachten, daar hij zich tot
lever.'ii. Reeds np 2 en 3 Octoher kon het gros der troepen naar de verafwonende Dajaks van de Boven-Kapoeas heeft moeten
hunne standplaatsen teruggaan; slechts bleven voorloopig uog wenden om geldelijke bijdragen. De kampongs aan de Taran,
1 officier en 20 man te Kendangan achter om, zoolang noodig, Soengei Mampei en Soengei Han.joe betaalden ieder één gulden
het garnizoen te versterken. Den 4den October vertrok de resident per man.' terwijl verondersteld wordt dat een paar andere kamnaar Kendangan, waar op de beide volgende dagen door hem pongs ook iets hebben gegeven. De meemiiü dat GUKSTI MOHAMAD
met de opgeroepen en voltallig verschenen mannelijke ingezete- SKXAS sedert 1887 allen invloed in deze streken verloren zou
nen der vier schuldige kampongs, als naar landsgebrnik aan- hebben, wordt hierdoor tenietgedaan.
sprakelijk te stellen voor wat te hunnent gebeurd was, vergadeVolgens in de tweede helft van Januari 1900 te Bandjerringen werden gehouden ten einde te beslissen wat hun als zoen masin ontvangen bericht was in 't laatst van December de bewar-' op te leggen. Daar het bleek dat de door de adat gevor- kende GOKSTI ABSAT, schoonzoon van den pretendent-sultan,
derde ,dyat" (bloedprrjs) te hoog zou komen te staan om door uit verontwaardiging over de gevangenneming van GOBSTI ATJIL,
de bevolking in geld te kunnen worden opgebracht, nam de met p. in. 40 volgelingen uit de Soengei Menawing vertrokken
resident er genoegen mede dar de aanwezigen zich verbonden in de richting van Noord-Amoenthai en hield hij zich,
(voor het nakomen waarvan uit elke der vier kamponfTs zich na onderweg op zijne prauw de gele (vorsten-) vlag gevoerd
eenigen als b >rg stelden) om een weinige maanden tevoren door te hebben, t-en in Boven-Pasir nabij de grens van het
de belanghebbende kampongs van het dis'.riet uit eigen beweging rechtstreeks-he gouvernementsgebied op. In verband daarondernomen waterwerk verder^hunnerzijds naar de doorhetbe- mede, en ook met het oog op de omstandigheid dat in die buurt
Btuur te steil
>n af te werken en wel binnen eene maand. (in het Amoentbaische district Tabalong) eenige Europees-he
tabakaonderuemingen gevestigd zijn ' ) , werd toen aanstonds
Dit werk, een kanaal ter lengte van8810vadem, loopendevan van Bandjermasin naar onzen noordelijksten j ost in Amoenthai,
Soengei Kadjang naar TiangTaloe, hetwelk moei dienen om, Tandjoeng, een detachement van 1 officier en 25 bajonetten
door drooglegging van ondergeloopen land. bouwgrond te winnen, afgezonden ter versterking van het garnizoen aldaar. Inderdaad
werd binnen den gestelden termijn tot volle tevredenheid van kwam o]) 29 Januari bij den controleur te Tandjoeng de tijding
dat (ioESTi ABSAT een paar dagen te voren met 8 hoofden van
het bestuur opgeleverd.
Hoewel de onlusten te Hantaroekoeng geen weerklank gevonden hebben in het aangrenzende Barabei sehe. was toch in
') In ilc BidediBg Anio.'ntliai lin-nut ilc tabaksealtuur voorile Kuropeische
die onderafdeeling der afdeeling Kendangan voorden pr^tendent- markt jaarlijks pjB. l 400000 onder tbe bevolking.
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Boven-Teweh en een aantal volgelingen zich vertoond had nabij en eenige inlandsche (Bahau'scbe) p r a u w e n , het eerste meer bede grens van Tabalong en dal de bende reeds afgekomen was paaldelijk voor het bevaren van de Mahakkam van Tepoeh tot
naar de tot gemeld district beboorende Dajaksche kampong Long Bagoen aan den voet der watervallen. Voorts werd hij het
Moeara Oeja, waar het hoofd met de bevolking toen onmid- aangehaald hesluil het noodige geregeld voor het vei'krijgen te
dellijk gevlucht was naar de iets zuidelijker gelegen kampong Tepoeh van een geschild terrein voor onze tijdelijke bestuurgB o n g k a n g . in de nabijheid waarvan zich een etablissement van
vestiging, de oprichting van de noodige temporaire gebouwen
een dn- tabaksondernemingen bevond. Spoedig had zich hier de aldaar (ook van een zoutverkooppakhuis, te openen nadat in
bevolking van den geheelen omtrek gewapend en verzameld om Koetei hei zoutmonopolie van den sultan zal zijn vervallen), het
den onruststokers het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels was opwerpen van twee met lilla's te bewapenen inlandsche versterin dt.'ii vroegen ochtend van 30 J a n u a r i ook een detachement kingen (koeboe's), één te Long Bloe-oe en één meer stroomafmilitairen (1 officier en '■'<'> bajonettan) van Tandjoeng ' n a a rwaarts in de nabijheid der watervallen, zoomede het open kappen
Bongkang o p g e r u k t , dat zijn intrek nam op bovengenoemd van een voetpad van Long Bagoen over Long Deho (woonplaats
etablissement, en een paar dagen l a t e r , na aankomst te T a n - van BANG J O K , een hoofd der Longglat-Dajaks) naar L o n g Tepai
djoeng van eene uit Amoenthai afgezonden versterking, werd (boven de watervallen).
opgevoerd tot eene sterkte van 2 officieren en 7ö bajonetten.
Blijkens het verslag van 1898 (blz. 19) was aan dr. Nim wi:.\Daar het den hoofdadministrateur der bovenboelde tabaksonder- iiüis ook opgedragen zich , n a afloop van de werkzaamheden der
neming gebleken was dat GOBSTJ AKSAT met zijne makkers zich commissie voor de voorbereiding eener evenfcueele bestuursvestinog in de omstreken van Bongkang ophield . word ter opspo- giug in Centraal Borneo, te begeven n a a r d e Boven-Eajan, lnd gering van de bende den 2den Februari eene militaire patrouille bied der Kenja-Dajaks, ten einde aldaar den stand van zaken op te
uitgezonden, die geen vijand meer v o n d , doch alleen nemen. Ter voldoening aan deze opdracht trok (\r. NIEUWBXHUIS den
de blijkbaar in allerijl verlaten rustplaats der bende ontdekte. 17den J u n i 1899 van Samarinda (Beneden-Koetei) opnieuw bet
Weldra werd de zekerheid verkregen dat GOKST] Aas AT e. B. binnenland in. Volgens een schrijven dd. 19 Maart jl. vertoefde
uit Noord-Amoentbai
verdwenen w a r e n , waarom in het bij toen nog steeds aan de 1'oven-Mahakkam.
Oorspronkelijk
laatst van Februari de troepen Bongkang verlieten, terwijl er op gerekend hebbende om reeds een paar maanden vroeger
in J u n i jl. de bezetting van Tandjoeng weer tot hare nor- de reis naar de Kajan te k u n n e n aanvaarden , was hij hierin
male sterkte werd teruggebracht. Intusschen liet het bestuur door verschillende omstandigheden verhinderd geworden. I n geene middelen onbeproefd om d e , sedert haren aftocht uit middels was in October en November 1899 door dr. NIBUWESHUIS,
T a b a l o n g , bij afwisseling in Pasir en Tjenggal, dus buiten het vergezeld o. a. van twee onderofficieren van den topographischen
rechts!reekscli gouvernementsgebied, rondzwervend'' bende van dienst (een opnemer en een photograaf), een tocht ondernomen
GOESTI AKSAT ook van daar te doen verdrijven, hetgeen o. a. ten naar het brongebied van de Mahakkam aan de grens met Serawak,
gevolge bad dat omstreeks medio April eene bevolkingspatrouille o. a. om bet gebergte in die streek voor zooveel mogelijk in
in Tjenggal (Tanah Boemboe-landen) de muiters bij het gehucht kaart te b r e n g e n , hetgeen gedurende het vroeger verblijf boven
Oetan Doekoet overviel. De bende werd, met achterlating van één de watervallen niet mogelijk was geweest. Hierbij bleek dat het
doode en eenige w a p e n e n , verdreven , terwijl de lieden van Tjeng- Boven-Kapoeas-scheidingsgebergte, hoofdzakelijk in oostelijke
gal 2 dooden en 8 gewonden bekwamen. Volgens het zeggen der r i c h t i n g , zich aanvankelijk voortzet door het gebied van de
ladang-bewoners van Oetan Doekoet zou de tot de bende behoord 1'oven-Mahakkam , waar het verderop onderbroken wordt door
hebbende gesneuvelde de hiervóór genoemde uit de gevangenis het vulkanisch bergland , dat beheerscht wordt door den Batoe
te Bandjermasin ontsnapte GOI:STI ATJIL zijn geweest, doch zeker- T i b a n g , welke berg (volgens de opvatting der Bahau's het
heid omtrent dit beweren is niet verkregen kunnen worden. middelpunt der aarde) op dezen tocht voor het eerst door dr.
Nadere berichten omtrent GOESTI ABSAT melden dat hij door NiKuwKNiins werd aanschouwd. In deze vroeger door Batang
Boven-Pasir, waar hij met een tot p. m. 20 man geslonken aanhang, Loepars of Hiwans uit Serawak druk bezochte streek, waar de
waaronder 4 a 5 g e w o n d e n , in Mei was gezien , weder in de reizigers zich gedurende 18 dagen ophielden, ontmoetten zij al
streken der Boven-Doesoen was teruggekeerd.
dien tijd geen sterveling, noch werden versche sporen waargenomen van het verblijf van menseden. Hieruit en uit berichten ,
De in 't vorig verslag (blz. i38/«ï 1) reeds besproken tocht door uit de Bo- en de ' 'ga-streken o n t v a n g e n , blijkt dat er zich
Centraal B o r n e o , waartoe door de Indische Regeering, onder toe- tegenwoordig zeer weinig Berawaksche onderdanen meer op ons
voeging van nog eenig verder personeel, in April 1898 in com- gebied o p h o u d e n , en dat in Serawak goed gewaakt wordt tegen
missie waren gesteld de heeren dr. A. W . NIIDWENHUIS, de door het overschrijden van de grens. Die grens is de waterscheiding
zflne vroegere ezploratietochten op Borneo bekende officier van tusscheu de Mahakkam en de N j a n g é j a n , een linker-zijrivier
gezondheid der 1ste klasse van het Indisch l e g e r , doch als zoo- van de Batang Redjang , welke gevormd wordt door bergruggen
danig bij zijn korps a la suite gevoerd, en J. P . J. BAKTII , van 700 ;\ 1G00 M. h o o g t e , zoodat hier niet licht grensquaesties
controleur der 1ste klasse bij het binnenlandseh bestuur in de zullen ontstaan.
buitenbezittingen, werd nog in de eerste helft van 1891) met goed
gevolg volbracht, en dit zoowel uit een politiek als uit een
In Kotta W a r i n g i n , het grootste der zuidelijke leeiilanden
wetenschappelijk oogpunt. ') De bevindingen der gecommitteer- van bet g e w e s t , zijn de toestanden lang niet zooals zij behooren
den hebben de Indische Ilegeering de wenschelijkheid doen te zijn. Bij zijn bezoek aan dat landschap in Augustus 1899
inzien van een doorgaand bestuurstoozicht in het nog weinig heeft de resident den radja daarover ernstig onderhouden en
bekende stroomgebied der Mahakkam-rivier boven de monding bovendien in eene ook door d e landsgrooten en andere pangerans
van de Moejoeb, te welk einde bij gouv. besluit dd. 13 April bijgewoonde vergadering nogmaals krachtig op verbetering a a n 1900 n n . 2 (St. n". 130 en Javasche Courant dd. 2-i April gedrongen. Sedert heeft wel eenige verandering ten goede plaats
1900) al a a n s t o n d s , bij wijze van tijdelijken maatregel, de gevonden. Met den radja is — evenals met alle andere inlandnoodige voorloopige voorzieningen zijn genomen , o. a. hierin be- sche zelfbesturen in bet gewest — een suppletoir contract gestaande dat de bedoelde .-treek, als nieuwe onderafdeeling , Boven- sloten . waarbij het havenbeheer eu de havenpolitie aan net
Mahakkam" der afdeeling Koetei en de Noordoostkust van Borneo, Gouvernement worden overgedragen.
onder het toezicht wordt gebracht van een boven de formatie
Tn Pegatau-Koesan (zuidelijk' deel der Oostkust) mag de toein dienst te stellen controleur (als hoedanig de hiervóór genoemde
stand bevredigend heeten. De bestuurder evenwel is verslaafd
ambtenaar BABTH is aangewezen), die zijne standplaats zal hebben
aan opium en laat alles over aan zijn zwager, dei; mangkoe ooemi.
te Tepoeh (beneden ile watervallen), dicht bij de i n ' t verslag van
W a t het hiervóór reeds eenige malen genoemd' landschap
1S9Ö (blz. 23) bedoelde kampong Ana , en trien worden toegevoegd
Pasir
betreft, is in J a n u a r i jl. de resident gemachtigd om den
een mede boven de formatie te voeren adspirant-controleur, een
inlandsche schrijver, een inlandsche vertegenwoordiger (wakil) reeds tijdelijk met het bestuur belasten pangeran MANOKOI DJAJA
te Long Bloe-oe (de woonplaats van het in vorige verslagen meer- KESOKMA AnmnvoBAT, die door de landsgrooten in overleg met
malen genoemde hoofd der Kajan-Dajaks IYWINO IBAHO) , een korps h e m , r e s i d e n t , en met inachtneming van de landsgebruikentot
gewapende politiedienaren van 50 man onder 5 gegradueerden sultan was gekozen , als zoodanig te erkennen en te bevestigen ,
eu een Europeeschen instructeur , een vaccinateur , zoomede een nadat bij zich o. a. vooraf zal hebben verbonden om mede te
nog aan te schaffen stoomvaartuig met 8 inlandsche opvarenden , werken tot het sluiten van een nieuw politiek contract.
De verhouding tot bet inlands', h zelfbestuur van Koetei bleef
uiterst bevredigend. In de plaats van den op 2 December 1899,
na een circa 50-jarig b e s t u u r , overleden suitau is voorloopig
') Bijzonderheden omtrent den tocht kunnen UQken uit een venlsg v u
de liaml van dr. NMUWMBITII, opgenomen in deel XVII . ml. 2 en S, van als zoodanig opgetreden zijn oudste wettige zoon, reeds in 1878
het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardiljksknndig flcnootscbap ouder den titel van „sultan m o e d a " als toekomstige opvolger
aangewezen. Tn Maart jl. is de resident gemachtigd om bedoelden
te Amsterdam.
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paugeran MOHAMAD Ai.morhiN, ook genaamd pangeran PBABOI
£ lö. Celebe» tn OHder/ioorigliêdett.
AXOEN , als sultan van Koetei te erkenneu en te bevestigen, nadat
deze bij de door hem te passeeren akte van verband tevens zal
[n bel onder ons reohtstreeksch bestuur staand gedeelte van
hebben verklaard te zullen medewerken tot het sluiten van een dit gewest bleef liet gedurende 1899 volmaakt rustig. De in
nieuw politiek contract, tol een.' nadere regeling van de gren- 't vorig verslag (blz. :>5) vermelde militaire demonstratie te Boe*
zen van het landschap, alsmede tot de overdracht aan het Gou- lekoniba (afdeeling Zuiderdistricten) heeft in zoover nog eene
vernement, tegen schadeloosstelling, van de tolreohten, pach- nawerking gehad, dat de houding der anak's kraeng (afstam*
ten en monopoliën in Ko< tei.
melingen van hoofden) in die bunrt gepaster is geworden. Over
v,
Sedert in den loop van IS'.'T in de Berouwsehe landschappen de aanwijzing van Makaaser als verblijfplaats aan den in l .'2
naar
vVest-Java
gerelegeerden
ex-regent<
van
Labakang
(afdeeBambalioeng <MI Goenoeng Taboer de inlandsehe posthouder
vervangen is door <■ n controleur — ter standplaats Goenoeng ling Noorderdistricten) en een paar zijner familieleden zie
Taboer of .juister te Tandjong Redeb — is de toestand aldaar hoofdst. F g 8.
zeer vooruitgegaan. Op verzoek van en inovereenstemmiugmet
Omtrent den politieken toestand van hel vorstengebied is
den bestuurder van Groenoeng Taboer werden de /aken der hei volgende te vermelden
Badjau's geregeld. Dit zwervend volk heeft zich thans hetero
Na het voorgevallene met opzicht tot de onderboorigheid
buizen gebouwd; de bevelen van den sultan en van het bestuur Lipoekasi (/.ie vorig verslag) werd in Tanette de rust uietmeer
/ worden behoorlijk opgevolgd en het aan het zelfbestuur ver- verstoord. Door de leenvorstin werd afgezien van de vergoeding.
schuldigd hoofdgeld, bekend onder den naam van a sima", wordt aan eenige lieden van Barroe opgelegd als schadeloosstelling
betaald . terwijl liet in ls'-;7 nog gewoon geweigerd was.
voor de door hen. in verband met de I^poekasi-quaestie, op het
Ook in Boeloengan was de stand van zaken bevredigend. Ver- gebied van Tanette aangerichte schade De zaak werd in der
moedeiyk als gevolg van ons optreden naar aanleiding vanden minne geschikt en de verstandhouding tusschen de twee landin 't vorig verslas vernielden sneltocbt, waarvan een gouverne- schappen is nu weder goed re noemen.
mentsonderdaan liet slachtoffer was geworden . zijn een 100-tal
In net laatst van 1899 ontstonden vijandelijkheden tusschen
Makoelit-Dajaks, in gezelschap van net Segari-hoofd Lie P A S , Boni en W'adjo. De schuld biervan lag bij den twistzieken
naar Boeloengan komen afzakken. Deze Dajaks zijn afkomstig ABOE PI.NKKI , een der zes voornaamste vorsten van Wadjo. In
van de kampong Long Liton. gelegen aan de Long Pandjoengan , de meeniug verkeerende dat de Bonische grenskampong Solo
eene reebter-zijrivier van de Long Babau, welke weder eene heulde met een zijner ondergeschikte hoofden AROE BOLA , met
linker-zijrivier is van de Long Kaja-Boeloengan . /even dagen wien liij onee:iigheden had, werd deze plaats door hem in brand
roeieni boven de groote watervalL n van de Kajan. Zoolang de gestoken. De leenvorst van Boni eischte hiervoor eene boete
tegenwoordige sultan aan het bestuur en er een Europeesch volgens's lands gebruiken. Toen deze niet werd voldaan, zijueisch
ambtenaar te Boeloengan (eigenlijk te Tandjong Seilor) gevestigd integendeel nut hoon werd afgewezen, gelastte de vorst zijn
is. was nog niemand hunner tot het drijven van handel op de zoon, den poenggawa (legerbevelhebber), om Peneki te bezetten,
hoofdplaats geweest. IJIÜ PAS maakte zijne opwachting bij den wat zonder slag of .stoot geschiedde , terwijl Anoa PENEKI juist
controleur en gaf de verzekering dat hei bestuur voortaan op afwezig was. Hierover gebelgd, heeft deze toen, in stede van te
hem vertrouwen kon en dat hij zich borg stelde voor zijne eigen trachten zijn eigen kampong te heroveren, een aanval gedaan
onderhoorigen, terwijl hij tevens verklaarde steeds bereid te zijn op de aan de Tjmrana-rivier gelegen Bonische kampong Poinom hulp te verleenen ook wanneer zijn bijstand buiten Boeloengan panoewa (dezelfde welke tijdens de Bonische expeditie van 1860
noodig mocht zijn. Ook de hoofden der Makoelits brachten den door onze troepen bezet werd). De aanval werd echter afgeslagen ,
controleur een bezoek.
en met een verlies van 200 man aan dooden en gewonden moest
l)':or eene nadere overeenkomst met het inlandsch zelf bestuur ABOE PBHBKI aftrekken, na slechts een paar huizen in brand te
van Boeloengan dd. 25 Juli 1899, goedgekeurd en bekrachtigd hebben gestoken. De poenggawa van Boni vernielde nu zijnerb\j gouv. besluit dd. 12 October d. a. v. n". :!•">, werden alsnog zijds Peneki, vertrok daarop naar Pompanoewa en vervolgde
ook voor dat landschap en zijne ingezetenen onze mijnverorde- AROB PENEKI tot de grootste kampong van diens gebied, Singkang,
mede aan de Tjinrana gelegen. Hier werd van heide zijden
ningen bindend verklaard.
verwoed gestreden. Het gevecht eindigde met eene volkomen
Moor hel bestuur werden met de verschillende zelfbesturen overwinning
de Boniërs, wier aantal volgens schatting 10000
ter Oostkust besprekingen gehouden ten einde tot eene beperking zou hebben door
bedragen. De geheele kampong Singkang, meer
te komen van het gebruik om sneltochten te ondernemen. Had dan 1000 huizen
((diende, werd in de asch gelegd. Alleen de
het daartoe strekkend overleg rnet den sultan van Koetei in mesdjid bleef gespaard
deze gevoelige tuchtiging legde
1-7 reeds geleid tot eene algeheele afschaffing van het gebruik AROE PENI.KI het hoofd in Na
<l"n schoot en betaalde de door den
in het gebied van de Mabakkam tot en met de kampong Melak, vorst
van Boni vroeger gevorderde boete. Zoo stonden de
in Juli 1899 werd te Tandjong Redeb (GoenoengTaboer), in zaken toen
de waarnemende hoofdvont (aroe matowa) van Wadjo
tegenwoordigheid van hel bestuur, door de vrouwelijke Dajaksche ;
BETTING , beducht voor verdere wraakneming van de zijde
radja's van de aan de Boven-Mahakkam gelegen kampongs Djoe- AitoE
van Boni, de tu&schenkomst van den gewestehjken gouverneur
lohang en Sega, respectievelijk genaamd Si MAXQDJOEHG SALAB inriep
om dit te voorkomen. Deze schreef den vorst van Boni
ADJI BIN en Ui LOHING OALAB ADJI INTAN, de eed afgelegd dat zij
om zijne troepen uit Wadjo terug te roepen, aan welken
zoowel als hare onderhoorigen zich in den vervolge van het ' aan
last onmiddellijk werd voldaan. Eenige dagen later ging de gouhouden van sneltochten zouden onthouden.
verneur met het flottieljevaartuig
Ceram en het gouvernementsDe algemeene gezondheidstoestand liet gedurende 1S99 in de stoomschip Zwaan na-a- Badjoa (Boni), waar de resident terbegouvernementslanden van liet gewest zeer weinig te wenschen schikking. die van Pare Pare af de reis over land (via Sidenring
over. Ook in de zelfbesturende landschappen ter Oostkust kwa- en Wadjo) gemaakt had, zich bij hem voegde. Bij zyne kon.st in
men geene ziekten van ernstigen aard op eenigszins oroote schaal Wadjo had bedoelde resident daar nog allerwegen schrik en
voor. In het landschap Kotta Waringin bleet depokziekteinde ontsteltenis aangetroffen. Eerst op zijne herhaalde verzekerineerste maanden van het jaar nog vele offers eisenen.
gen dat geene invallen van de zijde van Boni te duchten
De veestapel had niet van epizoötieën te Lijden.
waren, kwamen er de gemoederen van lieverlede tot kalmteen
keerden velen, die met have en goed naar elders gevlucht
Over het aio', meen bleef de bande] vrijwel Btationnair.
Slechts in enkele streken werd een zeer bevredigende rijstoogst i waren, in hunne woni' gen terug. De resident werd dan ook in
verkregen, fu een groot gedeelte van bet gewest daarentegen ' brieven uit Wadjo de door de ,kompanie" gezonden reddende
viel het beschot erg tegen, vermoedelijk uithoofde van de zware : enge] genoemd. Het was genoemden ambtenaar verder gelukt
regens in den westmoe m en de daarop gevolgde langdurige in aanraking te konten met al de zes vorsten van Wadjo. die op zijn
felle droogte. De tabaksproductie was grooter dan in 1898, doch aandrang eindelijk' overgingen tot de verkiezing van een , aroe
de qualiteit liel veel te wenschen over. Aan de in de afdeeling Pasir j matowa''. Tot deze sinds 1896 onvervuld gebleven waardigheid
en de Tanah Boemboe-landen gedreven pepercultuur werd, in werd benoemd ISHAXA MASOOABABAII IVKAEXG MAxuGErri:, een volle
verband met <le gestegen marktwaarde van het product, opnieuw neef van den in l^Sl overleden hoofdrorst van Wadjo, verder
uitbreiding gegeven. Ook tot liet aankweeken van rottan wordt neef. tevens zwager, van den ons zeer goedgezinden vorst van
meer en meer overgegaan. Met getal werden goede zaken gemaakt. Sidenreng (met wiens volle zuster hij gehuwd is), en oom van
den vorst van Gowa : ook aan de meeste vorsten en grootenin
De copraprijzen waren het geheele jaar door iaajj.
De Islam bleef langzaam voortschrijden onderde heidensche Wadjo is hij verwant. Bezadigd en onbaatzuchtig heeft hy veel
bevolking van dit gewest. Bet aantal Mekkagangers was veel invloed, zoodat met grond verwacht kan worden dat door zijne
geringer dan in i
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verheffing aan *1 ■ • 11 van 1Ï90 af dagteckeuenden toeitaud Namens den vorst van Laikang werd de tusschenkomst van
van anarchie in bet groote Wadjo'sche rijk verbetering zal don controleur van Takalar ingeroepen in ecu geschil tasscben
KJIAKS'. POEVAOA eu den glarang van Tjikowang, welk geschil zoo
bonten.
Den 24sten Februari jl. debarqu«»erde de gouverneur en vertrok danige afmetingen had aangenomen dat de vorsi een bloedbad
oaar Boni. waar de leenvorit hem de heide volgende dagen verwachtte. liet gelukte den controleur Ku.uiN'i I'OKXAUA van zijne
offieieele b zoeken bracht. Dij die gelegenbeden werd de vont bloedige voornemens te doen afzien.
Ma eene ter zake gehouden bespreking bleek dat de vorstin
er met nadruk <>p gewezen dat hij voorbarig gehandeld had door
na het v e r b r a n d e n - v a n

Solo dadelijk zelf tot het nemen van

represaille! over te traan: dat liet politiek contract hem eigen
machtig oorlogvoeren verbiedt, en dat. ware de krijgskans teu
gunste van W'adjo gekeerd met bet gevolg dat de W adjoreezeu

Boni waren binnengedrongen . bei Gouvernement in groote raoeie-

lijkheden zou zijn g e r a a k t : dat bovendien, als hij van het ver
branden van Solo bad kennis gegeven, door het Gouvernement eeue
ruime ichadevergoeding van W'adjo zou zijn geëischt e n d a t h e t
misschien dan niet noodig zou zijn geweest t o t tuchtiging over t e
gaan. De vorst erkende het verkeerde van zijn voorbarig handelen
en riep de vergiffenis van het Gouvernement i n , te zijner ver
ontschuldiging aanvoerende dat ABOI PBHBKI hem herhaaldelijk
op grove wijze beleedigd, zijn grondgebied, dat hij van het
Gouvernement in leen ontvangen en beloofd heeft ongeschonden
te zullen bewaren . aangerand en zicli bovendien niet ontzien
had oui te trachten Lamoeroe , een vazal van Uoni, t o t o n t r o u w
en veizet tegen zijn wettigen vorst over te halen. De gouverneur
gaf daarop te kennen voor ditmaal en onder deze omstandig
heden de verontschuldiging aan te nemen , echter met n a d r u k 
kelijke vermaning aan den leen vorst om zich in den vervolge
stipt aan het contract te houden en , zoo hij weder uioeielijkheden met een of ander rijk mocht ondervinden, de bemiddeling
van het Gouvernement in te roepen en niet dadelijk eigenmachtig
naar de wapenen te grijpen.
N a den 27sten een tegenbezoek aan den vorst te hebben ge
b r a c h t , keerde de gouverneur den volgenden dag naar Badjoa
t e r u g en enibarqueerde daar aan boord van de Xivuan om nog
denzelfden d a g . vergezeld van de Ctram , naar Palima aan de
monding der Tjinrana te stoomen. De gouverneur meende n u
van de verlegenheid . waarin Wadjo zich bevond , gebruik te
moeten maken om door een persoonlijk bezoek onzen invloed
aldaar te versterken. In den morgen van den lsten Maart werd
met eene gewapende stoomsloep, welke twee andere gewa
pende sloepen op sleeptouw had . de rivier opgestoomd. Dien
dag kwam de flottielje tot K a i n p i r i . de eerste groote kainpong
op Wadjo'sch gebied, waar de „pilla", een der v o r s t e n , werd
ontmoet. Den volgenden dag werd doorgegaan tot Tempé, dicht
bij het meer van dien naam. Overal wekte de komst der sloepen
groot opzien en honderden kwamen op het geluid van de stoom
fluit aansnellen om het schouwspel gade te slaan. Aan den
benedenloop der T j i n r a n a , boven de kampong van dien n a a m ,
wordt enkel licht bosch aangetroffen : hoogerop echter zijn de
oevers meer bewoond en bewoud. Voorbij de verbrande kainpong
S i u g k a n g , even vóór T e m p é , wordt het terrein heuvelachtig en
rijzen kleine grani»-tkopjes op. Van uit Tempé maakte de gouver
n e u r nog een tocht naar het meer. dat eigenlijk niets anders is
dan eene uitgestrekte strook ondergeloopen land , aan de oevers
sterk begroeid met riet. Het geheel deed aan de meren van de
Boven-Kapoeas denken. I n den drogen tijd krimpt de opper
vlakte sterk in en wordt de drooggevallen zoom niet djagong
beplant. Het meer zou dan zelfs geheel te doorwaden zijn. De
oevers zijn sterk bevolkt. Te T e m p é had de gouverneur eene o n t 
moeting met den waarnemenden hoofdvorst van Wadjo . ABOE
BKTTIHO, met vrien de plaats gehad hebbende keuze van den
nieuwen , aroe matowa" werd b e s p r o k e n , en wiens medewer
k i n g werd ingeroepen, opdat in de toekomst eene betere orde
van zaken in Wadjo zou beerschen. In den morgen van den
Sden Maart werd de terugreis ondernomen . welkt.' stroomaf
in ongeveer een halt etmaal werd afgelegd, zoodat men n o g vóór
deu avond aan boord terug was.
De topographische opneming van hetGowa'sche gebied w e r d ,
zonder dat daarbij moeielykheden werden ondervonden, voortgezet
en beëindigd. In .Mei 189'.' legde de gouverneur, vergezeld van
civiele en militaire autoriteiten, een tegenbezoek af bij den vorst
van G o w a , die hem blijkens het vorig verslag reeds .-poe,lig na
zijn optreden als hootd van het gewest zijne opwachting had
gemaakt. De ontvangst liet niet-; te wenscben over. Inziend.'
eene onregelmatigheid te hebben begaan door van het huwelijk
van zijn zoon n u t eene dochter der vorstin van Barroe geene
kennisgeving aan liet bestuur te d o e n , kwam de v o r s t , vergezeld
van eenige zijner g r o o t e n , in September 1899 zijne verontschul
diging hiervoor aanbieden.
Handelingen der Staten-Generaal
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1900—1901.

van Soeppa, die in haar armoedig ri.jk.je geene rechten heft,
zich om die reden bezwaard achtte de bevoegdheid tot het heffen
van in- en uitvoerrechten, enz., aan het Gouvernement af te
slaan. In Februari jl. is de vorstin overleden.
Wat Sidenreng betreft, werd de vorst, toen de gouverneur
hem in Juli 1899 te j ' a r é Pare een bezoek b r a c h t , blijkens eene
van hem verkregen v e r k l a r i n g , bereid bevonden om ten deze
de uoodige medewerking te verleeneu.
Omtrent Wadjo is hiervóór reeds een en ander medegedeeld.
Zuid-Tempë is UOg steeds in handen van L\ MOKII\KAI.AN'I, , den
zoon van ABOÜ PI:NKI-;I (zie vorig verslag, blz. 36). De waar
nemende hoofdvorst was niet bij machte hem te verdrijven.
Zooals verleden j a a r is gemeld, was in Loewoe tot opvolgster
van den in .Maart 1898 overleden vorst gekozen Wi: KAMHA
DAKRO in BOVPA, echtgenoot* van den „opoe tianning" (kroonprins-troonsopvolger). Hoewel eigenlijk in strijd met het politiek
c o n t r a c t , is tegen deze keuze geen bezwaar g e m a a k t , omdat
W i K.uniA volgens de landsinstelliugen werkelijk meer r e c h t o p
den troon had dan haar echtgenoot. Alvorens bevestigd te k u n 
nen w o r d e n , moest de gekozen vorstin evenwel eerst ingevolge
art. 4 van het vigeereud politiek contract de verklaring afleggen
dat zij dit contract getrouw zou nakomen. Ten einde nu die be
vestiging met de daaraan voorafgaande formaliteiten te bewerk
stelligen en tevens eenige andere aangelegenheden te bespreken,
begaf de gouverneur zich in het begin van November 1899
naar Palopo . de hoofdplaats van Loewoe. De omstandigheden
waren hem echter al zeer o n g u n s t i g , daar W E KAHBA ieder
oogenblik hare bevalling wachtende was en derhalve van hare
bevestiging geen sprake kon zijn, terwijl ook geen bespreking
van zaken kon plaats h e b b e n , daar de «opoe t j a n n i n g " en de
overige landsgrooten niet voldeden aan het verlangen van den gou
verneur om hem h u n n e opwachting te komen maken . niettegen
staande zij daartoe driemaal in de gelegenheid werden gesteld.
Onverrichterzake werd daarop naar Makas-er teruggekeerd. On
langs is dit bezoek herhaald en thans met beter gevolg. Vergezeld
van de oorlogsschepen Holluml en Sumalra kwam de gouverneur
met het gouvernementsstoomschip Snip op 25 April j l . ter reede
Palopo aan. Twee dagen later debarqueerende, zag zich alsnu de ge
westelijke bestuurder behoorlijk ontvangen. Met het voorgeschre
ven ceremonieel werd hij naar de voor hem bestemde woning geleid.
waar hij aan de verzamelde landsgrooten het doel van zijne kom-t
bekend maakte. Nadat met de voorloopige besprekingen omtrent de
aan te gane akte van verband en de overneming van de tolrechten
eenige dagen waren h e e n g e g a a n , werd den l!den Miei de vorstin ,
na plechtige beëediging. onderteekening en bezegeling van de
bedoelde a k t e . in hare waardigheid bevestigd. W'EKAMHA heeft
zich o. a. verbonden om mede te werken tot eene regeling van
de noordelijke grens van het landschap op de wijze als nader
door het Gouvernement zal worden aangegeven (zie ook blz. 89).
He; zelfbestuur werd echter niet genegen bevonden om het
recht tot het heffen van tolrechten aan het Gouvernement af
te staan. Eenige dagen na de installatie van de vorstin is de
gouverneur naar Makasser teruggekeerd.
liet op 13 December 1897 met Loewoe gesloten suppletoir
c o n t r a c t , betreffende de overdracht aan het.Gouvernement van
liet recht tot het vergunnen van m\jnbouwkundige opsporingen
en tof het verleeneu van concessies voor mijn- en landbouw il.
Loewoe, en verder houdende tpepasselQkverklariug van de
gouvernement—mijn verordeningen op genoemd landschap en zijne
ingezetenen, i - . tegelijk met een op 23 Oerober t. v. met net
zelfbestuur van Laiwoei gesloten suppletoir contract van geheel
dezelfde s t r e k k i n g , voorwaardelijk goedgekeurd en bekrachtigd
bij gOUV. besluit ild. 4 April jl. n . 'J.
De zelfbesturen van de Kauiscbe landschappen P a l o s , D o n g gala en Towaëli teekenden eene gelijke verklaring als de vorst
van Sidenreng, ten blijke van hunne gezindheid om aan bet
Gouvernement het recht van tolheffing, enz., in hun gebied
af te -taan. De met hen respectievelijk op 17. 1 8 e n 2 1 Januari
l v, .'7 gesloten suppletoire contracten, waardoor het recht om
in lmn gebied mn'nbouwkundige opsporingen te vergunnen en
mijn- en landbouwconcessie» uit te geven in handen van het
Gouvernement is g e k o m e n , werden goedgekeurd en bekrachtigd
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Towaeli we/i'ii in Juni 1899, in overeenstemming met den
bestuurder (madika), diens vollen neef DJAU.M-AXGKAKA MAXOE
DOXPO tot opvolger in liet bestuur aan. Hij gouv. besluit van 2

November 1899 n . 20 werd deze keuze bekrachtigd. In Februari
jl. ii de madika overleden.
Ook in Tontoli werd in 1S99 een bestuursopvolger gekozen.
Aangewezen werd drs radja's oudste wettige zoon Tiocum II.MUI
A u , wiens keuze werd goedgekeurd bij gouv. besluit van 29

Augustus 1899 n". 32. In dit landschap werd van het zelf bestuur
eveneens nnerbedoelde verklaring verkregen omtrent de overdracht
van liet reclit tot het heffen van in- en uitvoerrechten . enz.
Zoodanige verklaring werd ook afgelegd door de bestuurders
der Mandbarsche landschappen Binoewang, Balangnipa, Madjene,
P a m b a o e w a n g , T a p p a l a n g en Mamoedjoe. De respectievelijk op
1 9 . 21 , 2 0 . 21 en 23 J u n i 1897 met de zelfbesturen der eerstgenoemde vijt staatjes gesloten suppletoire contracten tot over.1 racht san bet Gouvernement van bet recht om m y n b o u w knndige opsporingen te vergunnen en concessies tot mijno n t g i n n i n g uit te geven werden goedgekeurd en bekrachtigd
bij gouv. besluit van 22 .Maart jl. n . 4 0 , terwijl niet Mamoedjoe,
door welks bestuurders bedoelde overdracht reeds geschied was
bij liet nieuwe politiek contract van 30 September lHüli, onder
dagteekening van 15 December 1899 eene (bij gouv. besluit dd.
22 Maart 1900 n°. 41 goedgekeurde en bekrachtigde)suppletoire
overeenkomst tot stand kwam . houdende toepasselijkverklaring
van onze niijnverordeningen op dat landschap en zijne ingezetenen.
I n zoodanige toepasselijkverklaring is ook reeds door de bestuurders van de vijf overige zooeven genoemde Mandbarsche landschappen bewilligd.
De blijkens het vorig verslag aan het Mandharsche landschap
T j e n r a n a , wegens eene daar in Juli 1897 gepleegde strandroof,
opgelegde vergoeding werd nog niet voldaan.
i n April 1899 maakte de gouverneur eene reis n a a r b e t eiland
Soembawa tot bezoek van het rijk van dien naam en van de
mede op Soembawa gelegen landschappen Dompo, Sanggar en
Bima. Van zijn aanwezen te Laboeau Kananga (Sanggar) werd
gebruik gemaakt om de vroeger door de Begeering vastgestelde
grens tusschen Dompo en S a n g g a r , na opmeting van enkele
punten en een plaatselijk onderzoek, aan beide partijen duidelijk
te m a k e n , waardoor aan eene jarenlang bestaan hebbende onzekerheid een einde kwam. Zoowel in Soembawa en Bima als in
Sanggar werd de oudste zoon van den v o r s t , respectievelijk gen a a m d AMAKOEI.I.AH , MOKIIAMAD SAT.AMOEHI.UN en

AKDLI.LAM , als

be-

stuursopvolger aangewezen , welke verkiezingen werden bekrachtigd bij gouv. besluiten dd. 9 J u l i , 2 November en 9 Juli 1899 nos.
30. 21 en 29. Eerstgenoemde is evenwel in Januari j l . overleden.
Op de veiligheid van personen en goederen valt, vooral in de zeltbesturende landschappen , over het algemeen nog veel af
te dingen. Ter hoofdplaats Makasser en omstreken geeft echter
de toe>tand ten deze geen stof t o t klagen en in de onderafdeeling
Uonerate der afdeeling Saleijer werd in 1899 zelfs geen enkel
geval van doodslag, verwonding of diefstal geconstateerd.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand der bevolking
gedurende 18OT bevredigend. Op het eiland Saleijer heerschten
het geheele jaar door koortsen, die, evenals b u i k a a n d c e n i n g e n ,
ook ter hoofdplaats Makasser veelvuldig voorkwamen.
Nog steeds ging de handel min of meer gedrukt onder de
slechte koffieprijzen. Vrij belangrijk was de omzet in boschproducten (vooral r o t t a n ) , paarlemoerschelpen en copra.
De rijstoogst viel in de afdeehngen Noorder- en Oosterdistrietni
minder g u n s t i g uit en mislukte in de afdeeling Makasser bijna
geheel. I n T a k a l a r , de Zuiderdistricten en on Saleijer was het
beschot, hoewel niet r u i m , over 't geheel vrij bevredigend. De
koffiecultnur gaf in de afdeehngen Zuider- en Oosterdistricten
iets betere uitkomsten dan in 1898, maar toch viel in deze achteruitgang op te merken, evenals op Soembawa. De oogst van katjang,
djagong en de verschillende oebisoorten was over h e t geheel b e vredigend.
De zeevischvangst was wederom zeer loonend.
Op Mohammedaansch god-dienstig gebied werd niets bijzonders
waargenomen. De Islam bleef bekeerlingen maken onder de |
Alfoeren van Centraal ('elebes en het zuidoostelyk schiereiland, ;
zoomede op Soembawa onder den kleinen volksstam d e r T o Donggo. ;
De in de onderafdeelingen Boelekomba en Binamoe (afdeeling ;
Zuiderdistrirten) gevestigde zendeling-leeraren hadden ook in het
afgeloopen jaar zeer weinig succes van hun evangelisatie-arbeid. ,
§ 1G.

Mexado.

Ten vervolge op het in 't vorig verslag medegedeelde omtrent I

de in Maart 1K09 ter Noordkust van Celebes — te Soeiualata
in het district K w a n d a n g der onderafdeeling Limbotto (afdeeling Goroutalo) — plaats gehad hebbende ongeregeldheden, is
thans te vernielden dat de beide hoofdaauleggers AI.AHOK en
TAHOBOK, en de moordenaar van den heer KlUFFBIT , de gewezen
imam van Boentai, in November d. a. v. veroordeeld zijn tot
respectievelijk 2 0 , 15 en 20 jaren dwangarbeid in den ketting.
Aan enkele andere p e r s o n e n , die niet rechtstreeks in de zaak

betrokken zijn geweest, doch van de gelegenheid gebruik hebben

gemaakt om kleine wanordelijk heden te plegen , zijn minder
zware straffen opgelegd. Als blijk van waardeering voor de in
deze door liet ilistrietshoofd van Kotta en door het gewezen dis| trictshoofd van Kwandang aan den lande bewezen diensten (zie
vorig verslag, blz. 3 7 ) , schonk de Gouverneur-Generaal aan den
eerste de kleine gouden ster voor trouw en verdienste en aan
den andere de zilveren ster benevens eene gratificatie van
f 1000.
In April jl. is gedurende korten tijd een detachement militairen (25 man onder een officier) u i t het garnizoen van Menado
gedetacheerd geweest te Paleleh (Bwool) tot steun van het bestuur bij het onderzoek in zake den moord en die'fstal gepleegd
op een Gorontaleos in dienst van eene daar werkende mijnhouwo n d e r n e m i n g , van welk misdrijf, dat tot z e k e r ' gisting onder
de bevolking had aanleiding gegeven, eenige lieden verdacht
i wenden die aan den radja van Hwool waren vermaagschapt. Uit
de ontvangen voorloopige berichten is reeds gebleken dat het
onderzoek een kalm verloop heeft gehad. Door de aanwezigheid
van militairen bet nuttelooze van wederstand ingezien hebbende,
hadden de boosdoeners zich zonder verzet aan het bestuur overgegeven.
Met de inhvndsebe zelfbesturen van de Sangi- en Talauteilanden werden , overeenkomstig het in 't vorig verslag besproken
o n t w e r p , in den loop van het verslagjaar nieuwe politieke contracten gesloten.
Door een aantal hoofden van Bolang Mongondo werd tegen
hun radja eene aanklacht i n g e b r a c h t , bij de o n t v a n g s t waarvan
de vorst zich juist op de gewestelijke hoofdplaats bevond. Hiervan werd gebruik gemaakt om ook de aanklagers daarheen op
te roepen. N a d a t bij het ter zake gehouden onderzoek de klachten
deels o n w a a r , deels schromeljjk overdreven bevonden w a r e n ,
werd een zestal hoofden , waaronder de president-radja DAÏOE
COKNKI.IS MAHOPPO , uit h u n n e waardigheid ontslagen. Do l o o p ,
welken deze zaak heeft genomen . zou volgens het gewestelijk
verslag den invloed van het Gouvernement in Bolang Mongondo
zeer hebben doen toenemen. Overeenkomstig het door radja en
hoofden tijdens hun aanwezen ter hoofdplaats Menado eenparig
gedaan verzoek is onlangs door de Indische Regeering machtig i n g verleend om bij suppletoir contract de verdeeling van de
inkomsten . welke hun door het Gouvernement worden uitbetaald,
meer dan door de vigeerende contracten bereikt i s , in overeenstemming te brengen met de aloude landsinstellingen en g e bruiken. De grens tusschen Bolang Mongondo en de Minabassa
kon nog niet definitief worden geregeld. Mede was nog in b e handeling een geschil omtrent de grens tusschen het landschap
Kaidipang en het district Attingola van de afdeeling Goroutalo.
In Februari 1899 werden de verschillende landschappen aan
de Tomini-bocht door den assistent-resident van Goroutalo en
den controleur der Tomini-bocht per gouvernenieutsstoouisehip
Itan/ bezocht. Suppletoire contracten ter verzekering aan het
Gouvernement van de bevoegdheid om ook in dit gedeelte van
het gewest tot de heffing van in- en uitvoerrechten en accijnzen
over te g a a n . werden bij deze gelegenheid achtereenvolgens g e sloten met het hoofd van Mapane (met T a m b a r a n a ) , den radja
en de grooten van Todj i, de vorstin en de grooten van Saoesoe ,
de vorstin en de grooten van P a r i g i , d e hoofden van A m p i b a b o e ,
Toriboeloe . Marimba en S i g e n t i , den radja en de grooten van
Maoeton en het hoofd van Posso (Sajawosé) en zijne ado's. Deze
overeenkomsten . waarbij de aan bedoelde landschappen toekomende schadeloosstellingen voor de overgedragen tolrechten
werden b e p a a l d , in t o t a a l , op een bedrag van f 5 3 7 5 ' s j a a r s ,
werden goedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit van 31 Mei
1899 n". 3. Op deze reis kon bovendien met het zelfbestuur
van Saoesoe een geheel nieuw politiek contract worden gesloten.
In Mei en Juli 1899 maakte de Jtun/ opnieuw reizen in de Tominibocht. De eerste maal werden o. a. Saoesoe, Maoeton en P a r i g i
aangedaan om den stand van zaken aldaar op te nemen en de
vorstin van eerstgenoemd landschap uit te noodigen tot eene
conferentie ter regeling van de grenzen v a n h a a r gebied, terwijl
in J u l i alie landschappen werden bezocht om de zelfbesturen
mededeeling te doen van de inlijving van hun territoir bij h e t
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gouvernementttolgebied en hen voor te bereiden op de komit ran
het personeel der reeberobe (verg. vorig verslag, blz. 161).
In liet begin van ls99 slaagde de controleur der Tomini-bocht
er in om een oorlog te voorkomen tusschen de Tolage- en <le Topebatoe-Alfoeren en de geiehillen hnnner hoofden, welke daartoe
dreigden aanleiding te geren, in der minne te schikken. Eenigen
t

tijd later w e r d , onder leiding van den resident van Ternate en

onderhoorigheden, bijgestaan door genoemden controleur en dun
postbouder van Banggaai, te Boenta eene conferentie gehouden
tnssclien den radja van B a n g g a a i , de hoofden van Boenta en de
hoofden der Laina-Alfoeren te eener en den radja v a u T o d j o e n
de hoofden van Bongka ter andere Egde , welke ten doel had de

voortdurende oorlogen tusschen Todjo- en Banggaai-AIfoeren
aan de grenzen en in het algemeen bet koppensnellen in elkanders

gebied tegen te gaan. Van deze bijeenkomst worden goede gevolgen
verwacht. Eene tweede samenkomst had in J u n i 1899 plaats te
Toboli(Parigi) tusschen den controleur der Tomini-bocht, de
hoofden van Mapane , de hoofden der Topebatoe-Alfoeren en de
grooten van l'arigi te eener en de radja's van Belomaro f Sigi) en
Towaëli ter andere rijde. Daarbij werd met wederzijdsch goedvinden bepaald dat de landstreek Tanaboa in het zuiden van l'arigi
administratief uitsluitend tot dat landschap b e h o o r t , doch de
hassil voor de helft aan Sigi zal worden afgestaan : dat de
grens van het gebied van Mapane en de Topebatoe-Alfoeren
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maar soms weleens onder inlanders die bet Christendom beleden.
Waarschijnlijk als een gevolg van de geheerscht hebbende
langdurige droogte, was het aantal lijders aan de anders meest

voorkomende ziekten, nl. koortsen en buikkwalen, in 1899 uiterst
gering en kon dientengevolge , daar ook geene andere ziekten
in bijzondere mate o p t r a d e n , de staat der volksgezondheid

gunstig worden genoemd.

De uitvoer van copra neemt in vele s t r e k e n , doch voornamelu'k op de Sangi- en I'abuit-eilanden , gestadig toe. Overigens
kwam in den toestand van den handel geen Wijziging van

beteekenis.

Over het algemeen viel de rijstoogst vrij bevredigend u i t , zij
het ook dat op sommige plaatsen de langdurige droogte op de
productie van nadeeligen invloed was. Onder die droogte had

ook de miloe (djagong) te Inden. De aard vruchten, op de Sangien Talaut-eilanden een hoofdbestanddeel der volksvoeding, slaagden vrij goed. Als gevolg van de ongunstige weersgesteldheid
in 1898 en het begin van 1899 gaf de koffiecultuur zeer slechte
uitkomsten. Over de klapperproductie luidden de berichten
gunstig. Dammar en r o t t i n g werden in belangrijke hoeveelheden

uitgevoerd. In den laatsten tijd scheen echter in de landschappen

aan de Tomini-bocht de opbrengst wat te zijn afgenomen.
In navolging van het in den aanvang van 1898, op het initiatief der radja's van Bolang Mongondo , Bolang I t a n g , K a ï d i p a n g ,
met Saoesoede Tambarana-rivier is, en dat genoemde streek en Bintaoena en Bolang Oeki, alle ter Noordkust van Celebes,
genoemde Alfoeren aan Sigi geen gehoorzaamheid meer schuldig door het Gouvernement voor die landschappen toepasseluk verBallen wezen, mits voortaan betalende eene vaste jaarlijksche klaarde verbod tegen den invoer van opium en sterke d r a n k e n ,
som van 100 rijksdaalders. Deze overeenkomst wacht echter nog werd in Mei 19i)0 (St. n°. 149). naar aanleiding r a n een verzoek
op de bekrachtiging door den vorst van Sigi. Het doel er van van den radja van Maoeton (Tomini-bocht). dezelfde maatregel
is P a r i g i , Saoesoe, Mapane en de Topebatoe-Alfoeren admini- | ook v o o r d a t landschap uitgevaardigd. Voor h e t landschap Bwool
stratief geheel van Sigi en Towaëli onafhankelijk te maken, ten j ter Noordkust van Celebes, dat in 1898 niet onder den maatregel
einde in hun gebied van uit Posso meer invloed te kunnen werd gebracht omdat onder de hoofden en een deel der bevoluitoefenen.
king het opiumverbruik n o g te zeer in zwang i s , werd intusVoorts werd door den controleur der Tomini-bocht getracht s c h e n , na overleg met den radja en rijnemantri's, in Augustus
Parigi te zuiveren van een paar woelgeesteii , die door allerlei ! 1899 (St. n ' . 248) alsnog overgegaan tot een verbod tegen den
wandaden het land in beroering hielden . namelijk twee zonen invoer van sterke d r a n k e n .
van den bekenden rijksbe.stuuurder BAI'A I LATJADO, met namen
§ 17. Amboina.
LAST! GAOS en KOESA, en hoewel het niet gelukte hen in han<ien
te krijgen (welke pogingen tegenwerking ondervonden van de
zijde van Towaëli en Belomaro), moeten zij niettemin met h u n
vader Parigi verlaten h e b b e n , terwijl, uit aanmerking van de
veranderde stemming te h u n n e n opzichte in Parigi ontstaan ,
bet te verwachten is dat zij thans voorgoed aan de Palos-baai,
waarheen zij zich begeven hadden , zullen blijven.
Te Posso werden op 22 October 1899 tusschen den gouverneur van Celebes, bijgestaan door den aan dezen toegevoegden
resident voor de inlandsche z a k e n , en den resident van Menado
besprekingen gehouden over de regeling van de in voiige verslagen bij herhaling vermelde quaestie betreffende het gezag
over de Alfoeren, die het Posso-gebied bewonen. Overeenkomstig
de conclusie van de beide gewestelijke bestuurshoofden is sedert
door de Regeering in beginsel beslist dat het wenschelijk is een gedeelte van het gebied benoorden het meer van Posso , waarop
Loewoe thans aanspraken doet gelden , aan den invloed van dat
landschap te onttrekken. Nader moet echter n o g worden
uitgemaakt waar de grens zal loopen. In afwachting van de
daaromtrent te treffen regeling is aan den resident van Menado
last gegeven om den controleur der Tomini-bocht op te dragen goed toe te zien dat de Loewoe'sche g e z a n t e n , evenals vanouds , niet verder komen dan Landiandopo. Bh' hare onlangs plaats gehad hebbende bevestiging heeft de nieuwe bestuurster van Loewoe (zie blz. 37) zich verbonden om mede te i
werken tot eene regeling van de noordelijke grens van het
landschap op de wijze als door het Gouvernement nader zal
worden aangegeven. Behalve de vorstin en grooten van Parigi
waren verscheidene door den controleur der Tomini-bocht mede :
ontboden Alfoersche hoofden opgekomen om den gouverneur
en den resident hulde te bewny.en. Door de aanwezigheid van
een gezantschap van Loewoe te P a n t a nabij Posso zijn echter
vele andere hoofden, die oorspronkelijk plan hadden tegen- |

woordig te zijn, niet verschenen.

De berichten van niet politieleen a a r d , in het gewestelijk
verslag aangetroffen , komen op het volgende neder.
Zooals gewoonlijk gingen ook i n 1899 onder het n o g heidensche deel der Minahassa-bevolking weder sommigen tot h e t
Christendom o v e r , terwnd ook op de Sangi- en Talaut-eilanden
de evangelisatie verdere vordering maakte. Af en toe hadden
ook overgangen tot den Islam plaats, en zulks niet alleen onder
de Alfoeren op de langs de Tomini-bocht gelegen kustplaatsen,

:

Terwijl de aardbeving, welke op 6 Januari 1808 de hoofdplaats
Amboina verwoestte, n o g versch in ieders geheugen ligt en de
nadeelige gevolgen daarvan nog steeds worden gevoeld , werd
in den nacht van 29 op 30 September 1899 een deel van dit
gewest, en wel hoofdzakelijk eenige kuststrooken van West- en
Midden-Ceram, opnieuw geteisterd door eene r a m p , welke door
het daarmede gepaard gegane groote verlies aan ïnenschenlevens
en de totale vernietiging van al den eigendom der overlevenden,
om niet te spreken van het lijden der vele gewonden, nogvreeselijker was dan die van 1898 I n den bewusten n a c h t , ongeveer om
1 uur 40 minuten, werden de bewoners van ('eratu opgeschrikt door
een aardschok . welke vooral in de Llpapoetih-baai tamelijk hevig
was. De schade, door deze aardbeving op zich zelf veroorzaakt,
zou gering en weinig ïnenschenlevens zouden te betreuren geweest zijn, indien do schok ( d i e , blijkens het door den hoofdingenieur van bet mijnwezen dr. R. D. M. VESBSXK in October
ingestelde plaatselijk onderzoek. niets te maken had met de

aardbeving te Amboina) niet gevolgd was door eene zeebeweging,
waardoor de kusten op verscheidene plaatsen overstroomd en de
laaggelegen kampongs verwoest werden. Ten gevolge v a n ' d e n
stoot n 1. zakten op sommige punten gedeelten van de k u s t .
die uit los materiaal bestonden , in zee en veroorzaakten dooide plotselinge waterverplaatsing golven , die tegen de kusten
2 a () en zelfs !> M. hoogte bereikten. Deze golven ontstonden zeer plaatselijk en alleen d a a r , waar stukken van de
kust verdwenen zijn. Op andere punten , waar de schok wel
gevoeld werd , maar geene stukken van de kust wegzakten ,
ontstonden geene golven en deze punten werden alleen dan
overstroomd , als de ligging ten opzichte van de van elders
komende golf dit toeliet. Op de noordkust van Ceram — en
daar alleen in het bewesten Wahaai gelegen gedeelte — werd
weinig schade geleden en gingen ook weinig nienschenlevens
verloren: op h e t nabij de noordwestkust gelegen eilandje Boano
werden mede nagenoeg enkel materieele verliezen aangericht,
doch op Ceram's zuidkust was het onheil des te grooter
Aldaar — in de buurt der twee aan den westkant der tëlpapoetih-baai gelegen geheel verwoeste negorijen Paulohi en Samasoeroe — moet dan o o k , naar het oordeel van dr. VKHKEKK , het
centrum van den schok te zoeken zijn , van waaruit de zeebeweging zich naar alle zijden heeft Uitgestrekt, ook naar het
eiland Saparoea, waar een drietal laag geleiren kampongs
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on de noordoostkust gedeeltelijk werden verwoest. Ofschoon uit arbeiders liet de resident de nog niet opgeruimde lijken begraven of'
de niet aanitondi verzwolgen negorijen ter Ceram's zuidkust verbranden. De algemeene gezondheidstoestand was aanvankelijk
reien zich HOJJ naar bel gebergte nebben kunnen wegspoeden, nog bevredigend gebleven en de gewonden waren bijna allen
wijzen toch de icbattingen omtrenl het aantal aldaar omge herstellende. Aan hoedden en bevolking, die nog in zekere ver
komenen (ter noord" en we^tkusl telde men in 't geheel 12dooden . slagenheid verkeerde)], werd zooveel mogelijk moed ingesproken.
waaronder eenige daar tijdelijk vertoevende bewoner.-- van Boano) De bij de overlevenden ontstane beduchtheid dat de berg-Alfoeren
op een totaal van ]). m. 4000, waaronder circa oen 200-tal in er in de gegeven omstandigheden toe /.ouden overgaan om hunne
woners van Saparoea, die op Ceram bezig waren met sagokloppen sneltochten naar de benedenstreken , zooals er ook in de voor
en houtkappen, terwijl de overige ruim 8800 verdeeld waren over afgegane maanden in West-Ceram weder eenige waren onder
19 geheel en 4 gedeeltelijk verwoeste Christen- en Mohamme- nomen . thans te herhalen, begon bij Telen der aan de ramp
daansehe negorijen. Aan de Blpapoetih-baai werden al de ontkomenen reeds te wijken . nu zij ondervonden hadden dat
aegorijeu getroffen (ter getale van 18. met p.m. 2450 omge die gevreesde bergbewoners op vele plaatsen hulp hadden ver
komenen . waaronder alleen p. m. 1550 uit Panlobi en Samasoeroe leend door verschaffing ran sago, groenten, enz., en nergens kwaad
en p.m. 850 uit Amahei, de standplaats Tarnden posthouder der hadden aangericht. In het gewestelijk verslag wordt het er dan
afdeeling van dien naam), doch van de negorijen aan de weste ' ook voor gehouden dat de aanleiding tot de besproken snellijker gelegen Piroe-baai deelde alleen Hatoesoea(destandplaats tochten meestal bij de strandbewoners moest gezocht worden.
van den posthouder der afdeeling Kairatoe) in de ramp, terwijl
Te Amahei trof de resident den hoofdingenieur van het mijuvan de negorijen aan de ten oosten van de Klpapoetih-baai wezen dr. VBBBBBK aan. die, zich te Ternate ophoudende,
gelegen baai van Toeloeti er in 't geheel 4 verwoest werden. met het vandaar ter assistentie naar Amboina gezonden gouverLaatstbedoelde posthouder ontkwam aan de ramp, doordien hij nementsstoomschip Zeemeeuw was medegekomen, ten einde een
o)> dienstreis afwezig was; die van Amahei, hoewel door de vloed onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke oorzaken van de
golf medegesleept. Kou zich nog redden. ') Dat overigens van ramp. :1J Daar dr. VXBBZEK'S bevindingen heni geen aanleiding
de overlevende negorij bewoners velen lichamelijk letsel bekomen gaven om het behoud van Amahei als plaats van vestiging te
hadden , Kan hieruit blijken dat . niettegenstaande il) enkele ontraden, mits negorij •'" gouTernementsgebouwen naar een
Mohammedaansche negorijen de lieden zich nier onder Euro- hooger terrein worden verplaatst, werd een aan de eiscben volpeesche geneeskundige behandeling wilden stelle)), van 8—8 doend emplacement gezocht en gevonden. Als standplaats van
October door het per gouvernementsstoonischip Arend van Am- den posthouder van Kairatoe werd echter, in plaats van het
boina gezonden geneeskundig personeel (een officier Tan gezond vernielde Hatoesoea. aangewezen de negorij Piroe (hoogerop
heid en een dokter-diawa) in 1- centra — te Amahei ook dooi aan de haai van dien naam gelegen).
den daar ter plaatse bescheiden en aan de ramp ontkomen dokterOok van Java was . op het vernemen van het onheil, hulp
djawa — heelkundige hulp werd verleend in 't geheid aan G4Ü
personen, van wie de zwaarst gekwetsten met een paar zich voor gezonden , waartoe bet oorlogsstoomsehip Sumatra den -osten
doende stoomgelegenheden, dank zij o. a. de beschikking over October ter recde A mboina het anker liet vallen. Met dezen bodem
de voor eene reis van Amboina naar Ceram's zuidkust en terug bezocht nu de resident van 29 October tot 2 November ten
gehuurde paketboot Gouverneur-Generaal 'sJaeob, ter verdere ver derden male de geteisterde streken ter Ceram's zuidkust. Dank
pleging naar Saparoea en Auiboina werden gezonden. Zoodra zij de verleende regeerings- en particuliere hulp bleek de bevol
toch te Amboina het onheil door een bericht van den posthou king weder tot kalmte te zijn gekomen en had zij de)) arbeid
der van Amahei bekend was geworden . had de gewestelijke secre hervat. Overal, behalve te Hatoesoea, was men bezig met het
taris , plaatsvervangend hoofd van het gewest (de resident.was herbouwen van de verwoeste negorijen, meestal echter op de oude
naar andere afdeelingen ter inspectie), per Arend naar Ceram's plaatsen, daar slechts sommigen te bewegen waren geweest om
zuidkust gezonden den controleur van Amboina , met wien , hooger gelegen terreinen te kiezen. Tevens was , ten einde de
behalve voormeld geneeskundig per-oneel. ook medegingen de scholen niet te laten verloopen, op aansporing van bestuurswege
gewestelijke militaire commandant, de predikant van Amboina, het onderwijs zoo goed mogelijk hervat, en werd — in de Christen
de eerstaanwezende officier der genie en een opzichter van de)) negorijen — ook door de inlandscbe leeraars en godsdienston
waterstaat, terwijl ter uitdeeling. voor zooveel noodig, mede derwijzers buune taak weer ter hand genomen. Nevens een 3-tal
genomen werden voedingsmiddelen . verlichtingsmiddeien en regenten met hunne familiën behoorden tot de omgekomenen
bouwmaterialen. Nadat, met bijstand ook vai: den hulpprediker o. a. 2 inlandscbe leeraars en 3 goeroe's.
van Amahei (wiens woning was gespaard gebleven) en van den
Omtrent den politieken toestand Tan het gewest is voor dit
dokter-djawa aldaar, in de geteisterde streken ter zuidkust
voorshands alles was gedaan wat de omstandigheden toelieten verslag het volgende gemeld.
Bij eenige Christen-negorijen in de afdeeling Saparoea heeft
(verg. het rapport van den controleur, bij uittreksel opgenomen
in de .Tavasche Courant van 17 November 1899), keerde het Tan zich in den laatsteu tijd een geest van lijdelijk verzet geopen
Amboina gezonden personeel den lOden October aldaar per baard. Het doel is lfet gezag van elk hoofd , dat flink optreedt,
onmogelijk te maken. Geene middelen worden daartoe ontzien,
Arend terug.
verdachtmaking en laster het meest aangegrepen; het gevolg is
dat meermalen vechtpartijen met de politie plaatshebben. Door
Den 9den bracht de resident, vergezeld van den eerstaan- de belhamels in arrest te stellen , wordt aan het Terzet meestal
wezenden officier Tan gezondheid . met de daartoe gehuurde paket een einde gemaakt. Tot dusver heeft de zaak geen bepaald ge
boot Japara een kort bezoek aan het tooneel der verwoesting, om vaarlijk karakter aangenomen.
eenige dagen later — per Arend — zich opnieuw derwaarts te
hi de afdeeling Kairatoe (West-Ceram) kwamen in Maart 1899
begeven, thans met den controleur van Amboina, ten einde
nader den toestand op te nemen en de bevolking verder van ongeregeldheden voor nabij de negorij Koemahkai (Piroe-baai).
het noodige te voorzien, o. ai. door hen, die e r ' t meest behoefte Sinds huig bestond er een geschil over sago-doesoens tusschen
aan hadden, te helpen aan 'kleederen , vischtuig. keuken- en deze uegorü en het aangreuzende, tol de afdeeling Amahei betimmergereedschap, daartoe aangekocht uit de fondsen , ingeko booreude Latoe (een der 4 negorijen aan de Elpapoetih-baai, die
men bij een zich te Amboina gevormd hebbend liefdadigheids- bij de ramp van .'il) September gedeeltelijk verwoest werden). De
comité. ■) Verstrekking van levensmiddelen was. na de in de eerste landraad had zich indertijd onbevoegd verklaard om in deze zaak
dagen van bestlinrswege gedane uitdeelingen , niet meer noodig. uitspraak te doen op grond dat het hier i ene administratievegrensdaar de noodlijdenden zich voeden kouden met de gemakkelijk quaestie gold. De lieden van Latoe legden deze beslissing in hun
in te zamelen sago. Ook de voor den wederopbouw der negorijen voordeel uit en verhuurden de sago-doesoens in geschil aan de
vereischte materialen waren in overvloed in de bosacheu voorhan negorij Aboroe, gelegen opliet naburige eiland Haroekoe.Toen een
den. Met behulp van eenige daartoe naar Ceram gezonden dwang- honderdtal ingezetenen Tan deze laatste negorij gekomen waren
om de sago re kloppen . werden zij door de lieden van
Koemahkai overvallen, niet het gevolg dat 2 hunner sneuvelden
■i Dit was ook bel seval mei de te Aambei gelegerJe militairen (26 man en velen gewond werden. Onmiddellijk na hiervan bericht te
ond Teen ndjiulant-onderoi'tlcier), 'ii<- sicli op hel bankt t van d» ingestorte benting hebben ontvangen . begaf de resident zich naar de plaats van
in veiligheid wn-t-n te brengen.
het gebeurde. en slaagdeer in de belhamels te arresteeren en de
orde te herstellen.
-i O.ntrent de IriJ dit en andere comité'* in Indii tot leniging van de door
■!<• i.nii i geleden rerliexen ingekomen iriften i> no< geen algemeen terslag onti auLT i■ 11 Door bemoeiingen van eo nmissiën hier te lande werd voor hi Uelfde doel i>.i
bot Departement van Koloniën geal >ri en descrxjjdi In Indii betaalbaar
Het omtrent dit onderzoek in Februari il. uitgebracht km-t verslag Is
gesteld een bedraj van f 21896,63*.
(in brochurevorm) versebenen b(J de Jav. Courant v.m 13 .Maart ï'JOO.
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In de afdeeling Wohoai (noordkust ran Ceram) werd in 1690 | gedaan : de markt was van dit artikel orerroerd en eerst over
niet gesneld. Aiin de in liet laatst van 1898 dooi de Indische

Begeering verleende machtiging om door patrouille! aanraking te

laten zoeken met de berg-Alfoeren kon duin- verschillende om-

itandigheden slechts een begin ran uitvoering worden gegeven.
De vermeerdering ran garnizoen en de beraamde marsenen,
waaraan natuurlijk ruchtbaarheid was gegeven, leidden er echter

een paar jaar schijnt verbetering in dezen toestand te rerwachten.
> 18. Ttrnate sn

onderhoorightdtH.

Do beide sinds het najaar van 1898 in het Nederlandsen ge
deelte van Nieuw-Guinea geplaatste controleurs bjj het binnentoe dat de militaire c o m m a n d a n t , tevens civiel gezaghebber van landsch bestuur kweten zich niet ijver en opgewektheid van
W a h a o i , in de gelegenheid k w a m om verschillende bergstammen hunne taak. welke tot dusver natuurlijk nog hoofdzakelijk uit
met dr Mohamniedaansche negorijen in de nabijheid der hoofd pionierswerkzaamlleden bestond.
plaats W a h a a i te verzoenen. H e t is echter niet zeker of deze
Vooral in de afdeeling West- en Zuid-Xicuw-Ouinea werden
guustige toestand wel duurzaam zal zijn.
reedt goede uitkomsten verkregen. Uit den aard der zaak was
()|i de Teniniber- en de Zuidwester-eilanden ha Iden geene be eene der eerste zorgen van den daar — te Fak Fok (landschap
langrijke gebeurtenissen plaats. Wel waren onderlinge twisten en Capaur) — geplaatsten c o n t r o l e u r ' ) om de onderlinge oorlogen
gevechten als gewoonlijk aan de orde van den d a g . doch vreem tusscheu de verschillende landschappen in den omtrek zijner
delingen werden ongemoeid g e l a t e n , behalve op W e t t e r , waar standplaats, van oudsher berucht om den moord- en roofzuchtigen aard d e r bevolking, te doen ophouden, wat hem reeds
twee gevallen van moord op lieden van elders voorkwamen.
In de onderafdeeling Klein-Koy heerscht sedert eeuigen tijd aanvankelijk gelukte nadat hij gedreigd had onze vestiging naar
een gespannen t o e s t a n d , als gevolg o. a. van naijver tirsschen elders te zullen overbrengen. Nadat de streek tot rast gekomen
de verschillende negorijen en het streven der Mohammedaansche was, werden de rondom Fak F a k gelegen negorijen, welke sinds
hoofden, voornamelijk die van K e y - T o e a l , om wereldlijk gezag lang door de Halifoeroe's (onder dien naam worden op N i e u w te verkrijgen over de Christen-negorijen. VTolgeus h e t gewestelijk Guiuea's westkust de Papoea'sehe bergbewoners aangeduid) ver
verslag behoeft echter n o g niet direct voor verwikkelingen te laten w a r e n . gaandeweg weder bevolkt en verrezen aan liet
worden gevreesd. Intusschen zijn, met het oog op mogelijke strand en op de berghellingen overal nieuwe w o n i n g e n . ter
ongeregeldheden , de den controleur toegevoegde politiemiddelen wijl meer en meer werk werd gemaakt van verschillende
eenigszins uitgebreid. Op Oroot-Key was de toestand ook minder c u l t u r e s , als djagong, k l a d i , k a t j a u g . k l a p p e n , enz. I n Mei
goed dan vorige jaren. Onderlinge twisten der negorijen gaven 1899 waren verder reeds alle tot dusver op het in de nabijheid
aanleiding tot gevechten en het vernielen van elkanders eigen gelegen eiland Toebi Serau gevestigde handelaren verhuisd naar
dom. Ook veroorzaakte de veroordeeliiiK van een invloedrijk Fak F a k . waar het vertier sedert bij voortduring toenam. Door
de Halifoeroe's werden hoe langer zoo meer sitsen, sarong- ol
geestelijke, HAIUI MOHAMAD J A H . U A, t o t betaling van eene schuld
van eenige duizenden gulden aan een Chinees van Makasser heel kains en hoofddoeken gekocht. De gezondheidstoestand bleef er
wat opschudding. Toen de betaling niet volgde en de Chinees zeer g u n s t i g , doch in de berichten over December 1899 en J a n u a r i
met gijzeling d r e i g d e , werd de agitatie onder de bevolking nog il. wordt weder van eenige berriberri-gevallen gewag gemaakt.
grooter. V'olgens bericht van den posthouder zou bij haar h e t In laatstgenoemde maand is het bestuurs-etablisseuient van het
voornemen hebben bestaan om bij het in gijzeling stellen van den strand grootendeels overgebracht naar het ongeveer 1 K.M. verder
hadji zich daartegen gewapend te verzetten. Schuldeischer en gelegen plateau op de hellinar van den heuvel Fak Fak -). De
schuldenaar kwamen echter tot een vergelijk, waardoor deze gevallen dat Halifoeroe's bij den te Fak Fak bescheiden vaccinat e u r . waarnemend dokter-djawa. medicijnen kwamen v r a g e n ,
zaak zonder ongeregeldheden afliep.
waren niet zeldzaam. De aanvankelijk opgemerkte toeloop van
Over h e t algemeen viel op Amboina en de Oeliassers over inboorlingen om zich of h u n n e kindereu te doen inenten hield
ki-rk- en cateehisatiebe/oek niet te klagen en was het bieren daar op, zoodra zij niet meer hoorden van het hier of daar heersenen
zelfs uitstekend te noemen. Op verscheidene plaatsen werd gewerkt van de pokziekte.
aan het herstellen en vernieuwen van kerkgebouwen. Vran W a a i
(op Amboina) wordt gerapporteerd dat de Mohamiuedaansche
De bemoeiingen van den controleur strekten zich ook tot buiten
negorijen, welker zielental steeds a a n w a s t , vaak een slechten de omgeving van zijne standplaats uit. Herhaaldelijk werden
invloed uitoefenden op de naburige Christen-negorijen.Op Ceram's met het te zijner beschikking staande stoomvaartuig Pionier meer
zuidkust gingen door de bovenbedoelde ramp van HO September of minder uitgestrekte tochten langs de kust ondernomen . waarbij
1899 de resultaten van een "20-jarigen evangelisatie-arbeid bijna schier overal met de hoofden en bevolking aanraking werd ver
geheel verloren. Xagenoeg overal elders in het gewest viel op k r e g e n , op vele plaatsen echter niet dan met moeite, omdat de
zendingsgebied vooruitgang op te m e r k e n , vooral op Letti en menschen vreesden opgelicht of weggevoerd te zullen worden.
Leikor. Voor rekening van verschillende inlondsche zendings- Van de tochten noordwaarts verdient afzonderlijke vermelding
vereenigingen waren ook in 1899 eenige iulaudsche godsdienst bet bezoek aan de negorijen aan de golt van Berauw en aan die
leeraars werkzaam in h e t belang van jeugdige of nog op te richten van Beutoni (Mac Cluer-golf) in Augustus 1899 Op deze reis bleek
jieineenten. Op de Key-eilanden zag de te Langgoer (Klein-Key) o. a. d a t . van kaap lJoemakain af de genoemde baaien rond
gevestigde Roomsch-katholieke missie het a a n t a l harer bekeerlin g a a n d e , de s t a m m e n , die men er achtereenvolgens aantreft. zijn
g e n o n d e r d e heidenen langzaam toenemen. Overigens wordt no die van Berauw. Bentoni, A j e r K w a n a s . Sekar, Hopi en Onin.
pens Klein-Key ook gemeld dat zich aldaar een verhoogd Mos- Berauw en Bentoni zijn de streken . werwaarts bij voorkeur dooi
limsoh leven openbaarde. Op Noord-Boeroe (ringen weder eenige de naburige stammen de vroeger zoo veelvuldige hongitochteu
heidenen tot den Islam over.
werden ondernomen, welke rooverijeu. waarbij het vooral te doen
Daargelaten de in sommige streken van laatstgenoemd eiland was om slaven te maken . reeds zeldzamer betionnen te worden
en ook op Midden-Ceram geheerscht hebbende pokziekte. viel en dan nog slechts bedekt en op kleinere school werden gewaagd.
gedurende 1899 over den gezondheidstoestand der bevolking in In Bentoni werd van dit euvel gedurende 1899 in het geheel
het gewest, over het geheel g e n o m e n , weinig te klagen. Berich geen last meer ondervonden, nadat dit door den controleur aan
ten van het voorjaar van 19UU luiden in dit opzicht minder de hoofden, die dergelijke tochten plachten teorganiseeren, voor
g u n s t i g , doordien zich toen op verschillende plaatsen gevallen
van influenza voordeden en op Zuid-Ceram zware koortsen waren
'p In Maart il. is aan den hierbedoelden controleur . den heer .1. A. KKOESEX ,
ontstaan. I n sommige streken van Boeroe en Midden-Ceram toegekend da titulaire rong van assistent-resident, en zulk- als btltk van
waardeering van de goede diensten door hem , in (Que tegenwoordige betrek
heerseliten de pokken epidemisch.
Ter hoofdplaats Amboina bleef de handel gedrukt. De stij king, den lande bewezen.
Nadat de blijkens het roru verslag (lil/.. 41) in de eerste maanden van 1900
ging in de marktwaarde der k r u i d n a g e l e n . waarop in h e t in de anleeUng West- en Zuid-Nleuw-Gniaea den controleur ter zQde gestelde
vorig verslag werd gewezen , was van korten duur. E e n e aan ambtenaar ter beschikking ook na zijne benoeming tot waarnemend adspirantzienlijke verlaging der vrachtprijzen kwam aan den coprahandel controbnr aanvankelijk aldaar WH werkzaam gebleven, is in Juni |l.besloten
ten goede. Op Banda was het met de handelszaken al zeer treurig om zoowel ten behoeve »an die afdeeling als ran de afdeeling Koord-Kieuwg e s t e l d ; de prijzen toch van noten en foelie bleven zeer loog. (Jienea een adspirant-rontrolenr boven de formatie in dien»1 te itellen.
In Mei/Juni I8'.»'.i werden de beide bestuurapoaten per toovcrnementaatoomÓp Key behield de bonthandel vrijwel zijne gewone levendig
schip /<■'"» door dra realdent bexocht, o. a. vergezeld door een Tktoreeschen
heid. H e t materiaal wordt er echter met den dag schaarscher. prins.
J u i s t de jongere en daardoor voor den afvoer het meest geschikte
I) Dit plateau, waarvan 'm t voris: verslag (blx. 411 gezegd werd dat het
boonn-n worden geveld, en het bestuur blijkt onmachtig om van
inwoners van Kapaur «a> aangewezen, i>. volgens thans ingekomen
de bevolking gedaan te krijgen dat nieuwe hoornen worden bij- door
berichten, hetzelfde als dal oorspronkelijk door den realdent nitgekoten. Alleen
geplant. I n kajoe-koening (verihout) werden weinig zaken meer was aan dezea toen niets bekend ran de aanwezigheid ran eene zoet waterbron.
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den vervolge nadrukkelijk was rerboden. Hetzelfde verbod was
uitgevaardigd root Beraow, doeh wijl »l:i;ir, ivegena ligging en
mindere aanraking, niet soo scherp controle kon worden nitgeoefendali inBentom, nebben sommige der uit dozen hoofde beruch
te hoofden, die nog niet of slecht» weinig met het beitunr in aan
raking waren ge weeft, li< ■* toch gewaagd kleine hongitochten
daarheen uit te rosten. De aanleggen daarvan zijn echter zooveel
mogelijk gestraft en aan de geroofde inboorlingen is de vrij
heid hergeven. Met de hoofden in deze streken werden verder,
geluk ook elders, de noodige regelingen getroffen in het belang
van orde, roti en veiligheid. Alle aanhangige zaken werden
voorgebracht en in de betrokken rapats behandeld en berecht.
H' t was duidelgk merkbaar, zoo schrijft de controleur, dat hoofden
t'11 bevolking bijzonder tevreden zijn over de instelling der rapati,
waarin in elk radjaschap de radja en zijne voornaamste hoofden
zitting hebben en dié voorgezeten worden door den controleur;
vooral nu allen geljjke aandeelen in de boeten krijgen, behoudens
dar de radja op twee aandeelen aanspraak heeft, zjjn de hoofden
er op uit om de zaken aan te brengen, en niet, zooals vroeger,
ze liefst te verhelen. Is in eene zaak de beslissing gevallen, dan
vertrekken beide partijen zonder iets in het midden te breu
ken ; het volk krrjgt op deze wijze spoedig en goed recht,

Sba) ), werd voor een groot gedeelte in beslag genomen dooi
zijne pogingen om een einde te maken aan de zoogenaamde
.raaktoohten", waarvan roof en moord het hoofddoel zijn en
welke in den laatsten tijd in de Oeelvink-baai aan de orde van
den dag waren. I >ie pogingen bleven niet zonder resultaat,
niettegenstaande de controleur bij de vervulling van zijne taak
met groote bezwaren te kampen had Bij de stammen aan de
Geelvmk-baai toch wordt als 't ware door niemand eenig gezag
uitgeoefend; eigenlijk gezegde hoofden, door wier tusse hen komst
invloed op de bevolking zou kuunen worden uitgeoefend , ont
breken er; alleen de familiehoofden voeren er ieder in hun eigen
kring en naar de mate van hunne persoonlijkheid het hoogste
, woord. Verder worden er voor de jacht on paradijsvogels veel
geweren ingevoerd en zijn op verschillende plaatsen nandelsj agenten , die dikwijls aanleiding geven tot ongeregeldheden :
daarbij heeft de roofzuchtige bevolking het vaak op de door hen
| opgerichte toko's beerepen.
Nadat in 't laatst van Ib98 eene eerste poging van dien aard
minder goed geslaagd was door het niet opkomen van al de opge
roepen hoofden, werden later eenige malen . en nu met beter geJ volg, de verschillende hoofden der Doreh-baai tot het houden van
een rapat bijeengeroepen, voor welke rechtbank toen, onder voorin hoofdzaak volgens de adat. Om nabij den zuidelijken ingang
I
van den controleur, een aantal zaken werden afgedaan.
van de Mac Cluer-golf eenigermate te waken tegen het zonder zitterschap
Wat het ondernemen van „raaktochten*1 betreft, hebben op
consent invoeren van sterke dranken, vuurwapenen en buskruit,
werd een Halifoeroe, behoorende tot hot den controleur toege i Nieuw-Guinea's noordkust vooral zekere beruchtheid de inboor
voegde korps gewapende politiedienaren, te Sekar geplaatst, lingen van de Wandanunen-baai in het zuidwesten der Geelvinkwelke beambte zich vrij goed van zijne taak kweet. Ten einde | baai, en de tochten van het ter beschikking van den controleur
in 't algemeen op de overtreders, meerendeels Chineezen en Ara staande stoomschip Resident Bensbach gingen dan ook vaak daarbieren van Geram, Goram, Aroe en Key, meer vat te hebben, ; heen. In Augustus 1890 vooral had de controleur gelegenheid om
werd met het bestuur der residentie Arnboina overeengekomen den bedrijvers eene gevoelige les toe te dienen , toen door het
dat in dat gewest aan de handelaren on Nieuw-Guinea geen granaatvuur van de Benebacli de prauwen en huizen van de
andere passen dan uitsluitend voor Pak Kak zouden worden af- ! schuldige kampongs Isoei en Kabo werden vernield , terwijl in
gegeven, en sedert die maatregel in werking was. viel in de diezelfde maand, op een paar andere tochten bezuiden kaap
reizen der bewuste vreemdelingen reeds meer orde op te Oranswari, eenige der .snellers" gevat en 'ó prauwen verbrand
werden. Ook verder gelegen plaatsen, voor zoover zij. in ver
merken.
band met de grootte van de Bcnnbarli, binnen het daarvoor aan
Tweemaal werd in 1890 door den controleur ook zuidwaarts gewezen kruisgebied vallen, werden met bedoeld stoomvaartuig
een vry uitgestrekte tocht ondernomen In Juni kou de Pionier door den controleur bezocht. Zoo werden in Octoher de reizen
door het ruwe weder niet verder komen dan tot den ingang van uitgestrekt tot een gedeelte der Geelvink-baai beoosten Wan■ Ie Nautilus-straat en moest van het plan om een bezoek te dammen , o. a. tot het landschap Jauer en de .Moor- of Terbrengen aan de landstreken rondom de Kamrau-baai worden schelling-eilanden. In Jauer werd mede een chronische toestand
afgezien. Van kaap Baik. ter plaatse Tandjoeng Goenoeng Baik van reete en krijg aangetroffen , doch de bevolking werd zeer
genoemd, tot Tandjoeng Katoemin, de zuidelijkste kaap van de genegen bevonden om de bemiddeling van het bestuur aan te
landtong van Koemawa, bleek de kust hoog en steil en geheel nemen, waardoor aan de geschillen met de bewoners van Wanonbewoond te zijn. Twee goede vluchthavens werden er ontdekt, dammen en Wanropen een einde zou kunnen komen. Ook op
waarvan een bij Tandjoeng Wap . dicht bij Tandjoeng Katoeruin, de Moor-eilanden . waar de bewoners eene veete hadden met
welke voortaan als tussclien>tarion op de tochten meer zuidwaarts de bevolking van het eiland Ilboon, bleek genegenheid te be
zal dienen Op de terugreis werd de ook in April te voren reeds staan om mede te werken tot een vergelijk.
bezochte Karas-groep (in deSebakor- of Rijcklof van Groensybaai)
In Juni 1899 had de controleur gelegenheid om met de Cnnaangedaan, vanwaar uit te vergeefs getracht werd aanraking te sltiitlijn, een stoomschip der „Xieuw-Ouinea-llandelraaatschappij'',
verkrjjgen met de Zabakol-bevolking (Halifoeroe'sche stammen eene reis te maken tot dicht bij de grens van ons gebied en
die den tegenoverliggenden vasten wal bewonen en een zwervend Duitsch Nieuw-Guinea Op dezen tocht werd een bezoek gebracht
leven leiden). Op de tweede reis zuidwaarts in de maanden aan de streek om de mondingder Xinbernoh, het eiland Djamna
November en December werd tot Tandjoeng Boeroe gestoomd 1 en de landstreek Tanah Merah bij de Humboldt-baai, terwijl
tot een bezoek aan de Kowiai'sche (of Owiai'scne) landschappen. I op de terugreis o. a. de Podena- en Mapia-eilanden werden aan
Her weder was ditmaal goed en de zee kalm. Van Tandjoeng gedaan. Aan de Ambernoh-monding, waar de Constanlijn in
Wap af werd bijna voortdurend gevaren langs steile bergwanden
te voren ecu 20-tal vogeljagera had achtergelaten tot het
in diep water, vlak onder de knst. Verscheidene schoone, voor April
vestigen
een handelspost (in Januari jl. echter weder iugegrootere -diepen bevaarbare inhammen, welke uitstekende vlucht rrokkeji).van
werden
slechts eenige weinige inboorlingen . Prairo's
havens vormen, werden hier aangetroffen. Langs de kust is de geheeten, aangetroffen,
neb bij de bedoelde jagers ophielden,
bevolking schaarsch, wat te wijten is aan de omstandigheid dat doch eigenlijk gevestigd die
waren
aan een niet bevaarbaren zijtak
zij er re veel blootstond aan de hongitochten, welke uit de :
der
Ambernoh,
daar
zij
hunne
vroegere woonplaats aan de
noordelijk gelegen Kapaur- en Karas-streken derwaarts
plachten ondernomen te worden, welke tochten feitelijk eerst monding dier rivier verlaren badden wegens rooftochten van
sedert de vestiging van ons bestuur te Kak Fak hebbeu opgehouden. de lieden van Wanropen, enz. De bevolking van Djamna,
De binnenlanden zijn beter bevolkt Alle strandnegorrjen werden 1 Tanah Merah en de Podena-eilauden maakte op den controleur
door den controleur bezocht, en daar de komst van de Pionier een beteren i n d r u k dan de zooeven genoemde Prairo's en deed
lang te voren was aangekondigd, was de bevolking, die zich
') Dientengevolge maakt de bewesten die kaap gelegen groop der BadJ*
zeer vriendschappelijk betoonde , allerwegen zonder moeite bijeen
(Waigeoe, Salawatti, ras.) deel uit van de afdeeliag West
verzameld. De radja's en hoofden werden geïnstalleerd . en de Ampst-eilauden
en JSuid-Nienw-Quinea. Hel la echter gi bleken dat het gesag der radja't van
eersten ontvingen daarbij als teeken hunner waardigheid, evenals Waigeoe en Salawatti zich uitstrekt tot eenige gebieden, gelegen in do afde radja*? in de vroeger door den controleur bezochte noordelijker deeling Noord-Nienw-Gulnea . en vermits die beide eilanden in den geregelden
streken . eene zwartlakensche kopia met gouden passement, welk paketvnartdienst langs Nederlandsch Nienw-Gnlaes alleen op de rebscn naar
hoofddeksel de begiftigden Bteeds dragen als zij in dienst zijn en van l>>ivli ',in de nai>ijli< 'id waarvan de controleur van Noord N'icuwUiiinea
zijne standplaats beeft), maar niet op die naar Fak'Fak worden aangedaan,
en waarop zij ten zeerste gesteld bleken.
t'-rwijl zij van Pak F a k dan nok niet dan met veel tijdvi rlies te bereiken
De rijd van den controleur ter Noordkust van Nieuw-Guinea,
wiens ressort (zie St. 1898 u°. 02i het gedeelte van die kust
omvat, beoosten de daar gelegen Kaap de Goede Hoop (Jermoer

zn'u, heelt de resident in den loop van 1899 de radja's van Waigeoe en
Salawatti. Iiij \\ h'ze van pTOef, Onder liet geregeld toezicht van den contro
leur te llanokwari (Doreb) geplaatst. nadat zijn ambtgenoot te Fak 1'ak

onder tekere voorwaarden daarmede had Ingestemd.
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zich vooral beter voor dan <lo inboorlingen van de Geelvink-baai.

Aanstonds werden nu van be-tuiir-wege maatregelen genomen

Op de Mapia-eilanden bleek bij dit bezoek alles bij liet oude te zijn
gebleven, wat mede de bevinding was van il" oorlogsschepen, welke

Om de vermiste scheepsofficieren zoo mogelijk te hulp te komen.
Den blen J a n u a r i 1900, twee dagen nadat de 8ibogu t e Amboina
was a a n g e k o m e n , vertrok van daar h e t tlottieljevaartuig Serdang
naar l'ak l'ak , waar zich den 9den de controleur van Wekt
en Zuid-Nieuw-Guinea met eenige gewapende politiedienaren
en verder personeel inscheepte. Berst werd nog naar Dobo ge
stoomd tot het innemen van k o l e n , waarna de SerJang in den
namiddag van den loden bet onbewoonde eiland llabeeke
(Vleermuis-eiland) bereikte waar (op circa 4 K.M. afstand uit
den wal) geankerd w e r d , omdat dit het eenige punt ter zuidkust
i s . van w a a r u i t , wat de ligging betreft, het gemakkelijkst aan
rakingen met de bevolking schenen te krijgen te zijn en omdat
de inboorlingen op bet achtergelegen gedeelte van den vasten
wal geacht werden vertrouwbaarder inlichtingen te zullen ver
s c h a l e n dan de bewoners der schuldige of medeplichtige negorijen.
Van den vasten wal zag men een paar prauwen oversteken, en
allengs verzamelde zich op Habeeke eene groote menigte inboor
l i n g e n , die er zich een nachtverblüf kozen, door bet maken van
h u t t e n v a n klapperbladeren. N a d a t den volgenden ochtend op de
Serdang , door het wuiven met lange witte doeken, teekeuen waren
gegeven dat het schip met goede bedoelingen kwam , roeiden
■ enige prauwen naar het stoomsohip en gaven een 30-tal der
opvarenden gevolg aan de uitnoodiging om aan boord te komen.
Na langdurige onderhandelingen met deze nog geheel in den
n a t u n r s t a a t verkeerende inboorlingen , welke onderhandelingen ,
bü gemis aan tolken , door gebaren werden gevoerd, rees bij den
controleur aanvankelijk het vermoeden dat de '6 scheepsofficieren
van de Generaal Pel niet vermoord waren , doch gevangen ge
houden w e r d e n , en wist hy een 6-tal inboorlingen te overreden
aan boord te blijven, terwijl de anderen met hunne prauwen zich
naar de verblijfplaats der gevangenen zouden begeven om dezen
tegen eene goede belooning naar de Serdang te brengen. In den
ochtend van den 17den kwamen een p a a r prauwen langs zijde van
het stoomschip , grootendeels niet dezelfde personen bemand , die
den vorigen dag aan boord waren geweest. Alstoen bleek dat
zij bet overeengekoinene niet begrepen hadden . waarop besloten
werd dat getracht zou worden eenigen hunner te bewegen om
met de Serdang mede te reizen en eene prauw mede te nemen.
Van de 0 inboorlingen, die aan boord overnacht hadden en
zich tot dusver niet angstig hadden getoond, sprong er één over
boord : de ■> anderen en nog een 8-tal. wier prauw geheschen
werd . bleven aan boord. Doordien er iets aan de machine moest
verricht worden , kon de Serdang eerst den volgenden dag onder
stoom gaan. Dit scheen den inboorlingen aan boord te lang te
dureu : althans zij vroegen om met hunne prauw naar Vleermuiseiland te mogen teruggaan , hetgeen werd toegestaan onder
voorwaarde dat zij den volgenden morgen aan boord terug zouden
zijn. Deu 18den , na eenigen tijd vruchteloos op hen gewacht te
h e b b e n , werd het anker gelicht; bij het passeeren van Vleer
muis-eiland stak eene prauw af, waarop geankerd werd om baar
af te wachten : het bleken evenwel niet de personen te zijn. die
beloofd hadden aan boord te zullen komen. Eindelijk ging nu
de Serdang voorgoed onder s t o o m , koers zettende n a a r de a n k e r 
plaats van de' Gt'wraal Pel (8° 36' 'AM. — 140" 12' O.L.). Tegen

nu en dan de groep aandeden. De eenige maanden tevoren op
St. Darid (MapiaJ aangekomen tijdelijke posthouder, ter
vervanging van den d a a r i n J u n i 1808 geplaatste, werd in October 1899 door liet tlottieljevaartuig Sm'dang in zeer hulpbehoe
venden toestand te Doreh aangebracht. Ter bewaking van de
vlag is daarop door den controleur de Aniboineesche sergeant
der hein toegevoegde gewapende politiedienaren met een dezer
laatlten naar de Mapia eilanden gedirigeerd.
In den gezondheidstoestand te Mauokwari (landschap Doreh),
welke in de eerste maanden van onze vestiging aldaar zeer veel
te wensclien overliet, kwam in Juli 1899 na het intreden van
bet droge weder eene belangrijke verbetering. De aldaar geplaatste
dokter-djawa vond enkele malen gelegenheid om zijne hulp ook

tot de Papoea'sehe bevolking uit te strekken en, op net voetspoor

van sommige der in de Qeelvink-baai gevestigde zendelingen,
ook de vaccine bij haar te doen ingang vinden.
Met bemoeienis van het b e s t u u r . dat o. a. eene uit Ternate
ontvangen bezending zaadpadi verstrekte, werden in de omge
ving van de Doreh-baai eenige rnsttuinen aangelegd. Het ge
plante was goed opgekomen . en na de in het laatst van het
jaar gevallen regens stond het gewas zeer goed. De rijstbouw
is overigens ter noordknst niet onbekend . en wordt : t meest
nog genreven in het landschap A m b e r b a k e n , maar de teelt
neemt daar geregeld in omvang af, doordien de bewoners zich
meer wüden aan de j a c h t op paradijsvogels.
Het is hier de plaats om melding te maken van b e t ongeval,
dar in 't laatst van 1899 ter zuidkust van Nieuw-Ouinea aan
eenige scheepsofficieren van het aan de Koninklijke Pakctvaartmaatseliappij toebehooreude stoomschip Generaal Pel is overkomen.
Toen dat schip den 27sten December ten a n k e r lag op eenigen
afstand bewesten den 141sten l e n g t e g r a a d , dus dicht bij de grens
van ons gebied . maakten eenigen van de Enropeescbebemanning
het plan om te trachten aanraking met de inboorlingen te ver
krijgen. Op hun verzoek en ouder aanbeveling van de noodige
omzichtigheid gaf de gezagvoerder daartoe vergunning, hoedanige
vergunning ook wel vroeger enkele malen verleend was. Des
VOormiddagS te 8 u u r lieten zich dientengevolge de 1ste- en de
2d e-officier en de 2de-, 3de- en 4de-machinist, ieder met een
revolver g e w a p e n d , door een 4-tai inlandsche schepelingen naar
den wal roeien. Ter hoogte van de negorijen Jouberika en
B o u t e n k a ging de sloep in 4 a 5 voet water voor d r e g , en was
weldra omringd door tal van ongewapende inboorlingen , met
wie eene soort ruilhandel begonnen werd De ontvangst was zoo
vriendsehappeljjk (onder de menigte aan het strand bewogen
zich ook vrouwen en kinderen) dat de 2de-offlcier en twee der
m a c h i n i s t e n , nadat de lste-ofticier ten laatste zijne toestemming
gegeven h a d , mits zü niet langer dan een half uur wegbleven,
besloten met de inboorlingen naar den wal te gaan , waar zij
spoedig uit het gezicht geraakten. Xa geruimen tijd te ver
geefs op de terugkomst van deze personen gewacht te hebben,
terwijl intnsschen niemand zich meer op het strand ophield,
zagen de in de sloep achtergeblevenen eindelijk circa een 40-tal
inboorlingen a a n k o m e n , d i e , door de zee w a d e n d e , de sloep 1
den avond werd geankerd op circa 8 mijlen van bedoelde plaats.
trachtten te bereiken e n , toen zij dicht genoeg in de nabijheid
Den 19<len 's morgens werd onder stoom gegaan en kort daarop
waren gekomen , hunne pijlen en bogen , welke zij verborgen
geankerd op 8 :j.j.4' Z.B. — 110" 14.1' O.L. H e t weder, dat
hadden weten te houden, te voorschijn haalden en een regen 1
van pijlen op de sloep afschoten, door eVn waarvan de in de gedurende de reis naar en het verbluf bij Vleermuis-eiland over 't
sloep gebleven lste-ofticier van de . Oeneraal Pel" zwaar in de algemeen zeer goed was geweest, veranderde: op den 18den
borst werd gewond. Niettemin gelukte het den opvarenden te : 's middags werd het buiig en zeer regenachtig, welke weersgei steldheid ook den 19den aanhield. Den 20ste n 's morgens werd
ontkomen en met de sloep naar boord t e r u g te keeren.
! verder gestoomd en geankerd ter hoogte van de negorij J o u b e r i k a .
Des anderen daags begaf zich de gezagvoerder met de ■toomsloep Van de bevolking werd geen spoor gezien. Nochtans werd , op
en eene andere sloep met 10 inlandsche schepelingen n a a r de kust i verzoek van den controleur, de witte vlag geheschen en een kanon
om zoo mogelijk aanraking met de inboorlingen te verkrijgen schot met los kruit gelost, waarna des avonds gedurende een half
en de achtergehouden personen terug te halen. Van dezen werd uur bet zoeklicht op den wal werd g e r i c h t , doch geen prauwen
echter niets bemerkt en aanraking werd niet v e r k r e g e n , daar kwamen uit. Intussclien werd de zee zoo onstuimig eii nam de
eenige tientallen inboorlingen aan bet strand pijlen afschoten, wind zoodanig toe dut aan gemeenschap met den wal niet te
waarmede zij echter de sloepen niet konden bereiken. Xa nog denken w a s . terwijl h e t , met het oog op bet hard doorkomen
gewacht te hebben en vervolgens nog langs 4 andere negorijen i van den westmoesson . niet was te voorzien dat hierin spoedig
aan de kust te hebben gestoomd, zonder van de vermisten iets verbetering zou komen. De commandant van de Serdang achtte
te z i e n . keerden de sloepen n a a r boord t e r u g , w a a r n a de Generaal zich onder die omstandigheden niet verantwoord om eene sloepenPel, hare reis vervolgende, koers zette naar Dobo ( Aroe-eilanden). flottielje onder den wal voor dreg te laten liggen of een gedeelte
H e t voor het wetenschappelijk diepzee-onderzoek ingericht tlot der manschappen op den wal te laten b i v a k k e e r e n , welk een en
tieljevaartuig Siboga werd hier aangetroffen . dat onmiddellijk naar ander tor bet erlangen van eenig resultaat stellig noodig zou zgn
den naastbij gevestigdeu gewesteljjken bestuurszetel (Amboina) geweest in verband mét den grooten afstand t o t h e t achip en den
vertrok om van bet gebeurde kennis te geven en den gewonden te vreezen langen duur van onderhandelingen met de bevolking .
late-officier in het hospitaal te doen opnemen.
j zoowel uit hooide van het gemis aan tolken al- van de uasporingen
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die vereiscbt zouden worden om de schuldige negorjj of negorijen '
te naden. Bovendien Kun da 8erdang ook niet te lang op beter
weer wachten . omdal rekening tras te houden met den aan boord
aanwezigen kolenvoorraad.
Den 21sten werd Zuid-Nieuw-Guinea verlaten en den SOsten

[Nederlandsch (Oost-) Indiè'.j
boord van de Serdang, onder
Kondoönitn inderdaad schuldig
niet geschenken beloond naar
zouden worden. In de negorij

belofte d a l , wanneer de negorij
zou blijken te zijn, zij rijkelijk
hunne negorijen teruggebracht
Bouterika zagen de controleur

en zijne Balifoeroe'sohe hoofden een nog niet lang geleden

was de Scrilanfi te Amboina t e r u g . Onderweg — te D o b o , w a a r ' gemaakte . t a m p a t pamali", waaromheen men pleegt te dansen
kolen waren ingenomen, — was de controleur met zijn personeel als een menseh geofferd is geworden. Daarbij was echter geen
van boord gegaan om van daar naar Fak Kak per paketboot j spoor te bekennen van een Europeaan, die gedood was. Hoewel
terug te keereu.
zulks den controleur en den hoofden erg onwaarschijnlijk voor
Van Amboina naar Soerabaüs opgekomen, werd.de SerdanQ k w a m , had deze „ tainpat p a m a l i " ook andere personen kunnen
aldaar niet spoed gereed gemaakt o m , tegen het tijdstip dat de gelden. Verscheidene inboorlingen gaven eene plastische voorwestmoesson ter zuidkust van Nieuw-Ouinea vermoedelijk vol j stelling van den dood der drie Europeanen , door een kuiltje in
doende in kracht zou zijn afgenomen, andermaal eene poging in het zand te graven , zich als dood daarin te leggen en daarna het
het werk te stellen om zekerheid te verkrijgen aangaande liet lot ( zand over zich heen te werpen . terwijl zij met drie voorwerpen
der gevangen genomen scheepsofficieren , welke tweede tocht I het aantal der gedoodeu aangaven. Mede werd getoond hoe de
opnieuw zou worden medegemaakt door den controleur ran Fak ! E u r o p e a n e n , dadelijk bij aankomst in de negorij, met pijlen en
Fak , die zich . behalve weder door gewapende politiedienareu ; knotsen afgemaakt waren. Niemand liet echter na naar de schul
en dwangarbeiders, thans ook liet vergezellen dooreenige Hali- dige negorij ten zuiden van Bouterika te wijzen en voor zich
foeroe'sche hoofden en mindere hoofden van Kapaur en Sekar. zelf te verklaren aan het misdrijf geen deel te hebbeu gehad.
Den 2den Maart scheepte de controleur met zijn personeel zich 1 Daar nergens eenig spoor van de drie Europeanen aangetroffen
te F a k F a k weder op de Serdaug i n . aan boord waarvan zich nu en door een groot aantal inboorlingen hun dood geconstateerd
ook bevond de djoeroeinoedi van de Uenvrual Pel, die bij het werd , besloot uien naar boord terug te keereu met de elf hoogergebeurde in December was tegenwoordig geweest. Vier dagen ; bedoelde inboorlingen voor het nader in te stellen onderzoek.
later ankerde de Xcrtlaiiq circa 5 K. M. uit den wal voor de Om 7 uur 's avonds was men weder aan boord van de Seiilanu ,
negorijen Jouberika en Bouterika. Den volgenden morgen werd waarop dadelijk tot ruim 15 mijl van den wal werd verstoomd.
een verkenningstocht langs het strand gemaakt. Uit de a a n  ! De medegenomen inboorlingen bemerkten dit en zaten er d r u k
wijzingen van vorenbedcelden djoeroemoedi bleek dat de plaats met elkaar over te praten , waarop hun werd medegedeeld dat
waar de sloep van de Genrraal Pel geland was, gelegen was tusschen dichter in de richting van de negorij Kondoönim gestoomd was
de beide bovengenoemde negorijen en dat Bouterika de negorij om den volgeuden morgen vroeg met hen naar den wal te kunnen
w a s , waarin de gevangen scheepsofficieren verdwenen waren. g a a n , zoodat zy dan des te eerder naar hunne negorijen konden
Kuim 2 uren werd langs het strand gevaren , w a a r , onder bijna terugkeeren. De slaaf onder hen zeide toen dat er geen Kondoönim
onafgebroken rijen van klapperboomen, negorij aan negorij paalt. bestond en dat de negorijen, waaruit de aan boord zijnde personen
De geheele kust is sterk bevolkt met f'orsch gebouwde , afzichte afkomstig waren, de drie Europeanen hadden vermoord, waartegen
lijk toegetakelde, woeste menschen, die landbouw noch veeteelt de overigen ernstig protesteerden. Zij beloofden intusschen stil en
k e n n e n en anthropofagen zijn. Bij het naderen van de kust : rustig te zullen blijven tot tjjd e n wijle deze aangelegenheid n a d e r
stroomde de mannelijke bevolking uit alle naburige negorijen ' zou zijn onderzocht. Tegen 4 uur in den m o r g e n , tijdens het aflosn a a r het strand en liep op grooten afstand met de sloepen j sen van de wachten , sprongen de inboorlingen echter plotseling
m e d e , die trouwens vaak drijvende werden gehouden om te ■ als één man op en wilden allen over boord springen. Onmiddellijk
zien welke bonding de bevolking zou aannemen. Uit alles bleek was de geheele b e m a n n i n g van het schip op de been en werden
dat de gezindheid der bevolking allesbehalve vriendschappelijk ! zes inboorlingen gegrepen en gekneveld. Aan de vijf overigen
mocht heeten. Xadat hieromtrent zekerheid was verkregen, (waaronder de slaaf) gelukte het om over boord te springen.
deden de sloepen alsof eene landing onmogelijk was, werd den Met het zoeklicht werd naar hen gezocht, en waar iets verdachts
inboorlingen toegewuifd om de onzen te volgen naar boord vau gezien w e r d , werd daarop geschoten. Onder den indruk van het
de Serclani en werden hun geschenken getoond. Daarop werd gebeurde beschuldigden de zes elkander en de in zee gesprongen
weder koers gezet naar het van den wal zeer goed zichtbare personen van aan den moord te hebben medegedaan, met
schip. Te vergeels werd den volgenden dag de komst der inboor erkenning dat Kondoönim niet bestond. Vroeg in den morgen
lingen, die met hunne prauwen zeer goed het schip hadden i van den volgend* n dag werd in verschillende richtingen
k u n n e n bereiken, afgewacht, waarop vroeg in den morgen van tot dicht onder den wal met de Serdang gekruist ter opspo
den 9den Maart met eene flottielje, bestaande u i t de stoomsloep, ring van de vüf over boord gesprongen inboorlingen en om
drie andere sloepen en een oreinbaai. met de geheele landings '■ te zien of wellicht h u n n e familiebetrekkingen zouden uitkomen
divisie van de Serdang aan boord, n a a r den wal gestoomd werd. en trachten aan boord te komen ter afhaling van de medegeToen men voor de negorij Bouterika aangekomen w a s , kwam voerden , wijl men aan den wal gezien moet hebben d a t ' s avonds
ook nu de mannelijke bevolking langzamerhand van alle kanten het schip vertrokken en 's morgens weder voor de negorij vero p d a g e n , ditmaal echter zonder w a p e n e n , ten teeken waarvan : schenen was. De vijf over boord gesprongen inboorlingen zijn
de mannen met de beide armen omhoog liepen. Aanvankelijk vermoedelijk verdronken en door de vele in die wateren aanwezige
tot het middel door het water wadende . werd na een niarsch haaien verslonden. Dit meenden ook de zes overigen. De be
van anderhalf uur stelling genomen in de negorij Jouberika. Op volking der negorijen had ruimschoots gelegenheid o m , voor
weg daarheen werd met eenige moeite met de inboorlingen , het geval zij den controleur had bedrogen en de drie E u r o p e 
wier aantal voortdurend toenam en die blijkbaar op verraad zonnen, anen nog in leven waren , doch bij het zien van het stoomschip
a a n r a k i n g verkregen. De c o n t r o l e u r , die zich h u n n e taal reedfl dieper bet binnenland in waren vervoerd geworden , hen naar
eenigermate eigen had gemaakt, vroeg bun af, waar de drie E u r o p e  boord te brengen ter inwisseling met de elf genomen gijzelaars.
anen gebleven waren, dl»* in hunne negorij waren geweest, en dade Aan boord heeft de controleur ieder inboorling afzonderlijk
lijk daarop antwoordden een paar personen dat die reeds dood en verhoord en een omstandig relaas laten geven van wat zij wisten
begraven waren eu dat niet de mensehen uit h u n n e negorijen omtrent de vermiste scheepsofficieren. Zy bekenden allen dat de
de Europeanen hadden gedood, maar de lieden van de negorij inboorlingen van al de om en bij Bouterika en Jouberika ge
Kondoönini. welkt- eenige landtongen zuidelijker lag. Alle verdere legen negorijen de Europeanen badden verlokt om naar de negorij
ondervragingen door den controleur en de hem vergezellende Bouterika te g a a n , waar het in grooten getale samengeschoolde
Halifoeroe'sche h wfden, die zich door gebaren verstaanbaar wisten volk de drie slachtoffers met pijlen beschoten en met knotsen
te m a k e n , leidden tot hetzelfde resultaat. De controleur deed geslagen had tot zij dood waren . waarna de lichamen in s t u k k e n
hen toen gelooven dat hij overtuigd was van de schuld der lieden gesneden eu die stukkeu verdeeld waren o n d e r d e verschillende
van Kondoönini en loofde vele geschenken uit aan h e n , die hem negorijen , welker bevolking vau het vleesch eeu feestmaal a a n 
daarheen zouden willen b r e n g e n , en nog veel meer aan h e n . die gericht en het gezamenlijk genuttigd had. De hoogerbedoelde
de Europeanen levend zouden t e r u g b r e n g e n . Men verklaarde toen pamali's waren toen opgericht. De goedereu eu beenderen der
eenparig dat dit laatste volstrekt onmogelijk was, wijl de E u r o  Europeanen waren verbrand en in zee geworpen. De Halifoeroe's,
peanen reeda dood waren, maar dat men wel bereid was mede die de coutroleur voortdurend met de inboorlingen liet onder
te gaan naar Kondoönim om aldaar «Ie noodige aanwijzingen te handelen , kwamen alleu tot hetzelfde resultaat en kregen niets
doen. Dit laatste werd gretig a a n g e n o m e n , en elf personen werden anders vau hen te booreu.
uitgekozen, waarvan er tien als hoofden en aanzienlijken aan
gewezen werden en één slaaf w a s . om mede te gaan naar
Daar de HerdanQ toch naar Port Keunedy (Thnrsday-eiland)
moest stoomen ter aanvulling van den kolenvoorraad en om
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telegraphisch bericht nsiar Batavia ti.' zenden,ffingdt controleur
mede daarheen om er zoo uiogelyk een geschikten tolk te vinden.

Te Fort Kennedy, waar de Serdaag den L2den Maart aankwam,

op die wijze aan de drukkende eischen van hun radja zochten te
onttrekken. In October 1899 had te Tokala in het Bauggaaische
landschap Tom hoekoe een verraderlijke overval plaats. De kapitan
van Bongka (Todjo) was daar met circa 80 gewapende volge
lingen boete komen innen wegens een in 1895 op een Todjorees
gepleegden moord. Niettegenstaande de boete tot het overeen
gekomen bedrag werd voldaan, gingen des nachts een 8-tal
Todjoreezen er toe over om de plaats te overvallen , bij welke
gelegenheid 12 koppen werden gesneld.
In het bestuur over het rijk Batjau werd in de tweede helft
van 1899, door vervulling van de sedert 1889 opengehouden waar
digheid van sultan , weder definitief voorzien. Nadat vooraf het
in de laatste jaren door overlijden zeer gedunde aantal landsgrooten was aangevuld door onder hen , met zijne toestemming,
eene plaats toe te kennen aan prins OEMAK , een jongeren zoon
van den overleden sultan, werd de door de Indische Regeering
als opvolger zijns vaders gekozen oudste wettige zoon , prins
OESJTAN, op 28 Augustus 1899 plechtig als sultan geïnstalleerd,
in tegenwoordigheid o. a. van commissiën van de sultans van
Ternate en Tidore. De verdeeling van de sedert 1889 in 's lands
kas verbleven gelden wegens gouvernementssubsidie aan den
sultan (zie het verslag van 1897, blz. S0) had naar aller genoe
gen plaats. In November 1899 werd met het sultausbestuur een
nieuw, aan de tegenwoordige eischen beantwoordend politiek
contract gesloten, ter vervanging van dat van 1804.

werden drie personen aangetroffen , die weliswaar de taal der
medegevoerde lieden van Bouterika en Jonberika niet konden
spreken, maar zich toch in hunne eigen taal verstaanbaar konden
maken en de gevangenen ook verstonden Aan deze tolken helmen
de gevangenen hetzelfde verklaard als aan den controleur en diens
Halifoeroe's, zoodsit aan den dood der drie Europeanen niet
kan worden getwijfeld.
Toen langs telegraphischeu weg te Batavia het resultaat van
den tweeden tocht van de Senlunij bekend werd en tevens bleek
dat de controleur een gewapend optreden tegen de schuldige
inboorlingen niet meer noodig achtte, besloot de GouverneurOeneraal (18 Maart) om af te zien van het zenden van eene
maritieme expeditie, waartoe weinige dagen te voren reeds een
viertal bodems (2 flottieljevaartuigen en 2 gouvernementsstoomschepen) waren aangewezen.
Den 22sten Maart verliet de ëerdamg Port Kennedy om den
controleur en zijn personeel naar Fak Fak terug te brengen.
Den 20sten werd die bestuurspost bereikt en werden aldaar ook
ontscheept de 0 als gevangenen medegevoerde inboorlingen,
wier ervaringen en tewerkstelling te Fak Fak, naar de resident zich
voorstelde, hen van zelfs eenige verzachting van zeden zullen
aanbrengen, die denkelijk later nog aan hun stam kan ten
goede komen . terwijl deze lieden ons in elk geval in 't vervolg
De gezondheidstoestand der bevolking liet, behalve in de eerste
als tolken zullen kunnen dienen.
maanden van 1899 te Monokwari (Noord-Nieuw-Guinea), weinig
Na de ontvangst van het door den controleur bij aankomst te j te wenschen over.
Fak Fak door tusschenkomst van den resident aanstonds inge
De toestand van den handel ter hoofdplaats Ternate bleef
diende rapport ') en van dat van den commandant der Sêrdanp,
i
gunstig
in verband met de groote vraag naar vogelhuiden en
overwoog de Indische .Regeering nog nader of het wenschelijk
kon zy'n verdere pogingen te doen tot plaatselijk onderzoek den hoogen prijs van vele artikelen als copra, gomkopal, trinaar het lot der drie scheepsofficieren en tot tuchtiging van de pang en paarlemoerschelpen. Te Batjan ging het vertier opnieuw
betrokken negorijen. Zij kwam echter tot de conclusie dat, nu achteruit; in de afdeeling Banggaai daarentegen vooruit.
Zagen de zendelingen op Nieuw-Guinea ook in het afgeloopen
de ter zake gehoorde personen verklaard hadden dat de over
blijfselen der vermoorden in zee geworpen waren , het hoogst jaar hun arbeid weder slechts met geringe resultaten beloond,
onwaarschijnlijk zou zijn dat bij een eventueel nader plaatselijk op Noord-Halmaheira maakte de zending belangrijke vorderingen.
onderzoek grootere zekerheid omtrent tien dood der bedoel ie De verhouding tot de Mohammedanen was daar dientengevolge
scheepsofficieren verkregen zou kunnen worden.
Trouwens iets minder gunstig.
konden, naar het inzien der Indische Regeering, een verder
§ 19. Timor en onderfioorigfieden.
plaatselijk onderzoek en bestraffing der schuldigen te eer achter
wege blijven, nu het voorloopig wel niet mogelijk zou zijn
In Maart 1899 werd door den gouverneur vau Portugeeschvriendschappelijke aanraking met de inboorlingen der bewuste
streek te verkrijgen na de plaats gehad hebbende wegvoering Timor gerapporteerd dat door lieden van het ons onderhoorige
van een elftal hunner , terwijl deze wegvoering voorshands ook als landschap \\ aiwikoe-Waihale, gelegen in Midden-Timor, en
eene voldoende représaille kon gelden , vooral daar, ook naar wel in het zuiden der ondcrafdeeling Beloe, een inval in het Portuhet oordeel van den resident, van eene nadere tucht'giug geen i geesch gebied was gedaan, waarbij roof en moord zouden hebben
plaats gehad. Het volgende is daaromtrent gebleken. Het Portuheil was te verwachten.
geesch landschap Manoefai. dat vroeger gestaan had onder de su
Blijkens het verslag van 1890 (blz. 32) was het nieuwe politiek prematie van Waiwikoe-Waihale. had in 1897 aanleiding gevonden
contract met Tidore van 22 October 1894 in Maart 1890 door om de oude betrekkingen met Waiwikoe-Waihale weder aan te
den Gouverneur-Generaal goedgekeurd en bekrachtigd o. a. onder knoopeu, wat het voldoen van eene jaarlijksche schatting aan dit
voorbehoud dat de daarbij behoorende omschrijving van het ge landschap moest medebrengen. In het begin van 1899 nu trokken
bied van bedoeld sultanaat zou worden vervangen door eene ver eenige hoofden van Waiwikoe-Waihale de grens over om van
beterde opgaaf. Van de dientengevolge onder dagteekening van den radja van Manoefai, dien zij volgens afspraak in een der Por18 September 1899 , in overleg met den sultan en de landsgroo- tugeesche landschappen Soeai of Kamanassa zouden ontmoeten ,
ten. vastgestelde verbeterde gebiedsomschrijving werd aanteeke- die schatting te innen. Den radja op de afgesproken plaats
ning gehouden bij gouv. besluit dd. 2 Mei 1900 n°. 27 , met niet aantreffende , zonden zij eenige lieden uit om hem af te
bepaling dat En in de plaats treedt van de oorspronkelijke opgaaf. halen. Drie daarvan werden op den terugweg aangevallen door
Met het zelfbestuur van Tidore werd voorts gedurende het menschen vau Raimea (Portugeesch Timor), waarop de hoofden
verslagjaar eene suppletoire overeenkomst gesloten, waardoor van Waiwikoe-Waihale naar hun land terugkeerden en daar
het Gouvernement, tegen jaarlu'ksche uitkeering aan het in- weeruraak namen op vier lieden van Raimea, die er slaven
laudsch bestuur van de bedongen schadeloosstelling, het recht verkochten. Alle vier werden gedood en hunne koopwaar (7
heeft verkregen om ook in het Tidoreesch gebied de tolheffing slavinnen) werd buit verklaard. Toen de posthouder voor
deze zaak in Waihale was, nam de radja van Waiwikoe
aan zich te trekken.
eene
uitdagende houding tegenover hem aan, te kennen gevende
Soortgelijke overeenkomst kwam ook tot stand met den sultan dat hij
was om tegen de lieden vau Raimea geweld
en de lundsgrooten van Ternate voor zooveel betreft de tot dit te gaan gereed
oefenen, en dat, mochten de Hollanders of Portusultanaat behoorende streken buiten de afdeeling Banggaai, in geezen hen
helpen zij gerust konden opkomen; hij
welke afdeeling de rechtenheffiug, ingevolge een op 10 Maart zou ze allen willen
wel
staan.
Naar aanleiding hiervan werd in het
1899 met het zelfbestuur van Ternate gesloten suppletoir con
van dit jaar de pantserdekkorvet Siinialnt naar Koepang en
tract , goedgek&nrd en bekrachtigd bij gouv. besluit dd. 31 Mei begin
daar op 12 Januari jl. naar de kust van Waiwikoe ge
1899 u'. 'ó . reeds met 1 Juli 1899 door het Gouvernement in van
dirigeerd
, waarheen ook de resident zich begaf per gouvernehanden is genomen.
mentsstoomschip Pelikaan, Den volgenden dag kwamen de schepen
Naar de afdeeling Banggaai moeten in het afgeloopen jaar aldaar aan en gingen de controleur en de posthouder, die insgelijks
ongeveer 500 onderdanen van het naburige, tot de residentie de reis medemaakten , aan wal om zoo mogelijk aanraking met
Menado behoorende landschap Todjo rijn uitgeweken, die zich de bevolking te krijgen en te onderzoeken of de ankerplaats in
de nabijheid van eenige kaiupong was gelegen. De sloep, die
de beide ambtenaren naar den wal had gebracht, kwam aan boord
terug met het bericht dat verder oostelijk moest worden geankerd,
') Hot over liet onderzoek lein'lHendo eedcelte van liet rapport is ■Op
drukt in de Javaacbfl Courant v:m 1 Juni 1'JUO.
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waarop werd verstoouid tot vóór de monding van eene l a g u n e ,
aan welker vertakkingen , volgens de opgave van een aan bet
strand ontmoeten i n l a n d e r , eenige kampongs op niet grooten
afstand van de kust moesten gelegen zyn. Vervolgens werd de
lagune met eene sloep opgevaren, doch daar zij zich reeds naby
de zee in drie takken bleek te splitsen en niemand met den
loop daarvan bekend w a s , werd op goed geluk de oostelykste
tak opgevaren. Toen men daar geen sporen van bewoning aantrof, werd des anderen d a a g s , weder met den controleur en den
posthouder, den middelsten tak opgeroeid en werden al spoedig (op
ongeveer 2 K.M. afstand van de kust) twee kampongs, met namen
Loöfoon en Debasa, bereikt. Ook werd vernomen dat de radja
NAI KALAW en diens zoon, welke laatste de bewuste beleedigende
u i t d r u k k i n g gebezigd h a d , de een weinig meer landwaarts in gelegen kampong Oemah Lor bewoonden. Na eenigen tyd verschenen NAI KALAW en de hoofden der beide eerstgenoemde kampongs.
H u n werd opgedragen den volgenden morgen met de andere
hoofden van Waiwikoe aan het strand te komen om eenige zaken
te bespreken. Het gelukte verder eene witte vlag in den top van
eene der midden in de kampong Loöfoon staande boomen te
bevestigen, ten einde, by eene eventueele beschieting, de p l a a t s ,
waarop gemikt zou moeten worden, van boord te kunnen waarnemen. De hoofden verschenen te rechter tijd aan het strand. Hun
werd toen de reden van de komst der schepen bekend gemaakt en de
keuze gelaten om óf binnen drie dagen eene boete ter waarde
van f 1200 te betalen , óf beschoten te worden. Toen de drie
dagen verloopen waren zonder dat de boete voldaan w a s , werd
besloten nog één dag te wachten, omdat van ter zijde vernomen
was dat de hoofden zich alsnog met de boete zouden aanmeldeD.
Daar echter ook deze termijn verliep zonder dat zij zich vertoonden,
werden den 19den J a n u a r i een 25-tal granaten in de richting
der kampongs geworpen. Met het oog op de minder gunstige
gesteldheid van het terrein en het gering aantal daarvoor beschikbare manschappen, werd er van afgezien om eene landingsdivisie van boord te zenden. Volgens van eenige inlanders, die
zich aan het strand v e r t o o n d e n , verkregen inlichtingen zouden
de kampongs Loöfoon en Oemah Lor door eenige granaten zyn
getroffen en eenige huizen zijn vernield , doeh geen menschen
zijn gedood of gewond. Verwacht wordt dat de i n d r u k , door deze
beschieting op de bevolking g e m a a k t , ruim voldoende is geweest
om herhalingen van het gebeurde voor den vervolge te voorkomen.
Den middag n a de beschieting gingen de beide schepen naar
Koepang terug.

ring het noodig dat nog eenige p u n t e n tot klaarheid worden
g e b r a c h t , waaromtrent in J u n i jl. den resident opheldering is
gevraagd.
In Mei en J u n i 1899 werden te Koepang door den waarnemenden resident alsnog beëedigd en in h u n u e waardigheid erkend
en bevestigd de reeds eenigen tyd te voren door de kiesgerechtigden in die landschappen respectievelijk tot , k o r n e l " van
Tefnai en tot radja van P a n gekozen titularissen. Beide landschappen, het eene administratief tot de onderafdeeling Babauw
en het andere tot de onderafdeeling Amfbeang b e h o o r e n d e ,
maakten eertyds deel uit van het voormalige ryk van GrootSonnebait, welk r i j k , doordien na het overlijden in 1885 van
den z. g. , keizer " (liorai) van Groot-Sonnebait die waardigheid
niet meer vervuld was g e w o r d e n , zich in verschillende kleinere
landschappen had opgelost, ieder met een zelfstandig bestuur.
Door den sedert verloopen tyd kon deze nieuwe toestand als gevestigd worden beschouwd. De erkenning der beide bestuurders
werd goedgekeurd bij gouv. besluit dd. 28 J a n u a r i 1900 n". 29.
Ten einde ook in dit gewest de niijnbouw-aangelegenheden in
zelfbesturend gebied tot de attributen van het Gouvernement te
doen behooren , behoudens verzekering aan de radja's en verdere
gerechtigden van een half aandeel in de van de ondernemers
ter zake te heffen betalingen , en met toepasselijk verklaring ook
op de ingezetenen van het betrokken landschap van de gouvernements-mynverordeningen , kwamen ook in 1899 weder eenige
overeenkomsten van dien aard tot stand , en w e l , behalve met
de hiervóór vermelde bestuurders van Tefnai en P a s i , ook met
die van Amarassi en Amfoeang-Xaiklioe, beide insgelijks op
T i m o r , zoomede met die van N i t a op Flores. Blijkens het vorig
verslag (blz. 43) waren in 1898 reeds dergelijke overeenkomsten
gesloten betreffende drie andere landschappen op T i m o r , één op
Flores , en de verschillende landschappen op Alor , P a n t a r , Kotti
en Savoe. Al deze overeenkomsten , op één na (die betreffende
Amfoeang-Timaoe-Sorbian op T i m o r , welks radja en fettors nog
niet in h u n n e waardigheid waren erkend en bevestigd), werden
goedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit dd. 8 Maart 1900
n \ 13.

De oneenigheden tusschen den radja van Larantoeka (NoordFlores) en de bergkampongs Leloba en Waebolong bleven voortduren. Niettegenstaande de radja in Maart 1899 eenige olifautstandeu ontving en aannam als bewijs dat binnenkort vrede zou
worden gesloten, werden iu Mei d. a. v. door zijne volgelingen
Hedert het in 't laatst van Maart 1899 door de op blz. 1 weder 3 koppen van de tegenpartij gesneld, zoodat waarschijnlijk
bedoelde gemengde (Nederlandsehe en 1'ortugeesche) com- de kans op vrede voorloopig verdwenen is. Op Zuid-Flores ontmissie beëindigde onderzoek nopens d e ' i n 181)7 en 1898 op de stond twist tusschen de radja's NE.\GK<> en LAKETKKK van Mangarai.
grens t'isschen Nederlandsch en Portugeesch Timor plaats gehad Eerstgenoemde werd iu Öctober 1899 gedwongen om de wijk
hebbende verwikkelingen deden zich in den verderen loop van te nemen naar E n d e h , waar hij de hul]) van den radja van dat
1899 tusschen de wederzijdsche onderdanen geen ernstige moeie- landschap inriep.
lijkheden voor. In Maait jl. is echter eene uit 14 huizen bestaande
Ook op Soemba werdeu weder verschillende kleine oorlogen
nederzetting van lieden uit h e t 008 onderhoorige landschap Asoe- gevoerd, waarbij als gewoonlijk gebruik werd gemaakt van gemanoe ( t ' i a l a r a n g ) . met name Fatoe Besi en deel uitmakende huurde berg-Endehueezeu , die de straudstreken op Boemha bewovan de landstreek Maoeboesa (op welke streek zoowel door het nen. H e t bestuur ondervond hiervan echter geene moeielijkheden.
ons onderhoorige Fialarang als door het onder Portugeesch gezag
Op de Solor- en Alor-eilanden werd de rust niet op ernstige
staande landschap Balibo aanspraak wordt gemaakt, en waarom- wijze verstoord. De vroeger te Trong op Adonare gevestigde
t r e n t in 1898 was overeengekomen d a t . zoolang de quaestie posthouder, wiens standplaats om de in het verslag van 1898
niet was u i t g e m a a k t , de streek tijdelijk zoowel door de Portu- vermelde redenen tijdelijk naar Menanga (Larantoeka) was overgeesehe als door de Nederlandsehe onderdanen als verboden gebracht, bleef nog op laatstgenoemde plaats gevestigd.
terrein soa worden beschouwd), afgeloopen door een 300-tal geW a t de veiligheid van personen en goederen betreft, onderwapende Balibo's, die door h u n n e overmacht de bewoners van Fatoe ging de toestand weinig verandering. In zake het geval met
Besi op de vlucht joegen . vee en sieraden roofden , de huizen j het onder Engelsche vlag varend loggerschip Beatrin, waarvan
i n de asch legden en daarna op hun terugtocht nog verschillende op blz. 4:i van het vorig verslag melding is g e m a a k t , is nader
pinangboomen omkapten. De inval, waaromtrent door den resident I gebleken dat het gebeurde inderdaad moest geweten worden aan
bij den gouverneur te Timor Dilly beklag is g e d a a n , was eene de bemanning zelve. De beide door de schepelingen weggeworpen
wraakneming voornamelijk over het Banleggen door Asoemanoe's geweren zijn door de bevolking teruggegeven en door de Indische
van maïs- en rijstaanplantingen in een uithoek van het verboden Begeering ter beschikking gesteld van den Britsehen cou?ul te
t e r r e i n , d i e , door eene licht verklaarbare misvatting '), geacht Batavia.
werd daarbuiten te vallen. Alvorens omtrent de verder onzerzijds
Op Kotti ging het aantal inlandsche Christenen eenigszins
in deze te doeiie stappen te beslissen, acht de Indische Kegeea c h t e r u i t , terwijl ook op Savoe en Soemba de resultaten van
den Protestantschen zendingsarbeid weinig gunstig worden g e noemd. In de onderafdeeling Beloe (Tiraor) maakte de Roomseh•) Zijn de in Asocmanoe verkregen inlichtingen juist, dan zou door de
katholieke missie eenige vorderingen. Omtrent de missie op Flores
opnemcrs, die, wat de binnengrens van Maoeboesa betreft, hun w r i k verzijn ditmaal geene berichten ontvangen.
richt hadden buiten tegenwoordigheid van onze op dat oogenblik elders confereerende ledeu der grenscoinniis.-ie, niet die geheele binnengrens al metende
De gezondheidstoestand liet in 1899 nogal te wenschen o v e r ;
gevolgd zyn , maar zouden zij een verkorten weg hebben genomen en van
vooral veroorzaakte de pokziekte in sommige streken aanzienlijke
uit een daar gelegen hooger punt een deel van den bewusten uithoek hebbeu
sterlte. Op Alor zou in 1898 en 1899 te zamen . naar schatting van
„geplanehetecrd". Daardoor was men in Asoemanoe, van waar tal van hoofden
den posthouder, ongeveer '/i der bevolking aan deze ziekte overen minderen de werkzaamheden der opnemers hadden bijgewoond, in de
leden zyn. Zoowel ten behoeve van de Alorsche bevolking als van
meening gebracht dat de gevo'gde kortere weg tevens de eigenlijke grens
de bewoners der onderafdeeling Beloe werden in den loop van
van dit gedeelte van Maocbjcsa was.

ia.
Koloniaal verslag van 1000.
1899 twee vaccinateurs tijdelijk boven de formatie in dienst gesteld.
Onder het vee kwamen geen ziekten voor.
In de onderafdeeling Beloe (Tinior) en op ftotti was de toestand
van den handel in 1899 nog minder bevredigend dan in het
voorafgegane jaar. De waardecijfers van in- en uitvoer te Koepang
gingen echter een weinig vooruit en ook elders in het gewest
was het vertier levendiger dan in 1898.
De rjjstoogst viel over het geheel ongunstig uit. Djagong en
gierst gaven een bevredigend beschot, behalve op Alor en in
enkele streken van ï i m o r . Op Zuid-Flores had men een bijzonder
voordeeligen klapperoogst. De inzameling van boschproducten
gaf geen reden tot klagen.
§ 20.

Jinli en Lombok.

In de gouvernements-afdeelingen Boeleleng en Djembrana (Bali)
en Lombok hadden geene feiten van politieke beteekenis plaats.
I n eerstgenoemde afdeeling werden de moeielijkheden met de
bevolking van het district M W U L waarvan in het vorig verslag
(blz. 4b) melding is g e m a a k t , in het begin van 1899 geheel
uit den weg geruimd. Op Lombok werden , evenals in vorige
j a r e n , na afloop van den rijstoogst weder geruchten verspreid
omtrent te verwachten woelingen, welke geruchten zich echter niet
hebben bewaarheid. De geest ten opzichte van het bestuur is er
zoowel bij Baliërs als Sassaks over liet algemeen goed te noemen ,
doch onder de laatsten heerscht, vooral bn, sommige aanzienlijke families , nog veel naijver op elkanders bezittingen en r a n g , waaruit
soms het streven voortvloeit om tegenstanders, in het bijzonder
als zij tot de hoofden behooren , door het verspreiden van valsche
geruchten in moeielijkheden te brengen. Overigens hebben de toestanden op Lombok zich kalm verder ontwikkeld , en daar de bevolking zich ongestoord aan den landbouw heeft k u n n e n wijden, is
volgens het gewestelijk verslag het gebrek onder haar geweken
en de welvaart toegenomen. In verband met dezen gunstigen
staat van zaken kon in den loop van 1899 de sterkte van het
garnizoen te Ampenan opnieuw aanzienlijk verminderd en tot
ée'n compagnie teruggebracht worden. Met goed gevolg werd
gestreefd naar verdere verplaatsing van een deel der bewoners
van het zwaar bevolkte West-Lombok n a a r de streken van MiddenLombok , waar ruimer gelegenheid tot uitoefening van den landbouw bestaat.
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daarvan al aanstonds aanteekening gehouden by proces-verbaal
dd. 8 .Maart 1900, tevens behelzende de voorloopige aanstelling,
in afwachting van de definitieve beschikking van den Gouverneur-Generaal , van den bestuurder DKWA G'IH: RAKA tot stedehouder (wakil) yan het Gouvernement in G i a n j a r , zoomede de
daarop door DEWA 6 ' D S RAKA afgelegde verklaring dat hy zich
in die nieuwe hoedanigheid steeds als een goed en getrouw regent
van het Gouvernement zal gedragen. Van de nieuwe positie van
Gianjar werd door den resident schriftelijk kennis gegeven aan
den stedehouder van K a r a n g A s e m , en verder aan de vorsten
van Bali, wat deze laatsten betreft, niet a a n m a n i n g om zich van
verdere vijandelijkheden tegen Gianjar te onthouden en onder
mededeeling dat zulke vijandelijkheden voortaan beschouwd
zouden worden als mede gericht tegen het Gouvernement. Door
den dewa agoeng van Kloengkoeng is daarop in gematigde termen
tegen de aanvaarding door het Gouvernement van het aanbod
van het zelfbestuur van Gianjar geprotesteerd, op grond dat dit
landschap reeds te voren aan hem zou ziju afgestaan. Daar hij
voor deze bewering echter geene bewijzen kon bijbrengen, de
bestuurder van Gianjar haar stellig tegensprak en zij, ook naar
de overtuiging van den resident, gegrond op verschillende a a n wijzingen . bezijden de waarheid w a s , is den dewa a g o e n g , met
wederlegging van zijne b e w e r i n g e n . uit naam van de Indische
Regeering nader medegedeeld (20 Maart) dat hetgeen laatstelijk
ten opzichte van Gianjar was besloten onherroepelijk vaststond
en daaraan niets viel te veranderen. Eerst nadat dit nader schrijven in Kloengkoeng ontvangen was , bereikten den resident ook
de antwoorden der radja's van B a n g l i , Badoeng en T a b a n a n ,
blijkbaar opgesteld in overleg met den dewa agoeng en dan ook
diens vermeende aanspraken op Gianjar steunende. Aan elk der
drie radja's heeft nu de resident e»n afschrift doen toekomen
van zijn hiervóór bedoelden tweeden brief aan den dewa a g o e n g ,
met uitnoodigiug om , ter voorkoming van moeielijkheden , zich
stipt te houden aan de daarin vervatte eindbeslissing van den
Gouverneur-Generaal.
Ten einde voor Gianjar's naburen de ten opzichte van dat
landschap
getroffen
maatregel als 't ware aanschouwelijk
te maken, is er voorloopig gedurende eenige weken achtergebleven
de voor de landrente-aangelegeuheden en de politieke aanrakingen
met de Balische vorsten ter beschikking van den resident gestelde
controleur, die op zijne reizen door het landschap tot het verzamelen van gegevens nopens de inrichting van het bestuur, de
: maatschappelijke instellingen, enz., zoowel bij den stedehouder
I als bij de verschillende poenggawa's alle gewenschte medewerking
! ondervond. Ook na het vertrek van den controleur bleven ,
j volgens de jongste berichten, orde en rust in Gianjar ongestoord.
Naar aanleiding van bjj het bestuur ingekomen berichten
omtrent w r e e d h e d e n , gepleegd bn' de terechtstelling in Bangli
' van een Chinees — Bauglisch onderdaan — die met eer landi genoot zich aan diefstal in het vorstenverblijf had schuldig <_re! m a a k t . werd de radja van Bangli ter zake terechtgewezen. Te
! zijner verontschuldiging voerde de vorst aan dat het feit buiten
i zijn weten was gepleegd , daar hem de zaak eerst later g e r a p i porteen! was. E e n paar maanden daarna werd in hetzelfde landschap een Chinees — onderdaan van het G o u v e r n e m e n t — door
eenige zijner landgenooten op gruwelijke wijze doodgemarteld,
omdat zij hem verdachten van een h u n n e r familieleden te hebben
vermoord. Ook over deze zaak is den radja het noodiee voorgehouden.

De politieke toestand in de niet onder ons rechtstreekseh bestuur gebrachte streken op Bali bleef onbevredigend. N a d a t
B a n g l i , aan welks zijde Kloengkoeng en Badoeng staan , eenige
malen een inval in Gianjar gedaan had , waarbij eenige dessa's
verwoest en vele lieden gedood w a r e n , wendde de bestuurder
van laatstgenoemd landschap , de in December 1890 van gouvernementswege als radja erkende DF.WA G'IU: RAK/, (verg.
het verslag van 1897, blz. 37), zich opnieuw tot het bestuur te
Boeleleng (Mei 1899), met verzoek om eene betere verstandhouding
tusschen hem en zijne vijanden in het leven te roepen. Naar aanleiding daarvan werden ook n u , evenals in April 1898, aan de
betrokken vorsten de nadeelen van den bestaanden toestand
onder het oog gebracht en hun de raad gegeven om in vrede
en vriendschap met elkaar te leven ter bevordering van de belangen der aan h u n n e zorg toevertrouwde bevolking. Deze
vertoogen verhinderden niet dat tegen het einde van 1899 op
last van den radja van Bangli opnieuw vijandelijke invallen in
Gianjar gedaan en vele dessa's in de asch gelegd werden. Dit
leidde er vermoedelijk toe dat omstreeks het begin van dit
jaar door den bestuurder van G i a n j a r , ook uit naam van
Met den bestuurder van Tabanan rezen eenige moeielijkheden
zijne familieleden en van al de p o e n g g a w a ' s , de tusschenkoinst naar aanleiding van het eigenmachtig aanhouden aldaar van
van het Gouvernement werd ingeroepen om het landschap gouvernements onderdanen als represaille-maatregel voor het
tegen zijne vijanden in bescherming te nemen en het daar- niet-uitleveren van eenige zijner slavinnen, die naar Djembrana
toe in eene zelfde verhouding tot het Gouvernement te bren- de wijk hadden genomen. Deze quaestie werd echter tot eene
gen als K a r a n g Asem. Daar de Indische Begeering van oor- bevredigende oplossing gebracht, toen de gelegenheid zich voordeel was dat langs dien weg voor het Gouvernement de beste deed tot eene persoonlijke bespreking met den radja.
gelegenheid zou ontstaan om geleidelijk meer zijn invloed in
De overige aanrakingen met de zelfbesturen op Bali bepaalden
Zuid-Bali te k u n n e n doen gelden en zóó op duurzame wijze te
zich
in hoofdzaak tot de briefwisseling over geschillen tusschen
geraken tot herstel van den vrede a l d a a r , machtigde zij den
resident om het aanbod van het zelfbestuur aan te nemen, mits wederzijdsche onderhoorigen en verzoeken om opsporing en
vooraf door besprekingen met den vorst en de poenggawa's zich uitlevering van gevluchte misdadigers. Van de zijde -van 's Gouervan overtuigd te hebben dat de Gianjarsche bestuurders zich vernements stedehouder in Karang Asem wordt te dien aanzien
van de beteekenis der nieuwe verbcjuding volkomen bewust bij voortduring de meeste medewerking ondervonden.
De verhuizing van lieden uit de zelfbestureude landschappen
w a r e n , b . v. wat betreft de verplichte opvolging hunnerzijds
van de regelingen, die door de Regeering met opzicht tot Gianjar ! naar het gouvernementsgebied hield ook iu het afgeloopen j a a r
n u t t i g en noodig geoordeeld zouden worden. Toen het zelfbestuur i op kleine schaal aan.
Ten aanzien der veiligheid van personen en goederen, hoewel
bij 's residents daarop gevolgd bezoek aan Gianjar ter zake volkomen op de hoogte bleek te zijn, werd het aanbod door den nog veel te wenschen overlatende, valt gaandeweg verbetering
resident namens het Gouvernement voorloopig a a n v a a r d , en te bespeuren. H e t aantal zware misdrijven verminderde.
Onder de heidenen aan de zuidkust van Lombok gingen weer

r*.
Koloniaal verslag van 1900.
enkelen tot den [slum over. Volgens het gewestelijk verslag
zou onder de Sassaksche bevolking op Lombok een duidelylc
streven merkbaar zijn tot het steeds strenger inachtnetnen van
de godsdieiistvoorschiii'ten. Xa den oogst werd onder haar cent'
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ruim 1700 andere inlanders) minder bedroeg dan op uit. 1 8 9 8 ,
was ten opzichte van E u r o p e a n e n het gevolg hiervan dat de ver
liezen aan dien landaard (enkel doordien zooveel meer militairen
dan in 18:'8 met gagemeut het leger verlieten, dan wel na
beweging op touw gezet (welke echter na eenigen t\id ranself atloop van hun detacheeringstemiiju herwaarts terugkeerden)
weer verliep) om aan te sporen tot het ijverig houden van de g r o o t e r , en (door mindere aanbrengst van suppletietroepen) de
dagelijksche gebeden en het trouw bezoeken van de moskeeën. winsten kleiner waren dan in 18'.'8 (verhezen: 2 4 3 5 ; w i n s t e n :
In verscheidene dessa's verrezen nieuwe bedehuizen ot' werden 1489, tegen respectievelijk 2231 en 2343 in 1893), terwijl ten
de bestaande verfraaid. Het aantal Mekkagangen, Tan Lombok opzichte van Amboineezen en andere inlanders de oorzaak hierin
afkomstig, was in 1899 geringer dan het j a a r te v o r e n , doch ligt d a t , wegens het zoogoed als gesloten bl|j ven van de w e r v i n g ,
er bevonden zich vele aanzienlijken onder hen. In vergelijking nagenoeg enkel verliezen waren te boeken (2065 man , zijnde bijna
met den tijd van het inlandsen vorstenbestuur is het aantal 300 meer dan in 1898, een verschil d a t , op p. m. een 60-tal meer
bedevaartgangers zeer gestegen.
sterfgevallen n a , overigens zoogoed als geheel ontstond doordien
Het gansche j a a r door bleven in de afdeeling Boeleleng (Bali) ook ouder deze militairen het aantal van hen die met gagement het
koortsen met dysenterie-verschijnselen heenehen, welke vooral leger verlieten grooter was dan het jaar te voren). Detailcijfers
vele kinderen ten grave sleepten en in de laatste maanden van uopens de winsten eu verliezen zijn, als gewoonlijk, opgenomen
1899 in sommige dessa's zelfs een epidemisch karakter aannamen. in voormelde bijlage A (thans in tabel 8).
I n de afdeeling Djembrana (Bali) en op Lombok kwamen ook
Vergeleken met de cijfers der .tegenwoordige" formatie wijst
koortsen v o o r , doeh van goedaardiger karakter en de toestand de hiervóór opgegeven s t e r k t e , voor zooveel de officieren betreft
kon er uit .een gezondheidsoogpunt gunsiig genoemd worden. (als zoodanig ook medetelleude de onderluitenants en de adju
Speciaal wat Lombok betreft, viel op eene aanmerkelijke ver dant-onderofficieren dienstdoende als officier), op eene toeueming
betering to wijzen in vergelijking met eenige jaren geleden.
van liet incompleet van 48 tot 105 , en wat de onderofficieren
In Oost-Lombok heerschte gedurende eenige maanden onder en manschappen aangaat, op eene afneming van het overcompleet
het vee eene ziekte , waaraan een paar honderd beesten bezweken. van 5427 tot 3514. Bij de infanterie bleef toch de sterkte ad
Hoewel in 1899 de oogst in eenisre dessa's van Zuid-Lombok 30917 man de .tegenwoordige" formatie, die slechts 27 207 man
mislukte en iu de afdeeling Djembrana niet zoo groot was als vorderde, nog met 3(350 man te boven gaan , en ook bij de andere
het j a a r te v o r e n , waren de uitkomsten van den rQStbonw over i wapens , evenals bjj het korps marechaussee , bestond eenig over
het geheel bepaald gunstig te noemen. Van de meeste tweede compleet, m a a r , vermits bij enkele onderdeden van het l e g e r ,
gewassen werd eveneens een bevredigend beschot verkregen. hoofdzakelijk bij den hospitaaldieust en bij het schrijverspersoOp Bali gaf de koffiecultuur iets betere uitkomsten dan in 1898. ■ n e e l , het door de formatie gevorderd aantal plaatsen niet ten
Veel giug in het artikel echter niet o m , ook door de lage prij volle d>or militairen was bezet (te hunner vervauging was voor
zen . waarin eerst tegen het einde van het jaar eenige verbete het meerendeel burgerpersoneel in dienst), wijzen de eindcijfers
ring kwam. Klappers werden in ruime hoeveelheid geoogst en van den sterktestaat op een overcompleet v a n , zooals gezegd,
in den vorm van Copra in den handel gebracht; daarvoor wer , 3514 man (996 E u r o p e a n e n , 874 Amboineezen eu 1(344 andere
den goede prijzen bedongen.
inlanders).
Van de ruim 30 900 iufanteristen , ongerekend het meer dan
1200 man sterke en ruim voltallige korps marechaussee in Atjeh ,
D. L a n d m a c h t .
waren er bij het veldleger ingedeeld 10 844, namelijk 15 205
(zijnde 1(338 meer dan de formatie eischte) bn' de 18 veldbataljons , welke — door reorganisatie achtereenvolgens in Juli en
§ 1. Leemde
ttrijdkrachten.
December van het 7de en 8ste — thans alle op de bij St. 1893
Samentleüi»g en ttcrkte van hel leger. In bijlage A hierachter n°. 91 aangenomen nieuwe formatie zijn gebracht, terwijl de
zgn weder, behoudens enkele bekortingen , de verschillende sta ; overige 1639 man van het veldleger twee reservebataljons vormden,
tistische gegevens betreffende het leger over het jongst verloopeu te zanien niet eene formatie van 1503 man , waarbij dus 131 man
jaar bijeengebracht. Tot toelichting van de opgaven , met betrek ; overcompleet waren. Van de bedoelde 10 844 man veldtroepen ,
king tot de samenstelling en sterkte meer bijzonder in tabel 1 nagenoeg hetzelfde getal als op uit. 1893 toen het cijfer 1G 822 be
dier bijlage v e r v a t , zij hier het volgende aangeteekend.
liep, waren er — na aftrok van zieken eu geè'vaeueerden en van heu
Oe , normale " formatie onderging gedurende 1899 geen andere ! die om andere redenen niet tot uitrukken konden worden a a n 
wijzigingen dan d i e , waartoe betrekking heeft het Koninklijk gewezen — beschikbaar om te velde te gaan 14 HG , d. i. 83.8 pet.
besluit dd 8 Juni 1899 n . 55 (St. n". 231), welke wijzigingen vau de sterkte der veldtroepen, t e g e n , op uit. 1898, 1 4 1 8 4 ,
niet van genoegzaam belang zijn om hier in bij/.ouderheden te of 84.3 pet. vau de aanwezige sterkte. Naar de landaarden was
worden vermeld.
de verdeeling a l d u s :
In de a tegenwoordige" (tijdelijk geldende) formatie kwamen
Uit. 1808.
Uit. 1899.
echter vry belangrijke wijzigingen , zoodat zij op uit. 1899 27 Europeanen (en Afrikanen) . . .
4 448 = 78.1 pet.
1916 = 8 0 4 pet.
officieren en ruim 900 militairen beneden dien rang minder aan Amhoineezen
I J i 6 = TM „
2 315 = 80.4 „
7410 = 90.3 ..
('. S83 = 87.8 „
wijst dan het j a a r t e v o r e n . W a t de infanterie betreft, verdwe A n i e r e inlanders
nen uit deze formatie, door opheffing of inkrimping van onderdee14 181 = 84.3 pet.
11 110 = 83.8 pet.
len die niet of nog niet in de normale formatie waren opge
nomen , zelfs 80 officiereu en p. m. 160J onderofficieren en min
Over het algemeen kan gezegd worden , dat de toestand waarin
deren , namelijk door opheffing — en iusmelting bij de andere het hoofdwapen , de infauterie , verkeerde, in den loop van 1899
korpsen — van het rekrutenbataljon en van de geruimen tijd merkbaar beter w e r d ; want terwijl de sterkte daalde van 34 398
bijeengehouden compagnie der Koloniale Reserve , en verder door tot 30 917 m a n , nam het aantal dergenen die aanstonds beschik
i n k r i m p i n g zoowel van de garnizoensbataljons in Atjeh en onder- b a a r waren tot uitrukken slechts af vau 25114 tot 21527 man.
hoorighedeu als van de bezetting op L 0 , " h o k . Daar echter voor
het mede nog niet in de normale formatie tellende korps mare
Plaalselijhe indêdimg. Tegelijk met de in het vorig verslag (blz.
chaussee in Atjeh besloten werd tot eene uitbreiding met 11 45) vermelde inkrimping van de formatie der bezettingstroepen
officieren en ruim 700 gegradueerden en■ ongegradueerden , en in A t j e h , werd bij gouv. besluit vau 3 Maart 1899 n . G een
voorts om andere redenen uit de . t e g e n w o o r d i g e " formatie nieuwe indeelings- eu einplaceinentstaat voor het wapen der
werden afgevoerd 8 officieren (hiervan 7 bij artillerie, g e n i e ë n cavalerie vastgesteld , ter vervanging van d i e n , welke bij gouv.
militaire administratie) en p. m. 80 militairen beneden dien rang besluit dd. 8 September 189G n". 23 was gearresteerd. Reeds
(bijna uitsluitend by den hospitaaldieust) werd ten slotte de ver binnen eenige weken (tegen het einde van April) was aan de
mindering teruggebracht tot de hiervóór 't eerst opgegeven cijfers.
nieuwe legering vau genoemd wapen uitvoering gegeven.
De ilerkte van het leger ging gedurende 1899 terug van 1428
De bezettingstroepen op Lombok, laatstelijk bestaande uit een
officieren en als zoodanig dieustdoenden benevens 42 285 mili tijdelijk boven de formatie gevoerd garnizoensbataljon van 10
tairen beneden den rang van officier tot respectievelijk 1345 en officieren en 278 man (94 Europeanen eu 184 iulanders) en een
89888. Het feit dat de sterkte aan onderofficieren en minderen tij'dclijk aan zijne bij de legerformatie aangewezen bestemming
(over de officieren en als zoodanig dienstdoeuden zie hierna onder o n t t r o k k e n detachement vesting-artillerie, werdeu bij gouv. b e 
run het korft» of/f eieren") op uit. 1899 derhalve p. m. sluit dd. 29 September 1899 n ' . 22 teruggebracht tot eene
m Aanvulling
2"sö0 mau (ruim 950 Europeanen , p. m. 200 Amboineezen eu garui/.oenscompagnie sterk 4 officieren en 150 man (34 E u r o p e -

|5.
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anen en 116 inlanders). Het detachement vesting-artillerie kon wegens langdurigen dienst had moeten ondervinden (verg. vorig
dientengevolge fa December ]8(J'J naar Java tcrugkeeren.
ver.ii.g, blz. 44), ten gevolge dat in 1899 het cijfer der vertrokVan het garnizoensbataljon van Sumatra's Oostkust betrokken , ken ufficieren-verlofgangers dat der teruggekeerden aanmerkelijk
ingevolge de gouv. besluiten dd. 21 Juni 1809 n". 2 en 13 .Januari overtrof. (Voor nader gespecificeerde gegevens omtrent de winsten
1900 ii". 1(5, twee mobiele colonnes, elke ter sterkte van 4 officieren en verliezen aan officieren zie het vijfjarig overzicht in tabel *
en 150 minderen, een bivak te Tandjoeng Kala (ter Oostkust van bylage A.)
van Atjeh). Deze troepenmacht was aldaar in het begin van
Nu de regeling omtrenl de buitenlandsche verloven weder
Februari 1900 in haar geheel aangekomen , in verband waar- regelmatig werkt, laat het zich aanzien dat het aantal terug»
mede op hetzelfde tijdstip de post Tandjoeng l'oera (residentie keerende verlofgangers weder tegen dat der vertrekkende zal
Oostkust van Sumatra) werd ontruimd, in afwachting van de gaan opwegen. Zoowel uit aanmerking hiervan, als op grond van
voorgenomen herziening der formatie en dislocatie van evenge- de overweging dat, bij het tot stand komen van de voorgenomen
noemd garnizoensbataljon werd verder bij gouv. besluit dd. 10 reorganisatie der garnizoens-infanterie, de eischen der formatie,
Maart 1900 n". 0 de militaire post te Boekit Koeboe (mede in nog meer dan reeds in 1899 het geval was, zullen verminderen,
laatstgenoemde residentie) opgeheven, onder bepaling dat de be- werd er geen aanleiding gevonden om ter zake van het voorbijzetting in haar geheel zou overgaan naar Koeala Sitnpang.
gaande incompleet aan officieren tot buitengewone voorzieningen
Na beëindiging van de expeditie in het landschap V Kotta te besluiten. Te minder deed zich de noodzakelijkheid daartoe
(Midden-Sumatra) bleef in dat gebied nog eenige infanterie gevoelen met het oog op de zeer bevredigende uitzichten omtrent
achter, en wel te Bangkinang 1 compagnie en te Poelau Gedang de kansen van aanvulling in 1900. Te dezen aanzien zy verwezen
een detachement, beide van het 17de bataljon te Padang. Hei naar de tabellen '-1 en 13 van bijlage A.
detachement van Poelau Gedang keerde in de eerste helft van
Maart 1900 te Padang terug.
Foorziminij in de behoefte aan militairen beneden den ran<i van
Gedetailleerde opgaven omtrent de sterkte van de in elk militair officier.
tabel 8 van bijlage A vindt men een uitgewerkt
commandement bij het einde van 1899 aanwezige troepenmacht numeriek Inoverzicht
van de gedurende de laatst verloopen vijf
vindt men sub 4 van bijlage A ; voor de standplaatsen der ver- jaren
bij het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden
schillende troepenafdeelingen wordt verwezen naar blz. 425 430 den rang
van officier en van de daartegenover staande verliezen ;
van deel I van den lndischen Regeeringsalmanak voor 1900.
in tabel 11 eene vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen, en in tabel 12 een uitgewerkt overzicht alleen over
Aanvulling van het korps officieren. Terwijl in 1899 het aantal 1899 nopens de winsten en verliezen aan kader.
der in de sterkte tellende officieren, door grootere verliezen dan in
Wat het niet-Europeesch element betreft, bleef gedurende het
1898, voornamelijk door stijging van het aantal der met verlof
geheele
jaar 1899 de werving van Amboineezen en andere inlanof wegens afloop van hun detaclieeringstenuijn naar Nederland
vertrokkenen, tegen een in verhouding tot andere jaren belangrijk ders gesloten, uitgenomen wat betreft de als pupillen bij de korpsen
lager cijfer der van verlof in Indië teruggekeerden, afnam met aan te nemen soldatenkinderen van inlandschen landaard.
Ten aanzien van de werving hier te lande valt op te merken,
91 (van 1330 tot 1239) ' ) , en bovendien ook het aautal als 2deluitenant dienstdoende adjudant-onderofficieren met 10 (van 51 dat, in verband met de geringere behoefte aan uitzending van
tot 41) verminderde, werd tegelijkertijd het aantal voor 2de-lui- suppletietroepen — gevolg van de nieuwe formatie der bezetting
tenants in de plaats tredende onderluitenants weder vermeerderd , van Atjeh (zie vorig verslag, blz. 45) en van de insmelting
ditmaal met 18, zoodat het klom van 47 tot 65. De sterkte aan van het overcompleet —, bij Kou. besluit dd. 27 Mei 1899 n". 74
officieren en als zoodanig dienstdoenden gaf dus op uit. 1899 ten de gelegenheid tot detacheering naar Indië van onderofficieren ,
slotte, vergeleken met uit. 1898 , nog een nadeelig verschil van 83. behoorende tot het leger hier te lande, en van ingelijfden bij
En daar op laatstgenoemden datum aan de destijds geldende de militie te land , tijdelijk werd opgeheven , in verband waarcijfers der „ tegenwoordige" formatie 48 officieren ontbraken, mede de detacheeringstermijn van reeds in Indië gedetacheerden
zou dus bh' het einde van 1899 het tekort zijn gestegen tot 131, van beide categorieën niet meer werd verlengd. Uit tabel 9 ,
indien niet de eischen dier , tegenwoordige" formatie inmiddels die een overzicht geeft van de werving hier te lande gedurende
vijf jaren en tevens reeds over de eerste helft van
met 26 officieren of als zoodanig dienstdoenden waren vermin- de laatste
2
derd; het incompleet bedroeg dus 105, maar is feitelijk terug te 1900 ), blijkt dat ook overigens de uitkomsten der werving, die
brengen tot 92, als men in aanmerking neemt dat in het incom- uit aanmerking van het bestaande overcompleet niet bijzonder
pleet aan officieren-apothekers, ten getale van 12 , ruim voorzien werd aangemoedigd, bij de vorige jaren zeer ten achter bleven.
kou worden door de boven de formatie in dienst zijnde militaire In tabel 10 zijn ouder gewoonte de uitkomsten weergegeven geapothekersbedienden , en dat van de 4 officieren , in de formatie durende de op 1 .Juli jl. verloopen twee semesters verkregen met
uitgetrokken als adjudanten van den Gouverneur-Generaal, er, de verpleging van reconvalescenten bij de daarvoor bestemde
overeenkomstig de daartoe bestaande bevoegdheid , één tot de afdeeling der Koloniale Reserve te Zutphen. Van 1 Juli 1899
marine behoorde. De bedoelde 92 onbezette plaatsen waren over tot 1 April 1900 klom bet aantal reconvalescenten gestadig,
de verschillende wapens en dienstvakken verdeeld als volgt: in- van 446 tot 522, en daar het zich liet aanzien dat die toenefanterie 48 (het cijfer zou 45 hebben bedragen wanneer niet 3 ming der sterkte nog zou voortduren , terwijl de localeu te Zutinfanterie-officieren onbezette luitenantsplaatsen bij het korps phen reeds overvuld waren, moesten spoedig maatregelen worden
genietroepen hadden iugenomen), cavalerie 1, artillerie 19, genie 6 genomen om meer verplegingsruimte te verkrijgen. Daar vooral
(hierbij in aanmerking nemende dat voor 3 andere vacatures over ook het aantal bedlegerigeu was gestegen , werden , in overleg
infanterie-officieren beschikt werd), militaire administratie 7 , met den Minister van Oorlog, al dadelijk een twintigtal hunner
officiereu van gezondheid 7 , andere onderdeelen van het leger 4. geëvacueerd naar het militair hospitaal te Maastricht, waar zij
Dat deze cijfers voor sommige wapens ongunstiger waren dan onder direct toezicht van een met verlof in Nederland aanweop uit. 1898, zoo bijv. wat infanterie en artillerie betreft, zigen officier van gezondheid van het Indisch leger worden verbij welke toen slechts 18 en 2 officieren ontbraken , is voor- zorgd , terwijl tevens maatregelen werden genomen om van de
namelijk toe te schrijven aan abnormale oorzaken. In verband zooeven bedoelde ruime ziekeninrichting een gedeelte af te
toch met de in 1894 op ruime schaal plaats gehad hebbende scheiden en speciaal in te richten tot ontlasting van de meer
detacheeringen voor vijf jaren keerden in 1899 eeu grooter en meer overbevolkt gerakende kazernen te Zutphen.
aantal officieren van het Nederlandsche leger herwaarts terug
Op 1 Juli jl. telde de Koloniale Reserve aan onderofficieren
dan als gedetacheerd in Indië aankwamen, en voorts had de en minderen in 't geheel 2351 man, namelijk in Indië 1438 3)
stremming, welke in 1898 het verleenen van buitenlandsch verlof en hier te lande 913 man. Deze laatste sterkte was, met de
daarbij behoorende 27 officieren , over de afdeelingen van het
') Onder liet totaal van 1330 officieren waren er 9 5 , en onder dat van
1239 waren er 05 begrepen (2 kapiteins, 41 eerste- en 22 tweede-luitcnants),
die van het Nederlandsche leger bij het Indische waren gedetacheerd. Niet
gedetacheerd op den voet van het Kon. bea'uit dd. 18 Augustus 1871 n°. 10
( 8 t n°. 176). telden zjj in de sterkte allen als tweede-luitenant. Detacheering
als hu gemeld besluit bedoeld , d. i. over en weder, bleet'ook in 1899 achterwege , en z a l , in afwachting van het advies der staatscommissie in zake
eventueele samensmelting der Nederlandsche en Indische oiticierskorpsen (zie
vorig verslag, blz. 44), in 1900 evenmin plaats hebben.

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1900—1901.

5) Gedurende bedoeld semester kwamen 10 detachementen suppletietroepen
en 1 detachement der Koloniale Reserve in Indië i n , respectievelijk sterk
340 en 100 man (onderofficieren en minderen), zoomede 3 niet bij detachementen ingedeelde onderofficieren, terwijl op 1 Juli jl. naar Indie nog onderweg waren 2 detachementen, elk ter sterkte van 32 man.
') Hij dit cijfer is nog geen rekening kunnen worden gehouden met de
mutatiën gedurende de m a n d e n Mei en Juni jl. in Indië voorgekomen.
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korps te Zutphen en te Nijmegen verdeeld als volgt:
Officieren
1°.

bij de reconvnlescenten-Ef'deeling te Zutpheu.
bij het valide gedeelte te Nijmegen

.

10

Onderollicierea
en minderep.
5S0

17

387

27

913

Onder de 526 onderofficieren en minderen, sub 1". bedoeld,
tellen 02 man vast personeel, en onder de 387 man, sub 2".
vermeld, waren er 151 die nog niet in Indië gediend hebben.
Wat de in Indië dienende 1488 onderofficieren en minderen der
Koloniale Reserve betreft, onder hen waren er 933, die zich
aldaar voor de eerste maal bevonden.

zijn ingetreden, — terwijl na 1 Juli 1901 tot de 1ste en tot de
2de categorie worden toegelaten jongelingen die het 8ste levensjaar hebben volbracht en het 14de levensjaar niet zijn ingetreden ,
waarvan zy , die het 13de levensjaar zijn ingetreden, dadelijk
in de 2de categorie worden geplaatst. De pupillen der Iste categorie worden verpleegd en opgeleid in het Protestantsche weeshuis te Saraarang, in het gesticht der vereenigiug Hulpfonds
van den H. Vincentius ii Paulo te Buitenzorg of in de Jongensweezeninrichting te Soerabaija. Aangezien de noodzakelijke verbouwing van het Protestantsche weeshuis te Samarang op 1
Januari 1900 nog niet was beëindigd, zou met de opneming
van jongelieden in dit gesticht eerst op 1 Juli 1900 een aanvang kunnen worden gemaakt.

VoorUopigt militaire tpoorwegeommittie. De commissie vorderde
Mililnir onderwijl. Tabel 13 van bijlage A bevat numerieke
opgaven betreffende de bij de verschillende inrichtingen van in 1899 zóóver met hare werkzaamheden dat kon worden overmilitair onderwijs hier te lande voor Indisch officier in opleiding gegaan tot het doen van voorstellen betreffende het in het leven
zynde leerlingen, zoomede omtrent die bij de militaire school roepen van eene permanente militaire spoorwegcommissie. Het
te Meester-Cornelis. In genoemd overzicht vindt men tevens in 1898 bij wijze van proef bij het leger ingevoerde, Reglement
gegevens ten aanzien van het aantal der tot het Indische leger betreffende het militair vervoer over de spoorwegen "' (zie vorig
behoorende officieren die de lessen aan de Hoogere Krijgsschool verslag, blz. 46) wordt thans, op grond van de met die proefneming verkregen uitkomsten , herzien.
te 's-Graveuhage volgen.
By Kon. besluit van 27 December 1899 n". 17 werden twee
Bnwaneniiig. In 1899 werd ook bij de garnizoens-infanterie op
leerlingen der Hoogere Krijgsschool, de lste-luitenants der infan- Lombok en in de residentiën Amboina en Ternate het repeteerterie C. J« ASSEI.HERGS en M. J. Nix , aangewezen om, in het geweer, model '95, iu dienst gesteld, en daarmede was by de
belang hunner verdere vorming in algemeen krijgskundige rich- geheele infanterie de nieuwe bewapening ingevoerd. B\j het einde
ting , als militair attaché bij den staf der zich te velde bevin- des jaars waren van het nieuwe wapen 30 446 stuks in gebruik
dende legermacht van de beide Republieken in Zuid-Afrika de by de korpsen of voorhanden in de wapenmagazijneu . terwijl
krijgsverrichtingen aldaar bij te wonen. Ook aan de Britsche Re- 4927 stuks in de oorlogsmagazijnen waren opgelegd. In de eerste
geering was de toelating van twee militaire attaché's bij den staf maanden van 1900 is de voorraad nog aangevuld met 4791 stuks
harer troepen gevraagd, maar Harerzijds kon, nadat ook aan behoorende tot de in 1899 bestelde partij van 5000, zijnde de
andere bevriende Mogendheden zoodanige toelating was gewei- overige 209 stuks bestemd geworden voor de Landmacht in Westgerd , aan dien wensch niet worden voldaan. Den Slisten De- Indië.
cember zijn de beide genoemde officieren uit Nederland verBij het korps marechaussee werden in 1899 nog 18-"> karabijnen
trokken ; luitenant Nix is ongelukkigerwijze op 31 Maart jl. in dienst gesteld. De" nipt het oog op de uitbreiding van het
nabij Sauna's post, terwijl hij zich buiten de gevechtslinie had korps in den loop van 1899 bestelde 1200 marechaussee-karaopgesteld , door een granaatkartetskogel ernstig getroffen , en bijnen zijn in December van dat jaar naar Indië verzonden.
bij eene poging om dat projectiel uit het lichaam te verwijderen , De bij de cavalerie in gebruik gestelde karabijnen, model '95,
is hij op 11 April in het tijdelijk hospitaal te Bloemfontein be- werden, na voorafgaande proeven, van een monddeksel voorzien.
zweken. Luitenant ASSKLBERGS is laatstelijk geruimen tijd wegens In den loop van 1899 werden de lijfwachten-dragonders te
typheuse koorts in eene ziekeninrichting nabij Duroan verpleegd Soerakarta en Djokjokarta met de karabijn, model'95, bewapend.
geweest, en daar in Augustus j l . , in het belang van zijn verder Het aantal in Indië aanwezige karabijnen, model'95, bedroeg
herstel, terugkeer naar Nederland door den hem behandelenden op uit. 1899 1634 stuks, waarvan in gebruik (bij de cavalerie, het
geneesheer wenschelijk werd geacht, is hij toen teruggeroepen. korps marechaussee en de lijfwachten-dragonders) of voorhanAangaande het gebruik van de kader- en de korpsscholen in den in de wapenmagazijnen 1507, en opgelegd iu de oorlogsIndië gemaakt, vindt men opgaven in tabel 14 van bijlage A. niagazijncn 127.
De proeven met de van hier uitgezonden nieuwe modellen
Ook in 1899 werden bij het korps pupillen te Gombong alleen
nog jongelieden boven de 12 jaar als pupil aangenomen , dit- lederwerken voor de cavalerie en met het in Indië ontworpen ledermaal een 3-tal. Daar verder 39 jongelieden als pupillen werden goed voor de infanterie (zie het verslag van 1898, blz. 29) waren
afgevoerd (34 door overgang bij het leger en 5 om andere rede- op uit. 1899 nog niet beëindigd.
In totaal werden iu den loop van 1899 voor het geweer en de
nen), daalde de sterkte van het korps van 252 tot 216 pupillen ,
te weten 4 zonen van officieren , 169 van militairen beueden karabijn, model '95, in Indië ontvangen 12' 2 millioen scherpe
en ruim 4 millioen losse patronen , terwijl bij de pyrotechnische
dien rang, 5 van ambtenaren en 38 van particulieren ').
Met de oprichting van het nieuwe korps pupillen kon op 1 werkplaats te Soerabaija bovendien nog ruim 228 000 scherpe
Januari 19ÜU een aanvang worden gemaakt, nadat de daartoe en ruim 63S 000 losse patronen werden aangemaakt. Het totaal
vereischte overeenkomsten met een drietal particuliere liefda- aantal scherpe patronen voor genoemde vuurwapenen , bij het
digheidsgestiehten in den loop van 1899 waren gesloten (zie einde des jaars in Indië aanwezig, bedroeg (in rond cijfer)
vorig verslag . bijlage S) en bij gouv. besluit dd. 11 November 26 890 000 stuks. Het aantal revolverpatroneu , gedurende Ï899
1899 n'. 35 (Javaselie Courant dd. 9 Januari 1900) de noodige in Indië aangemaakt, bedroeg 144 000 stuks.
Conservatieproeven werden genomen met 11 verschillende
overgangsbepalingen en voorschriften waren in het leven Beroepen betreffende de opneming en verpleging van militaire soorten rook/.wak buskruit voor de patronen van het geweer,
pupillen (1ste categorie) in de liefdadigheidsgestichten , hun over- model '95. Deze soorten, alle hier te lande gefabriceerd en
gang van die gestichten naar de militaire pupillenschool (2de tusschen Februari 1896 en December 1899 in Indië aangebracht,
categorie) en het verleenen van ontslag uit het korps pupillen. voldoen tot nu toe alle aa'i de gestelde eischen ; enkele soorten
Tot het nieuwe korps kunnen worden toegelaten: wat de 1ste gaven nu en dan bij de schietproeven hooge gasspanningen. In
categorie betreft, van 1 Januari 1900 tot 1 Juli van dat jaar de hulzen der patronen, gedurende de laatste jaren aangevoerd,
jongelingen die het 8ste levensjaar hebben volbracht en op werden geene scheuren geconstateerd. De conservatieproeven
laatstgenoemden datum het 12de levensjaar nog niet zijn inge- met de kruitsoorten , sedert vroegeren datum in Indië aanwezig,
treden , — en van l Juli 1900 tot 1 Juli 19I>1 jongelingen die zijn gestaakt.
het 8ste levensjaar hebben volbracht en het 13de levensjaar niet
Bij het einde van 1899 bedroeg het in Indië onder militaire
verantwoording aanwezig restant geweren klein kaliber van het
'i liet aantal kinden n van F.urnpeesche ot' met licn gelijkgestelde ere- vroegere model (stelsel DE BEAUMONT) 35 808 stuks , waarvan in gebruik bij de schutterijen , enkele korpsen gewapende politiedieuag-adneerde en mindere militairen in Indië bedroef op nlt. ÏS'.I'J I580,
ren , de barissans en het MAXGKOE NEGOüo'sche legioen 6135 stuks
waarvan 810 jongens (689 beneden den leeltjj 1 van S jaren, 153 van 8 t/m
14 jaren en -js; onder daa 14 jaren).
(daaronder begrepen die, welke in de wapenmagazijnen voorVan de sedert 18GI izie li|jld. St. n°. 1070) opengestelde gelegenheid voor
handen waren). De in de oorlogsmagazijnen aanwezige voorraad
jong.-lieden van Eamuefnhe afkomst in Indië om, onder genot van eene
bedroeg op dat tijdstip 29073 stuks. Van dezen laatsten voorraad
klein'; toelage, b|j de korpsen of Inrichtingen van liet leper et-alp tam!werk
blijven ten minste 24 000 stuks als reserve opgelegd; de overige
of ambacht te keien , \vi rd in 1SÜU al.een te Jlagelang door 1 jongeling
zullen in den loop van 1900 worden gesloopt, zooals reeds in
gebruik gemaakt
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1899 het geval was met de karabijnen van de buiten gebruik
gestelde modellen.
De voorraad scherpe patronen voor de Beanmont-gewereu was
op uit. 1899 gedaald tot ruim 9 niillioen stuks.
De 44 nieuwe vuurmonden , waarvan in 't vorig verslag sprake
was, t. w. 1(5 stalen bergkanonnen van 7 c.M. K.A., 17 kanonnen
(houwitsers) en 11 mortieren van 12 c.M. van nikkelstaal,
werden met affuiten en toebehooren in Indië ontvangen.
De conservatieproeven met de in 1898 in Indië aangebrachte
monsters rookzwak buskruit (schietkatoenkruit en NoBlL-krnit),
bestemd voor de stalen veldkanonnen van 7 c.M., waren bij het
einde van 1899 nog niet afgeloopen. Als voorloopig resultaat
dier proeven valt echter reeds te vermelden dat de chemische
stabiliteit van bet schietkatoenkruit binnen betrekkelijk korten
tijd belangrijk vermindert, wanneer dit kruit op de gewone
wijze in kardoessaai wordt verpakt, terwijl het NonEi.-kruit bij
deze wijze van verpakking gaandeweg vry belangrijke vermindering der snelheden vertoont.
In den loop van 1899 zijn uit het geschutstelsel van het Indisch leger vervallen het kanon van 8 c.M. L. en de mortier van
20 c.M.
Hier te lande wordt de uitzending voorbereid van 15 c.M.
snelvuurgeschut voor kustverdediging, terwijl tevens eerlang
eenige revolverkanonnen zullen worden uitgezonden , ten einde
het legerbestuur in de gelegenheid te stellen om zich te verklaren
omtrent de wenschelijkheid om dien geschutvorm in de bewapening van het Indisch leger op te nemen.
Kleeding en u il rustin'i. De in 't vorig verslag (blz. 47) bedoelde
Itoeven met het doen medevoeren door de cavalerie van verschilende gereedschappen en ustensiliëu hebben de wensehelijkheid
aangetoond om de onderdeelen van dit wapen van eene gereedschapsuitrusting te voorzien. Bij wijze van tijdelijken maatregel
is thans machtiging verleend om door de cavalerie oefeningen
in den pionierdienst te doen houden.
Het onderzoek naar een doelmatiger eetketel wordt nog voortgezet. Van de invoering van eetketels van aluminium i s , uit
aanmerking van de hooge kosten , afgezien.

{

Huisvesting. De werkzaamheden tot verkrijging van de voor de
verdere invoering der nieuwe infanterie-formatie gevorderde
logiesruimte bepaalden zich in 1899 tot de beëindiging van de
vernieuwing in semi-permanenten trant van het tijdelijk kampement voor het 1ste depötbataljon te Meester-Cornelis. Nadat de
daarvoor vereischte benoodigdheden uit Europa waren ontvangen ,
werden de in dit kampement gebouwde centrale keukens, zoomede die in het garnizoen Tjimahi (l'reanger Regentschappen)
van SENKiso's-stoomkooktoestellen voorzien. De in laatstgenoemd
garnizoen in 1898 aangevangen aanleg van eene drinkwaterleiding werd beëindigd.
De bouw van het in 't vorig verslag (blz. 47) vermelde hotel,
tevens commensalenhuis, te Tjimahi werd voltooid. De inrichting werd op 1 September 1899 in exploitatie gebracht: zij biedt
voldoende logies aan om in het ontbrekende aan gouvernementswöniugen voor officieren te voorzien.
Te Weltevreden (Batavia) nam de genie, daartoe in staat
gesteld door de gift van de heeren P. W. JANSSEN c.s. (zie vorig
verslag, blz. 119), tegen het einde van 1899 den bouw onderhanden
van nieuwe lokalen voor de school tot opleiding van inlandsche
geneeskundigen. Tegelijk zal de inrichting vau het militair hospitaal , van hetwelk thans nog een gedeelte door de bestaande
school wordt ingenomen , eene wijziging ondergaan.
Het 7de veldbataljon. dat sinds 189G tijdelijk in Atjeh gelegerd was , keerde in Mei 1899 naar Java terug en betrok toen
weder zijn kampement te Magelang, waarin tot dusver tijdelijk gehuisvest was het korps genietroepen , dat nu aldaar gekazerneerd
werd in het kampement voor het linkerhalf li-te veldbataljon.
In verband hiermede moesten de compagnieën infanterie nog te
Banjoebiroe gelegerd blijven. In de aan dit kampement ontbrekende ruimte voor logies, werkplaatsen en magazijnen werd
voorzien door plaatsing van eenige houten barakken, beschikbaar gekomen van Lombok ten gevolge van de reorganisatie der
bezetting aldaar.
Te Öoerakarta werd eene verbetering onderhanden genomen
van de spoelwatervoorziening van het fort, met drooglegging
van de natte grachten.
Ten behoeve van de in Mei 1899 uit Atjeh teruggekeerde 17de
compagnie artillerie werden bij het kampement dier compagnie
te Salatiga nieuwe bijgebouwen opgericht.

Als een gevolg van de bij gouv. besluit dd. 3 Maart 1899
n". 6 vastgestelde nieuwe formatie der bezetting van Atjeh
ondergingen de kanipe'uenten der infanterie en der vesting-artillerie te Koeta Radja eenige wijziging en werd te tëeulirueum
(XXII Moekims) een semi-permanent kampement voor de bezetting van 12 brigades marechaussee in aanbouw genomen;
voorts vond eene verbouwing plaats van het logies te Lho Nga
(XXV Moekims) met het oog op de inrichting van een deel der
gebouwen tot reconvalescenten-hospitaal. Te Bajan (Oostkust
van Atjeh) werd een tijdelijk bivak gebouwd voor eene mobiele
colonne ter sterkte van 250 man.
Te 1'adang (Sumatra's VVettyout) werd een aanvang gemaakt
met eene afdoende vernieuwing in semi-permanenten trant van
het grootendeels tijdelijke hospitaal aldaar.
Op Lombok werd, in verband met de in September 1899 vastgestelde nieuwe formatie der bezetting aldaar. een gedeelte der
gebouwen in de versterking te Ampenan afgebroken , met behoud van de bestaande enceinte.
De gebouwen te Kwala Kapoeas (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo) werden, wegens intrekking van het garnizoen ,in
het openbaar voor afbraak verkocht.
Te Bonthain (Celebes) werden de zeer vervallen tijdelijke
officierswoningen vernieuwd.
Met het verbeteren van de schietterreinen werd voortgegaap. Te
Malang en te Tjot Ooeë (Atjeh en onderhoorigheden) werden
nieuwe schietterreinen in gebruik genomen, terwijl.'te Buitenzorg met de inrichting van een schietterrein een aanVang werd
gemaakt.
De tot verbetering der watervoorziening van sommige militaire
etablissementen in uitvoering genomen werken te Singkawang
(Westerafdeeling van Borneo) en Moeara Teweh (Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) werden beëindigd , terwijl met betrekking tot de militaire etablissementen te Fort de Koek
(Padangsche Bovenlanden) en Telok Betong (Lampongsche
Districten) het onderwerp in studie bleef.
Voeding. De in het najaar van 1898 herziene regeling van de
voeding der in Atjeh en onderhoorigheden gelegerde troepen en
dwangarbeiders werd, met enkele kleine wijzigingen , ook voor
1900 van kracht verklaard. De bedragen van laudswege toegestaan om officieren, onderluiteuants en adjudant-onderofficieren
te gemoet te komen in de duurte der levensmiddelen in genoemd
gewest, werden herzien.
De bijzondere bepalingen betreffende de voeding der troepen
en dwangarbeiders op Lombok werden , voor zooveel de verstrekking van jenever betreft, in overeenstemming gebracht
met het in Februari 1899 gewijzigde militair tarief n°. 20 (zie
vorig verslag, blz. 49), doch bleven overigens tot nu toe in hoofdzaak onveranderd.
In aansluiting met het vorig verslag (blz. 47) kan worden
medegedeeld, dat ook bij de in 1899 plaats gehad hebbende
excursiën de door de conservenfabriek te 1'oerworedjo (residentie
Bagelen) geleverde zoogenaamde noodrations voor de Europeesche
militairen in alle opzichten voldeden. Daarentegen mocht het
nog niet gelukken in deze tot eene bevredigende ojdossing te
geraken wat de voeding der inlanders aangaat: de jiroeven
dienaangaande worden voortgezet. Van de bedoelde fabriek wordt
thans ook, ter voorziening in een deel der behoefte, geconserveerd vleesch voor het leger betrokken.
Jlgcmeene gezondheidstoestand en titkenvfrpltgitig. Omtrent den
gezondheidstoestand bij het leger zij verwezen naar de driejarige
statistiek hierachter opgenomen sub 17 en IN van bijlage A.
De in vele opzichten gunstige toestand , waarop in de laatste
jaren te wijzen viel, bleef gedurende 1899 bestendigd. Vooral
was er, ook in verhoudiug tot de gemiddelde legersterkte, vermindering in het totaal aantal ziektegevallen , hoofdzakelijk door
het geringer aantal ter verpleging gekomen malaria-zieken. Het
aantal der wegens berriberri behandelden hield het midden
tusschen de cijfers van 1897 en 1898. Evenzoo het cijfer van de
in behandeling genomen gevallen van syphilis. Oie wegens
venerische ziekten leverden in elk der jaren 1897 .1898 en 1899
op zich zelf weinig verschil o p , maar in verhouding tot de gemiddelde legersterkte deel zich in 1899 alleen onder het nietinlandsche element van het leger eenige verbetering voor
(41.2 pet., tegen 42.8 in 1898 en 41.8 in 1897). Veel kleiner,
ofschoon in de behandelde drie jaren niet van afneming getuigende , was het hierbedoelde percentage ten opzichte van de
inlandsche landaarden in het leger: onder hen toch was het
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over 1897, 1898 en 1899 achtereenvolgens 17.8, 18.0 en 90.1
)Ct. Gevallen van cholera deden zich gedurende 1899 bij het
eger niet voor.
De in 1897 aangevangen en in 1898 voortgezette proef' niet
het verstrekken van onafgewerkte rijst aan de militairen van het
lste depótbataljon te Meester-Cornelis werd in Apri! 1899 ge.-taakt. en ook van ventere proefnemingen bij het leger met die
inttsoort als, voedingsmiddel is afgezien, omdat (zie vorig verslag.
blz. 48) van de veranderde voeding geen invloed op het aantal
berriberri-lijders was waar te nemen.
Bij het ontwerpen van een voorschrift betreffende den Indischeu
militairen geneeskundigen diensi op voet van oorlog bleek
de wenschelijkheid om te trachten betere hulpmiddelen te verkrijgen voor verpleging en vervoer van zieken en gewonden bij
de cavalerie. In verband hiermede werden bij den artillerieconstructiewinkel te Soerabaya twee verdeelbare brancards .stelsel
SCHKRER" aangemaakt en in beproeving gegeven.
Voorts werden veerkrachtige schragen ingevoerd, die, in
goederenwagens der spoorwegen geplaatst, gelegenheid geven
om, met behulp van gewone brancard-veldbedden, zieken en
gewonden te vervoeren,
Daar het in 1892 ingevoerde materieel voor den geneeskundigen dienst ie velde (zie het verslag van 1893, blz. 42), bestaande uit veld-medicijnkisten , veld-verbandtasschen en veldverbandkisten , in velerlei opzichten niet meer voldoet aan de
eischeu , die men , bij den tegenwoordigen stand der wetenschap ,
hieraan behoort te stellen , en bovendien door ruime ondervinding
op Lombok en in Atjeh gebleken was dat dit materieel niet praetisch
genoeg ingericht en, voor zoover de kisten betreft, te onhandig
en te zwaar was, werd aan eene commissie van deskundigen
opgedragen geheel nieuw materieel te ontwerpen. In Februari jl.
konden tot den aanmaak hiervan de noodige stappen worden
gedaan.
De in Atjeh genomen proef met de evacuatie van zieken ,
voornamelijk malaria-lijders, naar den post Lho Nga in de
XXV Moekims (zie blz. 5) werd met uitnemend gevolg gedurende
het geheele jaar 1899 voortgezet en het aantal evaeuatiê'n naar
Padang kon hierdoor aanzienlijk beperkt worden. Om eenig denkbeeld te geven omtrent de verkregen uitkomsten zij hier vermeld ,
dat van de 445 Europeanen en 230 inlanders , die van 15 December 1898 tot uit. December 1899 naar Lho Nga werden opgezonden,
van de eerstgenoemden 77.8 pet. herstelden , 7.2 pet. ongenezen
weder naar elders werden geëvacueerd en 15 pet. nog onder
behandeling bleven, welke verhoudingen , wat de bedoelde 230
inlanders betreft, respectievelijk bedroegen 83.5, 3.5 en 13 pet.
In de behoefte aan ijs in Atjeh en onderhoorigheden voor de
ziekeninrichtingen en uitrukkende colonnes kou gedurende 18D9
door de gouvernements-ijsfabriek te Koeta Radja bijna geheel
worden voorzien ; daarentegen moest enkele malen de verkoop
van ijs aan particulieren geheel of gedeeltelijk worden gestaakt.
De ontvangsten ter zake van tegen betaling (a f 0,10 per K.G.)
door genoemde fabriek afgeleverd ijs bedroegen f 20571 off 2900
meer dan in 1898; daarentegen verminderde de hoeveelheid ijs,
door het Gouvernement ontvangen zonder nadere verrekening,
van 257 372 K.O. in 1898 tot 167 135 K.G. in 1899. Voor verpakking en verzending naar de posten werd uitgegeven f 3784
(in lt-98 f 6549) en het totaal der uitgaven voor de fabriek
(daaronder weder rekenende f 3000 wegens rente over en wegens
afschrijving op het aaulegkapitaal) wordt gesteld op f 29 149
(over 1898 op f 3 0 288).

f

Manoeuvres. Ook in 1899 werden, evenals in vorige jaren,
zoowel op Java als in het gouvernement Sumatra's Westkust,
door de beschikbare veldbataljons , in vereeniging met de andere
plaatselijk aanwezige wapens, veldoefeningen op kleine schaal
gehouden.
Remonte. Het remontedepót te Poerabaija (Preanger Regentschappen) beantwoordde ook in 1899 ten volle aan de verwachtingen. De inrichting leverde 112 paarden aan het leger af, d.i.
35 meer dan het jaar te voren, en de van het depot af koinstige
paarden blijven goed voldoen. Ter opkweeking te Poerabaija
veerden 101 paarden aangekocht. Met dit aantal kon het fortnatiecijfer van 250 depótpaarden steeds nagenoeg op compleet worden
gehouden.
Hoofdzakelijk als een gevolg van de ruimere afleveringen door
het remontedepót, konden zich de aankoopen ten behoeve van
de rechtstreeksche remonteeriug bij het leger in 1899 bepalen
tot 82 paarden. namelijk 78 voor de cavalerie en 4 voor de
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artillerie. Een gedeelte der aangekochte paarden werd wederom
i verkregen van het eiland Soetnba door bemiddeling van den
I civielen gezaghebber aldaar. In de Preanger Regentschappen ,
zoomede in de omstreken van Makasser en op Sumatra werden
slechts enkele paarden verkregen. Voor het overige geschiedden
de aankoopen op vendutie en uit de hand.
De artillerie had in 1899 nogal verlies aan paarden en muilezels door kwaden droes; by de cavalerie-paarden kwam die
ziekte slechts sporadisch voor.
Traiisporltreiu. Ook in 1899 bewees dein Atjeh georganiseerde
transporttrein zeer goede diensten , voornamelijk bij de operatiè'n.
Na genomen proeven werd een nieuw model draagkussen ingevoerd.
Reglementen en voorschriften. By gouv. besluit dd. 26 Juli 1899
n*. 29 werd, met intrekking van de ter zake bestaande bepalingen , vastgesteld het 1ste hoofdstuk (Bepalingen van administratieven aard) van nieuwe .Algemeene voorschriften voor de
uitvoering van bouwwerken en leveringen ten behoeve van het
departement van oorlog in Nederlandsch-Indië (afdeeling Genie).'-'
in verband met de tot stand gekomen bewapening der infanterie met het geweer, model '95, onderging het reglement op
de militaire eerbewijzen bij gouv. besluit dd. 13 September 1899
n". 14 (Uijbl. St. n". 5430) verschillende wyzigiugen; het werd
tevens meer in overeenstemming gebracht met de hier te lande
geldende voorschriften.
Onder de door het legerbestuur in den loop van 1899 uitgevaardigde reglementen en voorschriften valt ouder dit hoofd
te wyzen op eene in Februari verschenen herziene en geheel
omgewerkte nieuwe uitgave van . Algemeene voorwaarden en
Voorwaarden van aanbesteding voor diverse leveringen en werken
ten behoeve van het departement van oorlog , voor zoover daarin
wordt voorzien door de militaire administratie", zoomede op de
in Maart uitgevaardigde , Instructie betreffende de depótbataljous
en algemeene regelen omtrent de indeeling van mindere militairen bij het wapen der infanterie" (Algemeene Order 1899 n°. 20):
voorts op de in Juli gearresteerde nieuwe , Voorschriften nopens
het militair brandspuitwezen'', en op dein Augustus ingevoerde
.Aanwijzingen in zake de aanschaffing van surrogaten of andere
levensmiddelen, geschikt om, bij afkeuring of niet-leveriug van
de benoodigde artikelen , in de plaats daarvan te worden gesteld" (Alg. Order 1899 n°. 69); wijders op een mede in Augustus
uitgevaardigd nieuw .Voorschrift omtrent de straf boekeu en
extracten daaruit" (Alg. Order 1899 n". 71), en ten slotte op
een in December vastgesteld . Overzicht der hoeveelheden fournituren, ka/.erneering, stalbehoeften, enz., welke aan de garnizoenen , compagnieën , eskadrons , detachementen , enz., de
inrichtingen van militair onderwijs , de militaire strafgevangenis
tevens huis van detentie en de provoosthuizen in gebruik mogen
worden verstrekt" (Alg. Order 1899 n°. 99), dit laatste ter vervanging van het indertijd (1882) door de Indische Regeering
vastgesteld en in 1897 (St. n°. 155) ingetrokken militair tarief nu. 37.
Overigens werd voortgegaan met de herziening van verschillende
reglementen en dienstvoorschriften , die naar behoefte geleidelijk
in druk verschenen , zooals uit de algemeene of speciale orders
voor het leger of voor de verschillende wapens en diensten
nader kan blijken.
Behoniuiieii en straffen. Een overzicht van de aan militairen der
landmacht (en ook aan die der zeemacht) gedurende het jaar
1899 toegekende eerbelooningen wegens aan den lande bewezen
bijzondere diensten ter zake of ter gelegenheid van krh'gsverrichtingen in Indië vindt men in tabel 15 van bijlage A.
Het aantal der militairen beneden den rang van officier, die
in 1899 aanspraak verkregen op de gouden, zilveren of bronzen
medaille voor langdurigen trouwen dienst, beliep 3136, tegen
2693 in 1898.
Tabel Ui van bijlage A bevat eene numerieke opgaaf betreffende eenige categorieën van gestraften of om niet eervolle
redenen uit het leger of tijdelijk uit hun korps afgevoerdeu.
Maatregelen en instellingen in IIPI belang van liet zedelijk; en stoffelijk

wplzijn van den soldaat. De 5 dagverblijven , welke , in verband
met de reorganisatie van het 2de depótbataljon en het tijdelijk
verblijf in Atjeh van het Ode en 7de bataljon infanterie, voorloopig buiteu gebruik waren gesteld, werden bij den terugkeer op Java van beide laatstgenoemde korpsen tot 3 samengevoegd.
De in 1897 (zie het verslag van 1898, blz. 31) bij wijze van
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prooi' tot uit. 1898 getroffen maatregelen tot aanmoediging van Willem I en Gonibong.
de oefeningen in liet schermen en de gymnastiek bij Eet leger
Het militair spaarfonds, dat op uit. 1898 5885 inleggers telde
Ier rden zulke goede uitkomsten op, dat zn' in hoofdzaak : met een tegoed van f ;57:i 058, werd , ingevolge de reeds in 't
voorloopig kouden worden bestendigd. iJnarbij werden. eerst vorig verslag (blz. 50) vermelde beschikkingen , op 1 October
bn' gouv. besluit dd. 16 April 1899 n". 11 en vervolgens bij ! 1899 gesloten. Hoewel het aantal militairen , die er toe over
Kon. besluit dd. 13 Oetober 1899 n . 41 (Alg. Orders 1899 n° 37 gingen hun geld naar de postspaarbank over te brengen , bijden
en 1900 n'. 20), enkele nadere regelingen getroffen betreffende aanvang van 1900 nog slechts ' ■ a '/2 bedroeg van het aantal deelde toekenning van onderscheidingsteekenen aan de meesters op ! hebbers in het militair spaarfonds , onmiddellijk vóór de opheffing
alle wapenen. Ten einde de goede leiding van die oefeningen 1 daarvan, is het, naar de meeniug van het legerbestuur , te vooren van de daaraan verbonden wedstrijden zooveel mogelijk te zien dat door hun goed voorbeeld in de toekomst het aantal
verzekeren , werd vanwege het legerbestuur, inzonderheid aan de inleggers in de nieuwe instelling gaandeweg zal toenemen.
officieren , de kennisneming en het gebruik aanbevolen van het
De vereeniging „Het Koode Kruis" in Nederlandsch-Indië
werkje „Volksfeesten en volksoefeningen " door >S. VAN A m , bleef in 1899 hare welkome bemoeiingen tot het verschaffen van
docent in de gymnastiek aan het gymnasium te Rotterdam.
geriefel ijk heden en versnaperingen aan gewonde en zieke miliNaast dit streven tot aanmoediging van de scherm- en gyru- ; tairen voortzetten. Zij besteedde gedurende gemeld jaar in 't
nastiek-oefeningen wordt thans bij wijze van proef getracht ook geheel f 18 356, terwijl de ontvangsten slechts bedroegen f 4222
de beoefening van voetbal- en cricketspelen by het leger ingang i (wegens rente f 2022 en wegens eene buitengewone bate f 2200).
te doen vinden. De daartoe vereischte benoodigdheden (zie vorig Het kapitaal der vereeniging ging, in verband hiermede. terug
verslag, blz. 49) werden in de eerste helft van 1899 in Indië van f 79 316 tot f 65182. ')
Nopens het „Militair Ondersteuningsfonds'' te Batavia, dat
ontvangen en sedert aan de daarvoor aaugewezeu korpsen
ten gebruike afgestaan. Het legerbestuur heeft deze proefneming , J zich ten doel stelt het levenslot te verzachten zoowel van in
welke geheel in de vrye uren moet plaats vinden , in de be j Indië verblijvende militairen, die wegens verwonding leger of
langstelling der betrokken autoriteiten aanbevolen en daarbij vloot hebben moeten verlaten, als van betrekkingen aldaar na
tevens de aandacht er op gevestigd dat gaarne zal worden ge gelaten door in of ten gevolge van den krijg gevallenen , zijn
zien dat officieren ten deze hunne medewerking verleenen door ; de opgaven over 1899 nog niet ingekomen.
hunne ondergeschikten bij de beoefening van die spelen bij te
Het aantal gebeneficieerden ten laste van het hier te lande
staan en voor te lichten. Om den duur der proefneming niet te i gevestigde „Nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelaten
kort te stellen, heeft het legerbestuur bepaald dat het eerst na 1 betrekkiugen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen" nam
verloop van twee jaren nopens de uitkomsten rapporten verwacht. 1 in 1899 weder toe, waardoor de vaste jaarlijksche uitgaven stegen
Wat betreft de bestrijding van het misbruik van sterken drank met f 1200. Geregelde jaarlijksche toelagen uit het fonds (dus
In liet leger, werd in het afgeloopen jaar een onderzoek inge ongerekend de in sommige gevallen verleende ondersteuningen
steld naar de uitwerking van de in i897 (zie het verslag van voor eens) werden laatstelijk genoten door 27 officiersfamiliën
1898, blz. 31) aan de gewestelijke bestuurders gerichte regee- (weduwen , ouders , kinderen), door 45 gezinnen (ouders , moeder
ringsuanschrijving om hunne bijzondere zorg te wijden aan de of vader) van militairen beneden den rang van officier , zoomede
onderdrukking van den clandestienen verkoop van sterke dranken. doer 14 gewezen militairen , die niet in staat waren geheel in
Uit de ter zake ontvangen rapporten is gebleken dat de civiele : eigen onderhoud te voorzien. Over 189!» bedroegen de uitgaven
autoriteiten het mogelijke verrichten om het beoogde doel te van het fonds f 12 681, en de baten (waaronder f 1650 aan
bereiken: en hoewel nu het kwaad daardoor nog in geenen vrijwillige bijdragen van te Harderwijk in dienst tredende
deele is uitgeroeid , valt toch , luidens de verstrekte mededee- militairen) f 18 882. Desondanks ging het kapitaal, door waarde
lingen , op verschillende plaatsen verbetering in den toestand te vermindering van effecten , terug met f 12 392. Belegd was een
bespeuren. Al aanstonds verder te gaan, werd niet raadzaam 1 bedrag van f' 354 600.
geacht na hetgeen, blijkens de mededeelingen van verleden jaar,
in den aanvang van 1899 was tot stand gebracht met opzicht
8hUilutoomtramw9g in Aljeh en lelephonen al/laar. Van hettramtot de beperking der van landswege te verstrekken hoeveelheid wregaet in Groot-Atjeh werd, in verband met de opheffing van
jenever aan troepen op marsch en te velde. Intusschen blijft de den post Lam Djamoe, de ln'n Koeta Badja—Lam Djamoe. niet
aandacht van het legerbestuur in het bijzonder ook op deze zoo uitzondering van het gedeelte tusschen Koeta Radja en de be
hoogst belangrijke aangelegenheid gevestigd. Aan de hand van graafplaats Petjoet, opgebroken. DeljjnSigli— Geudé Mreue (zie
de in Juli Ï898 aan de verschillende militaire autoriteiten ge vorig verslag, blz. 136) kwam gereed en werd in November 1899
richte aanbeveling om zooveel doenlijk in de militaire cantines j voor het publiek verkeer geopend en in beperkte exploitatie geno
een afzonderlijk vertrek als lees- en speelzaal in te richten (zie men. De lengte in exploitatie steeg van 67 tot 78 K.M., in verband
vorig verslag, blz. 49), werd het mogelijke gedaan om de can waarmede personeel en materieel werden uitgebreid; op het
tines meer en meer aan hare bestemming te doen beantwoorden. ; stationsemplacement te Seulimeum werd logies voor het personeel
Thans wordt een onderzoek ingesteld naar de wenschelijkheid bijgebouwd. Omtrent het vervoer vindt men , als naar gewoonte,
om voortaan in de cantines den verkoop van onschadelijke dran 1 opgaven in hoofdst. L , afd. III. \
ken , eetwaren, versnaperingen, enz., in stede van door de
Nadat de Indische begrooting voor 1900 daartoe de gelegen
cantinehouders. voor rekening der cantines te doen geschieden. heid had geopend , werd een aanvang gemaakt met de voorbe
Door de jaarlijksche samenstelling van doelmatige statistieken reidende werkzaamheden voor den aanleg van eene lijn ter Noordomtrent opgelegde straffen wegens dronkenschap en de omstan kust van Atjeh . van Sigli naar Lbo Seumawé.
digheden , welke daarop van invloed kuunen zijn geweest, zal
De telephoonverbinding Padang Tidji—Seulimeum kwam tot
getracht worden gegevens te verzamelen . welke mogelijk kunnen ! stand,
waardoor de posten in ridië aan het telephoonnet in
leiden tot middelen ter verdere beteugeling van drankmisbruik. Groot-Atjeh
zijn aangesloten. Op uit. 1899 bedroeg de lengte
De laatst bekende verantwoordingen der cantine-adininistratiën van het net 294 K.M., tegen 254 K.M. het jaar te voren.
(over 1898) wezen, verdeeld over 111 cantines, in totaal op een
§ 2. Forlificalièn.
voordeelig saldo van f 143905. De waarde van gebouwen,
meubilaireri bibliotheken der cantines werd op uit. 1898 geschat op
De in 1896 aangevangen bouw van de versterking te W ahaai
f 592120.
Van particuliere zijde werd voortgegaan den Europeeschen ! ter noordkust van Ceram (residentie Ainboiua) werd in 1S99 bemilitair in militaire tehuizen het gemis aan familieleven te ver eindigd , terwijl te Baros (residentie Tapanoli) eene nieuwe ver
goeden en daarbij tevens in zijn zedelijk welzijn werkzaam te zijn. sterking, ter vervanging van de bestaande bouwvallige, in
Het aantal godsdienstonderwijzers of gewezen zendelingleeraren, aanbouw werd genomen. Ter vervanging van de door aardbeving
op den voet van het Kon. besluit dd. 28 Mei 1889 n . 19 (St : grootendeels vernielde redoute te Amahei ter Ceram's zuidkust
n '. 170) en , onder leiding van de naastbij gevestigde predikanten , \ werd eene tijdelijke versterking opgericht op een hooger en meer
belast met de behartiging van de godsdienstige belangen der tot ; van de zee verwijderd emplacement. Bij dezelfde ramp werd het
de Protestantsehe gemeente behoorende militairen beneden den
•) De Nederlanrltch-Tndiache ambulance, dior bemoeiingen van een damearang van officier en van andere minder gegoede gemeenteleden,
onderging, na de desbetreffende mededeelingen in het vorig comité t^' Samarang, dat de» daarto ■ ras reto affden la [ndHgesteaBdasg,
in November 1899 naar het ooriogaterreln In Zuld-Afrika gexondea, la aldaar,
verslag (blz. 50), slechts deze verandering dat in Blei jl., door met
machtiging van liet Hootdcomité te 'e-Gravenhage, werkzaam geweeal
mutatiê'n ouder bedoelde personen . de plaats op Lombok open als een
onderdeel van hft Nedeilaadache Boode Krnli (verg. noot e ia tabel %
viel. De overige waren gevestigd te Batavia. Malung. Magelang, van bglage A hierachter).
Handelingen der Staten-Generaal

Bijlagen. 1900—1901.
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Koloniaal verslag van 1900. [Nederlandsen (Oost-) Indie'.J
van een klein gedeelte harer werkzaamheden in de Preanger
Regentschappen, haren arbeid in de residentie Batavia voort.
In verband hiermede werd haar hoofdkwartier bij het einde «les
In Mei 1800 werd de zeepost Poeloe Brai (<■ root-Atjeh) op jaars van Soekaboemi (Preanger Regentschappen) naar Buiten'
1899 waren op de schaal2
geheven. De tot dezen post behooid hebbende militaire gebouwen zorg (Batavia) overgebrai ht. Op uit.
2
werden , niet het oog op mogelijk later gebruik voor andere van 1 : 20 000 in totaal 1577 K.M , herzien,2 en wel 708 K.M .
doeleinden, behouden. De in 1898 onder Atjehsche bewaking in de Preanger Regentschappen en 809 K.M , in Batavia.
gestelde gebouwen van den ingetrokken post Koeinpit der voor
De opleidingsbrigade, met hoofdkwartier te Poerworedjo (Bagemalige geconcentreerde linie werden afgebroken ; van de daarvan len), zette hare werkzaamheden in de gewesten Banjoemas en
afkomstige materialen werd partij getrokken bij den in den loop Bagelen voort. In Banjoemas waren bij het einde van het jaar
van 1899 aangevangen bouw van liet civiel en militair etablis 42'.'2 K.M', opgenomen en in kaart gebracht, en wel 3719 K.M2,
sement te Tapa Toean (Westkust van Atjeh).
op de schaal van 1 : 25 000 (waarvan 2893 K.M2, aan gewone
Te l'atjitau (residentie iMadioen) en te Solok (residentie Pa- meting en 82G K.M', aan terreinen, waarvan, met behulp van
der irrigatiebrigade, de metingen herzien werden),
dangsche Bovenlanden), waar de garnizoenen in het laatst van de kaarten
2
:
1898 en in het voorjaar van 1899 waren opgeheven (verg. vorig 357 K.M , o]) de schaal van 1 : 50 000, en 216 K.M . op de
schaal
van
1
:
100
000.
In
Bagelen
waren
op
dat
tijdstip
gebouwd
verslag, blz. 45). werden de ter plaatse bestaande militaire ver
sterkingen (respectievelijk blokhuii en redoute) aan het civiel 150 triangitlatie-pilaren op tertiaire punten , waarvan reeds 90
bestuur overgegeven, om in zoodanigen staat te worden gehouden getrianguleerd , terwijl slechts waren opgenomen en in kaart ge
dat zij te allen tijde weder naar eisch kunnen worden bezet en bracht — op de schaal van 1 : 25 000 — 7,5 K.M*., uitsluitend aan
terreinen herzien met behulp van de kaarten der irrigatiebrigade.
verdedigd.
Op het einde van 1899 waren bij deze brigade gedetacheerd
De .Welkomstbatterij" en de batterij „het Loo", beide in de
nabijheid van Batavia gelegen . werden uit de rij der militaire ter beproeving en opleiding: 3officieren, 8 Europeesche fuseliers

fort Duurstede te BapaTOt 'mede in de residentie Aniboina)
belangrijk beschadigd , in verband waarmede de militaire bezet
ting tijdelijk buiten die versterking werd gelegerd.

versterkingen geschrapt (8t 1890 ir. 211).

en 12 inlandsohe élève-topografen (hieronder5 Maleiers); terwijl

in den loop van dat jaar 5 in Indië teruggekeerde officieren ,
die hier te lande den cursus aan de Hoogere Krijgsschool hadden
doorloopen , gedurende zes maanden in het terreinopnemen wer
den geoefend. De opleiding van inlandsche élève-topografen
bleef, voor zoover die van .lavaanschen landaard betreft, gunstige
uitkomsten opleveren; 0 van deze Javanen konden in den loop van
1899 tot inlandsch topograaf der 3de klasse worden aangesteld.
De Maleische élèves bleven daarentegen minder goed voldoen ;
van hen konden slechts 2 eenedergelijke aanstelling verkrijgen,
terwijl 1 hunner wegens ongeschiktheid moest worden vervangen.
De benoeming van inlandsche topografen boven de formatie
van het leger ging gepaard met eene geleidelijke vermindering
van het Europeesche opnemerspersoneel, maar doordien de
§ 3. Topographisehe dienst.
nieuw benoemde inlandsche topografen niet dadelijk naar de
De verkenningen in Zuid-Sumatra tot het opsporen van ge opnemingsbrigades werden gedirigeerd , doch voor hunne verdere
schikte secundaire en tertiaire driehoekspunten werden in de vorming nog eenigen tijd bij de opleidingsbrigade bleven in
afdeeling Kauer der residentie Benkoelen nagenoeg en indeaf- gedeeld, liep tijdelijk de sterkte der verschillende opnemingsdeeling Sommeringen OganOeloe, Knimende Banan-districten brigades eenigszins terug , wat inzonderheid het geval was bij
der residentie Palembang geheel ten einde gebracht. Deze ver de 2de opnemingsbrigade , omdat deze tegelijkertijd nog 3 opkenningen werden verder in laatstgenoemde residentie uitgestrekt nemers voor den dienst in Atjeh moest afgeven , die tijdelijk
over de afdeeling Lematang Oeloe en Ilir, Kikim en de Pasoemah- naar dat gewest werden gedetacheerd. Eerst tegen het einde van
landen en waren in den aanvang van 1900 gevorderd tot de 1*99 werden vijf der nieuw benoemde inlandsche topografen
omstreken van Lahat. Pilaren werden gebouwd op 10 primaire, geheel geschikt geacht voor eene tewerkstelling bij de opue0 secundaire en 61 tertiaire punten , zoodat op uit. 1899 in het mingsbrigades en ingedeeld bij die ter Snmatra's Westkust.
geheel 22 primaire, 27 secundaire en 819 tertiaire punten duur
Het aantal opnemen in Atjeh en onderhoorigheden werd in
zaam waren verzekerd. Op 9 stations der eerste orde werden den loop van 1899 van twee op drie gebracht. l3e noodzakelijk
primaire hoekmetingen uitgevoerd , betrekking hebbende op liet heid om zoo spoedig mogelijk goede kaarten te bezitten van de
hoofddriehoeksnet. Secundaire metingen werden uitgevoerd op als schuilplaats voor vijandelijke benden dienende bergcomplexeu
- stations der eerste orde (op een dier stations gelijktijdig met tuBsehen de vallei van (!root-Atjeh en het Barissan-gebergte en
de primaire hoekmeting). op 5 stations der tweede orde en op Leupoeëng Lhong, alsmede van de terreinen gelegen tusscheu
15 stations der derde orde. De secundaire metingen ondervonden Seuumeum en de VII Motkims Pidiê', heeft geleid tot de te
in het zuidelijk deel der Lampongsche Districten aanzienlijke werkstelling van zes Europeesche opnemers boven de formatie
vertraging ten gevolge van de hoogst ongunstige weersgesteldheid. van het leger. De werkzaamheden van den topographischen dienst
De coördinaten werden berekend van 7 primaire punten; ten in dit gewest zullen in den vervolge onder de rechtstreeksrhe
gevolge van het oponthoud . ondervonden bij de secundaire controle van een officier-opnemer plaats vinden.
metingen, konden verder de hls de coördinaten van 19 tertiaire
De in vorige verslagen besproken opmetingen en verken
punten worden berekend. Totaal waren op uit. 1899 berekend de ningen
in het rijk Gowa (Zuid-Gelebes) werden door den aldaar
coördinaten van 15 primaire , 5 secundaire en 73 tertiaire punten. gedetacheerden
luitenant-opuemer beëindigd. Na de voltooiing
der kaarteering, die binnenkort kan worden verwacht, zal wor
De topographisehe opneming van Snmatra's Westkust
had
zich
bij liet einde van 1899 uitgestrekt over 87691
K.M2. In den loop den overgegaan tot de reproductie van.de uitkomsten van dezen
2
van dat jaar werden2 daar nl. -tl ♦ 17 K.M , opgemeten en in 2kaart arbeid.
gebracht (12É3 K.M , meer dan in 1893),
en wel 1852 Iv.M . op
De 2 opnemers, die in den loop van 1*98 aan de commissie
de schaal van 1 : 40000 en 2315 K.M2, op die van 1 : 80 000. voor het voorbereiden van eene nieuwe grensregeling op Timor
Deze vermeerdering moet voornamelijk hieraan worden toege waren toegevoegd . keerden achtereenvolgens in Januari en Maart
schreven dat een zeer groot deel van de opnemingen in de 1899 van Koepang terug. Het personeel van den topographischen
residentie Tapanoli voor dadelijke kaarteering op de kleinste dienst (een opnemer en eeu photograaf'). in datzelfde .jaar ter
schaal, nl. die van 1 : 80000, in aanmerking kwam. Met de beschikking gesteld van de met eene zending naar de Bovenopneming van Snmatra's Westkust bleven belast de 1ste opne Mahakkam (Centraal-Borneo) belaste gecommitteerden (zie vorig
ming-brigade met hoofdkwartier te PadangSidempoean(Tapanoli) verslag, blz. 51). was op uit. 1809 nog niet op Java teruggekeerd.
en de 8de opnemingsbrigade met Padang als hoofdkwartier.
Gedurende 1899 werden bij het topographisch bureau te Batavia
Van laatstgenoemde brigade werd één opnemer toegevoegd aan bewerkt en van gouvernementswege uitgegeven : verschillende
de expeditie naarde \ Kotta. Deze opnemer keerde in November rervolgbladen, nl. 5 graadafdeelingsbladen (schaal 1 : 80000),
13 militaire bladen (1:40000) en 8 detail bladen (1 : 20 000),
1899 bij de brigade terug.
De 2de opnemingsbrigade . belast met de herziening van een betredende de topographisehe. kaart van Snmatra's Westkust,
noot deel der detailbladen van de residentiekaarten van Batavia, en 12 detailbladen (1:25000) betreffende de reaidentiekaart
Preanger Regentschappen en Erawang, zette, na beëindiging van Banjoemas: voorts een gewijzigde herdruk van de overNadat daarvoor op de Indische begrooting voor 1900 de noodige
gelden waren beschikbaar gesteld , is bij gouv. besluit van 13
Januari 1900 n°. in machtiging verleend om eeu aanvang te
maken met den bouw van batterijen tev verdediging van het
Westgat van Soerabana. Er wordt naar gestreefd ze nog vóór het
einde van 1900 gereed te krijgen. Inmiddels wordt door nader
onderzoek den soortgelijken arbeid tot verdediging van het Oost
vat aldaar voorbereid. 1 )e batterijen zullen in hoofdzaak bewapend
worden met zwaar modern scheepsgeschut, van de oorlogsvloot
afkomstig, maar tevens wordt de uitzending van 15 e.M. snelvuurgeschut voorbereid, zooals op blz. 51 is medegedeeld.
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■ichtfkaart <ler residentie Bezoekt ( 1 : 250 000), eeno herzie*

toegebrachte verliezen bedroegen 33 gesneuvelden (17 Europea
nen — onder wie 1 officier — en 1 6 i n l a n d e r s ) ' ) , benevens 826
gewonden (188 Europeanen — onder wie 27 officieren — en 193
i n l a n d e r s ) , zijnde 14 gesneuvelden en 58 gewonden meer dan iu

ning van 1 detailblad van de residentiekaart der PreangerRegentsehappen ( 1 : 2 0 0 0 0 ) , een bladwijzer van de kaarten be
treffende de P a d a n g t e b e Heneden-en Bovenlanden ( 1 : 000 000)

en eene kaart van het eiland Borneo (1: 2 000 000).

Wijders werden voor speciale doeleinden gereproduceerd : BgU«
ratieve sehetskaarten vau gedeelten der Noord- en Oostkust van
A t j e h . loopende van Meureudoe af tot en niet Keureutoe; vau
gedeelten der W e s t k u s t fan Atjeh , loopende van Kroeëng Lam
Besoi tot en met Meulaboh ; vau de omstreken van Seuiiineuni,
alsmede van de bTampar-rivier in de V K o t t a ; en — voorloopig
in zwarte afdrukken — de uitkomsten der opnemingen in 1808
verricht in de PidiS-vallei, de VII Moekiuis l'idië . de vallei van

1898. Van bedoelde 320 gewonden stierven er aan de bekomen
i kwetsuren 22 (6 Europeanen — onder wie 1 officier — én 10
inlanders); in 1898 18 van de 208 gewonden.

De vjjand liet in genoemd tijdperk 012 dooden, onder wie
verscheidene hoofden , in onze handen : bovendien werden 258
personen gevangen genomen.
Aan b a n d v u u r w a p e n e n werden op Atjehera buitgemaakt of

door hen ingeleverd — alleen gedurende de laatste drie kwartalen

Tangsé, alsmede in de landschappenPeuaangan, LhoSetunawé,
Gendong en Keureutoe.
Voor verkochte kaarten werd in 1899 iu ludië ontvangen
f 7031 . terwijl de kosteloos en tegen regularisatie verstrekte
kaarten eene verkoopwaarde vertegenwoordigden vau f 11923.
Aan retributie voor liet nemen van kopieën van kaarten werd
in 1899 geïnd f 150.
Sedert de opgaaf in 't vorig verslag (blz. 52) zagen hier te
lande het licht (bij de topographisebe inrichting vau het Ministerie
van Oorlog) een verbeterde herdruk vau de residentiekaart van i
Besoeki, zoomede twee bladen van den geleidelijk herzien wor !
deuden Atlas van Nederlandsch-Indiè' van STBVFOOKT eu TKX ;
SlETHofF, namelijk blad 2 , b e v a t t e n d e , evenals blad 2 van de \
bestaande uitgaaf, vier overziclitskaarten van J a v a e u M a d u r a . ;
en blad 13 (iu de bestaande uitgaaf uitmakende de bladen 10 i
en 11), betreffende de residentie Z u i d e r - e n Oosterafdeeliug van
Borneo. Van de in Indië herziene verdere gedeelten van dien
arlas kwamen ook reeds in . ter reproductie hier te l a n d e . bet ,
nieuwe blad 14 (tot dusver blad 1 2 ) , betreffende het eiland
Celebes , zoomede de bladen 1 en 8 (ook in den bestaanden atlas
die uummers u i t m a k e n d e ) , bevattende respectievelijk de over- |
sichtskaart van den Nederlandsoh-Indisehen Archipel en de kaart
van Zaid-Samatra.
V a n het bij den oud-hoogleeraar dr .1. A. O. OIDEJIANS te \
Utrecht in bewerking geweest zijnde Verslag betreffende de
herberekening der triangulatie van Java (zie laatstelijk het ver !
slat van 1896 , blz. 50) heeft h e t Ode of laatste deel in J u l i 1900 i
I
het licht gezien.
|
i
£ 1.
Krijqtoerricklinqm,
Daar over de militaire expeditie naar de V Kotta (MiddenS u n i a t r a ) , over de met militaire hulp bedwongen ongeregeld
heden onder Chiueesche mijnwerkers op Banka en over een k o r t 
stondig actief optreden der militaire macht n a a r aanleiding Tan
eene rustverstoring in de afdeeling K e n d a n g a n (residentie Zui
der- en Oosterafdeeliug vau Borneo) reeds h e t noodige is gezegd
in hoofdstuk C , S§ 5 , 11 en 1 4 , is te dezer plaatse enkel te
handelen over hetgeen op militair gebied voorviel iu Atjeh en

onderboorigheden.

In Groot-Atjeh hadden belangrijke krijgsverrichtingen niet
p l a a t s , maar in een groot deel d e r Onderboorigheden werd weder
met rusteloozen ijver opgetreden tegen de daar zich schuil hou
dende voortvluchtige (iroot-Atjehsche hoofden eu tegen verschil
lende a n d e r e , die zich n o g uiet aan ons gezag onderworpen
hadden , zoomede tegen grootere en kleinere benden , die het
verzet tegen ons nog gaande hielden.
Met het oog op de uitvoerigheid waarmede reeds in hoofd
stuk C , S 3 , hiervóór de gang van zaken in Atjeh ook op militair
gebied is geschetst (omtrent de samenstelling en legering van de
aldaar aanwezige troepenmacht zie tabel ö van bijlage A ) , k a n
te dezer plaatse niet. di- volgende mededeelingen worden volstaan.
Eenige algemeene opgaven , zich aansluitende aan die in vorige
verslagen , mogen intusschen weder voorafgaan.
Gedurende 1899 kwamen in Atjeh a a n , t e r aanvulling van de
door evacuatie, pasporteering, g a g e e r i n g , o v e r p l a a t s i n g , over
lijden als anderszins ontstane mutatiën , 1742 militairen (waar
onder 58 officieren), terwijl in de vier voorafgegane jaren 1895
t/m 1898 de gezonden aanvulling achtereenvolgen- had bedragen
6069, 715"'. 5809 en 4 9 5 6 , daaronder respectievelijk 1 1 8 . 1 7 8 .
199 en 218 officieren. Onder de in 1899 naai- Atjeh gezonden
suppletie bevonden zich 712 Europeanen . tegen in de jaren
1895 t/m 1898 achtereenvolgen- 2 2 7 5 , 8834, 2 D 1 5 en 2108 (met
inbegrip van de officieren).
De gedurende 1899 onzen troepen door den Atjehschen vijand

van 1899 (de opgaaf in noot 1 op blz. 52 vau 't vorig verslag
liep reeds tot begin April 1890) 009 stuks , hieronder niet g e 
rekend de vele , die tijdens de excursiën werden vernield. Onder
die 009 geweren , karabijnen eu revolvers telde men 200 stuks
van het achterlaadstelsel (o. a. 4 repeteergeweren , model '95 ,
20 repeteerkarabijnen en 103 de Beaumont-geweren).
Groot-Atjeh.
Iu de afdeeling Groot-Atjeh waren alleen in d e sagi der X X I I
Moekims en in de tot de XXV Moekims behoorende nederzettingen ter W e s t k u s t nog militaire tochten noodig tot nadere
consolideering van ons gezag. De X X I I Moekims werden daartoe
in alle richtingen door patrouilles doorkruist, die op verschillende tijden , meestal slechts voor enkele dagen . bivaks betrokken
ten einde de in de omstreken gesignaleerde benden o n d e r P A N OLOU POLXV , TOBAVKOI MoKHAMVl'. T . MoiDA

IJHON', TlXSuh'OK Dl

BOBSOKE en andere hoofden of aanvoerders te vernietigen, dan
wel te verdrijven. Bij deze verschillende tochten . waarbij ook
ettelijke kwaadwilligen . eu daaronder bendehoofden van lageren
r a n g , werden gevangen g e m a a k t , . b e k w a m e n ouze patrouilles
slechts enkele gewonden , onder wie de lste-luiteuant d e r i n 
fanterie .1. C. A. FlSCHBB. In de sagi der X X V Moekims werd
mede gedurig gepatrouilleerd , maar van vijandige benden werd
daar weinig meer vernomen. Partijgangers van wijleu T. OI.MA
hielden zich echter herhaaldelijk op in de t o t deze sagi behoorende Zuidelijke n e d e r z e t t i n g e n , voornamelijk in het landschap
Lhong. De daar gelegerde brigades marechaussee deden h u n
zooveel mogelijk afbreuk en de ontmoetingen met deze benden ,
ook bij nachtelijke overvallingen, bleven onzerzijds veelal niet
zonder succes.

Onderboorigheden.
|
H e t succes der in 1898 plaats gehad hebbende operatiën ter
> Noord- en Oostkust van Atjeh had ons eeu grooten stap nader
gebracht tot de bevrediging vau d a t gedeelte der Atjehsehe
onderhoorigheden. Toch was die bevrediging daardoor nog geens
zins volkomen b e r e i k t , en de gouverneur van Atjeh achtte het
I om die reden noodig ook in 1899 met een gedeelte der te zijner
. beschikking staande krijgsmacht iu de verschillende landschappen
i t e r Noord- eu Oostkust op te treden , met bet in hoofdst C .
; § 3 . omschreven doel. Na in April de vereischte machtiging
der Indische Uegeering te hebbeu verkregen , ving de gouver
n e u r , de generaal-majoor .!. B . VAN HKCTSZ, in J u n i 1899 den
| tocht aan met eene m a c h t . sterk 2 bataljons infanterie (het
: 3de en h e t 12de) : ) , 0 brigades marechaussee, een half eska
dron cavalerie. 2 sectiën bergartillerie, 1 sectie g e n i e t r o e p e n .
\ benevens ambulance en trein. E e t 12de bataljon was gelegerd re
Sigli (l'idië) ter Noordkust van Atjeh : de overige troepen b e 
vonden zich in Groot-Atjeh. Als chef vau den staf fungeerde de
luitenant-kolonel van den generalen staf J . G . H . v u r o n Dussnr.
Den 2den J u n i rukte bet 12de bataljon van Si<gli u i t , t e n

einde over Garoet, Aree, Djeumpa, Boesoeë en Keumangan naar
de Beuratjan (Meureudoe) te marcneeren , en hier de aankomst
i van de overige expeditionaire troepen vau Kotta Radja af te
wachten, die zich in twee gedeelten enkele dagen te voren over
' land naar Sigli hadden begeven en van daar den weg door Pidiê
naar Meureudoe namen , over den G l é G a p o e j , D j e u m p a , Lam

Lheuë, Lho Igeuë , Loeëng Poetoe en Triëng Gadeng.

') Waar in deze paragraaf i>j.1 de opgaven van gesneuvelden en gewonden
sprake ii van Inlander*. t|)n onder die benaming ook Amboineesen ie
rentaan.
!
) Beide bataljon* gingen op expeditie met 120 geweerdragenden per com
pagnie. De marisrhappen die overbleven tfe d«n onder 1 kapitein en Initenanti op bunne itan plaatsen achtergelaten
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op den marsen iloor h<-t Pidièsche vraten enkele afdeelingen
der expeditionaire macht in vuurgevecht geraakt met vijandelijke
benden , welke — onzerzijds ten koste van 5 gewonden (inlanders) — verdreven werden niet een verlies van 12 dooden.
In M e u r e u d o e . waar in den avond van den 7dcn .Juni de drie
colonnes te Kende* .Meureudoe vereenigd w a r e n , vielen alleen in
het wotelijkste aan 1'idië grenzende gebied van den ons vn'audigen T. B I N J'JOI KAN eenige schoten, alkomstig van eeue kleine
b e n d e , waarvan bij hare verjaging 2 man werden nedergelegd.
Daar berichten omtrent het ontstaan van fanatieke bewegingen
in het Geudongsche (Pasei-streek) het wensehelük maakten met

de ezpeditionaire macht niet te lang in de landschappen bewesten
de Pasei-streek te vertoeven , werd te Keudé Meureudoe , waar
de onzen goed ontvangen werden , slechts één dag verbleven.
In den ochtend van den (kien J u n i werd over Baba Djoeroeng,
N a n g R o e , den Glé Gira Poenggang en Krisië gemarcheerd
naar Keudé Samalanga, waar de geheele m a c h t , zonder bijzondere
ontmoetingen te hebben g e h a d , in den namiddag aankwam. Ook
h i e r , waar de radja den gouverneur zn'ne opwachting kwam
m a k e n , werd één dag verbleven, waarna den U d e n de marsch
over Poelo naar Tjaloeë en verder langs het strand werd voortgezet naar de aan Peusaugan grenzende Sanialanga'sche onderhoorigheid Peudada : te Keudé Peudada werd gebivakkeerd
Den volgenden dag (12 .Juni) ging de tocht via Blang Bira
naar Poeloe Siroen eu verder, na de Kroeëng Djeumpa in zuidelijke
richting te zijn omgetrokken, naar Gloempang Pajong (Westelijk
Beneden-Peusangan), welke kampong op last van den mahradja
van Djeumpa, die zich aldaar bij den gouverneur meldde, door
de bevolking ten behoeve van de troepen was ontruimd.
Denzelfden dag meldde zich in het bivak ook de radja T. T J I
PEUSANGAN zelf. na vooraf door zyn gevolg vergiffenis te hebben
doen vragen voor zijne misslagen jegens het Gouvernement.
Hem werd door den gouverneur gelast zich den volgenden dag
naar Lbo Seumawé te begeven ter verdere bespreking van zaken.
Instede van aan dien last gevolg te geven , vluchtte T. T J I naar
de bovenstrektn van zijn landschap (volgens ingekomen berichten
naar Tjot Pi in het gebergte aan den bovenloop der Peusangaurivier). in verband waarmede de gouverneur besloot niet rechtstreeks door te gaan naar de Pasei-streek , maar eerst nog tegen
Tjot Pi op te rukken.
N a a r die bergstreek werd den 14den J u n i de marsch a a n genomen door Oostelijk Beneden-Peusangan. Onderweg vernomen zijnde, dat T. T J I zich te Keumoedé ophield, begaven
alleen de cavalerie en marechaussee zich d a a r h e e n . terwijl
het overig deel der colonne naar P a n t é Pyeuë marcheerde, waar
overnacht werd. Te Keumoedé was T. T.u niet aangetroffen;
enkele kwaadwilligen werden o n t m o e t , waarvau er 4 werden
neergeschoten. Den volgenden dag werd de tocht naar Tjot Pi
vervolgd en daartoe langs den linkeroever der Kroeëng Baroe
tot P a n t é Liiong. en daarna langs beide oevers opgerukt naar
Awé Getah. Hij het overtrekken van de rivier werd de colonne
licht beschoten van den Glé Riseh en den linkeroever der rivier.
Bij de beklimming van dezen heuvel werd een Atjeher neergelegd. Een drietal vijanden besprongen eene brigade marechaussee
en verwondden 3 m a n s c h a p p e n , waarop de aanvallers werden
afgemaakt met nog een paar anderen, terwijl de cavalerie er ook
nog 3 neerschoot. Te Awé Getah en in het daartegenover liggende
Oeteuën Gatehoen werd het bivak opgeslagen. Des nachts werd
van uit deze bivaks beproefd T. TJI te Tjot Pi op te lichten. Twee
Atjeliers werden aldaar gedood, doch T. T J I trof men wederom
niet aan. In dienselfden nacht werden de bivaks licht beschoten.
Den lt)den J u n i werden 2 compagnieën van het 12de bataljon
met dwangarbeiders afgezonden n a a r Koeala Djaiigka om aldaar
te fourageeren. Deze afdeeling werd bij de Awé Getah-rivier
beschoten , waarop onmiddellijk uit het bivak eene compagnie
ter ondersteuning uitrukte . die den vijand op een heuvel ten
zuiden van Awé Getah aanviel en met een verlies van 3 dooden
op de vlucht dreef. Eene andere colonne (2 compagnieën van
het 12de bataljon, cavalerie en o p n e m e n ) , die onder den gouverneur naar Tjot Pi was gemarcheerd . ten einde daar bet terrein
op'te nemen , maakte zich, na de bergartillerie en de marechaussee
bij zich te hebben a a n g e t r o k k e n , meester van eene sterk bezette
heuvelrij, die de vlakte zuidwaart- van Oeteuën < iatehoeu in het
westen begrenst. De vijand liet hier 7 dooden en 1 achterlaadgeweer achter. Onzerzijds werden geen verliezen geleden.
Nadat den 17den het vivres-transport van Koeala Djangka was
teruggekeerd, werden den 1'Jdeu de bivak- te A w é G e t a h en
Oeteuën G a t e h o e n , in welker nabijheid nog 3 vijanden waren
neergeschoten, o p g e b r o k e n , om alsnu over Lho Seumawé naar
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de Pasei-streek op te rukken. De marsch werd genomen door
Het heuvelland boven den GW Teungkoe di Labang naar Koeta
S a w u n g , waar overnacht w e r d , en den volgenden dag over
Keudé .Maneb en verder doorNisam enTjoenda naar Lho Seumawé.
(Alleen op het eerste gedeelte van den marsch was de troep op
grooteo afstand licht beschoten). Het gros der colonne overnachtte echter niet te Lbo S e u m a w é , maar aan de Kroeëng
K o e k o e s , aan welker monding een gouvernenientsstoomschip
gereed lag om de zieken over te nemen.
\ a te Lho Seumawé gefonrageerd te hebben , begaf de geheele
expeditionaire macht zich den volgenden ochtend (21 J u n i ) op
weg naar het Geudongsche, waar de bekende geestdry ver
TiojroKoi TAPA zich met talrijke benden ophield. Bij haren
marsch stootte zij in den namiddag van dien dag op uitgebreide en sterke heuvelstellingeu, welke door die benden
achter de Aloeë Awé ingericht en , met het doel om den overgang over dit riviertje aan de colonne te beletten , bezet waren.
I >e b r u g over de Aloeë Awé was door den vijand afgebroken.
Na 2 compagnieën van het 3de bataljon met de vivres- en bagagetreinen op den driesprong bij P e u k a n Toeha te hebben achtergelaten , rukte het overige gedeelte der colonne tegen de stelling
op en veroverde die. De vijand liet 14 dooden in onze handen.
Zijne vervolging in de richting van Geudong werd gestuit door
de Pasei-rivier, op welker oostelijken oever hij eene tweede
stelling had bezet. De overgang over de r i v i e r , die op verschillende punten werd beproefd , gelukte slechts aan een gedeelte
van de 1ste compagnie van het 12de bataljon , welk gedeelte
den in loopgraven opgestelden vijand verraste en op de vlucht
j o e g ; 25 dooden benevens verscheidene v u u r - e n blanke wapenen
vielen hierbij in onze handen. Wij leden dien dag een verlies
van 1 gesneuvelde (Europeaan) en 17 gewonden (7 E u r o p e a n e n ,
onder wie de lste-luitenant der infanterie P. A. 11. HOLTEN . en
10 i n l a n d e r s ) , terwijl 1 Europeaan verdronk.
De colonne betrok daarna te Keudé Geudong op de beide oevers
der rivier een b i v a k , dat in den nacht van 22 op 23 J u n i door
eene vijandelijke bende werd beschoten , van welke 2 Atjeher?
werden gedood.
Den 24sten marcheerde de colonne, met uitzondering van 1
c o m p a g n i e , die het bivak bleef b e w a k e n , n a a r Lho T r i ë n g
(bovenstreken van Blang Mangat) , waar een ons vijandig hoofd
T. BIN LIIO T a r t t e , die met TAPA gemeene zaak had g e m a a k t ,
zich duchtig versterkt had. Bij de bestorming van de drie 't
eerst verkende versterkingen werd de vijand , met achterlating
van 10 d o o d e n , verdreven. In eene vierde door onze troepen
veroverde heuvelbenting liet hij 36 dooden liggen, terwijl hij
bij de vervolging nog 1 doode achterliet. Aan onze zijde sneuvelde
1 inlander en werden 9 Europeanen (onder wie de kapitein der
infanterie E. W . OSTREIG) en 9 inlanders gewond. Alle troepen
keerden daarop terug naar het bivak , waar inmiddels de marinelandingsdivisie . die aan de verdere operatiën in de Pasei-streek
zou deelnemen , was aangekomen.
Eene colonne van gelijke sterkte als die op den 24sten r u k t e ,
vergezeld van die landingsdivisie, den 20sten uit naar de vijandelijke versterkingen der Geudongsche hoofden te Blang Reuinah.
De door den vijand bezette stellingen werden bij de nadering
van onze troepen overhaast ontruimd ; 2 vluchtelingen werden
door de marechaussee gedood. Te Tandjong Pineung werd vervolgens op beide oevers der Pasei-rivier o v e r n a c h t , en het bivak
in den vooravond licht beschoten. Eene onmiddellijk uitgerukte
patrouille legde 1 Atjeher neder. Toen de colonne den volgenden
dag naar Keudé Geudong t e r u g k e e r d e , werden door de cavalerie
nog 2 vijanden neergesabeld.
E e n e colonne, bestaande uit het 12de bataljon, 3 brigades
marechaussee. 1 peloton cavalerie, ambulance en trein . den 2 l Jsten
onder den chef van den staf der expeditionaire macht, den luitenantkolonel VAN IIKR DISSKN, uitgezonden naar 'Mbang (Mambang) .
schuilplaats van T. BIN LHO TKIKNG , met het doei de daar a a n wezige bende te vernietigen, vervolgens door de Boeloh-streek
te marcheeren en den colonneweg naar K a n d a n g in kaart te
brengen , ontmoette geen anderen tegenstand dan dat den eersten
dag de achterhoede licht beschoten werd , terwijl den SOsten
J u n i een 5-tal vijanden den trein aanvielen , waarbij 1 dwangarbeider verwond werd. T. Bm Lno TKIKNG werd noch te ' M b a n g ,
noch te Meunasa l'oelo Meuria , waarheen hij zich volgens een
later bericht had begeven, aangetroffen. De colonne, welke in
deze woeste onbewoonde bergstreek met buitengewone terreinmoeielijkheden te kampen had gehad . keerde den 2den Juli te
Keudé Geudong terug.
Den 4den Juli rukte de geheele expeditionaire m a c h t , uitge-
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nomen 2 , ter vasthouding van hut )>ïv:tlc, te Keudé Gendong
achtergelaten compagnieën van bet li^ilc bataljon . op naar het
in het binnenland van Keurentoe gelegen zelfstandige landschap
Matang Koeli . waar de vijand mede uitgebreide stellingen had
ingericht. Onderweg werd een Atjeher, die de cavalerie-spits
aanviel en daarbij 1 iulandsab ca valer ist verwondde, neergelegd.
Achtereenvolgens maakten de troepen zich meester van de itelling
in Parang di Koereuëng en MatangKoeli-Noord, van8bentings
en loopgraven in den noordrand van Matang Koeli-Zuid enden
zuidrand van Toempo Peureula en van eene versterking ten
westen van de koeta van '1'. TJI MATANG KOKLI. Daarna bracht
de artillerie bet vijuu.lelijk vuur uit een tweetal versterkingen
ten oosten van de koeta tol zwijgen. De vijand liet l<> dooden
achter, terwijl onzerzijds I inlander sneuvelde en I Europeaan
en 7 inlanders gewond werden. De troepen betrokken daarna
een bivak aan beide oevers der Keureutoe-rivier in en nabij de
koeta Matang Koeli. van waaruil den volgeuden dag eene colonne
onder bevel van den luitenant-kolonel 0. A. VAN LOEKBN, bestaande uit liet 3de bataljon en de marine-landingsdivisie, uh>
rukte, ten einde de oostelijk en noordoostelijk van Matang Koeli
gelegen kampongs van vijanden te zuiveren. De marsch werd
genomen langs den noordelijken rivieroever tot Ara Keumeudoe
en over Lho Soeko m . Matang Keupila eu Toempo Peureula terug.
Behalve verschillende kleine benden, die onderweg werden verdreven . verjoeg de colonne e< ue p. m. 1"0 man sterke bende uit loopgraven, aangelegd op den rivier iever tegenop ir Keudé Lho Soekoen.
De vijand liet in net geheel 10 dooden liggen, terwijl eene in
hinderlaag achtergelaten compagnie nog 1 Atjeher neerschoot Dien
dag werden 8 Europeanen . onder wie de kapitein •). H. IJ. SOHNEIDEES en de Iste-luiteuaut W. HAAXHAN , beiden van de infanterie,
gewond. Den Oden Juli werd van Matang Koeli. in twee colonnes,
opgerukt langs beide oevers di r rivier in de richting van Seuleuma,
waar, volgens ingekomen berichten, de vijand — te Paja Bakoeng — eene zwaar versterkte positie zou hebben ingericht.
De colonne op den linkeroever ontmoette geen tegenstand; de
vijand verliet bij bare nadering ijlings zijne stelling te Tjot Dja.
De colonne op den rechteroever daarentegen stuitte op bevigen
tegenstand, /ij verjoeg achtereenvolgens den vijand uit den zuidrand van Mateng Koeli en uit Biara. In bet geheel liet de vijand
30 dooden, waaronder 3 hoofden en 2 zoons van hoofden, in
onze handen . terwijl onzerzijds o inlanders gewond werden. Bij
de kampong Lenhong werden de colonnes op den linkeroever
vereenigd, waarna zij naar Tjot Dja manheerden en daar overnachtten. In den morgen van den 7den Juli werd de terugmarscb
aaugenomen naar het bivak te Keudé Geudong, dat tegen den
avond bereikt werd, nadat de troep gedurende den marsch nu
en dan beschoten was. ten gevolge waarvan gewond werden de
lste-lnitenants van het korps marechaussee J. L. DOERBLBBEN en
A. Droos VAN H E E L , zoomede 1 inlander. De vijand leed een verlies van 11 dooden. Dien dag deserteerde een Amboineesch fuselier
met medeneming van zijne wapenen.
Den ysten -Juli vertrok de gouverneur, mei den chef van den
stal' der expeditionaire macht, voor een tiental dagen wegens
dienstzaken naar Koeta Radja en trad tijdelijk als commandant de
luitenant-kolonel VAN Lorarm op. De uitgezonden patrouilles
hadden geen ontmoetingen van aanbelang , terwijl het werk aan
de wegen en de opneming krachtig werden voortgezet, zoodat toen
den 19den , na terugkomst van den gouverneur, het bivak te
Kende Geudong werd opgebroken, de colonne haren marach naar
Ara Boengkoe (Keureutoe) kon ondernemen langs den pas aangelegden weg.
In Ara Boengkoe werd het bivak betrokken te Aloeë Ked.jroeê'n ,
O]) beide oevers der Keureutoe-rivier. Door in den nacht op het
bivak geloste schoten sneuvelde 1 Europeaan.
Den 22sten Juli rukten uit dit bivak 2 colonnes uit, waarvan
de eene (3 compagnieën van het 12de bataljon), die naar het
strand marcheerde, geene vijandelijkheden ondervond. De andere
(3 compagnieën van het 3de bataljon) vermeesterde eene versterking in den rand van Matang Koeli en verdreef den vjjand uit
genoemde kampong , waarna een daartoe overgezwommen gedeelte
der troepen hem op den anderen oever der rivier vervelgde.
Onzerzijds sneuvelde 1 inlander, en werden gewond de 2deluitenant der infanterie H. P, Dl BBOTH . benevens 3 inlanders.
De vijand liet 28 dooden en 17 voorlaad-geweren in onze handen.
Op den terugmarscb naar het bivak werd de colonne licht beschoten.
Met achterlating van 2 compagnieën infanterie vertrok de
expeditionaire troepenmacht den 24sten Juli van Aloeë Kedjroeën
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naar Matang Oebi. Ofschoon men talrijke versterkingen aantrof
werd slechts weinig tegenstand ondervonden. Toch liet de vijand
nog ó dooden in handen van onze troepen, welke een verlies
leden van l inlander, die verdronk, en 4 gewonden (8 Europeanen
en 1 inlander). Bivak werden betrokken in Keudé Matang Oebi
en Keudé Lho Soekoen. Den 25sten werd uit deze bivaks. met
achterlating van 2 compagnieën infanterie en deberg-artillerie,
de marsch voortgezel naar net zelfstandig landschap Peutoeë, waar
echter geen spoor van vijanden werd ontdekt. Door Oeleë Tanah
terugmarcheerende, ten eindeeene -telling, van waaruit het bivak
Matang Oebi tvas beschoten geworden, in den rug te komen,
werden '■> Atjehers gevangen genomen en 4 door de cavalerie
neergesabeld. Den volgenden dag keerden de troepen in het
bivak te Aloeë Kedjroeën terug.
Bij de in de eerste helfl van Augustus uit dit bivak ondernomen tochten, noch ook by het dekken van opnemingen,
transporten of wegwerkers. vielen vijandelijkheden van belang
voor. Vele versterkingen werden verlaten bevonden , of waar die
bezel of in aanbouw waren, ontruimde de vjjand züne stellingen
zonder noemenswaardigen tegen-tand te bieden, op hunne vlucht,
of bij andere ontmoetingen werden van 1 tot 11 Augustus
9 kwaadwilligen gedood: <b' onzen bekwamen daarbij :', ge1
wonden (2 Europeanen, van wie er één spoedig daarna overleed,
en 1 inlander). \h^ bivak te Aloeë Kedjroeën werd slechts enkele
muien licht beschoten. Oen Uden .Augustus vertrok de gouverneur wegens dienstzaken voor eenige dagen naar Kort;: Radja,
werwanrts de aanvankelijk tot de expeditionaire macht behoord
hebbende artillerie, welker diensten niet meer noodig werden
geacht-, den 14den voorgoed terugkeerde.
Intusschen was den Uden Augustus aan de overige te Aloeë
Kedjroeën aanwezige troepen eene zelfstandige colonne onttrokken, die, onder commando van den luitenant-kolonel VA» DER
| DÜSSES , bestond uit het 3de bataljon, de marechnuss e, bulpwapens, 2 ambulances en trein, en in opdracht kreeg om van
i uit een tweede bivak, te Matang Koeli ie vestigen, in verschil: lende richtingen te patrouilleeren in de bovenstreken van Keureutoe, in Peutoeë, enz., aldaar vijandelijke hoofden en benden
afbreuk te doen en te verstrooien en het terrein in kaart te
I brengen. Voor het medevoeren naar Matang Koeli van mond: voorraad werd beschikt over sloepen der marine. Deze colonne
verbied'aldaar in haar geheel tot 22 Augustus, toen de staf, de
I cavalerie, een. deel der genietroepen en één der ambulances zich
weder bij de troepen te Aloeë Kedjroeën voegden. Van 11-22
i Augustus ondernam de colonne VAN DEB DUSSEH o. a. bij lierha| ling tochten in de richting van Tjot Dja en Paja Bakoeug, beide
j in Seuleuma (Bo ven-Keureu toe). Te Blang Reumab (Geudong),
waarheen een nachtelijke tocht werd ondernomen, om zoo mogelijk de nog weerspannige Geudongsche hoofden, die zich aldaar
I zouden verzameld hebben, op te lichten, werd. ondanks het
: moerassige terrein, noj/ vóór net aanbreken van den dag de koeta
| bereikt, doch verlaten bevonden. Blijkbaar was zij in lang niet
meer bewoond geweest. Voorts maakte de colonne eene excursie
j in Boven-l'eutoeë' en Bira (Boven-Keureutoe), op welken tocht
de troep de diep ingesneden, niet doorwaadbare 1'ira- en Peutoeëri vieren moest overtrekken, hetgeen, ondanks de pogingen des
vijands om dit aan laatstgemelde rivier te beletten, gelukte. De
vijand, die er steeds op uit was om met kleine benden de uitgerukte troepengedeelten nadeel toe te brengen , zag zich geen
enkele maal in de gelegenheid een slag te slaan . doch bij herhaling werd hij zelf in door hem bezette loopgraven verrast.
Het aantal bij verschillende gelegenheden door de te Matang
Koeli gelegerde troepen van 11-22 Augustus neergelegde Atjehers
beliep 2 8 , terwijl onzerzijds 4 man gewond werden (l Europeaan, die kort daarna overleed, en 3 inlanders).
De taak der te Matang Koeli achtergebleven troepen kon zich
sedert in hoofdzaak bepalen tot dekking van de opnemingswerkzaamheden en tot het doen van patrouilles, waarbij het
nog nu en dan tot vuurgevechten kwam. Ook werden een paar
malen tochten ondernomen ter verrassing van den vijand. Dit
was o a. het geval in den nacht van ü op (> September, toen
zich 3 compagnieën infanterie naar het hiervóór reeds genoemde Paja Bakoeng begaven , om te trachten in eene woning
eenige kwaadwilligen op te lichten. Het huis werd omsingeld
en 9 der daarin aanwezigen werden bij verweer gedood. ten
koste van 2 gewonden (inlanders) onzerzijds; van een aantal
Atjehers die over de rivier trachtten te ontsnappen , werden nog
verscheidene neergelegd. De onzen bemachtigden tevens eene
partij vuur- en blanke wapenen , benevens munitie. Uit gevonden
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brieven werden de namen bekend van enkele aanstokers van het derd, in onderwerping kwamen, en dat de gevluchte bevolking
verzet. Hij andere ontmoetingen op de biervóór bedoelde dekkings- in hare kainpongS terugkeerde.
en patrouilletocbten tussehen 2:> Augustus en 11 September van
Omtrent de veelvuldige tochte i. welke in bel tijdvak waarover
uit MatangKoeli ondernomen, liet de vijand 22doodenachter.
dit
verslag loopt, in Atjeh's Onderhoorigbeden plaats vonden,
terwijl onze verliezen te staan kwamen op 1 gesneuvelde (inlander)
en 7 gewonden ('-' Europeanen en'■•>inlanders, van welke laatsten valt. afgescheiden van hetgeen biervóór is gemeld nopens de
1 kort daarop overleed). 1 ><■ n Uden September werden de laat excursie ter Noord- en Oostkust in de maanden Juni tot en mei
stelijk te Matang Koeli nog verbleven militaireu aangetrokken September 1899, kortelijk nog bet volgende aan te teekenen.
bij het bivak te Aloeë Kedjroeën.
P'uliè. Waar in 'i vorig verslag (blz. 54—59) sprake was van
Gedurende de tgdelijke afwezigheid naar KoetaRadja vanden de militaire verrichtingen ter Arjehi Noordkust, werden die
gouverneur (11 22 Augustus) «as <T te Aloeë Kedjroeè'n en berichten afgesloten mei dè vermelding van de nederlaag op
omstreken niet veel van aanbelang voorgevallen. Veel werd aan 14 Mei 1899 te Koet** 8awang nabij Ndjong toegebracht aan
bruggen en wegen gewerkt. De dekkingen der voor bet bivak PAXOUXA l'o.'.Mi, den pretendent-sultan en andere voorname
üt der van daar voor MatangKoeli bestemde transporten bleven hoofden van het verzet, uu buune verdrijving uit het diep in
veelal ongehinderd; Bleehts op één dier transporten werd één | het Pidië'sche binnenland gelegen Tangsé en daarna uit het
onzer soldaten (Europeaan) door een amokmaker verwond . terwijl oostelijk aan Pidië grenzende Meureudoe.
een paar malen een gewapende Atjeher werd neergeschoten. Door
Na de hun te dezer gelegenheid berokkende verliezen zwierven
eene patrouille werden in eene loopgraaf langs il" Aloeë Boekil de voorname vijandige hoofden in den eersten tijd, veelal ieder
een aantal vjjauden verrast, die, mei achterlating van - (Ion- ' voor zich mei meer of tuinder volgelingen, in verschillende
den , 1 lilla eu eenige hand vuurwapenen , de vlucht namen.
gedeelten \an l';dié rond , waar /.ij door kleinere en grootere
Eenige dagen na zijn terugkeer te Aloeë Kedjroeè'n begaf de troepenafdeelingeft, beboorende tot de mobiele mocht of tot de
gouverneur zich mei bel meerendeel der aldaar aanwezige troepen va-te bezettingen vauSiglienPadangTidji(VU MoekimsPidië),
(alleen 3 compagnieën infanterie bleven achter, ook in het belang schier onafgebroken werden vervolgd. Eene beschrijving van de
der voltooiing van den in aanleg genomen weg in de richting verschillende tochten , mei dat doel ondernomen , schijnt hier
naar Djamboe Ajer) over Aloeë Lawang oostwaarts naarTeupin achterwege te mogen worden gelaten. Genoeg /.ij het aan te
di Bajoe aan de Djamboe Ajer-rivier. De colonne, bestaande uit teekenen dat bij de meeste der talrijke ontmoetingen met den
den Btaf, de cavalerie, de marechaussee, de genietroepen, de vijand, die daarvan sedert halt Mei tot in de eerste dagen van
niarine-laudingsdivisie en (compagnie infanterie, bereikte, zonder Juli 1899 hel gevolg waren . hem niet onbelangrijke verliezen
eenig vuur te hebben gekregen, nog vóór den avond Teupin di aan strijders en wapenen werden toegebracht , terwjjl de onzen
Bajoe, in welke plaats een bivak werd betrokken. Van hier slechts af en toe eenige gewonden bekwamen, waaronder de
vertrok de gouverneur don 28sten met de cavalerie naar Ui . Iste-luitenants der infanterie J. L. VAN NOES en J. Ik E. VAH
dat hij den 30sten verliet om naar onze nieuwe vestigii
DEB WAL, Overigens werd oj
n der tochten een Europeesch
Bajan te gaan . vanwaar hij den laten September naar Koeala fuselier vermist, van wien , volgens later ingekomen berichten,
Simpang (residentie Oostkusi van Sumatra) vertrok. Van laatst slechts het lijk in handen van den vijand kwam.
genoemde plaats keerde hij over zee naar Idi terug, en zoo be
Ten einde in Pidië gemakkelijker in alle richtingen te kunnen
vond hij zicb den 9den weder in bet bivak, waar ook de ca optie len . sferd op 5 Juli een gedeelte van het 14de bataljon
valerie weder aanwezig was, die overland naar Teupin di Bajoe (3 compagnieën), met een peloton cavalerie, ambulance en trein,
was teruggegaan, na onderweg van eene bende, welke haren tijdelijk gelegerd te Djeumpa. Ook de zich in den loop van Juli
terugmarscb wilde bemoeiehjken, 2 man gedood te hebben.
en in de beide volgende maanden, vooral ook uit dit bivak-,
Den 7den September was eene excursie ondernomen naar telkens opgevolgd hebbende excursiên . welke tot Westelijk
Langkahan Mantjang . mede in de Djamboe Ajer-streek . ter ver Meureudoe werden uitgestrekt, bezorgden den vijand niet zelden
nieling van de tgdelyke nederzetting aldaar van de ons vijandig belangrijk nadeel. Hij de verschillende ontmoetingen, waarop
gezinde hoofden NJA MAMAT PBCBEOLA en T. Hoxsni. Daaraan hier gedoeld wordt, werden p. m. 50 Atjehers gedood , ongeveer
werd, behalve door de marechaussee uit bet bivak te Teupin di 25 gevangen genomen en soms wapenen, munitie en mond
Bajoe, ook deelgenomen door detachementen uit Idi en uit bet voorraad buitgemaakt. De verliezen onzerzijds bedroegen 1
bivak te Matang Koeli. Te Seuneubo Kareuëng word overnacht; gesneuvelde en 16 gewonden, onder welke laatsten de 1stebij beschieting van het bivak aldaar werd 1 dwangarbeider luitenaut der infanterie il. M. LucnsntGBB.
verwond. Den volgenden dag bereikte men Langkaban-ManDaar de voornaamste hoofden van het verzet intusschen steeds
(gang en betrok daar een bivak, dat eveneens gedurende den oostelijker waren opgejaagd, vielen sedert in het Pidië'sche nog
nacht werd beschoten. Na den volgenden dag de nederzetting te slerhts at en toe vijandelijkheden van geringe bcteeketus voor.
hebben verbrand, keerden de troepen, in wier handen de vijand Door eene daartoe uit Koeta Radja afgezonden compagnie van
in bel geheel 6 dooden had achtergelaten, naar hunne stand het 3de bataljon werd, van 8 October—2 December, een bivak
plaatsen terug.
betrokken te Poetoe Ara, ten einde meer bijzonder Oost-Pidië
Den llden September werd, zooals reeds gezegd, het bivak van vijanden te zuiveren . ook met het oog op het in aanleg
Matang Koeli, dat van 22 Augustus af nagenoeg niet meer was nemen van een «veg van Teupin Raja naar Panté Radja en verder
beschoten geworden, opgeheven 'm voegde zich de bezetting er naar .Meureudoe. Hen gedeelte dezer compagnie deed in den nacht
van. benevens de gouverneur met den stat', de cavalerie en do van 11 op lö November, met succes. eene overvalling in Tjoeboeë .
marechaussee van Teupin di Bajoe bij de troepen te Aloeë eene vallei bezuiden Moesa-Laugiën (Oost- Pidië), waar eene neder
Kedjroeën. De marine-la*' dingsdivisie keerdeden volgenden dag zetting van panglima T J O R ADAS werd omsingeld. Van de om
naar boord terug. Het bivak te Aloeë Kedjroeën werd den 14den streeks 50 man sterke bende vielen ons 10 dooden , benevens vuurdaaraanvolgende verlaten. Het 3de bataljon met den gouverneur, en blanke wapenen en eene groote hoeveelheid munitie in handen.
«len stal en de cavalerie vertrok van Lbo Seumawé over /.ee naar Ook door de uit Sigli en uit de bivaks te PodangTidji en
Koeta Radja. De tijdelijke bezetting van Teupin di Bajoe , die Dieumpa af en toe uitgezonden grootere en kleinere ti-oepeuhare werkzaamheden aan de wegen den Itfden September be afdeelingen werd den vijand afbreuk gedaan . die bij zijne ver
ëindigd bad, brak haar bivak (len lOden op en bereikte, na te jaging in den regel één of meer dooden achterliet, terwijl ook
Djoelo Tjoct te hebben overnacht, den 20sten LhoSeumawé, verschillende gewapende Atjehers. onder wie enkele hoofden,
vanwaar den 21sten 2 compagnieën infanterie met ambulance naar gevangen genomen werden. In Hebruari jl , toen de divisie
Sigli en de genietroepen naar Oeleö Lheuë werden overgevoerd. marechaussee uit Seulimeum, welke mede nu en dan bare tochten
De overige tot de expeditionaire macht behoord hebbende troepen tot Pidië (en verder) uitstrekte, zich in Tangsé ophield, ge
bleven VOOrloopig te Lho Seumawé , ten einde in de landstreek lukte liet aun eene marechaussee-patrouille aldaar Tot AXXOI MOEtnsschen de Kroeëng Pasei en het landschap Peusangan te pa- HAMAT BATXS gevangen te nemen (verg. hoofdst. C , blz. 12).
Hen van diens volgelingen sneuvelde en ö Heaumont-geweren
trouilleeren en het terrein op te neuten.
werden buit gemaakt. Voor zooveel uit de over de laatste
De handelingen der expeditionaire troepenmacht, welke, ook vier maanden van 1890 en de eerste weken van lOllO (tot 5
waar het den opvoer van benoodigdheden en de evacuatie van Februari) hier te lande ontvangen berichten is op te maken,
zieken en gewonden betrof', veel hulp van de marine ondervon kwamen de krijgsverrichtingen in Pidië gedurende dat tijdvak
den , hadden tot resultaat, dat de benden van Tnxexoi TAM ons te staan op 10 gewonden (2 Europeanen en 8 inlanders).
verstrooid werden en hij zelf vluchten moest (volgens ingekomen Bovendien werd op 2t> November van eene patrouille uit Poetoe
berichten vertrok hij weder naar de Gajoe-landen), dat alle Ara 1 iulandsch militair verraderlijk vermoord , en geraakte in
voorname hoofden uit de Pasei-streek, slechts enkele uitgezon

ra.
Koloniaal verslag vun lflOO.
D e c e m b e r , bij bel Opvatten v.iii een veediet', een Europce-ch
fuselier in de duist rui- zoek . wiens lijk den volgenden dag
verminkt werd teruggevonden.
Den SOeten J a n u a r i 1900 betrok een detacbement ren 6 0 b a j o netten uit Sigli voor eenigen tijd eeu bivak te Qloempang
Minjeu , ten einde de werkzaamheden aan de trambaan te dekk e n , terwijl viHH' hetzelfde doel in liet begin dier maand een
gedeelte der bezetting ven Grong Gron o (Meureudoe) — zie
lager — tijdelijk naar bel hiervóór vermelde Poetoe Ara gedirigeerd werd.
Meureudoe t Sawalauga en Petnatigan.
Na afloop van den door
den gouverneur geleiden (hiervóór omschreven) expeditionairen
tocht door de oostelijk van PidiS gelegen landschappen ter N o o r d en ter Oostkust, werd de actie tegen PAHGMHA POLEH, den
pretendent-sultan en andere hooiden van het verzet weder krachtig voortgezet. Voor dit doel vertrok' d n , '.Men October de chef
van den staf, luitenant-kolonel .1. <<. II. VAN DEB DUBBEN, van
Koeta Radja naar tSitrli, om de leiding der operatiën op zich
te nemen.
Om vooral liet landschap Meureudoe vun vijanden te k u n n e n
z u i v e r e n , werd eene colonne g e v o r m d , bestaande uit 2 compagnieën van bet 12de bataljon , 1 peloton cavalerie. 1 detachem e n t genietroepen . ambulance en trein. Deze colonne begaf
zich over Poetoe Ara en Koeala Beuratjan naar Grong G r o n g
(West-Meureudoe), welke k a m p o n g den Uden werd bereikt en
waar voor eenigen tijd een bivak werd betrokken.
Den li'xlen October rukte uit dit bivak eene colonne u i t , bestaande uit eene compagnie infanterie en een peloton cavalerie,
tegen eene bende . die zich in kampong lilang A w i , aan den
voet van bet heuvelterrein, in de noordelijk daarvan gelegen
mensigit Koeta b a t o e ophield. Demensigil werd stormenderhand
g e n o m e n : de vijand liet daarin 18 dooden, vuur- en blanke
w a p e n e n , benevens munitie achter. Den onzen kostte dit gevecht 1 gesneuvelde (inlander) en I gewonden (ü Europeanen ,
onder wie de 1 ste-luitenant J . L. V A N N I K S . en 2 i n l a n d e r s , van
wien 1 denzelfden dag overleed). Den 22sten October stootte eene
patrouille in bet gebergte op eene kleine bende, die niet achterUiting van 8dooden werd verdreven. De aanwezigheid der colonne
had al spoedig ten gevolge dat eenige aan den bestuurder van
Meureudoe ondergeschikte hoofden , die op de hand der partij
van verzet w a r e n , met den pretendent-sultan de wijk n a m e n uit
liet landschap. De colonne maakte een a a n v a n g m e t den aanleg
van een weg door geheel Meureudoe , van de grens van Pidië
tot aan die niet Samalaiiga, en diende sedert tot dekking van
de werkzaamheden ter bepaling van bet tracé van de trambaan.
I n het begin van 1900 werd een gedeelte der bezetting van
Gronjr Grong naar Oost-Pidië verplaatst, ten einde te i'oetoe
A r a de aanleg-werkzuamheden der trambaan te dekken. Overigens
werd in Meureudoe zooveel mogelijkgepatrouilleerd, bjj een van
welke tochten (15 J a n u a r i jl.) T. LAMPAS*] werd gevangen genomen , van vvien ook vuurwapenen en munitie ons in handen
vielen. Een paar malen stonden onze transporten aan aanrandingen bloot. Zoo weid den loden December de commandant van
een voor Grong Grong bestemd t r a n s p o r t , de l s t e - l u i t c n a n t der
infanterie .1. J l . BBTBUKCX , tijdens eene r u s t , verraderlijk door
middel van een rentjong verwond, en werden op 25 J a n u a r i j l . ,
bij de ontscheping van vivres te Keudé Meureudoe . insgelijks
door een At jelier aangevallen en verwond de 2de-luitenant-kwartiermeester W . F . C. RÖDLICB en een adjudant-onderofficier. Deze
laatste overleed nog denzelfden dag. Beide malen werden de
aanvallers gedood.
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vereischl i D O g eene compagnie infanterie van de in Meureudoe
of te Lho Seumawé gelegerde veldtroepen bij zijne colonne aan
te trekken.
Over zee van Sigli naar Koeala Meureudoe overgebracht .
marcheerde de colonne d e n 8 s t e n November van daar in oostelijke
richting a l ' e n betrok achtereenvolgens bivaks te Bleunai-a Oeleë
Tjot en Lho Gadjab . Batoe I l i . • ïoenoeng Poesong en '«loempang
Pajong, zonder verzel te ondervinden. Öp laatstgenoemde plaats
in het westelijk deel van B e n e d e n - P e u s a n g a n , waar de colonne
den l l d c n a a n k w a m , werden voor tien dagen vivres opgelegd.
Het bevestigde zicb dat de pretendent-sultan en zijne voornaamste
medestanders zich ophielden te Tjot Pi in Boven-Peusangan.
Terwijl de zerg voor het vivres-depót te Gloempang l'ajong
werd opgedragen aan het daar woonachtige ons goedgezinde hoofd,
rukte de colonne den 1 Iden . voorzien van mondvoorraad voor
4 a ó dagen, door hei gebergte op naar Tjot Pi. Niet ver van
die plaats hield de vijand aan beide oevers van de Peusanganrivier, namelijk bij Goenoeng Rabo en op den T j o t K a l a , eene
heuvelstelling bezet, waaruit h i j , na krachtigen tegenstand te
hebben geboden . verdrevi n werd . met achterlating van 12 dooden
en hunne wapenen. Onzerzijds sneuvelden '■'< Europeanen en
werden er 16 g e w o n d , onder welke laatsten de kapitein d e r
infanterie II. F. VAN IJSSELMJK. Vervolgens werd (ie marsoh voortgezet naar Tjot P i , dat door den vijand verlaten bleek en waar
een bivak werd betrokken.
De de-; anderen d a a g s , ter verkenning van de beide oevers
der Pen angan-rivier, uitgezonden troepen maakten zich meester
van 11 vijanden . terwijl n o g 4 -n< uvelden. Den L6den November
werd besteed aan het evacueeren van zieken en gewonden naar
Koeala Radja (Doi) en het opvoeren van de te Gloempat g Pajong
achtergelaten vivres, waarbij door de cavalerie 2 gewapenden
werden nedergelegd.
Het bivak te Tjot Pi werd den 16den door p. M. 100 en den
17den door p . m . 60 man in den nacht beschoten. Beidekeeren
werd de vijand verdreven.
Den 18den rukte een detachement n a a r de heuvels ten noorden
van hit b i v a k , om de daar gene-telde benden te verdrijven. De
vijand hield nereer,- stand.
Tijdens her gaba fourageeren uit Tjot Pi overviel de marechaussee oji 19 November te Goenoeng Tandjong 4 g e w a p e n d e n ,
van wie er 1 sneuvelde. Dienzelfden dag kwam één compagnie'
van het 12de bataljon infanterie, afkomstig van de mobiele
colonne te Lbo S e u m a w é , in I n t bivak a a n . en terwijl deze
c o m p a g n i e , met 1 brigade marechaussee, werd achtergelaten tot
bewaking van het b i v a k , rukte het overig deel der colonne VAR
DES YVEDDKB den 20sten uit tot vermeestering van eenige stellingen , die de vijand op den Glé fc'abil en den Glé Riseh had
ingenomen. Onderweg werden eene verlaten benting en talrijke
onbezette loopgraven en borstweringen aangetroffen en enkele
kleine b e n d e n , die eenig onschadelijk vuur afgaven , opgejaagd.
Eindelijk werd een punt ten zuiden van 'svijands positie ber e i k t , van waaruit deze goed kon worden waargenomen. Het
bleek evenwel niet raadzaam om van hier een aanval op de
stelling te d o e n . weshalve aan een gedeelte der colonne werd opgedragen eene omtrekking langs bet westen te beproeven. Aangezien deze afdeeling door liet moeielijke terrein te veel in zuidelijke richting afweek . zoodat het te voorzien was dat zij eerst
geruiinen tijd na liet invallen van de duisternis de vijandelijke
stelling zou bereiken . besloot de colonne-commandant de omtrekking te doen -taken en naar liet bivak terug te keeren.

Met aehteilating te Tjot Pi van 140 bajonetten , werd den
volgenden dag (21 November) opnieuw naar den Glë L'iseh uitgerukt. Na een langen en vermoeienden tocbt werd door de
Daar van de te Grong Grong ') aanwezige colonne niet genoeg colonne — met uitzondering van de cavalerie, die iu het moeielijke
troepen konden worden gemist om de uit Meureudoe gevluchte terrein niet was te g e b r u i k e n , — een bestrijkend punt ten
hoofden van het verzet en h u n n e benden , die gezegd werden westen van de zwaar versterkte vijandelijke stelling b e r e i k t . van
door Boven-Samalanga naar Peusangan te zijn uitgeweken, zoo ver waaruit de aanval werd ondernomen. Achtereenvolgens maakten
oostwaarts te vervolgen, werd begin November tot dit doel eene de troepen zich meester van drie bentings en eene noordwestelijk
nieuwe colonne aangewezen, onder bevel van den luitenant- daarvan gelegen loopgraaf, die te zamen de positie vormden. De
kolonel P . H. VAN DEK W-EDDza , bestaande uit 3 compagnieën vijand liet 35 dooden (daaronder 3 bendeboufden), vuur- en blanke
van het 14de bataljon infanterie, 6 brigades marechaussee, 2 wapenen en munitie in onze banden. Van de «lichte drommen
pelotons cavalerie, een detachement genietroepen, ambulances vluchtelingen . die de boog gezwollen Peusangan-rivier trachtten
en trein. De colonne-commandant was gemachtigd om , des over te zwemmen, werden een groot aantal door de rivier medegevoerd. Onze verliezen bedroegen: 2 gesneuvtddeu (1 Europeaan en
1 inlander) en 15 gewonden (5 E u r o p e a n e n , onder wie de kapitein
der infanterie H . N . A. SwABT,en 10 inlanders). In den namiddag
1) in Maart il. werd, vooral net liet oog op de voor den tramaanleg keerden de troepen naar T j o t l ' i t e r u g , t a n w a a r den volgenden
aan t<- voeren materialen, het bivak in ktenreadoe van GroBg Groog neer dag de gewonden en zieken naar Koeala Radja werden geëvanaar lat >tr;uiü verplaatst en wel naar de Heaieudoe-rivier ten tuiden van
cueerd.
de keudé.
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Volgens ingekomen berichten zou l'w.i.m ■ POLI H l«ij voormeld
gevecht gewon'! zijn en zonden na hel gevecht van den L4deu
November de pretendent-sultan naar de Gajoe-landen <'ii T . T J I
l'i, w : w naar de zuidoostelijk van Tjot Pi gelegen bergkam pong
A-i' Koenibang zyn uitgeweken.
In de laatste helft vuu November ondervonden de operatiën
van de Peuaaugau-colonne veel belemmering door »!<• 11 boogeu
water tand in de rivier. Herhaaldelijk werd het bivak Tjot Pi
overstroomd en de communicatie tnsschen de beide rivieroevers
\ erl«ri iken.
Eeu den 2.1en Uéoember op verkenning gezonden detachement
ontn t t e , ter hoogte van 1'jotKala. eeneSOman terkebende,
die on üi Idelljjk op de vlucht sloeg. L)oor de nageg<»ven ja]
u velde T. OBLEP.BAI.AN<; BAI n,bandar van de Ki
renkoeë,
de raadsman van T. T.n en ziel van liet verzet in Peusangan;
vuur- en blanke wapenen benevens een gro
raad munitie
wer
's Middags van den 8den I* mber werd door 2 compagnieën
v... i, [4de bataljoi
aarechausaee een tocht onderimm a
naar Asau Koembang. Onderweg werden enkele klein» benden
opgejaagd, doch de bedoelde kampong Week ni« t bezet b-zijn.
D,.!; rolgenden d
leu de troepen in liet bit
Piterug,
waarbij eeu inland
deristin Ie Peusangan-rivier verdronk:.
< j, ,|, ,: Uden December werd door eene patrouille een p.m.
50 man sterke bende uit kampong Lam Tjot verjaagd.
|),. cavalerie, die raar Koetaliadja zou terugkeeren en, in
ichtiug van bare ins heping te KoealaKadja, in de keudé
aldaar eeu bivak betrok. werd in de
in L2op 13 December
door eene bende overvallen De aanval werd, ten koste van 1
gesneuvelde (iuhi
en en 5 in
landers), afgeslagen De djoeroemoedi vi a de keudé, dit- totde
aanvallei
irde, werd gedood Op het afsteken vau een vuur
pijl door den
•ie-commamlant zond Ie aiarine
tie,
ook tot bet verbinden van de gewonden.
Den l'3den wen! door het grootste gedeelte Ier colonne (in het
bivak te Tjot !'i bleven achter p. m. l'/j compagnie van het I I
bataljon) een tocht ondernomen ter vervolging van den pretendentsultan in hel Sawaugsche. De marscb ging langs de Kroeëng
Sapihan , de Uoeë Blang Koele (zijrivier van de K
iapihan)
• Kroeëng Koentjo. /.oomed
j e n MougMoug
De pretendent werd echter niet aangetroffen, en i ok werden weinig
vija ideu gezien. Alleen waa den eersten dag b(j de Kroeëng Menh
eene klein-- bende verdreven . terwjj] den loden onderweg een
3-tal gewapenden werden gevangen genomen.
Den I7den kwam de col
onzen post Lho Seumawé aan, j
alwaar den 21 sten weder bjj de colonne werd aangetrokken het
te Tjot Pi achtergelaten gedeelte van bet I We bataljon. Te l'jot
Pi kwamen uu in bezetting de hooger bedoelde compagnie van
bet 12de bataljon en de marechaussee, welke troepengedeelten l
aan den tocht door het Sawaugsche badden deelgenomen.
uitgenomen bij een vierdaagschen tocht (8 -12 Februari)
iiaar Blang Lakan in de Gajoe-landen, ter opsporing van T. TJI '
PKUSAKOAN (kort daarna in Boven-Peus'angan overleden), en
waarbij de onzen ö gewonden (Europeanen) kregen, terwijl
de vijand - dooden en 8 gevaugenen, met hunne wapenen,
iu onze handen liet, hadden de patrouilles en transportdek
kingen van Tjot Pi in Jannuri en Februari jl. slechte enkele
weinig beteekenende ontmoetingen met den vijand. In 't tiehcel lieten daarbij 7 Atjehers lier leven en werden o' gewapeuden gevangen genomen ; onzerzijds werd daarbij 1 inlander
gewond. Bjj ''ene beschieting van het bivak in den nacht van 11 op
12 Februari werd een Europeaan gewond. De vijand werd,met
achterlating van 8 dood»n en eenige vuurwapenen, verdreven.
Den 22sten Februari jl. werd het bivak te Tjot Fi opgeheven ,
en vertrok de bezetting naar Lho Seumawé.
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In de westelijk van de Paaei-streek gelegen Onderboorigheden
ter Noordkust bewoog zich, in den aanvang van dit jaar, ter
opsporing van PAVOLIHA PoLEB C. S. ook eenige malen de'divisie
marechaussee uit Seulimeun, onder bevel van den waarnemenden
civielen gezaghebber der onderafdeeling van dien naam, den kapi
tein van den generalen staf <i. C. E. VAN DAALMT. /ontrok deze
op 1" Januari jl. nier io brigades en trein door het l'idiësche
uaar Tangsé, en toen PANOMHA POLEN daar niet werd aange
troffen, zocht hij hem in Meureudoe, Samalangaen Peusangan.
Den 20steu bereikte deze divisie; Tjot l'i . van waar zij twee
dagen later een tocht ondernam uaar Boven-Sawaug. Geen spoor
van I'ANOLIHA I'OI.I.M ontdekkende, keerde kapitein VAN D.Al.EN'
met zyne marechauss
len SOsten Januari door Samalanga,
Meureudoe en Pidië uaar Seulimeun terug. Den '.Men Februari
bevonden de brigades zich weder in Groot-Atjeh.
In '; laatst vau Februari \ :m een nieuwen tocht naar Tangsé
te Seulimeun teruggekeerd (bij welke gelegenheid het gelukte,
zooals reeds biervóór is gezegd, TOKAXKOK MOIIAKAT BATBB in
banden te krijgen), rukte de waarnemende civiele gezaghebber
den 2den Maart andermaal uit, met 8 brigade-' marechaussee,
om PAJJOMMA POLI J op te sporen, die zich, volgens ingekomen
berichten, zou o]ihouden in Boven-Samalanga. Den L2den
sht de divisie van dan- o, a. als gevangene mede T. TJOCT
KfcUBKUKOEK. PAKGLIMA POLÊU en andere hoofden van bet verzet
waren op da nadering van de marechaussee in bet gebergte
gevlucht.

Pusei- tn Djamboe Jjer-si reken. Na te Lho Seumawé de hier
vóór reeds vermelde k'eine verandering iu hare samenstelling
te hebben ondergaan, zette de colonne VAK DKB WEDDXI den
22sten December de vervolging van den pretendent-sultan in
oostelijke richting voort. Daar vernomen was dat deze zich te
Biram (B ren-Keureutoe) ophield, werd over Geudong naar
Kenreutoe opgerukt. Van de kende Geudong, waar alles rustig
en de bevolking, evenals in de nabijgelegen kampong*, aan
wezig was, werd in zuidelijke richting gemarcheerd , gedurende
welk u tocht, die veel bezwaar opleverde doordat nagenoeg
overal de sawahs blank stonden , slechts enkele schoten op de
colonne werden afgegeven. Het verdrijven van eene bende uit
Aloeë lë Merah kostte ons 2 gewonden (I Europeaan en 1
inlander). | e i 24sten en 25sten werd verbleven te Tjot Dja
(Boven-Keureutoe), van waar eene verkenning naar Biram
werd ondernomen , doch de hooge waterstand in de Kcureutoerivier belette den onzen die plaats te bereiken. Van eene kleine
bende, welk' op den marsch werd ontmoet, werden 2 gewapen len neergeschoten. Op laatstgenoemden datum werd het
bivak, dat 's nachts beschoten was geworden, van Tjot Dja
overgebracht naar Keudé Lho Soekoen (in het gebied van Ara
Boengkoe), welke kampong verlaten bleek te zijn.
Nadat, met behulp van de marine . levensmiddelen waren aan
gebracht, zooniede eene ijzeren veerpont, ter vergemakkelijking
van het overtrekken van de rivier, werd over Faja B ikoeng
opnieuw naar Biram opgerukt en thans voeding gekregen met
de bende van deii pretendent-sultan en een paar andere kleine
vijandelijke benden uit de Pasei-streek , waarbij zich ook gevoegd
had NJA MAMAT I'II'KKII.A. De vijand hield echter nergens stand
en liet slechts een paar gesneuvelden in onze handen. De
colonne verkreeg 2 gewonden (Europeanen), terwijl de majoor
der infanterie E. \\ . J. DEBBTEB door een matten kogel getroffen
werd. In den omtrek van Paja Bakoeng werd door eene
patrouille eene prauw niet munitie aangehaald. Een Europeesch
militair, die zich iu de rivier baadde, werd gewond door vuur
van eene bende, welke weid verdreven.
Vau 12—14 Januari maakten 2 compagnieën nit Lho Soekoen
een tocht naar de Boven-Pira. Hierbij werd den 12den , ten
koste van 2 gewonden (inlanders), eene bende uit Blang Simpa
Wat de verrichtingen der te Lho Senmawé gelegerde troepen verdreven.
betreft. wordt in de over het verslagjaar ontvangen berichten
Op een bericht «lat de pretendent sultan zich met N.IA MAMAT
gewag gemaakt van verschillende tochten, op sommige van PKLKEUI.A e. s. aan den bovenloop der Djamboe Ajer-rivier,
welke bet gelokte zich van kwaadgezinden meester te maken. hetzij iu Langkahan Mantjang, hetzij in Kampaih ophield,
Enkele malen werden met goed gevolg vijandige hoofden niet rukten op 20 Januari 2 compagnieën van Lho Soekoen onder
hunne volgelingen overvallen. Tot het dekken van opnemingen en majoor Dl BlTBB eerst naar Langkahan Mantjang uit, ten einde
het verrichten van patronilledienst werd den 3laten October door in verbinding met een detachement van Idi tegen de vijandelijke
een gedeelte der mobiele colonne van Lbo Seumawé vooreenige I benden op te treden. Den 22sten werd genoemde plaats bereikt.
dagen een bivak te Geudong (Pasei-atreek) betrokken. Eene Toen het bleek dat de pretendent van daar naar Kampaih
patrouille uit dit bivak kwam des anderen daags in vuurgevecht waa afgetrokken , werd den 23sten daarheen opgerukt, waarbij
met eene aan de overzijde van de rivier opgestelde vijandelijke de Idi-colonne den rechter- en de colonne DE BEVER den linker
bende. Het gevecht moest echter worden afgebroken, aangezien oever der Djamboe Ajer volgde. Eerstgenoemde colonne kwam
zonder tegenstand te ontmoeten tegenover Rampaih aan, doch
de rivier ondoorwaadbaar bleek t:- zijn.
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moest wegens ondoorwaadbaarheid van do rivier onverrichter
zake naar Langkahan Mautjang terugkeeren. De colonne DE
B E T U ontviDg vuur van eene sterke, aan de overzyde der Aloeë
Langkahan opgestelde bende. welk vuur ons 2 gesneuvelden
(de Iste-luitenaut A. E. H. MICIIEKLS en 1 inlander) en 6 gewonden (1 Europeaan en 5 inlanders) bezorgde. De bende werd
verdreven, docli de colonne ondervond zooveel oponthoud dat
zij Rampaih niet bereikte. Ook zij keerde naar Langkahan
Manrjaug terug. Van hier marcheerden de troepen den 24sten
.Januari weder naar
hunne standplaatsen. De colonne ns BEYER
bereikte den 2.r>sten het bivak Lbo Soekoen, dat in den nacht
van den 23sten op den 24sten door eene sterke bende was aangevallen, üe bezetting had echter den vijand genoodzaakt om,
met achterlating van 2 dooden, vuur- en blanke wapenen en
munitie, af te trekken. By' deze gelegenheid werden 2 militairen
(1 Europeaan en ] inlander) gewond.
De tocht naar Rampaih werd in het laatst van Februari herhaald onder bevel van den luitenant-kolonel VAN DER WEDDEN.
Onze troepen kregen daarby onderweg herhaaldelijk vuur. Bij
aankomst te Kampaih bleek de pretendent-sultan reeds te zyn
afgetrokken , waarna de troepen naar Lho Soekoen terugkeerden.
Bij dezen tocht werden onzerzijds 3 Europeanen en 7 inlanders
gewond, terwijl de vijand 11 dooden met hunne wapenen in
onze handen liet.
In de Pasei-streek werd intusschen in do tweede helft van
Februari door 2 compagnieën van het 14de bataljon gepatrouilleerd
in Blang Mangat, Samakoero , Pira en Seuleuma , ten einde de
daar gesignaleerde benden te verdrijven. Bij eene der eerste ontmoetingen liet eene bende nabij Blang Serekoei en Koeta Batee
5 dooden en eenige vuurwapenen in onze handen. Bij verdere
ontmoetingen liet de vyand nog 2 dooden (daaronder den broeder
van T. BUN PIRA) achter, terwrjl aan onze zyde 1 inlander gewond werd.
In de eerste helft van Maart werd het bivak Lho Soekoen
opgeheven en, wegens het gebrek aan transportmiddelen te
water, de excursie in de Pasei-streek voorloopig gestaakt.
In verband hiermede keerden de Europees.che compagnie van
het 12de bataljon en de marechaussee naar Groot-Atjeh en de
inlandsche compagnie van genoemd bataljon naar Lho Seurnawé
terug. De colonne-commandant begaf zich met 2 compagnieën
van het 14de bataljon naar Keudé Geudong, waar de hangbrug
over de Pasei-rivier moest worden verplaatst, en betrok daarna
een bivak aan de Djamboe Ajer te Lho Niboeng (Öimpaug Olèm),
met het doel om den pretendent-sultan , die zich toen te Samakilaug in de Gajoe-landen ophield , te vervolgen.
Oostkust van Al'yh. In verband met den verbeterden politieken
toestand in de landschappen ter Oostkust van Atjeh behoefden
de daar — aanvankelijk enkel te Idi en sedert 't laatst van Juli
1899 (zie lager) ook te Tandjoeng Kala (Bajan) — gelegerde
troepen slechts zelden handelend op te treden.
Een paar malen werd door detachementen uit Idi opgerukt
naar de Djamboe Ajer-streek, ten einde in en om Langkahan
Mantjang en Rampaih te ageeren, in vereeniging met andere
troepenafdeelingen.
Af en toe slaagden patrouilles uit Idi er in vijandiggezinden
op te vatten, o. a. in September T. BINTARA PEÜKAN van Djoelo
Rajeu en eenigen tijd later RADJA ITAM , die beiden blijken hadden gegeven met de hoofden van het verzet te heulen. De door
patrouilles uit Idi herhaaldelijk in het werk gestelde pogingen
urn met NJA MAJTAT PECREUI.A en T. HOESIN en hunne benden
aanraking te krijgen, mislukten. Door eene in December tot
Brandan (Boven-Peureula) doorgedrongen patrouille, die ook
het particuliere etablissement voor petroleum-boringeu te Rantau
Pandjang (mede in Peureula) bezocht, werden enkele kwaadwilligen gearresteerd.
In de tweede helft van 1899 werd een civiele tevens militaire
post gevestigd in Peureula, en wel te Tandjoeng Kala, aan de
Bajan-rivier, op het terrein op den Goenoeng Kala, waarvan
in 't vorig verslag (blz. GO) sprake was. Aanvankelijk werd er
in 't laatst van Juli eene compagnie infanterie (van het garnizoensbataljon der residentie Oostkust van Sutnatra) gedetacheerd ,
ook tot dekking van de werkzaamheden aan den toen onderhanden
genomen bouw van het etablissement. In December 1899 en
begin Februari 1900 werden de in de nieuwe onderafdeeling
Bajan gelegerde troepen opgevoerd tot 2 mobiele colonnes , elke
van 4 officieren en 1~>0 mmdereu, welke colonnes, getrokken
uit personeel van voormeld garnizoensbataljon, als een zelfstandig korps, ouder den naam van „mobiele troepenmacht te
Handelingen der Stateu-Generaal.
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Tandjoeng Kala", worden beschouwd als bij het garnizoensbataljon
van Atjeh en ouderhoorighede" gedetacheerd. Allerwegen in de
nieuwe onderafdeeling, waartoe ! ehooren de landschappen Soengoë
Raja , Peureula en Langsar met hunne onderhoorigheden , werd
door de troepen van Tandjoeng Kala gepatrouilleerd , vooral ook
'. om een paar bekende roovers, T. NJA DAWOT en PRANO OESOKF ,
| meester te worden, hetgeen echter niet gelukte. PRANO OESOEF
moet bij eene ontmoeting gewond zijn en NJA DAWOT is sedert door
den radja van Peureula verdreven en moet zich toen naar de Gajoelanden hebben begeven. In de eerste dagen van Januari 1900 werd
een peloton naar de hiervóór genoemde kampong Rantau Pandjang gedirigeerd om aldaar voor eenigen tyd een bivak te betrekken. In dezelfde maand werd by Damar Toetoeng, de aanlegplaats der paketbooteu , een aanvang gemaakt met het bouwen
; van een blokhuis.
West kust van Atjeh. Over onze militaire actie ter Westkust
van Atjeh is in korte woorden weinig anders te zeggen dan reeds
|1 is medegedeeld in hoofdst. C ,• blz. 19—22. Gedurende de eerste
maanden van het verslagtijdperk — de berichten in 't vorig
j verslag (blz. 03—65) liepen reeds tot het voorjaar van 1899 —
behoefde slechts met kleine troepenafdeelingen te worden uitgerukt, welke konden gevonden worden uit de bezettingen van
: onze posten aldaar. Deze posten, tot dusver Poelo Raja en
Meulaboh, werden in Juni 1899 vermeerderd met dien te Tapa
Toean in het zuidelyk deel der Westkust, waar eene bezettiüg
werd gelegerd van 2 officieren , 70 bajonetten , een detachement
!1 vesting-artillerie met 2 kanonnen van 7 c.M. L.A. en eenig
hospitaalpersoneel, welke bezetting in de tweede helft van No, vember, in het belang van een krachtiger optreden tegen het
vn'andige hoofd van Blang Pidië, door den gewestelyken gouverneur tijdelyk werd opgevoerd tot 190 bajonetten , terwrjl van
18 November 1899 tot 20 Januari 190'> in de onderafdeeling
Tapa Toean ook ageerde eene daartoe uit Koeta Radja afgezonden
compagnie van het 3de bataljon. Nauwelyks was deze laatste
, troepenafdeeling in Groot-Atjeh terug, of van daar vertrok,
tot versterking van de bezetting van Meulaboh , weder eene compagnie van genoemd bataljon, om in 't laatst van Februari nog
door eene tweede compagnie van dat bataljon gevolgd te worden,
in verband waarmede het bevel over de in het Meulabohsche
opereerende troepen werd opgedragen aan den met laatstbedoelde
compagnie medegekomen luitenant-kolonel O. A. VAN LOENEX.
Aan de verrichtingen der troepen in de onderafdeeling Poelo
Raja werd af en toe deelgenomen door brigades van de in het
; landschap Lhong (Zuidelijke nederzettingen der XXV Moekims
van Groot-Atjeh) gestationneerde marechaussee.
Bij de verschillende soms zeer ernstige ontmoetingen met
vijandige hoofden of benden . welke ter Atjeh's Westkust plaats
vonden in het tijdvak van Maart 1899 t/m Februari 1900, bekwamen onze troepen o gesneuvelden (1 Europeaan en 2 inlanders) , alle drie by gevechten of aanrandingen in de onderafdeeling Tapa Toean , en 28 gewonden (onder wie 8 Europeanen);
van deze gewonden telde men er alleen 18 by de in genoemde
onderafdeeling ageerende troepen. Ook daar werden echter den
vijand zeer gevoelige verliezen toegebracht, zooals uit de mededeelingeu in hoofdstuk C kan blijken.
§ 5. Korpsen niet rechtstreeks tot hel léger behoorende.
De hierbedoelde korpsen zijn in de eerste plaats de schutterijen
in eenige gewesten van Java en van de buitenbezittingen (van
welke die in de residentiën Menado , Amboina en Ternate voor
een groot deel bestaan uit zoogenaamde inlandsche burgers,
terwijl de schutterijen op Java, evenals die te Padaug en Makasser, uitsluiteud uit Europeanen zijn samengesteld), en verder
de twee detachementen lijfwacht-dragonders (Europeanen) , het
eene te Soerakarta en het andere te Djokjokarta, zoomede vier
geheel uit inlanders bestaande korpsen , met namen het legioen
van paugeran BfuTOKOB NEGORO te Soerakarta , en de te Patnakassau. Sumanap en Baugkallan op Madura bestaande barissaus.
Uitgenomen wat de schutterijen betreft, voor de meeste van
welke trouwens geen vaste formatiecijfers zijn aangenomen . waren
al de andere korpsen op uit. 1899 voltallig, zooals blijken kan
1
uit de formatie- en sterktecijfers aan officieren en aan personeel
beneden dien rang, opgenomen in tabel 1!» van bijlage A. De

schutterijen en de barissaus bestaan uitsluitend uit infanterie,
doch tot het llufSKOI XEGoRo'sche legioen behoort ook cavalerie
(een half escadron).
Naar aanleiding van eenige uit de Indische burgerij opgegane
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■temmen , blijkens een viertal in de laatste maanden van 1899
uit de drie hoofdplaatsen van .Java hij de Indische Regeering

ingekomen adressen, om verandering te zien aangebracht in het

vigeerend stelsel der schutterijen in Nederlandsch-Indië, is hij
gouv. besluit dd. 6 April 1900 n". 19 voor de behandeling van
dit vraagstuk de voorlichting ingeroepen van eene commissie ,
bestaande uit den chef van den genenden staf als voorzitter,
een door het legerbestuur aan te wijzen officier als secretaris,
den luitenant-kolonel commandant der schutterij te Batavia , een
gepensionneerd hoofdofficier van het leger en een particulier.
Aan de commissie i s , ten behoeve van de door haar voorshands
alleen met betrekking tot Java in te dienen ontwerp-reorganis a t i e , in het bijzonder opgedragen, ook in verband met den
inhoud der bedoelde adressen , een onderzoek in te stellen en
advies uit te brengen omtrent de mogelijkheid en wenschelükheid
om de schutterijen in den bestaanden vorm te vervangen door
— eventueel ook als versterking van het veldleger aan te wen
den — ook buiten de steden op te richten korpsen. Opdat de
commissie bij de uitvoering van hare opdracht daarmede zooveel
mogeiyk rekening k u n n e houden , werden haar al aanstonds (zie
de Javasche Courant dd. 24 April jl.) eenige desiderata mede
gedeeld , waaraan , naar het inzien der R e g e e r i u g , de te ont
werpen regeling zou behooren te voldoen.
Ter aanmoediging van de belangstelling in de schietoefeningen
werd bij goiiv. besluit dd. 14 November 1899 n". 30 bepaald,
dat bij de schutterijen een onderseheidingsteeken voor scherp
schutters , zoomede schietprijzen kunnen worden toegekend , een
en ander volgens de modellen , welke eertijds bij het leger werden
gebezigd.
Daar de tot dusver geldende voorschriften nopens de door schutterplichtigen, die van persoonlijken dienst zijn vrijgesteld, te betalen
bijdragen aan de schutterijkassen medebrachten dat onder den
aanslag naar het vast inkomen niet begrepen waren emolumenten
noch h u i s h u u r i n d e m n i t e i t , en die uitsluiting aanleiding gaf tot
ongelijken druk , werd in November 1899 (§t. nos. 282 en 283),
door eene nieuwe omschrijving van hetgeen voor de bewuste
heffing onder vast inkomen is te v e r s t a a n , aan de uitsluiting
van bedoelde bij-inkomsten een einde gemaakt.
§ 6.

Koninklijk

koloniaal militair inrali'lenliuis
nabij Arnhem).

(op Bronbeek-

I n den loop van 1899 werden in het invalideniiuis opgenomen
45 oud-militairen van het Indische leger, terwijl uit de sterkte
werden afgevoerd 39 man (10 wegens overlijden , 20 die op ver
zoek en 3 die wegens wangedrag werden ontslagen). Dienten
gevolge telde het gesticht op uit. 1899 145 verpleegden (29 ge
gradueerden en 11(5 m i n d e r e n ) , tegen lö9 (34 gegradueerden eu
105 minderen) bij het einde van 1898. Van deze 145 oud-militairen hadden er 140 bij het leger in O o s t - l n d i ë , 4 bij de land
macht in West-Indië en J bij de Koninklijke Nederlandsche
marine gediend. In 1898 waren deze cijfers respectievelijk 134,
4 en 1. Gerekend over het geheele jaar huisvestte het gesticht
in 1899 gemiddeld 139 man per d a g , tegen 151 man in 1898.
I n de infirmerie waren bij het einde van elk kwartaal van 1899
in verpleging achtereenvolgens 1 0 , 8 , 15 en 23 man. Met de
vervulling van verschillende functiën op Bronbeek waren op uit.
1899, evenals op uit. 1898, belast 24 verpleegden (waaronder 8
gegradueerden).
De uitgaven voor het invalidenhuis, in 1898 volgens verbeterde
opgaven bedragen hebbende f 74 222, of — na aftrek van de
ten bate van het gesticht ingehouden gagemeuten (ad f 23 080) —
f 5 1 1 4 2 , daalden in 1899 tot f 6 7 450, of— na aftrek als voren
(in 1899 werd aan gagementen slechts ingehouden f 20 020) —
tot f 40 830.
Den 26sten J a n u a r i jl. overleed de commandant van Bronbeek ,
de gepen^ionneerde luitenant-generaal K. VAN DEK HEMDEN. N a d a t
het beheer tijdelijk was opgedragen aan den majoor-adjudant H.
Y. V. M. SeinviNG, werd b\j Kon. besluit van 24 Februari
1900 n". 2 8 , met i n g a n g van 1 April d. a. v., benoemd tot com
m a n d a n t der stichting de met den rang van luitenant-kolonel
gepensionneerde majoor der infanterie van het Oost-Indisch leger
Jhr.
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VAN HEURN.

E. Zeemacht.
§ 1.

AlgemttlU

mededcelingen.

Van 23 J u n i tot 6 J u l i 1899 was de vice-admiraal, comman

d a n t der zeemacht en chef van het departement der marine in
Indië , van Batavia afwezig voor eene inspectie van de maritieme
inrichtingen te Soeraban'a en ter behandeling van dienstaangelegenheden aldaar. In Mei j l . , toen de CJouverneur-Gleneraal
eene dienstreis over Java maakte (verg. blz. 1 ) , vergezelde de
vlootvoogd — en evenzoo de commandant van het leger — den
Landvoogd op fle heenreis naar Soerabaija. Beide commandanten
vertoefden aldaar voor zoolang de ter plaatse te behandelen
dienstaangelegenhedeu dit vorderden.
In verband met de in 't laatst van J a n u a r i jl. plaats gehad
hebbende ophefTug van het wachtschip te Tandjong Priok werden
in de organieke regeling van 1808 betreffende de samenstelling
van het bij het departement der marine te Batavia gedetacheerde
marine-personeel opgenomen de 2 onderofficieren-schrijver, tot
dusver in de rol van het wachtschip gevoerd, en tevens een
luitenant-ter-zee 2de of 1ste klasse (St. 1900 n". GO), deze laatste
voor het vervullen van verschillende functiën , waarvoor tot dus
ver officieren van het wachtschip gebezigd werden.
§ 2.

Oorloi/smarine.

Personeel. De gemiddeld* sterkte over 1899 van het personeel
der vloot bedroeg 231 officieren, benevens 2208 Europeesche en
949 inlandsche onderofficieren en m i n d e r e n , in het geheel derhalve
3388 k o p p e n , tegen 3416 koppen over 1898. Hoeveel koppen
bü het einde van het j a a r waren ingeschreven in de rol der toen
in dienst zijnde schepen en hoeveel hun aantal meer of minder
bedroeg dan de „ b e p a a l d e " sterkte , kan zoowel voor het Indisch
als voor het auxiliair eskader blijken uit bijlage B (tabel 1).
Tevens doet die bijlage in totaal kennen (zie tabel 2) de be
paalde en de aanwezige sterkte aan officieren en aan verdere
b e m a n n i n g , afzonderlijk ook wat betreft het personeel der
machinekamers en van het korps marinier?.
In verband zoowel met het gaandeweg vervangen van een groot
deel der Europeesche vuurstokers door inlanders (zie lager) als met
j het voornemen om eveneens enkele van de jongere Europeesche
matrozen tegen inlanders te verwisselen, werd bij gouv. besluit
dd. 13 J u n i 1899 n \ 18 machtiging verleend om d e a l s „bovenrol"
toegestane overschrijding der „ bepaalde sterkte ", wat de inlandsche schepelingen betreft, voorloopig van 10 tot 20 pet. uit te
breiden. Aan de aldus verhoogde sterkte ontbraken op 31 Decem
ber 1899 slechts 18 koppen , niettegenstaande de werving nog
altijd getemperd bleef, in dier voege dat te Batavia en Soerabaija
voor niet meer dan een 10-tal inlanders per maand gelegenheid
bestond om zich als matroos of lichtmatroos te verbinden en dat als
vuurstoker enkel werden aangenomen (in de qualiteit van vuurstoker 2de klasse) zij die vroeger reeds als stoker bij de marine
gediend hadden. In de buitenbezittingen bleef echter te Makasser
en te Bandjermasin de werving voor alle , qualiteiten " geopend.
Desniettemin werden op beide plaateen te samen niet meer dan 28
koppen aangeworven , bijna uitsluitend te Makasscr. W a t het
verloop van het inlandsch personeel betreft, blijkt uit bijlage B,
tabel :{, dat het totaal verlies aan inlandsebe onderofficieren en
minderen in het afgeloopen jaar in 't geheel slee hts 111 koppen
b e d r o e g , d. i. 11.07 pet. van de gemiddelde sterkte; in 18ü7 en
1898 was dit percentage respectievelijk 14.52 en 13.83, en over
het zesjarig tijdvak 1891 t m 189(3 gemiddeld per jaar 33.26.
Ook met de reëugagementen bleef het zeer gunstig gesteld.
Aan de 37'-» inlandsebe schepelingen, wier dienstverbintenis kwam
te e i n d i g e n , verbonden er zich opnieuw 349 , zijnde 36.77 pet. van
de gemiddelde s t e r k t e , tegen 2<>.80 pet. gemiddeld per j a a r over
1891 t m 1890 en 33.50 en 30.80 pet. achtereenvolgens over 1897
en 1898.
De pogingen om inlandsebe vuurstokers zoodanig te bekwamen
dat zij o]) de schepen van het Indiech eskader de Europeesche
vuurstokers k u n n e n vervangen voor al die werkzaamheden aan
ketels en m a c h i n e s , welke niet de kennis van den eigenlijken
werkman vereischen (zie vorig verslag, blz. 07), zijn goed geslaagd.
Bij het einde van 1899 k o n d e n , naar het oordeel der comiuandeerende officieren, van het totaal van 409 inlandsebe vuursto
kers reeds 157 geschikt worden geoordeeld om de Europeesche
stokers — voor zoover die geen werkman zijn — te vervangen.
Ter bevordering dat Op den duur over het noodige aantal van
deze bekwamere vuurstokers k u n n e beschikt w o r d e n , zijn in
Maart jl. (St. 1900 n . 115). door wijziging van het regle
ment voor het korps inlandsebe schepelingen der oorlogsmarine,
de vooruitzichten der inlandsche vuurstokers verbeterd zoo wat
bezoldiging als positie betreft. H e t ligt in de bedoeling de in
landsche vuurstokers, die alsnu op de schepen van het Indisch
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eskader Ier v e r r a n g i n g van Europeesche stokers zullen worden
geplaatst, vooral nog aan eene proef te onderwerpen , waarbij
verlangd zal worden dat zij aan de voornaamste vereiscliten voor de
te vervangen „qualiteiten" van Europeesche stokers zullen voldoen.
W a n n e e r op den d u u r de uitkomsten aan de verwachtingen
blijven b e a n t w o o r d e n , zullen — v o o r l o o p i g bij wijze van proef —
ook op de schepen van het auxiliair eskader de Europeesche
stokers — geen werkman — gedeeltelijk door inlandsclie vuurstokers vervangen worden.
Eveneens werd m e t goeden uitslag voortgezet de opleiding van
inlanders tot matrozeu-looder en matrozen-roerganger. In het
voorloopig reglement dier opleiding werden eenige wijzigingen
gebracht betreffende de tijdstippen van aanvang der cursussen, terwijl de eiscben , gesteld voor de bedrevenheid in de schietoefen i n g e n met het geweer , verzwaard werden. Tevens werd bepaald,
dat aan eiken cursus door 120, in stede van door 1 2 , inlandsche
matrozen wordt deelgenomen, ten einde gaandeweg het gehalte der
inlandsche matrozen aan boord d w oorlogsschepen te verhoogen.
I n den loop van 1890 werden 16 matrozen-looder aangesteld en
konden 4 matrozen-looder tot matroos-roerganger worden bevorderd. I n verband daarmede was bij het einde des jaars het
aantal geklommen tot respectievelijk 37 en 14.
Daar over enkele jaren het korps (Europeesche) stuurlieden
der zeemacht geleidelijk zal zijn opgeheven en het wenschelyk
moet worden geacht dat d a n , ten dienste der opnemingsvaartuigen , k u n n e worden beschikt overeen zeker aantal inlandsche
schepelingen, d i e , instede van de stuurlieden , als helpers voor
de officieren by h u n n e hydrographisehe werkzaamheden kunnen
o p t r e d e n , is in J a n u a r i jl. aan boord van het wachtschip te
Soerabaija begonnen om te trachten inlandsche matrozen —
aanvankelijk ten hoogste een 8-tal — ook op t e leiden tot
hulpstuurman.
De in ' t vorig verslag (blz. 67) bedoelde proef met een gewijzigd voedingstarief voor de inlandsche schepelingen (ook bij
de gouvernementsmarine), waardoor niet alleen de kosten per
rantsoen minder w o r d e n , maar ook de te verstrekken artikelen,
bü eene zelfde voedingswaarde , zich meer aansluiten by hetgeen
de inlander aan den wal n u t t i g t , heeft zoo goed voldaan, dat
met 1 J a n u a r i 1900 het proeftarief met enkele kleine wijzigingen
definitief is ingevoerd.
W a t den gezondheidstoestand op de vloot betreft, leert de
vijfjarige s t a t i s t i e k , in bijlage B opgenomen sub 4 , dat het aantal
ziektegevallen gedurende 1890 onder de Europeesche bemanningen
voorgekomen , ofschoon op zich zelf kleiner dan in 1898, toch
in verhouding tot de kleinere sterkte waartoe de opgaven over
1899 b e t r e k k i n g hebben . met de uitkomsten van lt-98 bijna
geheel overeenkwam . doch een ongunstiger percentage uitmaakt
dan in een der j a r e n 1895. 1896 of 1897, terwijl daarentegen
onder de inlandsche schepelingen het aantal ziektegevallen ,
zoowel op zich zelf als berekend in percenten van de gemiddelde
sterkte , aanmerkelijk gunstiger was dan in een der vier voorafgegane jaren. O n d e r beide categorieën van bemanningen was
het cijfer der overledenen nagenoeg even klein als in 1898,
toen het g u n s t i g afstak bij de cijfers der drie voorafgegane
j a r e n . H e t aantal der voor herstel van gezondheid herwaarts
teruggezondenen (Europeanen) of voor verderen dienst afgekeurden (inlanders) w a s . ondanks de kleinere gemiddelde sterkte,
iets grooter dan in 1 8 9 8 . maar toch minder aanzienlijk dan
in een der j a r e n 1895. 1896 en 1897. toen in dit opzicht ook
de verhoudingscijfers tot de sterkte bijna zonder uitzondering
ongunstiger waren. Als gewoonlijk waren het weder endemische
e n venerische z i e k t e n , welke de grootste rol speelden, doch
over het algemeen waren de ernstige ziektegevallen, hoewel
iets meer dan in 1898 , minder in aantal dan in een der jaren
1895, 1896 of 1897. af te leiden uit de omstandigheid dat in
deze drie j a r e n het cijfer der aan boord herstelden zoowel onder
Europeanen als inlanders betrekkelijk kleiner was dan in 1899,
welk j a a r in dit opzicht slechts iets minder gunstig was dan
1898. Van nadeeligen invloed op het ziektecijfer van 1899 waren
de vele b u i k - en koortsaandoeningen onder de schepelingen , die
gedurende de m a a n d e n J u l i , Augustus en een deel van September
aan de excursiën in de Atjehsche onderhoorigheden deelnamen,
zoomede het langdurig verblijf van schepen met groote b e m a n n i n g
te Soerabaija, op welke plaats veel venerische ziekten voorkwamen.
Berriberri deed zich onder de Europeanen zoogoed als niet voor ;
slechts 8 werden hiervoor naar Nederland opgezonden , tegen
23 in 1898 , 36 in 1897 , 80 in 1896 en 72 in 1895. Ook het aantal
wegens die ziekte afgekeurde inlanders (25, d. i. 5 meer dan in
1898) bleef vrij g e r i n g , vergeleken met de uitkomsten over 1895,
1896 en 1 8 9 7 , toen u i t dien hoofde achtereenvolgens 1 9 6 , 191
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en 53 inlandsche schepelingen werden afgekeurd. Slecht* 1
berriberri-lyder (inlander) overleed. Aan cholera overleden 2
Europeanen.
Materieel. Bij de voor 1900, in overeenstemming met de beg r o o t i n g s w e t t e n , aangenomen sterkte der oorlogsvloot voor
Nederlandsch-Indië werd weder meer genaderd tot de daarvoor, n a
zeker overgangstijdperk, voorgeschreven samenstelling, zooals
die voorkomt in het Kon. besluit dd. 4 J u n i 1897 n°. 46
(St. n". 218), strekkende ter uitvoering van de organieke regeling in St. 1896 n". 288. ') Voor het auxiliair eskader , dat volgens
genoemd Kon. besluit uit 6 krachtige oorlogsschepen moet
bestaan , werd bij de begrooting voor 1900 gerekend op het in
dienst zn'n van 1 pantserschip , 3 pantserdekschepen en 1 fregat,
zijnde 1 pantserdekschip meer dan waarop voor 1899 was gerekend , en voor de categorieën van schepen , behoorende tot
het eigenlijk Indisch eskader , op 17 bodems (2 minder dan waarop
de sterkte voor 1899 was b e p a a l d ) , namelijk op 1 pantserdekk o r v e t , 10
flottieljevaartuigen
(3 m i n d e r ) , 3 torpedobooten (2
meer), 2 stoomopnemingsvaartnigen en 1 wachtschip (1 minder).
Zooals blh'kt uit het uitgewerkt overzicht betreffende de samenstelling der oorlogsvloot van Nederlandsch-Indië cp 1 April j l .
(tabel 1 van bijlage B) was toen het auxiliair eskader overeenkomstig de voor 1900 bepaalde sterkte samengesteld (één
der pantserdekschepen — de Friesland met 308 k o p p e n — b e v o n d
zich echter tijdelijk buiten N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , als zijnde gedirigeerd naar de Delagoa-baai ter Oostkust van Afrika), en was
z u l k s , wat het aantal der in dienst znnde schepen b e t r e f t , ook
het geval ten opzichte van het eigenlijk Indisch eskader, echter
niet wat aangaat de soort. Immers op 1 April j l . (tijdstip van
afsluiting der Indische opgaven) w a r e n , nevens de pantserdekkorvet Sumatrn , de 2 opnemingsvaartuigen en het wachtschip ,
in stede van 10 flottieljevaartuigen , \2 van die schepen in d i e n s t ,
doch ontbraken nog 2 van de 3 torpedobooten , welke nieuwgebouwde bodems {Hydra en Scylla) eerst in 't laatst van het j a a r
in Indië kunnen worden verwacht.
Hadden zich op 1 April lt-99 bij het Indisch eskader 19 bodems in dienst bevonden en waren er toen bovendien 4 aanwezig ,
welke niet in de sterkte rekenden , namelijk de voor transformatie of voor herstelling in timmering zijnde Koning der Nederlanden (gewezen pantserschip) en Ceram (flottieljevaartuig), het
tijdelrk voor wetenschappelijke doeleinden ingericht wordende
nieuwe flottieljevaartuig Siboga en het gewezen zeilopnemingsvanrtuig Mclrill ran Cambée, dat voor eene bestemming buiten
de marine zou worden in aanmerking gebracht 2), — op 1
April 1900 was enkel tijdelijk buiten dienst — tot het ondergaan van herstellingen — het
flottieljevaartuig
Bonten.
Oe
eerstgenoemde drie bodems vielen namelijk in bet thans behandelde tijdvak 1 April 1899—uit. Maart 1900 weder bij de
actieve sterkte in (de Koning der Nederlanden als wachtschip
te Soerabaija), terwijl overigens bij het Indisch eskader werd
opgenomen het uit Nederland aangekomen nieuwe stoomopnemingsvaartuig van Oogh. Tegenover de aanwinst van 4 schepen ,
stond voor 6 andere o n t t r e k k i n g aan de actieve sterkte, namelijk
voor slechts één (de reeds genoemde Bomen) tijdelijk , doch voor
de vijf andere voorgoed. iJeze w a r e n : de wachtschepen Gnleh
(sedert gesloopt) en llromo (waarschijnlijk te bestemmen tot
m u n i t i e s c h i p ) , zoomede de opnemingsvaartuigen BanJa en Blommendal en het flottieljevaartuig Medura, van welke drie laatsten
sedert werden ingericht of bestenul om te worden i n g e r i c h t : het
e e r s t e , tot werkhulk bij den dienst der kustverlicliting, en de
beide anderen , tot loodsstationsschip.
De veranderingen gedurende h e t behandelde tijdvak van
1899/1900 voorgekomen in de samenstelling van het auxiliair
eskader waren : het buiten dienst stellen op 5 Mei 1899 van het
pantserschip Print Hendrik der Nederlanden ' ) , omtrent welken
bodem een onderzoek wordt ingesteld in hoever hij nog geschikt
is of is te maken voor de locale verdediging van Soerabaija, en
') Met liet wijzigen van het aangdaald Kon. b(sluit vnn 4 Juni 1897,
noodig geworden door de ophelfing in Januari liOO van één der twee in art.
4 voorgeschreven wachtschepen, wordt verwijld, in verband uiet de noy hangende overwegingen ontrent herziening op andere punten.|
«) In den verderen loop van 1899 kreeg de KrMfl eene bestrmming bjj
den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen (verg. vorig verslag, blz.
162, noot 1)') Deze bodem , tot welks vervanging omstreeks medio Maart te voren
de liet Hein was aangekomen , was van toen af tijdelijk boven de formatie
van het auxiliair eskader gevoerd , daar, zooals reeds gezegd , bü de begrooting
voor 1899 voor dit deel der in Indië aanwezige oorlogsvloot slechts op 4
bodems gerekend was.
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het vervuilden in Februari 1900 van het toen de terugreis her- | verzoek van de Maatschappij ter bevordering van het natuurwaarts aanvaard hebbende fregat Koningin Emma dor Ne ttrlninlr.it kundig onderzoek der Nederlands :he koloniën . was beschikbaar
door liet fregat Tromp, in diezelfde maand uit Nederland aan- gesteld en ingericht voor het vanwege die M i:-.tscliappij in het
gekomen, van waar kort te voren (4 .Januari), ter versterking I Oostelijk deel van den Indischen Archipel ingesteld diepzeevan het uuxiliair eskader, ook was aangekomen het pantserdek- onderzoek) om , nu het diepzee-onderzoek in Februari jl. was
schip Koningin (Filhdmina iet Nederlanden,
afgeloopen, weder voor zijne bestemming als oorlogschip te
Nadat iu het tweede kwartaal van 189'.l de van hier voor I worden gereed gemaakt.
recherchediensten op de Atjehsche kusten uitgezonden 3 kleinere
De oplevering ran het in 1899 te Rotterdam op stapel gezette
schepen (sedert ingedeeld bij de gouvernementsmarine) hunne flottieljevaartuig Auahan (type Nias) heeft eenige vertraging
taak hadden aangevangen, werd de in de wateren van Noordelijk > ondervonden; het zal nu voor den proeftocht gereed moeten
Sumatra gestationneerde oorlogsinarine (Atjeh-divisie) van 9 tot (»
' zijn in 't 1 tatst van Augustus 19i)0.
bodems teruggebracht, welke sterkte, behoudens de tijdelijke
Van de kleine vaartuigen , die in de sterkte der zeemacht geen
afwezigheid van l November 1899 tot omstreeks medio Februari
1000 van het als stationsschip aldaar dienstdoende fregat van zelfstandige plaats innemen . werd het oorlogsstoomjaeht Satelliet ,
het anxiliair eskader, sedert behouden bleef. Op 1 Apriljl. was na beëindiging in April 1899 van züne tn'delyke bestemming bij
de Tromp stationsschip, terwn'1 de 5 andere bodems bestonden uit | de gouvernementsmarine (zie het verslag van 1893, blz. 4'S), te
de fiottielievaartuigen Mataram , Eili, KoeUi. Lombok en Sum'mwa. !Soerabaija in conservatie genomen (zie overigens § 5 van dit
hoofdstuk). De overige kleine vaartuigen bestonden op 1 April jl.
In de Zuider en Oosterafdeoling van Borneo, waar sedert | uit 29 stoomsloepen (daaronder 7 van het auxiliatr eskader)
omstreeks medio 1898, in verband met het ontvallen van het i en 3 stoombarkasseu, welke laatsten alle in dienst waren;
eenige rivierstoomschip der oorlogsmarine (h?t raderstoomschip over de stoomsloepen werd, op 2 na, beschikt (over 1 voor
2de klasse Soembing), bij wn'ze van proef een der minst diep- j quarantaiuediensten ter reede Soerabaija). In het tijdvak van
gaande schroefstoomschepen , het flottieljevaartuig Ftnres, wa9 1 April 189J tot 1 April 1900 werden 2 stoomsloepen en 1 stoomgestationneerd, bleef dit schip goed voldoen. Was dit reeds in i barkas afgekeurd. Bij het marine-etablissement te Soerabaija kwam
1898 gebleken bij het bezoeken van rivieren ter Oostkust, in j in het behandelde tijdvak 1 stoomsloep gereed, tenvyl 1 stoom1899 werd die ondervinding ook opgedaan bij tochten op de sloep, afkomstig van de als pantsersehip buiten dienst gestelde
bovenrivieren in het rechtstreeksch gouvernementsgebied. Vol- j Print Hendrik der Nederlanden, verstrekt werd aan het wachtschip
gens de ter zake ontvangen rapporten was, in gemeld gewest, te Soerabaija.
over het algemeen aan schepen van het type Floret de voorkeur
te geven , zelfs boven die van het type Soembinq.
Steenkolen. Nu de vuren der stoomketels van de marineschepen
De Java-divisie bestond meestentijds uit 5 schepen, waarvan in Indië algemeen voor het stoken van Ombilieu-kolen zijn inge3 behoorden tot het anxiliair eskader, zijnde het pantsersehip richt, ondervindt het gebruik daarvan geen bezwaar en worden
Piel Hein en de pantserdekschepen Holland en Friesland, voor die kolen dan ook het meest verbruikt. Gedurende het tijdvak
welken laatsten bodem, nadat deze — eerst voor een bezoek 1 April 1899 t/m uit. Maart 1900 beliepen de aanvoeren van
aan de naburige Philippijuen en sedert October 1899 wegens Ombilien-kolen 26 642 ton (2147 ton meer dan in 1898 1899), waarvertrek naar deDelagoa-baai — aan de divisie onttrokken was'), ' van 12 990 ton (2561 ton meer dan 1898/1899) ten behoeve van den
in Januari jl. in de plaats kwam het pantserdekschip Koningin. \aannemer voor de koleuleverantie aan het Gouvernement in Atjeh,
Willtelmina der Nederlanden. De bodems van het Indisch eskader, I welk cijfer ditmaal niet uitsluitend vertegenwoordigt de aanvoeren
welke deel uitmaakten van de Java-divisie, waren de pantser- I te Sabang op Poeloe Wé, maar ook de aanvoeren—2300 ton —
dekkorvet Snmalrti en bet flottieljevaartuig Borneo, welk laatste ; rechtstreeks van Emmahaven naar Oeleë Lheuë (verg. vorig verechter in December jl. tijdelijk buiten dienst werd gesteld- Verder j slag, blz. 208, noot 1), en voorts 13 652 ton naar 12 van de 19
was bij afwisseling b\j de divisie ook ingedeeld de torpedoboot marinedepóts in den Indischen Archipel, namelijk te Soerabaija
Cerberus, welke voor het overige, evenals vroeger, gestationneerd 5133, te Tandjoug Priok 2911, te Amboina 1270, te Poeloe Bajan
bleef te Soerabaija. Vlaggeschip van de Java-divisie was de j (Riouw) 896, te Makasser 850, te Laboean Deli (Oostkust van
Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Sumatra) 705, te Ternate 593, te Kema 501 ton, en kleinere
Buiten de hiervóór genoemde als op 1 April 1900 in actieven ! hoeveelheden (in 't geheel 793 ton) teDjambi, Muntok, Hansisi
dienst zijnde 13 schepen (al de 5 van het anxiliair eskader eii j (Timor) en Doreh (Nieuw-Guinea).
8 van het Indisch eskader) bleven er dus van de i n ' t geheel uit I Leveringen van Cardiff-kolen . gezamenlijk beloopende 9278 ton,
22 bodems bestaande oorlogsvloot nog 9 over , zijnde: het wacht- vonden plaats ingevolge inschrijving na onderhandsche medeschip te Soerabaija Koning der Nederlanden, het stoomopnemings- ! dinging. De aanvoer geschiedde per stoomschip. Voor 5590 ton,
vaartuig van Goi/li, het in afwachting van de aankomst in Indiê' • deels aangevoerd te Soerabaija in Mei 1899, deels te Taudjong
van het nieuwe stoomopnemingsvaartuig rnn Doorn2) tijdelijk Priok in Augustus, werd telkens f 16,87 per Engelsche ton van
als opnemingsvaartuig dienstdoende flottieljevaartuig Makatoor, 1017 K.G betaald. Van de overige partijen is de prijs niet open verder de flottieljevaartuigeu Java, Serdang, Ceram, Nias, gegeven. Eene in Januari 1900 gehouden inschrijving bleef wegens
Bali en Siboga, van welk zestal de twee eerstgenoemde gedu- de hooge prijzen buiten toewijzing. Bü bovenbedoelde leveringen
rende het geheele verslagtijdvak . en de Ceram van hare weder- van 9278 ton moeten nog gevoegd worden 50 ton, bü het depot
indienststelling (December 1899) af, voor algemeene diensten te Poeloe Bajan uit Singapore aangevoerd tegen f 24,69 per ton,
beschikbaar waren. Sedert Juni 1899 hield zich , b\j afwisseling, , terwijl drie oorlogsbodems, welke buiten de depots Cardiff-kolen
een van deze drie schepen nu en dan te Meuado o p . ter bezet- 1 innamen — de fregatten Aljeli en Koningin Emma te Singapore
tiug van het tijdelijk station Noord-Oelebes, met het oog op respectievelijk 210 en 120 ton, en het pantserdekschip Friesland
de i>olitieke gebeurtenissen in de Philippijuen; de Nias — in Maart te Manilla 300 ton, — daarvoor betaalden te Singapore gemid1900 bij de Atjeh-divisie door een ander flottieljevaartuig ver- deld f 24.13 per ton en te Manilla f' 31,24 per ton.
vangen — maakte zich op voornoemden datum van 1 April
Een paar kleinere landsvaartuigen namen te Singapore andere
gereed om van Atjeb naar Soerabaija op te komen (waar het kolensoorten i n : het stoombebakeningsvaartuig Cheribon 45 ton
schip in de eerste dagen van Mei jl. tijdelijk buiten dienst werd j Australische kolen, tegen f 15,97, en het gouvernementsstoomschip
gesteld), terwijl de Hali en de Sibtnjn zich laatstelijk mede te j Glatil: 42 ton Bengaalsche, tegen f 12,85 per ton.
Soerabaija bevonden. het eerste om , in verband niet de groote
Verschepingen van Koetei-kolen vanwege de Oost-Bortieo
uitgebreidheid van de uit te voeren hydrographisehe werkzaam- Maatschappij hadden, sedert den aanvang van 1899, niet meer
heden , aldaar te worden gereed gemaakt om tijdelijk als derde plaats (verg. vorig verslag, blz. 21U). Door de in de Zuideropnemingsvaartuig te kunnen worden gebezigd, en het andere en Oosterafdeeling van Borneo gestationneerde schepen der
dat sedert zijne aankomst in Indië in bet begin van 1899, op oorlogs- en gouvernementsmarine werden echter op de ontginningsplaats zelf (te Batoe Panggal) Koetei-kolen ingenomen, tot
eene hoeveelheid van ruim "28 ton, tegen den contractprijs van
') Eerstbedoelde reis geschiedde voor rekening van de Indische geldmidf 11 per ton, en elders in het gewest ook Teweh-kolen, p. m.
delen, doch de kosten van laatstbedoelde zending komen ten laste van de
376 ton, afkomstig van plaatselijke ontginningen, kostende
Staatsbegrooting. Dit laatste is ook het geval met betrekking tot de drie
f S.49 per ton. Ook werden Teweh- en nog andere Borneooorlogsbodcin> , die, in verband met de gebeurtenissen in Xoord-China, in
(IVngaron-) kolen — respectievelijk 509 en 1219 t >n — aangeJuni/Juli jl. aan liet opperbevel van den (Jouveriieur-Generaal zijn onttrokken ,
voerd in het depot te Baud jermasin . tegen f 7,50 en f 7.64 per
om tijdeljjk in de Cliineesehe wateren dienst te doen. Deze drie schepen zijn :
ton ., terwijl het depot te Sintang (Westerafdeeling van Borneo)
da U'tlina, de Het llc.n en de KtMnei* WilktlmiM der .\etcrlaittei.
word aangevuld niet ruim 105 ton Salinibou-kolen , tegen f 16,80
') In aanbouw te Rotterdam. De oplevering z a l , in verband niet een verper ton.
leend uitstel, moeten plaats hebben in November 1900.
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De iiiet-leveriug der Koetei-kolen door de Oóst-Borneo Maatschappij ten behoeve n n do depots in bet Oostelijk deel van
den Archipel had ten gevolge, dat een tweetal uit andere depots
moesten worden aangevuld, ie dien einde werden van Makaiser
naar Kema (noordkust van Celebes) in CM verschillende ladingen
40o ton Australische, en van Soerabaija naar Tersate eenmaal
150 ton Ombilien-kolen verscheept, waarvoor aan de Koninklijke
Paketvaartmaatschappij respectievelijk 1' 10 en f 14 vracht per
ton werd betaald.
Nog werden van Makasser naar Kwandang (noordkust van
Celebea) verzonden in drie verschillende ladingen (waarvoor aan
gemelde Maatschappij dezelfde vracht als naar Kema voldaan
werd) 100 ton Australische kolen. deels ter aanvulling van den
voorraad van het flottieljevaartuig Siboga, deels ten behoeve
van de stoomsloepen en stoombarkassen van de schepen, belast
met de opneming ter noordkust van Celehes.
I)'1 voorschriften van April 1894 betreffende het beheer, de
standplaatsen en de voorziening der marine-kolendepöts in len
Indischen Archipel werden bij een gouv. besluit dd. 36 October
1899 (Bjjbl. St. n . 5437) dooreene nieuwe regeling vervangen,
welke slechts in zoover wijzigingen berat dat niet meer genoemd
zijn de maxima-hoeveelheden, welke in elk depot kunnen worden
geborgen. terwijl ook rekening is gehouden met de sedert
April 1804 bevolen inkrimping van 10 tot 5 (zie het verslag van
1805, blz. 69, en dat van 1897, blz. 70) van de depots in de
gewesten Oostkust van Sumatra, Celebea en Amboina. Daar
voorts ook niet meer gerekend is op bet depot te Palembang,
bedraagt het aantal, met inbegrip van het hulpdepót te Doreh
(Nieuw-Guinea), nu nog 19 (8 op Java, 1 in elk der gewesten
Sumatra'a Westkust, Oostkust van Somatra,Palembang, Biouw,
Banka, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Mënado en
Timor en 2 in elk der gewesten Westerafdeeling van Borneo,
Celebes, Amboina en Ternate).
Op 1 October 1S09 was in de gezamenlijke depots aanwezig
eene hoeveelheid van p. m. 24 000 f,on kolen, tegen ruim 20 000
ton op 1 October 1898.
De voor bet marine-etablissement te Soerabaija en andere
militaire inrichtingen ter plaatse benoodigde smeedkolen en cokes
werden, als gewoonlijk, uit Nederland ontboden. Dientengevolge
werden door den leverancier, per zeilschip, aangevoerd «50 ton
smeedkolen in Augustus, en 438 ton cokes in October, een en
ander tegen f 21,88 en f 33,12 per Engelsche ton.
Vloeibare brandstof. In verband met de gunstige uitkomsten,
in een der werkplaatsen van het marine-etablissement te Soerabaija verkregen met het gebruik van petroleum-residu (astatki)
ter verwarming van den stoomketel (zie blz. 09 van 't vorig
verslag), is er toe overgegaan om , naarmate de stookinricbtingen
daarvoor gaandeweg waren ingericht, bedoelde brandstof bij het
etablissement ook te doen bezigen voor de ketels van de overige
werkplaatsen, die van het 5000-tonsdok en die van de stoombaggervaartuigen. Ook voor de ketels van de electrische installatie aan boord van het wachtschip Koning der Nederlanden te
Soerabaija wordt van astatki gebruik gemaakt. Als reservoirs
worden eenige afgekeurde stoomketels gebruikt. Met de Dordtsche Petroleummaatsehappü werd eene onderhandsche overeenkomst aangegaan voor de levering gedurende twee jaren van 25
ton residu per week voor het marine-etablissement en 9 ton per
week voor het wachtschip, tegen f 10 per ton franco te AVonokromo (waarbij nog ongeveer f 1,50 komt voor vervoer naarde
B Kleine Boom"), onder verplichting voorgenoemde Maatschappij
om, ingeval zij door vermindering van de capaciteit harer bronnen buiten staat mocht geraken om de vereischte hoeveelheid
residu te leveren, hiervan zes maanden te voren kennis te geven.
Voorts zyn de in de wateren van Atjeh aanwezige recherchevaartuigen der gouvernementsmarine voorzien van eene inrichting
voor het stoken van vloeibare brandstof, en zijn de kolenruinien
van deze vaartuigen voor een deel — ongeveer de helft der totale
ruimte — voor de berging daarvan ingericht. Gedurende ]iei tw ie
halfjaar van 1899 werd door de Hazenwind en de Dog voor bet
grootste gedeelte, en dooi- do Brak van tijd tot tijd astatki gebruikt. De omstandigheid dat voor do astatki niet over de geheele brandstof-bergruimte kan worden beschikt, zoomede dr
noodzakelijkheid om zich tot het aan boord nemen van deze
brandstof naai Pangkallan Brandan ter Oostkust 0van
Sumatra
te begeven, waar de Koninklijke Maatschappij ' l exploitatie
van petroleumbronnen de residu levert tegen 3 8 per ton van
lOOO L. , zijn oorzaak dat niet uitsluitend met de vloeibare
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niet altijd onmiddellijk bij de Maatschappij verkrijgbaar; ook
was het product eene enkele maal met water verontreinigd.
Ben en ander maakt, dat, ondanks hei gebleken aanvankelijk
succes met het gebruik van deze brandstof, het daaraan verbonden economisch voordeel nog niet onder cijfers kan worden
gebracht.
£ :i. Gouvernementsmarine,
'Personeel. Door het Europeesch personeel aan boord van de
meeste gouvern «mentastoomsehepen eenigszins in te krimpen,
werd gelegenheid gevonden om, zonder vermeerdering van uitgaven . in de positie en vooruitzichten, in het bijzonder van de
gezaghebbers en stuurlieden, eene gewenschte verbetering te
brengen. Deze in het vorig verslag (blz. 69) aangekondigde reorganisatie werd vastgesteld bij gouv. besluit dd. 25 Januari 1900
n . 89 (St. n°. 50). De formatie, met inbegrip van den bij het
departement der marine vast gedetacbeerden gezaghebber, tot
dusver —voor 17 schepen — bepaald op een totaal van 125 man,
: werd nu — voor 21 schepen (hierbij gerekend op de toevoeging van
het 4-tal vaartuigen voor recherchediensten op de Atjehsche
kusten) — teruggebracht tot 114 man.
In de eerste helft van 1800 werd het stoomjacht Satelliet uit de
sterkte afgevoerd, doch werden daarentegen in dienst gesteld3
der recherchevaartuigen voor Atjeh, hetgeen gelegenheid gaf om
een geleidelijken overgang van de oude tot de nieuwe formatie
verder voor te bereiden. Met inbegrip van de 8 gedetacheerden
op stoomschepen van den dienst der bebakening en kustverlichting
waren bij het einde van 1800, bij eene in dienst zijnde sterkte
van 20 schepen, aanwezig 119 man. derhalve 5 meer dan de
kort daarop vastgestelde nieuwe fortnatie vorderde. Dit personeel
bestond toen uit 20 gezaghebbers (l te weinig), 40 stuurlieden ,
52 machinisten (ö te veel) en 7 machinist-leerlingen.
De nieuwe formatie voldeed aanvankelijk goed , al waren vooral
i voor de gouvernementsstoomschepen in Atjeh gestationneerd en
| voor die, welke te Batavia voor algemeene diensten beschikbaar
werden gehouden, de gevorderde diensten talrijk. Teneinde de
i bemanningen der reehercbevaartuigen in Atjeh te onderrichten
in het visiteeren van prauwen en de behandeling van geschut
en handwapenen, werden daarop, gedurende den eersten tijd na
hunne aankomst, 1 officier en 4 Europeesche matrozen der oorlogsmarine gedetacheerd.
In den aanvang en in het laatst van 1899 werden i n ' t geheel
vijf jongelieden, afkomstig van de Kweekschool voor de zeevaart
te Amsterdam, van hier uitgezonden en in Indië benoemd tot
Sde-stuurman. Voor de vervulling der openvallende plaatsen van
leerling-inachinist boden zich in Indië steeds genoeg candidaten
aan ; in 1S90 werden vijf jongelieden tot die betrekking benoemd.
Wat de voeding van het Europeesch personeel der gouvernementsmarine betreft, sedert 1801 gelijk aan die voor de Europeanen
der oorlogsmarine, is bij gouv. besluit dd. 2$ Februari 1900 n u .
4 bepaald dat gedurende drn tijd van drie maanden op een
vijftal in verschillende deelen van den Archipel gestationneerde
stoomschepen (grooter en kleiner bemande) eene proef zal worden
genomen met het geven van voediiiffsgeld in plaats van rantsoenen.
Het vaste korps inlandschë schepelingen, welks in 1808 reeds
ingevoerde nieuwe formatie proefhoudend bleek, was bij het
einde van 1890, met 590 man, in totaal ruim voltallig, zij het
ook dat in enkele hoogere „qualiteiteii" (verg, bijlage C, noot
</</) het gevorderd aantal nog niet aanwezig was. Gaandeweg
echter slaagde men in de aanvulling daarvan. Daar de bepaalde
sterkte, voor de 20 in dienst zijnde stoomschepen, 531 bedroeg,
Was er dus een overcompleet van 08 man, dat in dienst werd
gehouden om als aanvulling te worden gebezigd van de schepelingen die ter verpleging in ziekeninrichtingen waren opgenomen of om eenige andere reden tijdelijk aan den dienst
waren onttrekken. Bovendien moest nog op 30inlanders worden
gerekend voor het in den aanvang van 1900 in Indië te verwachten vierde recherchevaartuig voor Atjeh.
Overigens waren de op uit. 1800 noir in dienst zijnde9kleine
zeilvaartuigen (adviesbooten)elk met 11 inlander.- bemand, welke
opvarenden niet tot het vaste korps rekenen.
Omtrent het verloop onder het mlandsch personeel der gouvernementsstoomschepen zijn. geen volledige opgaven ontvangen.
Alleen is gemeld dat gedurende 1899 door overlijden ontvielen
21 inlandschë schepelingen il2 meer dan in ls'j\>) en door afkeuring voor verderen dienst, hoofdzakelijk ten gevolge van
berriberri, 17 (3 minder dan in
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Materieel. Bijlage C bevat een uitgewerkt overzicht van de
stoom- en zeilschepen der gouvernementsmarine op bet einde
van 18'i'J. Daaruit blijkt dat op gemeld tijdstip de stoomvloot
bestond uit 20 schepen in dienst en uit 1 pas in Indië aangekomen schip (tle Sntp), welk laatstbedoeld vaartuig in Blaart
1900 is ingevallen om in het station Makasser de toen naar
•lava ter berstelling gekomen en tijdelijk uit de Bterkte afgevoerde Zinuin te vervangen, terwijl in April ook is in dienst
gesteld liet toen als vierde reoherohevaartuig voor Atjeh aldaar
uit Nederland aangekomen nieuwe stoomschip Spits. Bierdoor
is liet aantal in lücnst zijnde gouvernementsschepen tot 21 gestegen (10 leestoomsehepen, waaronder de 4 recberchevaartuig e n , en 2 riviersteomschepen). Een van de zeestoomsehepen,
de Sperwer, Kleef echter al sedert meilio 1898 aan den gewonen
dienst o n t t r o k k e n , als ter beschikking gesteld van den inspecteur der knstrerliehting en bebakening. Over welke gewesten
de stoomvloot verdeeld was, hoe oud de schepen waren en in
welken algemeenen toestand zij verkeerden, wat r o m p , werktuigen en ketels betreft, wordt in voormelde bijlage C nader
aangeduid. J)e Havik, van welk schip vermoed werd dat hét
reeds in 1809 zou ontvallen, zal waarschijnlijk nog tot h e t einde
van 1000 bruikbaar blijven, [ntnssehen wordt hier te lande de
bouw van een nieuw gonvernementsstoomsobip voorbereid, waarvoor bij de Indische begrooting voor 1900 de eerste gelden zijn
toegestaan. Daarvoor za! het type Glatik gekozen worden.
I n de gesehutbewapening der zeestoomscliepen (uitgenomen
de vier recherchevaartuigen voor Atjeh) en van het rivierstoomsebip Barito werd vereenvoudiging g e b r a c h t : tevens werden voor
die schepen en voor het hekwielstoomscbip Tamiang het aantal
en de soort der aan boord te voeren handwapenen nader gevegeld. Ook daaromtrent zijn nadere opgaven te vinden in bijlage
C (blz. 4).
Het aantal kleine zeilvaartuigen der gouvernementsmarine
(adviesbooten) werd ingekrompen van 11 (verdeeld over z e s g e westen buiten Java) tot 0 (verdeeld over vier dier gewesten).
Opgeheven werd namelijk, respectievelijk in November en J u n i
lb'. 1 '.', de stationneering van zoodanig vaartuig in het gouvernement Sumatra's Westkust (te GoenoengSitoli op Nias) en i n d e
residentie Westerafdeeling van Borneo (te Pontiauak).
J: 4.

Marine-etablissement Ir 8oeraba(ja en gouvernemenlidok Ie
Saiang (Poeloe Wé).

Marine-etablissement.
I n Maart 1S99 keerde een der tot het
etablissement behoorende ingenieurs voor het vak van scheepsbouw in Indië t e r u g , na sedert het voorjaar van 1897, op oen
voet van liet Kon. besluit dd. 20 Mei 1896 n . 34 ( 8 t i r . 189),
in de gelegenheid te zijn gesteld geweest om in E u r o p a zijne
practische kennis en ervaring te vermeerderen. In Februari j l .
is voor zoodanig»' detacheering herwaarts vertrokken de hoofdi n g e n i e u r , eerstaanwezend ingenieur bjj het etablissement, wien
vervolgens hier te lande is opgedragen , gerekend van 1 A p r i l ,
voor den tijd van ten hoogste een jaar werkzaam te zijn door
het bezoeken van eenige werven en fabrieken in Nederland en
het buitenland.
Op den proef maatregel van 1897, om de betrekkingen van
equipagemeester en van onder-eqiiipagonieester in één hand te
v e r e e m g e n , bleek in het belang van den dienst te moeten worden
teruggekomen. .Sedert 1 Maart j l . worden dan ook die ambten
overeenkomstig de formatie weder door twee titularissen vervuld.
Wijziging onderging de formatie enkel (zie St. 1900 n". 59) voor
zooveel betreft liet aantal en de rangen d<r beambten bij het
onderdeel „ marinemagazijnen ".
Ter vervanging van bet laatstelijk in 1897 ('St. n". 235) gewijzigde reglement van 1889 werd bij g o u \ . besluit dd. 5 April
1900 n ' . 2 (St. n". 123) vastgesteld een nieuw „reglement op
het beheer en de organisatie van het marine-etablissement te
Soerabaija "•
Zooals kan blijken uit de opgaven in bijlage H ( t a b e l ? ) , g i n g
er in 1899 bij het etablissement uii er om dan in elk der twrc
voorafgegane j a r e n , althans te oordeelen naar het bedrag der
uitbetaalde arbeidsloonen , terwijl ook de onderhanden geweest
zijnde werkorders in aantal grooter w a r e n , namelijk bij liet vak
van scheepsbouw 93 en bij dat van stoomwezen 0 2 , te zamen
1 5 5 , tegen 185 in 1898 en 139 in 1897. Voor nadere bijzonderlieden omtrent den verst billenden aard der werkzaamheden zij
verwezen naar de bij het departement der marine te Batavia
opgemaakte kwartaaloverzichten betreffende de verrichtingen en
bewegingen van de in Indië aanwezige schepen der oorlogs-en
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gouvernementsmarine, in welke overzichten, in brochurevorm
als bijvoegsels van de Javasehe Courant verschijnende (zie v

•

1899 de nos. dier courant van 4 Augustus en 24 November 1899,
Eoomede van 8 Februari en 17 April 1900), tevens de voornaamste
verrichtingen bij het marine-etablissement besproken worden.
Gedurende ruim drie weken (27 April—20 Mei) bestond in 1899
bij liet etablissement geen gelegenheid tot dokken en gedurende
den overigen tijd van het jaar kon er slechts met één dok worden
gewerkt, Het 1400-tons dok toch moest op eerstgenoemden datum
wegens herstellingen tijdelijk aan het gebruik onttrokken worden ,

en aan het 5000-tons dok. sedert het najaar van 18117 tijdelijk
buiten dienst, liepen de herstellingen eerst op 20 Mei af. Het
aantal , dokdagen " bedroeg van 1 Januari—20 April 1S99 170 ,
en van 20 .Mei—151 December 4 1 0 , in 't geheel dus 592 „ d o k d a g e n " , d . i . 6 minder dan in 1898 , toen nog gedurende ruim een
maand een tweede dok (het lager te vermelden 3000-tons dok)
beschikbaar was geweest. Van die 592 „ d o k d a g e n " kwamen er
voor rekening van het auxiliair eskader 3 9 , van de Indische
militaire marine 199, van de gouvernementsmarine 119 en van
andere vaartuigen (waaronder 5 particuliere stoomseliepen, alle
van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, en de Portugeesche
kanonneerboot Thomas Andrea) 235. Welke onzer marineschepen
gedurende het tijdvak 1 April 1899—uit. Maart 1900 bij het
etablissement vertoefden om te dokken en (of) herstellingen te
o n d e r g a a n , en voor h o e l a n g , kan blijken uit tabel «.van bijlage
i B. (Van de particuliere werf te Tandjong P r i o k werd slechts een
] enkele maal door een onzer marineschepen gebruik gemaakt.)
Nopens het verbruik van steenkolen ') bij het etablissement,
zoomede van ijzer en h o u t , komen opgaven voor in tabel 7 van
bijlage H. Dezelfde tabel bevat ook een vijfjarig overzicht van
! de algemeens kosten van het etablissement en van de productie,
| en vermeldt verder tot welk bedrag in elk dier vijf jaren de
rekeningen liepen wegens het dokken en herstellen van schepen
i der Indische militaire marine en der gouvernementsmarine te
Singapore en te P i n a n g (dit bedrag was in 1899 slechts f 23 032
en dus weder lager dan het jaar te v o r e n , toen de som f'35 7^7
beliep).
Nadat reeds tweemalen — met betrekking tot de jaren 1S90
en 1897 — besloten was . dat de in 1890 aangenomen regel (zie
het verslag van dat j a a r , blz. 58/59), om telken j a r e de zoogenaamde
„ b a l a n s ' - van het marine-etablissement over het jongst verloopen
jaar te onderwerpen aan het onderzoek eener door den GouverneurGeneraal te benoemen commissie, voorshands buiten toepassing
zou blijven, is in April 1899 bepaald dat dergelijke voorlichting
' in den vervolge slecbts eens om de drie j a r e n zal worden i n g e ! roepen. In verband daarmede is bij gouv. besluit dd. 22 September 1899 weder eene uit vijf leden bestaande commissie benoemd tot het onderzoeken van de door den directeur van het
etablissement ingediende balans over het j a a r 1898.
1 Iet bassin van het etablissement werd gedurende 1899 op diepte
gehouden (door uitbaggering van 155 020 M 3 . specie) door den
baggermolen Tandjong Priok en de hnpperbarge Japan,
welke
laatste nu en dan ook voor andere diensten werd gebezigd. De
baggermolen Soerabaija bleef nog in conservatie.
Oouvernementsdok te Sabang (Poeloe We). Yan dit 3000-tons dok
werd gedurende 1899 weder hoofdzakelijk gebruik gemaakt door
de in Atjeh gestationneerde schepen der militaire en der gouvernementsmarine en wel door flottieljevaartuigen 12 malen en door
gouvernementsstoomschepen (daaronder ook de drie recherchevaartuigen) 13 m a l e n , telkens zonder dat herstellingen noodig
waren. Bovendien maakten nog van het dok gebruik het Delilichtschip en het particulier stoomschip Jtalialan. De van het
departement van oorlog overgenomen gebouwen, afkomstig van
ingetrokken posten iu Groot-Atjeh , werden te Sabang o p g e r i c h t ,
om er de bemanning van een flottieljevaartuig, zoolang zich dit in
het dok bevindt en de tijdelijke ontruiming noodig of wenschelijk
i s , aan den wal te doen verblijven. Met de i n ' t laatst van 1898 te
Batavia opgerichte naamlooze v e n n o o t s c h a p : . Zeehaven en Kolenstation S a b a n g " (verg. vorig verslag, bijlage D, blz. 10), op welke de
exploitatie der haven van .Sabang is overgegaan , en welke aldaar
in het voorjaar van 1900 eene reparatie-werkplaats zou openen , is
onlangs overeenstemming verkregen over de voorwaarden , waarop
de exploitatie van het gouvernementsdok en ook het herstellen van
landsvaartuigen aldaar, aan haar ware op te dragen. In Mei jl. is
door de Indische Begeering machtiging verleend om ter zake
') Over de aanwending bij bet etabliss' inent van astatki als brandstof is
reeds gehandeld op de vorige bl.1d7.ijde.
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Daar in bet goed beha ken de en van lichten voorziene raarwater
van Straat Bali, ook wegens den achteruitgang van de zeilvaart, de vraag naar loodshulp steeds afnemende was, werd
die loodsdienst, gerekend van 1 Januari 1900, ingetrokken
(St. 1900 n . 881. Daarentegen werd, met ingang op 15 Blaart
£ 5. Speciale diensten onder helieer van liet departement der marine, 1900 (St n . 84), een loodsdienst ingesteld voor dePalembaug(of J\Ioesi-)rivier en hare zijrivieren Banjoeasin en Lalaug. Super
KuitterlichUng, bebakening en loodiwezen. De stoomschepen intendent van dezen dienst is (/.ie betloodsreglementinSt. 1900
Lucifer (inspectievaartuig) «MI Cheribon (bebakeninps vaartuig), n°. 8.j) de te Palembang alsnu in dienst gestelde deskundige
Eoomede het ter beschikking van den inspecteur over deze dienat- havenmeester, terwijl — zoolang geen onderhavenmeester wordt
takken gestelde gouvernementsstoomschip Sperwer, dat in hoofd aangesteld — als loodsoommissaris voor de genoemde zijrivieren
zaak als bebakeningsschip dienst deed . bleven in (roeden staat optreedt de fungeerende havenmeester te BajoengLeut.jir(aan de
verkeeren. Eerstgenoemd schip zou ecliter medio 1900 van ketel Lalaug). Ken loodsstationsscbip— de Palembang (het gewezen zeilopnemingsvaartuig Blomnundan — werd. gelegd ter plaatse waar
moeten verwisselen.
Omtrent de verschillende kust- en havenlichten werden geene de monden der Paleinbang-rivier en der Banjoeasin samenvallen,
terwijl voor communicatie, in afwachting van hei gereedkomen
klachten vernomen.
Aan het kustverlichtingsplan, waarvan melding gemaakt is op van een voor dien dienst te bestemmen nieuw vaartuig, werden
blz. 47 der .Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag gebezigd . eerst het gewezen oorlogsstoomjacht Satelliet en , sedert
der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1809, uit. April j l . , de te Soerabaija in her-telling geweest zijnde
Albertine. Laatstgemeld gtoomvaartnig had eerst als communi
wordt in 1900 een begin van uitvoering gegeven.
Eene proef, genomen met petroleumgasgloeilicht als lichtbron catievaartuig dienst gedaan bij den loodsdienst voor de Koeteivoor het lichttoestel van bet kustlieht der 4de orde te Batavia, rivier, ten behoeve van welken dienst sedert was aangewezen
juet het doel om bet te bezigen voor de Helittoestellen der lste de van den dienst der werken in de Solo-vallei overgenomen
t/m 4de orde, moest voorloopig worden gestaakt, daar geschikte Bodjenegoro, laatstelijk als tweede loodscommunicatievaaituig te
modellen voor ballons tijdelijk niet in den handel te krijgen Soerabaija gebezigd. In de behoefte te Soerabaija is tijdelijk
waren. De aanvankelijke uitkomsten waren gunstig en de proef voorzien door het stoomertje Sidajoe, dat van de werken in de
Solo vallei in bruikleen i< ontvangen.
neming zal worden voortgezet.
1 )e drijvende gasverliehting werd uitgebreid met2lichtboeien
Ten einde van de loodsstationsschepen partij t e trekken voor
in de Palembang-geul. Ook werd de Moeara Bajor (diepste mond de kustverlichting, werden door den dienst dier verlichting
der Koetei-rivier) verlicht met 2 gaslichtboeien en 1 lantaarnboei. lantaarns vervaardigd voor petroleumgasgloeilicht, systeem
Hiertoe moesten ecliter de beide gaslichtboeien, welke in 1898 WASHINGTON, welke zich door hun eigenaardig witte licht en
in Straat Laut waren gelegd, tijdelijk worden vervangen door groote lichtsterkte onderscheiden van de toplantaarns, zooals
UiBBBBTS-bakentonnen. De geleidelnke invoering van het nieuwe die aan boord der schepen gevoerd worden. Deze WASIIIXGTOXstelsel van betonning en bebakening werd voortgezet door de lantaarus worden hoog m het tuig der loodsstationsschepen ge
toepassing er van op de betonnintr van de roede van Tandjong voerd , en bediend door bet aan boord geplaatste inlandscne
Paudau (Billiton) en op de nieuw gelegde betouning van de Barito- personeel.
geul (Borneo's zuidkust), terwijl ook by de uitbreiding, welke
Haveninrichtingen. Te Tandjong Priok (haven van Batavia)
de betonning in de Palembang-geul en ter oostkust van Borneo ,
onderging, met dit stelsel werd rekening gehouden. Nieuw werd in 1899 ontvangen, aan kaaigelden f 75 785, en aan steigerbetond werden het z.g. binnenvaar water ter Sumatra's Westkust, i gelden (met inbegrip van huur voorliet opslaan van steenkolen
van Padang om de Noord tot Troemon, de reede van Kroë en aan het Oosterboord dier haven) f 34 410, tegen respectievelijk
de Barito-geul, terwijl een verkenningston werd gelegd vóór f 74168 en f 39 231 in 1898 en f 74 585 en f 38218 in 1897.'
Nopens de opbrengst der haven- en ankeragegelden (overal
de Pasir-rivier (oostkust Borneo) en verder, waar noodig, wn- j
ziging in de betonning werd gebracht. Op 1 April 1900 lagen j waar van gouverneuientswege tolrechten worden geheven) zie
349 tonnen te water, tegen 312 op denzelfden datum van 1899. hoofdst. U, afd. I . jj 4.
Voor de Palembang-rivier met hare zijtakken werd in Maait
Ter oostkust van Celebes werd in de vaarwaters van Kendari \ 1900
(St. u". 31) een havendepartenient te Palembang geves
en Balabangka eene bebakening aangebracht, met behulp van niet tigd.
Voor
het havendeparteinent te Soerabaija (en tevens voor
gesteunde schroef palen, ten einde het kostbare onderhond, aan het loodswezen
werd in .Mei 1899 (it. n '. 159) eene zuiniger
eene betonning in verafgelegen vaarwaters verbonden, te ont formatie van hetaldaar)
personeel vastgesteld.
gaan. De werkzaamheden werden geheel door den dienst der
De reorganisatie van het bestnur, enz., in Atjeb en onderbebakening uitgevoerd. In verband niet den gnnstigen alloop
dezer werkzaamheden en de ingenomenheid met de/.e wijze van hoorigheden (St. 1899 n . 25'.i| omvatte ook de bemanningen
bebakening door de scheepvaart betoond, zou nog in de eerste | der havensloepen aldaar, welk personeel'niet onbelangrijk werd
helft van 1900 een gevaarlijk gedeelte der noordoostkust van ingekrompen. Daarbij werd tevens voor 'teerst gerekend op de
Banka op gelijke wijze worden bebakend. Het gebruik van schroef- stationneering van eene bavensloep te Ta pa. Toean (Atjeh's
paalbaken8 zal voorloopt beperkt blijven tot die riffen, welke Westkust), tegen intrekking van die te Sabang (Poeloe We).
Ten einde de in 1895 (St. n". 251) voorgeschreven merking
bij laag water gedeeltelijk droogvallen, of' waarop weinig water
(door inbrauding) van visschers- en andere kleine vaartuigen op
blijft staan.
.lava en Madura, ten behoeve van welke zeebrieven noch jaar
Te BelawanDeli (Sumatra's Oostkust) werd, krachtens eene passen worden afgegeven, op wettige wijze ook te kunnen doen
reeds in 189S door het Gouvernement verleende machtiging, op geschieden daar waar geen havenmeester of fungeerend haven
een speciaal daarvoor gebouwden bouten steiger, eene van het meester beseheiden is, b\\v. op aan bevaarbare rivieren gelegen
marine-etablissement te Soerabaija afkomstige stoomloopkraan van plaatsen binnenslands, werd bij ordonnantie van 22.lanuari 1899
5 ton lirlnvermogen opgesteld, voor het lichten en verwerken (St. n'. 54) de aanwijzing van de met deze verrichting te be
van de gasboeien in gemeld gewest.
lasten ambtenaren ruimer gesteld.
De blijkens het vorig verslag (blz. 71) in Februari 1699 in het
leven geroepen twee nieuwe gouvernenientsloodsdiensten , voorde
Hydrograplmche dienst. Het stoomopnemingsvaartuig Banda
Aroe-haai, enz. in Langkat (oostkust van Sumatra) en voor de | beëindigde op 17 Mei 1899 de opneming Van Borneo's oostkust,
Koetei-rivier, enz. in Koetei (oostkust van Borneo), wierpen tot , van Straat Laut tot en met de monden der Koetei-rivier. Inden
uit. 1899 aan loodsgelden (onzuiver) t 28 209 af, terwijl voorde j laatsten tijd was bet werk herhaaldelijk afgebroken, omdat te
vijf overige gouverneinentslootlsdiensten de ontvangst klom van Samarinda (Koetei) of te K>tta Baroe (Poeloe Laut) noodzakelijke
f 2 3 5 408 in 1898 tot f264 310 in 1899. Hieronder volgt de ketelhtrstelliugen moesten worden uitgevoerd. Naar .lava op
specificatie, ook in vergelijking met het jaar 1897.
gekomen, werd het schip den Oden Juni uit de sterkte afge
voerd , en bij keuring nog slechts geschikt bevonden om gedurende
IS.'7.
189$.
iSOf».
TamljonprPriok (Bitavia)
f -27 223 f i8 828 1" 10101 eenigen tijd gebruikt te worden als wcrkhulk enlogementschip
iSoerabsuja (mol Qruue]
176 474
I7i:i02
107 087 bij den aanbouw van nieuwe kustlichten.
Uaojoo\van>;i (voor Straat Jiali)
1113
2 177
SUS
[ntussehen was het flottieljevaartuig Vakaster te Soerabaija
Tjilatjap
116*7
ISS0I
17:; e,
voor opnemingsvaartuig in gereedheid gebracht. Op de reis naar
Emmahaven (P&dtnff)
IJ luö
lS'Jlü
16 705
.■Iroe-baai en JJubalian-Sfeal
!) 78'.l Samarinda, waar de Makasser den 26sten Juli 18'JO aankwam,
Jïoetei-ri'. ier en B..lik Papan-bui
18 180 werden eenige hydrographische werkzaamheden in de Java-zee
met de vennootschap een contract aan te Kaan, dat met 1902
zal eindigen. Inmiddels geschiedde de exploitatie van bet dok
nog in eigen beheer.
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verricht en werd liulp verleend b'u het leggeirvan de lichtboeien
van de Al ra Bajor (een der mondingen van de Koetei-rivier).
Alsnu werd overgestoken naar Donggala op de westkust van
Celebes, en na van die kust bel gedeelte tusscben "° 2" eu
2 lo Z. 1!. !'■ bebben in kaart gebrachl (1 Augustus 6 No
vember), weder overgestoken naar Borneo's oostkust, om <lo
opneming daar te vervolgen benoorden de Koetei-monden. In
Januari 1900 moeit bet werk tijdelijk worden gestaakt Wegens
ongunstig weer. nadat nog ren vruchteloos onderzoek was in
gesteld naar
igo twijfelachtige riffen. Aan de Makatur werd ,
evenals eertijds aan de Banda, de adviesboot Hydrograpliie en
een e tweede itoombarkas toegevoegd,
I |i-t zeilopuemingivaartuig Blommtndal zette, nadat in Februari
]s!'<i het sedert aan den dienst ontvallen zeilopnemiugsvaartuig
Melrill van Carnbéedie wateren verlaten had (zie vorig verslat;, blz.
721, in iiei Riouwscb gebied Ier oostkust van Sumatra alleen de
i pneming voortc o was daarmede omstreeks medio Juli 1899 gevor
derd tot in de Amphitri te-baai, fa bet werk ook door de Blommendal gestookt werd , om een drietal maanden later overgenomen
te worden door het nieuwe stoomopnemingsvaartuig win '*'<"//(. Dit
laatste, dat op 4 .lnli 1899 uit Nederland in Atjeli was aan
gekomen, was vóór bet aanvatten van zijne eigenlijke taak
gebezigd om de Blommendal naar Soerabaija te sleepen, waar beide
schepen i\fi< lSden Augustus aankwamen. De Blommendal werd
een paar weken later als opnemingsvaartuig afgekeurd (sedert
ingericht als loodsstationsscbip en aks zoodanig voor de Polembang-rivier gebezigd), terwijl de pan (ïnj/i. voor haren werkkring
te Soerabayn nader gereed gemaakt, in de tweede liellt van
Oetober, voorzien van eene tweede Btoomsloep, op het opnemings
terrein aankwam, om het werk voort te zetten niet betrekking
tot de Amphitrite-baai en de daarin uitmondende rivieren Mandah,
[gal en Indragiri. Als verversehingsplaats voor de mui Oogh
werd Riouw aangewezen. In Januari en Februari L900 werden
de opnemingen zeer vertraagd ten gevolge van veel slecht weer.
De gezondheidstoestand, die bij de opnemingen op de kusten
van Borneo en Celebes en ook onder bet personeel van de
Blommendal vrij gunstig was geweest, liet in genoemde twee
maanden dan ook te wenschen over.

Wuringin (zuidkant van Horneo) de geul der Waringin-rivier,
en op tochten in de nabijheid der hoofdplaats Bandjerm:':in een
deel der Barito-rivier in kaart gebracht.
Verder werden door verschillende gouvernementsstoomichepen
weder bijdragen geleverd tot verbetering van bestaande zee
kaarten en tot vermeerdering van de hydrographische kennis
omtrent den Oost-Indischen Archipel.
Was in 1808 door een daartoe aangewezen luitenant-ter-zee
lste klasse de periodieke opneming verricht van het Oostervaarwater van Soerabaija, in 1900 wordt overgegaan tot eene nieuwe
opneming van het Westervaarwater, waarvan het vorig onder
zoek in 1896 heelt plaats gevonden.
Ten behoeve van 's londs vaartuigen en ter voorziening van
de onderdepóts te 'randjong Priok en elders in den Archipel
werden uit het hoofddepót van zeekaarten te Batavia aan kaarten
en boekwerken verstrekt 4601 stuks, tegen achtereenvolgens
2069, 2666, 4200 en 8985 stuk- in 1805 t m 1898. In verband
met de aanzienlijke vermindering der prijzen van sommige kaarten
bracht de verkoop in 1899 slechts f 422t> o p , tegen f 4538 in
1808. In de jaren 1805, 1896 en 1SP7 was bet bedrag, volgens
verbeterde opgaven, achtereenvolgens f 3570, f8749 en f4691.
Omtrent de werkzaamheden in het belang der hydrographie
van Nederlandsch-lndië hier te lande verricht, valt het volgende
aan te teekenen.
In het tijdvak van medio Mei 1800 (tot zoover liepen de
opgaven in 't vorig verslag) tot medio .Mei L900 — op welken
laatsten datum van vier kaarten de gravure nog onderhanden
was — werden uitgegeven de volgende negen nieuwe kaarten :
n '. 98. Oostervaarwater van Soerabaija (nieuwe opneming): n". 105.
Riouw-archipel, Straat Doerian en oostelijke vaarwaters (nieuwe
opneming); n . 121. Vaarwaters en ankerplaatsen op de oostkust
van Borneo, blad III (nieuwe opnemingen); nos. 186 eu 137.
Ooi f van Tomini, oostkust van Celebes: van Tandjong Toe
ladenggi tot Tandjong Pandjang en van Tandjong Paudjang tot
Poeloe Limba (nieuwe opnemingen); n°. 159. Noordkust Celebes,
hoek Samija tot hoek Doelang (nieuwe opneming); n". 174.
Baaien op de zuid- en westkust van Celebes (nieuwe opneming),
en eindelijk nos 181 en 182. Ohincesche Zee, Anambas-eilanden ,
Wegens gebleken behoefte aan betere kaarten van eenige vaar en (op grooter schaal) alleen de noordoostelijke groep.
waters nabij de zuid- en oostkust van Celebes (zie vorig verslag,
Voorts verschenen 7 nieuwe schetskaarten , nos. 34 tot 4 0 ,
blz. 72) is onlangs besloten om het flottieljevaartuig Jiali met welke de uitkomsten der gedane partieele opnemingen 'van
hydrographische)] arbeid aldaar te belasten. Dit schip, begin minderen omvang bevatten. Werden deze laatste van geen groot
Blaart jl. uit Atjeh te Soerabaija aangekomen, om als tijdelijk belang geacht, dan werden daarvan enkel niet in den handel
opnemingsvaartuig ingericht te worden , heeft in Juni jl. de verkrijgbare autographieën naar het depot te Batavia gezonden.
hydrographische werkzaamheden begonnen in Straat Boeton.
Aangezien de steenen en gravures der lithographische kaarten
De in Maart jl. met het bevel over de JJuli belaste luitenaot over het geheel alle in goeden toestand verkoeren , werd niet
ter-zee 1ste klasse had zieh , evenals blijkens het vorig verslag voortgegaan om, evenals in vorige jaren geschiedde, de steen(zie t. a. ]>. i met den toen aanstaanden commandant van de gravures langs chemisehen weg op koper over te brengen, waartoe
Makatur het geval was geweest, gedurende eenige maanden vóór te minder aanleiding bestond, omdat de chemische reproductiën
zijn vertrek naar Indie bij 's Kijks sterrenwacht te Utrecht op koper, bij betrekkelijk weinig minder kosten, verre in duurzaam
geoefend in het uitvoeren van geographische plaatsbepalingen. heid en degelijkheid achterstaan bij de eigenlijke kopergravures.
Het flottieljevaartuig Jura, waarover reeds sedert medio No
Een zestiental der lithographische kaarten werden, door bet aan
vember 1898 voor hydrographische werkzaamheden tijdelijk werd brengen van groote verbeteringen volgens de nieuw ingekomen
beschikt, bleef daarmede belast tot het einde van 1890, toen hydrographische gegeveus, bijgewerkt. Alleen bij zeer grooten
bet weder aangewezen werd om den gewonen dienst van oorlogs omvang der aan te brengen correctiën zullen in het vervolg de
schip te- hervatten. De Jura was eerst bezig- geweest met de lithographische kaarten, voor zoover zij daarvoor in aanmerking
opneming van het kustgedeelte van Celebes, in liet noorden der komen, door kopergravure! vervangen worden.
Golf van ï o m i n i , van de Limbo-baai (122° 32' O.L.) tot hoek
werd voortgegaan met het bewerken van deel II
Toeladenggi (121° 8 O.L.), waar het werk begin Mei 1899 wegens vanOverigens
den . Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel'',
het ongunstige jaargetijde was afgebroken (bjj deze opnemingen waarmede
men nagenoeg gereed kwam, eu met het uitgeven ,
diende Gorontalo ais verversehingsplaats), en vertrok toen naar
daartoe gegevens inkwamen, van verschillende , MedeMenado, ten einde de opneming der noordkust van Celebes te naarmate
vervolgen van bet punt af (hoek Doelang) tot waar in lS'.»8de deelingen op zeevaartkundig gebied."
Op de naar Batavia in groot aantal verzonden kaarten en
Banda gevorderd was. Van dit punt (123 61 O.L.) tot aan hoek
Mariri 1124° 12 O.L.) werd bet opgenomene in kaart gebracht. schetskaarten werden, alvorens zij werden afgedrukt, 10 groote
terwijl bovendien de haaien van Amoerang en Menado werden en 1005 kleine correctiën aangebracht.
opgenomen. Wegens het doorkomen van den westmoesson ver
trok de Ja ca naar Soerabaija. 1'ijdens de werkzaamheden ter
> 0. Verrichtingen der zeemacht.
noordkust van Celebes diende Menado als verversehingsplaats.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig geweest.
Bij het o]) de Atjebsche kust vanwege de marine uitgeoefende
Tot de dom- andere oorlogsbodems verrichte partieele opne
mingen behooren o.a. het in kaart brengen, door het flottielje- toezicht o]) de naleving der scheepvaartregeling eu tot het
vaartuig Edi, van de Palembang-rivier (van de hoofdplaats weren van den invoer van oorlogscontrabande werden . gedurende
Palembang af tol aan zee), ongerekend de vele belangrijke hydro 1899, zeer weinig overtredingen geconstateerd (verg. blz. 24). De
graphische gegevens , voornamelijk betreffende de Molukken en de bewakingsstations konden echter niet steeds overeenkomstig de
Kleine Soenda-eilanden . verzameld door de Siboga op haren vastgestelde regeling worden bezet, in verband met de dik
wetenschappeiyken tocht onder leiding van prof. MAX WEBIB. werf voorkomende afzondering van schepen in het belang van
Door het in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gestation- militaire operatiën te land.
Vooral was dit het geval in de maanden Juni t/m medio
neerde flottieljevaartuig Flrn-cs werd op eene reis na ir Eotta
September 1800, tijdens de in booflst. I ) . £ 4, reeds uit-
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roerig be proken expeditie fcer Noord- en Noordoostkust, in
verband wa n lede, onder bevel van den kapitein-ter-zee L. A.
II. ',•,.;:: . ■ • :n■:i:.::<;;iur. vim liet fregat, tevens stationsschip te
(• lé'Lheuö, Koningin Emma der Nederlanden, eeue expeditionaire
scheep macht werd :: roi nd, bestaande, U;L de aankomst van
gi meld fi
' fli (-•' 'lii! i), uit drie (later vier) oorlogsbode
.
I ie of drie gou vernemen tsstoomsehepen. Niet
alleeu verle nden toon de schepen in ruime male assistentiebjj
het opvoeren van leeftochl en krijgsbenoodigdheden voor de
ageerende troepen en het onderhoi ' a van gemeenschap tmschen
nde f'n opgenomen riviermondingen en de door
de coloui
ning in een geregeld
vervi
jewonden, enz., maar ook werd gedurende
a! il! ii .ij'1 aan de operatiè'n te land deelgenomen door eene van
genoemd
I udin livisie, Bterk 120 man,
evel van don!
it-ter-zee lste klasse J. H. VAN LKBNT ,
welke d ri ie, ond uks daarbij de evacuatiën wegens ziekte, al»
gevo!g van de ^
Ie marsehen en liet ongunstige weer,
/ !■,■ dru'k v, ren il inlaudsch matroos werd gewond), uit de
reserve
i
■ .i de Koningin Emma steeds voltallig werd
d • bemanningen «lor schepen hadden dikwerf
geen gemakkelijke taak door de hevige branding voor de riviermondini ei . waard ior tevens veel schade aan sloepmaterieel werd
aangericht. Den I3den September, toen de expeditionaire soheepsmacht werd ontbonden, werd ook de landingsdivisie weder in
kopt.
In de latere maanden van het jaar en in het eerste kwar
taal van ÏOUO steunde de marine andermaal de ter Noordkust,
in de kustlandschappen bcoosten Pidiè*, ageerende landmacht.
Voor de toen te verleenen hulp, die in hoofdzaak van gelijken
aard was als in Juni/September te voren, waren soms drie,
maar doorgaans si"chts twee oorlogsbodems met nog een paar
gouvernementsstoomschepen beschikbaar. In den nacht van lo"
11 imber zond één dier oorlogsbodems, de Koelei, zijne landingsdivisie naar Koeala Radja (i)oi), vanwaar seinen waren gezien,
en alwaar hij aankomst bleek dat opeen, in afwachting van in
scheping, aan het strand bivakkeerend peloton cavalerie door
den vijand een klewaug-aanval was gedaan, waarhij 1 militair
gedood en 8 gewond werden, welke laatsten naar de Koetei
werden overgebracht. Nadat eene troepeuversterking van Tjot
Pi ter plaat-e was aangekomen, werd do hulp der landingsdivisie niet me r noodig geacht. Later verstrekte de Koelei ook
eene landingsdivisie tot versterking van het detachement der
landmacht, dat zich in het bivak te Tjot i'i bevond. Bij de op
heffing van dit bivak — een tiental dagen later — keerde deze
landingsdivisie naar boord terug. Door landingsdivisiën \an de
Madura en de Lombok werd, in vereeniging met troepen der land
macht, eene excursie gemaakt naar LhoTricng, ter verdry ving
van vijandelijke henden , waarbij de/.e hu: liugs livisié'u 2 gewonden
bekwame
Ter Westkust, waar doorgaans slechts één oorlogsschip in
station was. dat soms bij afwezigheid niet kon vervangen wor
den, werd de bekruisingsdienst mede nu en dan verwisseld met
diensten, verband houdende met de operatiën van in het land
schap Meulaboh ot' in landschappen behoorende tot de onderafdeeling TapaToeon ageerende colonnes, terwijl het schip ook
herhaaldelijk reizen naar kuststaaïjes maakte, ten einde de civiele
ambtenaren in de gelegenheid te stellen om niet de hoofden in
aanraking te kinnen. In liet belang van een geregeld vervoer Tan
zieken en gewonden waren in .het eerste kwartaal van VMOge
durende geruimen tijd 2 officieren en eon 20-tal schepelingen van
u i den v, .1 gedctachei rd, ter verzekering van de gemeen
schap met la': bi\ ik aan de Meraboe-rivier, in welk vaarwater
1 i; eens door feilen stroom, dan weder door lagen waterstand,
de w
hedi n mcnigi i
: werden benioeielijkt.
[n
k van April 1899, to u twee oorlogsbodems ter
Atji .
■
rd waren, werd door één daarvan,
de •
<• u gouvernementsstoomschip, waarop ach
te Oeleè'Lheuë een ed telte der landingsdivisie van de Koningin
Emma. en te Al
itroleur aan boord ging,
een
uit het garnizoen had in -escheept, eene expeditie
ondernomen uaar het eiland Simeuloe (Simaloer), ten einde zoo
>ker T. PoRIH, een broeder van wijlen
T.
rn'gen en verder den algemeenen toestand
en van het eiland werd gedebarrd, en si
irakingen met de bevolking, en niet tonder
moeite ook met sommige hooiden, werden verkregen, werd van
, kwade gezindheid blijk gegeven, doch inlichtingen nopens
T. PoRlB werden schaars verstrekt. Toen de onzen zijne ver
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blijfploats op het spoor meenden te zijn, werd eenige malen
getracht hem te overvallen, doch deze pogingen hadden geen
succes. Een paar bentings, op de verkenningstochten aange
troffen, werden geslecht. Den 2den Mei werd viaMeulaboh naar
Oeleê Lheuë teruggestoomd.
Ter Atjeh's Oostkust bevond zich, zooveel daartoe gelegenheid
bestond, mede een oorlogsbodem in station, welk 'aak in den
regel beperkt bleef tol den gew >n bewakingsdienst. Toen daar
mede iu October de Lombok belast was, werd door den comman
dant, in overleg met den
>ber van het recherchevaartuig
Dog, de tijdelijke be bakening van de geul der Ba jan-rivier vast
ere teld, welke bebakening vervolgens door de Dog werd gelegd,
|i" Lombok maakte in diezelfde maand een tocht op die rivier,
welke tot aan den zijtak naar Bajan werd opgevaren, fn Juli 1899
werd door het toen aanwezige oorlogsschip hulp verleend bij het
vlotbrengen van een op de bank voor de Tamiaug-rivier va
geraakt particulier stoomscheepje.
De schepen. behoorende tol de op blz. 64 bedoelde .lava
divisie (aan welke divisie, tijdens /ij in April 1899teTaudjong
Priok verblijf hiell, een bezoek werd gebracht door den Gouver
neur-Generaal, vergezeld o. a. van de commandanten van land
en zeemacht), bleven aangewezen om in de nabijheid van het
eiland Java te vertoeven en gezamenlijk oorlogsoefeningen te
houden. Deze oefeningen, waaraan meestentijds ook de torpedoboot Cerberm deelnam, hadden van 15 Augustus tot begin
November 1600 iu de Java-zee en aangrenzende vaarwaters
plaats '), daarna voor zooveel mogelijk te Soerabaija, en werden
in Februari 1000 ter reede Cheribon hervat. Het was echter niet
mogelijk alle schepen gelijktijdig aan die oefeningen te doen
deelnemen, daar meermalen enkele bodems tot het verrichten
van andere diensten aangewezen en daardoor tijdelijk aan het
divisieverband onttrokken moesten worden.
Het pantserschip Piel Hein vergezelde de torpedohoot Cerbtrui
op een tocht naar Amhoina en verleende bö die gelegenheid aan
de/.e boot verder de uoodige hulp bij het inschieten en regelen
van hare torpedo's, welk een en ander in de binnenhaal van
Amhoina plaats vond. Begin Juli 1800 was de Piet JJiiit weder
bij de divisie.
De pantserdekkorvet Sumatnt was in Juni 1899 van de divisie
afwezig; het schip lag toen ter reede Ampenan (Lombok), alwaar
van de uitmuntende gelegenheid tot het oefenen van de landings
divisie ruim gein nik werd gemaakt. In het laatst van September
werd eene reis naar 1'oeloe Koempoel ter zuidwestkust van Borneo
gemaakt. In October vertrok de Sumalra naar Ceram, ten einde de
door eene aardbeving zwaar geteisterde bevolking zoo noodig
hulp te verleenen. Met het hoofd van het gewest werden eenige
plaatsen op Ceram's zuidkust en Saparoea bezocht. Toen de diensten
van dit schip aldaar niet langer noodig waren, vertrok het naar
Amboina, regelde daar enkele torpedo's en nam bij vertrek naar
Soeraban'a het flottieljevaartuig Borneo op sleep, dat te Amboina
mei gebroken schroefas was binnengebracht en waarmede den
27steu November Soeraban'a werd bereikt. Den 20sten December
werd die plaats verlaten en via Makasser, waar de Sumalra
tijdens het verblyf van het Duit-che torlogsschip Seeadler bleef
vertoeven *), naar Koepang (Timor) vertrokken. Van hier werd ,
met den resident aan boord en vergezeld door het gouvernements
stoomschip Pelikaan, naar de zuidoostkust van Timor gestoomd ,
om te trachten de bewoners der landstreek Waiwikoe, welker
hoofden in hunne verplichtingen jegens het Gouvernement waren
tekortgeschoten . door machtsvertoon tot rede te brengen. Toen
aan het gestelde ultimatum — de betaling van eene geldboete—
niet werd voldaan, werden de kampongs. voor zoover de ligging
daarvan bekend was, door de Sumalra met granaatvuur getuchtigd.
Den 25sten Januari jl. keerde her oorlogsschip naar Soerabaija
terug en vertrok, na een kort verblijf aldaar, Das
ion,
om weder deel te nemen aan de divisie-oefeningen, blinde
Februari verliet de Java-divisie die reede mi keerde daarmede
') In den Jongstra, op 1 October 1898 aansloten jaargang 1898 1899 van
het hier te lande (<|oo- de zoru' van net Ministerie van Marine] uitgegeven
„Jaarb tek van de Koninklijke Kederlandsche Zeemacht " wordt op blz. 11">—11T
era overzicht van de hierbedoelüe oefeningen aangetroffen, loopende over het
tij .vak lfi Angn tas tot 10 October ïs'J'J.
t) Qedarrade het tQdvsk 1 October 1898 t/m nlt 8epi
t-i 1899 werden
8 Nederlandseh-lndiacne twvens (Batavia, Boeraba(jn, Orl ël.heu*, Pab
Makinar, Amboina, Teraate en Kocpang) in 'tgebeel door 18oorlogSHcliepcn
van vreemde natiën aangedaan (0 DniUcm-, B Engelachc, - Ualiaanaehe,
t RnatUcli, 1 l'iiins h, 1 üostcmijksch, 1 Portngeeacb en 1 Japanaeh).
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j liiuvii, de Makauer en de Madura, wordt de MaJiauer, na daartoe
ook de Suinulra te Soerabuün terug.
Het llottieljevaartuig üorneo deed eene reis langi de Noord- eenige vertimmering te hebben ondergaan, tedert Juli 1899 als
kust rail - l a v a . w a a r b i j hei de op.|ia>iil bad o p de a a n d i e opnemingsvaartuig gebezigd, terwijl de Sumbawa al aanstonds
r
kust gelegen plaatten
i geschikf scliüfschiettcrrcin te zoe- al tjjdelukwachtsohipteTandjongPriok inviel, om op 2> Sep«
tember
1899
als
zoodanig
te
worden
vervangen
door
de
Madura,
ken. Zoodanig terrein werd in de residentie Cheribon nabü
de hoofdplaats aangetroffen. Medio a.ugustus verlief li 't schip welke bodem nut dien dienst belast bleef tot op bet tijd lip
de Ja va-divisie, om eene reis te maken naai' Ncord-Niouw-fJuinea der opheffing (21 Januari 1900) van het wachtschip te Tand jong
en «II- Mapia-eilanden. I" StraatSagoeièngekomen,kortroordat Priok, Xa baar vertrek uit, Atjeh had de Mmliiiii eer-t nog gede bestemming bereikt was, brak de schroefas, waardoor bet durende bijna vier maanden dienst gedaan in de residentie Oostschip hulpeloos ronddreef en ten slotte ankcrgr I vond op een kust van Sumatra, aanvankelijk tot het bezoeken van Siak en
rit'aan de zuidkust van bei eiland Waigeoe, Van daar werd hei eenige andere plaatsen in de afdeeling Bengkalis, en daarna otn
te waken tegen den invoi'r langs de rtampar-rivier vanoorlogsdoor de paketboot CampliHy» naar Amboina gesleept, en ver- contrabande
voor de V Kotta (verg. blz. 20 en 27), met
rolgens door de pantsernVkkorvet Sumatra naar Soerahaija. Den welk doel hetbestemd
schip van 1 Juli tot medio September vóór de
Oden December volgde <K' bniteiidieuststelling van de Barnet te monding dier rivier gestationneerd was.
Soerahaija.
liet pentserdekschip Koningin JHIholmina tier Nederlanden, ten
In bijzonderheden worden de verrichtingen der oorlogsmarine
4den Januari jl. te Oeleê* LJheuS uit Nederland aangekomen . in Indië — en ook die van de gouvernementsmarine — bevertrok van daar naar Batavia en voegde zich te Cheribon bij schreven in de op blz. (>(> bedoelde kwartaaloverzichten. Overide Java-divisic
gens zij. wat betreft de oovlogsniarine, nog verwezen naar het
Omtrent de verrichtingen van de gedurende hetgeheele verslag- in noot 1 op blz. C'J bedoelde „ Jaarboek" en naar de laatste
tijdvak of slechts af en toe voor algcmeenediensten beschikbaar kolom van tabel 1 in bijlage B.
geweest zijnde schepen, waarvan er in -11111! 181H1 één werd
aangewezen ter bezetting van het tijdelijk station Nbord-Celebes,
i s . na hetgeen op blz. 04 reeds omtrent de N'uUy BalienSiboqa
F. Ilerlitswezen. ')
is geaegd, met Betrekking tot enkele andere nog het volgende
aan te teekenen.
De Java en de Serdang deden veelal dienst in het oostelijk
§ 1. Rechterlijke macht.
deel van den Archipel, waar laatstgenoemde bodem voor het
bedoelde tijdelijk station was aangewezen. Met L September 1899,
Keu door de Indische Regeering ingesteld onderzoek met betoen de 8erdang vertrok, kreeg de / a r a , welke haren hydrographischen arbeid, eerst in de bocht van Tomini en later trekking tot de vraag, door welke maatregelen verbetering kon
ter noordkust van ('"lelies, was blijven roortzetten (verg. blz. worden verkregen in de rechtspraak in Nederlandsch-ludië,
08), tevens in opdracht om, in voorkomende gevallen, de door heeft geleid tot het ontwerpen van drie Koninklijke besluiten .
het gestationneerde oorlogsschip te verleenen diensten te ver- waarbij wordt uitgegaan van het beginsel dat de thans aan het
richten. Deze opdracht duurde tot omstreeks medio December, Hooggerechtshof opgedragen revisie vau de daarvoor in aantoen de Java van Kenia (noordkust Celebes) naar Java opkwam, merking komende strafvonnissen van inlandscherechtbanken op
sedert hij het marine-etablissement vertoefde en in de tweede Java en Madura en voor een deel der buitenbezittingen, zoomede '
helft van Maart jl. werd aangewezen voor eene reis naar Noord- , ezaminatie van de overige vonnissen , door die colleges in dat
ressort iu strafzaken gewezen, behooren te worden overgebracht
Nieuw-Guinea.
j
op
de raden van justitie te Batavia, Samarang en Soerahaija,
Vóórdat de Serdang in -luui 1899 ter noordkust van Celebes
(fe Menado of te Kema) in station kwam. had deze bodem . aangezien deze overmatige arbeid van storenden invloed is op
daartoe op 18 April te voren van Soerabaüa vertrokken, onze ; de vervulling vau de gewichtige werkzaamheden, waartoe hel
beide bestuursposten op Nieuw-G ui nes
uige andere plaatsen Hof overigens geroepen is, en hij gevoegelijk kan worden veraldaar, zoomede de Mapia-eilanden bezocht. Na op 1 September deeld over genoemde drie lagere rechtscolleges , mits heter samenbet station .Menado verlaten te hebbeu en sedert te Sncrahaija gesteld en voor een deel in hunne overige werkzaamheden verin het dok te zijn nagezien, werd den L2deu October andermaal licht door daartoe niet langer te doen behooren de berechting
naar Nieu w-Guinea gestoomd e n aldaar ongeveer eene maand van lichte mishandelingen en van een gedeelte der burgerlijke
verhieven . waarbij weder eenige malen de stand van zaken op rechtsgedingen. Een en ander is bestemd om over te gaan op
de Mapia-eilanden werd nagegaan. Ter noordkust van Celebes de al- residentierechters rechtsprekende rechtskundige landraadteruggekeerd, werd daar echter slechts korten tjd verbleven, voorzitters op .lava en Madura.
In verband met de bedoelde denkbeelden en met het plan
omdat de Serdang naar Nieuw-Guinea's zuidkust moest worden
otn
de tot dusver door de griffiers van het Hooggerechtshof en
gedirigeerd, naar aanleiding van het gebeurde met drie schee psvan de raden van justitie als emolumenten genoten wordende
officieren van de paketboot Generaal Pel (Terg. blz. 4:J-4ö).
Ter wederbezetting van het tijdelijk station Noordkust Celebes inkomsten ten bate der schatkist te doen strekken, bestaat het
werd in 't laatst van Januari 1900 aangewezen de Ceram. Dit voornemen om de formatie van het Hooggerechtshof en van de
flottieljevaartuig, sedert kort te voren weder in dienst gesteld raden van justitie te Batavia en Soerabarja te wijzigen en in het
(na sedert 't laatst van 1807 uit de sterkte te zjjn afgevoerd algemeen de bezoldiging der Indische rechterlijke ambtenaren te
geweest en inmiddels belangrijke herstellingen te hebben onder- herzien en te verbeteren.
Ter verwezenlijking van een en ander zijn ouder dagtoekeiiiug
gaan) kwam eerst in Maart jl. in het station Noord-Celebes aan,
daar hetsehip, behalve voor eene reis naar Cheribon, vooraf nog van 10 Januari 1!M)0 bij de Tweede Kamer der8taten-Generaal
gebezigd was om den gouverneur van Celebes, die eenige aan- een tweetal wetsontwerpen aanhangig gemaakt (zie Gedrukte
gelegenheden betreffende Boni en Wadjo had te regelen, der- stukken, Zitting 1899—1900, ISJ), waarvan het eene strekt tot
ontbinding van het Hooggerechtshof, ten einde daardoor tot de
waarts te vergezellen tot machtsvertoon.
beoogde reorganisatie van dat college te kunnen geraken , en het
De Edi, in 't laatst van Mei 1899 van de noordkust van Celebes tweede, in verband met de aan de ontworpen maatregelen vernaar Soerahaija opgekomen, om te worden gedokt en kleine her- bonden geldelijke gevolgen . eene wijziging ten doel heeft van
stellingen te ondergaan, was vervolgens ruim vier maanden (15 de Indische begrooting voor 1900.
Juli—22 November) te Palembang gestationneerd, met het oog
op de aangelegenheden van Djambi. werwaarts ook rnkele tochten
werden gedaan. Opnieuw naar Soerabajja opgekomen, werd het
S 2. Rechtswezen in het algemeen.
schip in Januari 1000 bestemd om bjj de Atjeh-divisie in te rallen. i
Op de rei< daarheen te Padang aangekomen, werd door de .SM
Wijziging ran renige op kei reehluenen betrekking hebbende arlinog eerst een tocht gedaan naar Si Por» (Mentawei-eilanden), l.rlrn ran /<<•/ Regeeriwjtregltmenl. De overweging van de laatstelijk
ten einde den gouverneur Tan Sumatra's Westkust in degelegen- . in het verslag van 18'.>ó (blz. (ïl) bedoelde Indische voor-tellen
heid te stellen tot het doen van een onderzoek naar aldaar plaats
gehad hebbende ongereïeldheden. In verband hiermede duurde
het tot 1 Februari eer de Edi zich bij de Mjeb-divisie voegde.
M Nou liij il.' Rejoerins in nrcnrefi'ii g ij,ni,. maatregelen, nok dezulke
Van de drie schepen, waarmede in April/Mei 1899 de Atjeh- welke al» ROodanig reed* in rorige versla.cnz \\i rdeu vonnclil, worden thans
ilivisie kon worden ingekrompen (zie blz. 04), zijnde de Smn- onbesproken gelaten.
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betreffende eene herziening van hel reglement op de rech i bestuur verleende machtiging tol wijziging van de reglementen
terlijk
'ganisatie en bet beleid der justitie in Nederlandsch- op het rechtswezen in deresideutiSn Eliouwenonderboorigheden
Indië en daan Ie samenhangende onderwerpen, zoomede de en Amlioina werd in Indië uitvoering gegeven hij de ordonnanaanstaande invoering VÜII bet in 1898 (St. n". 17-">> afgekon tié'n. opgenomen in .St. 1899 ir. 203 en 200. Kort daarop (zie
digde nieuwe strafwetboek vuur Europeanen in Nederlandsch- st. 1900 n'. S-) onderging hel reglement voor Amboina opeen
Indië hebben de wensehelükheid doen bljjken om venchil- ondergeschikt punt nog een.' verdere wijziging, en wel onder
tende op Int rechtswezen betrekking hebbende artikelen van nadere (sedert verleende) Koninklijke goedkeuring. Tot weghet Regeeringsreglement voor wijziging in aanmerking te bren neming van eene leemte in het reglement op het rechtswezen
gen, van welke herziening, naar het oordeel der [tegeering, voor de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, voor
tevens wan: gebruik te
ken om eenigo verdere bepalingen zooveel betreft de bepalingen omtrent de inlandsehe officieren
vim ln't \'d(! hoofdstuk van hel Regeeringsreglement, voor welker van justitie en hunne adjuncten, strekt, de ordonnantie in
voortbestaan geen voldoende grond aanwezig wordt geacht, te St. 1900 n . 160. Overigens zü uog vermeld dat enkele bepalingen
iloon vervallen. Voorts oordeelt <l<' Regeering het tijdstip aan met betrekking tot het rechtswezen in de gouvernementen Atjek
gebroken zoowel om ten aanzien van de bepalingen nopens en onderhoorigheden, Humatra'a Westkusten Celebes en onder
het forum privilegiatnm van den Gouverneur-Generaal als boorigheden gewijzigd ..I door andere vervangen werden (St. 1891)
bijzonder persoon en als hoofd der Indische [tegeering in bur- no-. 2-V.) en L'77 en 11)00 n . 70), in verband met recente wijzi
gerlijke /aken overeenstemming te verkrijgen met den door de gingen in de bestuursorganisatie van de betrokken gewesten of
wet van 22 Juni 1898 (Ned. St. n*. 08) voor Nederland ingetreden van onderdeelen daarvan.
toestand, als om een einde te maken aan de voorziening tegen i
• _
de uitspraken van den hoogsten Iudiseben rechter in burgerlijke
Rechtspersoonlijkheid vim rereeuigingen. In 1899 werden in Indië, op
/aken bij den lloogen Raad der Nederlanden. In verband met den voet, van liet Kon. besluit van28 .Maart 1870 n". 2 (St n . 04),
een en ander is onder dagteekeuing van 2fl Januari jl. een 52 vereenigingen als rechtspersoon erkend, en wel een 7-tal
wetsontwerp tot vervanging van de artfe 9ii tin In:} van hef die voor on bepaal den *"ijd of voor langoren duur dan 30 jaren
Regeeringsreglement door andere voorschriften bij de Tweede waren aangegaan . bij ordonnantie, en de overige 45, alle betreffende
Kamer der Staten-Generaal aanhangig gemaakt (zie Gedrukte vereenigingen van korteren duur dan 30 jaren, bij besluit van
stukken, Zitting 1899—1900, UW).
den Gouverneur-Generaal. Onder de eerstbedoelde verdient
opmerking de „Koningin Emma-stichting" te Batavia, waarvan
i het kapitaal wordt gevormd door eene door H. M. de KoninginAanvulling run het zoogenaamd Fnlandscli Reglement met bepalingen
omtrent liet omlerzoik in straf- en burgerlijke taken naar de echtheid Moeder aan de aldaar gevestigde „ Vereeniging voor ziekcuver
run onder openbare bewaarden berustende geschriften. Bene voorzie pleging in Nederlandsch-Indië" gedane schenking. Van de
ning van de hierbedoelde strekking kwam vopr Java en Madura bedoelde 52 vereenigingen waren er 16(deels van godsdienstigen,
tot stand bij Kon. besluit dd. 26 Juni 1900 n". 54, krachtens welks deels van liefdadigen aard) door Chineezen opgericht.
Aan I vereenigingen (waaronder 1 Chineesche) werd rechts
Ifde artikel zij voor de buitenbezittingen mutatis mutandis door
den Gouverneur-Generaal /al zijn over te nemen in de reglementen persoonlijkheid geweigerd, op grond van de overweging dat zij
betreffende het rechtswezen in die gewesten. Door deze regeling moesten worden aangemerkt als wederkeerign waarborgmaat
en eene alsnn uit te vaardigen wijziging van art. 89 van het schappijen in den zin van art. 10 van voormeld Kon. besluit.
reglement op hot notarisambt /al de leemte zijn weggenomen .
yaamlooze vennootschappen. In 1899 werd in Indië bewilliging
dat tot hiertoe hij d : inlandsehe procedure de gelegenheid ontbrak
om de overlegging te vorderen van wegens valschheid betichte verleend op de oprichting van 80, en hier te lande op die van 40
naamiooze vennootschappen, welke haren werk kring uitsluitend
authentieke akten.
of ten deele in Nederlandsch-Indië vonden, alle nader vermeld
in bijlage I). Van een 4-tal van eerstbedoelde en een o-tal deiRnchtswesen in de buitenbezUlingen. Hij Kon. besluit van 22 Sepandere categorie had echter — op het tijdstip van afsluiting van
tember 1899 n". 14 werd de Gouverneur-Generaal bevoegd v< rklaard het overzicht — d« voorgeschreven openbaarmaking der akte van
om , met inachtneming van de door het Opperbestunr gegeven oprichting nog niet plaats gehad.
Bewilliging op wijzigingen in de statuten werd gedurende 1S99
voorschriften en bevelen, eene wijziging en aanvulling van het
reglement op het rechtswezen voor Sumatra's Westkust(St. 1874 in Indië in 46 gevallen verleend.
n". 91/') in het leven te roepen. De strekking van deze herziening
is ook uit een politiek oogpunt van gewicht, vermits daarbij
Rechtstoestand van personen. Van de in het laatste lid van art.
aan de adathoot'den . die den baud vormen tussehen het Euro- 109 van Int Regeeringsreglement aan de Indische Regeering
peesch bestuur en de inlandsehe bevolking, een standpunt /al voorbehouden bevoegdheid werd gedurende 1899 gebruik gemaakt
worden verzekerd dat, naar verwacht wordt, hun prestige /al door met Europeanen gelijk te stellen 15 mannen en 9 vrouwen ,
doen rij/en en tevens aan het Europeeseh bestuur de moge- die rechtens als inlanders waren te beschouwen, zoouiede 1
lijkheid opent om voortaan meer voeling te houden mei de Chinees Op laatstbedoelde na, waren allen Christenen.
stemming der bevolking. Hij deze herziening, die, voor zoo
ver hier te lande bekend . nog niet is afgekondigd , zullen de
§ 3. Burgerlijk recht, handelsrecht ni burgerlijke rechtsvordering.
districtsgerechten tot colleges worden gemaakt, samengesteld
uit dr: adathoofden met het districtshoofd als voorzitter. terwijl
hunne rechtsbevoegdheid zoowel in burgerlijke als in strafzaken,
Staatscommissie i"l herziening van </•" Tndische wetgeving op privaatter vergemakkelijking van de rechrsbedeeling. eenigszins zal rechtelijk gebied. Omtrent de werkzaamheden dezer commissie en
worden uitgebreid, en zij voortaan voor de terechtzittingen nut hetgeen naar aanleiding van de door haar gedane voorstellen
meer aan eene bepaalde plaats zullen zijn gebonden . doch ir. en uitgebrachte adviezen sedert de afsluiting van de daarover
de vers lullende negorijen (in de balei of sopo) zullen zitting handelende rubriek in het vorig verslag (blz. 75) is verricht,
nemen, lüj de behandeling van zaken betreffende familie- en kan het volgende worden medegedeeld.
erfrecht door inlandsehe rechtbanken, voorgezeten door een
Hoofdzakelijk heeft de commissie zich onledig gehouden met
Europeeseh ambtenaar, zullen voortaan twee adathoofden moeten eene unificatie van de bepalingen . regelende het rechtswezen in
tegenwoordig zijn. die van hun gevoelen moeten doen blijken, ' de buitenbezittingen, ei: van de voorschriften van het z. g. In
terwijl de verplichte tegenwoordigheid van de inlandsehe officieren landse!) Reglement,
van justitie bij de burgerlijke rechtspraak vo»r den inlander in
Nopens een door de Indische Regeering gedaan voorstel, het
het genoemde gewest /.al worden afgeschaft, vermits de invloed welk geleid heelt tot de in S '2 reeds vermelde aanvulling van
van die officieren van justitie niet bevorderlijk was aan het stand laatstbedoeld reglement, werd het advies der commissie inge
punt dat de adathoofden hehooren in te n -me::. Hij liet geno inde wonnen, tcrwij! zij tevens van hare zii us wijze deed blijken omtrent,
Kon. besluit is voorts het forum privilegiatum voor de districts- in verband met de voorgenomen uitbreiding van de rechtsmacht
hoofden in dien /in geregeld . dat zij in burgerlijke zaken voor der residentiegerechten op .lava en Madura in burgerlijke zaken,
de inlandsehe rechtbanken zullen terechtstaan, doch in strafzaken noodzakelijke wijzigingen in de regelen van procedure voor de
worden gelijkgesteld met de aanzienlijke inlander-, genoemd in E u r o p e e s c h e r e c h t e r l i j k e c o l l e g e s v o o r g e s c h r e v e n .
het Kon. besluit van •"> November 1860 □ . 73 (.St. 1887 n . lü).
Het door de commissie ingediend advies omtrent eenige in hef
Aan de blijkens het vorig verslag (blz. 74) door het Opper- Indisch Burgerlijk Wetboek aan te brengen wijzigingen leidde
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tof de vaststelling van het bieronder te vermelden Kon. besluit
van 9 September l^'-1'.1 n". 36.

van 1898 (zie vorig verslag, blz. 2) en op de in de StraitsSettlementi op dit stuk geldende bepalingen werd, ingevolge
gouv. circulaires dd. 17 Augustus en 1 September 1899, ge
Uiterste willen, liij bel aan bet slot der vorige rubriek bedoelde broken met de tot dusver in vele gevallen gevolgde gewoonte
Kon. beslui! (St. L89Ü a". 812) zijn .Ie artt.948, 930en951 van dut onze bestuursambtenaren (gewestelijke bestuur.Iers, assistentIM'! huil eb Burgerlijk Wetboek zoodanig gewijzigd, dat het thans re identen of controleurs) aanvragen tol uitlevering rechtstreeks
mogelijk is de Ëuropeesche ambtenaren van de bu'betrekking van richtten aan bet Bestuur der genoemde kolonie. Thans is voor
notaris te ontheffeu zonder dal daardoor de belangen van de geschreven «lat de aanvragen alleen door tusscbenkomst vau
ingezetem - wo
baad. Om deze wijzigingen ook ten volle den Gouverneur-Generaal kunnen worden gedaan. Verzoeken
van t iej
p vreemde oosterlingen . is art. 4 om voorloopige aanhouding zullen echter, in spoel eischende
der in St. ]x')'> u. 79
unen .Bepalingen, houdende toe-' gevallen , door de gewestelijke bestuurders kunnen worden ge
passelijkverklariu
wetgeving op de met de richt aan onze consulaire vertegenwoordigers te Singapore en
inlandse!
levolkirg (vreemde oo terlingen)" bij Pinang, aan wie dan ook de benoodigde stukken rechtstreeks
ordoj
, 313) daarmede in over- zijn toe te zenden.
racht.
Gratie en remissie run straffen. De modedeelingen, onder dit
'J'micj van
t'n ■■/ salarissen hij de residenlicgereehlen. hoofd te doen, meerendeels van statistischen aard, zijn thans
Aan de
' >ia! hij de bereki aing van de bier- opgenomen in bijlage E.
bedoeldi pro» k<
rlyke zaken nu eens bel tarief
voor de Euro
tbanken in Nederlandsch-Indië (St 1851
Onderscheidingsleekenen vnn NederlandseJie oorlogevaartuigen. 11 et
n . _'7). dan weder dat voor de landraden op .lava en Madura op blz. 70 van bet vorig verslag bedoelde Kon. besluit van
(St 1S72 n . 01) of, voor zoover de buitenbezittingen betreft, 10 Juni 1899 n°. 5(5, houdende strafbepaling, voor zooveel
dat voor de inlaudsche door een Europeeschen ambtenaar of het geldt tot de Europeanen behoorende beklaagden, tegen het
rechter voorgezeten rechtbanken (St 1874 n°. 206) gevolgd werd, onrechtmatig voeren in Nederlandscb-Indië of aan boord van
i- een einde gemaakl door de ordonnantie dd. 15 Augustus 1899 Nederlandsen-Indische vaartuigen buiten Nederlandsch-Indië
(St. n°. 234), houdende toepasselijkverkhvringin deze van de beide van de hierbedoelde onderscheidingsteekenen, werd in Indië
afgekondigd bij St. 1899 n". 249,. terwyl bij ordonnantie van
laatstbedoelde tarieven.
G September 1899 (St. n°. 250) eene overeenkomstige strafbe
Andere onderwerpen. Ten aanzien van eenige tot deze paragraaf be- paling voor inlanders werd vastgesteld.
hoorende onderwerpen zijn enkel statistische opgaven ontvangen.
Die opgaven , welke zijn opgenomen in bijlage E. betreffen als naar
Premieleeningen. Ten einde te kunnen waken dat onder den
gewoonte: de in hel jongst verloopen jaar gesloten z. g. gemengde naam van premieleeningen geen eigenlijke loterijen worden uit
huwelijken (d. i. tnsschen in Nederlandscb-Indië aan een verschil geschreven en alzoo de ter zake van loterijen voorgeschreven
lend recht onderworpen personen), — verleden akten van ooqtl- controle en belasting (St. 1886 n°. 12) worden ontdoken, is
verband, — en behandelde faillissementen, zoomede — over liet bij ordonnantie van 2 October 1899 (St. n". 266 a) het uitschrijven
aan het jongst verloopene voorafgegane jaar — de gedane inschrij in Nederlandsch-Indië van eene premieleening zonder vergunning
van den Gouverneur-Generaal verboden.
vingen in de registers van den burgerlijken stand.
§ 4. Strafrecht en strafvordering.
Fereenvoudiging in de strafrechtspleging hij do landraden ep Java
rn Madura, Het op blz. 77 van het vorig verslag vermeld Kon.
besluit van 20 Maart 1S99 n° 'JU betreffende dit onderwerp is
afgekondigd bij S t 1899 n \ 227.
Juriidictie-geschülen. Ten einde vereenvoudiging te brengen in
de procedure hij regeling van rechtsgebied, waardoor in de eerste
plaats bet lang luris rekken vnn preventieve hechtenis zal worden
voorkomen, is l>ij Kon. besluit van 26 Januari 1900 n°. 29 (St. ü°.
119) eene nieuwe lezing vastgesteld van den der tienden titel van
het reglement op de strafvordering voor de raden van justitie
op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-lndiè*.
Opsporing rnn misdrijven en overtredingen: huiszoeking. In de op
somming van de met de hierbedoelde opsporing belaste ambtenaren
en beambten, zooala die voorkomt in a r t 2. 3 en 4 van bet
zooeven aangehaalde reglement op de strafvordering, enz.,
werd, voor zooveel uoodig, wijziging gebracht bij Kon. besluit
dd. 19 Januari 19 o n . II (St n . 185). in dier voege dat alsnog
gerekend is op de bij de reorganisatie der politie in degouvernementslanden op Java en .Madura (St 1897 n*. <>ö> ingestelde
twee nieuwe categorieën van politie-organen, namelijk de con
troleurs voor di
tn de opzieners voor de po'itie. Bij datzelfde
Kon. besluit werdi a de
i*n alsnog ook opgenomen on.Ier
de in art. 2 van het zoogenaamd Inb ndsch Reglement tot de
uitoefening van de
gequalifiVeerden.
Bij
II K) (St. ir. 136) werden de
controleurs voor de politie tevens bevoegd verklaard tot bet doen
van huiszoeking ter ontdekking van overtreding van de wettelijke
bepi I
uk van 's lands middelen en pachten.
vering. Gedurende 1899 werd onzerzijds in drie gevallen
(ten opzichte van een inlander, eene inlaudsche vrouw en een
i
laan aan verzoeken om uitlevering, uitgegaan van
het Britsch Koloniaal Bestuur te Pinang, terwijl aan onze auto
riteiten
en . namelijk door
het
■Settlements een Europeaan en een in
lander en door dal van Portugeesch Timor een inlander. Met
het oog op het nieuwe uitleveringsverdrag met Groot-Britaunië

Feediefstallen (op Java en Madura). Voor de gebruikelijke
statistische opgaven hieromtrent zij verwezen naar bijlage E.
§ 5. Gevangeniswezen.
Gedurende 1899 werden gebouwd en opgeleverd 4 zooge
naamde districtsgevangenissen (te Leuwidamar in Dan tam,
W ringin Anom in Soerabaija en Bobotsari en Boekotedjo in
Baujoemas) en 1 landsgevangenissen in de buitenbezittingen,
namelijk te Ivwala Koeroen, Goenoeng Taboer en Pengaron
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo) en Limbotlo (Alenado).
De districtsgevangenis te Boengboelang(l'reangcr Regentschap
pon) en de gevangenissen te Amahei en Kairatoe (Cerami),
waarvan de eerstgenoemde op 29 October 1899 door eene aard
beving' onbewoonbaar werd en de beide laatstvertnelde door eene
vloedgolf in den nacht van 29 op 'M September 18 9 werden
weggespoeld, werden voorloopig door tijdelijke noodgevangenissen vervangen. Voor een grooter aantal personen werden
ingericht drie landsgevangenissen (twee op Java en eén in de
buitenbezittingen).
Met betrekking tot de mutatiên onder de gevangenen zijn
volledige opgaven nog alleen ontvangen over 1898, welke op
gaven . afzonderlijk voor Java en Madura en v i »r de buiten
bezittingen, zijn vervat in bijlage P.
Het aantal definitief veroordeelden,op 1 Januari 1S9S bedragen
hebbende 26044, was bij bet einde van dat jaar gedaald tot
25 277 (onder welke totalen echter begrepen i- een groot aan
tal — respectievelijk 11219 en 1052'j — door..
shter
gestraften), terwijl het cijfer der veroordeelden, wiervonnisn »g
niet in kracht van gewijsde was gegaan, hetwelk, met inbegrip
van dat der preventief in hechtenis gestelden, op i Januari 1898
bedragen had 5911, l>ij bet einde van dat jaar verminderd was
tot 400:;. Derhalve telden de gevangenissen op 1 Januari 189S
:il '.>.").") (verbeterde opgaaf) veroordeelden en beklaagden (94.1 p e t
inlander-, 5.1 pet vreemde oosterlingen en 0.8 pet. Europeam
en op 81 December van datzelfde jaar 29939 (respectieve]
92.8, 0.:; en 0.9 pet). Bijlage 1' doet verder zien dat het tol
der gedurende 1898 bijgekomen .nieuwe ri
Iden" beliep
282240, en dat wegen- .-rrai'eiudiging ontslagen werden279952
\ eroordeelden . zijnde respectievelijk 20 170 en 19 557 minder dan
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het j a a r te voren . welke verschillen hoofdzakelijk betroffen de alleen ter Sumatra's W e s t k u s t 493), terwijl hel cijfer over de
politioneel gestraften , < 1 i * - in den regel 95 i 96 pcfc der ver- jaren 1896, 1807 en 1898, volgen definitieve g e g e v e n s , a c h t e r oordeelden uitmaken. Van deze tol straffen van slechts zeei eenvolgens bedroeg 1545, 1002 en si").
korten duur veroordeelden telden in 1898 onder de bijgekomen
I'e arbeid van de Kuropecsclie gevaugenen op de drie hoofd,nieuwe veroordeelden" 200695 en onder de wegens strafeindi- plaatsen van .lava en die van de tot dwangarbeid veroordeelde
g i n g ontslagenen 2 6 9 7 9 3 , zijnde respectievelijk 2098Ü en 20217 inlandsehe vrouwen in de centrale strafinrichting fe Sainarang
minder dan in 1897.
wordt, berekend, na aftrek van de kosten van deskundig toezicht
( ) M T 1809 zijn nog slechts voorloopige gegevens betreffende en van de inkoopprijzen der verwerkte materialen, over 1899
het aantal geTangeneu voorhanden. Men vindt die gegevens in eene besparing boxen bestelling ot aanmaak bij particulieren te
bijlage <«.
hebben opgeleverd van respectievelijk f 2 0 9 7 6 en f 12202.
W a t Java betreft kon de gezondheidstoe tand onder de geBehalve in de behoefte van Atjeh en Sawah Loento, c e l k e
detineerden over 't algemeen gunstig worden genoemd. Berri- arbeidsvelden eene aanvulling vorderden van respectievelijk 1100
berri vertoonde ziel , behalve in het speciaal voor verplegiug en 2930 tot dwangarbeid veroordeelde m a n n e n , viel in 1899
van aan <lic ziekte lijdende veroordeelden bestemde gesticht te gedurende Korten tijd ook te voorzien in den benoodigden koelieBuitenzorg (waar de verpleegsterkte van 726 op u i t 1898 tot
trein (p. m. 800 dwangarbeiders) voor de militaire expeditie naai 1
477 l>ij ' t einde van 1899 d a a l d e , slechts 15 lijders overleden en de V Kotta (Midden-Sumatru), waartoe :il2 man aan de sterkte
09 als hersteld konden worden ontslagen), enkel in de gevange- te Sawah Loento moesten worden onttrokken. Van de bovennissen te Sitoebondo (Bezoeki) en Magelang (Kadoe). T e r hoofd- bedoelde aanvulling van 2930 man werden er 1580rechtstreeks
plaats Cheribon deden zich o n d e r d e gevangenen — gemiddeld 'o.ï'> van Batavi i naar Sawah Loento gezonden. De sterkte aan dwangper dag — 581 ziektegevallen voor, meerendeels wegens malaria en arbeiders in Atjeh, op uit. 1898 bedragen hebbende 1931 man ,
buikaandoeningen . doch het verloop dier ziekten was o v e r ' t alge
beliep bij liet einde van 1899 10n7 man , doch had gemiddeld
ineen naar wenscfa (in ' t geheel bezweken in die gevangenis 21 der over bet geheele j a a r 1695 man bedragen.
aangetasten). Ook in verschillende andere gevangenissen op Java
Volgens de boekingen bij het departement van justitie beliepen
en Modura kwam wel malaria voor, doch ook door was de sterfte de kosten van het gevangeniswezen, ongerekend hetgeen voor
gering. Afgezien van een enkel geval van pokken in vier ge- geliouwen werd uitgegeven, over het laatst bekende jaar(1898)
vangenissen, luid men overigens op J a v a niet geen besmettelijke f 1982 020 (tegen t 2 117 21 f over 1807), waarvan wegens t r a k t e ziekten onder de gevangenen te kampen. In 't geheel overleden menten en toelagen aan ambtelijk personeel bij de gevangenissen
op .lava en Modura in 1899 (volgens voorloopige opgaven) 284 en kettingkwartieren f 2 0 / l o o ' ( i n lfc'97 f 208858) en wegens
veroordeelden en preventief gevangenen, tegen 7;U, 802 e n 2 9 8 bezoldiging van maudoors, belast niet het toezicht over de verrespectievelijk in 1896, 1*97 en 1898. In de buitenbezittingen oordeelden tot dwangarbeid of tenarbeidstelling aan de publieke
was de toestand minder bevredigend, vooral in het gouverne- w e r k e n , f 115 090 (in 1897 f 122441).
ment Sumatra's \\ e s t k n s t . waarheen de veroordeelden tot dwangVoor de Ëuropeesche gevangenen te Batavia en te Samarang
arbeid voor langer dan één j a a r voor het overgroote meerendeel werd , bij eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 78 man in
worden getransporteerd, zoowel in verband met hunne tewerk- 1893 en van 86 in 1899, uitgegeven (daaronder ook de kosten
stelling b\j de gouvernementskolen-ontginning te Sawah Loento van onderbond der gebouwen) in eerstgemeld jaar f 5 3 8 5 7 en
(l'adangselie Bovenlanden) als wegens de evacuatiën naar P a d a n g in 1899 f 50 5 5 0 , dat is gemiddeld f 1,90 en f 1,80 per hoofd
onder diegenen der gestraften van deze categorie, welke naar en per dag.
Atjeh waren gedetacheerd. Bedoelde evacuatiën liepen in 1899
over een totaal van 850 man. Onder de te Sawah Loento ge?; 0. Militair reclii en mililai
chlspraak.
detacheerde gestraften (wier dapelijksche sterkte in de vers "billende maanden van 1899 uiteenliep tnsschen 1771 en 2071 e n ,
Bij Kon. besluit dd. 13 J u n i 1900 n°. 47 is a r t 1 van d a t dd. 25
Berekend over het geheele j a a r . gemiddeld bedroeg 24->>i was Mei 1886 n . 51 Sr. n . 147), ali regel voorschrijvende dat
de gezondheidstoestand in L899 ongunstiger dan het jaar te Europeestrhe militairen en andere niet tusschen de keerkringen
voren. Niettegenstaande van daar in 't geheel 1748 zieke d w a n g - geboren en opgevoede aan het Crimineel Wetboek voor bet
arbeiders n a i r P a d a n g , Solok en Fort de Koek werden geëva- krijgsvolk te lande onderworpen personen , die door den [ndischen
cueerd, waren er gemiddeld dagelijks nog een 500-tal in de militairen rechter hetzij tot tuchthuisstraf, hetzij tot militaire
hospitalen te .Sawah Loento en te Doeriau in verpleging, voor- gevangenisstraf van vijf jaren of langer zijn veroordeeld, tot bet
namelijk wegens koortsen, buikziekten, zwelen, borst- en oog- ondergaan van hunne straf naar Nederland worden opgezonden,
ziekten. In afwachting <lat een particulier geneesheer gevonden in dien zin aangevuld , dat deze regel voortaan niet geldt ten
zal worden, wien de behandeling der zieken te Sawah Loento aanzien van die tot militaire gevangenisstraf van vijfjaren of
en Ocerian kan worden opgedragen (zie vorig verslag, blz. 78), langer veroordeelden, d i e , met toepassing van art. 8 , al. 4 , van
is sedert 1 April j l . tijdelijk een officier van gezondheid bij de St. 1890 n . 5 8 , niet tevens vervallen zijn verklaard van den
m y n o n t g i n n i n g gedetacheerd. Ter Oostkust van Sumatra bleet' militairen s t a n d , en d u s , na afloop van hun straftijd, hun
de gezondheidstoestand nagenoeg dezelfde als in 1898. Het aantal militair dienstverband belmoren uit te dienen.
ziektegevallen was iets grooter, doch daarentegen liet aantal
sterfgevallen, over het geheele gewest g e n o m e n , iets kleiner,
j; i. Geiretlelijke en plaatselijke ver ordeningen.
hoewel het ten gevolge van h e t heerschen van cholera nagenoeg
verdubbelde ter hoofdplaats Medon . waar op eene gemiddelde
Ouder de in 18oo door verschillende hoofden van gewestelijk
dagelijksche sterkte van 819 gevangenen 926 ziekte- en 35sterf- bestuur vastgestelde gewestelijke en plaatselijke verordeningen
gevallen voorkwamen. De berriberri vertoonde zich o n d e r d e waren d é ' , welke betrekking nebben op het bouwen en sloopen
gevangenen ter Oostkust van Sumatra in afnemende mate. vrij talrijk' , aangezien voor menig gewest of onderdeel van gewest
Ter hoofdplaats Bfantok (Banka), waar sedert jaren de gezond- herziening der omtrent dit onderwerp bestaande politiekeuren
heidstoestand niets te wenschen had overgelaten, werd hij noodig bleek naar aanleiding van een arrest in cassatie'van bet
tegen het midden van 1800 minder g u n s t i g , toen velen \an de Hooggerechtshof van 0 December 1807 (Zie Indisch Weekblad
Chineesche mijnwerkers, welke aan de toenmaals plaats gehad van Int Recht n . 1799), waarbij aan bet destijds voor Samarang
hebbende onlusten hadden deelgenomen, in preventief arrest geldende rooireglement verbindende kracht was ontzegd, omdat
in de gevangenis moesten worden opgenomen, waarbij er ver- de daarin opgenomen , den eigendom beperkende voorschriften
scheidene reeds aan berriberri en malaria bleken te lijden. Bij niet naar eiseh voldeden aan art. 570 van het Indisch Burgerlijk
het einde «les jaars was echter de toestand weder aanmerkelijk Wetboek.
verbeterd. Jn Menado, waar de berriberri zich in 1898 weder
Onder de herziene keuren behoort verder een door den resident
vertoond had (verg. vorig verslag, blz. 70 . deed zich in 1899 van Samarang uitgevaardigd nieuw reglement voor dat gewest,
slechts één geval van die ziekte voor. doch ter hoofdplaats houdende verscherpte bepalingen tot wering van de schadelijke
Amboina bleet' zij in die mate heerschen dat in het begin des gei ilgen, welke uit de prostitutie voorvloeien (Jav. Cour.
jaars besloten werd om de toen aanwezige 56 lijders naar Soe- 1899 n . 82).
rabaija te evacueeren. Na verloop van enkele maanden konden
Ook werden bij politiekeur nieuwe bepalingen gemaakt ointren !
27 h u n n e r hersteld worden teruggezonden , terwijl Bedert ook de persoonlijke diensten door vreemde oosterlingen tepraesteeren
0' Amboina weinig gevallen meer voorkwamen. De totale sterfte in de residentie Preanger Regen toehappen en ter hoofdplaats
onder de gevangenisbevolking in de buitenbezittingen beliep lïenkoeleii (Jav. Cour. 1899 nos. 70 en 34).
gedurende 1899, volgens voorloopige o p g a v e n , 942 (hiervan
Op de riviervaart betrekking hebbende keuren worde»' nitgeHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1001.
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vaardigd dooi do residenten van Paleinbang en de JSuider- en
Oosterafdeeling ra i Borneo (Jav. (Jour. 1899 a ,100 en DOS. 42 en 04).
Vau bijzondere strekking wareu overigens: de keur op bel
bezit rau onbewerki djatihoui door inlander* en mei dezen gelijk
gestelde!] in de residentie Etembang, in bei Leven geroepen in bei
belang der opsporing van houtdiefstalleu ( J a r . ü o u r . 1899 n°.97);
de keur op bei nsschen in bel meer Sil te Longkong, in deafdeeling
'?alouh der residentie (Jlieribon, vastgesteld om at» uitroeiing van
viscli in dat meer tegen te gaan (Juv. Cour. le'99 u'. 108);
zoomede, onder de in den aanvang van 1900 tot stand gekomen
k e u r e n , een door <U'ii resident der /.nider- en Oosterafdeeling
van Bornao uitgevaardigd reglement (Jav. (Jour. 1900 n ' . 125) op
den aaukap en bet vervoer van nuttige houtwerken in de gouvernementslauden van dal gewest.
£ s.

Hij-oude

rillen.
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en orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijke personen
reeds gehandeld is in hoofdstak i' (blz. ($, 11. 12, 19, 2 8 e n 84).
Ten opzichte van een 10-tal in vroeger jaren gerelegeerden
werden ge turende 1899 nadere beschikkingen genomen. Ken
viertal kregen vergunning om naar hun geboortegrond terug te
keeivn . namelijk een sedert ' t l a a t s l van 1888 op Billiton geïn
terneerd geweest gewezen hoofd van West C e r a m , zoomede 'ó
in 1S97 uit \tjeli verwijderdeinlanderf, onder wie de in de noot
op blz. 8 van 't verslag van 1898 bedoelde dochter van wijlen
den gewezen eersten rijksbestierder vau het voormalige Atjehsche
rijk HAHIKII Aiuni. lÏAtaniAN. De <> andere ballingen werden over
gebracht naar eene voor h e n , ter wille van hun onderhoud of
om andere redenen , heter passende verblijfplaats. Dit was het
g e v a l : rael 2 A t j e h e r s , in 1897 naar Groot-Saugi gerelegeerd,
waarvoor nu de hoofdplaats .Menado in de plaats k w a m . — met
den gewezen kapitan OABAKA van de 8olor-eiIandcn, die in 1889
te P e k a l o n g a n , doch nu te P a d a n g geïnterneerd w e r d , — en
verder met •'! in 1892 (verg. het verslag van dat j a a r , blz. 19)
naar liandong op .lava gerelegeerde aanzienlijke inlanders uit het
gouvernement (!elebes en onderhoorigheden — de gewezen regent
van L a b a k a n g , zijn broeder *) en zijn zoon — aan wie in October
1899 de hoofdplaats vau genoemd gewest nader als verblijfplaats
werd aangewezen, en y.ulks met de bedoeling om h e t van h u n n e
bonding en die «Ier bevolking te doen afhangen of zij latei'naar
Labakang zullen mogen terugkeeren.

1,'eclii tan verblijf. In bijlage E is opgenomen een n a a r de ver
schillende landaarden get»plitsi overzicht der in 1899 en in elk
der vier voorafgegane jar n door den Gouverneur-Generaal (of
in de bezittingen buiten Java BH Madura door de hoogste ge
westelijke gezaghebbers) verleende en der door die autoriteiten
geireigerde vergunningen tut vestiging of inwouing in Nederlandschl u d i e , zoomede van de verzoeken om zoodanige v e r g u n n i n g e n .
welke in elk dier jaron werden in beraad ijehouden i>p grond dal
de aanvragers — voorshands HOLT slechts tot voorloopig verblijf
Drukpers. In 1899 werden 8 drukpersdelicten
berecht,
gerechtigd krachtens de bun vuur een bepaalden en alsnu ver waaronder de blijkens het vorig verslag op uit. 1898aanhangig
lengden termijn uitgereikte toelotingskaarten — nog nifl deden gebleven klacht. Al deze vervolgingen (4 te Batavia, 2 te
blijken aan de vereischten voor het verkrijgen van liet recht Samar.uig en 2 te Soerahaija) betroffen aanklachten wegens
van inwoning te voldoen, d. i. genoegzame middelen van bestaan laster, dan wel wegens h o o n . gepleegd door middel van een
te bezitten of'door werkzaamheid te k a n n e n verkrijgen. Omtrenl verspreid of een verkocht en verspreid drukwerk. In de reeds
de verleende en de geweigerde toelatingskaarten zijn opgaven vau 1808 af aanhangige zaak weid de beklaagde vrijgesproken,
alleen verzameld met betrekking fcol de 'Teemde oosterlingen en terwijl de overige gevallen alle tot veroordeeling van de
wel van 1>97 afj ver.:, bnlage E! der twee voorafgegane ver- delinquenten leidden. Bij het einde van IS!1'.1 waren nog 5
Blageu en bijlage E hierachter. Diezelfde statistiek vermeldtbet drukpersvervolgingen {■'> te Samarang en 2 te Soerabaija) aan
aantal vreemde oosterlingen (niet-ingezetenen) die, wegens niet hangig.
voldoening aan de bepalingen op de toelating en vestiging
(meereudeels de zoodanigen aan wie de toelating of vestiging
Slavernij en pandelingschap.
In de afdeeling Padang Lawas der
moest geweigerd worden), op nanzegging van het bestuur Indië
«veer verlieten o t , bij niei vrijwillig v e r t r e k , door het openbaar residentie Tapanoli (gouv. Sumat ra's Westkust) en in de Tobasche
gezag verwyderd werden. Ten opzichte van Europeanen of met landschappen der afdeeling Toba en Silindong van hetzelfde
gewest bleef de daling van het aantal geregistreerde slaven ook
dezen gelijkgestelden kwam een en ander in 1899 in hel g<
in 1899 aanhouden. In Padang Lawas verminderde het van 798
niet voor.
Aan 2U8 Europeanen en met hen gelijkgestelden, die in [ndië tot 7lil en in Toba van 217 (12S volwassenen en 89 kinderen)
aankwamen met het doel om aldaar te reizen ' l . werd in 1899 tot 192 (119 volwassenen en 7-'! kinderen).
Met betrekking tot de slavernij in de zelfbesturende land
de daartoe noodige vergunning verleend. In 7!* gevallen werd
l)ij de aanvrage geen bepaalde streek aangeduid, terwijl65 aan schappen der residentie Zuider- en Oosteiafdeeling van Borneo
vragers reizen beoogden enkel op .lava , en 7 hetzij reizen in wordt bericht, d a t , niettegenstaande de termijn, waarbinnen
Palembang met Benkoelen ( ! ) . hetzij reizen op J a v a en Sumatra de slaven in de lierouwsrhe landschappen Goenoeng Tabocr en
met of zonder de Molukken {'■'<). In al deze 151 gevallen werden Sainbalioeug nog konden worden geregistreerd. was verlengd
de vergunningen door deu Gouverneur-(>eneraal verleend: de (verg. vorig verslag, blz. 81), het aantal ingeschreven slaven
57 andere aanvragen , als betrekking hebbende op reizen i■• een gering bleef (naar thans wordt gemeld, waren op uit. 189S in
bepaald gewest der buitenbezittingen, werden alle verleend door genoemde landschappen slechts respectievelijk 84 en GO gere
het hoofd van het betrokken gewest, en wel door den resident gistreerde slaven, terwijl het aantal ougeregistreerden in heide
der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 4 5 , door dien der landschappen te /.amen op ongeveer 100 werd geschat). Aan
Westerafdeeling van Uorneo •">. door dien van Palembang 8 , e n gezien de inlandsche grootën door het verlies van h u n n e slaven
de vier overige door de residenten van Benkoelen, Latupongsche in h u n n e levensomstandigheden ten zeerste /.uilen worden geDistrieten, Riouw en onderhoorigheden en Ban ka. Voor reizen troffen . werd billijkheidshalve de termijn, waarbinnen nog slaven
buiten het rechtstreeks bestuurde gouvernementsgebied werd in konden worden ingeschreven, voor heide landschappen opnieuw
de vergunningen steeds het voorbehoud opgenomen, dal de verlengd, en wel tot medio .Maart 1901. In Boeloengan, waar
h o n d e n zich derwaarts niet mochten begeven dan nn overleg op uit. 1899 nog 798 onvrijen waren ingeschreven , tegen 807
met en toestemming van de betrokken kiuropeescbe autoriteit. hij het einde van 1898, trad in September 1899 eene met het
lu hel belang van eene betere controle op in de residentie zelfbestuur van dat landschap getroffen regeling in werking
lïali en Lombok reizendi .«ostersche en iuland.-che vreemdeliugen betreffende de conversie in pandelingen van d e i n het land geboren
werden in .Mei IÜ0U (St. n . l i ü ) de bepalingen omtrent bet in nakomelingen van s l a v e n , de zoogenaamde . a n a k m a s " , w a a r b i j
dat gewest werkende | assenstelsel voor inlanders en met hen de termijn voor de inschrijving werd bepaald op uiterlijk één
jaar. Tot hij het einde van 1899 had zich illtussCiien m>o geen
gelijkgestelden gewijzigd.
Sedert de afsluitii g vsm de gelijksoortige ojigai en in 'I vorig ver enkele „anak mas" doen inschrijven.
Met toepassing van het in 1895 aangenomen beginsel (zie het
slag (uit. Mei IS'.-'.M tol uli. Mei 1900 werd d • bij art. f. van bet
Itegeeriugsreglemeut bedoelde politieke maatregel van verwijde verslag van dat j a a r . blz. 72) werd gedurende 1899 aan 3>i'uit
ring toegepast ten aanzien vau 4Atjt>licr#, van 1 inlander uit de de zelthe.sturentle rijken in het gouvernement Celebes en onder
afdcc'ling Toba en Silindong (gouv. Sumatra's W e s t k u s t ) , en hoorigheden naar het gouvernementsgebied gevluchte slaven
van 5 inlanders uit de afdeeling Kendangau (re-. Zuider- en (25 m a n n e n , 1 vrouwen en 7 kindereu) hel noodige losgeld uit
üosterafdeeling van Borneo), over welke voor de openbare rust
'l Uoeveel Ncdnrlamlcin zich onder hel opgegeven nnntal lievontlco, i.s uit
ie liier te lande voort inden opgaven niet met r.ekcrlicd M;I te gaan.

■) I >e maatregel van ïs'.ej «rat nog <>i> een anderen broeder van bedoelden
regent toegepaxt. doch dese wan IHdeni /.jine ballingschap ie Baodong over
leden (October 1897).
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dl. Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
's Landt Kas voorgeschoten , waardoor /.i.i zich in staat zagen
gesteld om bunne vrijheid te verkrijgen.
$ 1. Algemeen* Rekenkamer,
In de residentie Timen- en onderhoorigheden werd door den
posthouder van Zuid-Florei ren geval van slavenhandel aan hei
l!ij de Kon. besluiten dd. 9 F e b r u a r i 1 9 0 0 n o s . 5 9 e n 6 0 w e r d e n
licht gebracht. De slaven werden in vrijheid gesteld en de
de neereu II. v.w ALPHBB en J. ('. DE BRUTO, respectievelijk
schuldige door bet inlandsen bestuur gestraft.
voorzitter en lid der Algemeene Rekenkamer in Nederlandsen*
Het op blz. 81 van bet vorig verslag bedoelde rapport van
den resident van Mali en Lombok omtrent liet onderzoek naar l n d i ë , op hun verzoek, eervol uit 's lands dienst o n t s l a g e n ,
liet aantal slaven, lijfeigenen en pandelingen op Lombok en bun terwijl bij de Kon. besluiten dd. 6 .Maart 1900 nos. 21 en 22 in
f'eitelijken toestand werd in het voorjaar van 1899 te Batavia de aldus ontstane vacatures werd voorzien door de benoeming
o n t v a n g e n , doch was op liet tijdstip van afsluiting aldaar van tot voorzitter van bet oudste lid in benoeming, den beerH.K.
ile mededeelingen voor dit hoofdstuk uog bij de Indische Re- \ J . VAN DEN BUSSOBI, en tot l i d , van jhr. \V. II. DS Kun; . tot
dusver tijdelijk l i d , laatstelijk in verband met b e t Op 5 Mei 1899
geering in behandeling.
Overtreding van de sinds 1872 (St. n . I I I ) voor alle onder ingegaau eenjarig buitenlandsch verlof van bet lid . den heer
ons rechtstivekseh bestuur staande streken geldende verbods L. A. MABTBNS. De door de benoeming van bet lid VAN DBB BUMOHU
bepalingen tegen het nemen van pandelingen to' zekerheid van tot voorzitter ontstane vacature werd aangevuld door de be
noeming tot lid (Kon. besluit dd. 27 April 1900 n*. 13) van den
schuld werd in 1899 nergens geconstateerd.
heer W. \ . 1'. f', ft. BTOBH VAN 's G B A VBSAUDB , t o t biertoe secre
taris van het college.
S 9. Portonen en instellingen mei hul rechl$weten in verband.
Xaar aanleiding van het achtereenvolgens aan twee leden ,
de beeren J. JOHKBB en j h r . DR KOCB . verleend buitenlandsch verlof
l'ittciizijiis in nolarineu.
Rechtsgeleerde practizijns werden in werden bij gouv. besluiten dd. 2 .luni en f> Juli 1900 nos. 9 en
1S99 aangesteld hij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië 1«, nadat intusschen in Mei jl. het van verlof teruggekeerde
en hij de raden van justitie t e S a m a r a n g , Soerabaya en Makasser, l i d , de heer MABTBBS , we.Ier had z i t t i n g g e n o m e n , tot tijdelijke
en wel respectievelijk ten getale van 1 . 2 . 1 en 1 De aanstelling leden benoemd de heeren F. RIHSBS, majoor-intendant bij Ie
van één (Ier practazjjns te Soerabaija ging gepaard met diens militaire administratie, en F. FOKKKNS, waarnemend resident van
ontslag als advocaat en procureur hij den raad van justitie te T a g a l , welke benoemingen bekrachtigd werden bij de Kon.
besluiten dd. 17 Juli en 14 Augustus 1900 nos. 23 en 28.
Samarang.
In December 1899 (St. n". :!04) is in beginsel besloten om te
De, door de overbrenging van bet departement van oorlog bij
Djombang (residentie Soerabaija) her, notariaat al' te scheiden de Algemeene Rekenkamer van de verificatie van enkele cate
van het ambt van assistent-resident en een afzonderlijken notaris gorieën van militaire verantwoordingstukken, noodiggeworden
aan te stellen. Daartoe y.al echter eerst worden overgegaan als uitbreiding van hei bureau personeel van het college (zie vorig
de tegenwoordige notaris te Modjokerto, tot wiens venduressort verslag, blz. 82) kreeg, nadat <le daarvoor vereischtè fondsen
Djombang behoort, in zijne i'nnctiê'n vervangen w o r d t , opdat bij de begrooting van 1900 waren toegestaan» een definitief
den notaris te Djombang dan tevens het vendumeesterschap karakter (St. 1900 n". 30).
kunne worden opgedragen . /.onder welke cumulatie de betrekking
Gedurende 1899 bracht de Rekenkamer 601 adviezen aan de
niet genoeg oplevert.
Indische Regeering ■ uit ("»:• meer dan in 1898), waarvan 404
Gedurende 1899 werden 2 caudidaat-notarissen tot notaris be ingevolge ontvangen opdrachten; de overige, ten getale van 197,
noemd , en onderwierpen zich 7 adspiranten aan één of meer hadden betrekking op aangelegenheden . welke door tussehengedeelten van het notarisexumen . van wie er 2 slaagden voor komst van het college door verschillende autoriteiten aan de
het eerste en 1 voor het derde gedeelte. Voer verdere bijzonder overweging der Indische Regeering werden onderworpen. In
heden zij verwezen naar het in de J a v . Courant v a n 81 October 1898 beliep l e t aantal adviezen der eerste rubriek 345 eti der
1899 opgenomen verslag der examencommissie.
tweede 197.
Het aantal der gedurende 1899 door de Rekenkamer behan
delde vorderingen , aan het voorafgaand onderzoek onderworpen ,
Ambtenaren voor Chineescfie taken, tolken en trunslalcurt.
Door beliep 22 158 , en dat der beha adelde dadelijke betalingen wegens
het aan een der a m b t e n a r e n voor Ohineesche zaken verleend leverai.tiëii en verrichtingen 9197, welke getallen over 1898 bebuitenlandse!] verlof en de overplaatsingen die er h e t gevolg van droegen 19720 i n 15579. Van de bedoelde vorderingen werden
waren was bet mogelijk het in den aanvang van 1898 tijdelijk er 1342 met aanmerkingen teruggezonden (in 1898 988), terwijl
boven de formatie ingesteld ressort, omvattende de residentiën van de dadelijke betalingen er slechts 5 aanleiding t o t aanmer
Kembaug en Kediri met standplaats te Rembang (zie het ver kingen gaven (in 1898 29).
slag van 1 8 9 8 , bis. 5 4 ) , op te beffen en de genoemde residen
De begrootingsrekeniug over 1*97 werd door de Rekenkamer
tiën respectievelijk weder toe te voegen aan de ressorten van de in December 1899 aan de Indische R e g e e r i n g i n g e d i e n d , terwijl
ambtenaren voor Chineesche zaken te Samaran'_r en Soerabaija. het college, oude!- dagteekening ven 31 Maart 1900, zijn j a a r 
verslag over 1899 uitbracht. Dat over 1896 is bij brief van den
Il'ci's- ni boedelkamer». T o t de in 't vorig verslag (blz. *2) be Minister va,. Koloniën dd. 20 October 189!) (Zitting 1899-1900doelde uitbreiding van het definitief personeel der weeskamer te 140) aan de Btaten-Geueraal medegedeeld, tegelijk m e t het door
Algemeene Rekenkamer hier te l a n d e , met betrekking tot
Batavia, als tevens belast met de t'unctiëii van het college van
boedelmeesteren a l d a a r , hadden betrekking de beschikkingen in de in Nederland gevoerde •eldeljjke administratie van Neder
St. 1899 nos. 209 en 29:5, bij de eerste van welke tevens de ook landsch-Indië over 1898, uitgebrachte verslag.
voor de vier andere wees- en boedelkamtrs te doene uitgaven ,
zoowel voor die colleges /elven als voor h u n n e agentschappen ,
!; 2.
Comptabiliteit.
opnieuw werden geregeld. Laatstbedoelde regeling w e r d , w a t d e
ressorten en bezoldigingen van de agenten der wees-en boedel
Onder dagteekening van 30 April j l . is bij de Tweede Kamer
kamer te lïatavia betreft, sedert nog gewijzigd bij St. 1899 der Staten-Generaal eene wettelijke voorziening aanhangig ge
ïi". y l O , terwijl de formatie der wees- en boedelkamer te Boe- maakt ten aanzien van de financieele betrekkingen tusscheu
rabaija , gerekend van 1 September 1899 af, tijdelijk werd uitge Nederland en Nederlandsch-Indië. liet ontwerp (Zitting 1899breid met een Buropeeseb lid (St. L899 n . 240).
1900-177) strekt om uil de Indische comptabiliteitswet ( S t 1864
Voor elke der vijl lichamen afzonderlijk is in bijlage ft opge n . 106) te doen vervallen de b j hare herziening in I*'.».", (Si.
nomen een overzicht, aanwijzende den omvang van h e t b e h e e r , nos. 191 en 225) ougewijzigd gebleven a r t t . 4 en 2 8 , en dienten
ile ontvangsten ter zake van beheerloon en leg* s . de met de in gevolge die wet, geenerlei bepaling meer te doen i n h o u d e n , hande
lende over bijdragen van lndië t o t d e k k i n g v a n ' s Rijks uitgaven.
beheer zijnde kapitalen gekweekte r e n t e , en d e , na aftrek van
Met betrekking tot de Indische geldmiddelen vindt men bij
op de uitzettingen geleden verliezen en gevallen kosten . aan de
r
geadministreerde!! tegoed gedane rente (over 189(1 3*/, pet . dit, verslag gevoegd d r i e g r a ] ' i cheoverzichten . het e e n e , i
tegen 4 pet. over 1898).
van algemeenen a a r d . loopende over het tijdvak 18671 m 1899,
De laatstelijk in 1897 herziene voorschriften o m t r e n t de beleg d. i. van de inwerkingtreding van de Indische comptabiliteits
ging van de kapitalen ondergingen in Maart 1900(St. n .'.'(>) eenige wet a t . en de beide a n d e r e , bevattende eene splitsing van de
nadere wijziging voor zooveel betreft de beleemngen o p v a s t i g - ontvangsten en de uitgaven naar eenige d e r voornaamste hoofdbestanddeelen, loopende over het 25-jarig tijdvak 1875-1899.
heden.
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II.

Algemeen

beheer.

De directeur vsm ojnlcrwijs, eeredienst en nijverheid, de beer
lir. O. VAN DIB WIJCK . en de directeur van financiën , de heer
(JH. I{. BAKHUIZEN VAM DEK BBIBK , verf rokken met buitenlandBcb
verlof, di' eerste in .Maait 1900, de ander in Mei daarop. In
h u n n e plaatten werden respectievelijk benoemd de beeren nir.
.1. II. AI.::N!'ANCI.\ , raadsheer in liet Hooggerechtshof van Neder*
landseli-lndië, en II. .1. \ I . ISMMVNN, inspeeteur van financiën
aldaar. De leiding en het beheer van bet departement der burgerlijke openbare werken zijn sedert het laatst van 1899in banden van een waarnemende)! titularis, en zulks tot de in October
a. s. te wachten terugkomst van den directeur, den heer J . E .
|>E MBUIBB, die in .November 1899 ludié' tijdelijk verliet tor
verdere deelneming] hier te lande, aan de werkzaamheden der
n 't vorig verslag (hl/.. 127) bedoelde commissie van advies in
zake de geschorste werken in de Solovallei op .lava. Bedoelde
waarneming werd opgedragen aan den hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het stoom wezen , chef der afdeeling spooren tramwegen en itoomwezen van genoemd d e p a r t e m e n t , den
heer Tn. A. M. BÜUB.

Ook thans weder werden in Indié' eenige maatregelen genomen
(zie daarover Bijbl. >St nos. 5400, 5415 en 54-»5), strekkende
om het hoogste centrale gezag te ontheffen van bemoeienis met
detailzaken.
Ten einde gelegenheid te openen om in Nederlaudsch-Indië
eene decentralisatie in de bestuursinrichting ter hand te nemen ,
is onlangs de tusschenkomst van den wetgever ingeroepen : zie
het w e t s o n t w e r p , onder dagteekening van 24 -Inli 1900 (Zitting
1899-1900 280) bij de 8taten-Generaal aanhangig gemaakt en strekkende tot aanvulling , in verband met voormeld plan , van het
Begeeringsreglement voor Nederlandsch-Indië met twee nieuwe
artikelen (08« en 08//).
In het landsarchiet' (oud-archief) te Weltevreden . met welks
ordening en inventariseering, voor zooveel de n o g onbeschreven
stukken betreft, werd voortgegaan, werd in 1899 opgenomen
eene uitgebreide verzameling beseheiden, afkomstig van Samar a n g en grootendeels dagteekenende uit de eerste helft der 19de
eeuw. Van bedoeld oud-archief' werd in 1800 weder door ettelijke
personen , ook voor wetenschappelijke onderzoekingen . gebruik
gemaakt. De tijdelijke maatregel van J u n i 1807, krachtens welken
de landsarchivaris (mr. J. A. v \ \ DBB ('HU-) voor de o r d e n i n g ,
enz. van de toen ouder zijn beheer gebrachte archieven , afkomstig van de voormalige directiën van cultures, van middelen
en domeinen en van producten en civiele magazijnen . zoomede
van de vroegere generale directie Tan financiën, werd bijgestaan
eerst door een ambtenaar op wachtgeld, en sedert .Maart 1898
door een gegradueerd persoon (dr. F . D B H A A N ) , onder genot van
d a g g e l d , nam omstreeks medio December 1890 een einde.
Op voorste] van de directie van het Bataviaasch Genootschap
van kunsten en wetenschappen is in J a n u a r i 1000 dr. DE HAAN
voornoemd, mede onder genot van daggeld , voorloopig voor den
tijd van een j a a r , door den Gouverneur-Generaal belast met het
instellen van een historisch onderzoek naar den oorsprong, de
o n t w i k k e l i n g , de werking en de gevolgen van het stelsel, dooide voormalige Oost-Indische Compagnie ten opzichte van de
Preanger Regentschappen gevoerd. Van den stand van h e t onderzoek zal dr. DB HAAN halfjaarlijks verslag moeten uitbrengen door
tusschenkomst van den directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid.
I n Indië verscheen weder een d e e l . behandelende het jaar
1072, van de daar in manuscript aanwezige jaargangen van het
„Daghregister gehouden in 't casteel Batavia", terwijl hier te
lande het licht zag de jaargang 10->7 volyens het in de bibliotheek te Karlsruhe berustende origineel (verg. vorig verslag,
blz. 8 8 , noot 1).
Te Batavia bleef nog ter perse het 17de of laatste deel (register) van het „ Nederlandsch-Indisch P l a k a a t b o e k " .

J. Departement van binnenlandsch bestuur.
1.

GEWBSTBUJK

EB N.AATSU.UK BZSTUUB; POLITIK.

Het bij de Indische begrooting voor 1899 goedgekeurde, maar
in dat .jaar nog niet verwezenlijkte plan betreffende wijzigingen
in de inrichting van het binnenlandsch bestuur op Java en
M a d u r a . met daarmede gepaard gaande lotsverbetering voor
onderscheidene categorieën van het tot dien diensttak behoorende Europeesch en inlandsch personeel (welke verbetering zich

[Nederl. (Oost-) Indië.J

tevens uitstrekt tot een deel van de Buropeesobe ambtenaren
bij het binnenlandsch bestuur in de buitetibezittingen), heeft

thans, ingevolge de in December 1890 door het Opperbestuur
verleende machtiging, in zoover zijn beslag gekregeu , dat de
beoogde lotsverbetering en de daarmede .samenhangende regelingen, zooals hieronder nader zal blijken, ZÖn ingevoerd in
ds eerste maanden van 1000. Wat betreft de in het reorganisatieplan begrepen inkrimpingen, voornamelijk van inlandsch personeel, werd namelijk, op voorstel van de Indische R e g e e n n g ,
in verband met de in 't vorig verslag (blz. 83) bedoelde nadere
ondervraging van de gewestelijke bestuurders '), de Koninklijke
machtiging in dien zin verleend, dat de daartoe betrekkelijke
onderdeelen van bei plan slechts geleidelijk zullen zijn in te
roeren . op door den Gouverneur-Generaal vast te stellen wijze.
$ 1.

Europeeidi

bestuur.

Voor zooveel de bij gouv. besluit dd. 5 J a n u a r i 1000 n". 8
(St. n". 3), met ingang van 1 Februari d. n. v., verordende maatregelen tot lotsverbetering van het personeel bij het binnenlandsch bestuur betrekking hebben op deEuropcesche ambtenaren
van dien diensttak' komen zij op het volgende neder.
Op den bij de Indische begrooting voor 1890 voorgedragen
voet werden, zoowel voor Java en .Madura als voor de buitenbezittingen, de inkomsten geregeld van de assistent-residenten
(ook van den assistent-resident, hoofd van gewestelijk bestuur
op Billiton), de gewestelijke secretarissen, de controleerende
ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, de ambtenaren Ier
beschikking voor den administratieven dienst, zoomede van de
hoofdcommiezen en commiezen bij de gewestelijke en plaatselijke
b u r e a u x , een en ander echter met handhaving van eenige
speciale regelingen voor bepaalde standplaatsen , en met bepaling
o. a. dat de emolumenten, welke de gewestelijke secretarissen
genieten als ambtenaar voor de in- en overschrijving van vaste
goederen, voortaan in 's l a n d s k a s worden gestort, waartegenover
aan de secretarissen, die niet zijn assistent-resident (zie lager),
eene vergoeding is toegelegd in den vorm van huishuurindemnit e i t , ofschoon aan het gewestelijk secretariaat tot dusver geen
aanspraak op vrije woning was verbonden.
Voorts werd bepaald dat de benoemingen van hoofdcommiezen
en commiezen , als vorenbedoeld. bij voorkeur geschieden uit
het bij de gewestelijke en plaatselijke bureaux werkzame personeel, en werden, met betrekking tot de regeling van de positie
der commiezen, wier verdeeling in rangen werd afgeschaft,
nog afzonderlijke overgangsbepalingen vastgesteld. W a t de a m b ten betreft. aan welke eene opklimmende bezoldiging is verbonden, werd voorgeschreven, dat de toekenning van de periodieke verhoogingen afhankelijk is van eene in te dienen verklaring aangaande den ijver en de plichtsbetrachting van den
b e l a n g h e b b e n d e , en dat de traktementsverhoogingen, toe te
kennen aan die a m b t e n a r e n , welke aanspraak krijgen op meer
dan één verhooging te gelijk, over twee jaren worden verdeeld.
Voor die gewesten van J a v a , waar geen assistent-resident ter
hoofdplaats bescheiden i s , die den resident bij ontstentenis kan
vervangen, en voor .Madura, waar dit eveneens het geval i s ,
w e r d , met afwijking van het beginsel om de gewestelijke secretarissen te kiezen uit de controleurs of wel uit de commiezen
afkomstig van gewestelijke of hoofdbureaux , bepaald dat bedoelde
betrekking er voortaan wordt vervuld door een assistent-resident
bij het binnenlandsch bestuur op Java en .Madura, welke titularissen (die, zoolang zij in de betrekking van secretaris dienen ,
den titel voeren van assistent-resident-secretaris) dezelfde a m b t e lijke positie hebben als de overige assistent-residenten . behoudens dat zij als bureau-ambtenaar geen toelage voor reiskosten
genieten. Tot de benoeming van de assistent-resident-secretarissen Avas echter niet aanstonds kunnen worden overgegaan.
Ter voorkoming van nioeielijkheden, welke intusschen, op de
hoofdplaatsen waar een assistent-resident het secretariaat moet
vervullen, uit het voorloopig aanhouden op den ouden voet van
de in functie zijnde gewestelijke secretarissen zouden kunnen
voortspruiten met opzicht tot het opmaken van akten van inen overschrijving, h y p o t h e e k - a k t e n , enz. werden in .Maart jl.
de op bedoelde hoofdplaatsen in functie zijnde secretarissen . b\j
wijze van tijdelijken maatregel, gerekend van 1 Februari 1900,
met de waarneming der betrekking van assistent-resident-secre') /.ie daaromtrent lilz. '.<—13 van de Mrmorie van Antwoord <>p Int
Voorloopig Vero'ag van de Berate Kamer der Staten Qenoraal
betreffende de
Indische begrooting voor 1900 (Zitting 1899—1900, n". 2.r>aY

Bijlage C.

Tweede Kamer.
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tnris, belast, in afwachting dat definitief ambtenaren van dezen
rang /.ouden worden benoemd.
Zoowel niet betrekking tot het kader voor Java en Madura
als tot dat voor de buitenbeziftingen werd de bestaande splitsing
der controleurs bij het binnenlandsch bestuur in twee klassen
afgeschaft, e n , zonder vooralsnog in het samengevat cijfer van
het aantal der Iste en der 2de klasse verandering te brengen
(verg. de op uit. 1899 gegolden h e b b e n d e gewestelijke distributie
in Cttbe] I van bijlage 11 hierachter), hun aantal in totaal be
paald: voor Java en Madura op 115 en voor de bezittingen
daarbuiten op 142. Nadat echter bij gouv. besluit dd. 17 Februari
1900 n". 18 de directeur van bihnenlandseh b e s t u u r , bij wijze
van tgdeljjken maatregel, gemachtigd was om met opzicht tot
do plaatsing en verplaatsing van de eontroleurs en udspirantcontroleurs bij den besproken diensttak op Java en .Madura,
voor zooveel mogelijk en noodig, reeds aanstonds rekening te
houden met de wijzigingen, die, bij de aanstaande nieuwe iudeeling van gewesten, afdeelingen en contróle-afdeelingen, in
de gewestelijke formatie dier ambtenaren zullen zijn te brengen .
werd bij gouv. besluit dd. 16 J u n i 11)00 n". 19 (St, u ' . 183), in
overeenstemming met het reorganisatieplan, het formatiecijfer
der controleurs voor .lava en Madura van 115 op 121 gebracht
en dat der adspirant-controleurs op genoemde eilanden, sedert
18(J0 (St. n". 31) bedragende 50, verminderd met I') en alsuu
vastgesteld op 34. ')
Voor welke doeleinden op uit. 1899 controleurs en adspirantcontroleurs in dienst waren boven de formatie blijkt uit tabel II
van voormelde bijlage H. Eenige in de reeds verloopen maanden
van 1900 toegestane tijdelijke vermeerderingen van bedoeld per
soneel worden vermeld in j$ 4 hierna.
Met betrekking tot de bevoegdheden der hoofden van geweste
lijk bestuur is gewag te maken van eene algenieene voorziening
in zake het straften, tot tegengang van kleine dienstvergrijpen
en t e k o r t k o m i n g e n , van ondergeschikt inlandsen personeel, door
middel van ten bate van 's lands kas op de bezoldiging in te
houden geldboeten. Bij gouv. besluit dd. 1 September 1899 (St.
n". 244) is namelijk , voor zoover ter zake niet reeds vroeger
partiëele voorzieningen waren getroffen 2) , eens voor al ver
klaard, dat de bewuste bevoegdheid ook bij de plaatselijke be
stuurders berust en dat zij omvat de door de gewestelijke be
stuurders . in overeen stemming met den betrokken departementschef, aan te wijzen categorieën van oppassers en van met
dezen gelijk te stellen inlandsclie landsdienaren.
Inlandteh

bestuur.

Onder de reeds uitgevaardigde maatregelen ter uitvoering,
voor zooveel de inlandsche ambtenaren betreft. van het bjj de
Indische hegrooting voor 18'.»i> ontwikkelde reorganisatieplan ,
welk plan zicli aangaande dit personeel b e p e r k t t o t de gouvernenientslandeu van Java en M a d u r a , k o m e n , — n e v e n s de gelijk
stelling in bezoldiging van de regenten van Krawang en Banjoewangi met die hunner ambtgenooten elders op J a v a , —■ ter ver
melding in aanmerking de verhooging der bezoldiging zoowel
van de onderdistrictshoofdeu (met afschaffing van de indertijd
ingestelde splitsing van dit ambt in twee klassen). als van de
inlandsche schrijvers bij regenten , patih's . districtshoofden, ondercolleetenrs, inlandsche officieren van justitie en ook bij de
controleurs. Daarnevens strekt het converteereu in vast trakte
ment van de door hen tot dusver als toelage genoten indemniteit
wegens het gemis van heerendienstplichtigen ten bate van het
geheele korps inlandsche bestuursambtenaren en van een aantal
inlandsche ambtenaren die daarbuiten staan (djaksa's, panghoeloe's, enz.), omdat dit verbetering ten gevolge heeft van hunne
') De i'ooniiie der ad*plrant controleur* in de bnitenbezittingen, laatstelijk
in September 1899 (/ie ile aangehaalde bijlage H) bepaald op 26, werd b;i
g o n v . I) sluit dd. i"i 1'ebruari 1900 B°. 1" (St. n°. 94) met ééa

vermoord'rd,

ten iieinew van de residentie Ooatknst van Barnat ra, ea alzo» gebracht op
•n. Wat betreft «Ie behoefteaan controlenn voorde bultenbexittlngen werden,
kort na de nitvaardivlng van bet bealait van 5 Januari jl., met betrekking tot
twee dier geweeten (Celebea en Henadol Nadere voorzieningen getroffen (St.
1900 nos. 08, 09 en 100), welke'echter Ion slotte In het hiervóór genoemde
iiirmntii eijt'er van Ut geen verandering brachten, daar tegenover eene uit
breiding met -i controlenn voor Meaado, eene inkrimping tot gelijk getal
stond voor Celebes.
•) Zie bijv. St. 1*7'.) n°. IÏ6, waarbij d' bevoegdheid der gewestelijke
bestuurder- w.:s geregeld om dergelijk boeteatelael tor te passen op het inlandaeh
personeel lej het gevangeniswezen liet toen bepaalde is in Januari 1900
(St 11° 54) met de hier vermelde algomeono regeling in o v e r e e n s t e m m i n g
gebracht r n d i e n t e n g e v o l g e n i t ü e s ü v k t tot de hooiden van plaatselijk liesttmr.
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pensioensvooruit/.ichten. Ai deze regelingen . afgekondigd by hel,
in de voorgaande paragraaf vermelde gouv. besluit van 5 J a n u a r i
1000 (St. n . 8), zijn in werking getreden met I 1'Vbruari d. a. v.
De bij het reorganisatieplan beoogde toevoeging van landswege
van gesalarieerde inlandsche schrijven aan de onderdistrictshoofden, een maatregel wa:mloor liet aantal inlandsche gouveraementsdienaren niet onbelangrijk word) uitgebreid, werd be
volen bij gouv. besluit dd. 3 Maart 1000 o". 31 (St. n". 07).
Ben drietal maatregelen, welke inkrimping van personeel
zullen ten gevolge b o b b e n , zullen, overeenkomstig de i:i den
aanhef van dit hoofdstuk vermelde Koninklijke machtiging van
December 1899, naar gelang van plaatselijke of persoonlijke om
standigheden , geleidelijk worden ingevoerd , hoofdzakelijk om te
ontgaan dat een groot aantal inlandsche ambtenaren tegelijk op
wachtgeld zouden moeten worden gesteld. Die maatregelen betref
fen: 1 . de opdracht van de functié'n van wedono ter afdeelingsboofdplaats aan den aldaar g e vestigden p a t i h ; 2 . de vereeniging
van districten en onderdistricten , en 3 ' . de intrekking van eenige
betrekkingen van mantri bij de waterleidingen, vischvijvers en
koffiecultuur.
Nadat reeds vroeger (in Mei 1805) door de Indische Regeering
als hare zienswijze was te kennen gegeven, dat hef niet m e t eene
behoorlijke vervulling van de ambtsplichten der dessahoofden in
de gouvernementslanden van J a v a en Madura was overeen te
brengen dat deze laatsten deelnemen aan overeenkomsten voor
de bewerking van gronden voor anderen tegen loon of voorliet
verrichten van arbeid in suikerfabrieken , hetzij die loonarbeid
door hen persoonlijk dan wel door de h u n toegestane pantjéns
geschiedt, werd in September 1899 nader on Ier de aandacht
der betrokken gewestelijke bestuurder- g e b r a c h t , dat het om
dezelfde reden aanbeveling verdient om zooveel mogelijk tegen
te gaan dat dessahoofden met cultuur- ot' njjverheidsondernemingen contracten sluiten . ten doel hebbende het leveren
van transportmiddelen of het verrichten van transportdiensten.
Nopens de in 1899 plaats gehad hebbende samenvoeging en
splitsing van dessa's op J a v a en Madura komen opgaven voor
in tabel I I I van de reeds genoemde bijlage H.
In navolging van soortgelijke regelingen al meer en meer
elders ingevoerd, met het doel om aan de dessahoofden de
storting van de door hen geïnde belastingpenuingen te ver
gemakkelijken , werden in Augustus 1899 (Bjjbl. St. u . 5425)
voor eenige kringen van de residentie Soerabaija aan uit ander'U
hoofde aldaar bescheiden inlandsche ambtenaren tevens de functiën van hulpoudercollecteur opgedragen.
De regeling van 1881 (St. n . 117), houdende aanwijzing welke
categorieën van inlandsche hoofden in de onder rechtstreekse!)
gouvernementsbestuur staande streken der bnitenbezittingen wor
den benoemd en ontslagen door den Gouverneur-Generaal, werd
in lanuari 1900 (St. n".54)aangevuld voorde betrokken gedeelten
der residentie Bali en Lombok'. W a s bij St. 1882 n°. 128 reeds voorloopig beslist dat in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana de
districtshoofden worden benoemd bij gouvernementsbesluit, thans
werd voor de beide afdeelingen, zoomede voor de afdeeling Lombok,
bepaald dat er èn de districtshoofden èu de sedaban's agoeng
(ondercollecteurs) worden benoemd en ontslagen door den Gou
verneur-Generaal, en dat dit mede h e t geval is m e t h e t algemeen
hoofd der Baliërs (pepatib) op Lombok. Bij de j o n g s t e herziening
van de bestuursorganisatie voor het gewest Atjeli en onderhoorigheden (zie J} 4 dezer afdeeling) werd het vroeger omtrent dit
onderwerp voor Groot-Atjeh bepaalde' (verg. o. a. het verslag
van 1881, blz. 70) vollediger g e r e g e l d , doordien onder de dooi
den Gouverneur-Generaal te benoemen inlandsche hoofden in
Groot-Atjeh thans niet enkel de oeleëbalangs, maa^ ook de
sagihoofden zijn g e n o e m d : zie St. 1899 u . 2 5 9 , art. 1 , § \ .
In de zooeven aangehaalde £ 4 wordt ook met betrekking tol
andere gewesten nog bet een en ander nopens maatregelen ten
opzichte van inlandaeh beatuurspersoneel vermeld.
$ 3.

Bestuur nrer vreemde oosterlingen,

In de afdeelingen Bnitenzorg en Meester-Cornelis (residentie
Batavia) werd de samenstelling van het Chineesch b e s t u u r .
door i n k r i m p i n g , meer in overeenstemming gebracht met hel
zielental dier vreemde oosterlingen aldaar (St. 1899 n . 198).
Door de residenten van Bagelen en Madioen werden de ver
plichtingen van de in die gewesWh aangesteld.■ hoofden der
Ohineezen bij instructie geregeld of opnieuw geregeld (Jav. < !onr.
dd. IS J u n i ' 1 8 9 9 en 18 Mei 1900), terwijl door den resident der
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Preanger ii mtschappen en doordien i ui Beukoelen ile bepalini ip hel prestoeren van gemeentediensten door* reemdeoosterlinu werdeu herzien (Jav. Cour. dd. 22 September en 26 April 1899),
Mol liel oog op bet vrij belangrijk aantal Chineezen , die sedert
de vesti|
garnizoen beTjimahi (Preanger Regen! chappen)
vergunning badden
om zich aldaar tol wederopzeggens
i uiden . wci'il het wen-ehelijk geacht op bedoelde distriet —
lioo d plaats gelegenheid te geren tol blijvende vestiging van
Chiueezeu. Te dien einde werd er in Juli 1899 (St. n". 218)
eene wijl» voorChine zen ingesteld. Ook de sedert jaren bestaande
Chineesche nederzettingen te Prigi Radja en Koeala Tjenako
iu bet landschap Indragiri werden alsnog, daar handhaving er
fan in hel belang der verdere ontwikkeling van den handel op
i wenscheiyk bleek, opgenomen onder de plaatsen
waar wijken van Chineezen mogen /ijn (St. 18 ",i n . 187). Inge
volge St. LliOO n . i is ook de afdeelingshoofdplaats Saparoea
(residenl ie Amboina) voi r de vestiging van (Ihineezen opengesteld,
idka ten einde den aldaar ontlnikenden opkoop van uitvoerproduct< ii (ook van de tegenoverliggende zuidkust van Ceram)
in do hand te werken, zonder de opkoopen (Chineezen van de
hoofdplaats Amboina) te verplichten zich telkem van zeepassen
voor bel reizen naar en van Saparoea te voorzien. Met betrek
king tot de residentie Lampongsche Districten . waar in 1875
ken vuur Chineezen waren ingesteld te Katimbang en te
Simpoer, werd in Juni 1899 ( S t u . 188) die regeling ingetrokken,
aangezien de toenmalige afdeelingshoofdplaats Katimbang in 1883
door d< Krakatau-ramp verwoest is en de kampong Simpoer
MI L880 was aangetrokken bij de afdeelingshoofdplaats Tandjong
Kar.mg. Vermits eene Cbineesohe wijk op de voor Katimbang
,n de plaats ge u
nieuwe afdeelingshoofdplaats Kaüauda
[een reilen van bestaan bod, bleef alleen de Chineesche wijl;
te Simpoer gehandhaafd . thans echter onder de uieuwe benaming
Tandjong Karang.

Voorgoed werd ook bestendigd (St l'.ion nos. «il en loii) de
tot dusver nog al- voorloopige maatregel plaats gehad hebbende
ver terking van de korpsen gewapende politiedieuaron in de
residentie Oostkust van Sumatro (ten behoeve van de onderafdeeling Medan der afdeeling Deli en van de afdeeling BenedenLungkat) en in de residentie Menado (ten behoeve vau de landschappen in de Tomiui-bocht). *) Aan den controleur voor de land
schappen ter Nbordkusl san ('elelies (residentieMenado), wiens
eigenlijk poli! iepersoneel, evenals hij zijne aanvankelijke plaatsing
aldaar (in 1893), slechts uit 2 politieoppassers bestond, werd,
'oij zijne definitieve indienststelling met] Meijl., in verband met
de zi< h in zijn ressort gevestigd hebbende mijnindustrie, mede
de beschikking over zoodanig op militairen voet georganiseerd
politiekorps gegeven, bestaande, ongerekend den Enropeesehen
instructeur, uit 8 gegradueerden en 2'i ongegradueerden.
Behoefte aan oogenblikkeljjke versterking van de bestaande
korpsen gewapende politiedienaren deed zich voor in de ge
westen Palembang, Banka, Riouw en oiiderhoorighedeii en
.Menado, voor zooveel het eerstgenoemde gewest betreft in het
landschap Djambi en voorts met het oog op de Chineesche mijn
werkers op Banka en op Siugkep en in verband met 'net van
elders afkomstig werkvolk ten dienste van de mijnindustrie in
hel ressort van den sedert Januari 1898, voorloopig nog op
tijdelijken voet (verg. het verslag van 1898, blz. 58), in het
district Kwandang (borontalo) geplaatsten adspirant-cóntroleur.
Otn in een en ander te voorzien, werd. vooralsnog bij wijze
van voorloopigen maatregel, besloten om voor de bedoelde res
sorten tijdelijk boven de formatie in diens! te stellen respectie
velijk 24, 18, 22 en 11 gewapende politiedienaren, waaronder,
ook eenige gegradueerden (gouv. besluiten dd. 9 Augustus 18U'.i
en 22 Februari, 9 Jnni en 13 Mei 1900 uos. 11 . 32, 21 en 4).
Ten dienste van de onlangs, mede nog als tijdelijke maatregel,
itoriseerde bestuursvcstiging in destreken der Boven-Mahakkam (residentie Zuider-en Oosterafdeeling van lWneoi is mede
t'ntlric uanteekeniuijeu betreffende het begluur en de
de oprichting van een korps gewapende politiedienaren gelast,
: S Ipolitie in sommige geieesten.
sterk, ongerekend denEuropeescheninstructeur, 55man, waar
onder ö gegradueerden (gouv. besluit dd K5 April 1'JüO n°. 2).
i jjdena de afsluiting van dii gedeelte van het verslag was de uitDe uieuwe bestuursorganisatie, in September 1899 (8t n". 259)
ring van de voorgenomen samensmelting van eenige gewesten voor Atjeh en onderhoorigheden vastgesteld, bracht ook veran
afdeclingen op Java en van verdere wijzigingen in deadnii- dering in de samenstelling en bezoldiging van het politieper
indeeling van Java en Madura, een en ander mede soneel in dat gewest, in zoover dat het korps politieoppassers
■ iee! uitmakende van liet in de SN ' on 2 hiervóór bedoelde in Groot-Aiyeh (uitgenomen Poeloe We), zoomede de korpsen
latieplan, in [ndië nog in behandeling, [ntusschen werd i e . npende politiedienaren vooronze bestuursposten iu de Onder
rtgegaan om, bij het openvallen van betrekkingen in de in hoorigheden en op Poeloe Wé (welke' laatste korpsen thans defi
te smelten ressorten deze niet meer definitief maar slechts by nitief in de formatie wei den opgenomen), tot eene kleinere sterkte
waarneming te do m \ ervullen. De tliaus te vernielden « Üzigin jen werdeu teruggebracht, met vermindering van de traktementen en
in de bestuursorganisatie betrefien dan ook hoofdzakelijk eenige met verdeeling van de ongegradueerden in twee, in plaats van in
usten der buitenbi zittingen. zooals hieronder nader zal hl ijken. drie klassen.
Vooraf zij uog b r volgende aangestipt omtrent hetgeen tot
liij gouv. besluit dd. 20 December 189!) n . 29 kwam eene
verbetering
iding van politiemiddelen op en buiten Java algemeene regeling tot stand betreffende het houden van iuen Madura tot stand kwam.
spectiën over de korpsen of detachementen gewapende politie
M :
g op de toeneming van de Europeesche en dienaren in de verschillende gewesten. Dienovereenkomstig zullen
Chine c
bevolking ter hoofdplaats Bandong van de residentie die korpsen, voor zoover /.niks door de betrokken gewestelijke
Pre
ppen werd aldaar, in den aanvang van 1900 bestuurders wordt uoodig geoordeeld, ten hoogste eens per jaar
(St. ii'. 29). een Europeesch politieopzienerin dienst gesteld, worden geïnspecteerd door een subaltern officier van bet wapen
•t:i 11 «ien ('i politieoppassers werd i oegevoegd. De nog slechts der infanterie ol van den generalen staf, die van zijne bevinding
tijdelijk aangestelde Ëuropo 'schc politieopziener te Buitenzorgen ten opzichte van de geoefendheid en slagvaardigheid van den troep
Europeesche schout te 1'
rden, evenals het hun op en van den staat van onderhond der wapening schriftelijk rap
voorloopigen voel toegevoegde ondergeschikt personeel, defini- port uitbrengt aan bei hoofd van bet gewest.
in dieq.sl ge ld (St. 1900 nos. 40 en 16). Dit was mede
Met betrekking tot enkele gewesten is in deze paragraaf ten
[eva! (St. r
19) uiel den tijdelijk toegestanen Euro
voor het toezicht op de bij de gouvernements- slotte uog gewag te maken var. de volgende min of meer be
kolenontginning te Sawah Loento en omstreken (Padangsche langrijke maatregelen of beschikkingen.
ewerkgestelden, aan wien nu, in verband met de
aiddels plaats gehad hebbende uitbreiding der werkkrachten besluit iid. 18 Augustus 1899 n ,40 ook voor hm d<> bewapening met het achterbedoelde ontginning, werden toegevoegd een oudersekout laad ole lie.uiiiiniit-i geweer voorgeschreven. Hij diexelftiu gelegenheid il'.ijiil.
Doerian, en verder, ter vervanging van de tot dusver in s,. ii*. M27) werd leven» in algemenen tin geregel I de verstrekking van
t zijnde gewone politieoppassers, een korps gewapende munitie aan do met hel schterlaadgeweeT gewapende polil looppassen of all
dicns'doende personen, ressorteeronde onder het departement vin
■en, welks bewapening sedert (St 1900 u . 165) op zoodanig
iilaTdtcli lu-stuur. Voor de op Lombok in dieoil s(jnde bereden poliiieaderen \
jeld werd. ')
- r- ia lij . inv. besluit dd. 26 April 1900 n". 7 de bewapening op hij\
gewapende politiedienaren buiten dat te Sawah Loento
door liel li pnilde l>U gouv. biiduit dd. 5Au_'ii>tu-1899n . 16 (St. n°. 228),
wa! ii lrcl'1 liunnu wapening (ook do van de onderofficieren-instructeurs) en
•
.
iin-n' i Vlebea en onderhnorighi'dcn do
niHtdoi'iid» in rs 'in n (nn< .•!■ |iolitii'pi*riionc<'l
li : "''!.■ n;i militaire !■-«■-1 geadi
in vuurwapenen Voorzien zij,'. ih"_' allij'l
ria.idkaruliijneii . werd l'ij gOHV.

zonderen voti jir geld. Dientengevolge zullen aan hen ■ evenals nok aan de
boodschappers, ter beschikking van den controleur vuur de agrarische aangelegenbeden aldaar en n » den controleur dié <i|i Bali n. a, is aangewezen
voor zendingen naar uo Balischu voratcnrf)kcn) revolvers worden verstrekt
-i De n.i i!■• a'xemccne opbefliug van de vroegeredelaehei iten pradjoerita
iv]i .i.va . in sommige gewesten aldaar georganiscerdu korpsen gewapende
politiedienaren, welke lij voorkeur int inlanders uit de Minnhasaa en uit
Aiiibniueczen bchooren te worden gerccrnteerd, konde
k in 1899 nog niet
iu gewensehte mate uit die elementen worden «aiucngeslold (verg. vorig
verslag, bta,

I*.
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Bantam. Bij BOUT. beslui! dd. 22 Juni 1899 u°.43 ( S i n .192)
werd vereenvoudigiuu, gebrucbl in de namen dei vier regent
schappen , waaruit dit gewest bestaat. Voortaan /.allen /.ij alleeii
aangeduid worden met de uamen Herang, Paudeglang, Lebak
t'n Tjaringin.
Batavia. Voor hei inlandsch bestuur over bet uit 1- Bterk
bevolkte dessa's of kampongs bestaande gou vernemen tsdomein
Bloeboer (afdeeling Buitenzorg) waren, ingevolge de regeling
van isyi (/je het verslag van dat jaar. lil/.. 75), onder den
demang (districtshoofd) van Buitenzorg, te Buitenzorg besebeiden twee assistent-demangs (onderdistrictshoofden), namelijk
ivii voor bet noordelijk onderdistriet Pledanu en één voor
liet zuidelijk onderdistriet Bondongan. Nadat de in 1897 open
gevallen betrekking van ossistent-demang van Bondongan voorloopig onvervuld gelaten was, is zij in Januari L900(St.n .40)
ingetrokken . met bepaling dat gemeld domein voortaan vormt
één onderdistriet met den naam Bloeboer, te besturen door den
eenigeu thans nog aan den demang te Buiteuzorg toegevoegden
assistent.

Probolinggo. Hij wijze van tgdelüken maatregel, in afwachting
van de ineensmelting van dit gewest bj] de residentie Pasoeroean
(sedert April jl. is liet bestuur over beide gewesten reeds voorloopig in één hand), werd hij gouv. besluit dd. 0 Juni 1900
ii°. 2 (.lav. Courant van den 12den dier maand) hel aantal
contróle-afdeelingen van 7 tot 5 teruggebracht. In deafdeeling
Probolinggo werd namelijk de eontróle-afdeeling Soekapoera
ingesmolten hij de eontróle-afdeeling Probolinggo, met toevoe
ging aan den controleur van Probolinggo van een adspirantcontroleur, en in de afdeeling Kraksaan (waar de contróle-afdeeling Gading onverauderd bleef) werden de contröle-afdeelingeu
Kraksniin en Gending vereenigd onderde benaming Kraksaan.
(Iverigens werd gewijzigd de samenstelling van de beide controleressorten «Ier afdeeling Loemadjang, in «lier voege dat naar de
eontróle-afdeeling Klakah (voortaan te heeton Tempeh) overging
het district Tempeh, tot dusver deel uitmakende van de eontróleafdeeling Loemadjang, terwijl omgekeerd tot deze laatste eon
tróle-afdeeling werd gebracht het district Ranoelemongan . tot
dusver behoord hebbende tot de andere eontróle-afdeeling.
Sumalra'i Wetlkutt. Over de ontworpen nieuwe organisatie
van de Europeesche bestuurskrachten Jter Sumatra's Westl
(zie vorig verslag, blz. s '3 en 85) is in Juni jl. dezerzijds urn
de Indische Regeering in nader overleg getreden. ')
Terwijl bij de in 1881 (8t. n°. 72) vastgestelde grensloop
tusschen dit gewest en het gouvernement Atjeh en onderlioorigbeden terecht was aangenomen, dat het landschap Silekat
tot Troemon en daardoor tot de residentie Tapan di behoort,
was bij de laatstelijk gegolden hebbende administratieve indeeling van laatstgenoemd gouvernement (St. 1884 n°. 205)
Silekat genoemd als een yazalstaatje van het onder Atjeh's
Westkust ressorteerende landschap Kloeët (Kloewat). Bij d
September 1809 plaatsgehad hebbende herziening van de regeling
van 1884 (/.ie hierna) is deze tegenstrijdigheid opgeheven en
verklaard dat het oelefibalangschap Silekat behoort tot het land
schap Troemon.
In verband met de opdracht, bij wij/e van voorloopigen
maatregel, van het toezicht over de aan de residentie Padangscl e
Bovenlanden grenzende landstreek V Kotta . enz. (zie blz. 27)
aan tien te Kotta Baroe Bevestigden controleur der onderafdeeling Pangkallan Kotta Baroe en XII KottaKampar, werd ii;
Februari jl. dien ambtenaar Bangkinang (V Kotta) rot stand
plaats aangewezen en to Kotta Baroe een hem ondergeschikte
adspiraut-controleur geplaatst. daartoe tijdelijk boven de formatie
in dienst gesteld. Voorshands blijven ter beschikking van be
doelden controleur de o' politieoppassers . in Juni 1890 (zie vorig
verslag, blz. 85) toegestaan tot tijdelijke versterking van de
politiemiddelen in snne onderafdeebiig, terwijl hem. mede op
tijdelijken voet. in Februari jl. alsnog werden toegevoegd een
inantri voor de cultures en een inlandsche schrijver.
Bij de formatie van het inlandsch personeel in de residentie
Tapanoli werd alsnog gerekend (St. 1000 n . -21) op een tolk
tevens zendeling , ter beschikking van den controleur te Goenoeng
Sitoli (eiland Xias), voor de aanrakingen met de nog niet onder
'i Hel betrekking lol de inlandncbe rcrhtsnedreling Ier Snmatra'» West knul
is in beginsel tot oen maatregel besloten die o. a. ten dovl been bel ; n -t■ _■
iicr adathoofdcn te doen rijzen: /ir dnaromtrenl boofdst. I-' ! -

•

geregeld
>p dal eiland, voor welke
functiön tel dusver een aan z(jn eigenlijken werkkriug ont
trokken vaccin.i
' werd.
In de residentii
Bovenlanden werd de negri
Tand
Bcroelak
iden van de laras Lima Kaoeiu en
de laras Si
. beide in d< afdeeliug Tanah
Datar (gouv besluil dd. I Januari 1000 n' loj, terwijl in de
afdeeling Xiil en IX Kotta, met intrekkiui dientengevolge van
do betrekking van laras
fd van Saok Lawas, bedoeld laras
verklaard werd eene op zich /.elf slaande negorij uit te maken,
onder een van I. udswege bezoldigden paughoeloe kapala (Si.
18 0 u . 270).
/' lemban . Ten einde den controleur der afdeeling Ogau Kommering llir en Blidah, wien laatstelijk een ambtenaar voorden bur
gerlijk* n diensl Lot liulp was toegevo 'gd uok nu de benoeming van
dezen ambtenaar tot adspirant-controh
van l>ij.f..i,l ontblool te I
d bij ,jouv. beslui! dd. 10 Juni 1900 u . I" , boven
het vier!
iwesl
irant-coutroleurs, nog
een 11.■ t'<i.■ I lidi-liik !;■
■ beid Van de
•1 in de formatie begrepen adspirant-coutroleurs in de residentie
Pnlembang fijn er •') toegevoegd aan de assistent-residenten van
Tebi ■• Tinj i. Lahal en Moeara Doea en was de vierde inde
twee
9 tijdelijk in de tot hut ressort van eerstgemelden assistent-residenl behooreude onderaf deeling Iledjang
en 1 ibong geplaa
Oostkust iini Sumalra. De reed- in 1897, bij wijze mu tüdelüken maatregel, gemai
we ind eling van de afdeeling
Deli (zie hel
>lz 57) kwam in Februari 1000
(St. n°. 64) defin
>or een beter overzicht
de herhaaldelijk gewijzigde administratieve indceling van liet
gewest in baar geheel opnieuw werd vastgesteld. Tevens werden
e.'ni
. ersoneel getroffen.
O. a. werd do in 1887 ingestelde betrekking van assistentresident ter beschikkint van den resident iugetrokkeu en werd
bedoi Ide
onder de tijdelijke regeling ran 1807
liet bestuur over de afdeeling Deli voerde, door een afzonder
lijken assistent-] id
voor die afdeelinp vervangen. K->rt
n". 94) werd nog een adspirant-controleur voor
dit gewest toegestaan om te voorzien in de behoefte aan hulp
voor de controleurs der afdeelingen Assahan en Batoe Bi
die de bovenstreken irau hunne afdeelingen niet z
c kon
den-bereizen al
adal /.ij in de benedenstreken,
/, ■ da ig er gee i iml tem ar was
uni r v rvi u•■i, ig kwalyk gemist konden worden. Bef li^f in de bedoeling
den bev\
a
•
jjue bezigli id meesten
tijds in Assahan zal móeten vinden, en v.
imTandjong
: worden aangewezen, el'en toe naar
Laboean
wanneer de < troleur
aldaar voor eenigen tijd naar de boveustrekeu van Batoe Bara
op reis gaat.
./',•/■ e« mnlerhonriuhedeii. Van de in September 1899(St. u°.259)
\.i. i
ai
tie van dil g< wei i i
hooi
rméld op 1 • 2*2 'e il «er plaatse /.ij
daaromtrent uog het volgende aau|
Door de nieuwe
organisati
kw :
rekking van resident
voor de Ltjehsche zaken en voor d
ding, in
well
,:.i...
j in April 1893 was opengevallen,
ten
■I
rslag
van 1808, blz. 56 en 82), en werd het aantal assistent-residenten
van '' tot 2 teruggebracht: één voor deafdeeling „Gr<>ot-Atjeh"
en één voor de afdeeling Onderhoorigbeden van Atjeh", het
hoofd van welke laatste afdeeling nu mede zijne standplaats te
Koeta Radja heeft
a en dus in den regel in rechtBtreeksche aanraking zal zijn met den civielen en militairen
gouverneur. (Tot dusver waren voor de Onderhoorigheden twee
assistent-residenten in diens', namelijk te Lbo Seumawé voor
de toenmalige afdeeling Noord- en Oostkust, en te Poelo Raja
voor de toenmalige afdeeling Westkust.) De afdeeling .GrootAtjeh" is, met inbegrip van de inPidiëgelegenonderafdeeliug
.\'[1 Moekims". verdeeld in 0 onderafdeelingen, van welke de
onderafdeelins .Koel
oorwerken " door den assistent
resident der afdeeling b(i^estaan door 'ei •
eur, wordl
Btuurd, de ai
(i's" een controleur tol
tuurder heeft en d
lerafdeelingen tijn gesteld onder
pfficierei
mei den titel van eiviel gezaghebber.
Ten opj
D den civi
■
voormelde onder-
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afdeeling „VII Moekims", die zijne standplaats beeft te Padang den resident nog een ambtenaar van dien rang toegevoegd. Deze
zooali vaak voor
Tidji, ia echter bepaald dat hij voorshands, - zoolang in bel maatregel beoogt hoofdzakelijk om, bijaldien
POI.IM'S gebied het inlandsche bestuur nog uiet afdoende is komt - bet bestuur in eenige onderafdeeling onvervuld geraakt,
geregeld, — ondergeschikt blijft aan den assistent-residenl der bedoelden adspirant-controleur te kunnen belasten met de waar
afdeeling , Onder hoorigheden van Atjeh". Dezo laatste afdeeling neming.
bestaat uit 7 onderardeelingeii, waarvan alleen de reeds in
Celebel en ondtrhoorighede». Voor de politieke aanrakingen met
April 1899 ingestelde, met name ,Tapa Toean" ter Westkust
(verg. vorig verslag, blz. -1), bestuurd wordt door een officier de inlandsche zelfbesturen in dit gewest waren laatstelijk (zie de
met "Inii titel van civiel gezaghebber. De overige, waaronder regeling in St. 1807 n". 41) aangewezen de aan het hoofd van
ook eene nieuwe onderafdeeling , Bajan" ter Oostkust (verg. het bureau voor inlandsche zaken te Makasser geplaatste assis
blz. 18 hiervóór), staan onder bel bestuur van controleurs, van tent-resident ter beschikking van den gewestelijkeu gouverneur
wil- er drie, namelijk de controleurs van , Pidië ", , I d i " en en een aan dezen assistent-resident ') toegevoegde controleur
bii bet binuenlandsch bestuur. Ten einde meer waarborgen te
aMeulaboh" ieder door een adspirant-controleur worden bijge
staan, [nstede van 0 controleurs, sooals laatstelijk in het gewest i hebben dat op den duur voor den hierbedoelden werkkring over
Werkzaam waren , vordert dus de nieuwe organisatie 8 contro personen kunne worden beschikt, die zoolang mogelijk daaraan
verbonden kunnen blijven , is het wenschelijk geacht voor de
leurs en 3 adspirant-controleurs.
Met de nieuwe indeeling is, wat de afdeeling ,Groot-Alyeh" toekomstige vervulling van de betrekkingen van reizend ambte
betreft. gepaard gegaan de organisatie van het inlandsen naar in dit gewest, tevens chef' van voormeld inlandsch bureau .
bestuur en de toekenning van traktementen aan de voornaamste en van diens plaatsvervanger de stof te zoeken buiten het
hoofden, voor zoover /.ij bink geven zich naar onze bevelen te gewone korps ambtenaren bjj het binnenlaiidscb bestuur, en wel
gedragen. Als normaal traktement is aangenomen: voor de onder de bij dat bureau opgeleide, iu het gewest zelf geboren en
sagihoofden f -U0 's maands : voor qp zich zelf staande oeleè*- opgevoede jongelieden , die , nevens volkomen bekendheid met
balangs 1' 75 's maands; voor de ondergeschikte oeleëbalangs f 50 de Makassaarsehe en de Boegineescbe taal, de noodigeontwik
a t' 100 's maands; voor de op zich zelf staande moekimhoofden keling bezitten, al hebben zij niet aan hetgroot-ambteuaarsexamen
I' 30 a f 75 's maands en voor de ondergeschikte moekimhoofden voldaan. In Februari 1900 (St. n". 08) is dan ook besloten do
en enkele voorname kamponghoofden f 25 's maands. Voor betrekking van assistent-resident voornoemd en die van den hem
zoover de hoofden reeds inkomsten genoten . die hooger waren toegevoegden controleur in te trekken en daarentegen in dienst
dan bun uithoofde van de nu aangenomen regeling zouden toe I te stellen een 1ste- en een 2de-geeommitteerde voor inlandsche
komen, werden hunne traktementen op de nieuwe bedragen ; zaken in het gouvernement Celebes en onderboorigheden . ter
bepaald , doch , door toekenning van personeele toelagen , zijn beschikking van den gewesteljjken bestuurder, echter met bepaling
zij in bet genot gelaten van de reeds genoten wordende in dat de maatregel , voor zoover betreft den assistent-resident en
komsten, liij aftreden of overlijden van de titularissen komen den te zijner vervanging aan te stellen lste-gecommitteerde,
ecoter die toelagen te vervallen. Hierdoor zal gaandeweg bet eerst in werking treedt bij het openvallen van eerstgenoemd
bedrag vrij komen , dat gerekend wordt noodig te zijn om te ambt. ü e betrekking van 2de-gecommitteerde is intusscben,
zijner tijd traktementen toe te kennen aan hoofden die er uu met ontheffing van den bovenbedoelden controleur van dien
speeialen werkkring, aanstonds vervuld, zijnde als zoodanig
nog niet voor in aanmerking komen.
(iu April.)!.) aangesteld ecu indertijd bij het bureau voor inlandsche
Billilon. liij aftreden of overlijden van de twee van lauds- zaken opgeleide ambtenaar , die sedert 1895 als civiel gezaghebber
wege bezoldigde hoofden der sekah's in de districten Manggar op Bima was geplaatst.
Nog een controleur bij het binnenlandsch bestuur viel in dit
en Linggang /.uilen deze, ingevolge bet in Februari 1900 (St.
n". 73) bepaalde, door onbezoldigde hoofden worden vervangen, gewest vrij, doordien aan het hoofd der onderafdeeling Bangkala
zoodat dan nog alleen <le. in armoedige omstandigheden verkee- (afdeeling Takalar), in stede van een ambtenaar van dien rang.
rende vier hoofden der voornamelijk op zee levende sekah's . in een posthouder geplaatst werd. welke vereenvoudiging, meer
den vorm van traktement eene uiaandelijk-die tegemoetkoming in overeenstemming met de beteekenis dier onderafdeeling als
zullen blijven genieten. Hij de aangehaalde beschikking werd bestuursgebied, gepaard ging met eenige inkrimping van onder
verder bepaald dat ook de landsbezoldigiug, uitgetrokken voor geschikt inlandsch personeel (St. 1900 n'. 09).
twee djoeroe-hoofden op Billiton, slechts bestendigd wordt zoo
Menado. Ingevolge de daartoe in November 1899 door de
lang de beide titularissen , die feitelijk niet anders zijn dan ge
Indische Begeering verleende machtiging werden dezesinlandsehe
wone kamponghoofden , in functie blijven.
jongelieden van goeden huize uit de Minabassa. allen gewezen
Wetlerafdeelinq tan Borneo. liij gouv. besluit dd. 'i9 Maart ■ leerlingen van de school voor zonen van inlandsche hoofden te
1000 n". '11 (St. n". l i s ) werd de indeeling der afdeelingen Tondano, die gedurende omstreeks twee .jaren , op 's lands kosten,
Soengei Kakap en Pontianak en Ommelanden gewijzigd in dien ! in verschillende gewesten van Java hadden vertoefd om er praczin, dat bet district Peniti van eerstgenoemde afdeeling werd tische kennis van landbouwzaken op te doen (verg. o. a. vorig
; verslag, blz. 193), bij hunne terugkomst in de Miuahassa tijdelijk
afgescheiden en gevoegd bij laatstgenoemde.
toegevoegd aan de Europeescbe bestuursambtenaren aldaar, onder
Xuiilfi- rn Ootlerafdeeling van Borneo. Van de maatregelen . genot van eene toelage van f25 's maands, tot zoolang zij iu eenige
voorshands nog tijdelijk, bij gouv. besluit dd. 13 April 1900 n°. 2 betrekking zonden kunnen worden aangesteld.
getroffen ten behoeve van onze bestuursvestiging in CentraalDaar het hoofd van het district Menado, met rang van majoor,
Borneo, is reeds gewag gemaakt op blz. .15. Met wijziging van ondanks zijn drukkeren werkkring, in bezoldiging ten achter
de bestaande indeeling der afdeeling Koetei en de Noordoostkust stond l>ij die van andere 1ste districtshoofden in de Minabassa,
van Borneo, voor zooveel betreft de tot dusver rechtstreeks werd het bedrag dienovereenkomstig verhoogd, en iu verband
onder bestuur van den assistent-resident te Samarinda geplaatste met het duurdere leven ter hoofdplaats hem tevens eene personeele
onderafdeeling Koetei aldaar, is dientengevolge eene nieuwe toelage toegekend (St. 1900 n". 28).
onderafdeeling Boven-Mahakkam iu het leven geroepen , onder
Toen in de eerste helft van 1899, in het belang van het politie
een boven de formatie in dienst gestelden controleur, wien toezicht over het in aantal toegenomen werkvolk: bij de in Bwool
o. a.. insgelijks boven de formatie , een adspirant-controleur is werkende mijnbouwmaatschappijen , de wenscbelijklieid gebleken
toegevoegd. Ten opzichte van de twee andere onderafdeelingen was om den controleur voor de aanrakingen met bet landschap
«Ier besproken afdeeling. met namen Berouw en Boeloengan . Bwool en met de overige meer westwaarts gelegen onderde resi
werden bij de aangehaalde beschikking do standplaatsen der dentie Menado ressorteerende rijkjes , welke ambtenaar laatstelijk
aan bet hoofd daarvan geplaatste controleurs, hij de in 1898 zijne standplaats had te Kwandang (buiten zijn ressort), voortaan
(St. n'. 178) vastgestelde nieuwe indeeling van liet gewest in het landschap Bwool zelf te doen verblijf bonden, werd als
minder juist genoemd Gloenoeng Taboer en Boeloengan, aange eene geschikte standplaats aldaar aanbevolen Kwala Besar in
duid onder de werkelijke benamingen , d. i. Tandjong Kedeb de vallei van dien naam , waarheen de controleur zich dan ook
met gouverneinentsgoedkeuring (zie vorig verslag, blz. 80) ver
en Tandjong Seilor.
Nevens den zooeven bedoelden voor de nieuwe onderafdeeling plaatste. Beeds spoedig bleek echter Kwala Besar te veel blootge
Boven-Mahakkam bestemden adspirant-controleur (die echter niet steld aan ovorstroomingcn , in verband waarmede bij gouv. besluit
aan zijn werkkring aldaar zil kunnen worden onttrokken) is
Inj gouv. beslui! dd. 23 Juni 1900 n". 7. boven deformatie,
') De titularis kraag in 1898 ilcn pi rsoonljiken rann van resident.
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dd. 7 September 18!)!) n . 1 nader als zijne standplaats aange
wezen werd Paleleh , op p. B . ' / Ï u u r afstands van Kwala Besar.
I n Maart 1900 (St. i r . 100) is n u , met ingang van 1 Mei
1900, besloten tot eene blijvende bestuursvestiging zoowel in de
bedoelde Noordkust-staatjes als in de mede tot het gewest Menado
beboorcnde landschappen aan de Tomini-bocht (af'deeliug Gor o n t a l o ) , voor de aanrakingen met welke laatste landschappen
mede reeds sedert 1893 1894 tijdelijk een controleur in dienst
w a s , wicn in Maart 1895 Posso als standplaats aangewezen i s ,
welke standplaats hij voorloopig nog behoudt. Over de politiemiddelen ten dienste van beide controleurs is reeds in den
aanvang van deze paragraaf'gehandeld. Bij ieder hunner is thans
nog een adviesboot der gouvernementsmarine in gebruik. Het
ligt echter in de bedoeling den controleur te Paleleh voor zijne
dienstreizen een stoomvaartuig te verschaffen.
Aan den sedert J a n u a r i 1893. voorshands nog tijdelijk, toegestanen adspirant-controleur voor het district Kwandang(afdeeling
GoronteJo) werd . bij gouv. besluit dd. 13 Mei 1900 n . 4 , tegelijk
m e t e e n e vermeerdering van zijne politiemiddelen (zie blz. 7 9 i , in
plaats van Kwandang , als standplaats aangewezen Soemalata.
.Iinbiiimi. In de posthouders-afdeeling Kairatoe ( W e s t - C e r a m ) ,
welker hoofdplaats Hatoesoea, aan de oostzijde der Piroe-baai ,
door de zeebeving van 30 September 1891) (zie blz. 40) geheel
verwoest werden waar dientengevolge eene nieuwe vestigingsplaats
moest gekozen w o r d e u , is in Mei 1900 (St. n*. 153) als zoodanig
en als standplaats van den posthouder aangewezen de negorij
Piroe , in het noordwesten der baai vau dien naam.

Tweede kamer.

zijn in sommige g e w e s t e n , in het belang van den d i e n s t , nog
gewestelijke communicatie- en politievaartuigen gestationneerd ,
deels zeil- of roeivaartuigen (zie Regeeringsalmanak voor 1900 ,
deel l , blz. 133), deels vaartuigen met mechanische beweegkracht. Deze laatsten , alle vermeld sub IV van bijlage H , bleven
; in 1899 17 bedragen. Wel kwam in A p r i l , ter vervanging van
I het in 1895 afgekeurde stoomjacht Adviemie. een nieuw stoonivaartuig (de Jnhanna) in d i e n s t , ten behoeve vau den controleur
■ te Menggala (Lainpongsche Districten), doch daarentegen ontviel
in November wegens afkeuring de Binlang , gestationneerd te
. Moeara Teweh (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) ter be
schikking vau den assistent-resident der Doesoen-landeu. Het
aantal der hierbedoelde stoomvaartuigen zou in den loop van
1000 vermeerderd worden met de lila — bestemd voor het
kusttoezicht tusschen Oedjoeng Perlak c. q. Idi rivier (Atjeh's
oostkust) en de grens met de residentie Oostkust vau Sumatra — ,
welk te Singapore gebouwd vaartuig in Mei 1900 zou van stapel
loopen. De bemanning wordt voorloopig in dienst gesteld, in
afwachting dat daarop definitief zal gerekend zijn bij de be! grooting. Bij de begrooting voor 1900 zijn overigens reeds fondsen
! toegestaan voor de aanschaffing en indienststelling van een
! dergelijk gemeenschapsmiddel voor ieder der controleurs te Sainpit
(zuidkust van Borneo), te Kotta Baroe (op Poeloe Laat) en te
Paleleh (noordkust vau (Jelebes). Daar echter de tegenwoordige
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo het niet
onmogelijk acht dat voor de beide eerstbedoelde controleurs met
een enkel stoomvaartuig zal kunnen worden volstaan . zijn voors
hands slechts maatregelen getroffen voor de aanschaffing van
i één der beide vaartuigen.
Zooals reeds gezegd is op blz. 35 is onlangs besloten tot de a a n 
schaffing ook van een stoomvaartuig ten behoeve van de by gouv.
besluit dd. 13 April 190U n". 2 voorshands als tijdelijke maat
regel geautoriseerde bestuursvestigiug in de Boveu-Mahakkaiii
(Centraal-Borneo).

Tevnale en ondtrhoorigheden.
Sedert met 1 J u ' i 189!» het tot
dit gewest behoorende rijk Bauggaai in het gouve'nementstolgebied is opgenomen , heeft zich de wensehelijkheid doen gevoelen
om terug te komen op den maatregel vau 1891 (zie het verslag
van dat jaar, blz. 7 9 ) , waarbij den posthouder der afdeeling
B a n g g a a i , in plaats van de hoofdplaats Banggaai op het eiland
van dien naam , de op d u n vasten wal van Celebes (in Straat
Peling) gelegen negorij Kientong als standplaats was aange
wezen. Laatstgenoemde negorij had namelijk voor het vertier
weinig beteekenis , terwijl daarentegen de hoofdplaats Banggaai
het centrum van den handel dier streek uitmaakt. Ingevolge
gouv. besluit dd. 20 J u n i 1900 n . 5 zal nu voortaan daar ter
plaatse de posthouder, tevens fungeerend ontvanger der in- en
uitvoerrechten en accijnzen, gevestigd zijn, en derwaarts ook
het tolkantoor worden overgebracht.
Over de toevoeging van een boven de formatie in dienst te
stellen adspirant-controleur aan ieder der twee controleurs op
Nieuw-Guiuea zie noot 1 op blz. 4 1 .

§ 0.

Itij-tnitlere

onderwerpen.

Plaatselijke belastingen voor plaatselijke belangen. Achtereenvol
gens in Augustus en November 1899 hebben de daartoe op elke
der drie hoofdplaatsen van Java i n commissie gestelde ambtelijke
en particuliere personen van advies gediend nopens de h u n , in
verband niet het hierbedoelde onderwerp, ter beantwoording
gestelde v r a g e n , in 't vorig verslag vernield op blz. 87. Bedoelde
adviezen w o r d e u , in afwachting van eene beslissing op de in
het voorgaande hoofdstuk (blz. 70) bedoelde wetsvoordraeht, in
beraad gehouden.

Behalve vaartuigen van de gouvernementsmarine (zie bijlage (J)

Emigratie van inboorlingen naar huilen Nederlandseli-Indiè.
Ter
gedeeltelijke voldoening aan de uit de kolonie Suriname voor
het verschepingsseizoen van 1899 gedane aanvragen om arbeids
krachten van J a v a werd door de Factorij der Nederlandsche
! Handelmaatschappij te Batavia, als agent voor deze e m i g r a t i e .
f gedurende dat jaar niet meer dan één transport Javanen naar
I Paramaribo verscheept, en zulks weder op den voet van het
I bepaalde bij art. 11 sub b der ordonnantie vau 10 April 1S90
I (St. n". 72), d. i. per Xederlandseh stoomschip via Nederland.
i Bedoeld t r a n s p o r t , bestaande uit 34 mannen e n 22 vrouwen (aan
! wie als engagementspremie was uitgekeerd respectievelijk f 45
en f 4 0 per hoofd), werd te Samarang aan boord genomen en
vertrok van Tandjong Priok (waar 2 der mannelijke emigranten
deserteerden) op 24 Augustus 189!*.
In de eerste helft van 1900 zijn de ordonnantie van 1896
en eb' te harer uitvoering strekkende bepalingen (St. 1896
n . 73) in sommige opzichten gewijzigd, niet bet doel ook
vanwege de Indische Kegeering zooveel doenlijk tegemoet te
i komen aan bet streven van het Surinaamsehe Bestnur om
j de kosten van aanvoer der Javaansche immigranten niet meer
: zoo aanzienlijk te doen verschillen van d i e , vallende op den
aanvoer van werkkrachten uit Britsch-Indiê. Ten gevolge van
de beschikkingen van den Gouverneur-Generaal dd. 23 April
.■il 5 J u n i 1900 nos. 27 en 1 ( 8 t . n o s . 1 8 8 , 171 en 172) is namelijk
bet voorschrift, volgens hetwelk aan den geneesheer-geleider,
indien deze de landstaal niet verstaat, een tolk moet worden
toegevoegd, in dien zin b e p e r k t . d a t . bij vervoer per geregelden
Nederlandscben maildien>t via N e d e r l a n d , bedoelde toevoeuin^
alleen dan vereiscbt wordt wanneer zonder zoodauigen tasscnenpersoon elk middel tot onderlinge gedachtenwi-seling tusschen
; den geleider en de emigranten zoude o n t b r e k e n , en zijn voorts
,' afgeschaft. als met het oog op het in art. 22 der ordonnantie
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Timer en owler/iooriglteden. Ten einde op Timor, zoolang om
trent eene nieuwe grensregeling tusschen het Nederlandsche en
het Portugeesche gebied aldaar niet beslist is , in de nabijheid
van de grens een a m b t e n a a r met den r a n g van controleur b\i
de hand te h e b b e n , werd in Maart 1899 door den waarnemenden
resident, onder nadere (sedert verleende) goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal . met het rechtstreeksch b e s t u u r d e r onderafileeling Beloe (standplaats Atapoepoe). ter tijdelijke vervan
ging van den posthouder, een controleur belast (door detacbeeriug aldaar van den als hoofd der betrokken afdeeling Timor te
Koepang bescheiden controleur), terwijl als tijdelijke standplaats
van den posthouder, om er onder de bevelen van bedoelden con
troleur werkzaam te zijn, werd gekozen eene meer binnenslands
gelegen plaats , met name Nienloeli.
Itali en Lombok, In verband o. a. met de meerdere bemoeienis
onzerzijds, die het landschap Gianjar op Bali zal v o r d e r e n ,
nu het tot het Gouvernement in eene nieuwe verhouding is
gekomen (zie blz. 47), en waardoor een groot deel van de
werkkrachten van den te Boeleleng bescheiden . c o n t r o l e u r ter
beschikking" zal wordeu in beslag g e n o m e n , deed zich de be
hoefte gevoelen om in het gewest nog een tweede adspirantcontroleur te plaatsen , aanvankelijk om volgens de aanwijzingen
van den resident werkzaam te zijn en verder om , zoodra de
wenschelijkheid zich daartoe doet gevoelen , met een afzonder
lijken werkkring te worden belast. Bij gouv. besluit dd. 1 J u l i
1900 n . 8 is voor dit doel tijdelijk een adspirant-controleur
boven de formatie toegestaan.
J^ 5.
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reeds vervatte middel vim controle overbodig te a c h t e n , zoowel i aan den Franscheu Gouverneur dier kolonie, voor het geval
de bij art. 0 , 4de l i d . bedoelde registratie door den commissaris namelijk èn de te verkrijgen inlichtingen nopens den gezondvoor de emigratie ter plaatse van inscheping (de assistent- 1 heidstoestand a l d a a r , inzonderheid der van elders aangebrachte
residenten voor de politie te Batavia, Samarang en Soerabaija) ■ koelies, de loonen der vrije arbeiders of daglooners en de prijzen
van de met de aaugeworven inlanders gesloten werkcontracten, . der Levensmiddelen geen beletsel zouden blijken op te leveren,
sils van liet voor die verrichting ten bate van den betrokken èn van Pransche zijde genoegen zou worden genomen met eenige
assistent-resident geheven registratierecht van t l per aange- onzerzijds gestelde voorwaarden. Nadat de bedoelde inlichtingen
worvene. terwijl roorts de bedoelde werkcontracten zijn vrij in A pril j l . waren o n t v a n g e n , en bevredigend waren geblekdn ,
gesteld van zegelrecht.
beeft de Indische Begeering zich (bij een brief van den IsteDaar wegens bet nog voortduren van de belemmering in den gouvernements-secretaris dd. 18 April 100D) bereid verklaard
aanvoer van koelies nit Britsch-Indië, nithoofde van de daar de gevraagde vergunning voor ten hoogste 500 arbeiders te ver
beerschende pest . <le voor bet rerschepingsseizoen van 1U00 leenen , behoudens dat alsnog aan de I ndiseho Kegeering duidelijk
uit Suriname ontvangen aanvragen om koelies van J a v a niet blijke dat vim Pransche zijde geen bezwaar zal worden gemaakt
onbelangrijk booger zijn dan voor 1899, ook met bet oog op tenen de zending van een ambtenaar om den toestand der
bei tekort in de voldoening aan vroegere aanvragen, laat het Javaanscbe emigranten plaatselijk na te gaan wanneer d e G o u zicli aanzien dat de transporten van Javanen naar Suriname verneur-Generaal dit noodig mocht a c h t e n , en dien ambtenaar
dit jaar vrij talrijk zullen zijn.
eventueel de noodige medewerking verleend zal worden. Onder
hetzelfde voorbehoud verklaarde de Indische Begeering zich
Tol het werven in Nederlaudsch-Indië van inlanders voor i bereid om vergunning te verleenen tot de aanwerving van 800
het verrichten van arbeid in vreemde landen werden in het Javaansche arbeiders , daaronder begrepen een 165-tal, die nog
.hans te behandelen tijdvak 1 Juli 1899—30 J u n i 1900, met krachtens vroegere beschikkingen (zie laatstelijk het verslag van
dispensatie van het daartegen hij Sr. 1887 n°. 8 uitgevaardigd ver 1807, blz. 07) mochten worden aangeworven , bestemd voor de
bod, vier vergunningen verleend (gouv. besluiten van 29 Juli en 12 1 Pransche kolonie Nieuw-Caledonië. -)
Nov< mber 1800
17 en 4 , zoomede van 26 J a n u a r i en 18 Mei
Kene andere aanvraag om dispensatie van het verbod tegen
1900 nos.22 en 13), o n w e l : a. aan den radja van Seraw a k , /'.aan
de werving van Nederland sch-Indiseh e koelies voor het buiten
den gemachtigde te Singapore van de „Pahang Corporation
land, in September 1899 door voormelden Duitscben consul(limited)", e. aan den consul-generaal van het Duitsche liijk
oeneraal g e d a a n , betrof de beoogde werving ten behoeve van
voor Nederlandsch-Indië te Batavia, en d. aan A. NAMI . tot de „ Neu-Guinea Compagnie" van een 00-tal Soendaneesehe
hel werven respectievelijk van ten hoogste 5 0 , 5 0 , 100 en ">00 landbouwersgezinnen (gezeten dessabewoners, dus geen dag
inlanders van -lava (wat de/e laatsten betreft met h u n n e ge- looners), niet het doel zich van dezen te bedienen tot invoering
zinnen). De met de te werven inlanders individueel te sluiten van den rijst bouw in den Bismarck-archipel. Voor de inwilli
contracten zouden moeten betreffen bet verrichten van a r b e i d : ging van dit verzoek vond de Indische Regeering echter geen
a, op de plantages en aan de wegeu van h e t gouvernement van termen (December 1899), daar betwijfeld werd of de aangegeven
Sera w a k , /'. ten behoeve van de t i n w i n n i n g in bet district voorwaarden, ouder welke de a a n w e r v i n g , het vervoer en de
Kuant.m Pahang (Straits-Se tl inents)
in Duitse b Nieuw- tewerkstelling ter plaatse van bestemming zouden geschieden ,
( i u i n e a , en tl. op een-? suikeronderneming in Perak (Straits- voor de inlanders op wie men daarbij het oog had , wrl aan
Settlements). In al deze gevallen werd. wat de te sluiten werk- nemelijk waren. In Maart jl. kwam de consul-generaal op het
ereenkomsten betreft, verbindend verklaard het in 1801 verzoek t e r u g , doch de bij die gelegenheid van het Koloniaal
(Bijbl. St. u". 1001) vastgestelde model (wat de vergunning Bestuur van Duitsch Nieuw-Guinea verkregen nadere inlich
sub i oi'trett , behoudens de afwijkingen en aanvullingen, ver tingen konden de bezwaren der Indische Begeering. tegen het
nield in het verslag van 1895, blz. 9 8 , thans nog vermeerderd verleenen van de verzochte dispensatie van h e t verbod i n St. 1837
— zie dë Jav. Courant dd. 2 Februari jl. — met e me nadere n". 8 niet opheffen, hetgeen den consul-generaal in J u n i jl.
tanwjjzing op welkt- Mohammedaansche feestdagen door de werd medegedeeld.
geworvenen niet zal behoeven te worden gewerkt) en werd
Geldt het zooeven bedoeld verluid van 1^37 in het bijzonder
verder bepaald dat de werkovereenkomsten de goedkeuring betoeven van hel betrokken hoofd van gewestelijk b e s t u u r , welke de werving van inboorlingen voor het verrichten van arbeid
buiten Nederlandsch-Indië, in Augustus 1899 (St. n°. 2:}.">) is
goedkeuring niel ver! e n d wordt dan nadat te dien-, genoegen
ivertuigend zal zijn gebleken dat <b' arbeiders met de voor ook strafbaar gesteld het werven , zonder daartoe vooraf ver
waarden . waaronder zij zich verbinden . volledig bekend zijn kregen v e r g u n n i n g van den Gouverneur-Generaal. van inlanders
en daarmede genoegen n e m e n ; voorts dat d e aan de geworvenen om buiten Nederlandsch-Indië aanschouwelijke voorstellingen
te verleenen voorschotten, dan wel engagementspremiën, hun uit het volksleven te geven. Onder de aan vergunningen van
ten overstaan van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur dezen aard te verbinden voorwaarden en bepalingen is in de
of van een door dezen aan te wijzen ambtenaar van het betrekkelijke ordonnantie uitdrukkelijk genoemd de storting van
binnenlandscb bestuur worden uitbetaald; dat in het werk eene waarborgsom, waarop, ingeval van verzuim van den onder
contract geen lager loon '«.orde bedongen dan 25 dollar-cent per nemer der voorstellingen, de kosten van het verblijf in den
dag ') (wat de v e r g u n n i n g sub <■ betreft . is het ais minimum vreemde en van de terugzending naar de plaats van aanwerving
toe te kenuen
r maand bepaald op 27 en 21 M. = van de geworvenen verhaald kunnen worden. Toen bij gouv.
besluit dd. 20 Februari 1900 n . 17. met toepassing van de
1
16
12,60, naar gelang de koelie man ot vrouw is), en
prokeu bepalingen
aan den gemachtigde van de te Parijs
lelijk schrijven de vergu
esluiten nog voor, dat de gevestigde „Société" du Tour du m o n d e " werd toegestaan o m ,
geworvenen vóór hun vertrek, on de plaats van inscheping, voor het doen geven .au voorstellingen als de bedoelde op de
een in Indië gevestigd geneesheer moeten zijn gekeurd en wereldtentoonstelling re Parijs, ten hoogste 18 inlanders (12
ond bevonden , terwijl zij die bij dit onderzoek worden af mannen
en 0 vrouwen) in Nederlandsch-Indië te werven,
gekeurd, I :i genoegen van het hoofd van plaatselijk b e s t u u r , werd de voorschreven waarborgsom op f 3 6 0 0 vastgesteld,
op kosten van de houders der v e r g u n n i n g e n , naar de plaats te storten vóór de inscheping bij e e n e , in overleg met het
\,o: herkomst moeten worden teruggevoerd. Bij gelegenheid hoofd van het gewest waar de inscheping plaats heeft, t e kiezen
dat van de sub c bedoelde, ten behoeve van het Koloniaal vertrouwde bankinstelling. In de individueel met de geworvenen
Bestuur van Daitscb Nieuw-Guinea toegestane werving namens te sluiten overeenkomsten zou o. a. te b u n n e n behoeve moeten
den Gouverneur-Generaal aan den betrokken consul-generaal worden b e d o n g e n : vrije overtocht naar de plaats van bestemming
werd kennis gegeven, werd tevens ter sprake gebracht d e later en vrije terugvoer naar de plaats van a a n w e r v i n g , uiterlijk
misschien wenschelijk te achten zending van een Nederlandsch- binnen eene maand na afloop van bet voor niet langer dan één
Indischen ambtenaar naar die kolonie, om zich op de hoogte jaar, gerekend van den dag van inscheping, aau te gaan con
te Btellen van den toestand der Javaansetie koelies aldaar.
t r a c t : — een maandelijkscb loon van minstens f 27,50 voor eene
Uitzicht dat ook voor arbeid op bet eiland Réunion een be vrouw en f 20 voor een man ; — vrije voeding , zooveel mogelijk
perkt aantal inlanders van Java zou mogen worden geworven , van de soort als waaraan de geworvenen gewend zijn (waartoe
was in 1807 (zie het verslag van dat j a a r , blz. 07) geopend
') Daar van de zijde van Sernwak de aangegeven loonstand.-iard ilrr .lavaanscbe emigranten voer dat landschap te liooj; werd geacht, heeft radja
BKCMIKE van de toczestanc. werving afgezien.

:
) Tijdens dit hoofdstak t< r perse was, Is gebleken dat zoowel voor
Rénnion als voor Nleuw-Caiedonië de gevraagde vergunningen sedert verleend
zijn, en wel l>ii de goav. hi sluiten dd. 14 en 20 Juli jl. nos. 10 en 2, nader
vermeld in de Jav. Courant van den SOsten en den 27sten dier maand.

J
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hun o. a. eene voldoende hoeveelheid rjjst van de beste soort lende gewesten of' gedeelten van gewesten van .lava en .Madura
niet daarbij behoorende ingrediënten kosteloos zou moeten wor kwam, in opvolging van het voorschrift in art. 57, 2de lid,
den verstrekt), benevens vrije huisvesting en vrye geneeskundige van Jiet Kegeeringsreglemeiit, de op 1 Januari 1805 in werking
behandeling; verder ecu werktijd van ten hoogste 9 aren per getreden (herziene) regeling voor de residentie Kadoe (St. 1804
dag. daaronder niet begrepen een tosschen de werkuren te ver* ir. 282) in 1900 voor eene tweede vijrjaarlijksche herziening in
leeneo rnsttüd van minstena 2 nren, suilende voor elk uar arbeid aanmerking. Voorstellen dienaangaande waren op het tijdstip
boven bedoeld inazimum een loon moeten worden betaald van van afsluiting te Batavia van de mededeelingen voor dit hoofd
ten minste f 0,50, terwijl voorts aan elk der geworvenen één stuk nog in behandeling.
rustdag per werk zal moeten worden gegund. Overigens zou in
De overweging van de v r a a g , in boever in die gewesten waar
de aan te fjaiie overeenkomsten nog moeten gestipuleerd worden bet hoofdgeld daartoe nog ruimte l a a t , diensten of onderdeden
dat de c. q. den geworvenen op te leggen boeten en de in van diensten konden worden afgeschaft, wat sommige betreft
houdingen op het loon ter zake van eventueel genoten voor door vervanging van de diensten voor bet bezetten van wachtschotten in totaal per maand niet meer /uilen bedragen dan i huizen door eene zoogenaamde a m b u l a n t e b e w a k i n g , zooals die
30 pet. van het maandeljjksch loon, en dat geschillen tusschen , reeds in Noord-Soerabaija en Rembang bestond (verg. vorig
de aangeworveneu en de „Société" voornoemd, nopens den in | verslag, blz. 80) en sedert 1 Januari en 1 Juli 1899 ook in
houd der overeenkomsten en in bet bijzonder nopens door of van Oheribon en Japara wordt toegepast . heeft reeds geleid tot de
wege de directie dier , Société" op het loon der aangeworvenen invoering van laatstbedoelden maatregel, respectievelijk met in
te doene inhoudingen wegens boeten , enz.. zullen worden beslist gang van 1 .Januari, l April en 1 Mei 1900, in Tagal, Pekain overleg met onzen gezant te Parijs
longan en Madioen (zie de ordonnantiën in St 1800 n°.295en
Ten opzichte van liet aantal inlanders uit Nederlandsch-Indiè\ 1900 nos. 71 en 128), terwijl in Bantam bet excedent-boofdgeld
die te Singapore werkovereenko nsten aangingen (ten deele ook toeliet om, met ingang van 1 .Januari 1900, een onderdeel van
voor ondernemingen in onze bezittingen), waren bij de afsluiting een dienst, namelijk het onderhoud van en het doen van gewone
van dit hoofdstak de gewone jaaropgaven van onzen consul- : herstellingen aan de begrinde groote post- en binnenwegen
generaal daar ter plaatse over 1890 nog niet bekend. Over 1808 (hieronder niet begrepen het verzamelen en vervoeren van ver
zie de Koot op blz. 200 van 't vorig verslag.
hardingsmateriaal) voor het geheele gewest af te schaffen (St.
I8le'.i n . 305). Voor zooveel uoodig zij in herinnering gebracht,
Straat eerlichlin (/. Door de Nederlandsch-Indische Gasmaat dat in enkele gewesten het excedent geheel of gedeeltelijk moest
schappij te Rotterdam werden stappen gedaan om de bestaande worden bestemd tot verhooging van de fondsen voor aanleg,
concessies voor verlichting met gas van de hoofdplaatsen Batavia, onderhoud of begietiug van wegen of voor het verzamelen van het
Soerabaya en Samaraug door nieuwe te vervangen en daaraan j noodige verhardingsmateriaaL 2)
eene dergelijke concessie voor de afdeelingshoofdplaats Baitenzorg
Door de residenten van Soerabaija, Probolinggo, Bezoeki en
toe te voegen. Deze aangelegenheid is in Indië nog in behandeling. Ivediri ingediende voorstellen tot gebruik van het gewestelijk
<iji een verzoek vanwege de Nederlandsch-Indische Klectriciteit- excedent in den hoogerbedoelden geest kwamen nog niet tot
Maatschappij te Amsterdam . om in de gelegenheid te worden [ afdoening, hetgeen eveneens het geval was met die van eerstgesteld eene aanbieding te doen van de voorwaarden . waarop bedoeld hoofd van gewestelijk bestuur met betrekking tot het
zij bereid zou zijn om, regen bet tijdstip dat het contract met denkbeeld tot afschaffing o;> het eiland Bawean van alle heerende Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij eindigt, eene door diensteu, tegen verhooging van het hoofdgeld (zie vorig verslag,
de Regeering vast te stellen verlichting te bewerkstelligen van ■ blz. 89) waaromtrent intusscheu reeds vernomen is dat de
de publieke gebouwen en wegen te Batavia, werd afwijzend inlandsche bevolking met de eventueele toepassing van een
beschikt (gouv. besluit dd. 2> Augustus I899n\ 10). üe Indische | zoodanigen maatregel niet ingenomen zou zijn.
Regeering toch achtte het niet wenschelijk zich aan nieuwe con
Ten aanzien van de zooeven bedoelde vervanging , in sommige
cessies . wal de verlichting van openbare wegen en gebouwen ■ gewesten, van de zoogenaamdeheerendienst-wachthuizer(diein
betreft, te binden en gaf er de voorkeur aan om eventueel den regel alleen des nachts worden bezet) door eene ambulante
prolijt te trekken van de vrije concurrentie, in verband met de bewaking met bezoldigde nachi wakers, wordt uit Xoonl-Soerabaija,
voortschrijdende wetenschap op dit gebied.
.vaar het stelsel het eerst werd ingevoerd, gemeld dat het aldaar
blijft voldoen. Zoowel hier als elders wordt steeds zorg gedragen
Automobielen. Ingevolge het bij ordonnantie van 28 Novem dat, voor zoover de nachtwakers niet worden gerecruteerd uit
ber 1899 (St. n . 801) uitgevaardigd algemeen reglement nopens anibtelooze personen, de als zoodanig aangestelden hunne oor
dit onderwerp en de ter uitvoering van dat reglement vastge spronkelijke betrekking neerleggen en dus overdag niet in dienst
stelde voorschriften (St. n°. 302) wordt sedert 1 Januari 1000 van den lande werkzaam zijn.
het gebruik op de openbare wegen in Nederlandsch-Indië van
In den loop van 1899 werd m de afdeeling Samarang als
door mechanische beweegkracht voortbewogen, niet op spoor
f een aanvang- gemaakt met afkoop van alle neerendiensten,
staven loopende voertuigen, niet gedoogd dan nadat daartoe | op de wijze als waarop zulks, blijkens het verslag van I
eene schriftelijke vergunning is verkregen van het hoofd van (blz. 60), in sommige streken van de afdeelingTjiandjoer(Prehet gewest, waarbinnen het voertuig gestationneerd is, welke auger Regentschappen) was beproefd met gedeeltelijken afkoop.
vergunning, wanneer het gebruik zich ook tot andere gewesten
Terwijl de proef in laatstgenoemde afdeeling niet slaagde (verg.
uitstrekt, niet verleend wordt alvorens de instemming der andere ; vorig verslag, blz 89), voldeed zjj daarentegen tol dusver na
betrokken gewestelijke bestuurders verkregen is. Verder bevatten Samarang. Hinder bevredigend waren de uitkomsten van de in
die bepalingen de voorwaarden waarop de vergunningen zijn te 'i'agai. bij de uitvoering van een gedeelte van het Brebes-hoofdverleenen, de verplichtingen—in het belang van de veiligheid, kanaal en van de werken voor de detail-bevloeiing der secun
enz. — van de houders der vergunningen en van de bestuurders daire vakken, genomen proef, om aan de op eenigszins verren
van het voertuig, zoomede de gevallen waarin eene vergunning afstand van het werk wonende beerendienstplichiigen gelegen
kan worden ingetrokken. Aan de hoofden van plaatselijk bestuur is heid te geven om eenige dagen achtereen bij of op het werk
opgedragen om van alle klachten . in verband met het gebruik te blijven, en hun eene geldelijke vergoeding toe te kennen ,
van eene automobiel bij hen ingekomen, en van alle ongevallen wanneer ztj de uren , bespaard wordende voor het niet telkens
welke dat gebruik binnen hun ressort veroorzaakt, onverwijld van huis gaan en terug, aan den arbeid besteedden. Een belangrijk
kennis te geven aan het hoofd van het gewest dat de vergunning aantal van de inde termen vallende heerendienstplichtigen toch
verleend heeft, en dat. daartoe termen vindende, de vergunning maakten van de aangeboden gelegenheid geen gebruik.
in de bij het reglement bepaalde gevallen kan intrekken.
Ook iu 1899 werd in de gewesten Samarang en .Japara, bij
de uitvoering van irrigatiewerken , waarbij het om bijzondere
II. P n a o o r a u n MKNSTKX. ')
redenen uoodig was aan de daarbij te werk gestelde heeren
dienstplichtigen eene tegemoetkoming te verleenen , deze ge
§ 1. Jura en Madam.
Van de afzonderlijke heerendienstregelingen voor de verschil') De uitgave in Indië van liet i'.oor den Oost Iadischen boofdambtenaar
1". Poi KEN? samengesteld , over de verplichte diensten dor inlamlxdic bevolking
op Java en Madam handelend cindie.-unié (zie de noot op blz. r>9 van het

verslag van IS'.'Si ondervond tot dusver vertraging. doordien de heer FOK KZSS
door ambtsbezigheden verhinJcrd «as zijne aandacht daaraan te wijden.
In t'clin.ari jl. waseehteraaa meergemeldcn honiuanibtcnaaropgedragen om te
Batavia in het belang van bedoelde uitgave werkzaam te zijn.
:

) Zie wat betreft de reeds ren 1899 ai gegolden hebbende verhoogingea

van dien aard . de liicrra te vermelden bijlage K.
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woonlijk toegekend per dagtaak , terwijl by enkele werken tevens
«'(■ui' extra-belooning (ad 1' 0,10) verleend werd voor overwerk
van ten minste eene halve dagtaak.
De onderzoekingen naar de werking van de heerendienst- en
di' dessaregeliugen werden in 1899 geregeld voortgezet.
Volgeus de gehoudeu aanteekeningen o n t r e n t de gedurende
1899 in de gouverneuientsresidentiën van J a v a en op Madura
door de inlandsche bevolking (buiten die OJI de particuliere I
landerijen) in heerendienst gepresteerde dagdiensten zonden gedurende dat jaar voor gewone heerendienstwerken 20 437 800
en (in II gewesten) voor aanleg van irrigatiewerken (in Bantam
en de l'reauger Regentschappen tevens voor wegen) 676000 dag
diensten zijn verricht, welke totalen over 1898 respectievelijk ten
getale van 10 482 700 en 44(3 700 waren aangeteekend. Buiten
de diensten voor aanleg van irrigatiewerken werden in 17 ge
westen , ot'gedeelten van gewesten . 1 371 800 dagdiensten méér,
en in (5 andere 419 700 dagdiensten minder gepresteerd dan in 1898,
welke verschillen kortelijk zijn toegelicht iu noot e van bijlage J ,
bevattende het gewone gespecificeerde over/.icht der vorderbare
en der gepresteerde dagdiensten van heerendienstplichtigen.
Zooals uit genoemde bijlage blijken k a n , loopt het maximuin- '
aantal d a g d i e n s t e n , dat volgeus de 23 voor verschillende admi
nistratieve onderdeelen van Java tui Madura geldende heeren- i
dienst-ordounantiëu per heerendieustplichtige en per jaar te
TOrderen i s , voor 19 dier onderdeelen (gewesten of gedeelten ,
van gewesten) uiteen tusscheu 2r) en 2 4 , terwijl het in de 4 I
andere gewesten ot' gedeelten van gewesten verschilt tusschen i
12 (Baweau eu Madura) eu 30 (Pasoeroean en Kediri). De ge- ]
hou len aanteekeningen (die, evenals de heerendienst-ordonnan- ;
t i e n , geen betrekking hebben tot de dessadiensten) ') doen zien ;
dat gemiddel't <>/vr ttlir ieua'i van het gebied , waarvoor elke der
ordounautiën is uitgevaardigd , per heerendieustplichtige gedu
rende 18d(J zouden gevorderd zijn (zelfs wanneer de hiervoor j
bedoelde 07(5 000 dagdiensten voor irrigatiewerken , enz., worden ;
inedegerekend): in 2 dier kringen niet meer dan 1 a 2 dagdien- I
s t e n , in 2 slechts 4 a 5 , in 4 andere kringen 5 a (5, terwijl I
dit gemiddelde , voor de I J overige gewesten of gedeelten van

gewesten, bedroeg 6 a 7, 8 a 9, 9 i 10 en 10 ;i 11, en zulks
respectievelijk in 4 , 4 , 3 eu 4 der betrokken kringen.
(Jok in 1899 w e r d . overal waar dit mogelijk b l e e k , door toe
passing van maatregelen van gelijken a i r d ais vroeger , van bestuurswege getracht den heerendienstarbeid der bevolking zooveel
dornlijk te verlichten.
Plaatsvervanging en afkoop (zoowel in geld als in producten)
van heerendiensten kwamen veelvuldig en onder allerlei vormen
v o o r , voornamelijk bij de wachtdiensten en de diensten ten be
hoeve van de wegen.
Oevalleu vau verzwijgen of van onwettige vrijstelling van heeren
dienstplichtigen werden geconstateerd in 6 gewesten. Onwettige
vordering van heerendiensten kwam voor in Pasoeroean, R e m b a n g en Madioeu . en gaf in eerstgenoemd gewest aanleiding tot
strafrechtelijke vervolging van een dessahoofd. fu Hagelen had
meermalen ontduiking van heerendienstplichtigheid (eu van de
betaling van hoofdgeld) plaats, door samenkoppeling van erven
of van aandeelen in den b o u w g r o n d , terwijl in Erawang enkele
malen bleek dat dessahoofden, die van de bevolking geld h a l d e n
ontvangen voor het leveren vau het anders door de heerendienst
plichtigen te verzamelen grind , hunne verplichtingen niet na
kwamen.
Omtrent de werking der regelingen betreffende de pantjènen de dessapolitie-diensten zijn in de ge westelijke verslagen
slechts weinig bijzonderheden aangetroffen. In de afdeeling
Pamalang der residentie Tagal werd, met het doel om de regeling
do.ir de bevolking zelve te doen controleeren, het zoogenaamde
oerakstelsel (verg. daaromtrent b'.z. 167 en volg. van het 10de
deel van het .Tijdschrift voor het binnenlandscn bestuur") in
gevoerd , met welken maatregel de bevolking algemeen ingeno
men bleek te zijn. Overigens werden , zoowel in genoemd gewest
als in J a p a r a . de dessaregelingen gecontroleerd bij het onderzoek
van dessaklaehten . bij dessaverkiezingen of bij belastingverifieatié'n. o p het behoorlijk prestoeren van de dessapolitie-diensten
(wachten en patrouilles) werd in laatstgenoemd gewest op de
afdeelingshoofdplaatsen . — en daarbuiten binnen een rayon van 5
paal van de standplaatsen van wedono'fl en assistent-wedono's , —
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door de inlandsche ambtenaren en door de hiervóór bedoelde
ambulante nachtwakers toezicht uitgeoefend, waarbij talrijke
overtredingen werden geconstateerd. Verder meldt de resident van
J a p a r a . dat de gemeentediensten, ook na de in 1893 aange
brachte vermindering (verg. o. a. bulage O , blz. 1 5 , van het
verslag van genoemd j a a r ) , nog zwaar op de bevolking d r u k k e n ;
alleen voor patrouille- en wachtdiensten zijn 20 dagdiensten per
. w e r k b a r e n " man per jaar noodig. In Kadoe ondergingen de
dessapolitie-diensten , ten gevolge vau vereeniging van talrijke
kleine dessa's, eene belangrijke vermindering. In ProbolinggO
t r a c h t de bevolking, door voor verschillend' diensten vaste per
sonen aan te wijzen, die op raste dagen u i t k o m e n , mede te
werken tot het tegengaan van onnoodigen arbeid. In Ivrawang
en Bezoeki kwam afkoop vau gemeentediensten, betuj door be
taling vau eene geldsom , hetzij door levering van zekere hoeveel
heid padi o f d j a g o n g , veel voor, terwijl in Bagelen de gemeente
diensten gewoonlijk te zamen met de heerendiensten worden
afgekocht. Misbruik van pantjèndiensten , door het vorderen van
andere diensten d-iu die voorde huishouding , zoomede het eisehen
vau meer dan het vastgestelde aantal pantjèns, werd geconsta
teerd in Madioeu, ten aanzien van welk gewest ook wordt ge
meld dat de gemeentediensten zwaarder zy'n dan de heerendiensteu.
Nopens de opb engst over 1899 — eu de daaraan gegeven
bestemming — van het door de heereudienstplichtige bevolking
in de gouvernementsresidentiè'u vau Java (uitgenomen de resi
dentie Batavia en de elders gelegen particuliere landerijen), zoomede iu de residentie Madura verschuldigde hoofdgeld. als
equivalent voor afgeschafte heerendiensten , ziju de gebruikelijke
opgaven verzameld in bijlage Iv. Daaruit blijkt, dat de aanslag
in het hoofdgeld over 189.) bedroeg f 3 2 6 1 5 3 8 , welk bedrag
vóór het einde van het j a a r , op f 29 n a , geheel was aangezui
verd , zoodat. na aftrek vau de aan de dessahoofden toekomende
8 pet. oollecteloon, zuiver beschikbaar was f 3 000588. Van dit
zuiver bedrag werd uitgegeven (of toegestaan) voor het doen
verrichten in vrijen arbeid van de in 1882 en later defiuitief
afgeschafte diensten f 2 539 800 , zoodat overbleef f' 460 788. Uit
laatstbedoelde s o m , zoomede uit de f 100 003 bij de Indische
begrooting voor 1899 (art. 123) beschikbaar gesteld uit de over
schotten van het hoofdgeld van vroegere jaren . werd weder ,
zooals gebruikelijk, in de eerste plaats geput (tot eeu bedrag
van f 79 797) voor het doen verrichten in vrijen arbeid . daar
waar deze diensten nog niet formeel afgeschaft w a r e n , d. i. iu
de Preanger Regentschappen zoomede in de afdeelingen Baweau
(Soerabaija) en Banjoewangi (Bezoeki), van den koeliearbeid
aan bruggen en duikers iu zoogeuaamde heerendienstwegen
buiten de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen , eu verder
voor het bestrijden van de uitgaven wegeus koelieloonen voor
werken aan wegen en w a t e r w e r k e n , welker uitvoering telkens
bij speciale beschikkingen in daghuur was toegestaan , zoomede
van de geldelijke tegemoetkoming in bijzondere omstandigheden
verleend aan tewerkgestelde heereudienstplichtigeu . welke loonen
en tegemoetkomingen eene uitgaaf vorderden van f 263 157. In
eenige dessa's van de residentiën Samarang , Pasoeroean . Bagelen en Kadoe werd overgegaan tot eene nadere repartitie van
den dessa -aanslag onder de hoofdgeldplichtigen.
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Zooals gebruikelijk , zyn de cijfers betreffende het afgeloopeu
j a a r , omtrent bet aantal der heereiidienstplichtigen in de ge
westen der buitenbezittingen waar voorloopige of definitieve
heerendienstregelingen werken . en omtrent den aard en den
omvang van <teu door hen gepresteerden arbeid (buiten dien
wegens gemeentelijke diensten), opgenomen iu bijlage I. van
dit verslag, uitgezonderd wat betreft de residentiën I apanoli,
Palembang en Bali en L o m b o k , van waar de opgaven n o g niet
waren ingekomen. (Iu de residentiën Riouw en onderhoorigh e d e n , Westerafdeeling van B o r n e o , Ternate en onderhoorigheden en Timor en onderhoorigheden , zoomede in deafdeeling
Bauda der residentie A m b o i n a , worden van gouvernementswege
heerendiensten slechts dan gevorderd wanneer zulks tot wering
van algemeene rampen , of wel tot afwending van algemeen ge
v a a r , tijdelijk noodig mocht zijn.)

Sumatrd'i Weslkuit. Voorstellen, waartoe het in den aanvang
van 1899 beëindigd onderzoek tot voorbereiding van eene defini
'■> Zie daarover enkele part'.cela meJeJunlingea in hot vurdere ge-lfRlte tieve heerendienstregeling voor dit g e w e s t , ter vervanging van
deier :it'<t>*>'Un^. Op let verstrekken van meer JBJTVOBI ten dexo is i)j de de voorloopige bepalingen in S t 1877 n . 248 aanleiding heeft
g e g e v e n , w a r e n , op het tijdstip van afsluiting te Batavia van de
Indische Bej ering Aangedrongen.
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mededeelingen voor .dit hoofdstuk, 1 >• Indië in behandeling.
Gedurende 1899 werden ter zake van de iu bijlage L vermelde
alge
ene diensten in de Padangsehe Beiiedeulunderi méér, doch
in de Padangsche Boveplandea minder dagdiensten gepresteerd
dan in 1898. Ten aanzien van de bijzondere beerendiensten.
aldaar gepresteerd (waaronder de diensten bij inlandsehe hoofden
en ambtenaren) zijn geen opgaven ingekomen.
Plaatsvervanging, voorul bij wachtdiensten, bad als gewoonlijk
veel plaats. Zij geschiedde steeds bniten bestuursbemoeienis.
behalve in de afdeeling Siboga (Tapanoli), alwaar door h e t gros
der dienstplichtigen ter hoofdplaats, naar eene op algemeen ■
goedvinden berustende, sedert jaren bestaande regeling, een
bedrag van f 1,50 per kwartaal en per man voldaan wordt tot
hel onderhoud van de w e g e n , het doen van wachtdiensten l>ij
het, passarhoofd en bet vervoer van de pos! per prauw.

gelieven wordende belasting van f 8 pei hoofd, als equivalent
voor de vrijstelling van bet ouderhoud van wegen en bruggen
(St. 1877 n". 198), werden in 1899 14 490 personen aangeslagen.
Vall bet totaal bedrag van den aanslag, ad f 4 8 4 7 0 , was bij'
het einde des jaars betaald f II 235. Van den achterstand over
vorige j a r e n , op uit. 1S.'<S nog bedragende I' 1 0 2 0 5 , werd in
1899 f 1943 aangezuiverd en f 8667 afgeschreven.
liiuil.it SM tntdtrlniorighetlen. Op den voet der in 1896 weder voor
een iiieuv, vijfjarig tijdvak bestendigde regeling in St. 1891
i r . 171 werden in 1899, blijkens de gehouden a a n t e e k e n i n g e n ,
door de heerendienstplichtige bevolking 290 400 dagdiensten g e presteerd, zijnde p. m. 100(10 meer dan in 1898, maar toch,
voor alle districten te /.amen g e n o m e n , 186 000 m i n d e r d a n gevorderd had kunnen worden, /.onder de daarvoor gestelde grens
(42 dagdiensten per dienstplichtige en per jaar) te overschrijden.

Ben koelen. Op den voet van de heerendienstregeling voor dit i
gewest (St. 189G n°. 262) zouden, volgens de moeielü'k te controJSilliinn. Uitgenomen in het district M a u g g a r , waar het vele
leeren opgaven der inlandsehe h o o i d e n , in 1899 1029850 dag- werk aan wegen en bruggen het in 1899 bij uitzondering noodig
diensten zijn gepresteerd, d. i. 71250 meer dan in 1898, Deze maakte her ingevolge de heerendienst-ordonnantie van 1894
ruimere dienstprestatie was hoofdzakelijk een gevolg van de zware (St. n". 18(ï) vorderbare maximum van 30 dagdiensten per heeherstellingen aan de wegen, waaraan door de vele aardstortin- rendienstplichtige en per jaar ten volle te doen presteeren, kon
gen . welke in 1899 plaats h a d d e u , belangrijke schade was toe- in 1899 in drie van de overige vier districten de o p k o m s t , eveng e b r a c h t , terwijl voorts tal van bruggen morsten worden ver- als in 189S algemeen het geval was geweest, beperkt blijven
nieuwd. Toch bleef over 't nefieel hut aantal in heerendienst tot gemiddeld ten hoogste 4 d a g e n , terwijl alleen iu lioedingdo
verrichte dagdiensten nog ruim 34 pet. beneden het vorderbare dienstprestatie moest opgevoerd worden tot ruim 7 dagdiensten
maximum van 42 per dienstplichtige en per jaar.
per heerendienstplichtige.
De toepassing van de heerendienstregeling leverde slechts in
De regeling van 1894 is in den loop van 1899 (St. n°. 278)
zoover eenige moeielgkheid o p , d a t . ten gevolge van d e g r o o t e herzien; bij de niet 1 J a n u a r i 191)0 in werking getreden nieuwe
afstanden waarop de groote wegen van de doesoens verwijderd regeling is het bovenbedoelde maximum van 30 dagdiensten per
zijn , ook nu weder voor de meeste doesoens door den resident heerendienstplichtige en per jaar tot 24 teruggebracht. Overimachtiging moest worden verleend om den als norm voorge- gens bepaalt zich de herziening iu hoofdzaak tot redactiewijzischreven maximum-afstand van 8 palen van het werk te over- gingen en aanvullingen van ondergeschikten aard.
schrijden. Zoowel om deze als om andere redenen werd dan ook
in 1899 hier en daar weder voortgegaan met verlichting van de
Zuider- en Ooslera f deeling nvi Bomto.
Volgens de gehouden
heerendiensttaak door het toekennen van geldelijk.' tegemoet- aanteekeningen zouden in dit gewest in 1S99, op den voet van
komingen (verg. vorig verslag, blz. 90).
de op 1 Augustus 1898 iu werking getreden heerendienstregeNalatigheid of verzuim in het vervullen van de heerendiensten ling (St. 1898 n". 181). van de heerendienstplichtige bevolking
bleef veel voorkomen, evenzoo plaatsvervanging, waarvoor on- gevorderd zijn 19Q0200 d a g d i e n s t e n . dat is 142 800 meer dan
geveer dezeliUe geldelijke vergoeding werd betaald als in 1898. in 1898, toen met 1 4 5 7 4 0 0 dagdiensten kou worden volstaan.
De aanslag in de ter hoofdplaats geheven wordende belasting, De belangrijke vermeerdering was in hoofdzaak het gevolg van
als equivalent voor vrijstelling van het werk aan wegen en den arbeid , vercischt voor verbetering en zware herstellingen van
bruggen aldaar (St. 1871 n". 27b', j u n c t o 1870 u '. 5 8 ) . bedroeg wegen , zoowel ter hoofdplaats Baudjeriuasin als in de afdeelingeii
in 1899 voor inlanders f 2570, en voor vreemle oosterlingen
Ainoenthai, Ivendangaii en Martupoera. Toch bleef iu 1899 in do
f 2 3 2 , van welke sommen geïnd werd respectievelijk f 2058 en verschillende afdeelingen de dienstprestatie niet onaanzienlijk bef 2 2 1 . Van den achterstand over vorige j a r e n , ad f 1 5 1 3 , werd neden het vorderbare maximum van 20 dagdiensten per heerenin 1899 f1131 atbetaald.
dienstplichtige. In de afdeeling Amocnthui beliep ditmaal de
opkomst gemiddeld bijna 22 d a g e n , doch in Kendaiigan en in
Lnmpiniqsclie Districten. Door de heerendienstplichtige bevolking Martapoera kon respectievelijk met ruim 1 6 e n met bijna 1 4 d a g van dit gewest zouden , volgens de gehouden aanteekeningen , diensten gemiddeld per heerendienstplichtige worden volstaan en
in 1899 725 400 dagdiensten zijn. v e r r i c h t , tegen 637800 in in de vier andere afdeelingen liep dit gemiddelde tusschen o e n
1898, welke vermeerdering is toe to schrijven aan het buiten- 11 dagdiensten. In de onderafdeeling '1'anah Laut (afdeelingMargewoon onderhoud dat de groote post-en binnenwegen vorderden. t a p o e r a ) , en voornamelijk in het district Satoei, moest, in verlu de meeste aftleelingen bereikte de in heerendienst gepres- band met de ligging der k a m p o n g s ten opzichte van de in heeteerde arbeid het vorderbare maximum van 30 dagdiensten per rendienst. te onderhouden w e g e n , de bevolking op grooteren dan
dienstplichtige en per jaar (zie St. Ib92 i r . 39) bijna ten volle: den zoo min mogelijk te overschrijden maximum-afstand van 8
alleen iu de afdeeling Toelaug ü a w a n g konden de oproepingen paal van hare woningen worden tewerkgesteld.
ver daarbeuedeu blijven.
Afkoop en plaatsvervanging hadden veel p l a a t s , vooral bij het
Plaatsvervanging en aikoop van diensten kwamen voornamelijk doen van wachtdiensten en liet verzamelen van verhardingsvoor bij de diensten aan de groote post- en binnenwegen e n , niatcriaal.
doch in mindere m a t e , bij de — als tot d e gemeentelijke diensten
De toepassing van de hecrendienstregeliiig leverde geen nioeicbehoorende — niet rechtstreeks van bestuurswegegeregelde wacht- ljjkheden op. Nalatigheid of verzuim in het verrichten van
diensten. Voor de diensten aan de wegen werd t'0,75 a f l per heerendiensten kwam echter veel voor.
dagdienst en voor wachtdiensten f 0,20 al'0,25 per nacht betaald.
Ten aanzien van de gemeentediensten wordt gemeld . dat ze
Onwil in het verrichten van heerendiensten kwam niet v o o r , matig worden verdeeld en over h e t algemeen niet bezwarend zijn.
wel nalatigheid. In de meeste dezer (264) gevallen luidden de
heereudienstplichtigen hunne kampongs verlaten zonder vervanCelebet en onderhnorighedeH. De op blz. 91 van I n t vorig verslag
gers aan te wijzen.
beduidde voorstellen tot herziening van de heerendienst regeling
VOOr dit gewest hebben sedert geleid tot de vaststelling van de
Palembang. Ten aanzien van de in 1899 in de verschillende op 1 Maart 19(10 in werking getreden regeling, dd. 28 J a n u a r i
gouvernementsafdeelingen gepresteerde dagdiensten door de hee- 1900 (St. u . .">.">), terwijl nieuwe ( voorschriften ter u i t v o e r i n g "
rendienstplichtigen , ten getale (buiten die ter hoofdplaats) van werden gearresteerd bij gouv. besluit van denzelfden datum n . 2 1 .
1 5 2 1 3 7 , werden geen opgaven ontvangen. Eoewel het aantal
Het maximnm aantal d a g d i e n s t e n , dat per j a a r v a n een heerenvonnissen wegens het n i e t verrichten van heerendiensten, ofwel dienstplichtige gevorderd mag w o r d e n , is verminderd van 42 op
wegens nalatigheid ten deze . niet gering was te noemen , was 3 8 , terwijl, in l e t belang van de mjjnbouwindustrio in het getoch van eigenlijken onwil geen sprake. Steeds werd er op gelet, west . de lijst van vrijstellingen eene dergelijke uitbreiding heelt
dat het zware heérendienstwerk niet samenviel met de cultnnr- ondergaan als d i e , w e l k e , om dezelfde r e d e n , is a a n g e b r a c h t in
werkzaamheden.
de lager Ie vernielden nieuwe heerendienst regeling VOOr de
In de ter hoofdplaats van inlanders en vreemd
aterlingen
Miuahassa. Overigens bepalen zich de veranderingen tol redactieHandelingen der Staten-Generaal.
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wijzigiugeu en enkele aanvullingen op punten van oudergeschik-

opatal toekomen, terwijl do van buiten aangevoerde iulaudaehe

(•-il aard.

e.outraet -werklieden , die volgens de oude regeliug slechts vrij-

r

\ olgens de geboudeu aauteekouiugen zouden in 1890 750500
dagdieusteu zijn gepresteerd, tegen 747700 in L898. ') Over
'i geheel komen die totalen neer op gemiddeld slechts ruim 8
dagdienaten per heerendienstplichtige, terwijl, wanneer men de
opgaven per atdeeling beschouwt, de gemiddelden uiteenliepen : in
1898 tusscheu bijna 4 en ruim ld dagdiensten, on in 1899 tusschen bijna t eu ruim 14 dagdiensten per heerendienstplichtige.
Alleen in de afdeeling Makasser was de dienstprestatie belangrijk
grooter dan in 1899 (toen rnim 5 , doch in 1899 ruim 1! dag
dienaten), waartoe aldaar voornamelijk bijdroeg de invoering
van een in het belang der veiligheid noodzakelijk gebleken
uacbtelüken rondedienst op de eilanden van den Spertuundeurchipel, zoomede de omstandigheid dal een in 1898 ontstaan
tekort aan verhardingsmateriaal moest worden aangevuld.
De tijdige aanzuivering van de sedert 1891 (St. n". III) van
de iulandsehe bevolking op de hoofdplaats mei hare buiten
wijken, als equivalent voor vrijstelling van! 'endieusten, ge
heven wordende belasting van f 5 'sjaars |>er hoofd (welke
belasting steeds op uit. December van liet aanslagjaar moet
voldaan zijn) laat hij voortduring te wenschen over. Zoo was
van tlt'n aanslag over 1897, ad ! 17 IK., op uil. 1898 nog ach
terstallig f 7 1 9 1 , en op uit 1899 uog f 5 0 6 6 , en van dien over
1898, ad I 16715, op laatstgenoemden datum nog f5946. De
aanslag over 1899 beliep f' 1Ö7K). Hoeveel daarvan nog in lietzelfde jaar afbetaald werd, blijkt Diefc Alleen is opgegeven dat
gedurende 1899, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige
jaren en van boeten wegens niel tijdige betaling, ontvangen
werd t' 11141. Gedurende 1898 werd ter zake van bedoelde be
lasting over dat en vorige jaren , mede met inbegrip van boeten ,
geïnd f 14478.

geateld waren gedurende den verderen loop van bet «jaar biinuer
aaukoinsl , thans van bet verrichten van heerendienateu zijn
vrijgesteld , voor zoolang d>' met ben <>p den voet der ter zake
bestaande bepalingen gesloten werkovereenkomsteu geldig zijn.
hliudelyk ia - doch dit geldt uitsluitend de regeling voor de
Minahassa — de vrijstelling, welke hij St. 1896 n". 178 in het
leven wenl geroepen ten behoeve van inlanders die diens! hebben
genomen bij de korpsen gewapende politiedicnaren iudeafdeelingen Tjaringin en Lebab der residentie Bantam, en naafloop
van hunne dienstverbintenis naar de Minahassa terugkeeren , uitgebreid tot alle inlanders, die hij andere korpsen van dien aard
huilen de residentie .M.iiado in dienst zijn getreden.
Amboina. Gedurende 1899 werden in dit gewest (huilen de
afdeeling Bauda, waar in gewone tijden geen heerendieusten
gevorderd worden), op den voet der van 1 Juni 1897 af voor
een nieuw vijfjarig tijdvak van kracht rerklaurdo heerendienstregeling in St. 1892 n". (>7, 202900 dagdienaten gepresteerd
(gemiddeld bijna 13 per heerendienstplichtige), tegen I40000(of</emiddeld ruim 9 per heerendienstplichtige) in 189S , welke meerdere
dienstprestatie te wijten is aan de omstandigheid dat in de af
deeling Amboina verbetering zoowel van de verbindingswegen
tusscheu de negorijen en kampongs als van de in die wegen
gelegen bruggen zeer nood zakelijk was.
Hetgeen ten aanzien van plaatsvervanging en afkoop van
heerendieusten is gemeld, komt in hoofdzaak overeen met het
reeds in vorige verslagen medegedeelde.
Wegens nalatigheid iu hel verrichten van heeren- en ge
meentediensten werden respectievelijk 4ó en 49 personen gestraft.

Jluli en Lombok, liet rapport omtrent den uitslag van de in
Wenadn. Gedurende 1899 zouden in de Minahassa minder dag Januari 1899 beëindigde onderzoekingen ter voorbereiding van
dienaten van de heereudienstplichtigen zijn gevorderd dan in 1898, eene definitieve beerendienstregeling voor de gonvernementsafin 'tgeheelthans384900, tegen413400in 1898, yjnde getniddeld deelingen Boeleleng en Djembrana op Mali, ter vervanging van
in 1899 ruim 17 en in 1898 ruim 18 dagdienaten per dienstplichtige, de voorloopige bepalingen in St. 18*3 n . 38, was. tijdens de
terwyl de dienstprestatie in de gouvernemi utsdistricten der afdee afsluiting tê Uatavia van de mededeelingen voor dit hoofdstuk .
ling Gorontalo aanzienlijk hooger zou zijn geweest dan hetjaar ; uog in bewerking.
te voren, ui. 207500 dagdienaten, tegen slechts03800 in 1S(J8,
overeenkomende met gemiddeld respectievelijk bgna 16 dag
III. LAMUÜ.UI.I: arEoitsTKa.
dienaten per dienstplichtige iu [1899, teg
sirca 5 in 1898. Men
boude echter in 't üo<_r dat, inzonderheid wat Gorontalo betreft,
Landrenle op Java <■» Maduni. Het, ingevolge de in 't verslag
in verband met de geringe ontwikkeling van vele kamponghoof- van 1898 (hlz. 63) bedoelde gouv. circulaire van 7 October 1897,
den, de cijfers weinig vertrouwen verdienen. In enkele gevallen ook voor 1899 weder gevolgde stelsel van fixatie der landrente
wenl. met bijzondere machtiging van den resident of den assis bracht in 19 van de 2o gouvernementsresidentiën van Java en
tent-resident, tot tewerkstelling van heerendienstplichtigeu op Mndura (over de Preanger Kegentschappen wordt lager gehan
deld) tot een ouzuiveren aanslag der jaarlijks beplante velden en
verderen afstand dan 8 paal overgegaan.
I )c heerendien tregelingen . krachtens welke her vermeld aantal andere vast aangeslagen gronden (nipahbosschen, boonigaardeu
dagdiensten in 1899 werd gevorderd, waarvan die voor de Mina- en erven) van f' 166241)71 , d.i. I 126924 meer dan voor 1898.
ha.-sa werd afgekondigd in St. I89tu". 168 en die voor Gorontalo De vrijstellingen en afschrijvingen wegens misgewas, wegens
in St. ïsy.j i i . 9 5 . zijn sedert, ingevolge liet bepaalde bij al. 2 liet onbeplanf blijven van vast aangeslagen velden en wegens
van a n . 57 van het Regeeringsreglement, vervangen door de andere gewichtige redenen, beliepen in 1899 f 846 599 (f 92 889
respectievelijk op 1 Januari en 1 Juli I9ü0 in werking getreden '■meer dan in 1898), terwijl de wisselvallig beplante gronden over
herziene regelingen, uitgevaardigd hij de onlonnantiën van 1"> 1891) werden aangeslagen voor 1' 333296 if 6790 minder dan voor
1898). Ten gevolge van een en ander was aan landrente over
October 1899 (St. n . 270) en 1" Mei 1'JOO (Sr. u . 152), terwijl
nieuw e . voorschritteu ter uitvoering" voor de Minahussa werden 1899 op Java en Madura, uitgenomen de residentie Preangers
vastgesteld hij de gouv. besluiten van lö Octcber 1899 n°. 7 Regentschappen, werkelijk te heffen f10111668, tegen f 10159201 )
(bjjbl. St. n .5484) en IU Mei 1900 n . 8. De belangrijkste in over 1898. Aleer gedetailleerd en overigens voor elk gewest af
beide regelingen
die voor Gorontalo is, behoudens enkele door zonderlijk kunnen de vorenstaande opgaven blijken uit bijlage M.
plaatselijke toestanden vereischte wijzigingen . gelijkluidend met Daar in de Preanger Regentschappen het werkelijk te heffen bedrag,
die voor de Minahassa
aangebrachte veranderingen komen op van f 1284408 in 1898, voor 1893 klom tot f' 1363694'), was
voor alle gouvernementsresidentiën gezamenlijk over 1899
hei volgende neer. tiet maximum-aantal dagen arbeid perjaar, dus
te
rekenen
F 17475362, of f 81753 meer dan voor 1898 (voor
hetwelk per heerendienstplichtige mag gevorderd worden, is van de Preangerop
Regentschappen alleen f79286 meer, doch voorde
36 op 82 verminderd, terwijl de beoordeeling of iemand al of overige gewesten, hoofdzakelijk wegens grootere afschrijving,
niel als .werkbaar" man Kan worden beschouwd, niet meer af ter zake van misgewas, f -17 5o3 minder dan in 1898).
hankelijk is gesteld van den leeftijd (als minimum was daarvoor
in de vervallen regelingen 18 jnar aangenomen), maar overge
:
laten is aan het oordeel der plaatselijke ambtenaren. Voorts is,
i Volgens hfljrge Jl (k'tlom -jli van "t vnri■: verslag zou liet cijli-r liebbeii
met bet oog op de in opkomst zijnde particuliere mjjnindoatrie bedragen I lölBOïlï. Na.in- is gemeld dat dese opgaaf mei i' I046iatnvprin het gev*' st. de vrijstelling die op erfpaehtsgronden gevestigde . nilnderen. omdat in êêu diitiirl van Bngelun de wisselvallig bepUiite gronden
hij den erfpachter in dienst zijnde inlanders genieten . ook uit gebleken waren Kooveel Ie hoog ie z'jn aangeslagen geweest.
gestrekt tot hen. die gevestigd zijn op gronden, die denparti
') Ni aftrek van f22467 weg ns vrg>telllngen ia afschrijvingen. De Mculier, hij wi'-n zij in dienst zijn, in eigendom of met reent van :u r.-ir aan>Iag ovef I89U buliep namelijk i 1 :isi> 161 (voor de 16 districten
1

iij> hlz. 91 van 't vorig veialag is hel aantal in ls;i7 en ls'.is gepres- '
r■ • ril,- dagdiensten te hoog opgeireven, stfndo ilii, door erin- misstelling,
verwisseld met Int :iant:ii, dal van fi<-t vorderbare maximum ongebruikt was
gebleven.

waar de algemeens landrente regeling im^ werkt f 106 980 (hieronder f 11780
Ier sake van de wisselvallig bebouwde gronden, voor welker aan*hg onder
de nieawe regeling geen phutH la), en voorde 17 districten, welke achtereeavolgens in is.17, 1898 en 1809 onder de werking gebracht zijn van de
voor bel gewest vastgestelde nieuwe laadrente-bepalingen, f 1880181; verg.
de districtsgew|)n opgavea aan bel itol van voormekle kflage U.
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Itij hel einde van 1899 was in 11 gewesten dé landrente ten
VDII<' aangezuiverd, terwijl in du 9 overige nog te voldoeu bleef
f l.r)(is:; („;, ,ilt. 1898 i n ' I J gewesten f 198:57). De achterstond
op uit. 1899 was liet grootst in Kadoe (f II IÓ4) en betrof voor
namelijk het «listriet Menoreb. l)<»or u»<• t de iuuiug belaste |iersonun werd f 2773 verduisterd, d. i. 1' 1912 minder dan in 1898.

van 8 pet. der belastbare o p b r e n g s t , zoodat reeds daarom alleen
lol ecu hoogorcn aanslag kon en moeit worden overgegaan.

Ter voorbereiding van eene eventueele geleidelijke iuvoeriug
van de Preanger-laiidrente-regelingook elders op Java en Madura
zijn . na alloop van het werk in de Preanger Regentschappen , in
de eerste hellt, van 1899 de landrenve-onilerzoekingeu , op den
In de Preanger R e g e u t s c h a p p e u , welk gewest in 1890 (St. i r . grondslag der daar gevolgde werkwijze, ook ter hand genomen
126 en Bjjbl. St. n*.5192)zijöeeigen , districtigewigzegeleidelijk in de afdeelingen Madjaleugka en Galoeh der residentie < 'heribou
in te roeren landrente regeliug heefl gekn
n . werkte in 1898 en iu de afdeelingen Kediri, Pasoer m en Probolinggo der
die regeling in 28 districten (met 771 dessa's), en in 1899iu47 gelijknamige gewesten (verg. tabel IV van de hij dit hoofdstuk
districten (m»t 1200 desaa's), zoodat nog 15 districten overblij Behooreude bijlage II). De geleidelijke overbrenging van d e o p v e n , w a a r , om de in 't vorig verslag (bis. 92) vermelde r e d e n e n , metiiigs-ectiön , en het aanvangen van eene voor het grootste
de (ijd voor bare invoering nog niet gekomen is. In de 19dis gedeelte van het inlandse!) personeel als t ware nieuwe werk
tricten , welke alzoo in 1899 ouder de werking van de nieuwe wijze lieten aanvankelijk niet na van schadelijken invloed te zijn
regeling /.i.jn g e k o m e n , gaf de invoering geen aanleiding tot op den vluggen gang van lei werk iu de vier gewesten. Noch
ernstige bezwaren of klachten van de zijde der b e v o l k i n g , even tans waren in Cherio
waar twee opnemingssectiëu werkzaam
min als in de districten , waar de nieuwe regeliug vroeger in zijn, door de sectie voor de afdoeliiig .Madj ilengka de detailwerking kwam. Waar hier en daar van de zijde dei- belasting metingen voltooid van de districten Madjaleugka e n Djatiwangi,
schuldigen beswaren werden g e o p p e r d , waren de/.e, in overleg en door de sectie voor de afdeeling Galoeh die van het district
mei b e u , tijdens de repartitie int den weg geruimd. De vroeger Tjiamis geheel en van liet district Pendjaloe bijna geheel. I n d e
bestaande, deur het landrente-onderzoek aan het licht gekomen drie andere gewesten, waar reeds in vroegere jaren vanwege
■/.eer ongelijke verdeeling van den belastingdruk — verschillen het kadaster (andrente-nietingen waren begonnen (verg. hei
van 30 en 40 pet. tussehen de aanslagen van in de'.ellde oeco- verslag van 1897. blz. 1 2 1 , noot 1), waren d e opmetingsxectiën
uomische omstandigheden verkeerende, vaak aai: elkaar gren bezig met het bij nieten op de beslaande kaarten van d e g r o n d zende dessa's waren zeer gewoon — is door de invoering van veranderingen , en zulks ten behoeve van de samenstelling van
de nieuwe regeling reeds voor een grooi deel uitgeheven. Op landrentekaarten volgens de voorschriften in Uijbl. St. n°. 4570.
heffing van alle ongelijkheid kon evenwel nog niet plaats Deze werkzaamheden waren afgeloopen in hel district K e d i r i ,
vindeu, in verband met liet voorschrift (art. 8 der regeling) in drie districten van Pasoeroean en in twee districten van
dat de op te leggen verhoogingeii in den regel niet meer mogen
Probolinggo.
bedragen dan 25 pet. Kerst de vaststelling van den aanslag voor
Tot het verzamelen van de verder noodige landrentegegevens
bet volgend tienjarig tijdvak zal daartoe de gelegenheid geven.
(buiten
die betrekking hebbende tot de uitgestrektheid der gron
Omtrent de klassilicatie van de dessa's naar gelang van het van
de belastbare opbrengsl der sawah's als landrente te beffen den) zijn voorts in genoemde vier gewesten vijf controleurs van
percentage, zoomede omtrent bet aantal klassen van betaling het binnenlandach bestuur werkzaam . onder de leiding van den
en de daarvoor binnen de grenzen der verordening aangenomen (waarnemenden) hoofdinspecteur der cultures.
Het verbeteren van de kaarten der voormalige kadastraalb e d r a g e n , naar welke de aanslag van de droge g r o n d e n , vischvijvers en nipabbossehen plaats vindt, worden gegevens aange statistieke opneming tot l a n d r e n t e k a a r t e n , als voor d e P r e a n g e r
troffen aan het slot van bijlage M. Het bedrag van den bruto- landrente-regeling gevorderd worden (zie St. löötï n°. 126, art. 4),
aanslag , hetwelk vóór de invoering van de nieuwe regeling voor is in den aanvang van 1900 reeds voor een deel ter hand ge
de meerbedoelde 47 districten f 1 1 1 7 9 0 1 bedroeg, steeg sedert nomen , en wel in de gewesten Cheribon , Banjoemas en Madioen.
tot t 1 2 8 0 0 2 1 , gevende alzoo eene vermeerdering met f 102 000, Daartoe zullen eerst de grondveranderiiigen worden bijgewerkt.
welke vermeerdering evenwel niet geheel voor rekening van de Met dezen arbeid is belast het tot dusver niet de bijhoudiug der
n i e n v e regeling k o m t . aangezien ook zonder hare invoering het kaarten van de kadastraal-statistieke opneming belaste inlandsen
landrentecrjfer zou zijn gestegen ten gevolge van het belasting personeel.
plichtig worden van nieuwe o n t g i n n i n g e n , eene stijging, d i e .
Belastingen, bij wijt» van landrente. in enkele bnitenbesiUingen
volgens den fwaarnemenden) hoofdinspecteur der c u l t u r e s . voor
de bewuste 47 districten, bij benadering, op ongeveer f 12HOU gelieven. Hier worden bedoeld de vertieningsbelasting en de tesangwordt berekend. Dat tot de bewuste verhooging van den aan- j neffing in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, zooslag kon worden overgegaan , moet hoofdzakelijk worden toe mede de belast ing tip sawah's en die op tegalvelden en tuinen
geschreven aan het feit, dat door de kadastrale opneming : zoowel in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana (Bali) als op
werd aangetoond, dat de belastbare gronden eene veel grootere Lombok. Aangezien nopens ileze beftingen enkel cijferopgaveu
uitgestrektheid badden dan tot dusver was vermoed. Wat de zijn o n t v a n g e n , znn die gegevens thans opgenomen in eene aan
droge gronden betreft, bedroeg deze meerbevinding zelfs ge bijlage M toegevoegde tabel (zie aldaar sub I).
middeld ongeveer 300 pet. Daarbij was in de P r e a n g e r Regent
schappen, in vergelijking met de overige gewesten waar de land
Belasting op de visclivijvers op Jam en Madura; verhuur ran
rente w e r k t , de aanslag steeds bijzonder laag. In 1896 t o c h . het visclivijvers, grollen, wis., in sommige gewesten op en huilen Juni.
jaar vóór de eerste (gedeeltelijke) invoering van de nieuwe regeling, I Op hoeveel ter zake van deze zoogenaamde landelijke inkomsten
bedroeg het gemiddelde aansiagejjfer der vast aangeslagen gronden over 1899 te rekenen viel , kan blijkcusub II van voormelde tabel.
in bedoelde residentie slechts f .'{,111 per b o u w , tegen dooreeugenomen f 4,49 voor al de overige 19 gewesten gezamenlijk. 'I
Cijns ran ili' landschappen Ier Nonrdkusl ran Celebes en van de
Wanneer men nu in a a n m e r k i n g n e e m t , dat in gemeld jaar de Sangi- en Talaut'cüanden. Eerstbedoelde landschappen hebben als
voor de landrentelieltiug aangenomen uitgestrektheid der gronden, ! schatting jaarlijks op te brengen f 6 6 0 0 , terwijl die voor de
voor 0 gewesten van .Midden-.lava g e h e e l , en voor o andere ge | Sangi- en Tulaut-eilanden. in overleg met de zelfbesturen,
westen a l d a a r , /.oomede voor Cheribon . gedeeltelijk gegrond voor 1899 herzien werd en alsnu voor alle landschappen aldaar
was op de metingen der voormalige kadastraal-statistieke opne gezamenlijk bepaald werd op f 5 2 5 0 9 (f 1015 minder dan voor
ming (verg. het verslag van 1897, blz. 1 2 1 , noot 1 ) . terwijl 1898). Ontvangen w e r d , hoofdzakelijk nog in mindering of ter
voor de Preanger Regentschappen geen andere gegevens beschik aanzuivering van achterstand over vorige jaren , respectievelijk
baar waren dan de schattingen der iulandsche hoofden, dan ligt het f 3455 en f 50 81(3. Gespecificeerde opgaven worden aangetroffen
voor de hand dat bij berekening van het gemiddelde voorde Prean aan het slot van meerbedoelde bijlage M.
ger Regentschappen naar de werkelijk aanwezig bevonden uitge
strektheid, dus per zoogenaamden > kadastralen"bonw, het verschil
1\.
AOBABJSCHI AAXOBLBOBHHIDKH; l i T ü I l ' l l . VAN OBOHD.
nog grooter moet zijn. Nadat de gegevens van het landrente-onderzoek in rekening waren g e b r a c h t , bleek dan ook dat in zeer
9 1. Jura en Madura.
vele dessa's de bestaande aanslag der landrente van sawah's zelfs
niet eens bereikte het iii de nieuwe regeling gestelde minimum
Regelingen mei betrekking lul hel grondbezit in de onderdislrielen
l'li'ilttnii en Bimdongan der afdeeling Builensurg en in de door tien
toesoeliocnan ran Soeraknrla mui hel Gouvernement lul dusver oeernedraqen enclaves in de residentie Samarang. De in de onderdistrieten
') Ufz • gemiddelden zijn berekend naar de opgaven, voorkomende in byiage Pledang en Bondongan der afdeeling Buitenzorg gelegen gron
Q van in-t verslag van 1 s:>7.
den , die deel hebben uitgemaakt van het in 1810 door h e t Gou-
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vt'riM'ini'iii gekochte particuliere land Bloeboer en neder! nietzjju
vervreemd, worden \ >or een deel geoccupeerd door niet-inlanders
<lic van de vroegere inlandscbe bezittere hef zoogenaamde erfpacbtsrecht, bedoeld bij de artt. ;i. 4 uu 5 van net reglement
omtrent de particuliere landerijen bewesten de Tjimanok (St 18;i(i
n . 1!'). hebben overgenomen, doch geen titel ren aankomst
bezitten als bedoeld in art 20 van de bepalingen omtrent de
invoering van- eii den overgang tot de nieuwe wetgeving (St.
1848 ii . 10). Deze personen v.i.ju niet al- onwettige oocupanten
van gouvernementsgrond aan te merken , omdat de (mli^t-lnRegeering sinds jaren heeft vastgehouden aan de meening, dat
bet bedoelde erfpacbtsrecht — omdat Bloeboer als een particulier
land is te beschouwen in den sin van het'voormelde regiement — vatbaar is voor vervreemding aan niet-iulanders. Was
op die wijze <le gelegenheid geopend om de bedoelde personen,
wegens de door ben geoccupeerde landrenteplichtige gronden,
iu de landrente aan te -laan, daartegenover Mond echter het
nadeel, dat nu niet alleen op Bloeboer de uitvoering werd verhinderd van de ordonnantie in Bt. 1861 n . 45, strekkende om
de occupanten van gouvernementsgrond tot het aanvragen van een
bij het Indisch Burgerlijk Wetboek omschreven titel te dwingen,
doch dal tevens op Buitenzorg nog eene groote, /.onder ingeschreven titel door inlanders geoccupeerde uitgestrekt beid grond
(en wel een gedeelte, waarop verscheidene kapitale huizen staan)
vrij van belasting moest blijven . omdat volgens de bestaande bepalingen woonerven kleiner dan ' s bouw niet landrenteplicbtig
zijn en de verponding slechts geheven kan worden van met
eenigen zakelijker titel in de openbare registers ingeschreven
perceelen. Ten einde aan dezen onregelmatigen toestand een
einde te m a k e n , is hij Kon. besluit, van 3 April 1900 i r . 52
eene regeling in het leven g e r o e p e n , die ongeveer op de volgende
grondslagen berust. De hiervoor bedoelde gronden van Bloeboer
worden verklaard té zijn domein van den Staat, in den zin van
a r t 1 van het Kon. besluit van 20 J u n i 187" (St. n . 118) en
mitsdien o n t t r o k k e n , voor zoover dit niet reeds geschied i s ,
aan de werking van het meergemelde reglement in S t 1830
n°. 1 9 , e n . voor zoover niet reeds v o o r d e n openbaren dienst
bestemd, gebracht onder de werking der bepalingen omtrent
het grondbezit, de o n t g i n n i n g en de vervreemding van grond
in de gouvernementsUnden op .lava en Madura. Van de bezitters van grond op Bloeboer zullen de inlanders dien niet meer
bezitten in erfpacht volgens bet meergemeld reglement . maar
krachtens erfelijk individueel g e b r u i k s r e c h t , en evenzoo de inlanders , d i e , na het in werking treden van voormeld Kon. besluit
van 3 April 1900. rechtverkrijgenden worden van grondbezitt e r - , als bedoeld in art. -\ van het b e s l u i t , namelijk van nietinlanders die gronden van het vroegere land Bloeboer in bezit
hebben zonder een titel van aankomst als bedoeld in art. 20
van St. 1818 n". 10. Zoodanige niet •inlanders en h u n n e nietinlandsche rechtverkrijgenden zullen in de gelegenheid worden
gesteld om een eigendomstitel voor dien grond om niet te verk r i j g e n , en (mits zij zich binnen een bij ordonnantie te bepalen
terniijii bij het bestuur doen kennen als bezitters van grond op
voormeld land) om dien titel kosteloos in de openbare registers
te doen inschrijven. Zoolang echter geen eigendomstitel aangevraagd en ingeschreven i s , zullen bedoelde niet-inlanders — ten
einde hen te nopen tot het aanvragen van een eigendomstitel —
voor den aan den landbouw dienstbaar gemaakteu g r o n d , welken zij bezitten, aan de landrente onderworpen zijn, e n , voor
de door hen bezeten e r v e n , aan ..'ene bij ordonnantie te regelen
b e l a s t i n g , tot het tweevond van het bedrag dat verschuldigd
zou zqn indien het erf verpondingsplichtig was. De eigendomstitel zal verder niet tekort doen aan eenige overeenkomst ter
zake van den grond aangegaan . vóórdat die titel verkregen
werd. In Mei jl. is den (iouverneur-Generaal de uitvoeringvan
de nieuwe regeling o p g e d r a g e n , met dien verstande dat de
afkondiging van het Koninklijk besluit. zoo uoodig, kan worden
uitgesteld, totdat het tegelijk met de iu Indiê' samen te stellen
uitvoeringsvoorschriften gepubliceerd kan worden.
De « r o n d e n , tot welker verandering van rechtstoestand gedurende bet verslagjaar al verder werd besloten . zijn d i e . welke tot
dusver toebehoorden aan den soesoehoenan van Soerakarta, maar
geSnclaveerd liggen in de afdeelingen S a m a r a n g , D e m a k , Salatiga en Ambarawa van de residentie Samarang ') en doordien

') Omtrent ht-1 In iii' sfdecliog Grobogan geSncbnrrerde Solosehe landschap
Sein zin de onderhandelingen nog nicl ton einde gebracht.

vorst aan het I ionvernement werden alge-taan bij de op blz. 2

bodoelde overeenkomst dd. 14December 1899, tegen eene hem in
maandelijksehe termijnen uit te betalen jaarlükscbe schadeloosstelling, welke, in verband niet de verschillende tijdstippen
waarop de overdracht is ingegaan of zal ingaan . is bepaald :
: voor [900 op I o7 222.(i's . voor 1001 on f 56541,68 en Toor
1902 (en elk volgend .jaar) op f 57 474,50. De overgedragen of
. over te dragen enclaves, bij de overeenkomst bedoeld, bestaan

grootendeels uit door den soesoehoenan aan Europeanen verhuurde
gronden (p.m. 14843 bouws) en voorts uit kedjawen- (onverhuurdet gronden (p.m. 1628 bouws). Deze laatste gronden (1169
bouws iu de afdeeling Salatiga en 454 in de afdeeling Demak)
zijn reeds met I Januari 19Ö0 gouvernementsgebied geworden
en daardoor onder de werking gekomen van de voor de gouveruementslanden van .lava en Madura op agrarisch en ander gebied geldende regelingen, terwijl de verhuurde gronden der b e sproken enclave- reeds voor het grootste deel op het Gouvernement zijn overgegaan, en wel sedert 2ii Februari jl. wat betreft

het land Gesangan (207 bouws iu de afdeeling Salatiga) en sedert
ld

Mei j l . . wat aangaat de landen Asinan (1107 bouws in de

afdeeling Ambarawa) en Getas (12513 bouws in de afdeelingen
Salatiga en Samarang), op welke tijdstippen de huur verstreken

i s , hetgeen ten opzichte van I n t land IMaoer in de afdeeling
Salatiga (450 bouws) op 0 Mei 1901 het geval zal zijn. Omtrent
de na de inlijving der enclaves bjj het gouvernementsgebied
aan de inlandscbe occupanten aldaar van b o u w g r o n d e n , erven
of t u i n e n , van gouvernementswege toe te kennen grondrechten,
en omtrent de voorwaarden waarop, o n d e r d e n nieuwen toestand,
de voortzetting van h u n n e ondernemingen den Fiiropeescheu
huurder- zon worden mogelijk g e m a a k t , was intusschen hel
noodige geregeld bij gonv. besluit dd. 0 Februari 1900 i r . 22.
De bedoelde inlandscbe occupanten zijn h^j deze beschikking,
gerekend van het tijdstip d e r inlijving van d e e n c l a v e s , bevestigd
in het gebruiksrecht op den door hen bezeten g r o n d e n erkend als
erfelijk individueele bezitters daarvan, ten blijke waarvan aan iederen bezitter, vanwege den resident van Samarang, te zijner tijd een
z. g. l s o e r a t i d i n " is ot zal worden uitgereikt, waarvan aanteekening is te houden in een r e g i s t e r , niet vermelding van ligging
en aanl der gromi-tukken. Tegelijkertijd is den resident opgedragen te adviseeren nopens de wensehelijkheid o m . na voorafgaande schadeloosstelling, eene zekere uitgestrektheid bouwgronden aan ir wijzen tot ambtsvelden van de hoofden e n overige
bestuursleden der dessa's. Jegens de eigenaren der bedoelde
huurondernemingen verklaarde het Gouvernement zich b\j de
aangehaalde beschikking bereid o m , nadat de huurovereenkomsten met den BOesoehoenan zonden verstreken zijn, hun de noodige
«ronden ai' te s t a a n , deels in erfpacht, deels met recht van
eigendom of o p s t a l , mits zij zich daartoe tijdig aanmelden , onder
overlegging van kaarten en meet b lieven. Met het recht van erfpacht Op den voet der bestaande bepalingen, en tegen een nader
v a s t t e stellen c a n o n , bet bedrag van f 5 per houw 's jaars niet te
boven g a a n d e , zijn af te s t a a n : 1 . de gronden , ingenomen door
aanplantingen van overjarige gewassen , wier producten bestemd
zijn voor de Europeesche markt . niet inbegrip van de daarin

geënelaveerde en van de. in overleg met het plaatselijk bestuur

nader aan te wijzen . tot afronding van de grenzen benoodigde
b o u w g r o n d e n , erven of tuinen der inlandscbe bevolking, en 2'.
wat betreft Gesangan en IMaoer, ook d e t o t die ondernemingen
behoorende zoogenaamde reserveterreinen, een en ander echter
onder voorbehoud, dat de betrokken inlandscbe occupanten voor
het definitief prijsgeven van hunne gebruiksrechten op bouwgronden , erven of tuinen vooraf — naar genoegen — worden
schadeloosgesteld. Iu eigendom ot met recht van opstal werd
voor de ondernemers der bedoelde vier buurlanden verkrijgbaar
ge-ti ld dat deel der gronden , gelegen buiten de voor uitgifte
in erfpacht m aanmerking komende t e r r e i n e n , waarop w o o n - e n
pakhuizen of andere ten dienste van de ondernemingen strekkende etablissementen zijn gebouwd.

Conversie mn communaal in erfelijk individueel grondbezit. Het
Kon. besluit van 11 April 1885 n . 22 (St. n°. 102), houdende
regeling van de wij/o waarop de conversie kan worden tot stand
g e b r a c h t , vond in 1899 geen toepassing.
\ ervanging van de periodieke verdeeling der commnnale bouwgronden door het stelsel van vaste a a n d e d e n kwam iu 1S99,
evenals in bet daaraan voorafgegane jaar (zie vorig verslag,

blz. 94). alleen:; voorin de gewesten Pekalongan en Japara, waar
respectievelijk dessa's van het district Batang en 2 de&sa's van
bet district Tjendono tot die verandering besloten.

lijjlage C.
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Vervanging van erfelijk individueel grondhetil door agrariichen
eigendom. Tot liet rerkrggen van agrarischen eigendom, op den
voet van bel Kon. besluit van 16 April 1872 n". 20 (8t. n M 1 7 ) ,
werden gedurende 1809 (in fl gewesten) 92 aanvragen, betrek
king hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid van ruim
275 bouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op uit. 1*98
onafgedaan gebleven 56 aanvragen voor ruim 210 bouws (door
het niet medetellen van 1 aanvraag in Kediri voor ruim 4'/i
bouws, t. a. p, van het vorig verslag opgegeven als 55aanvra
gen voor bijna 214'/] bouws), in 1899 te behandelen vielen 148
aanvragen voer ruim 494 bouws. Van deze 148 aanvragen wer
den er 66 toe- en 2 — omdat op de gronden door anderen
rechten werden uitgeoefend — afgewezen, respectievelijk betreffende eene uitgestrektheid van ruim 235 en onge
veer - bouws, terwijl een viertal aanvragen betreffende ruim
7'/a bouws werden ingetrokken. In verband met de nieuwe
toewijzingen was bij het einde van 1800 de uitgestrektheid
der tol dusver door inlanders in agrarischen eigendom verkregen
gronden — in 10 gewesten op .lava — gestegen tot ruim 6438
bouws (toegewezen ingevolge 148(5 aanvragen), terwijl voor nog
ruim 240 bouws 70 aanvragen in behandeling I leven (verg. de
gewestelijke opgaven in tabel II van bijlage X).
I)e voornaamste beweegreden voor het aanvragen van agrari
schen eigendom bleet' steeds de behoefte aan meer rechtszeker
heid, vooral wat betreft nalatenschappen bij versterf.
Verhuur van in agrarischen eigendom verkregen gronden had
plaats in de gewesten Bamarang, .lapara, Soerab&ijaen Madioen,
voornamelijk voor de beplanting met suikerriet en indigo.
Van net recht om op agrarischen eigendom hypotheek te
vestigen , werd ook in 1899 geen gebruik gemaakt.
Verhuur van grond duur inlander» aan niel-inlandert. Blijkens de
voor deze rubriek ontvangen opgaven (zie sub I van bijlage N)
■werden in 1899 in de gouvernementsresidentiën op Java (uitge
nomen Batavia, Bantam en Krawang, waar, evenals in de resi
dentie Madura, weder geen grondverhuringen als de hierbedoelde
blijken te zijn voorgekomen), op den voet van de in 1895 (St.
n". 247) herziene huurordonnantie, 30 142 huurovereenkomsten
geregistreerd, betrekking hebbende op 185 801 bouws (zijnde
16 828 overeenkomsten minder, doch 8464 bouws méér dan in
1898). I laarvan maakten 28 bouws agrarischen eigendom u i t :
69 032 bouws bestonden uit erfelijk individueel bezeten gronden
of'uit vaste eens voor altijd aangewezen aandeelen in communaal
bezit; 90 604 bouws maakten deel uit vau communaal bezit met
periodieke verdeeling of met niet voor altijd aangewezen vaste
aandcelen , terwijl de overige 26 142 bouws ainbtsvelden waren.
Naar hun cnltuurtoestand waren bedoelde 185 801 bouws te
verdeelen in 177 411 bouws sawali, 8382 bouws tegalveld en 8
bouws erf. Daarvan waren bestemd : voor de teelt van suikerriet
171453, van indigo 2401, vau tabak 8479, van padi alleen 2027,
vaa padi en tweede gewassen 134, van katjang 407, van andere
gewassen 785 en voor de oprichting van door het hoofd van
plaatselijk bestuur vergunde opstallen 115 bouws. Wat de over
eengekomen huurtermijnen en huursommen betreft, zij naar
voormelde bijlage verwezen.
Het oordeel omtrent de werking van de nieuwe regelen be
treffende de inlandsche grondverhuringen bleef over't algemeen
gunstig. Ook thans kwam het evenwel enkele malen voor dat,
ten gevolge van overlijden , veroordeeling en , waar het ambtsvelden betrof, door ontslag van dessabestuurders, de onderne
mers , in verband niet het bepaalde hij art. 3 der ordonnantie,
genoodzaakt waren de huursom geheel of gedeeltelijk andermaal
te betalen. Opzettelijke verwisseling van de ledenvan betdessabestuur, om met de aangehaalde bepaling hun voordeel te doen.
werd echter niet geconstateerd. In een enkel geval (in Pekalongan)
was bij het onder/.oek der commissie, ten overstaan van welke
de verhuring van de bij art 4 der ordonnantie bedoelde cate
gorieën van sawahgrond behoort te geschieden . - t van het aantal
deelgerechtigden in de te verhuren gronden niet aanwezig.
In de gewestelijke verslagen wordt melding gemaakt van 39
overtredingen (29 door Europeanen en 10 door Chineezen),
waarvan er één het gevolg bleek te zijn van misverstand.
Het rapport van de op blz.05 van liet vorig verslag bedoelde
(sedert bij gouv. besluit van 20 Augustus 1800 n°. 14 ontbonden)
commissie omtrent het door haar ingesteld plaatselijk onderzoek
naar de wijze, waarop de nieuwe regelen omtrent de inlandsche
grondverhuringen ten uitvoer werden gelegd en naar de daarop
.•oefende controle, werd in den loop van 1899 ingediend en
was, tijdens de afsluiting in Indiè* van de mededeelingen voor
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.

dit hoofdstuk, met de daaruit voortgevloeide voorstellen bij de
[ndische Regeering in behandeling.
Ontginning door inlonden van woesten (niet tol ie deua'i belworenden) grond. Uit de in bijlage X , sub I I I , opgenomen ge
westelijke statistiek omtrent de gevallen , waarin gedurende 1899
de ontginnings-ordonnantie van 29 Februari 1806 (St. i r . 44)
werd toegepast, blijkt dat in gemeld jaar aan 28668 inlanders
(aan 17600 door districtshoofden en aan 11050 door hoofden
van plaatselijk bestuur) vergunning werd verleend om domein
grond te ontginnen, en wel tot eene gezamenlijke uitgestrektheid
van 22 879 bouws, welk laatste totaal in 1898 bedragen had
30300 bouws, te ontginnen door 80061 aanvragers. Van de vóór
1899 verleende vergunningen van dezen aard kwamen er in dat
jaar 760 te vervallen (in 1898 833), betrekking hebbende op 660
bouws (in 1898 826 bouws), in hoofdzaak wegens het niet nako
men van de bij de vergunning gestelde voorwaarden. Ook nu
werd slechts in enkele gevallen bij het verleenen van de ver
gunning ontheffing verleend van de verplichting tot bet aanleggen
van terrassen ter voorkoming van het afspoelen van de bouwkruiu.

en Hezoeki.
Van de door districtshoofden afgedane aanvragen werden er
327 afgewezen, betreffende 150 bouws; onder de door hoofden
van plaatselijk bestuur afgedane aanvragen telde men 1001 af
wijzingen , betrekking hebbende op 2324 bouws. De afwijzingen
geschiedden in het algemeen op soortgelijke gronden als daarvoor
blijkens vorige verslagen hadden gegolden.
De in 1899 opgedane ondervinding bij de toepassing van de
ontginnings-ordonnantie bracht in het tot dusver door de ge
westelijke bestuurders uitgesproken gunstig oordeel omtrent hare
werking geen verandering. Bij het tegengaan van overtredingen
van de ordonnantie werd van de zijde der districtshoofden over
't algemeen de noodige medewerking ondervonden ; wat de dessahoofden betreft, was dit in mindere mate het geval.
Uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1899 werden in erf
pacht toegesegd 86 perceelen, tegen 76 in 1898 en 124 in 1897.
Van deze 86 perceelen werd er 1 in hetzelfde jaar ook reeds af
gestaan , en daar nog kon worden besloten tot de uitgifte van
206 perceelen, waarop in vorige jaren erfpachtsree ht was toege
zegd, werden derhalve in 1899 in het geheel afgestaan 207 per
ceelen , tegen 133 in 1898 en 99 in 1897.
Het aantal gedurende 1899 ingeschreven, dat wil zeggen door
de aanvragers aanvaarde, perceelen bedroeg 147 (waarvan 96 die
in 1800, en 51 die in vorige jaren waren afgestaan). gezamenlijk
groot 47 859 bouws, tegen 103 perceelen. tot eene gezamenlijke
uitgestrektheid van 29 115 bouws, in 1898. Vau de in 1899 aan
vaarde perceelen. welke, met uitzondering van 1 door een Chinees
aanvaard, alle ten name van Europeanen of cultuurmaatschappijeu werden ingeschreven, waren er 21 bestemd tot uitbreiding
van bestaande ondernemingen, zoodat zij niet voor den vollen
termijn van 75 jaren werden afgestaan , doch voor den verderen
duur van het reeds op die ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht. Ten opzichte vau 3 perceelen, alle in de Preanger Kegentscbappen, werd in de erfpachtsakte het beding opgenomen
dat de teelt van koffie zou zijn uitgesloten.
Voor 18 van de in 1800 aanvaarde 147 perceelen werd de canon
bepaald op f 1 per bouw 's jaars . terwijl met betrekking tot de
129 overige de pachtsommen uiteenliepen van i' 1,25 tot f 5 of
f' 6 per bouw 's jaars (de laatste twee bedragen respectievelijk
voor I perceel in Soerabaija en 1 perceel in rasoeroean). Voor
twee van de tot de eerste categoriebehoorendeperceelen, inde
Preanger Regentschappen gelegen, i- evenwel bepaald dat de
canon slechts f 0,50 zal bedragen gedurende den rijd dat de
gronden uitsluitend tot weiland gebezigd worden. Tot hetzelfde
bedrag werden, voor veeweiden in evengenoemd gewest, twee
perceelen afgestaan, zullende dit bedrag echter tot f 2 worden
verhoogd, bijaldien de perceelen voor cultuurdoeleinden worden
gebruikt. Ten aanzien van een tol de tweede categorie behooreud . in Kediri gelegen perceel werd de canon op f 1 bepaald
voor zoolang het wordt gebezigd voor de teelt van ter reboisatie
bestemd houtgewas.
Werd. zooals hiervóór is vernield, het areaal van de in erf
pacht uitgegeven gronden, ten gevolge van de aanvaarding van
nieuwe perceelen, in 1800 met 47850 bouws vergroot, het onder
ging daarentegen eene vermindering met 8341 bouw-, wegens
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terugneming door het Gouvernement van 21 perceelen (I inde
PreangerRegentschappen, 5 in Pasoeroean, l in kadoe. 7 in
Kedin en l in Bezoeki) en Tan een gedeelte van één perceel in de
Preanger Regentschappen. Aangezien op uit. IN98 in erfpacht
werden bezeten 1830 perceelen , ter gezamenlijke grootte van
487 025 bouws (2 perceelen en 727 bouws méér dan in liet
vorig verslag weid opgegeven, zijnde thans eerst melding gemaakt van de inschrijving in 1894 van de perceelen Santosa
I en II in de Preanger Regentschappen), zoo was, als gevolg
van de besproken veranderingen , bedoeld areaal bij liet einde
van 1899 geklommen tot 526 548 bouws, verdeeld in 1956 perceelen. Hij de vorenstaande opgaven wordt uitsluitend gedoeld
op die gronden, waarop, toen zij in erfpacht werden afgestaan, nog geen titel was gevestigd. Bovendien waren nog, als
in erfpacht bezeten, ingeschreven 95 perceelen (41 425 bouws),
uitmakende gronden, welke, toen zij in erfpacht werden uitgegeven, reeda als huurgronden te boek stonden. ') Dit tabel IV van
de meervermelde bijlage X blijkt hoe de voormelde 520 548 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.
Hij liet einde van 1899 bedroeg, in alle gewesten gezamenlijk,
het aantal nog in de openbare registers in te schrijven , reedafgestane perceelen 150, betrekking hebbende op 18 809 bouws,
en dat dm- perceelen, welke toegezegd maar nog niet afgestaan
waren, 303, met eene uitgestrektheid van 187 980 bonws. Cijfers
per gewest vindt men mede in voormelde! tabel IV.
Ongerekend 2 beschikkingen op aanvragen , die slechts de herhaling waren van vroeger reeds geweigerde verzoeken, werden in
1899 90 erfpachtsaanvragen afgeweten, tegen 150 in het voorafgegane jaar. In 14 van de 90 gevallen geschiedde de afwijzing door
den directeur van binnenlandsch bestuur, ingevolge de hem in 189(5
overgedragen bevoegdheid. Aan de door den Gouverneur-Generaal genomen afwijzende beschikkingen lag in vele gevallen weder
de overweging ten grondslag, dat de begeerde gronden beschikbaar moesten blijven voor de inlandsche bevolking, en wel voor
de uitbreiding van haar eigen landbouw, het inzamelen van boschproducten of het weiden van vee. Voor 81 gevallen gold als reden
van afwijzing de overweging dat het op de gronden aanwezige
bosch uit een hydrologisch en klimatologisch oogpunt behouden
diende te blijven, terwijl in 16 gevallen de belangen van de
gouvernementa-koffiecultuur of die van de vrijwillige koffieteelt
der bevolking, hetzij als eenige , hetzij als bijkomende reden.
tot afwijzende beschikking noopten.
De openbare aanbieding in erfpacht (zie de Jav. Courant van
1 December 1899) van een 304 bouws groot perceel, met name
NgalindoengKaler of Tjipadarangkong, gelegen in het district
Radjamandala (afdeeling Bandong der residentie Preanger Regentschappen), waarvoor de inschrijving op 2 April jl. werd
gesloten, viel zeer bevredigend uit, aangezien het perceel, waarvoor de minimum-erfpachtssom op f 2 per houw en per jaar
wa- bepaald . tegen een canon van f 7 kon worden toegewezen
aan den hoogsten inschrijver (de andere bedragen waarvoor werd
ingeschreven beliepen f 2.i$0 . f 4,10 . f 4,11 en f 5,10). Het voornemen bestaat om in 1900 in hetzelfde gewi st nog een tweede
perceel in erfpacht aan te bieden, en wel in het district Tjikondang der afdeeling Tjiandjoer.
liet over 1899 door de verschillende erfpachters op Java — ook
door beu. die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten,—
aan canon verschuldigde bedroeg f 1 2(51 370. Omtrent de aanzuivering, ook over vorige jaren, zij verwezen naar tabel V van
bijlage X.
Naar aanleiding van zoo bier te lande als in Indië van belanghebbenden bij de particuliere koffiecnltuur op .lava ontvangen
rekesten om. in verband met de minder gunstige resultaten,
welke deze tak van landbouwbedrijf
in den laatsten tijd beeft
opgeleverd, de hulp der KeLreering te mogen ondervinden, is
in Januari jl. besloten om, in urgente gevallen en binnen zekere
grenzen . verzoeken van erfpachters van koffieperceelen om gedeeltelijke kwijtschelding van reeds verschenen canon over eenig
jaar in gunstige overweging te nemen. Om daarmede ten aanzien
van adressen om gedeeltelijke kwijtschelding van canon over 1899
rekening te houden . zijn , bij circulaire van den directeur van
binnenlandsch bestuur dd. 10 Maart .jl.. aan de hooiden der
gouvernementsresidentiën op .lava (Rembang uitgezonderd) de
beginselen ontvouwd, welke de Regeering in deze denkt te volgen.
'i Zie vuur de cijlirs ia-r gewest liijl;e_v X van 't vorig VCTllag (Ms, 4 .
noot o).

Hij de hermeting van een door bet Gouvernement gedeeltelijk
terug P' nemen perceel bleek de werkelijke grootte meer te bedragen dan waarvoor het was afgestaan. Ter Voorkoming van
ui! dergelijke verschillen voort te vloeien moeielijkbeden, o. a.
Wal betreft het aantal bonus in rekening Ie brengen voor de
betaling van canon — hoedanige verschillen niet te verwachten
zijn waar, ZOOals in de laatste jaren op Java eu Madura, de uit
te geven perceelen steeds vanwege het kadaster worden opgemeten — zal voortaan, wanneer in de buitenbezittingen gronden
in erfpacht word
tfgestaan, welker voorafgaande opmeting
— y.oo daartoe bij uitzondering wordt overgegaan (zie art. I ,
al. 2 , van St. 1891 n . 4 en St. 189:! n . 151) — nietd o o r een
ambtenaar van het kadaster mocht zijn geschied , bij de eventueele toezegging van het erfpaehtsreehi uitdrukkelijk zijn te
itipuleeren de niet-aaniprakelijkbeid van partijen voor eventueele
meer- of minderbevinding van de in den meetbriei vermelde
oppervlakte.
()]> eenige verzoeken om gronden in de afdeeling Malaug
(residentie Pasoeroean) in erfpacht te verkrijgen, werd door de
Indische Kegeering in Januari jl. opnieuw (zie het verslag van
1895, blz. 109) te kennen gegeven, dat ook in de toekomst in
genoemde afdeeling geen verdere uitgifte van gronden onder
bedoelden titel zal plaats vinden , tenzij waar liet geldt kleine
stukken grond . geënclaveerd tusschen of aan vele zijden begrensd
door bestaande erfpachtsondernemingen.
Ten aanzien van 4 perceelen in Pekalongan , bij welker uitgifte in 1898 en 1896 het beding was gemaakt dat de teelt van
koffie zou verboden zijn , werd dit verbod opa-,dieven. Evenzeer
werden met betrekking tot drie erfpachtsperceelen in de Preanger
Regentschappen ingewilligd de door belanghebbenden gedane
verzoeken om ontheffing van den hun bij de erfpachtsvoorwaarden opgelegden ondernoudslast betreffende de langs en over
hunne gronden loopende wegen.
Vervanging van huur door erfpacht. Ook in 1899 kwam noch
zoodanige vervanging, noch vermindering in aantal (95) of uitgestrektheid (41 425 bouws) van erfpachtsperceelen , welke uit
gewezen huurgronden bestaan, voor.
Verhuur van grond. In de voor landbouwdoeleinden in huur
afgestane oppervlakte (840 bouws, uitmakende 2 perceelen)
kwam in lt99 geen verandering.
Voor andere doeleinden werden in 1899 acht stukken gouvernementsgrond, namelijk één te Tandjong Priok (Batavia), één
ter hoofdplaats .Soerabaija, en zes in Rembang, tot wederopzeggens verhuurd. Te dezer zake waren op uit. 1899 van kracht
23 overeenkomsten . namelijk voor terreinen te Tandjong Priok
8 , in de'residentie Rembang 0 , ter hoofdplaats Soerabaija 7 en
te Banjoewangi 2. De huursommen dezer gronden zijn in de
meeste gevallen op eene vaste som per maand of per j a a r . en
anders per M*. (f 0,40 en f 0,60 "s jaars) bepaald. Het verschuldigde bedroeg respectievelijk f 1722, f 8 5 , f 2400 eu f 1190.
Verkoop van grond. De kleine stukken grond , die gedurende
1899 voor woonerven en nijwrlieidsinrichtingeii doorliet Gouvernement aan particulieren in eigendom werden afgestaan , besloegen (ongerekend één perceel in de Preanger Regentschappen,
waarvan de grootte niet is opgegeven) in het geheel 1 846 492 M1.,
uitmakende ruim 260 bouws, waarvoor aan koopsommen bedongen werd f' 182'J44. Gespecificeerde opgaven daaromtrent zijn
te vinden in tabel VI van bijlage N.
Uitgifte van grond met recht van opstal.De onder dezen titel gedurende 1899 door het Gouvernement aan particulieren afgestane
kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk ruim 144
bouws. waarvoor door de verkrijgers verschuldigd was f 40 355
(zie voormelde tabel VI).
Uitgifte van grond: a. met recht van gebruik; h. in bruikleen. Terwijl gedurende 1899 het afstaan van gouvernement-grond in
bruikleen in 't geheel niet voorkwam, bepaalde zich de uitgifte
met recht van gebruik tot één perceel ter hoofdplaats Hatavia.
Beschikking daar het Gouvernement over grond, in het bezit run tierden.
Onteigening bij minnelijke schikking van voor de uitvoering van
'slauds werken benoodigde gronden, bij de inlandsche bevolking
in gebruik, had in 1S99 o. a. plaats ten behoeve van den aanleg
van irrigatiewerken in de residentiën Preanger Regentschappen,
Cheribon, Tagal, Samarang, Rembang, Bezoeki, Hagelen en
Kediri. Kon in eerstgenoemd gewest met f 15 a f 30 en in Hagelen
(ook voor het afstaan van gronden ten beboeve van het herbewoudingsplan in een paar afdeelingen aldaar) zelfs met f 12,50
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a !' 15 pet bouw als koopprijs worden volstaan, de in S a m a r a n g ,
Bezoek] en Kediri besiede prijzen waren . ii. verband niet de
ligging der gronden en andere omstandigheden, veel booger;
aldaar w e r d , voor respectievelijkp. m. 6 , ruim 1' | 0 en ruim 7 ' m
b o u w s , betaald f 1757. )' 525 en i 1767, d. i. gemiddeld i>eihouw f 2 9 8 , f 477 en f 2 4 9 . Nopens de bedoelde onteigeningen
in Cheribon en RembangzQn geen gegevens verstrekt, en nopens
die in Tagal is alleen gemeld . dal in 't geheel betaald werd
f 6 2 9 9 . Voorts werden in de residentiên Soerabaija enBezo«-ki,
respectievelijk ten behoeve van d e n a a n l e g van de ipoorwegüjnen
Groebeng— Kalimas ü o s t en Kaliaat— Banjoewangi, gronden overgenomen, ter uitgestrektheid van ruim 10 en p . m.657» bouw»,
tegen betaling ren f 15419 en f 2 8 5 8 0 , d. i. gemiddeld f1584
en f 480 per bouw.
ij 2.
1 .

Buitenbesitlingen.
liuiivernrmenUlnnden.

Frrliuur van grond door inlander» aan niet-mlander».
In 1899
vonden van de vier t o t dusver n i t g e r a a r d i g d e regelingen omtrent
dit onderwerp alleen die voor de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en voor de Minabassa-districten der residentie Men ado toepassing, daar ditmaal in de gewesten Lampongsche Districten en Amboina groudverhuur door inlanders
aan niet-inlanders niet voorkwam. In de Minahassa werden slechts
twee overeenkomsten ter registratie aangeboden , te /amen de
huur van slechts 1 bouw betreffende, terwijl aangaande de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo enkel is gemeld dat
de c o n t r a e t e n . waarvan het aantal n i e t is opgegeven, betrekking
hadden op gronden in de afdeelingen Eendongon . Amoenthai
en Doesoeulanden , welke bestemd waren voor de oprichting van
woningen en tabaksloodsen.
Ontginning door inlanders run domeingrond. Op den voet van
de voor de residentie Menado geldende bepalingen (St. 1896
n". 107) werd in 1899, evenals in h e t voorafgegane j a a r , alleen
in de Minahassa domeingrond aan inlanders ter o n t g i n n i n g afg e s t a a n , en wel in de (voormalige) afdeeling Belang, w a a r a a n
25 personen v e r g u n n i n g werd verleend tot ontginning van 41
b o u w s . terwijl IIHJ.' :;r> aanvragen in b e h a n d e l i n g bleven. Slechts
één geval van overtreding der ordonnantie werd geconstateerd
en berecht.
uitgifte van grond in erfpacht. Terwi 1 in 1898 26 aanvragen
om uitgifte in erfpacht van domeingrond i n de bnitenhezittingen
tot afdoening waren gekomen, was dit in 1899 liet geval ten
opzichte van 40 a a n v r a g e n , van welke er 14 afgewezen werden.
De 26 ingewilligde, betrekking hebbende op een gelijk aantal
perceelen, tot eene bjj schatting berekende gezamenlijke uitgestrektheid van 94879 bouws, waren over vijf gewesten aldus
verdeeld: •"> voor 1256 bouws in de Padangsche Bovenlanden;
] voor 76 bouws in de afdeeling Kroë der residentie Benkoelen, 11
in de residentie Lampongsche Distrieten (namelijk 7 voor 27158
bonws in de afdeeling Ommelanden van T e l o k f i e t o n g , 1 voor
oL4 bouws in de afdeeling Katimbang en 8 voor 19170 bonws in
de afdeeling Semangka), 1 voor 11'000 bouws in de afdeeling
Iliran en Banjoeasin der residentie Palembang en 8 in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van liorneo (namelijk 8 voor
18560 bouws in de afdeeling Martapoera, 1 voor 1995 bouws in
de afdeeling A m o e n t h a i . 2 voor 10 440 bouws in de afdeeling
E e n d a n g a n en 2 voor 8910 bonws in de afdeeling Doesoenlanden).
H e t beginsel om niet dan bij uitzondering den canon lager
te stellen dan het in 188H aangenomen maximum van f 1 per
bouw ' s j a a r s , tenzij het streken g e l d t , waarvoor een lager bedrag vooralsnog aanbeveling schijnt te verdienen tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere landbouwnjjverheid,
werd ook thans weder toegepast. Slechts ten aanzien van 2 v a n
de 26 perceelen (één in elk der gewesten Benkoelen <n l'aleinbang) werd van h e t maximum afgeweken , en als maatstaf respectievelijk f 0,50 en f 0,10 per bouw ' s j a a r s aangenomen.
Ingeschreven, dat is door de aanvragers (allen Europeanen of
handel- en cultuurmaatschappijen) aanvaard, werden in 1899 15
perceelen , gezamenlijk groot (meerendeels n a a r schatting) 75 720
bouws, namelijk 1 van de 26 in 1899 afgestane perceelen en
14 vroeger afgestane (8 in 1898, 1 in 1897, 2 in 1896 en 8 in 1898).
Voor 11 van deze perceelen is als maatstaf van canon aangenomen
het maximum van f 1 per bouw ' s j a a r s , doch voor de 4 andere
slechts f 0225 en f 0.10 (verg. tabel I V van bijlage X). Onder
de 26 perceelen tellen er 3 (in de Padangsche Bovenlanden),
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welke voor minder dan 75 jaar werden afgestaan, omdat zij bestemd
waren tot uitbreiding van reeds vroeger uitgegeven perceelen.
Van de vóór 1899 aanvaarde perceelen in de buitenbezittingen
werden er gedurende dat ,jaar I geheel en 2 gedeeltelijk door liet
Gouvernement t e r u g g e n o m e n , hetgeen het areaal dererfjpaehtogTOnden aldaar deed verminderen met respectievelijk 12832 en
791 bouws. In verband hiermede en door inschrijving van de in
1899 aanvaarde perceelen stonden bij h e t einde van dat jaar i n de
gouvernementalanden der buiten bezittingen te boek (verg. de
vorenbedoelde tabel IV') 208 erfpoohtsperoeelen . waarvan 207
eene uitgestrektheid of geschatte uitgestrektheid besloegen van
524533 bouws, terwijl voor 1 perceel, uitmakende de oostelijke
groep der Postiljon-eilanden, de grootte of geschatte grootte niet
bekend is.
Ingevolge St. 1886 n \ 89 was in 1899 nog alleen voor de
g r o n d e n , die vóór 1^91 waren a a n v a a r d , canon te b e t a l e n ,
derhalve voor 127 perceelen, gezamenlijk te boek staande voor
211614 bouws. Het verschuldigde beliep f 5 5 1 4 6 . Omtrent de
aanzuivering gedurende 1899, ook wegens achterstand over
vorige j a r e n , zie tabel V van bijlage V.
Afgeweten werden in 1899 II a a n v r a g e n , namelijk 3 die respectievelijk van 1892, 1895 en 1896, 4 die van 1897, 8 die van
1898 en 1 die van 1899dagteekenden. I n 4 g e v a l l e n , betrekking
hebbende op gronden in de Zuider- en Oosterafdeeling van
B o r n e o . geschiedde de afwijzing, omdat de gronden reeds aan
anderen waren afgestaan; 1 perceel in de Padangsche Bovenlanden kon niet worden afgestaan, omdat de inlandsclierechthebbenden niet geneigd waren om afstand te doen van de op de
gronden voorkomende o n t g i n n i n g e n : in 4 gevallen , betrekking
hebbende op gronden in Palembang en Benkoelen , gesehiedde
de afwijzing uit overweging d a t de gronden gereserveerd dienden
te blijven voor de uitbreiding van den inlandschen l a n d b o u w ;
voorts konden 2 der aangevraagde perceelen — in Tapanoli —
niet als woest worden a a n g e m e r k t . wijl daarop door de inlandsche
bevolking het recht van o n t g i n n i n g werd uitgeoefend . terwijl 3
a a n v r a g e n , betrekking hebbende op gronden in P a l e m b a n g ,
miesten worden afgewezen , aangezien de aanvragers voornemens
waren den grond uitsluitend te bestemmen voor de oprichting
van gebouwen.
Met betrekking tot de in 1893 genomen beslissing om een
aantal erfpachtsaanvragen voor gronden in bet gouvernement
Sumatra's Westkust in advies te h o u d e n , totdat, zou zijn uitgemaakt welke gedragsljjn zou worden gevolgd ten aanzien van de
plannen tot uitbreiding in gemeld gewest van de koffiecultuur
als volksbelang (zie bet verslag van 1894, blz. 9 4 ) , kan thans
worden gemelil d a t , aangezien gebleken is d a t , zonder gevaar
voor de belangen van de inlandsche bevolking en voor die der
gouvernementskoffiecultuur, in gemeld gouvernement nog belangrijke uitgestrektheden woeste grond v o o r d e particuliere
landbouwiiijverbeid beschikbaar kunnen worden gesteld, de
waarnemende gouverneur in April jl. is aangeschreven bedoelde
aanvragen thans geleidelijk in behandeling te nemen.
Verhuur van grond. I>e bestaande overeenkomsten t e r z a k e van
de verhuring door het Gouvernement van de landen Laijang en
Totaka in de afdeeling Makasser , van eenige met klapperboomen
begroeide eilandjes der residentie T a p a n o l i , zoomede van sagoedoessons <>p Cerom, bleven in 1899 voortloopen, of werden tegen
dezelfde of hoogere huursommen vernieuwd. Uit dien hoofde was
over 1899 verschuldigd respectievelijk f 7 8 1 , f 489 en f 3 7 0 1 ,
of in "t geheel f 4 9 2 1 , waarvan in den loop van d a t j a a r f 1 6 9 3
werd voldaan. Daar de achterstand over vorige jaren geheel werd
aangezuiverd. bleef op uit. 1899 nog aan huur verschuldigd
f 3228. In Boeleleng (Bali) worden eenige domeintuinen en sawah's
aan de bevolking v e r h u u r d , doch hoeveel ter zake in 1899ontvangen w e r d , blykt niet (in 1898 was het bedrag f 3872). Over
di' domeintuinen op Lombok , die in de laatste jaren mede van
landswege aan de bevolking in huur werden afgestaan, werd in
1899 grootendeels op andere wijze b e s c h i k t , zoodat de v o o r d a t
j a a r verhuurde uitgestrektheid weder veel geringer was dan in
189S . in verband waarmede de' bedongen huursommen daalden
van f 1824 tot f 896.
Uitgifte run grond in eigendom en met reelit run opttal. T e d e z e r
zake- /.ij verwe/en naar de gewestelijke opgaven in tabel VI van
bijlage N .
2 . lofandsrhe rtatrn.
Ter Sumatra's Oostkust

werden

in

1899 door den resident
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goedgekeurd 28 doot inlandsche zelf besturen aldaar met partiouJ [ere ondernemers gesloten landbouwovereenkomsten, gezamenlijk
betreffende 56 738bouwB, «MI 2 contraeten voor houtaankap, vim
Melk'' laatste concessies de grootte en ligging niet gijn opgege\en.
Van de landbouwovereenkomsten badden er 5 betrekking op
14000 bouws gronden bi Tamiang, 6op 18500 bouws in Langkat. 5 I>I' 'I 506 bonws in Serdang, 8 op 4800 bouws in Padang
en Bedagei, 8 op 5114 bouws in BatoeBaraen ! op2818bouws
in Assaban. Daarentegen werden , met onderling goedvinden van
partyen , ol wegens niet nakoming door de ondernemers van
hunne verplichtingen, ontbonden verklaard 10 landbouwover
eenkomsten (gezamenlijk betreffende 18188 bouws), als: 2 in
Serdang, 2 in Padang en Bedagei, 8 in BatoeBara en 3 in
Assaban . zoomede ■_' concessies roor boutaankap in Bengkalis.
Ten gevolge ran een en ander bedroes op uit. 1899 bel aantal
in genoemd gewesl 11<>^>- van kracht zijnde concessies voor land
bouw- of boutkapondernemingen , volgens de voor dit hoofdstuk
ontvangen opgaven, 283. tegen 270 op h«*t einde van 1S98.
In de residentie Etiouw en onderhoorigheden werd in 1899 ran
tuurswege goedgekeurd eene door bet in'andscb zelfbestuur
van Lingga-Eiouw verleende landbouwconcessie in de af deeling
Tandjong Pinaug, voor 2020 bonws. De in Augustus 1897 door
gemeld zelfbestuur met een Europeeschen ondernemer gesloten,
en sedert in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap
-Industrie-maatschappij Blakang Padang" ingebrachte overeen
komst, tot verhuring van het in Straat Singapore gelegen eiland
Blakang Padang (zie blz. 70 van het verslag van 1898, en bjjlage D\ sul) n . XLIX van dat van 1899), werd bij suppletoire
overeenkomst dd. 16 Augustus 1899 (goedgekeurd bij gouv.
besluit dd. 19 December 1899 n°. 25) zoodanig gewijzigd dat de
buur thans niet meer in de eerste plaats is aangegaan ten be
hoeve van het drijven van eene petroleumindustrie, maar voor
industrie- en handelsdoeleinden in 't algemeen, waarbij alleen
het drijven van mijnbouw is uitgesloten.

'•hen Baliër- en Sassaks (verg. vorig verslag , blz. 98) nog
68 dergeljjke geschillen behandeld, waarbij in 20 gevallen par
tijen tot eene mi n nelij i<e schikking konden worden gebracht en
in de overige, na opmeting van den grond in geschil, de be
slissing van den resident werd ingeroepen. B\j het einde des jaars
kwamen geen geschillen meer voor. zoodat de arbeid der com
missie als geëindigd kan worden beschouwd;
In de afdeelingen Boeleleng en Djembrana, opBali, hadden
ook thans weder geene andere opnemingen plaats dan die, welke
noodig waren voor eene juistere kennis van de uitgestrektheid
der landrentepliehtige gronden.
S 2. Kadaster.
Bh' het einde van 1899 bedroeg de actieve sterkte van het
technisch personeel bij den kadastralen dienst 53 Europeesche
ambtenaren (waaronder 8 tijdelijke -), als bedoeld bij het op blz.
99 van het vorig verslag besproken Kon. besluit van 25 Februari
1899 n . 42 (zie St. 1899 n . 15:1 en Bijbl. St. n .5415), en 418
niantii's. Voor de metingen en het verzamelen van gegevens in
het belang van de landrenteregeling waren gedurende gemeld jaar
gemiddeld werkzaam 16 kadaster-ambtenaren, met 160mantri's.
Cjjferopgaven betreffende de voornaamste verrichtingen van
het kadaster over 1899 (ook wat betreft de bijhouding van de
kaarten en registers der vroeger in Cheribon en in een 9-tal
gewesten van Midden-Java gewerkt hebbende «kadastraal-statis
tieke opneming") zn'n opgenomen sub IV van bijlage H. Over
de in de eerste helft van 1899 naar de gewesten Cheribon.
Kediri, Probolinggo en Paaoeroean overgebrachte landrentemetingen zie ook blz. 87.
Met de opinaking vau het eigendomskadaster in Bezoeki, welke
arbeid gedurende 1898 bad moeten blijven rusten in verband met
bet groot aantal aanvragen om opmeting van in erfpacht toe
gezegde gronden, kon in 1899 worden voortgegaan ; het liet zich
aanzien dat men daarmede in 1900 geheel gereed zon komen ,
«aardoor dan het eigendomskadaster in alle gouvernementsresidentiën van .lava en Madura voltooid zal zijn. Intusschen
werden in 1899 door het personeel in genoemd gewest nog op
gemeten 22 perceelen in erfpacht toegezegden woesten grond, te
samen 6973 bouws , terwijl bovendien werden behandeld ruim 200
aanvragen om opmeting tot vestiging van recht van opstal. in
hoofdzaak ten behoeve van de tabakscultuur.
De in 1898 aangevangen kadastreering van de in de openbare
registers ingeschreven perceelen, gelegen ter hoofdplaats Djokjokarta, werd voortgezet. Vermoedelijk zal ook die arbeid iii 1900
beëindigd worden.
Ten behoeve van de invoering niet 1 Januari 1900 van de
verpondingsbelasting in de gewesten Soerakarta en Djokjokarta
(zie vorig verslag, blz. 104), werden de noodige gegevens ver
zameld , en de daarop betrekking hebbende staten , bevattende
alle perceelen waarop zakelijke rechten rijn gevestigd, aan het
bestuur ingediend.
De opmaking van de kadastrale plans en registers in de resi
dentie Kiouw en onderhoorigheden , omvattende de hoofdplaats
Tandjong Pinang en het overige gouvernementsgebied , kwam in
1899 gereed , hetgeen eveneens het geval was ten aanzien van de
beseheiden voor het eigendomskadaster der hoofdplaats Makasser
van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Bij gouv.
besluit van 4 November 1899 n e . 21 werd , met ingang van 1
Januari 1900 , voor de twee genoemde hoofdplaatsen
van kracht
verklaard het bepaalde bij St. 1880 n°. 147 en 1890 n u . 130, betref
fende het verplicht gebruik dat van de uitkomsten der kadastrale
metingen is te maken in de gerechtelijke akten betrekkelijk den
eigendom en andere zakelijke rechten op roerend goed.

Jn bet landschap bambas (residentieWesterafdeeling van Borneo)
werden van de op uit. 1898 van kracht zijnde, door net inlandsen
bestuur uitgegeven en door den resident goedgekeurde 39 landbouwcoin-essies, ter gezamenlijke grootte van 283 0:55 ') bouws
(waaronder 1, tevens voor boschexploitatie, betreffende p. m.
100 000 bouws), 3 contracten, gezamenlijk betrekking hebbende
op 10960 bohws in den loop van 1899 ontbonden, terwijl van
eene andere concessie het gebied ingekrompen werd met 5000
bouws. Daar echter in 't laatst van December 1899 door den
resident bekrachtigd werd eene concessie voor boschexploitatie,
omvattende p. in. 203 000 bouws, stonden bij het einde van 1899
voor Bambas te boek 37 concessies, gezamenlijk ter nominale
uitgestrektheid vau 530 075 bouws Overigens werden ook door
het inlandsch bestuur van Tajan-Meliou aan een Europeeschen
ondernemer 2 , en door dat vau iSanggou aan dienselfden persoon
1 landbouwconcessie uitgegeven, maar tot dusver blijkt niet of
de contracten door den resident reeds waren goedgekeurd, noch
ook over welke uitgestrektheid zij liepen.
l e n aanzien van de residentie Menado worden, nevens dein
t vorig verslag bedoelde 4 laudbouwconcessies voor gronden op
de eilanden Groot-Sangi en Siauw . nu tevens 3 reeds in 1890
van bestuurswege goedgekeurde concessies van dien aard vermeld
in het landschap Bolang Mongondo ter Noordkust van Celebes.
ü e uitgestrektheid van de gronden (bekend ouder de namen
Paigar I . Il en III), waarop die overeenkomsten betrekking
hebben, is echter niét opgegeven. Overigens waren eeu 20-tal
aanvragen voor het verkrijgen van landbouwconcessies in genoemd
landschap nog in behandeling, welke aanvragen echter niet voor
afdoening in aanmerking kunnen komen zoolang van regeeringawege geen bepalingen zijn vastgesteld op het stuk van uitgifte'
van dergelijke concessies. (raartoe het recht van de inlandsche
zelfbesturen der staatjes op de Noordkust van Celebes in 189(1
Buiten de voormelde werkzaamheden werden, in 1899. door
(zie blz. 27 van het verslag van 1897) op het Gouvernement
overging. In October 18/99 is den directeur van binnenlandscb het personeel in verschillende gewesten de volgende diensten
verricht ten behoeve van de bestuursambtenaren.
bestuur opgedragen om zoodanige bepalingen te ontwerpen.
In Pasoeroean werden voor de kuffiecultnur gereserveerde
gronden opgemeten en de daarop betrekking hebbende beschei
V.
AoBABISCHB BB KADA8TBALS ol'NKMINGKX.
den . o. a. voor de aanwijzing van de grenzen betreffende in
erfpacht afgestane gronden . verder bewerkt.
S 1. Agrarische opnemingen.
Op Lombok waren voor de in § 1 bedoelde opmetingen in het
Oedurend
«verden door de commissie voor hel onder
s
) BB st. 1900 ir. 1.-17 is, met aanvulling vu St 1886 ir. .SO. bepaald
ken van oji Lombok bestaande geschillen over het grondbezit dat (iok aan bedoelde t|)dell)ke ambtenaren, nis zij iiij de kadastrale metingen
geplaatst en met terreinwerk belast ziji.. eene vatte indemniteit ia» f86
') De ten vo
Jare uit tndië ontvangen ongaaf van 288086 Uouws 'amaandi wordt toegekend voor dienstreizen in de kadastrale atdeelingen
was minder .iui>t.
waarin zj werkzaam zijn L.'i'3'eld.

Uillage C.
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belang van agrarische regelingen 0 niantri'i van bet kadaster
werkzaam.
In Zuid-Celebes werden nog eenige opmetiügen van ornament»'
(regent**) relden verricht in de regentschappen Sanraboni en
Takalar.

VII.

P A K B T V A A B T BI AXDKIti: KOOXYAtBTDIKVSTBS*.

De op blz. 100 van het vorig verslag bedoelde overeenkomst
met de Koninklijke Paketvaartmaatscbappü, waarbij het met haar

Verder werden door bet personeel, in opvolging van St. 1887 bestaande; contract voor de bediening van de paketvaart in den
n°. 80. weder verschillende werkzaambeden verricht voorde Nederlandsch-Indisehen Archipel gedurende 18911 m 1905 (Bijbl.

St. n". 4509 en de sedert daarin gebrachte veranderingen) in dier
voege nader wordt gewijzigd, dat de duur van bet contract wordt
verlengd tot uit. 1915 , met aanneming van lagere eenheidsprijzen
van subsidie voor 10 van de 12 contractueele diensten, tot' het
sluiten van welke overeenkomst de Gouverneur-Generaal gemach
tigd was |,ij de wet van 19 .Mei 1899 (Xed. Sr. n >. 122 . Ind. St. n .
212), kwam sedert onder dagteekening van :i Maart 1900 tot
in 1898 en f 111895 in 1897.
Voor de verschillende kadastrale en statistieke opnemingen (met stand.
Aangezien de bedoelde lagere subsidie-cijfers reeds met 1 Januari
inbegrip van de uitgaven voor de metingen op Lombok en de
kosten van onderbond van alle triangiilatie-pilareii) werd in 1899 1899 zijn ingegaan, is in de overeenkomst ook nog de contracuitgegeven, volgens de voorloopige boekingen, f 584934, tegen tueele dienst n . III (Batavia—Singapore en terug) opgenomen,
hoewel die dienst reeds vóór het sluiten van de overeenkomst
f 608509 (verbeterde opgaaf) in 1898.
was opgeheven (gouv. besluit van 18 September 1899 n". 18),
en wel met het tijdstip, waarop de laatste in November 1899
aangevangen contractueele reis op dien dienst zou zijn volbracht.
VI.
TBAHSFOBTBH.
Die opheifing was een gevolg vau de omstandigheid , dat de
Paketvaartmaatschappy zich bereid had verklaard om , zonder
Van de aannemingscontracten voor transporten , waarmede bet aanspraak te maken op de schadeloosstelling waarop zij ingevolge
departement van binnenlandsch bestuur bemoeienis beeft, liepen art. I I I , al. 3 , van het met haar bestaande contract. ingeval
op uit. 1899 acbt vijfjarige overeenkomsten ten einde, waarvan van intrekking vau diensten, recht kan doen gelden, bedoelden
twee ten onderwerp hadden het vervoer van koffie, enz., respec contractneelen dienst n°. I I I , die te Singapore aansloot op de
tievelijk in en door de residentie Pekalongan en tusschen ver Ëngelsehe mail, te vervangen door een niet-contractueelen dienst,
schillende plaatsen in de afdeeling Loeboe Sikaping (Padangsche aansluitende op de mailbooten der nieuwe Oost-Aziatische lijn
Bovenlanden) en Padang (welk laatste vervoer ook dat van gou- van den Xoordduitschen Lloyd (te Bremen), waardoor de ge
verneuientsreizigers omvat), en de zes andere zoogenaamde reedc- legenheid om tweemaal per week brieven uit Indië naar Europa
trausporteu betroffen, namelijk in Bantam, Tagal, Cheribon , te verzenden , welke door veranderingen in de vertrekdagen der
Pekalongan. Benkoelen en Lampongsche Districten. De vier Engelscbe mail uit Singapore tot eenmaal 's weeks was terugge
laatstbedoelde reede-transporten werden opnieuw voor een vijf bracht, weder zou worden hersteld. De eerste aansluiting van
jarig tijdvak (1900 t/m 1904) toegewezen, evenals de transporten bedoelden niet-contractueelen dienst op de Duitsche mail had
van koffie, enz. in Pekalongan en Loeboe .Sikaping—Padang; plaats op 10 December 1899.
zie daaromtrent nader, ook wat de nieuwe en de oude vracht
Behalve de opheffing van dienst n". III en de reeds op blz. 100
prijzen betreft, tabel V van bijlage H. De beide andere reede- van 't vorig verslag vermelde, tot wederopzeggens toegestane ,
transporten , iil Bantam en Tagal (laatstelijk bedoeld in het wijziging van dienst n". IX (Molukken-lijn), kwamen gedurende
verslag van 1895. bijl. V ) , werden niet, of niet reeds, opnieuw 1899 in de bediening van de gesubsidieerde lijnen nog de vol
uitbesteed. Wat Bantam betreft — vervoer ter reede Karang gende veranderingen.
Autoe — bleef eeue nieuwe aanbesteding achterwege, omdat dit
verband met de sluiting van de kustplaats Soesoh (Soesoe)
vervoer nog slechts beteeken is had wat betreft het aldaar van terInAtjeh's
Westkust voor den algemeenen handel (verg. blz. 24)
Madura aangebrachte zout, en die beteekenis geheel zou vervallen is het "aandoen
die plaats uit dienst u°. II (Padang-Oeleë
by het gereed komen , in den loop van 1900, van den staats- Lheuë en terug) van
vervallen
besluit dd. 2'-> November 1899
Bpoorweg Batavia-Tjilegon, als wanneer de aanvulling van de ii". 6 ) , terwijl in dienst n". (gouv.
V (Batavia-Riouw-Oostkust Sumatrazoutverkooppakhuizen in Bantam niet minder kosten zal
kunnen
Idi) het plaatsje Tandjong Kala in de nieuwe onderafdeeling
geschieden uit de doorvoerpakhuizen te ïandjong lJriok. In Bajan
(ouderhoorigheden van Atjeh) en in dienst n". XIII (de
verband hiermede werd voor het bedoelde zouttransport voor het
Xieuw-Guinea-lijn) de Mapia-eilanden voortaan
jaar 1900, of zooveel korter als zulks noodig mocht blijken, zoogenaamde
worden aangedaan. Voorts werd de in 1895 (zie het ver
eeue onderbaudsche overeenkomst gesloten. Het contract voor bet zullen
1896 , blz. 99/100) aan de Maatschappij tot wederopzegreede-vervoer in Tagal werd , bn' wijze van tijdelijke voorziening , slag van
verleende vergunning, om den zooeven genoemden
onderstaande met zes maanden (tot uit. Juni 1900) verlengd , aan gens
n". II gedeeltelijk iu niet-contractueelen dienst te onder
gezien , in verband met eenige nader in overweging genomen dienst
houdt
n
, ingetrokken, met ingang van 20 November 1899 (gouv.
wijzigingen in de te stellen nieuwe voorwaarden, de tijd tekort
schoot om de aanbesteding nog in 1899 te houden. Overigens besluit dd. 28 November 1899 n". 21).
Wat de niet-contractueele diensten betreft, werd, wegens de
werd de reeds tweemaal, achtereenvolgens voor 1898 en voor
1899, om de in 't vorig verslag (blz. 100) vermelde reden, te Pinang heerscheude pest, van 9 Mei tot 0 Juni 1899 de dienst
ondershanda verlengde overeenkomst betreffende het zoogenaamd van daar langs Atjeh's noordknst naar Oeleë Lheuë enSabang,
Samaraug—Kadoe-transport (zie bet verslag van 189;! , bijlage V), en terug, geschorst. Om dezelfde reden gingen gedurende dien
niet gebruikmaking van de daartoe door het Gouvernement be tijd de booten, varende in den contractueelen dienst n". I (Bataviadongen bevoegdheid, stilzwijgend ook nog voor 1900 op den Padang-< )eleë Lheuë-Idi en terug), niet door naar Pinang. De vaart
op Palembang werd. met ingang van 1 Juli 1899, zoodanig ge
bestaanden voet bestendigd.
wijzigd , dat eene wekelijksche communicatie met die plaats werd
Moeiehjkhcden ter zake van de uitvoering van transport-con verkregen, terwijl van januari tot Mei 1899, en van Februari
tracten werden alleen ondervonden vau de zijde van den aannemer tot einde April 1900, tusschen Batavia en Belawan (Deli), ten
voor bet vervoer gedurende het tijdvak 1897 t/m 1901 van koffie , behoeve van den afvoer van tabak , tweemaal per week een snelgelden en goederen binnen de Minahassu. welke aannemer, dienst werd onderhouden. De vaart op Menggala (residentie Lam
bewerende dat hem door de opheffing, met ingang van 1 Januari pongsche Districten) moest wegens het gevaarlijke vaarwater voor
1899 , van de verplichte levering aan het Gouvernement vau de de monding derToelang Bawang worden gestaakt. Eindelijk werd,
door cle inlandscbe bevolking in de Minahassa geteelde koffie door invoeging, met 1 Juli 1899 , van een vierwekelijkschen niet{St. 1898 u". 230), schade was berokkend . niettegenstaande lier- contractueelen , tot 1'aloh (Sambasi doorgetrokken dienst, de
baalde aanmaningen, bleef weigeren om zijne verplichtingen na vierwekelijksche eontractueele dienst n°. Vl (Batavia-Billitonte komen. Het met hem gefloten contract werd dientengevolge Pontianak en terug) feitelijk in een dienst om de twee weken ver
ontbonden en in bedoeld vervoer voorzien door gehuurde middelen. anderd.
In het transport op de reeden van Soerabaija en Tandjong
Omtrent het bedrijf der Maatschappij gedurende 1899 , in verPinaug (Riouw) werd ook gedurende 1S99 van bestuurswege gelyking met de uitkomsten der twee voorafgegane jaren, geven
voorzien door eigen of gebuurde middelen.
de volgende cijfers een overzicht.
verstrekking van gegevens ten behoeve van de commissie tot
vaststelling van den verpondings-aanslag op Java en .Madura voor
hei nieuwe vijfjarig tijdvak 1900 t/m 11)04.
Aan ten bate van den lande geïnde salarisgeldcn , voor yerrichtingen vanwege het kadaster ten gerieve van het publiek,
werd over 1*9!) in '■ landt kas gestort f72 123, tegen f 107 501
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Aantal g o o g r a p h i a c h e m i j l e n door di
icbepeo der Itaatachappij afgelegd i
op lijoen voor welke •ubaldle werd genoten . .
op regelmatige diensten buiten contract . . . .
op extra—reizen 0)
ter uitvoering van niet 'Ie Indische Begeering
gesloten aannemingecontracten wegena zout* en
kolenvervoer l)

i n ' t geheel derhalve (geographiache mijlen)
terwijl op de verschillende Hjnennevenetaandaantal r e i z l g e n werd vervoard :
gouvernetnentsreizlgen
particuliere reizigers
'J'e zamen.

. .

1197.

1891.

(tl 999

89 987

1 in 334 157 02!)

1800,
83 800

ni o;:.

19 ISO

iï 218

17 781

e 177

12 915

12 791

2i;i octi

281299

28tioi7

56 000

5fi 259

45 101

13.1 S4-2

187078

138 710

199 448

193 3II

179 Isl

0) Hieronder de reizen [tot uit Vaart 1898), In de wateren van 1'anlta, van
het stoomschip OjoAi'r, krachtens daartoe met het Gouvernement gesloten chartaparty, en. wat 1898 betreft. 7d8i geogr. mijlen ter sake van buitengewoon vervoer
van troepen en oorlogpmaterieel naar en uit Atjeh.
1) Deze aannemingen betreffen! I". het afhalen van zont van Afadura ten vervoer naar Javn'l noord- ea zuidkust en Bnnjoewangi, zoomede naar d** buiten,
bezittingen . en 2'. [van 1 Juli 1897 al') liet transport van Oiii'iilien-kolen, uit
Kmmahaven naar andere deelcn van den Indisehen Archipel. Eerelbedoeld veevoer, dat voor het tijdvak 1 April 1895 t/m 31 December 1899 was aangenomen
tegen een vrachtprijs van f ld.89 per kojang (los zout), is, bij eene in Juli IN98
te Batavia gehouden uitbesteding (waaraan ook hier te lande tijdig' bekendheid
WM gegeven . blijkens de aankondiging in de Staatscourant, van 28 Maart te
voren), opnieuw aan de Maatschappij toegewezen, als laagste insehrijlster, tegen
een vrachtprijs per kojang van f 11.54, sf, wanneer het, zout in verpakten staat
ten vervoer wordt gegeven,
van t' 11.80. De uitbesteding heelt tweeledig plaats
gehad, namelijk voor 5:t 4 of voor 0*/ 4 jaar; voer dezen laatlteo termijn (1 Apr.l
1900 t/m 31 December 1909) is de toewijzing geschied. Over het aannemingscontract betreffende het transport van Ombiiien-knlen.dat op 31 December 1905 verstrijkt, zie het verslag \an 1890. blz. 250. en dat van 1898, blz. 176, noot 2.

Hoewel ook gedurende 1899 eenige contractueele reizen niet
binnen den daarvoor vastgestelden tijd werden volbracht, behoefde slechts in één geval, waarin de onregelmatigheid niet
aan overmacht te wijten was, aan de Maatschappij te dier zake
eene boete te worden opgelegd.
Van hare bevoegdheid om, tegen de in art. XXITI van het
contract vastgestelde betalingen per schip, per dag en per registertou , één of meer stoomschepcn van de Maatschappij in huur te
nemen , maakte de Indische Regeering in een drietal ge/allen
gebruik. Voor het overbrengen van Menado naar Soemalata van
een gemobiliseerd gedeelte der schutterij (verg. vorig verslag,
blz. :i7) werd gehuurd de Tamhora ; de in het Siaksche (te Taratah
Boeloe en fekan Baroe) tijdelijk te legeren troepen iu verband
met de expeditie tegen de V Kotta (zie blz. 27 hiervóór) werden
van Taudjong Priok naar Pekan Baroe overgebracht met de daartoe gehuurde Sial;, terwijl voor reizen van Aniboina naar Oeram
en terug, tot het treffen van maatregelen in verband met de op
Ceram'a zuidkust door eene aard- en zeebeving aangerichte verwoestingen (zie blz. 40), gehuurd werden de Gouverneur-Generaal 'sJarob en de Japara.
Aan gouvernementssubsidie genoot de Maatschappij in de laatst
verloopen drie jaren , volgens de deels nadere , deels voorloopige
boekingen ten dienste van de begrooting: in 1897 f 6 6 6 8 8 1 ,
in 1898 f G89 9G1 en in 1899 (gedurende welk jaar voor't eerst
de lagere subsidie-cijfers golden , bedoeld bij de in den aanhef
dezer afdeeling vermelde nadere overeenkomst met de Maatschappij) f 505 514.
Zeerampen van beteekenis hadden in 1899 met de stoomschepen
der -Maatschappij niet plaats. Over het gebeurde ter zuidkust
van Nienw-Guiuea met eenige scheepsofficieren van de paketboot
Oeneraal Pel is uitvoerig gehandeld in hoofdstuk C van dit verslag (blz. 4:5/45).
De vloot der Maatschappij , welke in het voorjaar van 1899,
zonder het toen naar Iudië op reis zijnde nieuwe stoomschip
Mossel mede te rekenen , uit 88 grootere en kleinere mailbooten
bestond , metende (voor één dier bodems de uitkomsten van eene
nieuwe meting in rekening brengende) 41 242 ton bruto of 2G 227
ton netto, was. volgens de op 1 Mei 1900 afgesloten opgaven ,
iu getal niet veranderd . doch wel in samenstelling, daar , nevens
de Mostel, ook nog de nieuw gebouwde van der 1'arra in dienst
was gekomen , doch daarentegen van de hand waren gedaan de
Print Alexauder en de Siak. Hierdoor was de gezamenlijke inhoudsgrootte van de 3:1 op 1 Mei jl. ten dienste der paketvaart in
Indië aanwezige schepen gestegen tot 42291 ton bruto of 26948

ton netto. Voor de acht grootste paketbooten der Maatschappij
(die tusschen 2296 en 1717 ton bruto) loopt de passagiersruimte
uiteen tuischen 1079 en 74s plaatsen , en voor de overige (metende
bruto 1488 a 559 ton) loopt die plaatsruimte uiteen tusschen 761
en 285 passagiers. Ten behoeve van de Maatschappij waren in
aanbouw: hier te lande, 8 nieuwe stoomschepen, en m Engeland,
een voor de riviervaart in Borneo bestemd hekwielstoomschip.
De grootte zoowel van deze als van de 88 reeds in dienst zijnde
schepenr is opgegeven in tabel VI van bijlage 11, welke bijlage
sub V l[ tevens een overzicht geeft van de aan anderen dan de
Paketvaart maatschappij toebelioorende Nederlandsch-Indische

particuliere stoomschepen.
Overigens wordt nog. krachtens overeenkomst met de Indische
Regeering, eene geregelde vaart per stoomschip onderhouden:
in de residentie Palembang, tweemaal 'smaands, tusschen de
hoofdplaats en Moeara Enim , en in de residentie Westerafdeeling
?an Borneo, maandelijks 1°. tusschen l'ontianak enSambas(via
Singkawangen Pamangkat), en 2'. tusschen l'ontianak en Sintang
(via Ta jan en Sanggou). De contracten , ter zake van die diensten,
maken deel uit van de aannemingen betreffende het vervoer van
gouvernementsreizigers en gouvernementsgoederen en gelden in
gen'oemde gewesten (verg. het verslag van 1897. bijlage S. en
dat van 1894, bijlage T).
De wekelijksche maildienst tusschen Nederland en Indië bleef
geregeld onderhouden vanwege de stoornvaartmaatschappijen
«Nederland" en „Rotterdamscue Lloyd"' (door elke om de veertien
dagen). Omtrent de vloten dier Maatschappijen zie tabel VI van
bglage 11. In deze contractueele maildiensten werden gedurende
1899 door de mailbooten van de .Nederland" 26 en door die van
den „Kotterdamsehe(n) Lloyd" 27 uit- en thuisreizen volbracht,
terwijl de vrachtbooten dier Maatschappijen respectievelijk 13 en
0 reizen aflegden ; bovendien werd vanwege eerstgenoemde Maatschappij nog 1 vrachtreis gedaan met een gecharterd stoomschip.
Ter vervanging van de op uit. Mei 190U afgeloopen vijfjarige
contracten tusschen het Departement van Koloniën en de beide
genoemde stoomvaarttuaatschappijen, betreflende het vervoer van
gouvernementsgoederen van Nederland en Southanipton naar
Indië (zie liet verslag van 1895, blz. 119) en betreffende het vervoer
uit Indië naar Nederland van gouvernementsproducten (zie het
aangehaalde verslag, blz. 188, en Bijbl. St. n°. 5026). zijn , respectievelijk onder dagteekening van iJl en 28 Mei 1900 nieuwe,
doch thans éénjarige contracten gesloten, die echter geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd , wanneer
zij niet drie maanden vóór hunnen afloop zijn opgezegd. Bij eerstbedoeld contract, gesloten met beide Maatschappijen te zamen ,
is ook thans weder bepaald dat herziening van het particuliere
vrachttarief der Maatschappijen aanleiding geeft tot herziening
van het gouvernementstarief. In verband met de voor stoomvaartondernemingen toegenomen kosten van bedrijf is de vracht per
eenheid van 1000 K.G. of 1 M \ met f2 verhoogd; daarentegen
is de vracht naar Padang, welke tot dusver per gemelde eenheid
f 3 hooger was dan het tarief voor de drie hoofdplaatsen van
Java, daarmede in overeenstemming gebracht, doch alleen bij
vervoer met vrachtbooten. Wat de nieuwe contracten voor het
vervoer van gouvernementsproducten betreft, met elke Maatschappij afzonderlijk gesloten . is gehandhaafd gebleven de bepaling dat het Gouvernement niet meer betaalt dan de laagste
vracht, welke de Maatschappijen aan particulieren in rekening
brengen voor gelijk goed van dezelfde afscheepplaats naar dezelfde
bestemming , doch , in verband met eene door de Maatschappijen
reeds op 8 Maart te voren aan particuliere afschepen toegezegde
uitkeering op de betaalde vrachten , welke uitkeering (rabat) eerst
na zeker tijdsverloop en onder bepaalde beperkende voorwaarden
genoten wordt, is aan de bovenbedoelde gelijkstelling van de
door het Gouvernement te betalen vrachten met het laagste voor
particulieren geldende tarief thans de bepaling toegevoegd, ter
bestendiging van hetgeen sedert 8 Maart jl. in de practijk reeds
gold , dat een eventueel rabat als bovenbedoeld aan de Regeering
onvoorwaardelijk in mindering wordt gebracht, onmiddellijk bij
de vrachtverrekening voor iedere partij gouvernementsproducten.
Terwijl tot dusver de maximum-vracht, — behoudens de in 1895
gestipuleerde reductiën naar gelang van verschepingen aan koffie,
of' aan koffie en kinabast, boven de 200 last in één stoomschip,
of naar gelang de totale verschepingen in één contractsjaar met
de booten van elke der Maatschappijen 4000 last koffie of 1000
last tin mochten te boven gaan, — bepaald was op f 55 per last
koffie, f 20 per last tin en f 14 per M3. kinabast, zal nu , ingevolge de nieuwe contracten, de vracht, na aftrek van een
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eventueel uit te keeren rabat als bovenbedoeld . ba geen geval
meer mogen bedragen dan respectievelijk l 52,50, t 'M en 117,
uier behoud van de tot dusver gebruikelijke reductie van vracht,
wanneer, op aanvraag van de Maatschappijen, boven de 200 laat
aan koffie, of aan koffie en kinabast, in één stoomschip wordt
geladen (reductie van 5 pet. voor het aantal lasten van 201 t/m
400, en van 10 pet. voor het aantal boven400). Daarentegenit
komen te vervallen de in 1805 bedongen vermindering van vracht
(met respectievelijk f 10 en f 5 per last) voor hetgeen in éeh
contractwaar in de booten van een der Maatschappijen vangouvernementswege méér verscheept is dan 4000 last aan koffie en
1000 last aan tin. Voor deze laatste bepaling was geen plaats
meer, zoowel in verband met de verminderde gouvernementskoffieoogsten, als met het oog op de gebleken wensohelükheid,
ter geregelde voorziening van de gouvernements-tinveilingen,
om de Maatschappijen te verplichten tot aanzienlijke vermeerde"
ring van het tinvervoer. In de nieuwe contracten is namelijk
bedongen dat, desverlangd, ruimte voorhanden moet zijn in elke
mailboot, voor ten hoogste 100 en in elke vrachtboot voor ten
hoogste 200 last t i n , met dien verstande dat die hoeveelheden ,
zoo noodio , verhoogd kunnen worden, opdat per kwartaal door
elke der Maatschappijen ruimte voor ten minste 1000 last worde
beschikbaar gesteld.
Nadat de directiën der beide genoemde stoomvaartmaatschappijen hadden toegestemd in eene wijziging van de met haar gesloten contracten betreffende den overvoer van gouvernenientspassagiers (Bi.jbl. 8t. noa. 1**7 en 5401), in dien zin, dat de Regeering voortaan, onder bepaalde omstandigheden, aan gouvernementspassagiers kan vergunnen om, niet alleen—zooals vroeger
't geval was — met de Fratuche of' Bngelschemailgelegenhedeu te
reizen, maar ook met de Duitsclie: mailschepen , is het reglement op
den overtocht (St. 1897 n°. lt> 5) dienovereenkomstig gewijzigd
(Kon. besluit dd. 26 Juni 1900 n". 5 5 , zie Ned. Staatscourant van
4 Juli d. a. v.). Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt
om het reeds in 18'.'8 (zie vorig verslag, blz. 101) aangevulde
art. 7 van het overtochtsreglement nader te herzien , ten einde
tegemoet te komen aan in de praktijk gebleken bezwaren tegen de
uitsluiting van alle met éénjarig verlof repatrieerenden, van de gelegenheid om anders dan met Nederlandsche mailschepen te reizen.
Vanwege de te Amsterdam gevestigde stoomvaartmaatschappij
. O c e a a n " werden in 1899, met 10 stoomschepen . 18 reizen (via
Liverpool) naar Indië gedaan.
De ,Compagnie des Messageries niaritimes" bleef' hare zijlijn
Singapore-Batavia onderhouden , om de maand doorgaande tot
Samarang. Voorts bleven , volgens den Indischen Kegeeringsalmanak voor 1900 (deel I , blz. 202), de „Queensland Royal
Mailline" en de . British India Steam Navigation Company
(lim.)" een maandelijkscheii maildienst onderhouden van Batavia
via Napels naar Londen , en van Batavia naar Brisbane en andere
Australische havens. De in den loop van 1898 te Hamburg in
het leven geroepen „ Deutsch-Australische Damplschiffs-Gesellschaft", welke eene stoomvaartlijn opende op Freemantle (Australië) via Kaapstad , met Adelaïde als eindhaven , deed op hare
thuisreizen (via Singapore) ook eenige havens op Java aan , ter
aanvulling van lading, en zou in 1900 geregeld ook Padangin
haren dienst opnemen. Van het nu en dan aandoen van havens
op Java door de tusschen Australië en China varende stoomschepen der „Eastorn & Australian Steamship Company (lim.)"
wordt in de voor dit verslag ontvangen berichten geen g"wag
meer gemaakt. Vanwege den „Norddeutsclien Lloyd" te Bremen
wordt een dienst tusschen Singapore en Duitsch Nieuw-Cuinea
onderhouden via Batavia, Makasser en Amboina. Omtrent ettelijke andere min ot'meer geregeld op Nederlandsch-Indië varende
stoomschepen onder vreemde vlag, bijna uitsluitend uitgaande
van Singapore of Pinang, zijn de uit Indië ontvangen opgaven
bijeenverzameld in tabel VII van bijlage H.
Aan het bü St. 1894 n*. 278 geregelde gouveruementstoezicht
op het vervoer van personen met stoomschepen waren, onder
meer, onttrokken stoomvaartuigen , uitsluitend gebezigd voor de
riviervaart, voor welke de regeling van bedoeld toezicht aan de
hoofden van gewestelijk bestuur is opgedragen. In verband met
stappen van particuliere zijde gedaan om een geregeldem stoomvaartdienst op het meer van Sinjjkarah (Padangsche Bovenlanden)
in het leven te roepen , werd het nuttig geacht het aan de gewestelijke bestuurders opgedragen toezicht, als hier bedoeld,
ook uit te strekken tot stoomschepen die de binnenwateren bevaren. In dien zin werden de bepalingen van 1894 aangevuld
bij ordonnantie van 8 Juli 1899 (St. n°. 205).
Onder de plaatsen, waar voor de toepassing van evengemelde

bepalingen van 1694 keuringscommissifin van stoomschepen gevestigd zij" , werd, ingevolge il" ordonnanti van 20 Augustus
18'.»9 (St. n". 288), ook opgenomen Moeara Djawa in het landschap Koetei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), zijnde de
standplaats van den havenmeester voor 3e Koetei-rivier en hare
mondingen.
VIII.

VI:I:AUI-I:NUI>II.N.-T.

Aan de op blz. 102 van het vorig verslag in uitzicht gestelde
indienststelhng van een inspecteur voor den burgerlijken veeartsenjjdienst, met gelijktijdige vermindering van het aantal
gouvernementsveeartsen met één, werd gevolg gegeven bij gouv.
besluit van 18 Januari 1900 n°. 18 (8t.n°.82). In verbandhiermede waren bij den aanvang van 1900 in functie: één inspecteur, 19 gouvernementsveeartsen en één gouvernementsveearts
boven de formatie, gedetacheerd bü het laboratorium voor pathologische anatomie en! bacteriologie te; Batavia , terwijl één gouvernementsveearts zich nog met verlof in Europa bevond.
De controleur bij het binnenlandsch bestuur, die in 1S98 ,
met den toenmaligen , sedert tot bovenbedoelde betrekking van
inspecteur geroepen adviseur'voor den burgerlijken veeartsenijdienst in commissie was gesteld tot herziening van de bepalingen
op veeartsenijkuudig gebied . en die tot dusver ter beschikking
was van den resident van Batavia ten behoeve van het toezicht
op den veestapel in dat gewest en in het bijzonder op den buffelen runderstapel aldaar, werd iu Februari 1900 gesteld ter
beschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur zoowel met het doel om eerstbedoelden arbeid voort te zetten, als
om zijne diensten te verleenen bij de hieronder nader te bespreken registratie van den veestapel in genoemde residentie.
Het aantal inlandsche veeartsen bleef 17, en dat der inlandsche helpers (mantri's) 10 bedragen. Deze laatste beambten , tot
wier indienststelling in den aanvang van 1899 is overgegaan
(verg. vorig verslag, blz. 102), bewezen over het algemeen reeds
vrij goede diensten by het toezicht op den paarden- en veestapel , op den in- en uitvoer van vee, op het inconsumtiegebrachte vleesch , by bestrijding van besmettelijke ziekten onder
het vee, enz.
De in 1898 in de residentie Batavia aangevangen proef' met
het merken van het vee , door middel van genummerde en van
letters voorziene oorringen (zie vorig verslag, t. a. p.), kon in
het voorjaar van 1900 als at'geloopen worden beschouwd. Voorloopig kan worden medegedeeld . dat bij de registratie van de
gemerkte dieren , welke op uit. 1899 reeds was uitgestrekt over
1*1191 buffels en 14 512 runderen — vermoedelijk ruim tweederden van den veestapel in gemeld gewest — nog geen o pet.
der dieren (waarbij de oorringen minder goed waren aangebracht)
deze hadden verloren. In den loop van 1899 werd aan den bedoelden controleur opgedragen om ook in de residentie Preanger Regentschappen eene dergelijke proef te nemen met het registreeren
en merken van vee.
Het tudelyk verbod tegen invoer van vee en paarden uit Australië , — wat paarden betreft met uitzondering , onder zekere voorwaarden , van rechtstreeksche aanvoeren van Melbourne of'Sydney, — bleef gehandhaafd, omdat nog geen rapporten omtrent
den stand der Texas-koorts aldaar ontvangen werden , die de
wederopenstelling van de Indische havens voor bedoelden invoer
zouden rechtvaardigen. Inmiddels is door een bij voormeld laboratorium ingesteld onderzoek aangetoond, dat de Texas-koorts
ook in Nederlandsch-Indië voorkomt, terwijl, volgens den
landbouwzoöloog, werkzaam bij 's lands plantentuin te Buitenzorg (zie diens rapport gepubliceerd in den Uden jaargang van
het tijdschrift „Teysmannia", blz. 56-68), kan worden aangenomen dat de in Nederlandsch-Indië op buffels en runderen voorkomende „teken" (huidparasieteu) identisch zijn met die , welke
in Australië eene aetiologische rol vervullen bij het ontstaan van
Texas-koorts , maar niet met die, welke in Amerika dezelfde
ziekte te voorschijn roepen.
In November 1899 (St. n°. 288) werd met betrekking tot de
residentie Banka en onderhoorigheden de duur der quarantaine
voor uit Achter-Indië aangebracht vee (paarden daaronder niet
begrepen) van vier weken tot op twaalf dagen teruggebracht,
terwyl in Juli 1900 (St. n \ 194), ter wille van de behoefte op
Lombok aan invoer van buffels ten behoeve van den zich sterk
uitbreidenden rrjstbouw der bevolking, de beperkende bepalingen van St. 1897 n . 120, betreffende het vervoer van vee tusschen verschillende gedeelten van Nederlandsch-Indië onderling,
in dier voege gewijzigd werden dat voor het eiland Lombok het
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tijdelijk verbod van invoer van vee uit andere gewesten der bui- ten aan de ziekte bezweken zouden zijn, was t g by het einde des
tenbezittingen of uil Java werd opgeheven, in verband waar- j aars bijna overal (Rembang alleen uitgezonderd) geweken. In Tagal
mede voor de eilanden Java «MI Bah ook tgdeljjk verboden werd werd de ziekte alleen waargenomen op de suikerfabriek Tjomal,
de invoer van vee van Lombok. Teveni werd echter bepaald ( alwaar van de aanwezige p. m. ')l)0 buffels er 100 aangetast werden
dat vuur den invoer van vee op Lombok uit andere gewesten en de sterfte 40 pet. bedroeg. Omtrent de mate waarin de ziekte
de vergunning noodig is van den resident van Balien Lombok. voor genezing vatbaar is, bestaan tot dusver geen voldoende gegeOmtrent de voornaamste in Nederlandseh-Indië gedurende vens. Aan een der gouvernementsveeartsen in Midden-Java is opge1899 ziob vertoond hebbende veeziekten zijn eenigecijfers opge- dragen om aan de ziekte , die door alle deskundigen voor met-benomen in tabel VIH van bjjlage H, welke statistiek echter niet smettelijk wordt verklaard, zijne bijzondere aandacht te wijden.
op volledigheid kan aanspraak maken, daar zij slechts de ge«
In de ontvangen opgaven wordt verder medegedeeld, echter

vallen doet kennen , waarvan de gouvernementsveeartsen kennis droegen. ') Zoo zijn met betrekking tot Atjeh en onderhoorigheden . waar in 1899 vrij In-vip feetypltui moet gewoed
hebben onder den veestapel der bevolking van Sigli en van de
VII Moekims Pidië, alleen opgetëekend enkele in Februari/Maart
voorgekomen gevallen te PadangTidji en voor het overige de is
Deeeinlier bekend geworden gevallen onder liet vee in de ocderafdeeling [di. -lava en Madura bleven van veetyphus vrij, en uit de
buitenbezittingen, uitgenomen Atjeb en Sumatra's Oostkust, werd
daaromtrent niets vernomen. De aangehaalde tabel vermeldt een
vrij groot aantal gevallen van miltvuur voor de residentie Batavia,
voornamelijk in streken der afdeelingen Meester-Üornelis en
Tangerang, waar veel werk van den rijstbonw gemaakt wordt.
Van de 1723 aangetaste beesten in genoemd gewest waren er
1659 aan de ziekte bezweken. De uit zes andere gewesten gerapporteerde gevallen waren, uitgenomen voorKrawangenBali
en Lombok (respectievelijk 18") en 198), van weinig beteekenis.
Of men in al de voor Bali en Lombok opgegeven gevallen wel
inderdaad met miltvuur te doen bad. wordt eenigszins betwijfeld ,
niet het oog op de omstandigheid dat het aantal als hersteld
opgegeven beesten (71) een buitengewoon hoog percentage vertegenwoordigt. Ter zake van innnil- en klaiurieer wordt, niet betrekking zoowel tot Java en Madura als tot de buitenbezittingen , voor 1899 gewag gemaakt van p. in. het dubbel aantal
gevallen van 1898. Dooreengenomen , voor al de in de opgaven
begrepen 20 gewesten van Java en Madura, beliep de sterfte,
evenals in 1898, niet meer dan 3 pet. Daarentegen was in het
gouvernement Celebes en onderhoorighedeu , dat over lSï'9 in
de opgaven der buitenbèzittingen niet niet minder dan 3:550 gevallen voorkomt, de sterfte p. m. 18 pet. Dit aanzienlijk verschil
schijnt, luiden- de ontvangen mededeelingen , er op te wijzen,
dat op Java en Madura de bevolking van lieverlede begint in te
zien, dat goede verzorging, zoowel van zieke als van gezonde
dieren, niet zouder gunstig gevolg blijft. De tabel verme'dt thans
ook de gerapporteerde gevallen van kunden droet en huidworm .

zonder dat ter zake cijferopgaven zijn verstrekt, dat zich voordeden : gevallen van turra (zie vorig verslag, blz. 103) in Bantam. Pekalongan, Öamarangen Sumatra's Westkust; vantotoaai
in Batavia, Lheribon en Atjeh en onderhoorighedeu, en van
ttptieliattnia haemorragica in Batavia, Cheribon en Oelebes en

onderhoorigheden.

Tegen f 131 248 (volgens verbeterde opgaven) in 1898 , werd
in 1809 ten behoeve van den burgerlijken veeartsenijdienst uitgegeven f 127 722. Onder laatstgemelde som was begrepen f21 592
wegens maatregelen ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke; nekten onder hooruvee en paarden. In 1893 was te dier
zake besteed (volgeus nadere gegevens) f 23 507.

X. Departement van onderwijs, eeredienst on ni.jverheid.
I.

£ 1.

OXUERWIJS.

Onderwijs voor Europeanen en mei hen

gelljkgetlelden.

Onder verwijzing naar het eerlang te Batavia verschijnende
jaarverslag over 1899 betreffende het middelbaar en lager onderwijs voor Europeanen in Nedérlandseh-Indié'. wordt vau de
daarin opgenomen mededeelingen het volgende korte overzicht
gegeven, met verwijzing overigens naar bijlage O.
Middelbaar

o n d e r w ij s.

Bij <la Inrichting voor de Indische taal- , laud- en volkenkunde
vau Nederlandseh-Indië (afd. B van het Gymnasium Willem III)
sloot de cursus 1898/99 met 33 leerlingen •'), terwn'1 de nieuwe
cursus met 19 ingeschrevenen begon. Op 3 n a . die eene hoogere
burgerschool in Nederland hadden bezocht, bezaten deze laatsteu
pteudo'hwadendroetm
goedaaidigen <ln>eit, en hoewel, volgens de allen het einddiploma van eene hoogere burgerschool in ludiê'.
Indische mededeelingen, er niet aan te twijfelen valt dut de
Bij de drie hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus — te
cijfers ver beneden de werkelijkheid blijven , zal bij voortzetting Batavia (afd. A vau het Gymnasium), Samarang en Soerabaija —
van de opgaven toch eenigermate de al of niet vooitvvoekering was het aantal aanvragen om toelating in 1899, zoowel van jonvan deze ziekten kunnen worden nagegaan. Opmerking verdient, gens als van meisjes, grooter dan in 1898. Onder hen die aan
dat van de voor Java en Madura (uit 14 gewesten) gerappor- de eischeu voldeden , waren er 7 , die op den voet van het gouv.
teerde 896 gevallen van kwaden droes en huidworm niet minder besluit van 17 Februari 1S99 n°. 19 (zie vorig verslag , blz. 104) het
dan H84 doodelijk afliepen, waarvan 185 door natuurlijken dood ad missie-examen in de buitenbezittingen hadden afgelegd. Alleen
en 199 doordien de eigenaren, blijkbaar het hopelooze van eeue bij de hoogere burgerschool te Soerabaija moest tot nadere splittherapeutische behandeling inziende , overgingen tot afmaking. sing van een studiejaar worden overgegaan en in verband daarmede het aantal leeraren bij die school tijdelyk vermeerderd
Omtrent de gevallen van liondtdollieid, welke zeer veelvuldig worden, zoodat hun aantal, ongerekend de onderwijzers in gymmoeten zijn geweest (zie o. a. wat daaromtrent op blz. 25 uit de nastiek en wapenhandel, op uit. 1899 gestegen was tot 2 1 , bij
Battak-streken is gemeld), kunnen eenigszins vertrouwbare cijfers eene yerdeeling vau de leerlingen in 10 klassenafdeelingen. Te
niet worden verstrekt, aangezien in de meeste gevallen, waarin Batavia en Samarang bleef het aantal leeraren en dat der klassenmenschen door verdachte honden waren gebeten , niet voldoende afdeelingen zooals in 't vorig verslag is opgegeven. Op uit. 1899
was nagegaan of men werkelijk met hondsdolheid te doen had. telden de drie inrichtingen , zonder de toehoorders en de leerIn velband daarmede zijn de hoofden van gewestelijk bestuur lingen voor enkele vakken te rekenen . 587 leerlingen , namelijk
in Januari jl. door den directeur van binnenlandsch bestuur van 494 jongens en 93 meisjes (0 en 27 meer dan op uit. 1898).
ampele instructiën voorzien hoe te handelen opdat, voor zooveel Onder de jongens bevonden zich 10 zoons van inlanders en 4
dit niet bij het Instituut I'ASTZUB te Batavia geschieden kan, de van Chiueezen. Omtrent den uitslag der toelatings-, overgaugsalleen op den beet berustende diagnose van hondsdolheid kunne en eindexamens 3) zie bijlage O.
worden gecontroleerd door de gouvernementsveeartsen , echter
Voor dergelijke opgaven zij naar gemelde bijlage ook verwezen
tevens met aanbeveling om in geen geval hef vertrek naar voormeld Instituut van door het verdachte dier gebeten personen te wat betreft: o. de hoogere burgerschool met driejarigen cursus
voor meisjes te Batavia (op uit. 1899 met 40 gewone leerlingen).
doeu uitstellen.
Ii. de burgeravondschool te Soerabaija, welke gouvernementsAcute gatlroinlerilü, welke ziekte zich in 1898 onder den veestapel in Bagelen had voorgedaan , bleef in 1899 niet alleen in

dat gewest heerachen, maar vertoonde zich ook iu Samarang.
.Soerakarta . Rembang, Jap;'ra en Tagal. In de eerstbedoelde vijf

gewesten, waar respectievelijk429, 6993, 3i>u7. 2653 en S50 bees') Wat in slgemeenen «in omtrent den gezondheidstoestand van la-t ver
gednrende 1899 bericht werd in de gewestelijke verslagen, beeft sQne plaats
gevonden in hoofdstuk C van dit verslag.

J
) Tot liet ahVjrgen van het 2de gedeelte van het grnnt-mnhtena.'irsexainen
werden in 1S09 13 leerlingen toegelaten , van wie t l het diploma verwierven.
Aan het l.ste gedeelte van dat examen onderwierpen zich 'J leerlingen , van
wie 7 slaagden.

*) Hij het eindexamen slaagden 38 van de 51 canilidaten; zie het verslag
der examen-commissie in een der bijvoegsels van de Javasche Courant dd. 24
November 18'.>9.'

r*.

Bijlage C.
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inrichting — voor de (kosteloose) theoretische opleiding ') van

nanitoftnno bouwkundigen en machinisten —■ bij het einde van

1899 195 leerlingen en 19 t o e h o o r d e n t e l d e , en e. de twee van
gouvernenieiitswege gesubsidieerde particuliere ambachtsscholen

te Batavia en Bamarang, i»ij welke de cursus 1899/1900 begon
niet respectievelijk 71 en 84 leerlingen. •)
Buiten de aan luatslgemelde twee inrichtingen toegelegde gounenieutssnbsidie.s van respectievelijk f 12000 en f ÖOOO ' s j u a r s ,
en ongerekend ook de kosten v a n g e b o u w e n MI lokaalhuur. be
liepen de van luudswege voor het middelbaar onderwijs gedane
uitgaven in 1899 (volgens voorloopige cijfers) f 5 9 1 8 8 2 e n in 1898
(volgens definitieve gegevens) f 58577:2, waartegenover in elk dier
jaren wegens schoolgelden ontvangen werd (voor zooveel bij het
einde des jaars reeds bij ' s t a n d s kas overgebracht) f 8 7 211 en
f 87 172.
U i t het „Sia'm-fonds" en het „Studiefonds voor onbemiddelde
leerlingen'' genoten te Batavia respectievelijk 2 en 3 leerlingen
ondersteuning in de kosten h u n n e r studie. Het studiefonds
, M i d d e n - J a va" verleende zoodanige ondersteuning in liet geheel
aan 17 l e e r l i n g e n : op 1 J a n u a r i 1899 bedroeg dat aantal 8, op
31 December 18.
Lager

o n d e r w ij s.

Kormaahcholen en akte~examen*. Hij bet einde van 1899 volgden
te Batavia 21 en te Soerabaija 15 leerlingen (onder wie respec
tievelijk 18 en 12 vrouwen) de lessen der gouvernements-normaalschool, welke cijfers op uit. 1898 bedroegen 22 en 10. O n d e r d e
in den loop van 189:» afgeschrevenen (respectievelijk 16 en 2
leerlingen) waren er — te Batavia — 8 die de hoofdakte behaalden.
Particuliere gelegenheden om zich voor akte-examens voor te
bereiden, w a r e n : de normaalklassen tot opleiding van onder
wijzeressen bij G particuliere meisjesscholen, namelijk: 2 te
B a t a v i a , 1 te Meester-Cornelis. 1 te S a m a r a n g en 2 te Soerabaija;
verder eene normaalscbool te Samarang. Aan de twee particuliere
meisjesscholen te Batavia waren nog cursussen ter voorbereiding
voor het hoofdakte-examen verbonden , en aan deze scholen ,
alsmede aan de andere genoemde meisjesscholen , bestond tevens
gelegenheid om zich voor akte-examens in vreemde talen , enz.
te bekwamen.
Aan de i n 1899 te B a t a v i a , te Samarang en te Soerabaija ge
houden akte-examens werd deelgenomen door 131 personen.
waaronder 10 , die zich voor twee akten hadden aangemeld. Van
deze 141 examens werden 1)7 (of bijna 69 pet.) met gunstigen
uitslag afgelegd. Aan mannen werden 10, aan vrouwen 87 akten
uitgereikt. De door de examen-comtuissiè'n ingediende verslagen
zullen v o o r t a a n , te beginnen met die betreffende de in 1900
gebonden akte-examens , in de Jav. (Jourant worden gepubliceerd.
Openbare lagere scholen. N a d a t reeds in September lSt'9 door
de Indische Begeering in beginsel was besloten om op de open
bare lagere scholen voor Europeanen de gebruikelijke prijsuitdeeling bij het einde van den cursus (begin Juni) te doen vervallen
en om een deel der daardoor vrijvallende gelden te doen aan
wenden tot geregelde aanvulling van de schoolbibliotheken, is
bij gouv. besluit dd. 9 Mei 1900 i r . 15 (St. i r . 147) aan dit voor
nemen uitvoering g e g e v e n , door wijziging dienovereenkomstig
van art. 11 van het Europeesch schoolreglement (St. 1894 n°. 193),
by welke gelegenheid tevens uit het artikel is vervallen het
voorschrift betreffende liet jaarlijks houden van eene openbare
les. I n verband met een en ander werden bij eene beschikking
van den directeur van onderwijs , enz. dd. 22 Mei 1900 ook enkele
bepalingen der schoolinstructie in Bijbl. St. n°. 4989 gewijzigd.
I n den loop van 1899 werden twee nieuwe openbare lagere
scholen g e o p e n d : een te Buiteuzorg en één te Sawah Loento
(Padangsche Bovenlanden). Daarentegen werd de meisjesschool
te Poerworedjo (Bagelen) gesloten wegens voortdurende ver
mindering van het aantal leerlingen. De 1ste school te Amboina
bleef gedurende 1899 nog tijdelijk gesloten. Op het einde van
1899 wareu dientengevolge in w e r k i n g : 165 openbare lagere
scholen (135 gemengde en 30 meisjesscholen), nameln'k 127 op
72 plaatsen van J a v a en Madura en 38 op 28 plaatsen in de
i) Gelegenheid tot praetlseke oefening In eenlg handwerk vlade* de leer
lingen l)ü gouvernement»- en particuliere ■tellen ter plaatse,
;
) Voer de stichting van eene particuliere amti ichtsseh iot ook te Soerabaija
heelt zi'li te dier plaats
in- veivciiiging geconstitueerd , aan welke in Ma >rt

1900 '/-ie de Jav. Courant van den 87»tea dier maand) rechUpenoonlHkheid is verleend.
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen 1900—1901.

Tweede Kamer.

2.J

97

[ N e d e r l . (Oost-) Indië.]
buitenbezittingen. Ouder het totaal der 165 scholen waren er 51
(gemengde eerste- en meisjesscholen), waar meer uitgebreid
lager onderwys gegeven werd.
Hij het einde van 1899 telden de gezamenlijke Europeesche
openbare lagere scholen 15 132 leerlingen (8843 jongens en 6289
meisjes), zijnde 177 meer dan op uit. 1898; het aantal betalende
verminderde van 7295 tot 7 2 5 8 , dat der niet-betalende nam toe
van 7660 tot 7874. Onder deze cijfers waren begrepen — meerendeels onder de betalende l e e r l i n g e n — 1626 leerlingen (136 meer
dan op uit. 1898), behoorende tot de inlandsche of met d< ■/.<■ ge
lijkgestelde bevolking, namelijk 537 kinderen van Christen
i n l a n d e r s , 810 van andere inlanders en 279 van vreemde ooster
lingen (waaronder respectievelijk 1 5 6 , 43 en 22 meisjes). Inge
volge vroeger verleende machtigingen werden gedurende 1899
34 inlandsche k n a p e n , bestemd om later voor dokter-djawa te
worden opgeleid , gratis toegelaten tot de Europeesche niet-eerste
scholen. Daarentegen werd de kostelooze toelating van 6 dergelijke
jongelieden , die geen voldoeuden aanleg en ijver aan den dag
legden , ingetrokken.
Het aantal leervakken werd aan de meisjesschool te Soerakarta
uitgebreid met de beginselen der Engelsche taal en aan de 1de
school te Samarang met die der Fransche taal. Daarentegen
werden de lessen in het Frausch aan de school te Depok (Batavia)
en aan die te Wonosobo (Bagelen) gestaakt.
Aan alle openbare lagere scholen — op 2 na — waren k i n 
derbibliotheken verbonden.
Over 1898 (volgens verbeterde opgaven) en over 1899 (volgen*
voorloopige gegevens) bedroegen de uitgaven voor het Eurojieesch
openbaar lager onderwijs en de ontvangsten wegens schoolgelden
(ook die aan de normaalscholen geïnd) als v o l g t :
Traktementen. leermiddeleni . e n z
Qebouwen, huishuur, enz.
ï e tarnen .

Seinde S opeubarc lagere scholen
schoolgelden < Doriuaalscholen
Tezamen
Blijft ten la I '• vim ü 'n lande
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Particuliere scholen. Van de in 't vorig verslag vernielde 20
particuliere scholen werden gesloten : 1 te roerwodadi (Samarang)
en 1 te Klatten (Soerakarta). Daarentegen werd te Batavia eene
nieuwe meisjesschool en te (ïoeudih (Samarang) eene gemengde
school geopend. Dientengevolge daalde het aantal enkel voor
gewoon lager onderwijs van 6 tot 4 , doch vermeerderde het aantal
der hierbcdoelde scholen , waar tevens meer uitgebreid lager
onderwijs gegeven w e r d , vau 14 tot 16. Subsidiëu uit ' s l a n d s
kas ontvingen voor 1899 7 der bedoelde 20 scholen , namelijk de
5 , in 't vorig verslag g e n o e m d , respectievelijk f 2700, f 3300,
f 3000, f 3942 en f 3900 (alle voor meer uitgebreid lager o n d e r 
wijs) , en verder voor 't eerst de meisjesschool der Zusters
Ursuliuen te Soerabaija en één der twee scholen (die voor ge
woon lager onderwijs) der vereeniging „ de Broederschool " al
daar ; aan deze twee inrichtingen werd voor 1899 toegelegd
respectievelijk f 4285 en f 2350.
Bij het einde van 1899 bestonden op 7 plaatsen 9 n a m i d d a g scholen of avondcursussen voor enkele vakken van het lager of
meer uitgebreid lager onderwijs. O n d e r d e 187 leerlingen kwamen
9 inlanders en 1 Chinees voor.
Als onderwijzend personeel waren aan de gezamenlijke p a r t i 
culiere scholen verbonden 33 onderwijzers en 112 onderwijze
ressen . ongerekend 21 vrouwelijke kweekelingen.
H e t getal leerlingen klom in 1899 van 3122 tot 3270 (912
jongens en 2358 meisjes). Onder de leerlingen kwamen 51 kin
deren van niet-Europeeschen landaard voor (13 minder dan op
uit. 1898). namelijk 31 van inlanders (niet-(.'hristenen), waar
onder 5 meisjes , zoomede 17 van vreemde oosterlingen, onder
wie insgelyks 5 meisjes.
Van de in 't vorig verslag vermelde teekencursussen bleven
alleen de 2 te Samarang bestaau , die te zamen op het eiude
van 1899 32 leerlingen telden. De gvinnastiekscholen (weder 1
te S a m a r a n g , 1 te Soerakarta, 1 te Djokjokarta, 1 te Soerabaija
en 1 te Makasser) telden op uit. 1899 ge/.ameulijk 175 leerlingen.
S h o l e n of klassen voor voorbereidend onderwijs werden , even
als op uit. 1898, aangetroffen op 15 plaatsen van J a v a en op
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ü in de buitenhezittingen , doch op een dier plaatsen kwam er
eene gelegenheid van dien aard bij , zoodat op uit. 1899 het
getal 30 bedroeg. Het totaal der leerlingen aan deze inrichtingen bedroeg 1944, dat is 58 meer dan op uit. 1898. Onder de
leerlingen kwamen 11 kinderen van inlanders en 22 van vreemde
Oosterlingen voor, zijnde van de eersten 8 minder en van de
laatsten 3 meer dan op uit. 1898.
S 2.

Onderwijs

niiir inlanders.

')

O p e n 1) a a r o u d e r vv ij s.
Beorganiiatit run lul wlandsch onderwijs. Van de in 't vorig
verslag (blz. 106) bedoelde 1ste klasse-scholen te Soerakarta,
Modjokerto en Bangkallan , welker opening werd bevolen als
gevolg van de reorganisatie van het inlandscb onderwijs, traden
gedurende het verslagjaar alleen de twee eerstgenoemde in werking , daar de opening van laatstbedoelde school uitgesteld moest
blijven totdat het daarvoor bestemde gebouw zou voltooid zijn.
Met betrekking tot de scholen der lsie en 2de klasse, welke
elders werden of zullen worden geopend , wordt verwezen naar
hetgeen voorkomt onder het hoofd „ Gewone lagere scholen ".

. [Nederl. (Oost-) Indië.J
goeden uitslag hebbeu afgelegd het in Ü III sub a van voormeld
art. 2 genoemd examen in de Maleiscbe taal en in de land- en
volkenkunde van Nederlandsch-Indié'.
Onderwijzers- examens builen de kweekscholen. Op Java en Madura
meldden zich voor het examen van hulponderwijzer C4 en voor
dat van kweekeling 74 candidaten aan , vau wie respectievelijk
35 en 42 slaagden. In de buitenbezittingen onderwierpen zich
aan eerstgenoemd examen 3 candidaten, die allen slaagden, eu
aan het kweekeling-examen 4 candidaten, van wie 2 aan de
eischen voldeden.

Scholen v/mr tonen van inlandsche hoofden en run andere aanzienlijk
inlanders. Van de drie hoofdenscholen op Java waren op uit.
18119 alleen aan die te Bandong alle 65 plaatsen (verg. blz. 107
van het vorig verslag) bezet. Aan de scholen te Magelang en
Probolinggo waren op gemeld tijdstip van de 0" plaatsen er

respectievelijk 57 en 41 bezet. Bij de hoofdenschool in de buiten-

bezittingen — te Tondano — waren op uit. 1899 39 van de 40
plaatsen iugenomen. Getuigschriften wegens goed volbrachten
cursus werden in 1899 uitgereikt aan 59 leerlingen op Java,
waardoor het totaal der aldus gediplomeerden (vau 1882 af) klom
tot 500. Onder die 59 waren er 7 van de school te Magelang.
Inrichting toor de opleiding run aanslaandeinlandscheambtenaren. Te Tondano behaalden 6 het einddiploma, waardoor het van deze
Zouals reeds in 't vorig verslag werd medegedeeld , werd in inrichting afkomstige aantal gediplomeerden (allen uit de MolukJanuari 1899 door het Opperbestuur machtiging verleend tot eene ken) tot 98 steeg. ~) Voor elke der vier scholen afzonderlijk
herziening van de in 1898 (zie het verslag van 1894, blz. 109) worden nadere opgaven . ook wat betreft de verdeeling van de
ten behoeve van de reorganisatie der hoofdenschool te Magelang leerlingen in externen en internen, zoomede met opzicht tot de
in het leven geroepen bepalingen, in dier voege dat de inrich- samenstelling van het onderwijzend personeel, aangetroffen in
ting niet aan de inlandsche, maar aan de Europeesehe school bijlage P. Gedrag eu ijver der leerlingen gaven weinig aanleibehoort aan te sluiten. De uitvoering van deze machtiging zal ding tot aanmerkingen. De gezondheidstoestand was niet overal
gepaard gaan met eene reorganisatie van de hoofdenscholen te even gunstig. Aan schoolgeld werd iu 1699 ontvangen f 6908.
Bandong en Probolinggo. welke ook tot inrichtingen voor de
Opleiding van inlandsche ambtenaren zullen worden uitgebreid
Speciale scheden. Hiertoe worden gerekend de , Depoksche
Op den voet van de school te Magelang.
school " in de residentie Batavia en de „Ambonsehe burger.-chool"
Aan de hoot'deuschool te Magelang werden in het laatst van ter hoofdplaats Amboina. üe eerste telde op uit. 1899 141 leer1899 de overgangs- en eindexamens gehouden. Aan eerstgenoemd lingen (waaronder 59 meisjes), tegen 132 (waaronder 58 meisjes)
n a m e n werd deelgenomen door 17 leerlingen , waarvan er 7 op het einde van 1898. Van die 141 leerlingen waren 134 kinslaagden. Het eindexamen werd afgenomen aan 4 candidaten, deren van Christen-inlanders, 5 van Mobammedaansche en 2
Waarvan er 3 slaagden. Bij het vorige eindexamen (eerst in den van Chineesche ouders. Gedurende 1899 werd de school bezocht
aanvang van 1*99 afgenomen) waren al de 4 candidaten geslaagd. door 157 leerlingen , waaronder 4 gratis-leerlingen. Bij deze
school, waar de in 1895 opgetreden hoofdonderwijzer reeds eeniKweekscholen. Op uit. 1899 waren aan de kweekscholen te gen tijd geleden uit eigen initiatief begonnen was huiten de
Bandong, Probolinggo eu Djokjokarta, de beide eerste elke niet schooluren aan de leerlingen onderwijs in handenarbeid te geren,
een nominaal aantal van 25 plaatsen, eu de laatste met 50 plaat- is eene proefneming iu die richting eerst sedert het voorjaar van
sen . ingeschreven respectievelijk 17, 17 en 41 leerlingen, tegen 1899 goed in gang gekomen , doordien toen de beschikking ver24, 25 en 49 bij het einde van 1898. Van de 50 plaatsen bij kregen werd over een deel der indertijd van landswege aangeelke der twee overige kweekscholen waren er op eerstgenoemd schafte leermiddelen voor slöjd-onderwjjs. Ten einde den gang
het gewone onderwijs geen storing te doen ondervinden ,
tijdstip tf Fort de Koek 30 en te Amboina 39 bezet, tegen 42 van
T
en 29 op uit. 1898. Aan de in 1899 bij de kweekscholen afgeno- w orden de lessen in het nieuwe leervak nog steeds des avonds
men eindexamens werd door 53 candidaten deelgenomen , van gegeven, en wel tweemaal per week , telkens gedurende 1 ' 2 uur.
wie er 53 slaagden. Aan de toelatingsexamens namen niet minder Gedurende de maanden April t/m December werd aan den cursus
dan 295 candidaten deel , van wie er 101 aan de eischen voldeden. deelgenomen door 13 jongens (10 leerlingen van de hoogste
Opgaven nopens elke kweekschool in het bijzonder, ook wat klasse der Depoksche school en 3 oud-leerlingen), welk getal
betreft het daarbij geplaatste onderwijzend personeel, vindt men ook op uit. 1899 nog ingeschreven was. daar de 3 opengevallen
plaatsen door nieuwe leerlingen werden ingenomen. Iu de eerste
in bijlage P.
IJver en gedrag van de kweekelingen gaven geen aanleiding klasse van den sh'ijd-cursus werd het kartonneeren, in de tweede
tot bijzondere niededeelingen , terwijl de berichten over den ge- houtsnijwerk en in de derde het timmeren beoefend. Volgens
zondheidstoestand gunstig luidden. Te Fort de Koek werd één het oordeel van de leden der schoolcommissie heelt de proef,
leerling, op geneeskundig advies, wegens berriberri naar zijne buiten het verschaffen van nuttige bezigheid aan de inlandsche
kampong gezonden tot herstel van gezondheid, terwijl te Am- knapen die den cursus volgen , voorshands nog weinig anders
boina aan drie kweekelingen wegens gezondheidsredenen verlof uitgewerkt dan dat bun eenige bedrevenheid in knutselen is bijgebracht. Of op den duur bet slöjd-onderwijs een voldoend aannaar hun geboorteland moest worden verleend.
tal leerlingen zal blijven trekken en gaandeweg resultaten van
ü e aan de kweekscholen te Bandong, Djokjokarta, Fort de meer
belang zal afwerpen, kan eerst I>1 ijken bij eene geregelde,
Koek en Amboina verbonden externen-scholen werden in 1899 j langduriger
van de proef'. Üaar de hoofdonderwijzer
bezocht door 393 leerlingen , onder wie 10 meisjes (7 te Bandong I tot zoodanigevoortzetting
voortzetting
blijft, is in Maart jl. de direcen 3 te Fort de Koek). Aan de kweekschool te Probolinggo is j teur van onderwhs, enz. bereid
gemachtigd om ook verder met het
geen externen-school verbonden.
verstrekken van de noodige leermiddelen uit den nog aanwezigen
Bleef tot dusver de toelating tot examens in andere inlandsche
talen dan het Maleisch krachtens art. 2 (§ III sub ;') van het
besluit in St. 1S86 n \ 47 beperkt tot de onderwijzers die bij
;
kweekscholen zijn geplaatst, bij gouv. besluit van 28 Maart 1900
) In Februari jl. vond de ilouverneur-Ueneraai aanleiding oin bij lie geH . B (St. n'. 117) is bepaald «lat tot deze examens in het alge- westelijke bestuurders 0|> en buiten Java in herinnering te doen brengen de
meen kunnen worden toegelaten zij , die in het bezit zijn van iu 't Mi-lag van ÏS'.U (blz. 118, noot I) bedoelde g 0 uv. circulaire dd. 10
eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of als onder- September 1800 over de wenscbeiykbeid dat vanwege de Enropeewhe ambwijzer bij het lager onderwijs voor Europeanen en tevens met tenaren bij het hiniienlandsch bestuur bij de van de hnoldenseliolen afkomstige
') Over cl•• ; particuliere)' scholen voor fiaeinds oosterlirgen zie de laatste
rubriek van de/.- paragraaf.

inlandsche ambtenaren en hoofden liet streven worde aangemoedigd zich in
de Nederlandsehe taal te blijven oefenen, o. a. door het met waaideerinn te
bejegenen wanneer inlanders blijk geven hunne kennis van die taal te willen,
benuttigen.
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■voorraad voort te gaan. Tevens ia de inlandfche Mhooloommiwie
te Depok nitgenoodigd om jaarlijks geregeld nopens de proef
verslag uit te brengen.
De Ambonsche burgerschool telde op uit. 1899 315leerlingen,
tegen 292 op het einde van gemeld jaar (waaronder op beide
tijdstippen 05 meisjes). Gedurende 181)9 werd de school bezocht
door 344 leerlingen , onder wie neb bevonden 72 kinderen van
tot den stand van ambtenaren en aanzienlijken behoorende
inlanders, 254 kinderen van andere inlanders en IS van Chineesche ouders.
+ «Op de Depokaehe school werd in 1899 aan schoolgeld ont
vangen f 729, en op de Ambonsche burgerschool f 4900 , tegen
respectievelijk f 760 en f 3747 in 1898.
Geiinnc lagere tcholen. Het aantal openbare inlandscbe seinden
der 1ste klasse nam gedurende 1891* op Java en .Madura toe van
20 tot 27 door de opening van scholen op 8 gewestelijke hoofd
plaatsen (Paaoeroean, Boerakarta en Kediri) en op 4 afdeelingsnoofdplaatsen (Modjokertoen ïSidoardjo in ISoerabana , Keboemen
in Bagelen en Sumanap op Bfadora). Voorts werd het aantal
2de klasse-scholen op Java en Madura van 203 op 205 gebracht
doordien zoowel ter hoofdplaats Djokjokarta als op de afdeelingshoofdplaats Djombang (Sociabaija), nevens de reeds bestaande,
nog eene school der 2de klasse werd geopend.') Overigens was be
sloten tot de opening van nog 4 scholen der 1ste en 10 der 2de
klasse, alle op Java en Madura (zie nader bijlage P ) , welke
echter in 1899 nog niet in werking kwamen.
In de biiitenbezittingen werd in 1899 voor 't eerst eene 1ste

klasse-school geopend, on wel ter hoofdplaats Meoado. Hierdoor

en door de opening van 2de klasse-scholen te Taudjoug Poera
(OostRust van Suinatra) en Iiingat.in Iudragiri (Kiouw en onderhoorigheden), zoomede door de heropening van de in 1898
tijdelijk gesloten 2de klasse-school te Negara (Djembrana) op
Bali, klom het aantal openbare inlandscbe scholen in de buitenbezittiugen van 297 tot 301. ')
Op Java, 8umatra en in de Molukken kon weg' ns plaatsge
brek niet altijd aan aanvragen om plaatsing worden voldaan. In
Midden- en Oost-Java en op Sumatra voorzagen in die gevallen
particuliere namiddags* holen in de behoefte aan onderwijs.
Opgaven omtrent het aantal scholen en het cijfer der leerlingen
per gewest of per eiland worden aangetroffen in bijlage P : wat
de buitenbezittingen betreft, is echter het cijfer der leerlingen
niet later dan over 1898 bekend.
Gedurende laatstgemeld jaar beliep het totaal der ingeschreven
leerlingen bij al de toen in de buitenbezittingen bestaande 297
gouvernementsscholen 41259, zijnde 1540 meer dan (volgens
verbeterde opgaven) over 1897. Op Java en Madura waren over
lè99 bij de 232 gouvernementsscholen ingeschreven 40 950 leerlin
gen, van wie er bij bet einde des jaars nog 27 350 op de schooliijsten
voorkwamen, zijnde 2657 meer dan op uit. 1898. Uit West-en
Midden-Java wordt dan ook gerapporteerd dat er in de tot dusver
zoo talrijke mutatiën ouder de leerlingen gedurende 1899 eenige
verbetering viel waar te nemen. Omtrent het aantal meisjes ,
onder de leerlingen begrepen, zijn over de behandelde jaren nog
geen volledige cijfers voorhanden. Op Java en Madura worden
de gouvernement? inlandscbe scholen in veel mindere mate dan
die in de buitenbezittiugen door meisjes bezocht. Voor zooveel
de over 1898 ontvangen opgaven uitwijzen (zie bijlage 1') beliep
de verhouding van het aantal meisjes-scholieren tot het totaal der
leerlingen voor Java en Madura nog geen 2 pet., voor de buiten
bezittiugen ruim 18 pet.
Op Java en Madura hadden bij het einde van 189!' bijna al de
openbare lagere inlandscbe scholen (op 10 na) een aan eene
gouvernement-kweekschool opgeleiden onderwijzer aan het hoofd;
in ile buitenbezittingen ontbrak op genoemd tijdstip een aldus
gediplomeerde onderwijzer nog bij 01 van de 301 scholen; zie voor
nadere opgaven nopens de aan het openbaar inlaudseh onderwijs
verbonden onderwijskrachten de aanteekemngen in voormelde
bijlage P. De berichten over gedrag en ijver van het onderwijzend
personeel luidden, behoudens enkele uitzonderingen, gunstig.
Grlilclijl, overzicht. De kosten van het openbaar onderwijs voor
inlanders (met inbegrip van de lager te vermelden subsidiën aan
particuliere inlandsche scholen), en de daartegenover staande
') Onder l.et kier opcescrea aantal scholen zijn niet begrepen de aan vier
der goinfmeiiients-k\vcek>cliolen verbonden cxirrncn-si-holen. noi h ook de
twee ruide hiervóór reeds bedoelde zoogenaamde „ specials scholen" voor
inlanders.

ontvangsten wegens schoolgelden en verkoop van leermiddelen
aan particulieren , bedroegen over 1898 (volgens verbeterde op
gaven) en over 189!' (volgens voorloopige gegevens) als volgt:
1808.
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P a r t i o u 1 ie r o n d e r w ij s.
Kweekscholen en opleid ingtklauen. Het seminarie te Depok (resi
dentie Batavia), waar Christen-inlanders uit verschillende ge
deelten van den Archipel tot inlandsche onderwijzers. tevens
zendeling-helpers, worden opgeleid, telde op uit. 1899. evenals

het .jaar te voren, 42 leerlingen, doch nn verdeeld aldus: 1
inlander van de Christengemeente te Depok en Toegoe (Batavia),
1 Soendanees. 5 Javanen, 4 Xiassors, 11 Battaks, 5 Dajaks,
10 Sangireezen, 4 inlanders van de Talaut-eilanden en 1 van het
eiland Savoe. Onder hen bevonden zich geen zonen van ambte
naren en aanzienlijken. In het afgeloopen jaar verlieten weder
10 leerlingen de inrichting na volbrachten vierjarigen leertijd .
verdeeld over twee klassen.
Het door het PijnscheZendingsgenootschap teBarmen bekos
tigde seminarie te Pansoer-na-pitoe in Silindong (residentie
Tapanoli) telde gedurende 1899 90 leerlingen (onder wie 20 zonen
van inlandsche ambtenaren en aanzienlijken); 2 plaatsen vielen
open door overlijden en door ontslag wegens ziekte, terwijl 28
leerlingen, na volbrachten (vierjarigen) cursus, verdeeld over
twee klassen, de inrichting verlieten met certificaat. Op uit. 1899
bleven 60 leerlingen ingeschreven. Aan het in December 1S99

gebonden toelatingsexamen werd door 156 personen deelgenomen.

In verband met het beschikbaar aantal plaatsen konden van de
geslaagden niet meer dan 32 worden toegelaten. Aan bet seminarie
werd bij gouv. besluit dd. 11 Januari 1900 n . 8 voor het eerst
van regeeringswege Bubsidie verleend (f500 's jaars),
en zulks
onder dezelfde voorwaarden als waarop sedert lv'.»7 (zie het ver
slag van dat jaar, blz. 133 , zoomede Bijbl. St. nos. 5202 en 5880)
aan de lager te vermelden kweekschool voor de Sangi- en Talauteilanden , en sedert 1 Januari 1900 (gouv. besluit dd. 2 Februari
jl. n". 20) ook aan die te Tomobon (Minahassa) subsidie is ver
leend. Voor deze laatste inrichting, eene stichting van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam, is de subsidie
bepaald op ten hoogste f 51i'.0 's jaars . d. i. — berekend per
maand — naar den maatstaf van f 30 voor een aan de kweekschool
verb(>nden inlamlschen onderwijzer en f 10 voor ieder der op den
lsten van elke maand in opleiding zijnde leerlingen . die niet
larjger dan zes jaren bij de school zijn ingeschreven geweest,
tot een maximum van 40.
Aan de zendingskweekschool te Oeloeop Sianw(Sangi-eilanden)
waren op uit. 1899 in opleiding (verdeeld over twee klassen) 24
leerlingen, tegen 22 (volgens nadere opgaven) het jaar te voren.
Terwijl 1 leerling werd afgeschreven, werden 3 nieuwe aangeno
men. Wat gedrag en ijver betreft, gaven bijna allen redenen van
tevredenheid. Om hen niet aan het practische leven te ontwennen ,
verrichten de leerlingen na de lesuren eenigen handenarbeid.
Op Java wordt voorts, vanwege d».'zending, van de vorming
van inlanders tot onderwijzers ook werk gemaakt door bet in
richten van zoogenaamde opleidingsklassen. Dergelijke klassen
waren o. a. verbonden aan de tendingsposten, die het Neder
landsch Zendelinggenootschap te Kotterdain onderhoudt in de
residentie Soerabaija te Modjowarno en in de residentie Pasoeroean
te Kendalpaijak en te Swaroe. Het aantal leerlingen is over 1899
niet opgegeven : alleen ia gemeld dat in genoemd jaar te Modjo
warno en Swaroe 5 hunner niet goed gevolg het examen voor
kweekeling aflegden. Van de te Modjowarno opgeleide jongelieden
zyn er enkele van hen , die de akte van hulponderwijzer ver
wierven , geplaatst bü gouvernements inlandsche scholen. Dein
1897 tijdelijk gesloten opleidingsschool . te Poerworedjo (Bagelen)
in het leveu geroepen vanwege de zending der Gereformeerde
Kerken , werd in het begin van 1899 door den van verlof uit
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Nederlaud teruggekeerden zendeling, die laatstelijk aan het tingen betreft, blijkt uit bijlage P d a t , bij de afsluiting van die
t a b e l , voor 55 van de 546 scholen bet aantal >>puit. 1898 inge
hoofd ervan stond . heropend met 8 leerlingen.
schreven leerlingen te Batavia nog niet bekend was ; dat dit
h'nsi- rit dagscfiool te Tomohon [voor dochter» van doofden en
het geval was ten opzichte van «en deel der 28 scholen
aansienlüken in dé MinaJtcuta). In verband mei eene in den loop insgelijks
op de Zuidwester-eilanden (residentie A m b o i n a ) , en dat bij de

■van 1899 in werking getreden verlaging der schoolgelden steeg
in dat jaar liet aantal leerlingen van 41 tot 02 , verdeeld in zeven
afdeeliogen, welke gezamenlgk drie klassen vormden. Op 0

468 overige particuliere scholen , welke de tabel voor verschillende
gewesten der buitenbezittingen aanwijst, op uit. 1893 waren

gesamenljjk 18 523 leerlingen, d. i. gemiddeld 40
Europeesche scholieren na, waren allen kinderen van inlandsehe ingeschreven
per school. Van deze laatste 403 scholen telde men er alleen op

hoofden

en ambtenareii

of van niet in ' s l a n d s dienst zijnde

(met Nias) 187, met 7133 leerlingen , en in de residentie
aanzienlijke inlanders, en wel 47 uit de Blinabassa en 9 van de Sumatra
.Menado (ongerekend die on de Talaut-eüanden) 219 met 10188
Bangi-eilanden. Terwijl 10 leerlingen de lehool verlieten (4 wegens
Zoowel die in .Menado als die op S u m a t r a (met Nias)
volbrachten leeftijd), werden 31 nieuwe leerlingen aangenomen! leerlingen.
Van de 62 leerlingen waren er 40 internen (allen meisjes) en 10 w a r e n , op eenige weinige n a , alle zendingsscholen.
externen (9 meisjes en 7 jongens, welke laatstenalleen worden
toegelaten mits zij nog geen O j a a r oud zijn en hunne zusjes als
internen de school bezoeken). Aan schoolgelden werd in 1899
p. m. f 0500 o n t v a n g e n , tegen f 0711 in 1898. Van laudswege

wordt de inrichting gesubsidieerd met f 3000 'sjaars.

Scholen mor vreemde ooeterlingen. Het aantal dezer buiten be
moeienis van het Gouvernement opgerichte scholen bedroeg in 1899
op Java en Madura 279 met 5430 leerlingen en in de buiten bezit
tingen 155 met 2207. De verdeeling van deze scholen over de ver
schillende ge westen blijkt uit het overzicht aan het slot van bij l a g e P .

Scholen voor handwerksondenryt vuur inlanders. De op den zendingspost Modjowarno (Soerabajja) gevestigde inrichting van
dezen aard telde, volgens mededeelingen over hel Sdekwartaal
van 1899. 10 leerlingen, meest Christen-inlanders. Onder leiding
van een bnas-tiiiimerman werken zij eiken morgen , uitgezonderd
des Z o n d a g s , van 6 tot 10 u u r , en verdienen f 0,10 per dag.

Eens in de maand wordt het loon afgerekend, waarvan zij echter

II.
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Studie run Oottertche talm en run de instellingen
run den f ulam.

De ambtenaar voor de beoefening van Indische talen dr. J. L.
niets in banden krijgen, doch de helft voor hen bij de spaarbank
A. BaiSDKS hield zich voornamelijk bezig met liet verder in druk
wordt uitgezet. terwijl voor de andere helft gereedschappen
bezorgen van het door wijlen dr. H. N . VAN I>KR T I T K bewerkte
worden g e k o c h t , die hun eigendom blijven, By het verlaten van j Kawi-ttalineesuh-Nederlandseh woordenboek, van welk werk in
de school kunnen zij over de voor hen uitgezette gelden be- i het laatst vau 1899 het tweede van de v i e r d e d e n . waaruit het
schikken. De ambachtsschool geniet eene gouTernementssubsidie zal b e s t a a n , bij de landsdrukkerij te Batavia het licht zag. Met
van f l" 1 ' 's maand*. Tot verdere dekking van de uitgaven der het drukken van de door dr. BBAHDBSsamengestelde beschrijving
i n r i c h t i n g dient de opbrengst van het afgeleverde , bestaande uit van de door wijlen dr. VAN DUB Tinne nagelaten en aan de Rijks
d e u r e n , vensters, schoolbanken, houtsnijwerk, enz. Omtrent de universiteit te Leiden vermaakte J a v a a n s c h e , Balisohe en Sasgelijksoortige i n r i c h t i n g , in 1896 geopend door den zendeling- saksche handschriften (zie het verslag van 189(5, blz. 111) werd
leeraar te rtediri, kwamen over 1899 geen opgaven in. Zooals een aanvang gemaakt.
reeds in 't vorig verslag (blz. 109) is gezegd, werd in J u n i 1899
ü e ambtenaar dr. J. C. G. JONKER keerde in December 1899 van
van gouvernements wege, voor de betere installatie van deze school,
verlof uit E u r o p a terug. In verband met den door hem te kennen
eene som ineens toegestaan en — voorloopig — dezelfde s u b 
gegeven wensch o m , in aansluiting met de door hem in 1895
sidie ' s j a a r s , ais is toegelegd aan de zusterinrichting t e Modjo- aangevangen studie van de Savoeneesehe t a a l , zich verder toe
warno. Gelijke steun is toen , ten deel e mede voorloopig, verleend te leggen op de bestudeering van de talen der Kleine Soendaaan d e n zendeling-leeraar te rlendalpaüak (Pasoeroean), t e n e i n d e eilanden , werd hem Ivoepang , in stede van Makasser. als stand
dezen in staat te stellen zijn voornemen te verwezenlijken om plaats aangewezen.
eveneens eene gelegenheid in bet leven te roepen , waar inlandDe zich met verlof in Europa bevindende ambtenaar dr. J .
sehe jongelieden , nadat zij het gewone schoolonderricht hebben
G. H . GUNNING bleef bier te lande werkzaam gesteld in het be
g e n o t e n , handwerksonderwjjs ontvangen.
lang van de bewerking van de nieuwe uitgave van het J a v a a n s c h Lagere tcholen (tendütge- on andere). (iedurende het behandelde Nederlandsch woordenboek van prof. dr. A. C. VRKEDE.
jaar — 189'.' voor .lava en Madura en 1<S;I8 voor de overige ge
De tijdelijke a m b t e n a a r voor de beoefening van Indische talen
westen — gingen weder eenige particuliere inlaudsebe scholen dr. P u . 8. VAN B o n n bleef belast met de w a a r n e m i n g van de
teniet of werden tijdelijk gesloten, in welk laatste geval zij mede betrekking van leeraar in de Maleiscbe taal bij de afdeeling B
uit de opgaven werden afgevoerd. Over het geheel was ecbter van het Gymnasium Willem I I I te Batavia.
het aantal der nieuw in werking gekomene of heropende
De adviseur voor inlandsche en Arabische zaken «Ir. (J. SNOUCK
grooter dan dat der scholen die voorgoed of tijdelijk gesloten HUBGBOVJI z e t t e , voor zooveel zijne overige bezigheden zulks
werden. Voor zooveel de aan het bestuur verstrekte gegevens toelieten, zijne studiën betreffende de Atjehsche t a a l - e n letter
aanwijzen, zou namelijk in 1899 op Java en Madura het aantal kunde voort.
zendingsscholen geklommen zijn van 43 tot 4 9 , en dat der
De bewerkiug van eene Maleiscbe woordenlijst met toelichtingen
overige particuliere scholen van 174 (verbeterde opgaaf) tot 187, door den inspecteur van het inlandscb onderwijs Cu. A. VAN OPHUIJterwijl in de buitenbezittingen het aantal particuliere inlandsche SKN (zie vorig verslag, blz. 111) w a s , bij de afsluiting te Batavia
scholen , dat op uit. 1897, volgens nadere gegevens, zou hebben be van de mededeelingen voor dit hoofdstuk , in hoofdzaak voltooid.
staan uit 450 zendings- en 87 a n d e r e , bij bet einde van 1898 ge
steld wordt op respectievelijk 449 en 97. Van de bedoelde 49 en 187
§ 2. Oudheidkunde,
particuliere scholen op-lava en Madura werden er gedurende 1899
27 en 117 door bet Gouvernement gesubsidieerd , terwijl d i t , wat
De o n t g r a v i n g , vanwege de (van gouvernemeutswege gesubsi
de 449 en 97 particuliere scholen in de buitenbezittingen betreft, dieerde) Vereeniging voor oudheid- , taal- , land- en volkenkunde
gedurende 1896 het geval was met 154 der eerstbedoelde (sen- te Djokjokarta, in de vlakten van het district Kalassan van den
dings-) scholen.
hoofdtempel van d*; tjandi S e w o e , waarvan de zuidelijke voor
Van het particulier inlandscb onderwijs op Java en Madura tempel , de tjandi B o e b r a h , reeds in 1898 was blootgelegd,
maakten gebruik gedurende 1898 (volgens nadere opgaven) 23806 werd in 1899 grootendeels, en die van de t j a n d r s Loemboeng
en gedurende 1899 20524 leerlingen, van welk laatste g e t a l , en Plaosan geheel ten einde gebracht. In de verschillende gangen
dat echter slecbts betrekking beeft tot 230 van de 230 scholen, van de tjandi Sewoe werden wel vele fraaie nissen , doch geen
bij het einde van 1899 nog ingeschreven waren 15 0 7 8 , of g e  beelden gevonden. De geheele achter- of westzijde van het groote
middeld ruini 65 per school. Voor de gesubsidieerde scholen binnenvertrek bleek te zijn ingenomen door eene altaarvormige
beliep dit gemiddelde ruim 73, voor de niet-gesubsidieerde ruim 51. verhooging , aan wier voet een groot geschonden Boeddha-beeld
|je detacheering van onderwijzend personeel van het openbaar werd aangetroffen. H e t lofwerk en de arabesken , die in de bui
inlandsen onderwijs bij eene te Djokjokarta door den sultan en tenmuren en in den voet van den tempel zijn gehouwen , komen
by eene te Soerakarta door het hoofd van het Mangkoe N e g o - geheel overeen met d i e , waarmede het voorportaal en de bin
ro'scbe Huis gestichte particuliere inlandsche school (/.ie net nenkamer van den Sjiwa-tempel te Parambanan zijn versierd.
verslag van lb'. , x . b l z . 8 1 ) b l e e f o o k g e d u r e n d e 1899gehandhaafd. De verbouwing van het museumgebouw der Vereeniging t e r
\\ at de niet openbare inlandsche scholen in de buitenbezit- hoofdplaats Djokjokarta (verg. blz. 135 van het verslag van.
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verkregen. Deze beving w e r d , met hetzelfde soort van instrum e n t e n , ook te H a m b u r g , op het eilan l W i g h t en op andere
punten van den aardbol i.pgeteekend. Wen nieuwe -eisuiograaf,
de zoogenaamde „ d r i e s l i n g e r ' ' v.iii E B X M T . een veel lijuer toestel dan het Mii.Ni-:'sche. werd in Juli 1899 opgesteld, doch
aan de van harentwege ontgraven monumenten.
In verband met het gereed komen van het nader plan betref- wegens de vele en bijzonder groote uioeielijklieden aan de opstelfende de noodige hentellingen aau de in Kadoe gelegen tjandi j ling en inwerkingbrenging van dit subtiele i n s t r u m e n t verbonMendoef (verg. blz. 82 van het verslag van 1898), u ia Juli 1899 \ den , konden er in de verdere maanden van het j a ir nog geen geeene tioin van f 26 142 beschikbaar gesteld ter bestrijding van de regelde waarnemingen mede worden verricht. I n den a a n v a n g van
aan de uitvoering van bedoeld plan verbonden kosten. H e t door 1900 was het toestel echter geheel in o r d e , en van dien tijd af
den inspecteur van het inlandsen onderwijs 0 . Dl» H u m in (Ie heeft liet geregeld gefunctiouueerd. Voor de wetenschap worden
nabijheid van genoemde tjandi ontdekte tweede gebouw van dien van deze nieuwe instrumenten zeer belangrijke uitkomsten veraard (verg. vorig v e r s l a g , blz. 111) werd in den loop van 1899 wacht.
geheel blootgelegd. Hoewel verschillende fraaie fragmenten werSedert den a a n v a n g van 1899 worden bij het observatorium ,
den gevonden , waren de resultaten der ontgraving over het in overleg met de betrokken hoofden van gewestelijk b e s t u u r ,
algemeen teleurstellend.
i met namen die van Sumatra's W e s t k u s t , de Wester- en de
Ten einde de ruïne van den lioro-Boedoer beter tegen verval Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, en eenige andere daaren moedwillige beschadiging te vrijwaren , zijn in Februari 1900 : voor in aanmerking komende autoriteiten , gegevens verzameld
de voor bewaking en onderhoud van het m o n u m e n t toegestane . ter bepaling van de geschiktste plaateen voor de waarneming van
fondsen verhoogd en tevens gelden aangewezen voor herstelling de bijna alleen in Nederlaudsch-lndië zichtbare totale zonsveren verbreeding van den om de ruïne aangebrachten levenden duistering van 18 Mei 1901, welke gegevens ter beschikking zijn
p a g g e r e n voor het maken van eene tweede dergelijke afsluiting van ; en worden gesteld van a l l e , zoowel Nederlandsche als vreemde
ondoordringbaar plantsoen , die zoodanig zal worden ingericht ' geleerden , die zich ten behoeve van de waarneming naar Indië
d a t , om te beter ontvreemding van beeldhouwwerken tegen te ■ denken te begeven. Op verzoek der Regeering heeft de Koninkgaan , de tjandi voortaan slechts van één zijde toegankelijk zal zijn. lijke N a t u u r k u n d i g e Vereeniging in Nederlandsch-Iudië zich
belast niet alle verdere werkzaamheden, welke ter voorbereiding
§ 3.
NatuurteettnMhafpm.
van bedoelde waarnemingen noodig mochten blijken.
Zooals reeds hiervóór werd gezegd, viel er in 1899 over den
Magnetisch* en meteorologische waarnemingen. Aan den directeur
van het Koninklijk Magnetisch en meteorologisch observatorium te geheelen Archipel minder regen dan de gemiddelde hoeveelheid.
B a t a v i a , dr. J . P.. VAN I>EU STOK , wien met ingang van 1 J u n i j Dit deficit was voor de buitenbezittingen, met uitzondering
1899 een éénjarig buitenlandsch verlof werd verleend , en die ; van S u i n a t r a , over het geheele j a a r verdeeld, terwijl het zich
met ingang van 1 September d. a. v. tijdelijk benoemd werd tot voor Java en Sumatra tot het middelste gedeelte van het j a a r
directeur der afdeeling , Waarnemingen ter zee" bij het Koninklijk beperkte. Over West-Java en de W e s t k u s t van Sumatra viel in
Nederlandsen Meteorologisch Instituut te de Bildt bij l ' t r e c h t , December, welke maand zich aldaar door vele en zware buien
is sedert hier te lande de eindbewerking opgedragen van hem uit k e n m e r k t e , zelfs eene groote overmaat van regen. De grootste
Indië toegezonden gegevens betreffende getijwaarnemingen in de jaarlijksche hoeveelheden regen werden gemeten : op Java en
Indische zeeën, welke opdracht gerekend wordt te zijn ingegaan M a d u r a , te Buitenzorg (4464 m.M.) en te Tassikmalaija (4356
met 1. J a n u a r i 1900 en in geen geval langer zal duren dan tot m.M.), en in de buiten bezittingen , te Oeloe l.imau Manis nabij
1 Februari 1901. In verband daarmede is het in I n d i ë aan Padang (5715 m.M.), zoomede op de tabaksonderneming P e t a m
in Deli (5169 m.M.), terwijl de kleinste regenval werd gecondr. VAN DER STOK verleend verlof verlengd.
De uitkomsten van de in 1898 bij het Bataviaschc observato- stateerd te Banga Doewa in Cheribon (1711 m.M.) en te Ken Lal
rium verrichte waarnemingen werden gepubliceerd in den in 1899 in Samarang (1945 m.M.), zooniede. wat de buiten bezittingen
verschenen 20sten j a a r g a n g van de , R e g e n w a a r n e m i n g e n ' ' e n in betreft, te Gorontalo (784 m.M.) en te Saleijer (1157 m.M.).
het 21ste deel der „Observations", aan welke laatstbedoelde uitNatuurkundige, tthnognphisehe en geographische mededeelingen. De
gaaf als supplement werd toegevoegd eene verhandeling van den
waarnemendcii onderdirecteur der i n s t e l l i n g , dr. W . VAN BKM- in het voorjaar van 1898 van laudswege, hoofdzakelijk voor beMELKN . over de seculaire variatie van de magneetnaald gedurende stuursbelangen. georganiseerde tocht door Oentraal-Borneo. onder
leiding van den otficier van gezondheid 1ste klasse van het Indisch
de periode 1492—1750.
Op grond van de meteorologische gegevens over 1899, by het legpr a la suite dr. A. W . XIKIWKNIIUIS , in de eerste helft van
observatorium v e r k r e g e n , meldde de waarnemende directeur dr. 1899 volbracht, werd , met looneude uitkomsten , ook aan wetenS. FIGKE het volgende: „ D e periode van lagen druk , ingeleid in schappelijke exploraties dienstbaar gemaakt. Omtrent deze reis ,
1898, kwam tot een einde in April 1899, om voor de rest van en die , welke door den heer NIEOVKNIII-IS in J u n i 1899 opnieuw in
dat jaar door eene periode van hoogereu druk gevolgd te worden , die streken werd ondernomen . wordt overigens verwezen n a a r
gedurende welke de temperatuur ook ietwat boven de normale , hoofdstuk C (blz. 35).
Ten behoeve van h e t , onder de auspiciën van de te Amsterdam
bleef. Te Batavia viel eene hoeveelheid regen van 337 rn.lL, of
ongeveer 19 pet. meer dan het gemiddelde over het tijdvak 1864/ gevestigde Maatschappij ter bevordering van het n a t u u r k u n d i g
1899. Het aantal regendagen overtrof het gemiddeld aantal over onderzoek der Nederlandsche koloniën en onder leiding van den
hetzelfde tijdperk met 27. Het j a a r 1899 was dus voor Batavia j Amsterdamschen hoogleeraar dr. M. WEBEK . ondernomen ondereen nat j a a r , hetgeen niet kan gezegd worden van de andere zoek naar de fauna en Hora van de verschillende zeeën en diepe
streken van den A r c h i p e l , die , volgens de verkregen uitkomsten , bekkens in den Indischen Archipel, werd ook voor 1900, en dus
voor de vierde m a a l , ten laste van de Indische geldmiddelen
overal te weinig regen kregen."
De in April 1899 te Batavia in exploitatie gebrachte electri- J eene subsidie van f 10 000 gegeven. Met het daarvoor van regeesche tram oefende een sterk storenden invloed uit op de aan het ringswege beschikbaar gestelde flottieljevaartuig Sihni/a werd de
observatorium opgestelde magnetische instrumenten. Ofschoon de tocht op 7 Maart 1899. van Soerabaija u i t . aanvaard en op 27
photographische registreering werd voortgezet, was het onmo- I Februari 1900, geheel overeenkomstig het plan der werkzaamgelijk de daarmede verkregen kromme lijnen met den vereischten h e d e n , volbracht. Hetgeen door de in alle opzichten bij uitstek
graad van nauwkeurigheid af te lezen , waardoor aan de fijnere geslaagde expeditie werd bereikt, kan niet beter worden samenonderzoekingen op magnetisch gebied, die door de aequatoriale gevat dan in de w o o r d e n , waarmede de leider zijne voorloopige
ligging van het observatorium zulk eene hooge waarde hebben , mededeelingen ter zake e i n d i g t : „de bouwstoffen zijn er om een
grondig overzicht te geven over de fauna en flora der zeeën van
een ongewenscht einde moest worden gemaakt. Ook de absolute
den Indischen Archipel; gegevens zijn er om eene oeeanographisehe
bepalingen van de drie elementen van het aardmagnetisme bleven
kaart van den Archipel te ontwerpen op betere grondslagen dan
sinds genoemde m a a n d , ten gevolge van denzelfden storenden waarover men vroeger beschikte. Ook zal het mogelijk zijn de kustinvloed, achterwege.
lijnen van liet oostelijk gedeelte van den Archipel voor een niet
Met den in Mei 1898 opgestelden seisinometer van MILNE I onbelangrijk deel juister weer te geven."' De verkregen resultaten
werden tot aan het einde van 1899 een 150-tal aardbewegingen zullen door de leden der expeditie en andere vakgeleerden worden
(unfelt earthquakes) geregistreerd , waarvan een register werd | gepubliceerd i n e e n , naar schatting , 15 quarto-deelen omvattend
aangehouden. Tevens werden daarvan photograpbisehe afdrukken w e r k , aan welk> u i t g a v e , die minstens 10 jaar zal v o r d e r e n ,
zoowel aan het Seismologisch Instituut te Straatsburg , als aan linanciëele -teuu uit de Indische geldmiddelen is toegezegd.
de British Association toegezonden. Van de aardbeving o p Geram
Uit een linguïstisch en ethnologisch oogpunt was van belang
op 30 September 1899 werd te Batavia een zeer schoon tracé I
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.
1897) kwam

gereed, zoodat kon worden voortgegaan met de

overbrenging daarheen van de gevonden beelden en bas-reliefs.
Dat de arbeid der Vereeniging op prijs wordt gesteld, bleek
weder uit liet veelvuldig bezoek van landgenoot en vreemdeling
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een tocht dwars door liet noordoostelijk schiereiland vim Celebes
in September 1800 volbracht door den te POMO gevestigden m *
deling-leeraar A. C. Kicira en den taalkundige dr. N. ADBUHI.

Tot het instellen ran wetenschappelijke onderzoekingen op
aHerlei gebied, doch voornamelijk met hei doel om botaniaehe
studiën te maken in 's lande plantentuin te buitenzorg (zie
daaromtrent hierna), werd Nederlandsob-Indiè' ook in 1809 weder
door verschillende Nederlandsche en vreemde geleerden bezocht.
Met geologische onderzoekingen ter Sumatra's Oostkust hielden

zich bezig de drs. SOHMDT , SCHIFTIIAMN en POBEO . terwijl de sedert
overleden Zweedsebe geleerde dr. Arnivin.irs zoölogische verzamelingen op Bauka maakte.
JPelenschappeltfkt ondtrsofkingeti <i/i ptla$OHtoloqi$eh gebied. Door
den bij zijn korps „voor memorie" gevoerden officier van gezondheid der 2de klasse van liet Indisch leger , tevens buitengewoon
hoogleeraar aan de ('emeente-iiniversiteit te Amsterdam , dr. M.
E . F . T. L)i uojs , werd voortgegaan met de beschrijving van de
door hein op .lava en S u m a t r a , en later, onder zijne indirecte I

leiding, bn de bevlóeiingswerken in de Solo-vallei en te Trinil

(afdeeling Ngawi der residentie Madioen) verzamelde fossielen.

Ten aanzien van da opgravingen ter laatstgenoemde plaats (verg.

vorig verslag, blz. 112) is laatstelijk beslist dat zij nog tot uit.
190i) zullen worden voortgezet.
's Lamh planlentuin Ie Builen%org on daarbij bcliooreuiU' inrichtingen.
Door den directeur, prof. dr. M. TREUH, w e r d e n , als gevolg van
de hem bij gouv. besluit van 1 September 1899 n . 11 gedane
opdracht om , onder zn'ne l e i d i n g , eene proef te nemen met den
aanleg van demonstratie-velden in het belang van den inlandscheu landbouw op J a v a , een tweetal reizen over J a v a gedaan ,
ten e i n d e , in overleg met <le betrokken hoofden van gewestelijk
b e s t u u r , de plaatsen voor de vestiging van zoodanige velden te
bepalen. De moeicljjkheden welke zich daarbij voordeden , waren
oorzaak dat bij het einde des jaars nog slechts zes van de acht
in te richten velden waren aangewezen : de noodige voorbereidende maatregelen voor de keuze der beide overige waren echter
reeds genomen. Voor het toezicht op en de controle over de
velden is in December 1899 tijdelijk aan prof. dr. TREII: toegevoegd jhr.

C. DE SAVOKNIN LOIIMAN.

Sedert December 1898 was aau den directeur ook toegevoegd ,
eveneens op tijdeljjkeu v o e t , met Tjibodas als s t a n d p l a a t s , de
aan de gouvernements kina-onderneming verbonden botanist dr.
J . P . LOTSIJ , in het belang van de hem opgedragen physiologische onderzoekingen betreffende de alealoïden der cinchona's
(Verg. vorig verslag, blz. 1S1).
De chef der Ilde afdeeling van den plantentuin (.Botanische
l a b o r a t o r i a " ) dr. J . M. JANSK , aan w i e n i n . J u n i 1899 voorloopig
een buitenlandsch verlof van zes maanden was verleend in verband met zijne benoeming tot hoogleeraar a a n ' s Rijks universiteit te Leiden (zie vorig v e r s l a g , blz. 112), verliet i n December
1899 den Ind'schen dienst. In zijne plaats werd tot chef der
I l d e afdeeling, welke betrekking van Augustus t o t uit. 1899
tijdelijk was waargenomen door dr. P . W . T . KUNGER , in J a n u a r i
1000 aangesteld dr. J . VAN BKBDA DE HAAN, tot dusver chef der
(tijdelijke) VI 11ste afdeeling.
Aan den chef der l i l d e afdeeling („Cultunrtuin en agricultuur*
chemisch laboratorium") dr. P . VANROXBOBGH, wiens studiën met
betrekking tot caoutchouc en getahperfcja levereüde planten (verg.
vorig verslag t. a. p.) onlangs als n". X X X I X van de reeks der
„Mededeélingen uit ' s l a n d s plantentuin*' werden gepubliceerd,

y.oölogische collecties werkzaam zijn , doch tevens llaagdfl hij er
in bier te lande zoozeer de belangstelling te wekken voor de
stichting van een zoölogisch-phvtopathologiscH museum te Buitenzorg , dat eenige particulieren zich bereid verklaarden om ten
behoeve van de o p r i c h t i n g , waarvan de kosten op ruim f 18 000
zijn begroot, eene som van ruim f 12 000 bij te dragen . wanneer
het ontbrekende uit 'slands kas zou worden aangevuld, welk
aanbod met erkentelukbeid is aangenomen. Eerlang zal een aanvang worden gemaakt met den bouw van het museum . eene
i n r i c h t i n g , waardoor niet name de Landbouwzoölogie, die in
Nederlandsch-lndië eene snel wassende beteekenis voor de practijk krijgt, ten zeerste zal worden gebaat.
Bij gouv. besluit dd. 7 Maart 1900 ir . 17 zijn, ten behoeve van
eene driejarige proef, eenige gelden beschikbaar gesteld voor de

tijdelijke aanstelling door den directeur van den plantentuin van

een in de horticultuur opgeleiden deskundige , die tot uitsluitende
taak zal hebben om , onder het dagelijksch toezicht van den
hortulanus of diens assistent, een beperkt aantal (ten hoogste 10)
in Iudië geboren jongelieden van Enropeesche afkomst, voor wie
dit door ouders of voogden wordt gewenscht, werkzaam te doen
zijn bij de Vde afdeeling („ Botanische tuin te Buitenzorg en
' bergtuiuen te Tjibodas"), ten einde aldaar de noodige bekwaamheid op te doen . vooral door practische werkzaamheid (buiten
de hulp van inlandsche tuinarbeiders) en verder door zeer elementair theoretisch onderwijs, om later door uitoefening van het
tuiniers- en bloemistenvak een bestaan te kunnen vinden. De
leertijd zal drie jaren duren. Leermiddelen en werktuigen zullen
aan de tocgelatenen gratis worden v e r s t r e k t ; huisvesting en
onderhoud zullen echter komen ten laste van hunne verzorgers.
I n het personeel der in het belang van den kolonialen landbouw bij den plantentuin werkzame, doch uit particuliere fondsen
bezoldigde natuuronderzoekers kwam slechts één verandering,
en wel door het vertrek van dr. J . H. VEKNHOUT , aangezien het
hem opgedragen onderzoek met betrekking tot de fermentatieverschijnselen van de tabak als afgeloopen kon worden beschouwd.
: De beide tot de bedoelde categorie behoorende geleerden prof.
dr. W . F. A. ZIMMERMANX en dr. M. BACtBOBSK] werden bereid
gevonden om korte dienstreizen te ondernemen voor de plaatselijke bestudeeriug respectievelijk van de in de Lampongsche
Districten in het pepergewas uitgebroken aaltjes-ziekte en van
de in de residentie Frobolinggo heerschende donffkellan-ziekte.
Ten einde de te Amsterdam gevestigde . Vereenigintr t o t verbetering van de koffiecultuur' - in staat te stellen om de onderzoekingen bij de op hare k o s t e n , met i n g a n g van 1 Juli 1896,
voor den tijd van 5 jaren aan den plantentuin toegevoegde IXde
afdeeling .Proefstation voor koffiecultuur'" (zie noot 4 op biz. 112
van h e t v e r s l a g v a n 189(i) v o o r l o o p t noertot uit. 1902 te doen voortzetten , i s , nadat de béide aan die afdeeling verbonden natuuronderzoekers, de zooeven genoemde prof. dr. ZIMJIEKMANX en dr.
.1. <i. KRAMERS, zich bereid verklaard hadden om op den tegenwoordi^en voet tot gemeld tijdstip werkzaam te blijven , bij gouv.
besluit dd. 5 Augustus 1900 n". 18 aan de Vereeniging voor elk
der j a r e n 1901 en 1902 eene subsidie verleend van f 7500, t e r wijl vóór afloop van dien termijn zal worden overwogen wat
verder in het belang van deze onderzoekingen van regeeringswege zal kunnen worden gedaan.

Door 13 niet aan de inrichting verbonden natuuronderzoekers ,
afkomstig uit N e d e r l a n d . België, Zwitserland, Duitsehlaiid,
Rusland en A m e r i k a , werdeu in lt>99 in de laboratoria van den
plantentuin wetenschappelijke onderzoekingen verricht. O n d e r d e
Nederlanders behoorden, behalve de leider, prof. dr. M. WIBBB, ook
werd, met ingang van 1 April 1000, een éénjarig buitenlandsch andere leden der op de voorgaande blz. besproken Sibojra-expeditie.
verhit' verleend. Hem is in J u n i jl. opgedragen in het belang van
Aangaande de van den plantentuin uitgaande publicaties kan
de onder zijne leiding staande afdeeling een bezoek te brengen : het, volgende worden medegedeeld.
aau verschillende botanische inrichtingen en land bon wproef- I
Van de . A n n a l e s " verscheen de tweede aflevering van het
stations bier te lande en in België. Frankrijk , E n g e l a n d . XVIde deel (deel 1 der nieuwe serie), terwijl van de „leones
Duitscliland , Rusland en Algiers, bij welke gelegenheid lag zich Bogoriënses" de tweede en derde aflevering het licht zagen. De
tevens op de hoogte zal hebben te stijlen van hetgeen in de reeks der „Mededeélingen uit ' s l a n d s p l a n t e n t u i n " werd aanverschillende landen op het gebied van landbouwonderwijs valt gevuld met zeven vervolggedeelten (nos. XXXI en XXXIV t/m
waar te nemen . terwijl hij voorts gemachtigd is om zijne te XXXIX), handelende over verschillende onderzoekingen ten aanBuitenzorg aangevangen onderzoekingen naar de samenstelling zien van koffie, k i n a , tabak, caoutchouc, getab pertja, enz. Deze
van aetberische oliën en bet isoleeringsvermogen van getahpertja opstellen waren van de hand van ver.-chillcnde geleerden of
in het chemisch laboratorium der
rijksuniversiteit
te Leiden natuuronderzoekers, tot den staf van den plantentuin behoorende of daaraan tijdelijk verbonden.
VOOrt t e z e t t e n .
Her aan den chei der Xde afdeeling ( s Landbouw-zoölogisch
Ken aanvang werd gemaakt met de uitgave van een in de
onderzoek") dr. J. C. KOHIHGBBKBQBB in April 1899 voor den tijd kleine drukkerij van den plantentuin gedrukt wordend nieuw
van zes maanden verleende verlof n a a r E u r o p a (zie vorig verslag tijdschrift, hetwelk onder den titel „Bulletin de 1'institut botanique de Buitenzorg"', bestemd is o m . behalve kleine wetent . a p.) beeft voor ! sland> plantentniu zeer belangrijke gevolgen
gehad. Niet alleen kon de heer KoinresBEBGEB, bij bezoeken aan schappelijke berichten en voorloopige mededeélingen, extracten
verschillende musea, ten nutte van de Buitenzorgsehelandbouw- van reeds in de Nederlandsche taal in de „ M e d e d e é l i n g e n " en
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jaarverslagen der instelling gepubliceerde verhandelingen onder
de oogeu van liet wetenschappelijk publiek te brengen. Van dit

digdheden) f 175 181 , een en ande" volgens voorloopige opgaven.
In 1898 w e r d , volgens definitieve g e g e v e n s , hen voordeele van
de inrichting ontvangen f 1 9 7 9 5 9 , en daarvoor uitgegeven

den plantentuin ongeveer dezelfde plaats ï n n e e n i t a U d i e , welke
de — ook in 1899 als gewoonlijk in liet tijdschrift „Teysmannia"
opgenomen . K o r t e berichten uitgaande van den directeur
van 's lands plaiitentuin", in de serie der in het Nederlandsch
verschijnende publicaties bekleeden . verschenen in 1899 twee
n u m m e r s , bevattende eeue „Notice" over den tegenwoordigen
staat dei- inrichting van de hand van prof. dr. TRKUB, eene verhandeling van de drs. Kooniihits en VAUTOR, getiteld : .Diagnosen
neuer i'iianerogameu von J a v a " , /.oomede eene lijst van de
palmsoorten, welke in den botanischen tuin rijpe vruchten voortbrengen. Overigens verscheen te Batavia (ter landsdrukkerij),
als vervolg op de in 189(5 vanwege den plantentuin in het licht
gegeven studie van dr. E. Dl WII.HKMAX (uit Brussel) over de
Indische w i e r e n , een „Supplément et tableau s t a t i s t i q u e " op
diens „ Prodrome de la floTO algologiqne des Indes Néerlaudaises"'.

f 183 304 (onder welk bedrag i' 72 947 in Nederland).
De opgaven van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen

.Bulletin", dat in de rij der wetenschappelijke uitgaven van

§ 4. Genootschappen ter fut/ordering van wetenschappen en
nijverheid; wetenschappelijke werken ratn verschillenden
aard; Ujdschi ijlen m nieuwsbladen.
De in Indië bestaande woteuschappelyke genootschappen of
vereenigingeu bleven ook iu 1899 hare verschillende uitgaven
voortzetten. Hetzelfde was liet geval met de instellingen hier
te l a n d e , die zich de verspreiding van kennis aangaande de
Nederlandsche koloniën in 't algemeen, dan wel aangaande
Nederlandsch-Indië in het bijzonder ten doel stellen. Vanwege
het Koloniaal Museum te Haarlem werden aan 64 scholen hier
te lande weder verzamelingen verstrekt van tropische producten
van cultuur en nijverheid ten dienste van het aanschouwelijk
onderwijs. In het aan het Museum verbonden laboratorium werd
in 1899 een onderzoek begonnen naar de chemische samenstelling
van Indische voedingsmiddelen. Op verzoek van den Utrechtschen
hoogleeraar dr. H. WEIKRS BETTINK , die belast is met het toezicht over de kweekelingen voor den pharmaceutisehen dienst
van het Indisch l e g e r , heeft de onderdirecteur van het Museum ,
dr. M. QsMHorr, de bewerking op zich genomen van de sedert
1897, door bemiddeling der Indische R e g e e r i n g . aan den genoemden hoogleeraar toegezonden gegevens omtrent de in Nederlandsch-Indië door inlanders gebezigde vergiften in het algemeen
en pijlvergifteu in het bijzonder . en verleent hij zijne medewerk i n g ten behoeve van de determineering van de mede herwaarts
gezonden vergift-monsters en materiaal van planten en dieren ,
waarvan de vergiften afkomstig zijn. Ten einde de aanstaande
militaire apothekers in de gelegenheid te stellen eene degelijke
studie omtrent het onderwerp te maken , worden de bedoelde
rapport-u en de uitkomsten der daarop betrekking hebbende onderzoekingen , met financiëeleii steun uit de Indische geldmiddelen,
onder den titel van „ Indische vergiftrapporten ", gepubliceerd
als bijlage vau het „ Nederlaudsch Tijdschrift voor pharmacie,
chemie en toxicologie ".
Eveneens werd hier te lande geldelijke steun van landswege
toegezegd ten behoeve van eene door het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam als afzonderlijk werk te publiceeren „ Topographische en ethnographisohe beschrijving van
de residentie Westerafdeeling van Borneo ". door den chef van
den topographischen dienst in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , den luiten a n t kolonel .1. J. K. ExTIIOVEN.
Het aantal der in Nederlandsch-Indië verschijnende periodieke
geschriften vermeerderde met „ de Koffiegids "', orgaan van het
Algemeen kofiiesyndicaat in Nederlandsch-Indië. „ d e Indische
n a t u u r ' ' , algemeen natuurwetenschappelijk bijblad van het „Archief voor de suikercultuur'". „ het Militair recht"', onder redactie
van mr. C. A. BlROSVA, hetMaleische tijdschrift „Hoekoem llindia".
en met een zestal couranten , waaronder 3 in inlandsche talen.
J; 5. Landsdrukkerij,

enz.

Door de landsdrukkerij te Batavia , welker hulpmiddelen , o. a.
ten gevolge van de bestelling van materieel van nieuwe vinding,
dit jaar eene aan de toenemende werkzaamheden geëvenredigde
uitbreiding zullen ondergaan , werden in 1899 (van 4227 modellen
ten dienste van verschillende landsadmiuistratiën en van 165
boekwerken) in 't geheel 9 9 2 0 2 0 0 0 afdrukken geleverd (daaronder ook de in ' t Chineesch en in deze of gene inlandsche
taal — in 't geheel negen talen — afgedrukte overzettingen van
in het Indisch Staatsblad opgenomen verordeningen). De ontvangsten der inrichting bedroegen over 1899 f 234 20S . en de
uitgaven (met inbegrip van die hier te lande gedaan — ad f (57 1(59 —
voor aankoop van persen , d r u k l e t t e r s , papier en andere beuoo-

omtrent de iu Indië bestaande particuliere drukkerijen zijn , all

naar gewoonte, bijeengebracht in eene bij hoofdstuk O, afd. V,
van dit verslag behoorende lijst van fabrieken en andere indtutrieele inrichtingen.
III.

EKBIDIE&BT.

Daar de voor dezeafdeelingontvangen gegevens, meerendeels
over 1899, zooveel mogelijk zijn bijeengebracht in bijlage (v<,
valt te dezer plaatse slechts het volgende aan te stippen.
§ 1.

Christelijke

godsdienst.

Indische Protestantsehe Kerk. Van het organiek toegestaan aantal
vau 4l predikanten (2 meer dan op i.lt. 1898, in verband met de
instelling — zie o. a. Bijbl. 8t. n . 5419 — vau de twee nieuwe
kerkelijke afdeelingen Magclang en Kediri) waren er bij het einde
van 1899 3(5 iu Indië iu functie, 3 met buitenlandsch verlof,
en 2 (waaronder één van de Evangelisch Luthersche gemeente)
voor den Indischen dienst pas benoemd, welk tweetal in Februari
1900 in Indië aankwam en daar spoedig plaatsing erlangde.
Van de 5 op uit. 1*9!' onbezette predikantsplaatsen werden er
toen 4 tijdelijk waargenomen door hulppredikers van bij de Protestantsehe Kerk aangesloten inlandsche Christengemeenten.
Met inbegrip van dit 4-tal (van wie er 3 tevens hun eigen
dienstwerk of een deel daarvan bleven vervullen) waren er van
de 20 organiek toegestane hulppredikers op uit. 1899 21 iu functie
en 3 met buitenlandsch verlof. terwijl in Maart i90U als zoodanig
werd benoemd een gewezen zendeling-leeraar, en in de verder
te bezetten plaats , op voorloopigen v o e t , werd voorzien door met
de tijdelijke waarneming te belasten een gewezen kweekeling der
NederlandscheZendingsvereeniging, welke beide personen laatstelijk waren werkzaam gesteld te Willem I en Malang als godsdienstleeraars bedoeld bij St. 1889 n'. 170, juncto 1894 n .150.
H e t aantal der laatstbedoelde (Europeesche) godsdiensllteraars
daalde dientengevolge van 7 tot 5. In de vacatures op de genoemde
twee garnizoensplaatsen werd voorzien door overplaatsing derwaarts (Mei 1900.) van den tot dusver bij het garnizoen op Lombok
bescheiden godsdienstleeraar . en van dien geplaatst bij de E u r o peesche landbouwkolonie te l'oespo (Pasoeroean); verg. blz 53.
Als van landswege bezoldigde inlandsche leeraars bg inlandsche
Christengemeenten waren op uit. 1899 iu dienst 105 personen.,
d. i. 8 meer dan het j a a r te voren . daar 10 in het eiudexamen
der opleiding geslaagden werden aangesteld , doch 2 der in functie
zijnde ontvielen. Voor dit ambt waren bij het einde van 1899
in opleiding (zie St. 1«70 n ' . 125 , juncto 18^5 n". 84) 73 inlandsche jongelieden van wie er 12 in den loop van het j a a r
als kweekelingen waren aangenomen.
Kleine toelagen uit 's lands kas ter tegemoetkoming in de
kosten van den openbaren eerediemst of voor het huren van een
lokaal voor godsdienst lefeniiig'-n w e r d e n , weder telkens voor
één j a a r , toegelegd a a n e e n i g e weinige Protestantsehe gemeenten
op .lava (dezelfde als in 't vorig verslag genoemd), waar militairen verreweg de groote meerderheid uitmaken . en ook aan eene
gemeente in de buitenbezittingen (die te Tandjong P i n a n g ) .
Ten einde op p l a a t s e n , waar geen predikant bescheiden i s ,
in het godsdienstonderwijs der Europeesche Protestantsehe jeugd
te voorzien door middel van daartoe door het Kerkbestuur aangewezen personen, werden, op de bekende voorwaarden (zie het
verslag van 1893, blz. 119), mede toelagen uit 's lands kas beschikbaar gesteld. In 1899 was dit het geval voor 50 plaatsen

(waaronder 5 in de bnitenbexittingen). Op 13 van deze plaatsen

werden met dit onderwijs vrouwen belast. Tevens werd dezelfde
som als vroeger toegestaan om in het godsdienstonderwijs te
voorzien bij inlandsche Christengemeenten op plaatsen waar geen
uit 's lands kas bezoldigde Europeesche of inlandsche geestelijke
geplaatst is. Deze gelden strekten uitsluitend voor gemeenten
in de residentie Amboina en voor die te Toegoe (Batavia).
Rootnsch-katholieke Kerk. De blijkens het vorig verslag (blz.
110) met verlof naar Europa vertrokken Apostolische Vicaris
der lïootnsch-katholieke missie in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , titulair
Bisschop van Orope, keerde in het najaar van 1899 t ' r u g en
aanvaardde wederom het beheer over het vicariaat. Bij het einde
van 1899 w a r e n , met inbegrip van den Vicaris, in Indië aanwezig 47 geestelijken , tegen 46 op uit. 1S*»8. Bezoldiging uit
's lands kas werd genoten door 33 geestelijken en door 4 inlandsche
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of met hen gelijkgestelde hnlpleerareii bij Roomsch-katholieke
g e m e e n t e n , als hoedanig in dienst waren 4 Ohineezen.
Van de niet van landswege bezoldigde geestelijken werden er
in bet afgeloopen jaar 2 erkend alt apostolische missionarissen
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publieke demonstraties worden vermeden.
Op een der zending-posten van het J a v a - C o m i t é , en wel te
Batavia, waren van lieverlede eenige (Jhineezen tot het Christen
dom overgegaan, die zich eenigen tijd geleden tot eene „Evangeli
voor den nieuwen zendingspost Meodoet in de afdeeliug Mage- sche Chineesche Gemeente tot uitbreiding van Gods Koninkrijk"
lang (Kadoe).
hebbeu georganiseerd, met eigen s t a t u t e n , volgens welke o. a.
Op verschillende aanvragen van de zijde van het Roomsch- de zendeliug-leeraar steeds is president van den kerkeraad,
katholieke Kerkbestuur, om op 's lands kosten kerkelijke dienst en de voor den eeredieust beuoodigde gelden gevonden worden
reizen te doen buiten de vaste dienstreizen, werd door de In uit giften , erfniakingeu , collecten en contributiën van leden en
dische Regeering weder gunstig beschikt. Bovendien werd het anderen. Deze kerkeraad verzocht nu erkenning van die gemeente
vaste aantal dienstreizen voor het bezoeken van de gemeente te sis rechtspersoon. Die e r k e n n i n g had plaats bij ordonnantie dd.
T a n g e r a n g (Batavia) en van die in de afdeeliug Banjoewangi 2 September 1899 (St. n°. 245). Blijkens opgaven van het J a v a Comité telde deze Chineesche gemeente 38 leden.
(residentie Bezoeki) vermeerderd
In 1899 w e r d e n , op de bekende voorwaarden, voor het geven
Van de op twee zendingsposten van het Nederlaudsch Zendevan Christelijk onderwijs aan de Roomsch-katholieke jeugd toe ] linggenootschap te Rotterdam bestaande particuliere ziekenhuizen
lagen toegekend ten behoeve van 50 gemeenten (hiervan G in I voor inlanders , dat te Modjowamo (Soerabaija) onder leiding van
de buitenbezittingen). Ook werd in dat j a a r wederom, tot gelijk | een zendeling-arts, bijgestaan door een van gouvernemeutswege
bedrag als vroeger, eene kleine tegemoetkoming in de kosten bezoldigden dokter-djawa (Christen-inlander), en dat te Kendalvan den openbaren Roomsch-katholieken eeredieust verleend aan paijak (Pasoeroean), bestuurd door den zendeling-leeraar ter plaatse,
de gemeenten te Soerabaija en Koeta Radja (Atjeh).
wien in J a n u a r i 1900 insgelijks een dokter-djawa op 's lands kos
ten is ter z\jde gesteld , werd in toenemende mate door de be
Gereformeerde Kurken en andere (niet-ffoomseh-katnolieie)
kerkelijke volking gebruik gemaakt. De voor de inlandsche patiënten be
vereenigingen. Op een adres van den kerkeraad der „Christelijk uoodigde geneesmiddelen, enz. worden kosteloos uit 's lands
Gereformeerde K e r k " te Batavia (zie St. 1802 n". 233), strek voorraad verstrekt. Sedert 1 Maart 1900 is — vanwege de zending
kende om te vernemen of er b\j den (iouverneur-Generaal be der Gereformeerde Kerken — ook een ziekenhuis voor inlanders
zwaar tegen bestond dat de door dien kerkeraad beroepen nieuwe geopend te Djokjokarta op een door den sultan kosteloos afge
predikant zijn dienstwerk uitoefende onder de te Batavia en elders ! staan terrein. De iurichtiug wordt bestuurd door den in vorige
in Indië wonende lidmaten der Gereformeerde K e r k , werd b(j ; verslagen bedoelden missionair-arts. Bij de ontwerp-begrooting
gouv. besluit dd. 21 December 1899 n". 20 te kennen gegeven voor 1901 zijn gelden aangevraagd om ook dit zendiugs-ziekenhuis
dat de Gouverneur-Generaal er geen bezwaar tegen had dat de | door eene gouveruementssubsidie van f 3000 's jaars te s t e u n e n ,
beroepene zijn dienstwerk als predikant uitoefene onder de zooals van 1899 af door de beide andere inrichtingen genoten
lidmaten der Gereformeerde K e r k , voor zoover zij te Batavia wordt.
en elders op J a v a woonachtig trjjn , bij welke b e p e r k i n g , ook
met het oog op de omstandigheid dat voorshands nog niet beoogd
£ 2. Mo/iammedaansehe godtdien$t.
werd voorziening in eventueele behoefte aan herderlijke hulp
van „Gereformeerden" ook op Madura en in de buitenbezittingen ,
Voor zooveel de gewestelijke verslagen over 1899 mededeerekening werd gehouden met de overweging dat het voorschrift lingen inhielden op Mohammedaansch godsdienstig gebied . is
van art. 123 Regeeringsreglemeut doelt op toelating voor „eeuig daarvan reeds gewag gemaakt iu hoofdstuk C.
bepaald gedeelte van Nederlandsch-Indië ".
H e t aantal Xederlandsch-lndische Mekkagangers , welke zich
bij ons consulaat te Djeddah (Arabië) a a n m e l d d e n , beliep voor
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie). Van ! de bedevaart der drie onderstaande jaren als v o l g t :
de zendingsgenootschappen of zeudingsvereenigingen , welke in
met | as-pii nt'treffven:
y.iii'lr iIndië een arbeidsveld hebben , werden gedurende het tijdvak 1 ;
totaal.
in !e buiten
op -ï.i\a en
I a.-sse:i.
bezittingen
J u l i 1899 t in uit. J u n i 1900 8 zendeling-leeraren voor t eerst
Ma<lura.
Tino
ÏS'JT .
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toegelaten , zagen 2 de hun reeds vroeger verleende toelating
--'UT
:.:)I7
KVII6
tegen die voor een ander ressort verwisseld, en werd van 1 de
nu
l'.'s
i M'':< ,
«053
27U
t o e l a t i n g , welke tot dusver tot eene bepaalde afdeeliug van het
gewest zijner plaatsing beperkt w a s , uitgestrekt tot de overige
Van de 7694 voor de bedevaart van 1899 met paspoort uit
afdeelingen. Aan een in April 1899 uit Siboga (residentie T a p a - Nederlaudsch-Indië afgereisden (0509 m a n n e n , 918 vrouwen en
noli) naar de Uelische Battak-doesoen (Oostkust van Sumatra) 267 k i n l e r e n ) waren er slechts 658 (in twee reizen) ouder X e d e r overgekomen zendeling-leeraar moest de gevraagde vergunning landsehe vlag a a n g e b r a c h t : de overigen hadden de reis gemaakt
tot uitoefening van zijn dienstwerk onder de Karo-Battaks in met 22 vreemde stoomschepen. I n 't geheel waren 6838 der aande nog niet onder geregeld bestuur gebrachte Battaklanden wor gekomenen van retourbiljetten voorzien (5788 mannen , 838 vrou
den geweigerd (November 1899) aangezien aldaar voor zijne wen en 212 kiuderen). Aan den terugvoer der p e l g r i m s , welke
veiligheid niet kon worden ingestaan.
plaats vond tusschen S Mei en 16 J u u i 1899 , namen in 't geheel
Boven het tot dusver toegestaan bedrag voor toelagen uit geen schepen onder* Nederlandsche vlag deel. De gezondheids
's lands kas aan 7 zendeling-leeraren op de Sangi- en Talaut- toestand der pelgrims zoowel op de reis naar als tijdens het
eilauden (residentie Menadoj werd in het begin van 1900 eene verblijf in den Hedjaz was g u n s t i g te noemen.
som van f 1800 'sjaars door het Gouvernement beschikbaar ge
steld als toelage voor nog één zen leling op de Sangi-groep. De
IV.
INSTELLINGKN VAN LIEFDADIGHEID ; UITKEERINGSnieuwe zendeling is bestemd om een deel van het dienstwerk
EN
SPAARFONDSEN.
van den zendeling te Oeloe (eiland Siauw) over te nemen.
Toelating als hulpzendeling werd in het behandelde tijdvak
Het behaagde aan H. M. de Koningin-Moeder om van het X a t i o verleend aan 9 inlanders.. Van een 3-tal inlandsche hulpzende- naal Huldeblijk, als uiting van de erkentelijke gevoelens van
lingen werd de toelating ingetrokken.
Moederland en Koloniën , H.D. bij de nederlegging van Hare
Overigens is hier nog gewag te maken van de gouv. besluiten funetiën van Regentes en Voogdes aangeboden , het in Xederdd. 18 Mei en 29 J u l i 1900 nos. H e n 16. waarbij mede de bijzon landsch-Indië bijeengebrachte bedrag van p. m. f 05 0 0 0 , uit
dere toelating , bedoeld bij art. 123 van het Regeeringsregle- eigen middelen aangevuld niet ongeveer f 35 000, en dus in 't
m e n t , verleend werd , en wel in het eerste geval aan een missio geheel een bedrag van één ton g o u d s , te schenken aan de te
naris (den lieer R. W . MUNS.IN) van de „ Seveuthday Adventist Batavia gevestigde Vereeniging voor ziekenverpleging in XederC h u r c h " te J o n i a (Vereenigde Staten van Noord-Amerika), tot l a n d s c h - l n d i ë , als een bewijs van H . D . belangstelling en waaruitoefening van rijn dienstwerk onder de Chineesche bevolking deeriug in het streven der Vereeniging. Deze schenking gaf
van de afdeeliug P a d a n g (Sumatra's W e s t k u s t ) , en in het tweede het aanzijn aan eene nieuwe philauthropische stichting in Xedergeval aan een -tal kapitein van het „ Leger des H e i l s " (den heer l a n d s c h - I u d i ë , ten doel hebbende aan h e n , die zich aldaar aan
■ I. <i. BBOUWEB), tot uitoefening van zijn dienstwerk onder de de opofferende taak van pleegzuster wenschen te wijden, de o p 
inlanders en de vreemde oosterlingen ter hoofdplaats Samarang. leiding voor dien w e r k k r i n g ook uit een geldelijk oogpunt te
Aan deze laatste v e r g u n n i n g werd de voorwaarde verbonden dat vergemakkelijken. De begiftigde vereeniging toch besloot het te
p r e d i k i n g , onderwijs en godsdienstoefeningen gehouden worden harer beschikking gekomen k a p i t a a l , met goedkeuring van de
binnen gebouwen of besloten plaatsen en dat overigens alle Hooge Geefster, tot irrondslag te leggen aan eene op zich zelf
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(taande ..Koningin Knima-stiehting'', welke in de eerste plaats
ten doe] heeft het bevorderen van de verpleging van onvermo
gende zieken onder de Europeesche en met deze gelijkgestelde
bevolking van Nederlaudsch-lndië. De stichting verkreeg rechts-

Tweede Kamer.
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I waren in de door Soerja Soemirat" gestichte proef-landbonw| kolonie nabij Uandong (1'reanger Kegeiit-ehappen), op bet door
I het Gouvernement aan de Vereeniging in bruikleen afgestaan
; perceel Tjibogo, vertrok er één, doch daarentegen vestigden er
peraoonlykheid in September 1^99 (St. n . 258). Ingevolge de I zich twee nieuwe gezinnen. De alzoo OJI uit. 1899 aanwezige
statuten (.lav. Courant van den 22sten der genoemde maand) 4 gezinnen hadden in 't geheel 20 kinderen en bovendien 2 in
moet het kapitaal rentegerend belegd worden, doch de helft er verzorging van anderen, van welke 22 er 4 , boven de 14 jaar.
van slechts voorloopig, als zijnde bestemd om, Daarmate van reed- werk verrichtten. De gezondheidstoestand kon over't alge
behoefte, te worden te gelde gemaakt tot aankoop, of tot op I meen goed genoemd worden. In 1899 werd door de kolonisten
richting op een aan te koopen terrein, een en ander in overleg I (o a. door aankoop vanwege de Vereeniging van twee leidingei.
met de Vereeniging voor ziekenverpleging, van een gebouw j niet de bronnen) de beschikking verkregen over het noodlgc
waarin de Vereeniging hare roeping vervult, terwijl de andere water voor huiselijk gebruik. Een der leidingen verschaft zooveel
helft van het geschonken kapitaal een fonds moet blijven uit- water dat een der kolonisten tot het aanleggen van een sawah
niakeu . waarvan de renten zullen dienen om de Vereeniging in is kunnen overgaan. Een ander is begonnen een deel zijner
staat te stellen tot bekostiging van de opleiding, geheel naar gronden met Assam-thee te beplanten . waartoe bet zaad was
hare inzichten, van ziekenverpleegsters voor de verpleging, verstrekt door eene naburige onderneming, onder beding dat het
ook buiten het diakonessenhnis der Vereeniging, van zieken, te verkrijgen theeblad later aan die onderneming zal moeten
onverschillig van welken landaard of godsdienst. Zoolang de worden verkocht. De mest van den aanwezigen kleinen veestapel
aankoop of oprichting van een gebouw niet heeft plaats gehad, bleef onvoldoende voor eene behoorlijke bemesting. Daar opkoop
mogen de renten van de daartoe te bestemmen f50000worden van niest uit de naburige kampongs te kostbaar bleek wegens
aangewend ten bate van het diakonessenhnis. De ,Koningin de hooge vervoerkosten, werd besloten de gebruikte gronden een
Emm i-.-.tichting" wordt bestuurd door eene uit zeven leden be- jaar braak te laten liggen en , om dit uitvoerbaar te maken ,
Btaunde commissie van beheer, te benoemen en te ontslaan door werd aan de bij iederen kolonist reeds in gebruik zijnde 10 bouws
den Couvcrneur-Generaal, welke benoeming voor de eerste maal nog eene zelfde uitgestrektheid gronds toegevoegd. De hoofdheeft plaats gehad bh' besluit dd. 1 October 1899n'. 5. Tot uit. cultuur, door de kolonisten gedreven, is die van den aardappel,
Maart jl. was de commissie van beheer er nog niet in kunnen welke vooralsnog verreweg de voordeeligste bleek te zijn. Verkoop
slagen om , binnen de perken van de daartoe aangewezen fondsen, van groenten (uit den proeftuin) had slechts op kleine schaal plaats.
zich den eigendom van een geschikt pand te verzekeren. Inmiddels
heelt de Vereeniging tot ziekenverpleging, door wijziging dien
V.
BUBOERMJKI GBNEESHTltDIGK DIERST.
overeenkomstig van hare statuten (St. L900 n°. 81, .lav. Courant
van 27 Februari j l ) , de besproken uitbreiding van hare taak
Ziekten-wetgeving ; genee$kvnJii) slaaltloeiichl. Het „sanitair regle
aanvaard. In de omschrijving van haar doel is nu opgenomen
de opleiding èn van diakonessen- èn van vrije ziekenverpleeg ment" der internationale sanitaire conventie van Venetië van
sters voor de verpleging van zieken in den aangegeven ruimen 19 .Maat 1897 (verg. blz. 2) onderging wijziging bij eene op 19
St. 1900 n . 158),
zin. Na het in Maart 190*1 gehouden toelatingsexamen Ualsnnde Juli 1900 geratificeerde verklaring (zie Ned.
v
opleiding tot ziekenverpleegster van interne en externe leerlin welke met de wet van 11 December L 09 (Ned. St. n". 255),
gen ten laste der Koningin Emma-stichting door de Vereeniging waarbij de Iiegeering gemachtigd was om tot die wijziging mede
ter hand genomen, en wel in de door haar tot ziekenverpleging te werken, den Gouverneur-Generaal ter afkondiging is toege
in huur bezeten en in Jnli 1897 (verg. het verslag v.m 1898, zonden.
Het streven om de verbodsbepalingen tegen invoer uit mi t
blz. 93) als diakonesaenhuis ingelichte villa Tjikim te Batavia.
pest besmette streken iu overeenstemming te doen zijn met d<
Zie daarover nader blz. 108.
voorschriften der sanitaire conventie, van welk streven hei gouv.
Over weezeuverpleging en armverzorging, over andere liefda besluit van 3 December 1898 n". 8 (zie blz. 118 van het vorig
digheid»- of daarmede verwante1 vereenigingen , zoomede over verslag) reeds een eerste gevolg was, leidde nog tot de uitvaar
het particuliere spaarbankwezen ) vindt men de voor dit verslag diging van het gouv. besluit van9Februari 1900n . 16, waarbij,
verzamelde gegevens bijeengebracht in bijlage R.
met wijziging en aanvulling van \roegore besluiten , het tijdelijk
In Juli 19 M) is de directeur van onderwijs , eeredienst en nijver verbod van invoer werd uitgebreid tot verschillende artikelen,
heid namens den Gouverneur-Generaal aangeschreven om met met bepaling dat het verbod betreft zoowel den invoer van ar
eenige daartoe bjjzonder in aanmerking komende lichamen en tikelen van de besmet verklaarde plaatsen afkomstig, als die
personen een voorbereidend overleg te openen nopens het bijeen welke daar overgescheept zijn.
brengen van vertrouwbare statistische gegevens ten einde toteene
Het voorkomen van gevallen van builenpest op het zoo nabij
juiste kennis te geraken van den toestand der lagere klassen Nederlandsch-Indië gelegen eiland Pinang gedurende het tijd
van de Europeesche maatschappij op Java en Madnra.
vak Mei—Juli 1899 (zie vorig ver-lag . blz. 120) verwekte eenige
Nopens den gang van zaken der gouvernements- (proef-) land ongerustheid , vooral omdat daaruit bleek dat het klimaat van
bouwkolonie te Poespo (Pasoeroean) was, tijdens het ter perse Oo.-t-Indié' geen waarborg aanbiedt tegen liet eventueel optreden
gaan van dit hoofdstuk , het jaarverslag van den controleur van van die ziekte . hetgeen vroeger vrij algemeen werd aangenomen
Tengger hier te, lande nog niet ontvangen.
wel het geval te zijn. Van regeeringswege werden de hoofden
Omtrent den werkkring der vereeniging . Soerja Soeinirat" te van gewestelijk bestuur, onmiddellijk na de besmetverklaring
Samnrang, wier ledental opnieuw verminderde, blijkt over 1899 van Pinang, aangespoord hunne bijzondere aandacht te wijden
het volgende. Het aantal personen, d a t i n d e verschillende werk aan de bevordering van reinheid en het wegnemen van toestanden,
plaatsen der Vereeniging te Samorang werd beziggehouden, be welke verbreiding van eene eventueele pestepidemie konden in
droeg op uit. 1899 131 Europeanen en L3 inlanders. aan wie gedu de hand werken, ook door het uitroeien te bevorderen van zoo
rende rlat jaar aan werkloon gemiddeld t' 380 's weeks werd uitbe danig ongedierte, als gebleken is elders bij het overbrengen van
taald, terwijl de weekloonen oer persoon uiteenliepen van f 1,50 pesl eene rot té spelen. Aanbevelingen tot het nemen van voor
(vu r •! i leerlingen) tot f 12. Aan salarissen van directeur, kantoor zorgsmaatregelen werden, zoowel in het Nederlandsen als in
personeel en werkbazen werd gemiddeld f530 per maand uit inlandsche talen, kosteloos verspreid. Bet inmiddels telegrafisch
gegeven. In het pension van den directeur waren 6jongelieden uit Parijs ontboden pestsertim (zie vorig verslag. t.a.p.)werd,
'nomen, waaronder 2 van Makasser en Menado. Van dein uitgenomen eene kleine hoeveelheid . welke bij bet Instituut
den aanvang des jaars in de werkplaatsen arbeidende personen
.' i: te Wi Itevreden in bewaring werd genomen . onmiddellijk
traden er 7 in militair* n dienst en aanvaardden er 4 eene par naar de meest bedreigde punten van den Archipel verzonden.
ticuliere betrekking, terwijl er 3 overleden. In het geheel werden Voorts werd de nieuw opgetreden directeur van bet laboratorium
iu 1899 4651 bestellingen uitgevoerd en werd voor eene ge voer pathologische anatomie en bacteriologie te Weltevreden
zamenlijke waarde van f48119 afgeleverd, tegen f50925 in (zie bp. 1<»7). vóór zijn vertrek naar Indië, in de gelegenheid
in contributiën werd f6052en aan giften f 215 ontvangen.
i b\j bet Instituut PASTKUB te Parijs eene grondige studie
Van de 3 kolonisten-gezinnen, welke op uit. L898 aanwezig
te maken van de bacteriologische pestdiagnose.
Het -] reeki vanzelf dat ook het quarantaine-vraagstuk opnieuw
.' !!.• pnsUpsartmnt) bctrrtl, /ie hoofdstuk I., afd. iv. Het aantal met ernsi werd ter hand genomen, hetgeen o a. leidde tot eene aan
nli ■•■ i :-, i-r-mii iii.r'ii- (partirnlicri i ppaarwrf niitfng n renneerderdn in vulling van de quarantaine-ordonnantie van 1892 (St. n'. 44). Daar
l ).•■■.-in',,-r 1809 (xle de Jav. Courant rau ovu loden dier maand) mot eene
..S;i:\.i k.is voor i nlnnden' . ■ M .•i.'aie:: u'ktii ( beribom, ond»*r diroetif van dennamelijk de hoofdplaats Pontianak (Weaterafdeehng van Borneo)
ler pin! e gevolgden ïnnlelinj leeraar der tfcdorlaad*•hi Z>ndln(nver- langs twee verschillende wegen door schepen uit zee i- te bereiken .
eenijrli p.
en het oprichten van twee afzonder!jjke quarantaine-stations alHandelingen der Stateu-treneraal. Bijlagen 1900—1901.
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daar om gewichtige redenen ongewensoht voorkwam, werd bij orlonnautie van 18 Juli 1 8 9 9 ( 8 t n°. 210), goedgekeurd bij8t.n*.296,
..epaald , dat voor l'oiitiaiiakbestemde schepen, indien zij komen
van — of op rail hebben aangedaan — plaateen, welke tijdens
het v e r h e k besmet varen verklaard, of indien tijdens de j o n g s t e
u e r e i i eene besmettelijke ziekte aan boord is voorgekomen, zich
eerst naar de Padang Tikar-baai zullen begeven, om aldaar te
verblijven. totdat de daartoe bevoegde autoriteit vergunning
heelt verleend tot liet nederdalen van de gele vlag. In verband
hiermede werden in de genoemde haai de Doodigeinrichtingen
gemaakt voor logies van quarantaine-personeel en eventueel aan
te brengen zieken, terwijl, tot verdere bescherming van het
gewest, bij de monding van do groote Sanibas-rivier nog een
tweede dergelijk etablissement werd opgericht. Ook Sumatra's
Oostkust kwam in het bezit van een aan alle verei.-ehten voldoend permanent quarantaine-station , gelegen op Poeloe Berhala.
De gebouwen van dit etablissement w e r d e n , ten tjjde van de
besmetverklaring van Pinang met, pest, door de Deli-plantersvereeni<.nne te Medan opgericht en sedert (gouv. besluit van 1">
Februari 1900 n . 41) kosteloos aan de Begeering overgedragen.
In At j di werden een i ge op eene geïsoleerde plek vaii h e t eiland
Bras gedegen gebouwen ingericht en bestemd voor het zoo noodig
afzonderen van pokki n- of pestljjders . en verder in tai van andere
zeeplaatsen de noodige maatregelen getroffen om op de aankom-t
van niet pest besmette schapen voorbereid te zijn. Ten aanzien
van de hoofdplaats 8 a m a r a n g , waar de ligging van het bestaande
lazareth voor de verpleging van lij der-- aan besmettelijke ziekten
zoodanig i s , dat het dikwijls, zelfs door schepen met weinig
d i e p g a n g , inoeielnk is te bereiken . is bij gouv. besluit van '1'i
J u n i 11)00 n . IC bepaald, dat door eene daartoe aan te wijzen
commissie mei spoed een plaatselijk onderzoek zal worden i n g e steld naar eene geschiktere plaats voor de oprichting van een
quarantaine-etablissement.
liet aantal in Indië aanwezige ontsmettingsovens, zijnde 7
van het stelsel DE Joaun & (' . , en 8 van hel stekel VAXOVEHBKBK
DBMEIJEB, werd op bet einde van 1899 met één oven van laatstbedoeld stelsel vermeerderd.
Gedurende het sedert de afsluiting van h<-t vorig verslag verloopen tijdvak werden , hetzij bij vernieuwing, hetzü voor't eerst,
besmet verklaard : a. wegens pest. een groot aantal havens of
streken in S y r i ë , Arabië, B r i t s c h - l n d i ë , Siam (en de Siameesche
staten on het schiereiland M a l a k k a ) , C h i n a , J a p a n , d e P h i l i p pijnen, E g y p t e , de Portugeesohe koloniën in Oost-Afrika, Brazilië, de Argentijnsche Republiek en Australië, zoomede Portugal en (rlasgow , en //. wegens cholera enkele plaatsen in
Aziatisch Turkije en A r a b i ë , henevens Oalcutta.
Door den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst
werden in den loop van 1899 verschillende reizen over J a ra g e daan . o. a. in het behing der vaccine-aangelegenheden en der
inspectie van d e i n bet binnenland aanwezige apotheken of depots
van gonvernementsgeneesmiddelen. Laatstbedoelde r e i s . welke
zich over het grootste gedeelte van het eiland uitstrekte, weid
teven- dienstbaar gemaakt aan het onderzoek naar h e t zilvervliesgehalte van 59 monsters van aan de geïnterneerden in dè landsgevangenissen verstrek! wordende rijst. O m t r e n t de voU
werden dergelijke Bpeciale onderzoekingen gedaan als de in 1898
in Zuid-Bantam verrichte (verg. vorig verslag, blz. L18), doch
thans in .Midden- en Oost-Java!"
Personeel. Voor numerieke opgaven omtrent het bij het einde
van 1899 in Nederlandsch-lndië toegelaten (al dan niet aan
' s t a n d s dienst verbonden) genees-, heel-,verlos-,tandheelkundig
en pharmaceutiscb burgerlijk perso
1. en omtrent de in
/erleende toelatingen van dien a a r d . voor zooveel een en ander
uit de hier te iand" voorhanden opgaven blijkt, zy verwezen
naar tabel I van bijlage 8.
Wat betreft wijzigingen in de ressorten der als plaatselijke
geneesheeren met gouvernementspraktijk belaste Europeetche
(civiele en militaire) geneeskundigen zie mede genoemde tabel.
In verscheidene districten op Java en Madura wordt thans,
krachtens een.' nieuwe r e g e l i n g , het opzicht over de vaccine,
behalve door Enrcpeesche geneesheeren . ook uitgeoefend door
de hun toegevoegde of zelfstandig werkende dokters-djawa,
omdat vele opzieners over de vaccine door de uitgestrektheid van
hun ressort het toezicht niet behoorlijk konden uitoefenen.
In eene leemte der voorschriften niet betrekking tot inlandsche
siekeninrichtingen , in zoover niet was aangewezen bij wie het
bestuur daarover b e r u s t . werd voorzien by gouv. besluit van
2»} Juli 1899 n . 54 (BijbL 8t. n . 5 »LÏÜ).
Van de standplaatsen der dokters-djawa (waarvan e r , evenals
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ook liet geval was niet sommige der res-irteu van Europees, he,
geneesheeren, enkele bij het einde van 189K nog onbezet moesten
blijven) werden er eenige i u g e t r o k k e n , meerendeels betreffende
wederdoor Enropeesohegeneesheeren bezette standplaatsen . doch
werden ook eenige nieuwe ingesteld, daar in 18'di' v o o r ' t eerst
dokters-djawa werden geplaatst te Djeboes ( B a n k a ) , Tebing
Finggi (Oostkust, van Sumatr.i) en Manokw.iri (N'ieuw-Guiitea).
Tabel II van bijlage 8 bevat eene verkorte statistiek der geneeskundige gonvern
mtspraktijk , tabel Vil de bekend ge*
worden cijfers aangaande bijzondere doodsoorzaken.
jHgeineeiiB gezoudJieidsloeslaad, Ofschoon over het algemeen bevredigend , was toch de gezondheidstoestand gedurende IS'.iu niet
zoo gunstig als in het voorafgegane jaar. Van h e t heersohen van
ziekten werd 't meest vernomen met betrekking tot de resideutiën
Kra.vang en Banjoeraas , e n . wat de buitenbezittingou betreft,
aangaande de hoofdplaats P a d a n g , de afdeeling D j a m b i , den
ttiouw-archipel
. de gewesten Bulttoii, Westerafdee'ing van
Borneo en Bali en I.ombok, en sommige afdeelingen der r sidentie Timor en onderhoorigheden. De meesl voorgekomen ziekten
waren mazelen, moemskoortsen, p o k k e n , b e r r i b e r r i , cholera,
lepra en oogaandoeningen.
Mazelen vertoonden zich soowe] op lava als ter Sumatra's
Westkust in bij/onder sterke mate. Hier en daar nam de ziekte een
epidemisch nn in enkele streken zei f-een kwaadaardig karakter aan.
Moeraskoorlsen , veeltijds uiet buikaandoeuingen gepaard . kwamen vooral voor in K r a w a n g , Cherihon, T a g a l . Bamarang,
.lapara, R e m b a n g , Bezoeki, Banjoeinas en Bagelen : voorts in
de Lampougsche Districten, P a l e m b a n g , Westerafdeeling van
Borneo, Celebes en onderhoorigheden en fidenado, zooinede op
B a n k a , Bali en Lombok-, in eerstgenoemde residentie vertoonde
d.c malaria een /eer kwaadaardig karakter en richtte zü belangrijke verwoestingen onder de bevolking aan.
Van pokiiekte bleef bijna geen enkel gewest geheel versch >ond ,
doch tot liet epidemisch verklaren van de ziekte werd in 1899
— behalve (zie vorig verslag, blz. 119) met b e t r e k k i n g tot Alor
(onderhoorigheden van Timor) — alleen overgegaan w a t aangaat
In t distriet Modjosari-lor der afdeeling Modjokerto (residentie
Soerabajja), waar de besmetverklaring duurde van de "erste
dagen van September tot begin November. In November 1898
was wegens pokziekte ook besmet verklaard de kuststreek van
het landschap Kotta W a r i n g i n (residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), welko maatregel in J u n i 1800kon worden
ren. Ter hoofdplaat- Padang k w a m e n , het gèheele j a a r
d o o r . gevallen van pokken voor: gedurende Mei/Juli heerschte
de ziekte er zelfs vrij h e v i g , doch sedert was zij afnemende.
Onder de gewesten of s t r e k e n , waar de ziekte zich in 1899 al
verder sporadisch vertoonde . w,u-den genoemd : Pasoeroean (afdeeling Bangil), Probolinggo, Banjoemaa (afdeelingen Kroja,
Poerwokerto, Poerbolinggoen Bandjarnegara), Kcdiri (afdeeling
Kedirii. .Madura (voornamelijk- de a f d e e l i n g B a n g k a l l a n ) , d e a i leelüigen Djambi (Palembang) en Mokko-Mokko (Beukoelen),
de Biouw-archipcl, Billitou. de Westerafdeeling van Borneo,
de M o l u k k e n , zoomede de binnenlanden van Timor (waar de
ziekte ook nog gedurende de eerste maanden van 1900 Sleet'
' e e r - dien) en ne eiland liotti.

Evenals in 1898 kwam rliolera slechts sporadisch voor, doch in
mindere m a t e : het meest nog in de residentiën Soerabaija en
Sumatra's O o s t k u s t
De sedert I89ü waargenomen voortdurende daling van het aantal gevallen van berriberri bleef ook in 1899 aanhouden. Buiten
de gevangenissen, waar de ziekte zich nog h e t meest vertoonde,
kwam /ij voor te S a m a r a n g , o;- M a d u r a , in P a l e m b a n g (onder
t|e koelies van particuliere o n d e r n e m i n g e n ) , i n d e n Riouw-archipel, in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, zoomede
onder Je Chineesehe mijnwerkers op Banka en Billiton.
Als streken waar de meeste frpraljjders onder de inlandsche
bevolking werden opgemerkt , worden genoemd Midden- en Oostl a v a , M a d u r a , de Padangsche Bovenlanden en T a p a n o l i , Atjeh,
P a l e m b a n g , Borneo. Lombok en d e M o l n k k e n , terwijl de ziekte
zich ook voordeed onder de ('hineezen in de residentie Kiouw.
De berichten uit sommige gewesten wijzen op eene uitbreiding
van deze ziekte. Ten einde te trachten hieromtrent vollediger
gegevens te verkrijgen, is van de gewestelijke bestuurders advies
gevraagd omtrent de uitvoerbaarheid van eene verplichte en door
de met den civielen geneeskundigen dienst belaste geneesheeren
zooveel mogelijk te coutroleeren aangifte vanwege de besturen
der inlandsche gemeenten van de hun bekende lepra-trevallen.
Met het oog op de tegenwoordig vrijwel algemeen erkende besmettelijkheid der z i e k t e , is tevens op de noodzakelijkheid ge-
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we/en tot het nemen van voorzorgsmaatregelen , als : afzonde
r i n g van de Ijjden, vermijding <loor gezonden van het gebruik
van eet- en d r i n k g e r e i , <lut door van lepra verdachten wordt

gebruikt, tegengang van het uitoefenen door lepra-lijders van
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onderwierpen zieh met goeden uitslag al de 10 leerlingen van
het hoogste of 7de studiejaar (van de geneeskundige afdeeling
het ode). Zonder de/e laatsten mede te rekenen , en in verband
met andere uiutatiën — waaromtrent zie tabel I sub 15 van bijlage
S — bleven op uit. 1800 nog in opleiding 91 leerlingen (38 in

een beroep of a m b a c h t , waardoor anderen kan-i loopen van te wor
den geïnfecteerd, enz. Voorts /uilen, in die gevallen waarin de toe de voorbereidende en 58 in de geneeskundige afdeeling).
Iu den aanvang van L900 is een begin van uitvoering gegeven
stand van dien aard moet worden geacht dat gedwongen isoleering
van de gevaarlijkste Ijjden n i e t m a g uitblijven, r o o n t e l l e n moe aan de op blz. 110 van het vorig verslag bedoelde plannen tot,
ten worden gedaan om daartoe de gelegenheid te verschaffen. uii breiding en reorganisatie der school, l!ij gouv. b e s l n i t d d . 25
Trathoom (besmettelijke oogbindvhesoutstekiug) en andere J a n u a r i n ' . 10 is namelijk bepaald, d a t , met i n g a n g van 10
oogziekten openbaarden zich vooral in de gewesten Hautain. Februari (begin v a n d e n cursus 1900/1901), de functiën van leeraar'
P r e a n g e r Regentschappen. I 'heribon , .lapara, Pasoeroean . Soera- directeur en leeraar, tevens plaatsvervangend d i r e c t e u t , der
karta , Madioen. Kediri, Kladara, Tapanoli, Benkoelen■ Palen.*dokter-djawa-school niet langer verbonden zullen zijn aan de
b a n g , R i o u w , Zuider- en Oosterufdeeling van Fiorneu,Celebet, betrekkingen van directeur en onderdirecteur van bet laboratorium
Meuado en Timor. Door den ebef van den geneeskundigen dienst voor pathologische anatomie en bacteriologie, en zijn (daar vooris in Maart \MM aan alle gewestelijke eerstaanwezende officieren loopig de vaste leeraar-medicus nog gemist kon worden) aanvanke
van gezondhe d verzocht, de aan lacht van de in h u n n e ressorten lijk ingesteld du afzonderlijke (burger-)betrekkingen van directeur,
aanwezige Europeescbe en inlandscbe geneeskundigen te vesti tevens leeraar, en van leeraar (leeraar-apotheker), met bepaling dat
gen op de oorzaken van het vee vuldig voorkomen van blindheid aan de geneeskundige afdeeling der school voorloopig verbonden
onder de inlandscbe bevolking, welke meestal het gevolg is worden of blijven vier leeraren-officieren van gezondheid, één van
het/.ij van ett>-rige oogbindvliezontsteking der pasgeborenen, welke vier plaat-en in September 1800 reeds was ingesteld . toen
hetzij van tracboom, en hun op te dragen deze oorzaken, zoo . het namelijk noodig bleek op die wijze te doen vervullen de leeraarsveel als in hun vermogen is. weg te nemen. Voorts is /eer on p l a a t s , bedoeld bij 8t. 1899 n . 64 (zie lager 1 . In de betrekking
langs de directeur van binnenlandsch bestuur aangeschreven om van directeur-leeraar der school is niet aanstonds definitief voor
de inlandscbe hoofden te doen aansporen om hun invloed bij de zien . zijnde de waarneming daarvan opgedragen aan den bij het
bevolking aan te wenden . opdp.t bij hel voorkomen van oog leger «voor memorie'" geroerden officier van gezondheid der
ziekten in het algemeen, en bij die van pasgeborenen in het l s t e klasse 6 . W . KIKWIT DE JOKOE, terwijl tot leeraar-apotheker
bijzonder, de hulp van een dokter-djawa word'' i n g e r o e p e n , (voor het onderwijs in n a t u u r - , schei-, p l a n t - , dierkunde en
terwijl inlandscbe vertalingen van eene door den directeur van phnrmacognosie) werd benoem'! de in burgerlijken dienst over
het Bliudeuinstituut te Amsterdam, den lieer 11. J. LEHUKBIKK, gegane militaire apotheker der 2de klasse a ia suite dr. I'. A.
over hel bed'elde onderwerp uitgegeven brochure duo:- bemid
BOOBSHA. Hij het aangehaalde besluit van 25 J a n u a r i is voorts het
deling van de gewestelijke bestuurders op eenigszins ruime schaal
aantal leerlingen der school bepaald op ten hoogst'' 200, is het
kosteloos zullen worden verspreid.
bedrag hunner toelagen verlaagd . eu zijn ook fondsen beschik
Laboratorium voor pathologische anatomie en bacteriologie ie Welte- baar gesteld voor het onderwijs in de verloskunde. De nieuwe
vreden (Batavia). In de sedert de eerste maanden van 180(5 (zie cursus zou vermoedelijk mei ongeveer 120 leerlingen beginnen ,
b e t verslag van dai jaar, blz. l - ö ) steeds tijdelijk waargenomen daar van de zieh voor toelating aangemeld h e b b e n d e candidaten
betrekking van directeur van het laboratorium is in Mei 1000 33 waren geschikt bevonden. Tot de voorgenomen verlenging
voorzien door de benoeming van den oud-oificier van gezond van den cursus der voorbereidende school van twee tot drie jaren
heid 1ste klasse bij het leger hier te lande .1. DE HAAN ) , die eu de invoeging van een leerjaar iu den thans vijfjarigen cursus
vóór zijn vertrek naar Indiü in de gelegenheid was gesteld van de geneeskundige afdeeling der school k o n . wegens gebrek
om bij bet Instituut PASTEDE te Parus eene studie te mak in vooralsnog aan de noodige localiteit, niet aanstonds worden over
van de bacteriologische diagnose zoowel van de builenpest gegaan , zoodat daarmede zal moeten worden g e w a c h t , totdat
(verg. blz. 105) als van de onder vee voorkomende Texas - bet nieuwe g e b o u w , met den bouw waarvan reeds een aanvang
koorts. Omtrent de afscheiding, met ingang van 10 Februari is g e m a a k t . in gebruik kan genomen worden.
De reeks van door de leeraren der school samengestelde studie1900, van de tot dusver aan de functiën van directeur en
onderdirecteur van het laboratorium verbonden betrekkingen aan boeken werd'aangevuld met een „Beknopt leerboek der oogheel
de dokter-djawa-school te Weltevreden, zie lager.
kunde".
De kosten der school bedroegen gedurende 1899 f 41711
Door den tijdelijk aan het laboratorium toegevoegden pharmaceut dr. I'. A. BOOHSHA werd. als eerste resultaat van het hem (tegen f 4 0 4 5 3 , volgens verbeterde opgaven; in 1898). waar
opgedragen onderzoek naar den aard en de bestanddeelen van onder f 2 2 9 7 7 (in 1898 f 21 742) wegens toelagen aan leerlingen.
de onder de inlandscbe bevolking gebruikelijke voedingsmidde
Pare vaccinogène en Instituut Pasteur ie Weltevreden. De a a n 
l e n , eene verhandeling over riist en maïs (zie Geneeskundig vankelijk niet voorziene groote toeneming van werkzaamheden
Tijdschrift voor N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , deel X X X I X , blz. -103 e. v.) bjj deze inrichtingen deed in September 1899 voorloopig be
gepubliceerd, terwijl hij zijne studiën daarover voortzette door sluiten den d i r e c t e u r , dr. A. 11. NIJLAND, te ontheffen van de
bet onderhanden nemen van een c h tnisch onderzoek van peul ingevolge St. 1899 n . 64 (zie vorig verslag, blz. 121) d o o r h e m
gewassen en aardvruchten. De bij het laboratorium gedetacheerde uitgeoefende functiën van leeraar by de dokter-djawaofficier van gezondheid der i2<l<■ klasse ■!. F. LANOI SBSBGH onder
Voor zooveel ten aanzien van de werkzaamheden bi het pari- vaczocht het voorkomen van typhus door middel der WiDALL'sche cinogène , waar tevens inlanders tol vaccinateur worden opgeleid .
r e a c t i e , doch kon in 22 verdachte gevallen slechts 8 maal typhus cijfer-opgaven ontvangen zijn, vindt men die in tabel V sub I! ven
aantoonen. In de laats - '' maanden van L899 bezocht de Berlijnsche bijlage 8, terwijl tabel V! doe' zien wal er omging bij het Instituut
hoogleeraar K. Koen het laboratorium, ten eind" zijne studiën
PASTEUB (verg. ook wat op blz. 96 is
ver hondsdolheid).
met betrekking tot de malaria ook tot den [ndischen Archipel
uit te strekken. Met zijn assistent dr. OLLWJCB en den door de
Opleiding vau inlanitsche vroedvrouwen. Deze aan sommige der
Indische Regeering aan hem toegevoegden officier van gezondheid Europeesche geneesheeren opgedragen opleiding op dei voet der
der 2de klasse dr. J. .1. K U Ï S T , werden tal van malaria-gevallen proefregeling van 1 8 9 1 , welke regeling (zie vorig verslag, blz.
onderzocht, waaromtrent door prof. Koen verslag werd gegeven
110) sedert kort op ruin.eren voet bestendigd 18, leverde ge
in de «Deutsche Medicinische Wochenscbrift" ran Februari 1000. durende 1899 7 geëzamineerden op (4 — reeds i n ' t vorig verslag
Aan den bij bet laboratorium werkzaam gestelden gou vernemen ts- vermeld — welke hare opleiding hadden genoten bij dr. II. IJ.
vecarts J. K. 1'. DE DOES gelukte het den malaria-parasiet der VAN UITKUN te K e d i r i , en ;! — in den verderen loop van het
vliegende honden aan te toonen.
jaar — welke, gedurende ongeveer '1 jaren, in opleiding waren
Het beknopt jaarverslag van bet laboratorium over 1808 werd gewee-r bij den eerstaanwezenden officier van gezondheid te
opgenomen in het reeds vermelde deel van het Geneeskundig .Menado). Hut aantal aldus gediplomeerden klom hierdoor tot
2 7 , vau welke e r , voor zooveel zij plaatsing in ' s l a n d s dienst
Tijdschrift van Nederlandech-Indië (blz. 100—10.'.).
gewenscht hadden en dus er niet de voorkeur aan gegeven had
DokUr-djawa-tchool te Weltevreden (Batavia). De cursus 1899.'1000 den zich uitsluitend aan particuliere praktijk te wijden, op uit.
begon met 110 leerlingen (daaronder 32 afkomstig uit de buiten 1890 21 in het genot waren van eene gouvernementstoelage (voor
bezittingen). Aan het in December 1800 afgenomen eindexamen sommige ten bedrage van bet maximum van f L'ö 's m a a n d s ,
') Laatstelijk Fungeerde nli directeur dr. <;. GKIJ5S. «l'c nu \:m die tijde- voor andere ad f 1" *s maands). Op genoemd tijdstip bleven er
UJkr w.üirnc ninjr ontheven «rrd m wi< a q r . e n v tydclfk opgedragen wer nog 7 in opleiding, namelijk 1 bjj den officier van gezondheid t e S a den d" uinctPn van onderdirecteur.
niarang en verder ti te Fort de K o e k , Amhoina en Saparoea (op
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elke dier plaateen 2, mede bij een militairen arte). Voorts werden worden de opleiding van 8 interna an 8 externe leerlingen-ziekenin het begin van 190(1 HOLT 12 meisjes in opleiding genomen , verpleegster. De aanmeldingen voor het internaat waren echter
en wel 6 door <l<-n zendeling-arts te nodjowarno dr. 11. BiavozTs, verreweg het talrijkst: van de (3, hij het in Maart 1000 gehouden
en <> door <len reeds genoemden civielen geneesheer ie Kediri, toelatingsexamen, geslaagde candidaten wenschten er 5 als in
Van de inlandsclie v r o u w e n , opgeleid aan de in 1875 opge
heven verloskundige Eohool te Weltevreden, genoten gedurende
1890 een 1 (3-tal onderstand uit 's land- kas.
Zieliengeilicliten.
Voor opgaven over 1800nopenede uitkomsten
der verpleging in de vijl' groote burgerlijke ziekengestiehten (de
zoogenaamde staatsverbanden op de drie hoofdplaatsen en de
Chineesche hospitalen te Batavia en Samarang) op J a v a , zie
bijlage 8 sub I I I , en over het centrale berriberrigestieht te
Bniteuzorg, hoofdstuk F , b h . 73.
in 1800 wen! van gouvernementswege een ziekengesticht
opgericht te Kertosono ( K e d i r i ) , terwijl een aanvang werd ge
maakt met den bouw van een nieuw ziekengesticht ter hoofd
plaats Tjiamis (afdeeling Galoeb der residentie Cberibon).
Voorts werd machtiging verleend om het blokhuis te l'ntjitan
in te richten tot gesticht voor zieke prostituees.
Over de. door zendeling-artsen bestuurde hospitalen te Modjoworno (Soerabajja) en Djokjokarta, zoomede over eene inrichting
voor ziekenbehandeling onder leiding van den zendeling-leeraar
ti K'endalpaijak (l'asoeroean), zie afd. I I I van dit hoofdstuk.
De aan het militair hospitaal te 1 'elantoengan (Samarang) ver
bonden leprozen-inrichting, bij nitzondering tevens voorJïuropeesche lepralijders bestemd (in 1800 werden er 28 van dien
[andaard verpleegd), zoomede een paar inrichtingen van dien
aard in Djokjokarta en Soentkarta huisvestten gedurende geuoemd .jaar in 't geheel 548 Ijjders, van wie er 293 i n den loop
van liet jaar de drie inrichtingen weder verlieten en 48 daarin
overleden. Overigens wordt in de ontvangen opgaven n o g gewag
gemaakt van eene kleine inrichting voor leprozen te Keraaug
P a m p a u g (Palembang) met 18 lijders, en van het vooreen 100-tal
lijders ingerichte en steeds geheel bezette lepra-asyl te Medan
(Oostkust van Sumatra). Gedurende 1809 werden van de in deze
laatste, meest voor Obineezen bestemde, inrichting, een onderdeel
uitmakende van het in bijlage J{ vermelde immigranten-asyl aldaar,
41 lijders afgeschreven (21 wegens overlijden en 20 wegens ontslag).
Het aantal particuliere gezondheids-etablnsenienteu werd ver
meerderd met de nieuwe inrichting van dien aard ,Merbaboe",
gelegen op het erfpachtsperceel Dadapan (district Nffasinan der
residentie Kadee). Van de subsidiëu voor de verpleging van
gouvernementsljjdera toegekend aan de gezondheids-etablissementen te Sindanglajja en Soekaboemi (Preanger Regentschappen),
zoomede te Poespo en Telogosari : ) (l'asoeroean), werd die voor
eerstgenoemde inrichting in Mei 1800, voorloopig voor den tijd
van twee j a r e n , vnn f 000 tot f 900 ' s m a a n d s verhoogd.
Op grond van het rapport der in 189(> benoemde commissie,
welke in opdracht had om materiaal te verzamelen ter beant
woording van de vraag of de hoogvlakte van h e t J a n g - g e b e r g t e
( Bezoeki) geschikt zou zjjn voor de oprichting van een sanatorium,
heeft de Indische Regeering, blijkens e ne beslissing van Kebruari 1000, geen termen kunnen vinden om aan de van p a r t i 
culiere zijde ontworpen plannen voor die oprichting anderen
steun t • geven dan liet in uitzicht stellen van eene subsidie in
den geest van die, welke aan de genoemde vier gezondheids-etablissementen worden verleend voor verpleging van een b e p e r k t
getal u luvernenientslijders.
D te Batai ia gevestigde - \ ereeniging voor ziekenverpleging'',
welke in haar diakonessenbuis aldaar in den aanvang van 1808
deeling opende voor de opneming van behoeftige
lijder-, verpleegde daarin gedurende baar met uit. April 1890
geëindigde
rde boekjanr 72 niet-betalenden, *) en gedurende
!
■ acht maanden van het vierde boekjaar, nog . v 3 : deze
ten bestonden uit til Europeanen , 70 inlanders
en _'1 Oliineezen (onder welke beide laatste landaarden respeejjk 15 n 10 I liristenen). Aan het deel h a r e r t a a k , da; de
opleiding van vrouwen tot diakonessen- en vrije ziekenverpleegkon de verecnigingeen vasteren vorm geven, nu /.ij
zich
' I gesteld door de op blz. 104 105
■lde .Koningin E m m a - s t i c h t i n g " . Uit de tegemoetkoming,
die stiel ii
Vereeniging verschaft, kan bekostigd
In vnri.'i- Indisebe opgaven «vas btreda sprake van ibsiüic aan de
lO-Tosan. Uit d« I'I ni mtvanseii mededet-lliijr'-n ia
.i .i - gcnocui te . tam iiiiiiiit'r juinl »v:i», Telogosari ie_; in du

ternen te worden o p g e n o m e n , welke allen als zoodanig werden

aangenomen. Van de verschillende afdeelingen der aan hetdiakonessenhnis verbonden polykliniek voor on- en minvermogenden
maakten gedurende het tijdvak 1 Mei 1898 — uit. April 1809
328 patiënten g e b r u i k , aan wie 2351 consulten werden gegeven. i )
Kriiiil;:utui<icittrr:tH. Hij het einde der jaren 1S9S en 1899 was
in het krankzinnigengesticht te Buitenzorg en in de twee hulp
gestichten te Bamarang en 8oeraba\ja h e t volgende aantal patiën
ten opgenomen (mannen en vrouwen zjjn daarbij te samen ge
rekend , doch het aantal der laatsten is tusschen haakjes vermeld).
BuitentoTg. Samtnng.
Sotrataija,
'fotab'n.
n l t . 181*8
u i t . I8UU
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Volgens de jongste opgaven waren alle plaatsen voor inlandsche
mannen bezet, in verband waarmede 56 krankzinnige inlanders
nog in plaatsen van voorloopige opneming vertoefden, waar
onder 37 in het zoogenaamde Chineesche hospitaal te Batavia.
Zie voorts bglage S . sub IV.
Dwangmiddelen behoefden bjj de verpleging niet te worden
toegepast. N a d a t door eene in 1898 genomen proef gebleken
was dat in de aan het Buitensorgache gesticht verbonden land
bouwkolonie , waar tot dusver slechts rustige en half rustige
krankzinnigen onder behandeling waren, ook de onrustigsten
met succes konden worden verpleegd, werden in bet begin van
1809 alle vrouwelijke en een groot deel der mannelijke storende
inlandsche patiënten daarheen overgebracht. Alleen gebrek aan
ruirnte in die kolonie weerhield de uitvoering van het voorne
men om alle inlandsche mannelijke p a t i ë n t e n , zoowel rustige
als o n r u s t i g e , daarheen te doen verhuizen. De toepassing voor
de landbouwkolonie van het psychiatrisch beginsel, om de lijders
te plaatsen in eene hun passende o m g e v i n g , heeft tot dusver
de meest bevredigende uitkomsten opgeleverd.
Hij g o u . , besluit van 11 Januari 1000 n . 3 ( S t n . 18) werd
eene nieuwe regeling getroffen ten aanzien van de fondsen voor
bezoldiging van het personeel bij het Buitenzorgsche gesticht
en van de uitgaven voor-onderhoud, v e r p l e g i n g , enz. van de in
dat gesticht opgenomen patiënten, waarvoor tot dusver, ingevolge
.St. 1881 nos. 71 en 218, maximum-bedragen waren vastgesteld.
Voor de drie gestichten gezamenlijk bedroegen voor 1S99 de
kosten 1' 315 110 (namelijk wegens t r a k t e m e n t e n , enz. van het
personeel f 133 258 en wegens k l e e d i r g , voeding, enz. der pa
tiënten f 181861;. De ontvangsten wegens verpleeggelden van
betalende patiënten beliepen f 4 0 7 0 2 .
Wat betreft den houw van het nieuwe krankzinnigengesticht
nabij Lawang in de residentie l'asoeroean (verg. vorig verslag.
bl/.. 123). wor.lt verwacht dat het in 1901 zoover voltooid zal
zijn. dat het gedeeltelijk in gebruik kan worden gesteld voor
verpleging van inlandsche p a t i ë n t e n , daarheen over t e brengen
uit de heide bulpgestichten te Samarang en Soerabajja. liet ligt
wijders in de bedoeling o m , nadat van S a m a r a n g ook zullen zijn
geëvacueerd (naar Soerabajja) de rustige Europeesche lijders.
eerstbedoeld gesticht op te hellen . en dat te Soerabajja voor
loopig enkel te doen dienen voor de verpleging van die patiënten.
Vaccine. Tabel I van bijlage 8 bevat eene statistiek der op
uit. 1809 in functie zijnde inlandsche vacciuateurs, en tabel V
aopens hunne verrichtingen over de laatste vijfjaren.
Voor de aanvulling van vacatures in betvaccinateurs-personeel,
rvan de formatie een paar kleine wijzigingen onderging
( S t 1800 n . 220 en 1900 n . 2 7 ) , worden hij voorkeur gekozen
(zie Hybl. St. n . 5 3 0 3 ) i n l a n d e r s , die zich aan bet pare vaecinogène bekwaamd hebben.
De i' 1S-S in eenige afdeelingen der residentie B a n t a m , bij
wijze van proef, ingevoerde nieuwe wijze van vaccineeren. uit
sluitend met van het nare vaccinogène afkomstige animale
lymphe, en het gebruik v a n d e n «vaccinosty Ie i n d i v i d u e l " werd
sederi over bei geheele ge w e st, zoomede over de afdeeling Ba
tavia, de residentie Krawang en tot een drietal vaccinedistricten
der residentie Tagal uitgebreid. De verkregen resultaten konden
gunstig worden genoemd.

»l Dok aan de riokter-djawa KII-OII ss-in polvkli i ken t-erbonden. . . ui >
.-nn d" M-r*«M»ï besproken Eenilinu>boapit»l n te M" ijiiw.-min en Djo«)n arta.
M t 1'. 10
. Ineen Hel aantal i ■i.-r. •■ .
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stukken der Indische begrooting voor 1901 (Zitting 1900-1901-4).
De bedoelde boekingen omvatten evenwel niet het geld waardig
bedrag der verbruikte materialen uit 'a lands voorraad. De waarde
I.
Ol'KNIIABE WKBKKN IN HET ILG1 ■
dier verstrekkingen i ; in de ontvangen opgaven alleen vermeld
Pertoneel. Blijkens de voor dit veraba atvangen opgaven, met opzicht tot de vernieuwingen en nieuwe werken, waardoor
afgesloten op 15 April 1900 (zie bijlage ", tabel 1), waren toen voormeld bedrag van 1' 4 711 :iöl stijgt tot f5143948; verg.
in functie: «. in vasten dienn 62 hoofd* en verdere ingenieurs, daaromtrent de gespecificeerde opgaven in tabel II van bijlageï.
23 architecten en 155 opzichters, z'y'nde 5 technische ambtenaren Afgescheiden van voormelde sommen, bestreden uit de voor het
minder dan de formatie bepaalt . daar 5 plaatsen van opzichter departement der burgerlijke openbare werken beschikbaar ge
tijdelijk onbezet waren, en /-. boven de formatie 11 ingenieurs en stelde sommen, werd nog, ten laste van bet departement van
22 opzichters, respectievelijk 4 en 8 minder dan op 15 April binnenlandseh bestuur, uitbetaald f587035 wegens Loonenaan
1899, hoofdzakelijk door inkrimping van het personeel voorde koelies bij werken . ten behoeve van welke over heerendienst
opnemingen, enz. in de Solo-vallei. Bovendien 'Miren van de 8 plichtigen had kunnen worden beschikt, maar die geheel of ten
in 'tlaat.st van 1898 voor den [ndischen dienst van hier uit ge deele in vrijen arbeid of althans tegen betaling werden uitgevo rd.
zonden ingenieur.-! ter benoeming tot adspirant-ingenieur er nog
Bij de uitvoering van openbare werken werd weder, waar dit
6 niet in bet kader opgenomen.
mogelyk bleek, van de werkkrachten van veroordeelden tot
Onder de boven de formatie in dienst zijnde 11 ingenieursen dwangarbeid en van politioneel gestraften gebruik gemaakt.
22 opzichters maakten er alleen 6 en 17 deel uit van het in een Volgens eene raming, gegrond op de uit de verschillende ge
deel van Midden- en Oost-Java nog als proef ingestelde techniseb westen (uitgenomen Cheribon, ttiouw en onderhoorigheden en
■waterbeheer, nl.de proef-irrigatie-afdeelingenSerang en lirantas.l) Bali en Lombok) van de gewestelijke bestuurder- ontvangen ge
In afwachting dat de op te doen e ondervinding gegevens aan gevens , zou de door de bedoelde veroordeelden en gestraften
de band zal hebben gedaan om de zaak , in navolging van het gedurende 1899 ten behoeve van burgerlijke openbare werken
bepaalde hij St. 1898 u . 13 (verg. het verslag van dat jaar, verrichte arbeid geacht kunnen worden eene geldswaarde te
hlz. '.lij), door de beffing van eene vaste retributie van de be hebben vertegenwoordigd van f 686 000, waarvan ten behoeve van
langhebbenden', op definitieven voet te regelen, is sedert het de werken aan gebouwen (civiele). ten behoeve van bevloeiingslaatst van 1899 en het begin van 1900 door den chef der irri- werken, dan wel ten behoeve van aanleg en onderhond van
gatie-afdeeling Brantas met de suikerfabrikanten der afdeelingen bruggen, wegen, enz. respectóevebjk f226000, f9000enf451000.
Djombang, Modjokerto en Sidoardjo (residentie Soerabaija) en
Het meerendeel der werken werd in eigen beheer uitgevoerd ,
met de suiker- en indigo-ondernemers der afdeelingen Kediri en waarbij onderhandsche uitbesteding van onderdoden op ruime
Berbek (residentie Kediri), met machtiging van de betrokken schaal toepassing vond, en zulks met bevredigende uitkomsten.
residenten, eene onderhaudsche regeling getroffen, waarbij deze Waar men meende kans van slagen te hebben , werden openbare
belanghebbenden zich respectievelijk voor vijf en voor driejaren aanbestedingen beproefd. Van de 7 werken, voor welker uitvoering
hebben verbonden om de noodige geldelijke bijdragen te leveren, op die wijze getracht werd aannemers te vinden, konden 5 worden
voorloopig bepaald op respectievelijk f 45 500en f 25 000'sjaars, toegewezen. (Verg. de halfjaarlijksche overzichten te dier zake
voor de versterking van de personeele en materieele hnlpmidd den gepubliceerd bij de nos. van 14 Juli 1899 en 80 Januari 1900
der irrigatiebrigade ter ritbreiding van de bewaking , het beheer der Javasche Courant.) Die toewijzingen liepen over een totaal
en het onderhoud der waterwerken in die mate dat gezorgd b.drag van f 67 979 of f 5371 minder dan de sommen, waarop
kunne worden voor eene zoo doelmatig mogelijke verdeeling van de werken begroot, waren. Van deze 5 werken werden er gegund
de in den oostmoesson in de bedoelde cnltuurcentra beschikbare
betrekkelijk geringe hoeveelheden -water. De bedoelde bijdragen 2 aan Europeanen voor f 33 000 en de overige 8 aan Chineezen
worden over de betrokken ondernemingen omgeslagen in ver voor f' 34 979. Er werd weleens last ondervonden van de onkunde
houding tot de uitgestrektheid van de aanplantingen waarover der aannemers op technisch gebied.
Met toepassing van het beginsel om, in gevallen waarin zulks
zij beschikken. Voor gemelde drie afdeelingen van .Soerabaija
komt, de bijdrage te staan op f 1,50 per bruto bouw rietaanplant, aanbeveling verdient, hetzij geniewerken doorliet burgerlijk
en voor de twee genoemde afdeelingen van Kediri op ongeveer bouwdepartement, hetzij civiele bouw- of waterstaatswerken door
f 2 per bruto bouw riet- en t'l'per bruto bouw indigo-aanplant. de militaire genie te doen uitvoeren, werd de in April 1899
bevolen bouw van eeD gouvernements-etablisseraent te Tapa
Gedurende 1899 waren 12 waterstaatsambtenaren met de Toeau (Westkust van Atjebi ten behoeve van de in het gewest
functiën van landmeter belast, tegen 15 in 1898.
werkende scheepvaartregeling, een bouwwerk dus behoorende tot
In de bepalingen betreffende het opzichters- of architects-exnmen het civiel bouwdepartement, opgedragen aan bet departement
(Bijbl. St. n°. 4905) werd bij gouv. besluit van 4 Februari 1900 van oorlog.
n°. 16 wijziging gebracht, door intrekking van de beperking,
De nadere overweging van de reeds vroeger aan de orde ge
krachtens welke opzichters, die reeds langer dan 12 jaren in stelde vraag (zie laatstelijk het verslag van 1897 , blz. 152) of
dienst waren , van het. are! 'tects-examen waren uitgesloten.
niet besparing van uitgaven ware te verkrijgen door in sommige
Als candidaat-opzichter waren medio April 1900 nog 47 ge- gewesten der buitenbezittingen over te gaan tot eene samensmel
examineerden beschikbaar , daar het in 1899 (van 48 candidateu) ting van den waterstaats- en den militairen genie-dienst heeft tot
afgenomen opzichters-examen 10 geslaagden opleverde (ongere eene negatieve uitkomst geleid. De maatregel, ofschoon wellicht
kend een drietal reeds in 's lands dienst die het diploma behoefden practisch niet onuitvoerbaar, is ten slotte geoordeeld aan zooveel
om voor bevordering in aanmerking te kunnen komen), van bezwaren onderhevig te zijn , dat de betrokken autoriteiten de uit
welk 10-tal er 5 als opzichter benoemd werden , terwijl van de voering er van meenden te moeten ontraden , daargelaten nog dat
44 gediplomeerden van vorige examens die medio April 1899 de samenvoeging ook uit het oogpunt van bezuiniging niet de ver
nog niet geplaatst waren , er 2 waren afgevallen.
wachte gevolgen beloofde. Dezerzijds is dan ook met de Indische
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1899 117 per Regeering ingestemd dat van het denkbeeld behoort te worden
sonen gedurende het geheele jaar in dienst (30 meer dan in 1898) afgezien. Iutusschen wordt thans in de practijk nagegaan of het
eu bovendien een niet opgegeven aantal gedurende gezamenlijk aanbeveling verdient de voorraden van beide diensten onder één
674 maanden , hetgeen neerkomt op 56 personen gedurende een beheer te vereenigen. Eene proef van dien aard bij één der be
vol jaar (over 1898 beliep laatstbedoeld aantal 29).
langrijkste van de vier algemeene geniemagazijnen is bevolen
bij gouv. besluit dd. IS Juli 1900 n". 9. Te Soerabaija zouden
Uitvoering van werken. Volgens de boekingen ten dienste der namelijk niet 1 September 1900 de voorraden in het algemeen
begrooting werd in 1899, ten laste van de onderafdeelingen 74, geuiemagazijn ter plaatse worden samengesmolten niet die der
75 en 76 der begrootiug van genoemd jaar. aan civiele lands- burgerlijke openbare werken in het algemeen pakhuis aldaar ,
werken ten koste gelegd : wegens gewoon onderhoud en herstel welk laatste pakhuis dientengevolge zal hebben te voorzien in
ling f 2 860 937 en wegens vernieuwingen en nieuwe werken de behoefte aan materialen van den lande voor de geniewerken
f 4 741 351, te zamen dus f 7 602 288. Voor zooveel betreft het op de plaatsen , welke tot dusver uit gemeld algemeen genie
verwerkte ten laste van de beide eerstgenoemde begrootings- magazijn werden voorzien. De proefmaatregel, omtrent welks
afdeelingeu , zijn deze sommen gespecificeerd in n". 24 van de uitkomsten uiterlijk binnen driejaren door de betrokken departenients-chefs zal zn'n te rapporteeren, is gepaard gegaan met eene
tijdelijke inkrimping van het personeel van het wapen der genie
of daarbij ingedeeld (militaire schrijvers), tegen eenige verhoo
I) Voor de definitieve instelling van de irrigatie-afdeeline lirantas >ijn
gelüen aangevraagd bij de ontwerp Indische begrootiug voor 1'JOl.
ging , mede nog op tijdelijken voet, van de sommen voor perHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.
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tooeel en schrijfbehoeften , tot dusver toegestaan ten behoeve
vuil het algemeen pakhnii ter plaatse.

(d. i. f 30 millioen meer dan in 1893 was geraamd). De aan
zienlijke overschrijding van de oorspronkelijke raming van kosten
vloeit, blijkens het rapport der commissie, in hoofdzaak daaruit
voort, dat de kosten der grondwerken en de algemeene kosten ,
I I . BlJZOHDBBHEDN IOPBH tOMflOI UKIIKI'N.
mede in verband met den te kort gestelden duur der werken ,
Vermits OTei do voornaamste der in 1899 voltooide civiele veel te laag waren aangeslagen. In het algemeen waren ook alle
landswerken uitvoerig wor.lt gehandeld in het Technisch jaar andere postan te laag geraamd. lioven de reeds uitgegeven ruim
verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandseh- f 15 millioen zou dus nog noodig zijn rond f 31 Smillioen, na
Indil, waarvan dat over gemeld jaar u rniutdelük binnen eenige melijk voor de zooeven bedoelde doorgraving f 0 millioen en
maanden hier fee lande het licht zal zien (de jaargang L89S ver voor het eigenlijk bevloeiingswerk f 27' millioen. De doorgrascheen in het voorjaar van 1900), volgen hier enkele algemeene ying evenwel wil de commissie voorloopig laten rusten , omdat,
opgaven, die tevens in de plaats treden van de tot dusver over in verband met een door haar aanbevolen onderzoek naar
gelegde volledige lijst der gedurende het verslagjaar in uitvoering waterbeweging en slibverplaatsing, de mogelijkheid niet is
uitgesloten dat dit deel van het plan zal blijken te kunnen
geweest zijnde civiele landswerken.
worden ontbeerd. Wat het eigenlijk bevloeiingswerk betreft, is
Gebouwen. In het op de voorgaande hlz vermeld totaal van de commissie mede eenparig van oordeel dat de daarvan te ver
f 5 143 948 is begrepen, als ter zake van gebouwen (vernieuwin wachten directe baten , na aftrek van de kosten van onderhoud
gen en nieuwe werken) in 1899 verwerkt, met inbegrip van en exploitatie, onvoldoende zullen zijn om rente en aflossing
het geldswaardig bedrag van materialen uit 's lands voorraad , der voor den aanleg benoodigde gelden te waarborgen , maar
f 1131 964. Eene splitsing naar gelang van de bestemming der terwijl de Nederlandsche leden der commissie desniettemin de
gebouwen (woningen, bureaux, schoolgebouwen,gevangenissen, voortzetting daarvan aanbevelen , is het Indische lid in dit op
eene tegenovergestelde meening toegedaan. Alvorens om
hospitalen, enz.) is opgenomen in tabel II van bijlage T. Onder zicht
trent
ten aanzien van de werken in de Solo-vallei nu
de belangrijkste in uitvoering geweest zijnde gebouwen is o. a. te doenhetgeen
zal staan , eene beslissing van den begrootingswetgever
te noemen het krankzinnigengesticht met landbouwkolonie te uit te lokken, is dezerzijds de Indische Regeéring in de ge
La wang (Pasoeroean), waaraan in 1899 verwerkt werd f 115 006, legenheid gesteld om van haar gevoelen te doen blijken.
terwijl verder o. a. aan den bouw van eene residentswoning te
Medan (Oostkust van Sumatra), van eene hoogere burgerschool
Andere berloiiiiios- en (<■/) afwateringswerken. Op het werkplan
voor meisjes te Batavia, van een civiel en militair etablissement
te Tapa Toean (Atjeh's Westkust) en van eene kazerne voor de voor 1899 werden geen nieuwe bevloeiingswerken gebracht, en
barissaus te Bumanap (Madura) in 1899 besteed werd respectieve van de in het algemeene irrigatieplan van 1890 begrepen groote
bevloeiings- en (of) afwateringswerken waren er — daargelaten
lijk f 62-255, f 52 195, f 33 075 en f 30 473.
de in 't laatst van 1898 neschorste werken in de Solo-vallei —
Il'egen en bruggen. Sedert 1881 (BjjbL S i n°. 3790) zijn de 10, tot welker voortzetting in 1899 fondsen waren toegestaan
een bedrag van 0 ton, ongerekeud nog 2 ton voor het ver
hoofden van gewestelijk bestuur bevoegd om vergunning te ver- tot
beteren van bestaande bevloeiingswerken of het aanleggen van
leenen tot het aanleggen van nieuwe of' het verbeteren van be nieuwe
van geringeu omvang en 1 ton voor irrigatie-opnemingen.
staande wegen ten behoeve van particuliere ondernemingen , en Ten behoeve van een der bewuste 10 werken, oorspronkelijk
zulks onder zoodanige voorwaarden als hun , in overleg met den beoogende de verbetering vau de bevloeiing en afwatering van
eerstaanwezenden waterstaatsambtenaar in hun gewest, noodig p. m. 25 000 bouw-s in de streek tusschen de Tjomal- en de
voorkomen. B\j gOUV. besluit dd. 4 December 1899 n". 14 is aan- Pekalongan-rivier in de gewesten Tagal en Pekalongan , was
geteekend dat dit voorschrift ook geldt voor het aanleggen of evenwel in 1899 niets in uitvoering, hangende de nog in onder
verbeteren van wegen ten behoeve van ondernemingen tot miju- zoek zijnde plannen betreffende eene minder kostbare voorziening
ontginning of rnn'ubouwkundige opsporingen , behoudens art 19 , (verg. vorig verslag, blz. 128). Bleef dus de daarvoor toegestane
lste lid, der mijnverordening van 1873 (St. n . 217«), krachtens post van f 50 000 ') ongebruikt, voor de 9 andere werken werd
welk voorschrift voor den aanleg van permanente landwegen voor in 1899 deels meer, deels minder verwerkt dan het in de be
ondernemingen van eerstbedoelden aard de vergunning van den grooting geraamd bedrag. doch over 't geheel werd dit laatste
Gouverneur-tieneraal noodig is.
bedrag (f 550 000) met f' 83114 overschreden. Eenige aanteekeVoor het aanleggen van nieuwe wegen , het verbeteren van niugen omtrent de vorderingen in 1899 met de hierbedoelde 9
bestaande wegen, zoomede voor het bouwen of vernieuwen van werken gemaakt, vindt men in tabel III van bijlage T.
bruggen en duikers (dus zonder het aan onderhoud of herstelling
ten koste gelegde) werd in 1899 van landswege uitgegeven
Van twee iri'i gat ie werken , waarop , als reeds vroeger in hun
f 1 S68490; verg. de gewestelijke splitsing in tabel II van bylage T. oorspronkelijken omvang voltooid , bn' de Indische begrootiug
voor 1899 niet meer gerekend was, waren in gemeld jaar aanBevloeiing$- sa afwateringswerken in de Solo-vallei [retidentiên vullingswerken onderhanden, namelijk 1". in het district Wedoeng
Rembamj SM Soembaija). Hangende het onderzoek der in 't vorig der afdeeling Demak (residentie Samarang) en op den tegenover
verslag (hlz. 127) bedoelde commissie van advies bleef in 1899 liggeuden tot de residentie Japara behoorenden oever van de
de uitvoering van deze werken geschorst. De gebouwen, de Serang-rivier (voor de voortzetting, beëindiging of aanvatting
transportkabel, het werkspoor, de machinerieën, vaartuigen, van een 14-tal dijk- en andere werken in bedoeld gebied werd
enz. werden onderhouden. In het belang van eene eventueele uitgegeven f 122 709, waarvan wegens tegemoetkoming aan de
voortzetting van de werken of van een deel daarvan werd voort tewerkgestelde heerendienstplichtigen f 53 824 , welk laatste be
gegaan met het opmaken van voorloopige ontwerpen, zoomede drag gebracht werd ten laste van het excedent van het hoofd
met het doen van opmetingen , debietbepalingen , enz. Ten laste geld); — en 2 '. in de afdeeling Bangil der residentie Pasoeroean,
van het dienstjaar 1899 werd voor een en ander uitgegeven , waar het tot de Pategiean-werken behoorende 2de gedeelte der
met inbegrip van betalingen hier te lande voor aanschaffing en werken voor de wat'Tverdeeling uit de Bekatjak-leiding in 1899
uitzending van reeds bestelde excavateurs, locomotieven, enz., werd voltooid (verwerkt bedrag in dat jaar f 1057).
f 402 747, waardoor het totaal verwerkt bedrag, tot uit. 1898
Ten laste van de bij de begrooting voor 1899 toegestane
(volgens verbeterde opgaven) bedragen hebbende f 15 484 735 ,
bij het einde van 1899 geklommen was tot f 15 947 482, onge f 200 000 voor het verbeteren van bestaande bevloeiingswerken
rekend de som van f 411820 indertijd (vóór den aanvang der of het aanleggen van nieuwe van geriugen omvang werd in
werken) uitgegeven voor opnemingen , onderzoekingen en pro gemeld jaar uitgegeven (in 15 gewesten op Java) f213 838, en
ten behoeve van 55 werken of werkjes, uitgevoerd deels
jectwerk. Van het op het tijdstip der schorsing van de werken zulks
door
de
Serang, Seraijoe en Brantas, deels
reeds besteed bedrag van rond f 15' millioen was ten koste ge door denirrigatie-afdeelingen
gewestelijken waterstaatsdienst, deels door den algelegd aan de doorgraving van de heuvels tusschen Wringin meenen dienst, terwijl voor opnemings- en projectwerk ten
Anom en Sidaijoe Lawas , ter verlegging van den mond der Solo dienste zoowel van grootere als van kleinere plannen voor irririvier naar de Java-zee, uitmakende de 8ste sectie van het plan
der werken , f 4 ' millioen. en aan de rest der werken f 11 3 millioen.
') Tot uit. 18ÜS was reeds aan uitvoering bisteer! 1' 214300, en wegens
De commissie van advies heeft in Juli 1900 haren arbeid be opnemingsen projectwerk f 102 D-IO, welk laatste bedrag*, in verband met
ëindigd, en volgens het toen, hier te lande, door haar uitgebracht ile nadere onderzoekingen, nog vermeerderde niet 1 Cl 11. Het tot dusver
rapport (reeds afzonderlijk aan de Staten-Generaal medegedeeld) bestaande plan zou in 't geheel vorderen l'lóOOOOO bij uitvoering in vrijen
becijfert zij de kosten van het geheele werk op ruim f 49 millioen arbeid, en 1' lOTöy.0 by gedeeltelijke uitvoering in heerendienst.
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patio on waterafvoer, waarvoor bij gemelde begrooting gerakend
was op f 100 000, word uitgegeven f125810, als: n. voor sommige der 10 hiervóór in de eerste plaats bedoelde in uitvoering
zijnde grooto werken behoorende tot die, in het algemeen irrigatieplan van 1800 begrepen, f 27 507 ,'6. voor belangrijke bevloeiitigs- of afwateringswerken, welke in 1890 nog niet waren
geautoriseerd (zie bijlage T , tabel I I I , sub B). f 61881. en e.
voor nog te ondernemen minder lielangrijke werken f 8 6 4 8 1 .
Onder dit laatste bedrag, gespeciliceerd in tabel IV van bijlage
T , zijn tevens de kosten begrepen van afvoerbepalingen en
opmetingen , welke in de residentie Batavia worden verricht ter
voorbereiding van eene herziening van de waterver.strekking aan
de particuliere landerijen aldaar. De bepalingen op dit stuk
ondergingen intusschen in Januari 1900 (St. n'. 18) eenige wijziging, waardoor de ingenieur, namens don resident toezicht
houdende op de gouvernementswaterleidingen in hot gewest,
meer de vrije hand heeft gekregen om in het algemeen belang
tijdelijke afwijkingen van de normale waterregeling te gelasten.

Ter hoofdplaats Batavia werd een aanvang gemaakt mot den
bouw van een lagen kaaimuur , lang 205 M., langs bet Goenoeng

Sahari-kanaal, voor welk werk f 25 5511 werd toegestaan.
Tijdens de expeditie naar de V Kotta werden de raargeulen

in de Maliat- on Kanipar-rivieren (l'adangsche Bovenlanden
eenigszins verbeterd.
Te Baros (Tapunoli) werd over eene lengte van 340 M. eene

strandbetoherming langi bracht, bestaande uit ingeheide palen ,
wier koppen door telegraafdraad verbonden zijn. Daardoor werd
de strandafneming grootendeels gestuit on aan één der uiteinden
zelfs aangroeiing verkregen.
In Atjeh en onderhoorighoden werd de beschoeiing langs het
zeestrand te PoeloBaja vernieuwd, terwijl die te (>eloë Lheuë
eene zware herstelling onderging.
In het gouvernement Celebes en onderlioorigheden werden de
in 1898 ondernomen werken tot bescherming van het fort te
Maros en tot draineering van een gedeelte der hoofdplaats Alakassor voltooid. In de draineerleiding werden , ter voorkoming
van verzanding, eenige kleine stortdainnieu gemetseld.
Het aanleggen van kribben in de Boné-rivier te (iorontalo
(residentie Alenado) werd voortgezet, terwijl ook ter hoofdplaats
Alenado niet het maken van kribben in de rivier een aanvang
werd gemaakt.

Tot de belangrijke in 1899 nog in het stadium van voorbereiding verkeereude of, hoezeer reeds in staat van wijzen gebrachte,
toch nog niet geautoriseerde werken van den hier besproken
aard (verg. daaromtrent mede tabel III van bijlage T) behoort
ook (zie vorig verslag. blz. 130) een bevloeiingsplan ten nutte
van p. m. 10 000 bouws in de districten Singen-kuloel en («rogol
Havens en reeden. In de residentie Bantam werd de kleine
der atdeeling en residentie Samarang, bij welks voorbereiding bandjirhaven
te Anjcr-kidoel uitgediept, terwijl men bezig was
bleek dat in het bewuste gebied dykvoorzieningon van verschil- langs de taluds steenglooiingen te maken. Van het bandjirlenden aard aan de Toentang- en Grogol-rivieren geen uitstel haventje te Laboean werd de havendam in beteren staat gebracht.
konden lijden, en waarvoor dan ook successievelijk fondsen Ook hadden herstellingen plaats aan de over p. m. 20 Al. wegwerden toegestaan, welke in 1899 nog vermeerderd werden met geslagen hoofden van het haventje van Karang Antoe.
een bedrag van f 30 333 voor het maken vau een nieuwen
Te Batavia bleef de toestand van het oude havenkanaal als
Toentang-dijk bjj (Joeboeksolo en van twee coupures in de waterweg
vrij gunstig. De in 't vorig verslag vermelde verbeteToentang-rivier, ten behoeve van welk onderdeel tot uit. 1899 ring van den oostelijken havenmuur over eene lengte van 780 M.
was uitgegeven f 30 513, terwijl de vroeger geautoriseerde dijk- kon wegens hooge zeeën , gepaard niet zwaren golfslag, niet
werken in 1899 eene uitgaaf vorderden van f102 003, waaronder geheel worden voltooid. Eene vernieuwing van een klein gef 0111(5 wegens schadeloosstelling aan buitendijks geraakte be- deelte van den westelijken kaaimuur van het havenkanaal werd
woners voor het verplaatsen van hunne woningen. De met het insgelijks onderhanden genomen.
bevloeiingsplan in verband staande voorloopige ontwerpen,
Te TandjougPriok vereischte de oosterhavendam nog steeds
namelijk voor de verbetering van de irrigatie uit bet Wester- bijstorting,
waarvoor de steeuen per hopperbarge (in vier reizen)
kanaal (aftapping uit de Toentang) en voor den afvoer van het van Merak werdeu aangebracht. De baggermolen Merali werkte
overstroomingswater uit de Itawah- en Djragoeng-rivieren , bleven gedurende 1899 in de oostzijde van de voorhaven en de Bonieo
in behandeling. Intusschen werd op een paar punten eene par- in het begin van het jaar gedurende drie maanden in de westtieele verbetering van de bevloeiing ter hand genomen ; dit gold zijde. De eerste haalde 200 200 en de andere 51470 AP. specie
de irrigatie uit de Grogol-rivier bij de dessa Grogol, en die van op , welke hoeveelheden bijna geheel buiten de havendammen
het tusschen de Toentang- en de Grogol-rivier benoorden Wo- gestort werden, uitgenomen 0390 AP., welke laatste massa diende
nosalam gelegen terrein, ten behoeve van welke beide, op uit. tot verdere demping van de Zuidergracht. De baggermolen In1899 nog niet voltooide werken werd uitgegeven respectievelijk (Iramnijiie werkte op het einde vau het jaar ruim twee maanden
f 5722 en f13816. Hierdoor klom het in de districten Singen-kidoel in het scheepvaartkanaal van Batavia naar Tandjong Priok, en
en Grogol in 1899 wegens dijk- en waterwerken besteed bedrag bracht in dien tijd 17 750 AF. specie naar boven, die door den
tot f 152 054, waaronder wegens tegemoetkoming aan de voor elevator op den wal werd gebracht tot ophooging vau terreinen
de werken opgeroepen beerendienstplichtigen een bedrag van ten zuiden van de Zuidergracht. De oevers van gemeld scheepf 53 400 , dat bestroden werd uit het excedent van het hoofdgeld. vaartkanaal werden geleidelijk verbeterd door het onder talud
Rivier- en waterkeeritiggwerken. Ofschoon hooge zeeën af en toe afgraven van de afgekalfde gedeelten en het aanbrengen van
belemmering (eene enkele maal ook belangrijke schade) veroor- bezodingen , steenbezettingen en steenstortingen.
zaakten , kwamen de in April 1899 aangevangen werken om den
Te Cheribon kon de vaargeul door stoonibaggeren goed worden
dam van Oedjoeug Piriug naar het Djamoean-rif (W e s t g a t opengehouden (omtrent de hier en in andere havens gebaggerde
v a n S o e r a b a ij a) weder op hoogte te brengen (zie vorig hoeveelheden zie noot i in tabel II van bijlage T ) , docli te
verslag, blz. 130) nog vóór het einde des jaars gereed. De be- Pekalougau ging dit moeielijk, vooral in den oostmoessou. Het
noodigde steen was deels ter plaatse ingekocht, deels (deksteen) binnenvallen aldaar is vrij gevaarlijk , zoodat sommige inlandsche
van Si da ij oe La was aangevoerd. Totaal werd ingekocht eene hoe- vaartuigen in den loop van het jaar strandden. Eene geheele
veelheid van 23 251 Al'. Hiervan werd 2723 M'. op den dam in opneming van den toestand en het verzamelen van de noodige
depot gehouden voor het bijstorten na eventueele verzakking. gegevens tot verbetering was ter hand genomen, doch een
Van de noodig geraamde f 51 200 werd f 48 037 verwerkt.
ontwerp kwam nog niet gereed.
Ook te Tagal wordt, wegens het vooruitschrijden van de diepteTen behoeve van de werken tot 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 werd gedurende 1899 uit- en strandlijnen , het openhouden van de vaargeul hoe langer zoo
gegeven f 148 515, namelijk: a. f 45 888 voor het voltooien van moeielijker, terwijl wegens de toeneming vau het prauwenverde kanalisatie der Soerabaija-rivier boven de hoofdplaats Soe- keer de zoogenaamde binnenhaven geen voldoende ligruimte
rabaija en van de vöedingsleidingen der stad ; b. f 4(517 voor meer aanbiedt. Echter werd gedurende 1899 de gemeenschap
werken ten behoeve van de ingebruikstelling van de verbreede niet de reede , tenzij door ruw weder , geen oogeublik gestremd.
Porrong-rivier , en c. voor verschillende onderdeden van werken,
Te Samarang werd zoowel in de haven en in het havenkanaal
waarop bij de begrootiug voor 1899 niet meer was gerekend, als in de Samarangsche rivier de diepte door baggeren onderhouden.
f 9 8 010. Voor de sub a en b bedoelde werken, waarvan de
Te Joana en te Japara bleef de gemeenschap met de reede
kosten in totaal geraamd waren op f 1 207 923 en f 272 400, ongunstig. Te Japara, waar de vaargeul zelfs voor sloepen niet
was nu in 't geheel verwerkt respectievelijk f 1 255031 en f 209 425. diep genoeg meer is, wordt, ten dienste van de zoutprauwen ,
Ter verkrijging van gegevens nopens de behoefte aan verdere eene geul door haudbaggeren gemaakt.
normaliseering van de beneden-Brautas werden opnemingen en
Te Kembang , waar de zeeprauwen in de monding der kali
peilingen verricht; een ontwerp tot uitbreiding van de norma- Karanggeneng lossen, werd de toestand verbeterd door het aanlisatie in het genormaliseerd vak tusschen Kedongsoro en Leng- brengen van eene beschoeiing.
kong was op het einde van 1899 nog in bewerking.
Te Soerabaija bleef de toestaud bevredigend. Op de in 't vorig
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verslag (blz. 181) bedoelde concessie-aanvraag werd nog geene
nadere *>••.-!is-i:• r genomen. De hoogleeraar J. Efrucs braeht
ii
,i die aanvraag aan de Indische Begeeringrapportu.it, en
in verband daan Ie word! overwogen in boever het aanbeveling verdien! van gouvèrnementswege maatregelen te nemen
voor de verbetering van de baven van Soerabajja.
De Pasoeroean . waai- de gemeenschap
t «i»- reede niei gunstig
i~ ti> noemen . onderging de toestand neen versliuimering.
Die te Probolinggo, «vaar mei bandbaggeren werd voortgegaan . wor lt voldoende g temd.
Te Tjilatjap Meel de baven in goeden staat verkeeren en werden
o.>k in de gemeenschap met de reede geen moeielykheden onder\onden.
Over den toestand der havens te Bezoeki en Banjoewangi
werden weder klachten vernomen; zij zijn slechts tijdensvloedstanden bruikbaar, daar er voortdurend opslibbingplaats heeft.
Voorbereidende maatregelen werden getroffen voor bet verrichten van baggerwerk in de Emmahuven, waartoe een baggermolen daarheen werd gedirigeerd. De in de oude haven van
Padang geb zigde stoombaggermolen deed aldaar een bevredigenden toestand behouden.
De werkzaamheden aan de vluchthaven te Kroê i Benkoelen)
werden voortgezet. De noordelijke dam kwam gereed. Het uitdiepen van ln>i bassin i- ei hier zeer bezwaarlijk . daar het grootendcels duikende moet geschieden . terwijl er hij vloed niet kan gewerkt worden. De reeds voltooide gedeelten hielden zich goed. Van
de op f 15073 geraamde koste:: was tot uit. 1S9'J v srwerkt f35802.
Te Paleinbang werd vóór de resident»woning een nieuwe
landingsstciger gebonwd. De kusten heliepen f 4379.
Te Blinjoe (Banka) was een nieuw [os- en laadboofd in aanbouw.
bestaande uit een sobroefpaalsteiger van 20 M. lengte (geraamde
kosteu f 5243, waarvan bij bet einde desjaars verwerktf4782).
Te Bandjermasin werden de aanlegsteigers voor stoomschepen
uitgebreid . naartoe van de ijoodi}-; geraamde f' 8065 werd uitgegeven f 8017.
Te Makasser kwamen herstellingen aan het marine-kolenhoofd
gereed.
Te Menado werd een aanvang gemaakt met bet verlengen van
den aanlegsteiger, om dien ook voor laadpranwen geschikt te
maken (geraamde kosten f' 17 819, waarvan bij bet einde des
jaars verwerkt t' 11' 250).
Te Ternate werd bet in 1807 onderhanden genomen ijzeren
os- en laadhoofd bijna voltooid. Tot uit. 1899 was daarvoor uitgegeven f 3:3 072, terwijl de totale kosten geraamd zijn op f 36709.
Drmkwatercoorsicnitiq. Ter hoofdplaats Batavia werd de waterdistributie van den nieuwen artesisehen put te Kemajoran voltooid, ü e kosten beliepen t'0861 (ongerekend de uit Nederland
geëisohte benoodigdheden, waarvoor f 6991 was toegestaan).
Te Sama.rang werd niet weinig kosten eeue buisleiding gemaakt van het bestaande reservoir te Djomblaug naar Petemngan
en KaraugtoerL Een voorstel om van landswege te voorzien in
de behoefte aan drinkwater voor de wijk Tjandi, kwam niet
tot uitvoering, gedeeltelijk in verband met van particuliere zijde
ontworpen plannen voor het tot stand brengen en exploiteeren
van hoogdrukwaterleidingen , behalve te Batavia (met MeesterCorneUs en Boitenzorg), ook ter hoofdplaats Samarang, waartoe
de heeren C. W. WKUS c. s. nog tot uit. 1900 voorrang van
concessie kunnen doen gelden (verg. vorig verslag, blz. 131,
noot). Yau het voornemen om , door het aanleggen van eene
buisleiding . de waterdistributie ter afdeelingshoofdplaats Kendal
te verbeteren. werd afgezien , omdat het boren van nog meer
artesische putten raadzamer werd geacht. (Over hetgeen in 1899/
1900 te Keudal en op andere plaatsen met dit doel vanwege den
dienst der grondpeilingen is verricht, zie hoofdst. ö , afd. I I ,
Mmnwow.l Voor de uitbreiding van de drinkwaterleiding op de
afdeelingshoofdplaats Salatiga kwam een ontwerp gereed.
In den aanvang van 1900 werden aan de belanghebbende
dessa's in de districten Joana en Mantoep (afdeeliug Joana der
residentie Japara) in gebruik gegeven de aldaar in 1898 en 1899
(bij wijze van betaalde werkverschaffing) gebouwde (overdekte)
steenen drinkwaterreservoirs , met toevoerleidiugeu , pompen en
wachthuizen. Voor de afdeelingshoofdplaats Joana was een ontwerp voor eene drinkwatervoorziening in bewerking.
De aauleg van eene drinkwaterleiding uit de bron Kadjar naar
de hoofdplaats Bembang werd voortgezet. Van de voor het werk
toegestane f 15 641 (ongerekeud de uitgaven hier te lande, geraamd op f 30 285) was op uit. 1899 verwerkt f 14 055. Ten
behoeve van de afdeelingshoofdplaats Blora werd de uitbeste-

ding van eene dergelijke bronleiding voorbereid.
Te Soerabajja werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende
maatregelen «oor de drinkwatervoorziening, voor zoover dit kon
ge chieden zonder vooruit te loopen op de aan de Wetgevende
.Macht te onderwerpen beslissing nopens het in den laatsten tijd
op den voorgrond getreden denkbeeld om zoowel den aanleg als
de exploitatie der werken in eigen beheer te ondernemen, [ndien
I ziu is beslist hij de wel vau 0 Juni 1900 (Ned.St.n". 101 , Ind.St.
n 225), waarbij voor ,1e aanvatting van de werken in Indië en
voor de hier ie lande te doene bestellingen gedurende den verderen loop van het jaar een eerste termijn beschikbaar ia gesteld
van f 400 000. Volgens Het bij de toelichting der wetsvoordraeht
ontwikkelde plan (Gedrukte stukken Zitting 1899—1900—191)zal
het water worden ontleen I aan de bij Kasri (afdeeling Bangil
der re-i.lentie Pasoeroean) gelegen bronnenTojo ArangenPhntahan, te zamen met eene watercapaciteit van ruim 15 000 M*.
per etmaal , terwijl de kosten van aanleg (naar den maatstaf
van de in 't laatst van 1899 bestede ijzerprijzen) geraamdzjjn op
f 8 "20 ooo , en de duur van uitvoering van het werk op driejaren.
Ten einde do particuliere nederzetting te La wang in de afdeeling Malang (Pasoeroean) van drinkwater uit eene nabijgelegen
bron te voorzien , waren in 1898 (zie vorig verslag, blz. 132) eenige
werken geautoriseerd, waarvoor (buiten de op f 6895geraamde
kosten der van hieruit te zenden ijzerwerken) was toegestaan f4310.
De/e werken werden in 1899 voltooid (verwerkt, bedrag f 4322).
Te Tjilatjap (Banjoemas) bleven de in 1898 aangevangen
werken teu behoeve van de watervoorziening aan bet havenemplaoement nog onderhanden. Van de toegestane som van
f 21 797 (ongerekend de kosten der van hier uit te zenden
ijzerwerken , ad f 7295) was tot uit. 1899 verwerkt f 20 817.
Met de werken voor de waterdistributie van deu artesischen
put te Djokjokarta/Djebres werd een aanvang gemaakt.
Aau de waterverdeeiing van den in 1897 1898 te Padang geboorden artesischen put u J . 1 werd insgelijks begonnen, terwijl
ten behoeve van de drinkwatervoorziening te Solok (Padangsehe
Bovenlanden) een aanvang werd gemaakt met het bouwen aldaar
van eeu reservoir met buisleiding.
Ten einde aan Pontianak (Westerafdeeling van Borueo), waar
eene poging om artesisch water aan te boren tot uogtoe mislukt
is, eene voldoende hoeveelheid regenwater te kunnen verzekeren , werden aldaar bij verschillende publieke gebouwen ijzeren
ketels als reservoirs opgesteld. Deze ketels, teu getale van 14,
waren aangemaakt bij het marine-etablissement te Soerabaija.
Te Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo),
waar gedurende zekeren tijd vau het jaar gebrek aan
bruikbaar
water bestaat, wordt gedurende die periode, wrelke in 1899
duurde van 18 Juli tot 7 November , in de behoefte voorzien door
het ontleenen van drinkwater aau deu bovenloop der Martapoerarivier, waartoe sedert eenigen tijd twee ijzeren prauwen zijn
aangeschaft, die niet eeu gouvernementsstoomjacht worden open afgesleept.
I I I . Sr-OOH- EN TRAMWEGEN EX STnOMWKZEN.

§ 1. Spoor- SN tramwegen.
De verdere overweging van de vraag of aanleg van staatswege
van eene stoomverbinding tusschen K ra wang en de Preangerspoorweg bij Tjipadalarang wenschelijk moest worden geacht (zie
vorig verslag, blz. 132), heeft sedert tot eeu bevestigend antwoord geleid, iu verband waarmede — bij afzonderlijk wetsontwerp — bij de ontwerp-begrootiug van Nederlandsch-Indië
voor 1901 de uoodige fondsen zijn aangevraagd , ten einde nog
in dat jaar met den aanleg van de 96.0 K.M. lange lijn een
aanvang te kunnen maken. Daarentegen is afgezien vau het tot
stand brengen voor rekening van den Staat van de andere, t. a. p.
ais toen oog in studie zijnde vermelde lijn Gheribon—Kadhipaten ,
voor den aanleg waarvan, als stoomtramlijn , in Maart 1900 vergunning is verleend aan de Samarang—Cheribon-Stoomtrammaatsehappij (zie blz. 115/116).
Met betrekking tot de vraag of het eventueel tot stand brengen
van eene stoomverbinding tusschen de kustplaats Laboean aan
Straat Soenda (residentie Bantam) en eenig punt van den in dat
gewest onderhanden zanden staatsspoorweg aan particulieren
ware over te laten, is de Indische Regeering tot het besluit
gekomen dat aanleg van staatswege van een zijtak over Menes,
die bij een der halten Rangkas Betoeng of Peudjeuh aan den
spoorweg aansluit, de voorkeur verdient boven het uitgeven van
eeDe spoor- of tramwegvergunning voor het traject Laboeau—
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Menes—Fandeglang—Serang. In Oetober 1899 is machtiging
verleend tot het doen van terreinmetingen en het opmaken van
een voorontwerp voor den bedoelden zijtak.
De bij Kon. besluit van 31 Oetober 1852, litL II-- (St. 1853
n". 4) vastgestelde en bij dat van 13 Augustus 1872 ir. 02 (St.
183) gewijzigde regelen voor bet voileenen van concessie tot den
aanleg van spoorwegen in Nederlandsch-Indië, zijn bij Kun.
besluit van 7 Mei 1900 n \ 08 (St. n'. 259), te rekenen van bet
door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstip, vervangen
door nieuwe, welke zich tevens uitstrekken tot concessies (tot
dusver vergunningen genoemd) voor tramwegen niet mechanische
beweegkracht, bestemd voor algemeen verkeer.
Bij gouv. besluit van 21 Juli 1900 n". 1 (Jav. Conrani vanden
27sten dier maand) is aan de Ëuropeesche ambtenaren bij bet
binnenlandsch bestuur, die in het genot zijn van eene vaste
indemniteit voor reiskosten , zoomede aan de regenten , patihs
en de nader aan te wijzen districtsboofden , bij dienstreizen ,
waarvoor zij geen tegemoetkoming voor reiskosten in rekening
mogen brengen , voor bepaalde baanvakken vrij vervoer verzekerd
langs de staatsspoorwegen. Sedert wordt zoodanig vrij vervoer
ook bedongen bij het verieeuen van nieuwe concessies voor spoorof tramwegen, en ook — waar het nog niet tot uitvoering gekomen concessies betreft — bij beschikkingen op aanvragen om
verlenging van termijnen of bij andere passende gelegenheden.
Inmiddels is en wordt — in de meeste gevallen reeds met gunstig
gevolg -— getracht voor het bewuste dienstbelang ook de medewerking te verkrijgen van reeds in exploitatie zijnde particuliere

spoor- of tramwegondernemingen.

Bij ordonnantie van 11 Maart 1900 (St. n . 107) zijn de algemeene
reglementen voor de spoorwegdiensten en op den aanleg en de
exploitatie van stoomtram wegen voor algemeen verkeer in Nederlandsch-Iudië aangevuld met bepalingen, welke, ingeval van
oorlog of andere buitengewone omstandigheden , veroorloven het
materieel van spoor- en tramwegen onbruikbaar te maken of
buiten bereik van den vijand te brengen.

A.
1".

Spoorwegen.

Staatsspoorwegen.

Uitvoerige mededeelingeu en gegevens betreffende de staatsspoorwegen in Nederlandsch-lndië worden aangetroffen in het
speciale jaarverslag (waarvan de jaargang 1899 eerlang hier te
lande zal verschijnen), terwijl omtrent den Sumatra-spoorweg
reeds bijzonderheden over 1899 zijn medegedeeld in het onlangs te
Batavia verschenen „Verslag van den staatsspoor weg terSumatra's
Westkust en van de Ombilien-kolenvelden " over gemeld jaar.
Voorts bevat de onlangs te Batavia van regeeringswege gepubliceerde 10de jaargang (1899) van de „ Statistiek van het vervoer
op de spoorwegen en stoomtramwegen in Nederlandsch-Tndië "
in verkorten vorm tal van gegevens omtrent de exploitatie , ook
wat de particuliere spoor- en tramwegen betreft. En verder worden in de Jav. Courant maande]ijksche opgaven betreffende aanleg
en exploitatie der staatsspoorwegen opgenomen. Met het oog op
een en ander bepaalt men zich te dezer plaatse tot de volgende
beknopte mededeelingen.
a. Aanleg.
Lijn K a l i s a t - B a n j o e wa n g i . De op 1 Februari 1899
aangevangen werkzaamheden voor den aanleg van deze p. m. 87
K.M. lange lijn werden sedert met kracht voortgezet. De opkomst
van werkvolk was vrij bevredigend. Grootendeels moesten echter
de arbeiders uit andere streken betrokken worden. Het vooruitzicht bestaat dat de geheele lijn in de eerste helft van 1902 in
exploitatie zal kunnen worden gebracht.
L)e op blz. 133 van het vorig verslag als wenschelijk vermelde
wijziging van het aanvankelijk ontworpen tracé , waardoor een
tweetal tunnels korter zouden kunnen worden gemaakt en een
derde zou kunnen vervallen , bleek ten uitvoer te kunnen worden
gebracht.
Lijn T a r i k - S o e r a b a ij a. De blijkens het vorig verslag ,
blz. 133, nog onderhanden zijnde gebouwen, enz. ten behoeve
van deze op 1 December 189S voor het algemeen verkeer reeds
geheel opengestelde lijn (387 K.M.) waren einde December 1899
voltooid. Het eindcijfer der aanlegrekening voor deze lijn bedraagt f 2 064 830.
Lijn G o e b e n g — K a l i m a s O o s t (lengte volgens raming
7473 M., waarvoor thans echter 734G M. wordt opgegeven; geHandelingen der Staten-Generaal.

Bylagen 1900—1901.

raamde kosten f056 700). Aangezien de opgedane ondervinding
j bij den aanleg van de lijn Tari k-Soera baija liet voorzien dat
j bjj het verkrijgen van particuliere eigendommen ter hoofdplaats
Soerabaija ten behoeve van den bij de wet van 22 Juli 1899
I (Ned. St. n". 177, Ind. St. n". 272) bevolen aanleg van de
liierbedoelde lijn J) vele moeieln'khedeii zich zouden voordoen ,
werd . ten einde de daarover te voeren onderhandelingen spoediger lot een gewensebt einde te kannen brengen, de uitvoering
der werken bij ordonnantie van 80 Oetober 1899 (St. n". 281)
als van algemeen nut verklaard. De onderhandelingen omtrent

de eigendomsTerkryging van de pereeelen aan de oostzijde der

Kaliinns hadden dan ook een gunstig verloop, zoodat in Maart
1900 een aanvang met de verlegging van de Petireman kon
worden gemaakt. Ook werden reeds enkele kunstwerken onderhanden genomen en de ontwerpen voor de aardebaan goedgekeurd. Ongunstige weersgesteldheid werkte echter gedurende de

eerste maanden van 1900 zeer belemmerend op den voortgang van

den arbeid. De opkomst van het werkvolk was voldoende. De
voltooiing der werken kon tegen het oorspronkelijk daarvoor
geraamde tijdstip, namelijk medio 1901, worden tegenioetgezien.
Lijn B a t a v i a — T a n g e r a n g — 15 a n t a m.
Hoofdlijn
Batavia— Aujerkidoel (lengte ruim 155 K.M.), met zijtakken
Doeri— Pesiog Tangerang (lengte ruim 19"' K.M.) en Tanah
Abang—Weltevreden (lengte p. in. 4 K.M.). Ten behoeve van de
in overweging genomen verlenging tot Aujerkidoel van de oorspronkelijk slechts tot Anjerlor geprojecteerde hoofdlijn (zie vorig
verslag. blz. 133) werden de uoodige fondsen bij de Indische
begrooting van 1900 toegestaan. De ontwerp-teekeningen voor de
bedoelde verlenging waren in Februari 1900 alle goedgekeurd.
Van de hoofdlijn , waarvan reeds sedert 2 Januari 1899 het
kleine gedeelte Batavia—Doeri, tegelijk met den zijtak Doeri—
Tangerang (te zaaien 23 K.M.), in exploitatie was , werden op 1
Oetober d. a. v. de verdere oostelijke helft, namelijk het gedeelte

Doeri—Rangkas Betoeng (76 K.M.) en op 1 Juli 1900 het lijn vak

Hangkas Betoeng—Serang (34 K.M.) voor het publiek verkeer
opengesteld, terwijl het eiudgedeelteSerang—Anjerkidoel waarschijnlijk mede nog in 1900 in exploitatie zal kunnen worden
gebracht. Aan den zijtak Tanah Abang—Weltevreden is tot
dusver niet begonnen.
Over de opkomst van werkvolk viel over het algemeen weinig
te klagen. Nog altijd werd steeds in belangrijke mate door volk
uit Btutenzorg en de Preanger Regentschappen aan den spoorweg gewerkt.
//. Exploitatie
Lengte in exploitatie. In de lengte der staatsspoorwegen , blijkens
de tot medio 1899 loopende opgaaf i n ' t vorig verslag bedragende:
voor de Oosterlynen op Java 812, voor de Westerlijnen aldaar
690 en voor den spoorweg ter Sumatra's Westkust 210 K.M.,
kwam sedert in zoover verandering dat aan de Westerlijnen op
l Oetober 1899 76 en op 1 Juli 1900 34 K.M. werden toegevoegd , als gevolg van het in exploitatie brengen van het gedeelte Doeri—Rangkas Betoeng en Rangkas Betoeng—Serang
van den in aanleg zijnden Bantam-spoorweg.
Tarieven. De toepassing van het niet 1 Januari 1900 ingevoerde
één-cents-tarief voor inlandsche reizigers 3de klasse , reizende in
locaal verkeer met gemengde treinen (zie vorig verslag , blz. 133),
leidde in het 1ste kwartaal van dat jaar, zoowel op de Oosterals op de Westerlijnen. tot eene belangrijke vermeerdering van
het aantal reizigers, terwijl ook de opbrengst van het vervoer,
hoewel het op de Oosterlijnen eene onbeteekenende vermindering
onderging, over beide lijueu berekend, toenam.
Het voor 1899 toegepast speciale tarief voor het vervoer
bij overeenkomst langs de staatsspoorwegen op Java van voor
den uitvoer bestemde geheele oogsten suiker (dus zonder de
in 1897 en 1898 gegolden hebbende reductie van 20 pet.)
werd (gouv. besluit van 5 Januari 1900 n". 4) niet alleen ook
van kracht verklaard voor den afvoer, mits geschiedende vóór
uit. Januari 1901, van den oogst van 1900, maar tevens (gouv.
besluit van 5 Mei 1900 n°. 27), en wel tot uit. Maart 1901, op
zendingen zaksuiker van bedoelden oogst, wanneer zulks voor
de betrokken fabrikanten voordeeliger mocht zijn dan bevrachting volgens het gewone vrachtgoederentarief. Aan een tiental
') Voor nadere bijzonderheden ten aanzien van den aanleg van de/.e ljjn
7.y verwezen naar de Memorie van Toelichting bchoorende bij liet hetrekkeiyk
wetsontwerp (Gedrukte stukken , Zitting 1898—ÏS'.I'J—1S7).
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in de afdeeling Djombang dei reiidentie 8oerabaijagelegen sui en Batavia—Krawaug, bedroeg de meerdere bruto ontvangst
kerfabrieken, welke zich verbonden tot den afvoer langs de respecti veljjk f 5 2 5 0 , f69649 en I'74 141. Van de totale bruto
Oosterlij nen van den geheelen oog»! der jaren 1900 t ui 1904 , ontvangst op de Westerlijnen ad f 4 180898. werd door bet
werd. mgevolge daartoe bij g luv, bei uit van J8 October 1899 reizigersverkeer opgebracht f 1665003 en door het vrachtgoede
n". 26 verleende machtiging! eene reductie verleend van 10pet. ren ver v • f*J 146479, of f194005 en £86115 meer dan in 1898.
op lift voormelde speciale tarief, met dien verstande evenwel De opbrengst van het reizigersvervoer op de in exploitatie ge
dat, indien gedurende bel bedoelde tijdvak tot eene algemeeue nomen lynvakken (UT Ban tam-lijn, ad.i 116251, kan vrij be
verlaging van bet tarief mocht worden overgegaan, uiel meer vredigend worden geacht; die van het vrachtgoederen vervoer,
aan vracht zal behoeven te worden betaald dun hel
alzouzjjn
E 25923, was echter nog gering.
geweest wanneer de vijfjarige verbintenis niet ware aangegaan.
Ook op do Oosterlij len werd in 1899 bruto meer ontvangen
liet in 1899 van kracht geweest zijnde speciale tarief voor hel dan in 1898, namelijk in 'tgeheel f6696619, tegen f 5 926 497,
vervoer van suikerriet tekken (zie
g, blz. 184) .
in welke rermeerdering, ad f 770122 of 13 pet., het reizigersook voor 1900 gehandhaafd.
vervoer voor f24886en betvracbtgoederenvervoervoor t'7174G5
In verband niet liet voornemen van de .Standard Oil Cbm- deeldeu. Behalve aan de hiervóór reeds vermelde wederinvoering
p a n y " om de door haar oangevoi ■• e petroleum voor het binnen van de onderlinge verrekeningen met de Westerlijnen, warende
land van -lava te expedieeren langs d< I
Twegen iuzoo
■ uitkomsten van het goederenvervoer hoofdzakelijk toe te
genaamde ketel wagens, weril het artikel petroleum (uithei asche schrijven aan d< n vo irdeeligen oogst van verschillende producten —
in ketels) in den klassiücntiestaat der vracht en ijlgoedi ren met vooral au koffie—, zoomede, en «el tot een bedrag van f 210000,
een eigen vrachtccëfficiènl (0.5) opgenomen (dezelfde al
aan liet intrekken van Ie buitengewone redactie van 20 pet. op de
steld voor het artikel .petroleum iu kisten"), met bepaling dat (ab
■ '-j vracht voor ten uitvoer verpakte oogsten hoofdbet vervoer alleen zal geschieden l>ij volle wagenladingen (gouv. suiker.
;
besluit dd. 28 September 1899 i r L !)
Na aftrek vau de exploitatiekosten bleet' netto over: op do
Voor het vervoer langs de staatsspoorwegen op Java van s]
Westerlijnen f 1381534 en op de Oosterlqnen f 3533140, zijnde
en tramwegmaterieel, voor zoovel
'voer niet bij speciale respectievelijk f 81 600 en f 663339 méér dan over 1898.
overeenkomsten was geregeld, werd bü gouv. besluit van 29 Juli
Op de:i staatsspoorweg terSumatra's Westkust werd gedurende
1900 n°.2l eene afzonderlijke! . ■
lingiu bet levi u geroepen. 1899 ontvangen: bruto f ! 269578 en netto f' 590 377, tegenin
Ter bevordering van doeleinden van algemeen nut of liefda 1898 (volgens verbeterde opgaven) f 1154409 en f 498 034. Oe
digheid werd in enkele gevallen, t zjj vuur een bepaalden tijd, hoogere opbrengst was nagenoeg geheel een gevolg van de
dan wel definitief vrij vervoer op de staatsspoorwegen op Java grootere kolenproductie.
toegestaan. O. a. was dit laatste het geval ten aanzien van de
Voor nadere gegevens met betrekking tot liet verkeer op en
agenten van het Nederlandsuh Bijbelgenootschap endedoor hen de geldelijke uitkomsten van de exploitatie der staatsspoorwegen
te eolporteeren bijbels en andere drukwerken (gouv. besluit van /.ie bijlage U.
;! September 1899 n". 1).
2\ P a r t i c u l i e r e s p o o r w e g e n .
Tractie. Bet rollend materieel der Btaatsspoorwegen op Java
bestond bij bet einde van 1899 uit 207 locomotieven, 607 per
Het op 15 Juni 1899 opengestelde smalspoor op liet baanvak
sonen- en bagagerijtuigen en 3840 wagens, zijnde, ten deele Soerakarta-Djokjokarta van den spoorweg Samarang-Vorstenvolgens verbeterde opgaven, respectievelijk 11, 29 en455stuks landen-Willem i der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat
me ar dan op a l t 1898. Vau de locomotieven waren er 6 , en schappij wordt van gouvernementswege. behalve, zooals tot
van do wagens 93 aan den aanlegdienst afgestaan.
dusver (verg. vorig verslag, blz. 135), voor het vervoer in eigen
Ten behoeve van de Btaatsspoorwegen op Java werden gedu beheer van ijl- en vrachtgoederen in wagenladingen, sedert 1
rende 1899 uitsluitend Onibilien-kolen aangescbaf . I eene
iruari 1900 ook gebezigd voor het vervoer in eigen beheer van
totale hoeveelheid van 86410 ton. Tegen 40558 ton in 1898, dergelijke goederen, die als stukgoed ter verzending worden
werden in 1899 verbruikt, mede enkel ten behoeve van den aan gebod
staatespoorwegdienst op -lava. 48571 ton, namelijk 12874 ton
Over de op blz. 135 van liet vorig verslag bedoelde aanvragen
Hngelsche kolen, 80030 ton Ombilien-kolen, 1511 ton Koetei- der Deli-Spoorwegmaatschappij betreffende als stoomtram weg
kolen en 4106 ton Australische kolen.
tot stand te brengen uitbreidingen van baren spoorweg, wordt
Op den staatsspoorweg ter Sumo
stkust, waj r het rollend gehandeld op blz. 117/118 hierna.
materieel gedurende 1899 slechts vermeerd di
2
even
en das bij bot einde des jaars b( stond uit 60 locoi
. 62
lengte in exploitatie. Dez< bleef, evenals op uit. 1898, 363*
personen- en bagagerijtuigen en 353 wagens, beliei
K.M. (op .Java 261, ter Sumatra'sOostkust 102* K..M.) bedragen.
verbruik in 1899 23103 ton (uitsluitendOmbilien-kolen), tegen
19 885 tou in 1898.
Tarieven. Met ingang van 1 Januari 1(100 is door de NederIandscb-Indiscbe Spoorwegmaatschappij het tot dusver Blechts op
;
Personeel. Bjj de exploitatie der
iva waren
sen
'i de lijn Samarang-Vorst nlanden-Willem 1 inge
(voor zoover van eene aanstelling voorzien) op uit. 1899 in dienst voerde één-cents-tarief voor het vervoer van inlandsche reizigers
1042 Europeanen en 11"! inlanders, en tei
tra'i Westkust 8de
(verg. vorig verslag, blz. 135) tot degeheele lijn uitrespectievelijk 80 en 286.
aet verveer op de lijn Samarang-Vorstenlanden
In de werkplaatsen te Bandong en Poerworedjo te zamen waren van voor uitvoer bestemde suiker uit den oogst van 1899 werd ,
gemiddeld per dag werkzaam 764 man (mei inbegrip van de zooals t. a. p. reeds werd medegedeeld, het in 18% gegolden
koelies), en in die te Soera ba jja . Madioen, Djember en Padaug, hebbende tarief gevolgd , welk tarief ook voor het vervoer van
ongerekend d<' koelies, respectievelijk :>u7. 699, \Êi.] ::u 192 man. den oogst van L900 zou worden toegepast.
liet reglement op de dienstreizen langs staatsspoorwegen voor
bet tot de exploitatie daarvan behoorend personeel (St. L878n'>.
Uitkomsten van lui verkeer. Uitvoerige opgaven nopens den om317, jnncto St. 1888 n°. 100) onderging (St. 1900n°. 158) eei
vaug en de geldelijke uitkomsten van het verkeer gedurende 1899
wqziging, voor zooveel het bedrag van de voor die reizen toi
worden, voor eiken der drie particuliere spoorwegen (Samarangkende daggelden en tegemoetkomingen voori a htverbljjf betreft. Vorstenlanden, Batavia-Bnitenztrs en Deli-spoorweg) in het
bjjzonder, aangetroffen in bijlage I .
Uitkomsten run hei verkeer. Hoewel de op 1 Januari 1899 irei er
Alleen op de lijn Batavia-buitenzorg gingen de bruto ontingevoerde onderlinge verrekeningen der ontvangsten in recht- vangsten eenigszins achteruit; aangezien echter de exploitatiestreeksch en doorgaand verkeer tusschend
taatsljjncn op
en belangrijk minder weren dan in 1898, wees de netto
Java (verg. vorig verslag, blz. 134) voor de Westerljjnen een niet ontval gst toch een i< ts hooger cijfer aan dan in gemeld jaar.
onbelangrijk verlies aan inkomsten ten gevolge had, bedroegen o p de drie lijnen gezamenlijk bedroegen de ontvangsten bruto
de bruto ontvangsten op die lijnen in 1899 toch 1 296 147, of f 5 125087, en netto, d. i. na aftrek van de exploitatiekosten,
7.01 pet. méér dan in 1898, onderwelkb drag evenwel begrepen f3 187200, welke totalen over 1898 kwamen te staan op t'4787293
is eene som van i' 1 !7 I''T wegens bruto ontvangsten op de in •■il f 2 875 0)55.
1899 in exploitatie gebrachte gedeelten van den Bantam-spoor veg.
I! d krachtens de.concessie voor den spoorweg SamarangOp de overige gedei Iten der Westerlijnen. zijnde de lijnen Vorstenlanden den Staat toekomend aandeel in de winst op
Batavia —Tandjong Priok, Buitenzorg- Djokjokarta me! zijtakken deze lijn beliep over 1899 t' 220344, tegen f" 170 250 over 1898.
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3°.

C o n c e s si ë n of a a n v r a g e n

voor n i e u w e

1 ij n e n.

Van de gedurende liet thans te bespreken lijdvak 1 Juni 189!*
1 m Ui Mei 1900 ter behandeling gekomen aanvragen oni voorrang van concessie voor spoorwegaanleg. waaronder er zioh ook
bevonden die reeds róór eerstgenoemde» datmu waren ingediend ,
bleken er slechts twee voor inwilliging vatbaar, betreffende '10
en 25 K.M. secundairen spoorweg ter tfamatra'i Westkust (van
Ayer Bangies naar 8ilaping of BannaSawab) en in Menado (van
Atnoerang naar 1'oöpoli), waarvoor dan ook in Augustus 1890
prioriteit voor twee en voor één jaar werd verleend respectievelijk
aan den lieer mr. R. T. MEKS en aan den heer T. A. F . DE B Ü H N E ,

doch in beide gevallen kwam de toegezegde voorrang . wegens

niet tijdige storting van hetwaarborgkapitaal(f4000enf2500),
te vervallen. Dit laatste was eveneens het geval met de o p b l z .
130 van het vorig verslag bedoelde, in Februari 1699 ingewilligde aanvraag van den heer \V. H. «1. KKUCIIEXIUS om prioriteit
van concessie voor 20 K.M. secundairen spoorweg i n de 1'reangcr

uitdrukkelijke bepaling
worden toegestaan.

dat eene nadere

verlenging niet zou

Lijnen in de residentie Clieribon, Binnen den opnieuw, thans met
drie maanden en dus tot 13 Februari 1900, verlengden t e r m ü n ,
waarvoor aan den heer A. MI.IEK voorrang voor de in 't vorig verslag
vernielde secundaire spoorlijnen in Cheribon was verleend , diende
hij de noodige bescheiden in tot het bekomen Tan de definitieve
concessie, hetgeen echter spoedig daarop gevolgd werd door een
verzoek 0111 teruggave van het gestorte w a a r b o r g k a p i t a a l , op
grond d a t de lijnen bij nader onderzoek gebleken waren financieel onuitvoerbaar te zijn. Tegelijkertijd verzocht, hij v e r g u n n i n g
voor den aanleg en de exploitatie van een tramweg niet stoom
dan wel electriciteit als beweegkracht voor ongeveer dezelfde
trajecten (de noordwestelijke, te Tjikidjing aanvangende zijtak
zou nu niet te Bouang , doch te Kadhipaten eindigen, aldaar
aansluitende aan den aan de Samarang—(Jheri bon-Stoom tram maatschappij geconeedeerden stoomtramweg Cheribon—Kadhipaten).

Kegentscliappen (van Bandong over Lembang na ir Pnngagradjan).

De noogerbedoelde beseheiden, welke tevens dienst moesten

Afgewezen werden 14 aanvragen, waaronder 7 van de in 't vorig
verslag g e n o e m d e ' ) a'13 op op uit. Mei 1890 n o g niet afgedaan,
en 7 van d i e , welke eerst na dien datum bet departement deiburgerlijke openbare werken bereikt hadden. Twee van deze
laatsten strekten niet om voorrang, maar om al aanstonds definitieve concessie te verkrijgen, en w e l : a. voor een hoofdspoorweg
in de Preanger Regentschappen (van Tjibadak naar 1'laboean
aan de VVijnkoopsbaai), welk nader verzoek van den beer R. A.
EEKHOCT dd. 25 Mei 1899 werd afgewezen (gouv. besluit dd. 1G
J u l i 1S99 n*. 21) om overeenkomstige redenen als in Mei te voren
(zie vorig verslag, bijlage W , blz. 2 , sub XI) zijne aanvraag om
voorrang voor zoodanige lijn niet voor inwilliging vatbaar deden
oordeelen , en /*. voor een secundairen spoorweg in Pasi eroeaii
(van Malang naar Tjiloeniprit, m e t zijtak Wadjak—Kepandjen),
welke aanvraag (in Oetober 1899 gedaan door den heer J . H.
NIEKAETH) , daargelaten d a t zij niet vergezeld was van de vereischte s t u k k e n , toeh niet voor inwilliging vatbaar werd geacht
in verband niet de belangen der Malang-Stooiutrammaatschappij
(gouv. besluit dd. 15 J a n u a r i 1900 H". 0). De 5 n o g niet vermelde
afgewezen aanvragen om voorrang voor spoorwegconcessies b e troffen de volgende secundaire lijnen: i*.Balapoelang(Tagal)—
1'oerwokerto (Banjoemas); 2 ' . en 3". Pekalongan—Soekoredjo
( S a m a r a n g ) — l e m a n g g o e n g (K'adoe), h'\] eene nadere aanvrage
van denzelfden ondernemer beperkt tot eene lijn Pekalongan—
Soekoredjo (deze aanvrager beoogde "en secundairen spoorweg
met stoom- dan wel eiectrische beweegkracht), en verder 4".
eene lijn in R e m b a n g (Toeban—Bodjoneguro), en 5*. eene lijn
in Kadoe (Parakan—Setjang).
Op uit. Mei 19 '0 waren n o g 15 aan vragen om voorrang van
concessie voor spoorwegen in behandeling (in drie gevallen werd
spoor- of tramwegaanleg beoogd). Van deze 15 aanvragen hadden
e r : 3 betrekking tot de P r e a n g e r Regentschappen (2 t o t de reeds
hiervóór vermelde lijn Bandong—Lembang—Pangngradjao en !
tot eene Inn Bandong—Soemedang—Karang S&mbong, met
zijtak Bandong—Lembang): 1 tot Madioen eu Kediri (lijn P a tjitan—Trenggalek) j 1 tot nladura (een Decauville-spoorweg op
het oude zeehoofJ te SeiubiLmgau): 8 tot grootere of kleinere
lijnen in Zuid-Sumatra . namelijk 4 — van even zoove'e a a n vragers — reeds genoemd op bl*. 4 ?an de aangehaalde bijlage W
van 't vorig verslag, eu 4 van 3 nieuwe aanvragers , die zich in
Juli 1893 en in de eerste vier maanden van 1900 hadden aangemeld (2 van hen beoogden spoor- of tramaanleg) j l t o t S u m a tra's Oostkust (ceintuurbaan in D e ü ) . welke aanvraag mede reeds
in de aangehaalde bijlage was vermeld; en 1 tot de Westerafdeeling van Bomen (spoor- of tramlijn Pontianak—Sambas).
De spoorweglijnen , voor welke voorrang verkregen en op
1 J u n i 1900 ook reeds aanvaard w a s , zijn de volgende.

doen voor het verkrijgen van die v e r g u n n i n g , bleken evenwel
op een belangrijk p u n t herziening te behoeven , waarom ze aan
den aanvrager werden teruggezonden. Op 1 J u n i 1900 w a r e n d e
verbeterde stukken nog niet ingediend.

Lijn in dr Prtwtgtt Regenltchappen.
De op 28 December 1S99
afkopende termijn van twee j a r e n , waarvoor aan den heer A. A.
MAAS GEESTEKAXI S prioriteit was verleend voor een secundairen
spoorweg van Bandong over Koppo, Tjisondari en 1'engalengan
naar een p u n t aan de Tjibataroewa op de grens van het distriet
Kandangwesi (zie vorig verslag, blz. 130) werd bij gouv. besluit
van 21 December 1899 n . 8 met zes maanden verlengd , onder
') Namelijk die, op bis. 4 der tot bedoeld venbg behoorende iiijlajre w
gvnoenMl snb nos. 1 en '2 «n rad lift. « , c, il, 7 en n. ( D e nn dirzelMe iilz.
suil f vernielde ainvr.i: f w e i d mede in het veisbUJjl it' al'jrew i zen , doi-|i w a s
t. ;i. p, ten onrechte gen ■ciiiil, (laar z(j , zooals eerst thans Wijkt, 1.ï■-! tot

een sciiindairen spoorweg, maar tot een ttoomtnunweg betrekking had.)

B.
1 .

Stoomtramwegen.

S t a a t s s t o o m t r a m w e g en.

Gedurende 1899 werden op den reeds op blz. 53 besproken
staatsstoomtramweg in Groot-Atjeh vervoerd 679 315 personen
(11947 in de 1 s t e , 25989 in de 2de en (341379in de i,dc k l a s s e .
tegen (377 530 in 1898, zoomede 42750 ton vracbtgoederen (24 OOL
voor het G o u v e r n e m e n t , 3754 ton voor eigen dienst en 15001
ton voor particulieren), tegen (31 821 ton in 1898. De bruto ontvangsten , in laatstgeineld jaar f 100857 (waaronder f 74 821 ter
zake van landsvervoer), bedroegen in 1899 slechts f 127 887
(waaronder f 52 910 ter zake van landsvervoer). Daar bovendien
de exploitatiekosten in 1899 hooger waren dan in 1898 (f 138 9 4 2 ,
tegen f 130 3 8 5 ) , staat tegenover eene netto ontvangst van
f 36 472 over 1898, een nadeelig saldo van f 11055 over 1S99.
Op de in November 1899 in de Pedir-streek voor het publiek
verkeer geopende lijn Sigli-Geudé Breuë werd tot u i t December
van dat jaar bruto ontvangen f 2011 (waaronder f 1051 t e r z a k e
van landsvervoer), terwijl de exploitatiekosten f 8 1 0 0 beliepen.
2°.

Particuliere
a.

stoomtramwegen.
Aiiiilc

Van de vergunningen , in 't vorig verslag vermeld als aanvaard . maar die toen nog in uitvoering waren te brengen , is
die. verleend aan den heer H . J . m KEMPEXAER voor eene 4.7
K.M. lange lijn van de dessa Dampit naar het erfpachtsperceel
Kali P a d a n g in de residentie 1'asoeroeau , wegens het in gebreke
blijven \ a n den houder om niet den aanleg tijdig een ernstig
begin te m a k e n , in October 1S99 ingetrokken en bet waarborgkapitaal teruggegeven.
Ce stoomtramwegen, waarvan gedurende bet t h a n s te behandelen verslagtiidperk de aanleg werd voltooid , de bouw onderhanden was of de uitvoering werd voorbereid , waren de volgende :

Lijn Samarang-Cheribon van de S a m a r a n g - C h e r i b o n
S t o o m t r a m m a a t a c h a p p j j (280.0 K.M. eigen lijn en 1.7
K.M. lijn van de Sainarang-.loana Stoomtramniaatschappij i n
medegebruik). Zooals reeds werd medegedeeld op blz. 187 van
het vorig v e r s l a g , werd op 1 Februari 1899 h e t laatste gedeelte
(37.(3 K.M.) van de hoofdlijn voor het publiek verkeer opengesteld. Sedert (op 8 Februari 190(1) aanvaardde d e Maatschappij de
haar in F e b r u a r i 1899 verleende v e r g u n n i n g voor een 8.5 K.M.
langen zijtak in de residentie Samarang Tan W e l e r i n a a r Besokor
(zie blz. 141 w n bet vorig verslag, s u b n°. X ) . met den aanleg
waarvan een aanvang werd gemaakt. Voorts werd (verg. blz. 112
hiervóór) aan de Maatschappij iu Maart 1900 v e r g u n n i n g verleend
voor den aanleg en de exploitatie vaneen stoomtramweg. ter lengte
van 4S K.M. , van Cheribon naar een punt gelegen nabij de suikerfabriek Kadhipaten in de afdoe] ing Madjalengka der residei tie
Cheribon (zie bijlage V , sub X I I I ) , welke v e r g u n n i n g z i j . na
storting van bet gevorderde w a a r b o r g k a p i t a a l , ad 1' 1-UUO, op
10 Juli jl. aanvaardde. Aan de uitgifte van de v e r g u n n i n g , by
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welke het Gouvernement zich 5/i bedongen heeft in hetgeen het

Waren op uit. 1898 reeds 102 K.M. in exploitatie, namelijk de
hoofdlijn, en de zijlijnen a, b en 0, zoomede van de zijlijnen
de lijn ten koste gelegd bedrag, zijn tevens vastgeknoopt eeoigfl <l en i' de westelijke gedeelten Semanding—Kentjong en Poelo<>p laatstgenoemden datnm in werking getreden wijzigingen van redjo—Ngoro, in Mei 1899 werd voor het publiek verkeer ook
de voorwaarden (Hijhl. St. n'. 5190) voor den aanleg en de ex opengesteld van lijiw/ het verdere (oostelijk) gedeelte Kentjong—
ploitatie van de lijnen SaniarangCheribon en Tagal-Halapoelang, Kandangan , en vau lijn e het vak Ngoro—Grenggeng ; vervol
welke wijzigingen in hoofdzaak ten doel hebben vereenvoudiging gens in Oetober liet tot laatstbedoelde lyn behoorende eindte brengen in de bepalingen betreff mie de naasting en in de baanvak (irenggeng—Kandangan, en in December het vak
wijze van uitoefening \an de, in verbind niet de naastings I Mieiah—Brenggolo—Kawarassan van de zijlijn /. Ten gevolge
regeling, voorbehouden controle van regeeringswege, waar het van een en ander was de geëxploiteerde lengte bij het einde
geldt door de Maatschappij noodig geachte uitbreidingen en ver van 1899 geklommen tot p. m. 120 K.M., waarna in de eerste
maanden van 1900 het nog overblijvende deel vau laatstgenoemde
beteringen.
zijlijn , en daarmede de stoomtramweg over zijne volle lengte
Lijnen iu de retuïeniiën Samarang, Japara en Rembang der Sa-van 120.3 K.M. voor het verkeer geopend werd.
m a r a n g - J o a n a S t o o m t r a m m a a t s c h a p p ij. Van de
lijnen der Maatschappij, welke op bl*. 138 van het vorig verslag
Lijn iu ilc residentie Soerabaija (eau Djmnbnng noordnaarts emer
vermeld werden ;ils toen nog in aanleg zijnde, werden voor het Dollok, Kaboeli, Ngimbaug, Jiloeloel, en Drailab naar liabal aan de Solopubliek verkeer opengesteld: op 15 Augustus 189'J het baanvak ririrr) van de Ha b a t — D j nm b a n g S t o o m t r a n i m a a t Trangkil-Hoeloenianis van de lijn Joana-Tajoe, zoomede de zij- s c h a p p ü (p. m. 71 K.M.). Achtereenvolgens werden op 10 Au
lijntjes van Trangkil naar de suikerfabriek van dien naam en gustus eu 24 December 1899 de ljjnvakken Djombang—Dollok
van het station Joana naar de suikerpakhui/.en aldaar, een en en Dollok—Plosso (8.5 en 0.9 K.M.) en op 1 Januari en 17 Mei
ander, met inbegrip van de op 20 Mei te voren reeds openge 1900 de gedeelten Plosso—Kaboeh en Kaboeh—Ngimbaug (0.4
stelde sectie Joana-Trangkil, gezamenlijk 15.7 K.M.; op 4 No en 10.5 K.M.) voor het publiek verkeer opengesteld. Van het
vember 1899 de doortrekking met 0.8 K.M., d. i. tot aan het overblijvende gedeelte Ngimbaug—Babat waren bij het einde van
westelijk bandjirkanaal, van de Samarangsehe stadslnn Centraal- 1899 de ontwerpen over eene lengte van 15 K.M., d. i. tot nabij
station-Hoeloe. en op 1 Mei 19ll0 nog |>. m. 43 K.M., namelijk Dradah, goedgekeurd.
het baanvak Hoeloemanis-Tajoc vau de lijn Joana-Tajoe, zoo
mede de Ujn Joana-Rembang-Lassem. Aangezien het der Maat
Lijn in de rrtidentiên Soerabuija en Pasoeroean van de M o d j o schappij niet gelukte om met den eigenaar der suikerfabriek k e r t o - S t o o m t r a in m a a t s c h a ]> p ij , namelijk de hoofd
Pakis tot overeenstemming te komen omtrent het vervoer van lijn Porronn—Djapannan—Hiingsiil —Modjokerlo (37.7 K.M., waar
zijn product, moest bet in de vergunning voor de lijn Joana- van 1.3 K.M. staatsspoorweg iu medegebruik), met zijtakken Zj/'aTajoe begrepen zijlijiitje Tajoo-Pakis als doelloos worden be- I pannan—Pandaan—Bangil—Kalianjar (30 K.M.) en Bangtal—Poh ■
schouwd , waarom de Maatschappij verzocht heeft van de ver- I iljciljcr (10.5 K.M.), totale lengte 84.2 K.M., ongerekend de zijsporen
plichting tot aanleg vau dat lijntje te worden ontheven. Om- naar fabrieken (p.m. 4.5 K.M.). Beliep op uit. 1898 de geëxploi
streeks medio .Mei 1900 bleven nog in aanleg de vertakking teerde lengte 49.7 K.M. (daarouder voormelde 1.3 K.M. staats
Majong-Welahan (0 K.M.) van de zijlijn Koedoes-Petjangaiin in spoorweg), namelijk, behalve de hoofdlijn, ook de eerste 12 K.M.
de residentie Japara en de 73 K.M. lange lyn Reinbang-Blora- (tot Pandaan) van den zijtak naar Kalianjar, op 18 September
Tjepoe (rioentoeran). Hoewel eerstgenoemde vertakking, met 1899 werd voor algemeen verkeer ook opengesteld het gedeelte
uitzondering van de ijzeren bruggen, zoo goed als gereed was , Pandaau —Hangil van laat.-tbedoelden zijtak (13.5 K.M.), zoomede
kon niet worden verwacht dat zij op het op 15 Juni 1900 be de zijtak Bangsal—Pohdjedjer (10.5 K.M.). Aan den tramweg,
paalde tijdstip van voltooiing in exploitatie zou kunnen worden die ingevolge de vergunningsvoorwaarden op uit. April 1900 over
gebracht, waarom die termijn bij gouv. besluit van 20 Mei 1900 zijne volle lengte moest zijn in exploitatie gebracht, ontbrak dus
n . 39 met één jaar is verlengd, üe plannen voorde lijn Kem- op uit. 1899 nog het 4.5 K.M. lange lijntje ter verbinding van
bang-Hlora-Tjepoe kwamen grootendeels gereed en , voor zoover Hangil met Kalianjar. De aanleg daarvan was door de Maat
da irop van reg ■eringswege reeds goedkeuring was verkregen, schappij "og niet ter hand genomen , omdat het verkeer tusschen
namelijk voor eeu 1G.5 K.M. lang gedeelte der sectie Hlora- beide plaatsen minder belangrijk bleek dan de bij het aanvragen
Tjepoe , werd met den aanleg een begin gemaakt.
van de vergunning verkregen gegevens hadden doen verwachten.
BJJ
besluit dd. 13 Augustus 1900 n". 13 is voor het tot
Lijn iu ilc residealiin Samarang , Rembang sa Soerabaija ven de standgouv.
brengen
van bedoelde verbinding aan de Maatschappij
N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e Spoorwegmaatschappij,
namelqk van Gocndilt naar Soerabaija (p. in. 230 K.M.), meteen voorloupig uitstel verleend tot uit. April 1902.
zijtak van Soemari naar Grissce (p. m. 10 K.M.). De in Augustus
Lijn in tic residentie Pasoeroean van de M a 1 a n g - S t o o m1898 verleende vergunning voor gemelden zijtak werd sedert
t
r
a m m ü a t s c h a p p j j , namelijk de hoofdlijn Malung-Goiiaanvaard, en het gevorderde waarborgkapitaal, ad f 5000 , einde
November 1899 gestort, waarna bij gouv. besluit van 1 Mei 1900 danglegi-Dampit, met de zijlijnen : a. Gondanglegi-Kc\)umljen , b.
ii". 44, met vervallenverklaring van de bedoelde afzonderlijke Malaiig-Singosai i, en e. Mtilanij-WendU-Toeinpaug , de laatste, van
vergunning, der Maatschappij , op haar verzoek, werd toegestaan Wendit uit, door eene zijlijn te verbinden met de staatsspoorom den zijtak een onafscheidelijk onderdeel te doen uitmaken van weghalte Toempang en met den zijtak sub b. Van de stamlijn
de hoofdlijn , terwijl tevens de voorwaarden vau vergunning voor Malang-Dampit, waarvan op uit. 1893 30 K.M. in exploitatie
die hoofdlijn (Hij bl. St. n'. 5216) werden gewijzigd, voornamelijk waren, werden de laatste 7 K.M., namelijk het vak Talokwat betreft het maximum bedrag, dat bij eventueele naasting Danipit, op 14 Januari 1899 voor het algemeen verkeer geopend,
waarna in 't laatst van Mei 1900 de openstelling plaats had van
zou moeten worden betaald
De op bis. 138 van het vorig vcrsiag uitgesproken verwachting den zijtak Gondanglegi-Kepandjen, ter lengte van 17 K.M., waar
dat het gedeelte Soerabaija—Babatin Soerabaija en het gedeelte door het zuidernet van de lijnen der Maatschappij voltooid is.
Goendih—Kradenan in Samarang in het begin van 1900 in Voor de overige "bij de vergunning bedoelde lijnen , p.m. 51 K.M.,
exploitatie zouden kunnen komen, werd, voornamelijk ten ge uitmakende het noordernet vau den tramweg, werden in 1899
volge van ondervonden moeielijkhcden bij de onteigening ten de opnemingen voortgezet. In Oetober van dat jaar werden dien
behoeve van laatstgenoemd lijn vak, slechts in zoover verwezen tengevolge ontwerp-teekeningen ter goedkeuring aaugeboden voor
lijkt, dat het gedeelte .Soerabaija —Lamongan (41 K.M.) op 1 het gedeelte, loopende van de dessa Toempang naar de 10 K.M.
April 1900 voor het publiek verkeer kon worden opengesteld. westelijker gelegen staatsspoorweghalte Toempang , alsmede voor
Volgens berichten van einde Augustus jl. was toen echter ook eene verbinding van deze halte met de' 5 K.M. noordwaarts ge
legen halte Singosari. Nadat in Januari 1900 deze ontwerpen
het gedeelte Lamo.igan—Babat (29 KM.) in exploitatie.
waren goedgekeurd, is met den aanleg begonnen. Worden daarbij
Lijn in de reeidentièn Soerabniji en Kediri van de K e d i r i - geen moeielfjkheden ondervonden , dan wordt de oplevering in
S t o o m t r a m m a a t s e h a p p i j , namelijk de hoofdlijn l)j<»n- de eerste maanden van 1901 tegemoetgezien. Voor de overige
bang—Kediri, niet de zijtakken: a. Paree—Papar; b. Puree—Peh gedeelten van het noordernet bestond bi) de Maatschappij het
Sentrh (Kepoeng): t. Petaatren—ll'ates; il. Scmandinq (even benoor voornemen eeD verzoek tot wijziging van het tracé in te dienen.
den Puree)—Kenijoiuj—Kandamiau ; e. Poeioredja—Nqon—Greng- In de door de Maatschappij beoogde uitbreiding van het empla
geng—Kandangan, en f. Qoerak—Djengkol, met eene vertakking cement van haren tramweg te Dampit (zie vorig verslag, blz.
naar de suikerfabriek Kawarassau (in ?t geheel 120.3 K.M.). 139) kou sedert door de Indische Kegeering worden bewil-

bedrijf op den tramweg meer afwerpt dan 5 pet. van bet I U
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ligd, uu de aan een derde verleende vergunniug voor een stoomtramweg Dampit-Kali Podang werd ingetrokken (verg. blz. lló
biervóór), en dientengevolge het door de Maatschappij bei
ilifjdo, in die vergunning begrepen terrein vrijkwam. In de
quacstie betreffende de aansluiting van den tramweg, in Btedi
van op liet station Malang van de itaatsgpoorwegen . op i
nieuw aan te leggen poorweghalteKottaLama, uabjj genoemde
afdeelingshoofdplaut» . i telde «Ie Indische Retreering bare mede*
■werking tot wijziging in uien zin van de vergunningsvoorwaar
den, en tot liet aangaan van eene overeenkomst betreffende die
aansluiting, afhankelijk (gouv. besluit dd. 12 Mei 1900 n . J-J)
van eene bereidverklaring der Maatschappij om geuoegen 'e
nemen niet wijziging van enkele andere bepalingen der vergunniugsvoorwaerden, hoofdzakelijk tot verduidelijking van die op
het stuk van naasting.

Tweede Vnier.
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haar ontworpen wij/e niet zou kunnen worden toe e taan.
Bij gouv. bes)
I Mei 1900n". 5 is machtiging verleend
om met de •■
, eene overeenkomst aan te gaan, r<
lende de aansluiting van hare sporen met die van den si
spoorweg op de bezuiden Probolinggo gelegen halte Djati, zoomede het rechtstreeksch verkeer tu ich u dei
iden
itoomtramweg en bel gebruik van het rollend materieel van den
gpo ,n\i g op den tramweg.

l.ij.i i:i de residentie Banjoemas, van Mao» naar Bandjarnegara
(p.m. 84 KM.), met ■
ak van BandjarsariuaarPoerbolinggo
(0.7 KM.), van de B e r a j j o e d a l - S t o o m t r a m m a a t B c h a p p ü . De hij gom. besluit van 22 8eptember 1898n . 19
(zie blz, i 9 i in bet vorig verslag, sub XXV) verleende ver
gunning voor den aan
noordelijken zijtak van de
reeds in 1898 geheel in
ie gebrachte hoofdlijn werd op
- i Juli Ifcii;) aanvaard, waarna in Octob c •!. a. v. een begin
werd gemaakt met den aanleg. Nog in de eerste helft van 1900
kwam ook deze zijtak JU exploitatie.

Lijnen in de residentie Paioeroean van de P a s o e r o e a n S t o o m t r a m m a a t s c h a p p ij. Op genoemde Maatschappij,
welker vergunning aanvankelijk- alleen betrof liet reeds in I
in exploitatie gebrachte lijntje Pasoeroeau-Warongdowo (G K.M.
of, met inbegrip van het havenlijntjetePasoeroc-an, 7.5K.M.),
Lijn op Madnra van de M a d u r a - S t o o m t r a m m a a t zijn, mei goedkeuring van de Indische Etegeering(gouv.besluit s c h a p p ü , namelijk van de bavenplaats Karnat (zuidwesthoek
dd. -!G October 18'.!<J n". 7), ook overgedragen de vergunningen, nik lui eiland)over Ban ikallan, Sanipang, Pamakassanen Sumanap
welke tot hiertoe nog ten name van derden stonden, betreffende naar de haveuplaals Kali Angel op de oostkust (p. ni. 191 K.M.). Van
twee van Warongdowo uitgaande verlengingen: deééueinoo - dezeu tramweg, waarvan de aanleg zoowel van uit hei westelijk
telijke richting naar Winongan (10.5 E.M., reeds in Mai
eindpunt Kama] I . in het oosten des eilands, van Marengan
voor publiek \erkeer opengesteld), niet een in Juni 1899 in af is ter hand genomen, wns op uit. IS98 in exploitatie, enkel
gebruik gekomen zijlijntje {'■>.'< K.M) uaar de suikerfabriek Be-op de westerlijn , eene lengte van 18 K.M. (Kanaal—Ünngkalhin),
kassi-Oost, en de andere in westelijke richting overWangkal, waar!.ij in April 1899 en Januari 1900 nog kwamen 5 en 23 K.M.
Wonoredjo, Uakallan . Prottongen Passar Alkmaar naar Sengon (respectievelijk de vak kei' B mgkallan-ïoendjoeng en Toendjoeng(28K.M.), met een 2.5 K.M. langen zijtak naarde suikerfabriek Alk Kebanjarof Kwanjar), terwijl op de oosterlijn achtereen volgens
maar, van welke westelijke lijn in Augustus 1898 het gedeelte voor bel pu )liek verkeer werd >n opengesteld in Februari 1899
tot Wangkal, in Maart/April 1899 het vak Wangkal-Bakullan 20 en J;I Bebruari 1900 24 K.M., zijnde
ievelu'k de vakken
en in Mei 1900 de zijtak naar Alkma tr werd
* . z io lat KaliAnget— Marengan—Hunianap 'I i
i enTumbangon
nog in aanleg bleef het vak Passar Alkmaar-i
Op uit. 1899 Kapedi. Nog vóór het einde van 1900 hoopte de Maatschappij
waren van de drie lijnen, gezamenlijk p. m. 44K.M., in exploi in exploita ie te kunnen brengen het gedeelte Kwanjar—Katatie 31.5 K.M., tegen 18.r> K.M. op uit. 18'J8.
doengdoeng—Balega van de westerlijn, en het verdere gedeelte
Op den voet der nieuwe normaalvoorwaarden is by gouv. be Kapedi—Pama
-Tandjoeng van de oosterlü'n , zoodat dan
sluit dd. 26 October 1809 ir. S aan de,i lieer M.C. VEBLOOP, oor voor ■
Hing in 1901 alleen zou overblijven bet oostelijk vak
spronkelijk concessionaris van de lijn Warongdowo-Sengon, Balega Tandjoeng der westerlijn.
vergunning verleend voor eene 9 K.M. lange zijlijn uaarPasreOver de voorwaarden, waarop de op blz. 139 van het vorig
pan, aanvang nemende bij de passar Kebon Tjandi i;i de lijn
irgunning voi
rbinding
Warongdowo — Bekassi-Oost. Totde lujzi m ire bepalingen dezer Kamal Kw ujar zal kunnen worden verleend, werd om treeks
vergunning behoort dat liet rollend materie d van de Pasoeroean- medio !'.':
deld.
Stoomtrammaatschappjj op deze zijlijn niet mag overgaan dm
Bij gouv. besluit dd. 6 Juni 1900 n".9 ! aan de Maatschappij
nadat de onderstellen voldoende versterkt zijn , terwijl omgekeerd vergunning verleend i ■ • den o uli ; van een los-enlaadhoofu
het materieel van de zijlijn niet op de lijnen der Maatschappij aan bet uiteinde van l< I amwe te Kamal, besta ndeuiteen
mag overgaan, indien de asdruk meer dan 6000 K.G. bedraagt, Bteenen dam ra u da raan I • !
open hoofd op ijzeren
tenzij bet op die lijnen tot dusver gebezigde railprofiel vooraf sehroefpalen. He werk wordt beschouwd als een onderdeel uit
verzwaard zij.
t" maken vau den tramweg, zoodatdaai
waarden van
Bij gouv. besluit van 1 November LS99 n°. ':l i= Ie directde vi rgunning voor dien v ,• t< •,-■
. ■
ppij
der burgerlijke openbare werken gemachtig ! om met de Ma - zal
.
»p hare k< . bel einde van I
□ m dam
schappij eene overeenkomst aan te gaan , regelende de aansluiti
een douanegebouw moeten oprichten voor de visitatie van goede
van hare sporen met die van den Btaatsspoorweg ophetempla- ren e.i personen, komende van den overwal en omgcki xd.
cemeut Pasoeroean, het medegebruik door de Maatschappij van
Omtrent de d or de Maatsc]
n plannen voor de
een gedeelte der sporen van den Btaatsspoorweg, het verveer inrichting vau een >ora
i
Ivamal en Soerabaija,
van de per spoorweg aangevoerde goederen, bestem I voor de lai
niet enk 1 vo r pei
.. ■. ■ m;
ook voor het overzetten
den rechteroever tier Gerobong-nvier gelegen pakhuizen,en van van belad
I
KUS do ir d [legeerin
\ geen
de goederen afkomstig van die pakhuizen, bestemd voor verder definil
nomen, terwijl ook nog uiel
beschikt
vervoer per spoorweg, '/.oomede bet rechtstreeksch verl eer tus- w< rd in ten aa
'
tsch , , ii beoogden
schen den spoorweg en den Btoomtramweg en bet gebruik van aanleg vi
i Lei
laadhoofd te Kali Anget
rollend materieel van den spoorweg op ileu tramweg.
Lijnen Ier Sumaira's Oostkust van de D e l i - S p o o r v. g m ■■. a tLijn in de residentie Probolinggo van de P r o b o l i n g g o c h a p p ij. In verband met veranderde omstandighe len besloot
8 1 o o m t r a m m a a t s c h a p p ij. namelijk van Probolinggo ov< r deze
bappij een van de drie door baar in 1898 beoogde
Krakea&n en Djaboeng naar Paiton (p. tn. 36.5 K.M.), met een tramweg-verlengi
poorweg, namelijk de lijn naar
zijtak van Kral.saün naar de mikerpakhuizen aan de kali Boenloe de ki
. I. i. van h
. : ■ w Pak uu
(p. m. 2.8 K.M.). Door de openstelling voor het publiek verkeer in Serda
KM.), voorshands te laten
van den zijtak in Mei 1900 kwam de geheele lijn in exploitatie. rusten, weshalve zij bare daarop betrekking hebbende aanvrage
De vertakking naar de haven te Probolinggo n erd . ten einde i ene in November 1899 introk. Daarentegen ainvaardde de Maat
betere aansluiting te verkrijgen met de pakhuizen aan de west schappij reeds op si Mei 1900, met de bedoeling om den aanleg
zijde der haven, na bekomen vergunning, verlegd. Een verzoek onverwijld ter land te doeu nemen, de haar bij gouv, besluit
om ook zijsporen te mogen leggen achter de langs de oostzijde dd. 12 februari t" voren a . - verleen Ie vei unnii ■ voor een
der haven gelegen pakhuizen bleef nog in behandeling, in af binnen - jaar Da de aanvaarding in ., b itatie tebrei gen stoom
wachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de wen- tramweg var. Ii ar tatiou Perbaoeugan (Serdang) naarBamban
seheiijkheid om aan den staatszijtak, die de zich aan bedoelden (Bedagei), ter lengte van U0 K M . , t>-L-*.-. ijl zij bij gouv. besluit
havenkant bevindende pakhuizen reeds met den Btaatsspoorweg dd. 18 Juli 1900 n . 1 tevens in de gelegenheid is gesteld om
verbindt, eenige uitbreiding te geven, in welk geval waar ook de andere door haar beoogde tram te bouwen, namelijk de
schijnlijk het leggen van sporen door de Maatschappij op de door Langkat-lrjn (60 KM.), d. i. van Timbang Langkat naar Tandjong
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.
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Pocra en van daar naar Pangkallan Bnndan , waartoe de vergunning is te aanvaarden vóór of op 18 Juli 1901. Van deze
lijn zal het gedeelte Timbang Langkat - Taiidjong I'oera binnen
8 jaar na aanvaarding van de vergunning moeten zyn in exploitatie gebracht, terwijl het gedeelte tot Pangkallan Brandan ,
waarvan de bouwtijd op 2 jaar is bepaald, eerst zal behoeven te
worden onderhanden genomen binnen 5 jaar na de voltooiing
van eerstgenoemd gedeelte. ')
Overigens is aan de Maatschappij , onder voorwaarde dat zij
vóór 18 Januari 1901 zoowel alsnog voor haren spoorweg als voor
de te maken Bedagei-tram toetrede tot de in de voorwaarden
voor de Langkat-trflni reeds opgenomen verplichting tot kosteloos
vervoer o. a. van Europeesche en iulandsehe ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur voor dienstreizen binnen hun ressort,
voorrang verleend , tot op bet tijdstip van liet in exploitatie
komen van de Langkat-train tot Pangkallan Brandan , vooreene

vergunning tot doortrekking van de lijn van laatstgenoemde
kustplaats tot aan Pangkallan Siata (Aroe-baai), deze laatste

plaats c. q. als aunsluitingspunt voor eene van weg'' de Maatschappij reeds voorloopiu in studie genomen eventueele uitbrei- ;
ding van haar traniwegnet door Tamiang heen naar Atjeh. De
vergunning voor de Dedagei- en die voor de Langkat-liju eindigen
tegelijk met de concessie voor den Deli-spoorweg, ten aanzien
waarvan de voorwaarden (Bijbl. Kt. nos. 3893, 4059 en 5063) bij
voormeld gouv. besluit dd. 12 Februari 1900 n". 2 in sommige
opzichten wijziging ondergingen (dooi- de Maatschappij mede onder
dagteekening van 23 Mei il. aan. uird), ten einde de niev.wo
lijnen onder éfc administratie met die van den spoorweg ta breng t èn eventueele naasting te vergemakkelijken. De beide vergunningen , volgens welke het bij de aanvaarding te storten
waarborgkapitaal bedraagt respectievelijk f 7500 en f 10 000,
bevatten voort3 de noodige bepalingen opdat de traintreinen steeds !
op den spoorweg en eveneens de spoortreinen op den tramweg ;
zullen kunnen doorloopen.
b.

Exploitatie.

Pij liet einde van 1899 waren op Java en Madura p. ui. 11(30
K.M. stoonitramweg in exploitatie, zijnde p. m. 160 K.M. meer i
dan op uit. 1898. Deze tramwegen , waarvan sommige nog niet
over de volle lengte waren voltooid , maakten in 't geheel 14
lijnen of netten uit, name'j'k 2 lijnen van de Nederlandsen- :
Indische Spoorwegmaatscho' pij (de lijnen Djokjokarta-Brossot
en Djokjokarta-Magelaug) en 12 lijnen of netten , toebelioorende
aan even zoovele trammaat.-chappijen , van welke er 10 reeds
genoemd zijn ouder het hoofd , Aanleg " hiervóór, terwijl de
beide andere , wier lijnen reeds lang in exploitatie waren en die
geen uitbreidingen meer in aanleg hadden , waren de „Nederlandsch-Indische Tramwegmaatschappij" en de „Oost-Java Stoom- '
trammaatschappij " Statistische gegevens omtrent den omvang en
de geldelijke uitkomsten van het bedrijt over 1899 zijn opgenomen
in bijlage U.
Aangezien de te dien aanzien door de Oost-Java Stoomtrammaatschappij met goedkeuring van de Indische Re<»eering genomen proef (verg. vorig verslag . blz. 140) onbevredigende resultaten gaf, heeft die Maatschappij er van afgezien vergunning te
vragen om den uitsluitend voor goederenvervoer bestemden,
naar de suikerfabrieken Soeinengko en Dinoijo voerenden zijtak
van hare lijn Modjokerto-Ngoro ook voor personenvervoer te

mogen openen.

3°. 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
1 ij n e n.
liet aantal gedurende het verslagjaar 1899/1900 van particu- |
lii re zijde ingediende aanvragen , om vergunning voor den aanleg
en de exploitatie van stoomtram wegen , overtrof nog dat der in j
1898/99 iugekomeue. In den loop van eerstgemeld tijdvak werden 42 aanvragen afgneeien. Sommige echter waren slechts eene
herhaling van vroeger afgewezen verzoeken , terwijl verscheidene
niet in overweging konden worden genomen öf wegens onvoldoende toelichting, of omdat daarbij enkel voorrang voor eene
') In verl 'inl met het verleencn van de besproken vergunning is de tot
dusver in ii
id gebonden aanvraag van de heeren I. A. N'AUIMN TENCATE

en II. •'• L.l

IAALJE voor een (toomtramweg van Stabat over Tandjong Poera

naar l an»k
sub X V I I I ;

• Brandan (zie blz. 12 van bijlage W van 't vorig verslag,
-vezen.

J

vergunning WH gevraagd, hoedanige (trioriteit voor stoomtramaanleg niet verleend wordt. Intusselien waren er onder de afgewezen aanvragen, voor zoover zij tot trajecten in'de buitenbezittingen betrekking hadden (tot deze categorie behoorden er 6
van de 42) 3 , waarbij termen gevonden werden om aan de verzoekers (die geen voldoende bescheiden hadden ingezonden) te
kennen te geven dat de Regeering bereid was om gedurende
één jaar geen beschikking te nemen op met hunne plannen
overeenkomende aanvragen van anderen , alvorens hen , eerste
verzoeken, in de gelegenheid te hebben gesteld om te doen blijken van den stand der verrichtingen niet betrekking tot terreinopmetingen , enz. Deze bereidverklaring had betrekking op de

door de aanvragers in studie te nemen lijnen: a. Tello-MakasserBonthain . t>. Segiri-Pangkadjene-Marot-ParangloS-Tello, en e.

Menado-Maoembi-Kema, doch zou slechts van kracht zijn als
de aanvragers binnen zes maanden blijk gaven ernstig met de
metingen, enz. begonnen te zijn. Van de aanvragen , welke, blijkens bijlage W van het vorig verslag, op uit. Mei 1899 nog niet voor
afdoening vatbaar waren, bleven er 9 over *), ten aanzien waarvan
ook op uit. Mei 1900 nog geen definitieve beslissing kon worden
genomen en die daarom nog in beraad werden gehouden , terwijl op laatstgenoemden datum , voor zooveel de aanvragen het
departement der burgerlijke openbare werken reeds hadden bereikt, nog in beliandêling waren 61 ") aanvragen, en wel voor
lyuen op Java en Madura 51 , en voor lijnen in de buitenbezittingen 10 •) , daaronder respectievelijk 37 en 6, ingekomen
in het tijdvak 1 Juni 1899 t/m uit. Mei 1900. Onder de 37 nieuwe
aanvragen voor lijnen op Java en Madura waren er o. a. 10 van
één aanvrager, nieerendeels voor lijnen in Kediri. Van de op
laatstgenoemden datum nog in behaudeling gebleven aanvragen
voor lijnen in de buiteiibezittingen hadden er 4 betrekking op
lijnen m Zuid-Sumatra, 2 op lijnen in Atjeh en onderhoorigheden (a. Koeta Radja-Lamdjamoe-Lho Nga met zijtak Lamdjaiuoe-Oeleê' Lheuë *), en b. Lho Seumawé-Langsarbaai), 1 op
eene lijn van Lho Seumawé (Atjeh) naar Pangkallan Brandan
(Oostkust van Sumatra), 2 op lijnen in de residentie Oostkust
van Suuiatra (daaronder de — sedert ingewilligde — aanvraag
van de Deli Spoorwegmaatschappij voor hare Langkat-tram) en
1 op eene lijn in Znid-Celebes (van Tello naar Bonthain).
De wensclieüjkheid om door het stellen van gemakkelijke en
billijke voorwaarden het particulier initiatief aan te moedigen
om ook aan bel tot stand brengen van verbeterde gemeenschapsmiddelen in de buitenbczittingen zijne krachten te wij ieii, met
namen in Zuid-Sumatra eu op Borneo, i s , voor zooveel lOodig,
nog onlangs nader bij de Indische Regeering ter sprake gebracht.
De ingewilligde aanvragen om vergunning tot stoomtram-aanleg
zijn vermeld in het als bijlage V bij dit verslag gevoegde, te
Batavia op uit. Mei 1900 afgesloten overzicht, doch slechts voor
zooveel die lijnen betreft, waarvoor de termijn tot aanvaarding
van de vergunning toen nog openstond , dus met uitzondering
van de lijnen waarvoor de vergunningen hetzij reeds waren aanvaard (hiervóór onder bet hoofd ,, Aanleg" vermeld), hetzij door
niet tijdige aanvaarding waren komen te vervallen , welk laatste
het geval -was ten opzichte van de lijnen , genoemd sub nos. X V I ,
XXI en XXXIV van de lijst op blz. 140/145 van het vorig verslag.
Tot het ondernemen van stoomtram-aanleg op Lombok, met
gebruikmaking van een door het Gouvernement, tegen vergoeding , af te Etaan voorontwerp en verder op den voet der voor
belanghebbenden verkrijgbaar gestelde ontwerp-voorwaarden (zie
vorig verslag, blz. 137), werden binnen den gestelden termijn
(uit. 1899) slechts twee aanbiedingen ontvangen. Een daarvan
moest echter, omdat zij niet als ernstig kon worden beschouwd,
reeds dadelijk worden terzijde gelegd. Wat de andere betreft,
werd , hoewel uit de overgelegde stukken weinig zekerheid te
putten was dat het voor den aanleg benoodigde kapitaal beschikbaar gesteld en de vergunning onmiddellijk of binnen den gestelden termyn aanvaard zou worden, met den aanvragervoorloopig in onderhandeling getreden. Nopens den uitslag is hier
te lande nog geen bericht ontvangen.
;
) De bedoelde 9 aanvragen waren die, op blz. 10-12 van genoemde bijlage
YV vermeld sub II , IV' t/m V I I , IX , X I I I , XV en XVIII.
3
) Ongerekend de .'? aanvragen , welke spoor- nf tramaanleg beoogden ,
als zijnde op dez« reeds gedoeld bij de veimelding van de verzoeken om

voorrang voor ipoorwegconeetait (zie blz. 115 hiervóór).
*) De vergunning voor dezen stoomtrauiweg is bjj gouv. besluit dd. 13
Augustus 1'JOO u°. G aan den aanvrager, den heer Y. MEETEI: , verleend.
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C. Electiïschc tramwegen.
N a d a t op 10 April 1809 liet eerste gedeelte (Harmonie-Dieren
t u i n ) , lang 5.2 K.M., van den uitsluitend voor personenvervoer
bestemden electrischen tramweg van de Batavia-Electrische
Trammaatschappü ter hoofdplaats Batavia voor het publiek ver
keer was opengesteld (zie vorig verslag, blz. 145), volgde op 12
November de openstelling van het zijlijntje (0.9 K.M.) van dat
baanvak naar de halte Tanah Abang van den staatsspoorweg
Batavia— Bantam , en op 29 April 1900 die van het 2.5 K.M. lange
baanvak Dierentuin—Passir Senen—Cipaijersweg. Hoewel op
laatstgemeld tijdstip ook het verdere gedeelte van den t r a m w e g ,
n.1. het vak Cipaijersweg—Batavia (Benedenstad), ter lengte van
5.1 K.M., reeds was voltooid, kon tot de openstelling (laarvan
geen vergunning worden verleend wegens verzet van de zijdo dor
Eastern Extensiou Telegraph C o m p a n y , welke in een nabij do
rails van den tramweg gelegen kabel dusdanige inductie-storingen
ondervond dat zjj haar bedrijf niet zou kunnen uitoefenen,
wanneer tot ingebruikneming van den tramweg werd overgegaan.
Nadat door het leggen vanwege de Tra'nmaatschappij van een
nieuwen inductie-vrijen kabel het bedoelde bezwaar was opge•heven, is op 1 Juli jl. het bewuste gedeelte en daarmede de
geheele lijn in exploitatie gekomen.
Het in 1893 (zie het verslag van dat ja:ir, blz. 116) in de
vergunningsvoorwaarden voor dezen tramweg opgenomen beding
betreffende kosteloos vervoer van in dienst zijnde beambten der
justitie en politie en van bestellers van den post- en telegraaf
dienst , werd bij gouv. besluit dd. 18 November 1899 n". 17, na
verkregen instemming van de concessionarisse, uitgestrekt tot
personen ouder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders.
Gegevens omtrent de geldelijke uitkomsten en den omvang van
het bedrijf der Maatschappij zijn opgenomen in bijlage U.
Van de drie aan den heer R A. EEKHOUT verleende en door
hem aanvaarde vergunniugen voor electrische (dan wel stoom-)
tramwegen , nameln'k a. ter afdeeliugshoofdplaats Buitenzorg ,
b. van Buitenzorg naar Sadjira ( B a n t a m ) , met drie zijtakkeu te
of nabij Buitenzorg, en e. van Soekaboeini zuidwaarts over
Leuwiliang naar Sagranten, met een zijtak naar Leuwiliang naar
Parakanlima (zie vorig verslag , blz. 145), werden de twee eerst
genoemde , met teruggaaf van de gestorte waarborgkapitalen ,
ad f 5000 en f 25 000, bij gouv. besluit dd. 12 Maart 19u0n°. 10
ingetrokken , daar de concessionaris binnen den laatstelijk tot
13 J a n u a r i 1900 verlengden termijn geen ernstig begin met den
aanleg had gemaakt. W a t de onder e bedoelde vergunning be
t r e f t , werd de termijn , binnen welken '!e aanleg moet zijn ter
hand g e n o m e n , bij gouv. besluit dd. 11 April 1900 n". 17 tot
14 April 1901 verlengd. Bij hetzelfde besluit werd eveneens uitstel
tot bovengenoemden datum verleend van den termijn v.m aan
vaarding der aan genoemden ondernemer verleende v e r g u n n i n g
voor een electrischen of stoomtramweg in de Preanger Regent
s c h a p p e n , loopende van Sagranten in drie richtingen, namelijk
naar Siudangbarang (over R a m b a i ) . naar Tjitjoeroeg en n a a r
Kadoepandak (verg. bijlage V sub VI).
De op blz. 14G van het vorig verslag bedoelde , door de heeren
jhr. \V. J . P . VAX D n BoBCB en P . LANDIIKRG in Augustus 1899
aangevraagde v e r g u n n i n g voor een electrischen tramweg in de
P r e a n g e r Regentschappen, loopende van Bandong overTegallegah
naar Bodjongasih , is , blijkens bijlage V sub X , bij gouv. besluit
dd. 26 December 1899 n \ 10 verleend. De uitzichten op het
tot stand komen var. eene onderneming voor levering van clectrisch licht en electrische beweegkracht te Bandong en T j i m a h i ,
waarop de plannen voor dezen tramweg gebaseerd waren , zijn
intusschen, door intrekking (in J a n u a r i 1900) van de daartoe aan
de heeren K. A. R. BOSSCHA on A K. \V. KEUKIIOVKX verleende ver
g u n n i n g (verg. afd. V van dit hoofdstuk), komen te vervallen.
De termijn van aanvaarding van de in J u n i 1S99 aan den heer
E . F . J. 'r SAS verleende vergunning voor een electrischen tram
weg ter hoofdplaats Samaraug (zie mede vorig verslag , blz. 145)
werd tot 4 J u n i 1901 verlengd, nadat de aanvrager genoegen
had genomen met de door de Regeering gestelde voorwaarde
d a t , bij totstandkoming van de lijn, vrij vervoer zal worden
verleend aan in dienst reizende Europecsehe eu inlandsche a m b 
tenaren bij het biuncnlandsch bestuur (zie blz. 113).
Omtrent een vijftal nog te aanvaarden vergunningen voor
stoom- dan wel electrische tramlijnen zie bijlage V, eu wel de
noten d en « en verder de nos. X I V , X X X I en XLI.
Gedurende het tijdvak 1 J u n i 1899—uit. Mei 1900 werd een
zestal aanvragen om v e r g u n n i n g voor electrische tramwegen
(hieronder begrepen een verzoek van de Batavia-Electrische
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Trammaatschappij om hare lijn eenigszins te mogen verlengen)
afgewezen , terwijl op laatstgenoemden datum nog 4 aanvragen in
behandeling bleven (daaronder d i e , bedoeld iu noot (/van bijl. V).

D. Paaidentramlijnen.
Stil<is>-I<t! pnanlciitram. Deze lijn van deSolosche Tramwegmaat■ehappjj, ter lengte van p. m. 30 K.M., loopt van het staatsspoor.vewstation Djebres te Soerakarta over Poerwosari en Kartasoera naar Boijolali, met zijtakkeu naar de suikerfabrieken
Bang.ik en Kartasoera. Omtrent de exploitatie kan t h a n s worden
medegedeeld dat gedurende de jaren 1896 t/m 1899 (in 1895 was de
volle lengte nog niet in exploitatie) de bruto ontvangsten achter
eenvolgens beliepen f 4 2 6 6 1 , f 5 2 7 9 3 , f 57 123 en f 5 4 8 9 6 ,
waaronder wegens personenvervoer (het aantal passagiers beliep
in genoemde jaren achtereenvolgens 530 0 9 6 , 458 400 , 723 200
en 642 542) in 1896 f 33 0 7 9 , in 1897 f39 7 8 6 , in 1898 f 4 3 448
en in 1899 f 42 011. De exploitatiekosten over laatstgenoemd
j a a r , met inbegrip van f 2480 wegens algemeene onkosten bier
te l a n d e , doch zouder afschrijving op paarden en materieel,
bedroegen f 41 393.
H e t op blz. 146 van het vorig verslag bedoelde verzoek der
Maatschappij om haren paardentramweg te wijzigen in een tram
weg met mechanische b e w e e g k r a c h t , met verlenging tevens van
het tramwegnet van Boijolali tot Soengingan , werd bh' gouv.
besluit dd. 18 November 1899 n". 8 ingewilligd. Voor verdere bij
zonderheden dienaangaande zij verwezen naar bijl. V, sub X X X I .
Aanvragen voor paardenlramlijnen.
I n den loop van het verslag
j a a r kwamen slechts enkele aanvragen voor paardentramlijnen
in. Daarvan werden er 3 afgewezen en bleef er op uit. Mei 1900
nog één in behandeling. Zij betrof, evenals de reeds i n ' t vorig
verslag vermelde aanvraag van den heer Cu. C. T H . MOTMAN ,
welke mede nog niet tot afdoening kwam , eene paardentram
ter hoofdplaats Batavia.
De bij gouv. besluiten dd. 7 J u l i 1893 en 14 April 1699 nos. 1
eu 32 respectievelijk aan den heer G. J. A. BHJERIXCK en aan
deu heer G. A. SCHBAÜEU verleende vergunningen voor p a a r d e tramwegen in de Preanger Regentschappen (zie vorig verslag,
blz. 146) werden niet binnen den daarvoor bepaalden t(jd aan
vaard , zoodat zij zijn komen te vervallen.

E. Kabelspoorwegen en trans:;ortkaMs.
De in 't vorig verslag (Mz. 146) bedoelde door de hcei en C. E .
PI.OK.M en H. VooaHDfAI aangevraagde v e r g u n n i n g voor een t r a n s 
portkabel van Kali Padang (l'asoeroean) n a a r Tjandipoero (Proboiiiiggo), met een zijtak van uit'eerstgenoemde plaats over ver
schillende erfparht>p: r c e l e n naar Petoeng O m b o , in aansluiting
aldaar aan de hoofdlijn , werd bij gouv. besluit dd. 28 October
1899 n". 11 tot wederopzeggens verleend onder de volgende voor
waarden : n. de transportkabel zal bestemd zijn voor het vervoer
van g o e d e r e n ; b. de kabel zal op eene zoodanige hoogte worden
aangelegd dat bij de ïuaximuni-belasting de] onderkant der
transportbakken nog minstens 3 M. gelegen is boven de wegen ,
welke door den kabel gekruist worden of waarlangs hij zal
loopeu ; e. wanneer de t r a u s p o r t k a b e l , om welke reden ook, het
vervoer op de sub l> bedoelde wegen belemmert of in gevaar
b r e n g t , heeft de betrokken r e s i d e n t , zoo noodig, namelijk i n 
dien de ondernemers op eerste aanzegging niet onmiddellijk met
het wegnemen van de belemmering of niet het opruimen vau de
versperring een aanvang maken , het recht om den kabel te doen
doorkappen en de versperring te doen o p r u i m e n , zonder dat de
ondernemers eenige aanspraak op schadevergoeding k u n n e n doen
gelden . en il. de ondernemers zijn aansprakelijk voor alle schaden ,
welke direct of indirect een gevolg zijn van den aanleg of de
exploitatie van den kabel.
Het ten vorigen jare reeds vermelde adres dd. 6 Maart 1899
van den heer P. .1. A. VAN NKKR, om vergunning voor verschil
lende trausportkabels iu de residentiê'n Madioen , Soerakarta eu
Kediri, kwam nog niet tot afdoening.

8 2. Sloomwezen.
Het regeeriugstoezicht op de bij particulieren in NederlaudschIndiè' iu gebruik zijnde stoomketels, geregeld bij het reglement
in St. 1892 n°. 4 2 , zooals het sedert gewy/.igd i s , laatstelijk
nog in November 1899 (St. n°. 299) en Mei 1900 (St. n ° . 164),
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strekte zich op uit. 1890 uit tot 2540 ketels, zijnde L60 keteli
méér dan b|j liet einde ren 1898 (hieronder 389 ketels — 37
meer dan op uit. 1898 — geplaatst in schepen). Hot verwarmings
oppervlak der ketels vermeerderde van L07977M , tot 181 878 Ma
(alleen voor de soheepsketels (reren die cijfers 17377 eu 19409).
Gespecificeerde opgaveu worden aangetroffen in bijlage W, uit
welk overzicht tevens blijkt dat bet aantal stooinwerktuigen .
waarover het toezicht zich uitstrekte, op uit. 1899 bedroeg 41323,
meteen nominaal aantal paardekrachten van 01 992(voorde werk
tuigen, iu schepen geplaatst, waren deze getallen 200 en 15437).
Wegens vergoeding van kosten van onderzoek en beproeving
van stoomketels werd in 1899 ontvangen f32530, tegeu f25 715
in 1898.
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den er 5 nog in hetzelfde jaar tot de 2de klasse bevorderd, betgeen reeds ie een vroeger gedeelte des jaars hei geval was ge
wei'. ■ in | dt! 3 nog overgeblevenen van het jongste (in 1896
afgenomen) examen. Evenals in 1898 bleef in 1899 ook achter
wege bel examen voor den rang van adjunct-inspecteur, «laar
de candidaat (commies 'de klasse), die van het examen van 1897
overgebleven was, ook in 1899 nog niet tot den rang van inspec
teerend ambtenaar kon bevorderd worden.
liet inlandivh personeel werd in 1899 gebracht, wat de klerken
betreft, van 69 op 73, en wat de bestellers, postiljons, enz.
aangaat, van 1039 op 1048 (het aantal der hieronder begrepen
postiljons met eigi a paard verminderde echter vau 45 tot 42).

Voor oen uitgewerkt overzicht van de geldelijke uitkomsten
van den vereenigden dienst (met inbegrip van de paardenposterij)
IV.
POST- BH TELIOBAAFOIKVST BH TKLEPIIOOHWIOÏKM,
over de jaren 1S9(>, L897 eu 1898 (de uitkomsten over 1899
waren nog niet volledig bekend) zij verwezen naar bijlage X.
S 1. Pereenigde post- en telegraafdienst.
Was (volgens verbeterde opgaven) over eerstgemeld jaar een
voordeolig saldo te berekenen van f 7 4 5 8 0 9 , en over 1897 —
In afwachting van het eerlang te Batavia verschijnende af toen echter twee buiteng iwone uitgaven voorkwamen van f202836
zonderlijke jaarverslag over 1899 omtrent den po t- en telegraaf (nieuwe telegraafkabels) en f 65000 (uitkeeringen aandeSamadienst in Nederlandsèh-IndiS (van den jaargang 1898 werd aan rang—Cheribon Stoomtram maatschappij) — van f220 512, over
de Statcn-Generaal een exemplaar aangeboden in Januari 1900), 1893 (toen als buitengewone uitgaat' nogmaals uitkeeringen tot
worden hieronder nopens dien diensttak in hoofdzaak Blechts laatstvermeld bedrag van f05000 te doen waren) wijst het over
mededeelingen van algemeenen aard opgenomen. Uitgewerkte zicht een voordeolig Baldo aan van f 669252. Bij een en ander
statistische opgaven over 1899 en de twee voorafgegane jaren dient echter te worden in het oog gehouden dat onder de uit
worden evenwel aangetroffen in bijlage X.
gaven slechts de kosten van het actief dienend personeel zijn iu
Het Earopeeseh personeel vau den vereenigden dienst, was. iu aanmerking genomen, niet, dus de uitgaven wegens verloven,
de rangen waarin het aantal der titularissen vast is bepaald , pensioenen, overtochtskosten en wachtgelden, en dat onder de
en welk aantal in 1899 (St. n°. 309) vermeerderd werd met één ontvangsten een fictief bedrag is geboekt over 1896 van f 683807,
kantoorchef, tegen vermindering met één commies, bij het einde over 1897 van 1' 618 153 en over 1898 van f 643109, ter zake
des jaars geheel overeenkomstig de formatie samengesteld , daal vau porten van dienstbrieven , verstrekkingen van postpaarden
de tijdelijke afwijkingen, waarop laatstelijk in 't vorig verslag aan dienstreizigors en verzon len binnenlandsche regeerings(blz. 147) werd gedoeld , werden opgeheven. In den loop van | telegrammen.
1899 werd namelijk weder voorzien iu de twee sedert 1895, als j
proef, opengehouden betrekkingen van inspecteerend ambtenaar I
§ 2. Brieeen- en pakkelpost.
(afdeelingschef). daar de ondervinding had aangetoond dat, al |
werd in het administratieve werk der twee ontbrekende afdoe- j
Posterijen in Indiè. De gedurende 1899 voor 't eerst geopende
lingschefs zooveel mogelijk voorzien door tewerkstelling boven post- tevens telegraafkantoren waren dat te Tjimahi in de
de formatie vau een commies 1ste klasse (die nu voor eene | Preanger Regentschappen (tot dusver hulppostkautoor) en dat te
vacature inviel), het rechtstreeksch toezicht op de lijnen, kan- i Pangkallan Brandan ter Oostkust van Sumatra, terwijl op de
toren en personeel, bü langere voortzetting van die bezuinigings- volgende vier plaatsen voor 't eerst een hulppostkantoor werd
proef, daaronder zou komen te lijden. Dientengevolge waren bij geopend: te Kalisat in Bezoeki, te FakFak en te Manokwari
liet einde vau 1899 in dienst: 1 hoofdinspecteur. chef van den beide op Nieuw-Guinea, zoomede te Moeara Djawa in Koctei,
dienst, 11 inspecteereude ambtenaren (waarvan 4 bij het hoofd welk laatste (dat eerlang — zie St. 1900 n". 230 — naar Ralik
bureau) , 125 kantoorchefs, 1S0 hoofd- en verdere commiezen , j Papan wordt verplaatst) voor rekening komt van de daar wer
40 adjunct-commiezen, en voorts, ongerekend de hulppostcom kende petroleum-onderneming. welke zich ook belast met het
miezen en klerken , waarvan het aantal niet bij de formatie is overbrengen door middel van hare stoomscheepies van de post
vastgesteld , 2 aan de werkplaats van den post- en telegraafdienst tusschen genoemde plaats en de afdeelingshoofdplaats Samarinda.
verbonden technische ambtenaren, zoomede 5 lijuopzichters. Daar i Ten gevolge van deze uitbreidingen steeg het aantal postkantoren
op uit. 1899 in dienst waren 91 hulppostcommiezen en 93 klerken van 12c» tot 125 (waarvan 114 tevens voor den telegraafdienst
(van de eersten 3 meer, doch van de anderen 3 minder dan op aangewezen), en dat der hulppostkantoren van 88 tot 91 (hiervan
uit. 1898), beschikte men derhalve ten behoeve vau den post 20 tevens spöorweg-telegraafkantoren en 21 tevens telephoonen telegraafdienst in 't geheel over 548 Europeesche ambtenaren of hulptelegraafkantoren). Voorts telde men in Nederlandsch(1 meer dan op uit. 1898), hieronder (wat de post- eu telegraaf Iudie 1230 postinrichtingen van eenvoudigeii aard, zijnde 189
kantoren te Weltevreden, Samarang en Soerabaija betreft) 12 bestelhuizen vau den ambnlanten of spoorweg-postdienst (13 meer
vrouwelijke klerken , wier aanstelling nog als proet geldt. Of- j dan op uit. 1898, waarvan 12 gelegen in de nieuw geopende
schoon dit vrouwelijk personeel goed voldoet, wordt met eene gedeelten van den Bantam-spoorweg en l ter Sumaira's West
definitieve regeling verwijld totdat hot aantal gaandeweg iets kust) en 1047 bestelhuizen als bedoeld bij Bijbl. .St. n°. 4801,
meer zal zijn opgevoerd (in Maart 1900 is de proef uitgestrekt d. i. vau de — enkel op Java en Madura bestaande — zooge
tot het hoofdbureau). De weder-aanvulliug vau het getaiiuspec- naamde districtspost (4 minder dan op uit. 1898). Ongerekend
teerende ambtenaren, met gelijktijdige inkrimping van het getal de bestelhuizen van d: districtspost derhalve in 't geheel 405
afdeelingeu , waarin het Nederlandsen-Indisch post- en telegraaf- gouvernementskantoren voor den postdienst, waarbij nog 7 zonder
gebied is verdeeld , van 8 tot 7 , maalde het nu mogelijk voor | postdienst, zijnd' de spöorweg-telegraafkantoren op de halten
elke afdeeling een afzonderleken chef aan te wijzen, zouderde ' Kalimos (Soerabajja) en Tjilatjap-haven der staatsspoorwegen op
bezetting van bet hoofdbureau te verzwakken. Deze inkrimping ! •lava, zoomede de in Augustus 1899 voor publiek verkeer open
van het getal afdeelingeu werd verkregen door de twee , waarin gestelde 5 gonvernements-telephoonkantoren op Lombok.
het gouvernement Sumatra's Westkust was verdeeld, tot ééu
Zoowel liefc Reglement voor den postdienst binnen Nedersamen te voegen.
landseh-Indië als de daarop betrekking hebbende Algemeene
Blijkens het vorig verslag (blz. 147) ware» van de geslaagden bepalingen ondergingen in December 1899 (St. nus. 316 en 317)
bij het in 1898 afgenomen examen voor den rang vau commies -, eenige wijziging, voor zooveel betreft de port belasting der onge
3de klasse nog op benoeming als zoodanig wachtende 6 adjunct- \ frankeerde briefkaarten en de toelating van door de particuliere
commiezen en 5 klerken, van welk 11-tal er 9 iu 1S99 tot com nijverheid in omloop gebrachte briefkaart-formulieren.
mies 3de klasse bevorderd werden. Daar er derhalve nog 2 bc- ■ Voor den incasscenngsdienst in het binnenlandscb verkeer
noembaren (klerken) beschikbaar waren, bleef iu 1899 het examen [ zijn uitsluitend de eerstbedoelde 125 kantoren aangewezen, voor
achterwege. Daarentegen werd tweemalen gelegenheid gegeven i de behandeling van aangeteekende stukken en voor het afgeven
om het examen voor den rang van commies 2de klasse af te i en uitbetalen van binnenlandsche postwissels tevens al de 91
leggen, waaraan in 't geheel door 19 candidaten (commiezen 3de \ hulppostkantoren, en voor den binnenlandschen pakketpostdienst
klasse) werd deelgenomen , van wie er (i slaagden. Van ben wer- j bestond, behalve bij eerstbedoelde 125 kantoren en bij 87 bulp-
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postkantoren, gelegenheid op nog 197 andere plaat len , zijnde
halten van itaatupoorwegen of Tan particuliere spoor* en tramwegen, in 't geheel dus op 409 plaatsen (17 meer dan op uit. 1898).
Zoowel omtrent het eigenlijk poitverkeei als omtrent den
postwissel-, «len incasseerings- en 'len pakketpostdieust vindt i
statistische gegevena oter 1899 en. ter verff^li.jkin^, ook over de
twee voorafgegane jaren in bylageX. De cu'fers over 1899 wijzen
in de meeste oprichten weder op toegenomen verkeer. Ofschoon
dit ook gold liet aantal «Ier in het binnenlandse!) verkeer behandelde postwisseli en postpakketten , was echter het gemiddeld bedrag dier wissels lager, zoodat. het totaal der overgemaakte sommen eene vermindering vertoonde van ruim 2'/j ton
(omstreeks 4 pet. van de in 1898 overgemaakte sommen), terwijl
mede iets lager was dan in 1898 de opbrengst van ile binnenlandsche postpakketten.
In de wijze waarop het brievenvervoer in- en tosschen de
verschillenilc gewesten geschiedt, kwamen weder eenige veranderingen. De afstand , waarover op .lava voor dit doel van spoorof tramwegdiensten gebruik werd gemaakt, klom in 1899 van
2559 (verbeterde opgaat) tot 2888 Ë.M.
Naarmate dit noodig bleek, vooral als gevolg van nieuw ingevoerde spoor- en tramwegdiensten . werd ook wijziging gebracht
in de voor den pakketpostdieust aangewezen trajecten 'zie o. a.
St. 1899 uos. 222 en 275 en 1900 n . 122).
Peetnerkeer met Nederland en vreemde landen. Het gebied der
Algemeene 1'ostvereeniging onderging gedurende L899 Reene
andere wijziging dan dat liet werd uitgebreid met het Daitsche
protectoraat Kiautchou (China).
Het postpakkettenverkeer van Indië zoowel met Nederland als
met vreemde lauden , tot deelneming waaraan op uit. 1899 in
't geheel 181 Indische kantoren (9 meer dan op uit. 1898) waren
aangewezen, nam weder toe: zoowel het aantal pakketten als
de opbrengst voor de postadministratie was hooger dan in vorige
jaren. In het buitenlandsch postwisselverkeer was liet getal overmakingen uit Indië zoowel naar Nederland als naar vreemde
landen weder grooter dan het jaar te voren ; desniettemin was
het bedrag der in dit verkeer overgemaakte sommen iets geringer
dan in 1898; daarentegen waren de postwisselverzendingenBoor
Indië zoowel uit Nederland als uit vreemde landen zoowel in
aantal als iu bedrag hooger dau in laatstgemeld jaar.
De subsidie-afrekening wegens het overbrengen van de brievenmalen in den door de maatschappijen .Nederland''en J ï o t terdamsche Lloyd'' contractueel te onderhouden geregelden maildienst (zie St. 189b' ii'. 183) liep, wat het jaar 1899 betreft,
voor elke dier Maatschappijen over 20 uit- en 20 thuisreizen,
alle in versnelden maildienst volbracht, en waarvoor dus genoten
werd de gewaarborgde som van f 4000 per reis. Daar echter eene
dier Maatschappijen boeten beliep . werd in 't geheel voor de
104 reizen slechts betaald f 415 300 (aan de maatschappij . N e derland'' f207 300, doch aan de andere het volle bedrag van
f 2 0 8 000). Deze betalingen kwamen voor de eene helft ten laste
van de Nederlandsche en voor de audere helft ten laste van de
Indische postadministratie. Over 1898 had eerstgenoemde Maatschappij (voor 50 reizen) genoten f 199 895 en de andere (voor
52 reizen) f 208 000, te zamen f 407 895. „
Voor het vervoer van postpakketten in 1899 met de stoom schepen der beide Maatschappijen, ingevolge de afzonderlijke
overeenkomsten te dier zake (zie bijlage LL van het verslag van
1894), werd verder aan de .Nederland' 1 betaald f 11 480 en aan
de „Rotterdamscbe Lloyd" f 14 800, tegen f 10 5(50 en f 18320
over 1898. Van de alzoo over 1898 en 1899 betaalde bedragen ,
ad f 23 880 en f 25 840, kwam ten laste van de Indische postadministratie achtereenvolgens f 3960 en f 5340.
Onteangtten. Volgens voorloopige gegevens beliepen over 1899
de ontvangsten der brieven- en pakketpost (zonder daarbij de
j aardcnposterij te rekenen en ook zonder voor de dienstbrieven
eene fictieve opbrengst aan porto's in rekening te brengen) weder
meer dan het jaar te voren , namelijk t'14448','2, tegen f1399473
(volgens verbeterde opgaven) in 1898, eene vermeerdering derhalve van f 45 419. Ter zake van verkochte postwaarden en .
formulieren (opbrengst f 1810 935) beliep het voordeelig verschil zelfs f 01805, doch uit anderen hoofde werd gezamenlijk f 16 380 minder ontvangen dan in 1S98. Zoo viel iu
1899 wegens porten aan ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en verdere stukken , wegens op postwiasels
geheven recht, en wegens ontvangsten van verschillenden aard
respectievelijk slechts te boeken f 8 6 7 4 2 , f 9 0 82;» en f 0880,
tegen in 1898 f 39 419, f 96 804 en f 14120.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlageu

1900 -1901,

i; 3.

I'iim ilnijinsli'rij.

De kosten van de in een 7-tal gewesten op .lava van lauds-

wege nog onderhouden wordende paardenpostern, ten dienstevan liet, vervoer van gouvernementsrpizigers langs binnenwegen,
bedroegen in 1899: voor gewoon onderhoud f 51175en wegens
ding van de paarden (welke laatste kosten - sedert bet
leveren van gras niet meer in heerendienst geschiedt — bestreden worden uil de opbrengst van bet hoofdgeld van heerendienstpliehtigen) f28306, te /.amen f 79481, waartegenover aan ontvangsten stond, namelijk als ook de -4188 aan dienstreizigers
verstrekte bespanningen berekend worden als opbrengst-gevende,
evenals de 4"> bespanningen waarvan particulieren gebruik maakten , respectievelijk f69976 en f 908. o f t e /.amen f70884
Over 1898 beliepen, volgens verbeterdeopsaven, eerstbedoelde
(fictieve) ontvangsten f 7981 I en de werkelijke ontvangsten f993,
te zamen f80807, tegen f 9l 594 aan kosten der paarden postorij.
Onder voormelde sommen van f' 908 en f 998 is ook begrepen
hetgeen dienstreizigers betaalden voor het medenemen van particulieren.
De routes, welke door de gouverneiiients-paardeupo4erij. en
die, welke door ondernemers van particuliere paarden posterijen
worden bediend ingevolge de door het Gouvernement, met het
oog op het vervoer van dienstreizigers, met die ondernemers
ge-loten aanneming-contracten . zijn vermeld in den Indischen
aegeeringsalmanah (/ie van den jaargang 1900 deel I bijlagen
Klv en LL).
Voor die routes der gouvernements-paardenposterij, waar
geen ander publiek vervoermiddel verkrijgbaar is . werd bij e il
gouv. besluit van 8 Maart 1900 voor den tijd van l'/« jaar vrij
gebruik van gouvernements-postpaarden toegestaan aan den directeur van liet Nederlandsch /endelinggenootschap te Rotterdam,
den heer .) W. GOKHINO jr., door het hoofdbestuur van gemeld
genootschap belast met eene plaatselijke bestudeering van het
zendingswezen in Nederlandsch-Indië en hetgeen daarmede in
verband .staat, zoomede aan twee in het belang der zaak zich
bij hem aangesloten hebbende personen, één als secretaris en de
ander (dr. N. A.DBIAHI) als afgevaardigde tot de bijbelvertaling
van 'net Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam.

:

§ 4. Telegrafen en telenkonen.
Het aantal der telegraafkantoren van den post- en telegraafdienst, d. i. van de eigenlijke gouverneiaautstelegraaf, vermeerderde in 1899 van 112 tot 114. door de oprichting van zoodanig
kantoor te Tjimahi in de Preanger Regentschappen, tot dusver
spoorwegtelegraafkantoor, en ook te Pangkallan Brandan ter
Oostkust van Suniatra, terwijl het aantal der telegraafkantoren
van den dienst der staatsspoorwegen, voor zoover deze spoorwegtelegraafkantoren in verbinding staan met het net van degouvernementstelegraaf. klom van 203 tot 217, daar. tegenover de
vermindering met één (dat te Tjimahi), stond de openstelling
voor algemeen verkeer van het spoorwegtelegraafkantoor te
ParitMalintang (8umatra's Westkust), tot dusver enkel aangewezen voor de behandeling van telegrammen . welke hunne best' mming geheel langs de Bpoor weg telegraaf op Sumatra kunnen
bereiken . zoomede de opening van 14 nieuwe op halten in pas
geopende sectiën van den Btaatsspoorweg in de residenties
Batavia en Bantam, tot één van welke 14 behoorde Tangerang,
waar tot dusver een gouvernements-telephoonkantoor was gevestigd Ondanks dus Tangerang ophield een gouvernementstelephoonkantoor te zijn . en ondanks het gouvernements-telephoonkantoor te Baligé in de Toba-landen (sumatra's Westkust)
voor publiek verkeer werd gesloten (verg. vorig verslag, blz.
149, noot), vermeerderde de categorie van deze kantoren van 22
tol 26, doordien aan liet hulppostkantoor Prianian ter Sumatra's
Westkust ook een gouvernements-telephoondienst werd verbonden en verder door de opening van 5gouverueinents-telephoonkantoren op Lombok.
De spoor- of tramwegondernemingen, welke vergunning helihen om hare diensttelegraaf of hare diensttelephoon ook (tegen
betaling) voor het publiek verkeer beschikbaar te stellen . hadden
bij het eind- van 1899, evenals op uit. 1898, 43 spoorwegtelegraafkantoren en 11 tolephoonkantoren g e p e n d , bieronder
n pectievelgk 9 en 3 op plaatsen waar tevens een gouvernementstelephoonkantoor bestaat. I Ie 48 eerstbedoelde kantoren waren
die van de Xederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij . van
de Samarang—Cheribon Stoomtrammaatschappij en van de Deli-
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Spoorwegmaatschappij : de 11 andere alle van de Namarang -

.loaiia Btoomtrammaattohapp\j>
De lengte der gouvernements-landljinen en draden, op uit.
1898 bedragen hebbende respectievelijk (58;i4 en L0995 K.M.,
was, niettegenstaande de opheffing van detelephoonrerbinding
Batavia—Tangerang, bij het einde van 1899 gestegen tot 6942
en 11119 K..M. Behalve de veranderingen ontstaan door verleg
g i n g rail lijnen en draden droegen tot uitbreiding bfl: de door
trekking van de telegraaflgn Ier Snmatra'a Oostkust van Tandjong

Poen naar Pangkauan Brandan , de aanleg ran eene telephoonverbinding op Lombok (van de west- naar de oostkust) en ter

Samatra'i Westkust tusschen ParitMalintang enPriaman, zoomede het bijspanneu van een draad in Oost-.lava op het traject
van Sidoardjo naar Pasoeroean. Het aantal K.M. kabel onder*
ging in 1899 slechts eene kleine vermeerdering (van 10349.5 tot
1(550.(1), als gevolg van de h e n t e l l i n g e n van den gouvemeruentskabel langs Noord-Sunratra (tusschen lieiawan en Oeleê' Lheue)
iu Juli/Augustus en September 18!»!», waarbij nieuwe stukken
werden uitgelegd en oude opgehaald. Een en ander werd opge
dragen aan de „Eastern E x t e n n o n Anstralaaia and China Telegraph Companj : '. De kosten bedroegen f 7 7 1 1 en f 0 3 2 3 . De
storingen, tot wegneiuiug waarvan die herstellingen noodig waren,
duurden van 29 J u l i t i n 4 Augustus en van 15 tot 10 September.
Op drie van de zes aan de genoemde Maatschappij toebehoor e n d e , niet Nederlandsch-Indië in verbinding staande kabels
werd gedurende 1899 z smaal voor korteren of langoren duur
(van 3 tot 13 dagen) storing in de gemeenschap ondervonden.
Statistische opgaven betreffende het telegraafrerkeer in Nederlaudsch-Indië over 1899 en de twee voorafgegane jaren worden
aangetroffen in bijlage X. Daaruit blijkt dat de ontvangsten van
het binnenlandsch telegraafrerkeer (ter zake van de betalende
telegrammen , dus ongerekend de regeerings- en de dienstteleg r a m m e n ) in 1899 beliepen f 490 004, tegen f 483 378 in 1898
en f 504 860 in 1897. ')
Het aantal der betalende telegrammen in het binnenlandsch
verkeer was ruim 0.5 pet. grooter dan in 1898, doch bijna 4 pet.
kleiner dan in 1897. Het woordental was echter opnieuw kleiner,
daar elk binnenlandsch telegram , dat in 1897 gemiddeld uit
11.84 en in 1898 gemiddeld uit 11.70 woorden bestaan h a d , in
1899 dooreengenotnen slechts 11.5'.» woorden bevatte.
De in 1899 iu het binnenlandsch verkeer gewisselde regeeringstelegratnmen vertegenwoordigden , berekend als betalende tele
grammen , eene fictieve opbrengst van f 1 1 9 9 7 3 . tegen f 130418
over 1S98 en f 137 3*»3 over 1897.
I n het bnitenlandsch telegraafverkeer bleef zoowel het aantal
der voor Nederlandsch-Indië bestemde als dat der van daar verzondene telegrammen weder toenemeu , terwijl het aantal der
transit-telegrammen, dat in 1897 en 1898 was achteruitgegaan,
iu 1899 belangrijk toenam. Zoowel wat deze laatste als wat de j
eerstbedoelde (niet-transit) bnitenlandsche telegrammen betreft, i
was het gemiddeld woordental hooger dan in 1898, namelijk |
respectievelijk 13.05 en 8.15. tpgen 12.99 en 7 93 (verbeterd
cijfer) iu 1898. Over 1897 waren deze gemiddelden 13.92 en 7.82.
H e t aandeel der Indische telegraaf-admiuistratie iu de opbreDgst
van het bnitenlandsch verkeer beliep over 1899 voor de trausittelegrammen f 110 t i l t , voor de overige f'102 940, tegen respec
tievelijk f 92 704 en f 147 118 in 1898. De opbrengst van het
transit-verkeer, die een paar j a r e n afnemende was g e w e e s t ,
nam dus weder t o e , namelijk niet f 17 8*0. '")
In

navolging

van hetgeen met 1 November 1899 was inge-

') Oü'ler die lommen was begrepen ter zake van de (bc talende> telegrammen
ontvangen van- ot verzonden naar de gouvernementa-teleplioonJtaatoren, voor
zoove 1 betreft ile opbrengt! gerekend tot liet laniluiUngakaBtour, in 1899
f 5951 , in 1898 t' T282 en in 18''7 t (1447.
•) Met inging van 1 Mei 1900 is een verlaagd unil'orm telegramtarief,
van 4 tbllllng .il ") naak per woord. Ingevoerd voir liet verkeer tusschen
de Britache koloniën Zuid- Australië , VvVat- \uMralie' en Tasmanië , eenerzjidst,
en Europa, anderzijds. Hiervan is eene nieuwe toeneming van het transitverkeer te vcrwailiien.
1)' „tSaatern Kxtnsmn Austrulasia and Cliini Telegraph Company" heeft
met iii'- drie koioiiiën tevens een contract g sloten voor het leggen van een
kabel *an AdrlaTde (ZaU-AasitaUS) en Penh (Weet-AaatfalW) via de Kokosel mi n, Undrijnes en Mauritius naar Durhan (Zuid-A l'rika», in aan.sluitir.g
op do onlang* geopende kal>olverl>inding van Kaapstad via .St.-llolena en Aseen■ioa ii ar 8i.-Vineenl I Kaap-Verdiache Eilanden). I »oor de totstandkoming van
de kabelvi rbinding AnfctrallS-Afrika (waardoor oi>k het tarief voor het telegra—
phinch verkeer van Australië out Zu.d-Atïika aanmerkelfk verlaag I /al worden)
zal Java een groot gedeelte van d« tianilt tnlrgTaimm Trrltrmn ra u i nflgn
volg let a indeel van Indië in de opbrengst van dit verkeer weder verminderen.

voerd voor zooveel betreft het verkeer van hier naar NederlandschIndië , trad met 15 Mei 1900, na raadpleging van de Indische
kamers van koophandel, ook iu omgekeerde richting een brieftelegrauidieust in w e r k i n g , hierin bestaande dat telegrammen ,
van eenige plaats in Nederlandsch-Indië afkomstig , naar l'adang
worden overgeseind , v a n d a a r met een der booten van do stoomvaartmaatsehappijen . N e d e r l a n d " ot a Rotterdamsche Lloyd"
naar Henna of Afarseille worden verzonden, en v e r d e r , weder
per telegraaf, naar de plaats van bestemming hiertelande worden
overgebracht. Hierdoor wordt niet alleen de gelegenheid gegeven
om de uit Indië met de Noderlandsche mailbooten verzonden
brieven nog tijdig aan te vullen, te verbeteren o f t e bevestigen ,
doch ook om korte mededeelingen aan personen hiertelande te
doen toekomen met eene tydwiust van vier dagen boven een
gewonen brief. De kosten van zoodanig bericht komen neer op
ongeveer ' ip van het gewone telegramtarief.
Van de zijde der Nederlandsch-Indisehe telegraaf-administratie
werd toegetreden tot den in Juli 1900, o. a. van de zn'de der
reeds geuoemde Engelsehe kabelmaatschappij, voorgestelden
tijdelijken maatregel om particuliere telegrammen van en voor
personeel der in China van verschillende Mogendheden gestationneerde land- en zeemacht, mits bijeengevoegd tot verzameltelegrammen tusschen de bevelhebbers der troepen en hunne
G o u v e r n e m e n t e n , toe te laten tegen halven prijs. I n overeen
stemming hiermede werden bij gouv. besluit dd. 5 Augustus 1900
n". 1 (Jav. Courant van den lÖden dier maand) de tariefspryzen
(eind- en transit-taksen), bedoeld bij art. 12 litt. a. en b. der
voor Nederlandsch-Indië aan bedoelde Maatschappij verleende
concessie (liijbl. St. n°. 5274), voor de bewuste telegrammen
tijdelh'k tot de helft verlaagd.
Van de gelegenheid, die voor als dagbladcorrespondenten er
kende personen en op de verder dienaangaande gestelde voor
waarden (zie o. a. St. 1890 n . 131) bestaat om in het verkeer
met N e d e r l a n d , Groot-Britaniiië, Singapore en — echter eerst
sedert 15 Mei 1899 (verg. vorig verslag, blz. 150) — ook met
P i n a n g , tegen verminderd tarief, telegrammen voor de dagblad
pers ie wisselen, werd in 1899 gebruik gemaakt met opzicht
iot 1801 n a a r I n d i ë en 90 uit Indië verzonden telegrammen
(welke getallen over 1898 bedroegen 1009 en 140); deze telegram
men telden respectievelijk 52 779 en 1456 woorden (tegen 30 000
en 3548 in 189S).
Het aantal woorden der tegen verlaagd tarief doorgezonden
dagbladtelegrammen , dat zijn die tusschen de Australische kolo
niën eenerzijds en Groot-Britannië en Frankrijk anderzijds over
en weder gewisseld, bedroeg over 1899 170 3 8 4 . tegen in 1897
136 304 en in 1898 146 803.
Ter verzending door tusschenkomst van de te P i n a n g en Sin
gapore gevestigde kantoren <ier meerbedoelde kabelmaatschappij
werden in 1899 bij de kantoren van den postdienst in de buitenbe
zittingen aangeboden 24 telegrammen . zijnde 13 minder dan in
1898.
Van de gelegenheid om telegrammen van Sumatra naar andere
eilanden van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë . of, omgekeerd, van e e n d i e r
eilanden naar Sumatra , over de buitenlandsche verbinding (d. i.
via P i n a n g en Singapore) te verzenden, tegen een tarief van f 0,50
per w o o r d , werd iu 1899 gebruik gemaakt voor 169 telegram
men , zijnde 24 minder dan in 1898.
In het locale verkeer tusschen Pinang en het Noordelijk deel van
Sumatra , mede tegen f 0,50 per woord, werden 4686 telegrammen
(met 34818 woorden) gewisseld, tegen 3957 (met 27938 woorden)
in 1898.
O m t r e n t het betalend verkeer (anders dan voor eigen dienst)
bij de hiervóór bedoelde 43 particuliere spoorwegtelegraafkantoren
is te vermelden dat door de kantoren der Nederlandsch-Indisehe
Spoorwegmaatschappij, in 't geheel ten getale van 2 7 , werden
verzonden 5097 particuliere telegrammen . waarvoor ontvangen
werd f 4 9 6 1 , tegen f 4651 (voor 4817 telegrammeu) in 1898,
en dat bn' de kantoren der Deli-Spoorwegmaatschappn', in het
geheel ten getale van 1 3 , de betalende telegraafcorrespondentie
in laatstgenoemd j a a r opbracht f' 3181 en in 1899 f3548. Nopens
het verkeer bij de 3 kantoren van de lijn Tagal—Balapoelang
der Samarang—Cheribon Stoomtrammaatschappij zijn geen op
gaven ontvangen.
TeUpkoon'OniUrHtmingm.
Hangende het in I n d i ë in overweging
genomen denkbeeld om het door particulieren geëxploiteerde
telephoonwezen geleidelijk in handen van het Gouvernement te
b r e n g e n . werden geen nieuwe vergunningen van dien aard
verleend, noch verlenging toegestaan ten aanzien van den termen
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van aanvaarding of van liet in exploitatie brengen van reeds dienst opengesteld 3 ), over het algemeen reden tot tevredenheid.
verleende vergunningen. ') Ue ondernemingen voor intercom- Van moeielykheden van ernstigen aard werd niet gehoord, ook
munaal telephooiiverkeer bleven dus ;i in getal, terwijl bet getal niet met betrekking tot inleggers, behoorende tot de inlandsche
plaatselijke netten 35 bleef bedragen , ongerekend het (niet in en met deze gelijkgestelde bevolking. Aan deze inleggers (wier
geld eijnipliohtige) telephoonnet van de Deli-Spoorwegmaatschup- aantal in verhouding tot het totaal der inleggers 44 a 45 pet.
pij in sommige afdeelingen der Oostkust van Sumatra. De oudste bleef bedragen), wordt, aooali uit 't vorig verslag blijkt, tegelyk
der 3 eerstbedoelde ondernemingen , welke de intercommunale met het spaarbankboekje een aanvullend identiteitsbewijs ververbindingen tusschen de boofdplaatsen Batavia , Samarang en strekt, in den vorm ^all een penning, dien zij b\j het vragen
Soerabaija en de tussehengelegen kustplaatsen Cberibon, Tagal van terugbetalingen moeten vertoonen. Ofschoon tot dusver niet
en Pekalongun exploiteert, bad in 1899 eene bruto ontvangst blijkt dat «leze maatregel tot wering van misbruiken onvoldoende
voor gesprekken van f (57 260, tegen f60559 in 1898, en be- zou z(jn , wordt toch nog omgezien naar een afdoender middel
taalde als cijns aan den lande in laatstgemeld jaar f 31 544, tot vaststelling van de identiteit der hierbedoelde inleggers.
docb in 1899 f 30 570. De beide andere intercommunale onder- Onderzocht wordt of zoodanig middel wellicht niet verkregen zou
nemingen, welke eerst in .Mei/.Iuni en in Juli 1898 baren dienst kunnen worden door met drukinkt op wit papier afdrukken te
aanvingen. respectievelijk tusschen Batavia, Boitenxorg en nemen van één of meer vingertoppen van den inlegger.
Beliep het tegoed der inleggers op uit. 1898, dus na zes maanSoekaboeini en tusschen Soekaboeini, Tjiandjoer en Bandong,
tusschen welke plaateen de gesprekken in de sedert verloopen den sedert de opening van den dienst, f 700 358 (waarin inlanmaanden van dat jaar slechts hadden opgebracht f412 en f 421, ders deelden voor ruim 7.7 en vreemde oosterlingen voor byna 1
ontvingen in 1899 te dier /.ake f 1256 en 1091. De nog slechts door pet.), bij het einde van 1899 was het tegoed gestegen tot f 2109800
één dier ondernemingen verschuldigde cijns over 1899 beliep f297. {waarin inlanders deelden voor 9 32 en vreemde oosterlingen
Onder de 35 ondernemingen voor communale verbindingen voor 1.40 pet.). Twee maatregelen hebben sedert medio 1899
(32 op Java, 2 op Sumatra en 1 op Celebea) waren er 2 , die invloed uitgeoefend op het gebruik, dat van de instelling gevoor de afdeelingen Grissee (Soerabaija) en Bangil (Pasoeroean), maakt werd, namelijk de opheffing van het zoogenaamd militair
welke geen betalende geabonneerden hadden. Hij de meeste der | spaarfonds (zie vorig verslag, blz. 50 en 151) en de uitvaardi33 andere gingen zoowel het getal der geabonneerden als het I ging van bepalingen, strekkende om de postspaarbank dienstbedrag der ontvangsten vooruit. In 't geheel telden zij op uit. baar te maken aan de belegging, ten name van de respectieve
1898 2755 en op uit. 1899 3101 geabonneerden, terwijl de bruto eigenaren , van het krachtens het reglement op de 2de klasse
ontvangsten, over 1898 bedragen hebbende f414 803, over 1899 van militaire discipline ingehouden of nader in te houden geklommen tot f451800. 2 ) Enkel voor de 3 plaatselijke netten te : deelte der inkomsten van in die strafklasse geplaatste militairen.
Batavia c. a., Samarang en Soerabaija , in handen van de Neder- ! Welken invloed die maatregelen hebben gehad cp het gebruik
landsch-Indiscbe Telephoonmaatschappij , beliep het getal der van de postspaarbank, is nochtans niet nauwkeurig na te gaan.
geabonneerden op uit. 1899 1084 (180 meer dan het jaar te voren) Reeds in het eerste halfjaar 1899, dus vóór de opheffing van
en het cijfer der ontvangsten over 1899 f 227 040 (f18195 meer I1 het militair spaarfonds, was het aantal militaire inleggers van
dan over 1898). Voor elk" onderneming in het bijzonder worden bijna 300 tot 700 gestegen , terwyl in het tweede halfjaar het
de gebruikelijke gegevens, benevens een algemeen overzicht der aantal klom tot 3345.
tarieven en abonnemeutsvoorwaarden aangetroffen in bijlage Y,
Eene rangschikking van het totaal der inleggers op uit. 1899
waaruit tevens blijkt dat het aandeel van den lande in de bruto (17 010) naar hun maatschappelijken stand of hun beroep, zooopbrengst der bedoelde 33 niet-intercoiuumuale telephoonkringen ! rnede naar het in acht klassen verdeeld bedrag van ieders tegoed ,
voor 23 daarvan beliep f 40 273, tegen f 35 204 voor 22 kringen j wordt aangetroffen in bijlage Z. Tevens bevat die bijlage opgaven
in 1898.
! per gewest zoowel van het aantal uitgegeven en afbetaalde spaarbankboekjes, als van het aantal en het bedrag der inlagen en
i terugbetalingen
, en zulks niet alleen over 1899, maar tevens
Telei>liooH<ieleiiliii!ien voor eigen gebruik. Gedurende 1899 werden
,
in hoofdzaak op den voet der normaal-voorwaarden (Bijbl. St. over het tweede halfjaar 1898 en, voor zooveel mogelijk, ook
n°. 4559), 5 vergunningen verleend tot het aanleggen van tele- ! reeds over de eerste zes maanden van 1900.
Met betrekking tot het rentegevend maken van de beschikbare
phoougeleidiugen voor eigen gebruik, waarvan 3 aan stoomtramondernemingen , ten einde haar in staat te stellen om hare gelden der postspaarbank is aan te teekenen dat het ten name
stations en halten onderling te verbinden. De van de normaal- van de instelling op het Grootboek der 3 pets. Nationale Schuld
voorwaarden afwijkende bedingen , door de Begeering aan de j ingeschreven kapitaal op uit. 1899 bedroeg f 1 313 100 (nomivergunningen verbonden , waren van gelijken aard als die in naal), te boek staande voor eene waarde van f 1 206 411, terwijl
in Indië was uitgezet in beleeningen op effecten f 255 050 en
't vorig verslag (blz. 151) vermeld.
een bedrag van f 598 295 rentegevend was gemaakt door disconteering van vendu-aeeeptatiè'n . op den voet van de in 't vorig
§ 5. Postspiiarbditbilieiisl.
verslag omschreven regeling. Door deze drieërlei beleggiugen ,
op uit. 1899 alzoo uitmakende een bedrag van f 2059750, werd
Volgens het in Augustus 1900 te Batavia in het licht ver- ten voordeele van 1899 rente gekweekt tot een bedrag van
schenen jaarverslag over 1899 van den directeur der postspaar- f 49280, overeenkomende met 3.30 pet van de uitgezette kapibank , reeds af/.onderljjk aan de Staten-Generaal medegedeeld , talen . terwijl de som der uitgekeerde en bijgeschreven rente
gaf' de wyze , waarop de medio 1898 ingevoerde spaarbankdienst (f2238 4- f 28 432 —) f 3 0 070 beliep en derhalve een overschot
werd uitgeoefend zoowel door de post- en de post- tevens telegraaf- werd verkregen van f 18 560, zijnde ongeveer 54 pet. van de
kantoren (gezamenlijk ten getale van 82 op Java en Madura en bedrijfskosten der instelling over gemeld jaar. Deze kosten be43 in de buitenbezittingen) als door de ouder die kantoren ressor- liepen namelijk f 34 598, waaronder f 25 013 aan bezoldiging van
teerende hulppostkantoren , voor zoover reeds voor den nieuwen den directeur en het hem ondergeschikte personeel (1 adjunctdirecteur, 1 tijdelijk commies, 8 vrouwelijke Europeesche en 5
mannelijke inlandsche beambten).
Aan de hand der maandelijks als bijvoegsel van de Javasche
') Zie daaromtrent de opgaven sub B in bijlage Z van het vorig vereng,
welke opgaven thans niet worden herhaald, omdat zij ook voor dit verslag Courant openbaar gemaakte staten van de in de postspaarbank
gelden, uitgenomen wat betr.lt de in April 1897 verleende vergunning voor ingelegde en daaruit teruggevraagde gelden kunnen thans ook
da daarin sub VII en \ l i l vermelde intercommunale verbindingen Kediri—
reeds cijfers over het 1ste halfjaar 1900 worden verstrekt, hetNgamljoek en Ngandjoek—Kertosono , welke vergunning , wegens niet tijdige
geen mogelijk maakt de werking der instelling over vier semesaanvaarding , in Haart 1900 is ingetrokken. Overigens valt nog op te merken
dat voor de in diezelfde opgaven sub IX en X bedoelde nieuwe intercommu- ters na te gaan.
nale verbindingen in de Pn anger Kegentsehappen , beoogd door de PreangerDaartoe diene de volgende vergelijking.
Telephoonniaatschappij, waarvoor deze reeds in Februari 1898 de vergunning
aanvaard had , maar die niet tijdig in exploitatie waren gebracht, mede een
verzoek was ingekomen o:n verlenging van den fatalen termijn , welk verzoek
om de bovenvermelde radon eveneens in advies bleet'.

*) Alleen voor de plaatselijke netten op J a v a , dus zonder de 8 in de
buitenbezittiugen. was de bruto ontvangst over 1898 f 898 888 en over 1899
t' 488046. De opbrengll der Mnnmlondtflhf telegrammen op Java en Madura
beliep over die jaren aehtereeiivolgens f MM681 en f 400 1-1.

-1) Gedurende een grooter of kleiner gedeelte van 1899 was dit reeds het
geval Bet M van de 91 o|> uit. 1899 besta.inde hulppostkantoren. In de reeds
venenenen maanden van 1900 is de nieuwe dienst geleidelijk tot de overige
38 en tot nog 8 p is geopende hulppo-,tkaiitoren uitgestrekt, zoodat van 1 October 1900 ai al de teen bestaande 94 liulppoatkantoren aan de uitoefening
van den postspaarbankdienst deelnemen.
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Tij.lvah
1 Juli 18(18
t/m 30 Juni 1899.
f I RH 318
510 701

Tijdvak
1 Juli 1800
t/m 30 Juni tfloo
f t r,45 234
i Mi 784

reeds van Deeembsr 1896 dagteekenende vergunning voor het
electrisch overbrengen van kracht te Samarang, en vijf voor de
electrische verlichting van drie afdeelingshoofdplaiitsen op Java,
Incfplejfd
Terugbetaald a). , . .
niet namen Meester-!'oruelis. Soekaboetni en Alalang, en van
twee gewestelijke hoofdplaatsen buiten Java, namelijk Padang
Meer inpelegd dnn terugbetaald
f 144101'.
(met de Kmrnahaven) en Makasser, voor welke laatste hoofdplaats
I 1 002 450
i' «504 007
o) Onder de hier als terug-betanld vermelde bedraden is niet. begrepen de rente, I de vergunning ook geldt voor electrische overbrenging van
uitgekeerd aan ïu'eggers. die het gehe'le bedrag van hun tegoed opvutderden , j kracht, zoomede voor het vervaardigen van calcium carbid.
welke reute over 18 18/1890 beliep f 439 en over 181)9/1900 f 2770 . ot in tgeheel
Op bijzondere voorwaarden en voor den tijd vau 25 jaren werd
f 3209.
i voorts bij gouv. besluit dd. 30 December 1899 n . 32 nog eene
Naar bet. bedrag waren de inlagen en terugbetalingen in elk vergunning verleend — aan den heer F. F. L L. KAHTHAI'S —
der beide tijdvakken , gerangschikt in drie hoofdgroepen , te ver- tot het aanleggen en exploiteeren van geleidingen voor electrische
uurwerken te Batavia (met Weltevreden, Tandjong Priok en
deden als volgt:
Meester-Cornelis), Samarang en Soerabaija. Deze vergunning is
Inlagen.
Terugbetalingen.
echter wegens niet tijdige aanvaarding (vóór of op 30 Juni 1900)
1808/1809.
1800/1000.
1898/1890.
1899/1900.
pet.
pet.
pet.
pet
komen te vervallen (gouv. besluit dd. 22 Augustus 1900 n . 2 8 ) .
van minder dan f 10 18 545 = 55.35 30 508 = 55.73 9 0 8 = 1 9 00 4048 = 27.01
Over vergunningen voor electrische tramwegen is gehandeld
,, f 10 tot f 100 . 10 005 = 30.05 17 525 = 31.92 2 4 7 1 = 5 0 . 0 3 0 1 0 0 - 5 0 22
op
blz. 119 hiervóór.
., H 00 en daarboven
4802=1400
0785 = 1235 1500 = 30.37 4172 = 2277
A Izoo
tot 30 Juni 1000.
1' 4 407 01-.!
1 N I 545

33 5 0 2 = 1 0 0
51908 = 100
4 9 3 0 = 1 0 0 18 3 1 9 = 1 0 0
M. Departement van financiën.
Ofschoon het gedurende 1890/1900 jngelegd bedrag ruim 30
I.
FlNANClKN.
pet. hooger was dan in 1898 1899, namen in veel belangrijker ;
mate de terugbetalingen toe , welke . in laatstgemeld tijdvak be- !
Van de drie bij dit verslag behooreude graphische overzichten
dragen hebbende ruim 26 pet. van de inlagen , in de twee jongst
verloopen semesters meer dan 58 pet. van de in die 12 maanden betreffende de Indische geldmiddelen is reeds gewag gemaakt op
blz. 75 hiervóór.
ingelegde bedragen vertegenwoordigden.
Aan de inleggers was op uit. Juni 1899 boven het voormelde be§ 1. Begroeting.
drag van f 1441017 nog tegoed gekomen MUI bijgeschreven rente
over het 1ste halfjaar 1898 f 3648 , en daar de bijgeschreven I
a. Befroolin£sn'ê'.'.'-n.
rente over 1899 f 28 432 beliep en in 1899/1900 het voordeelig
saldo van de inlagen boven de terugbetalingen , zooall uit boven- ' Brgrnoluici 1898. Bij de wetten van 30 December 1899 (Ned.
staande opgaaf blijkt, bedroeg f i 062450, was dus op 30.Juni | St. nos. 298 en 29d, Ind. St. 1900 nos. 87 en 88) zijn in de be1900 het tegoed der inleggers geklommen tot f 2536117. Hierin grooting van uitgaven voor het dienstjaar 1898 — reeds verhoogd
deelden 11387 Europeanen, 8123 inlanders en 003 vreemde oos- bij de in 't verslag van 189S (blz. 122) genoemde vier wetten —
terlingen (respectievelijk 56.6 . 40.4 en 3 pet. van het totaal van , nog eenige wijzigingen gebracht, welke echter op de eindcijfers
20 113 inleggers) voor f 2 254 835 . f 235 660 en f 45 652, welke niet van invloed waren. De begrooting bleef dientengevolge ,
bedragen uitmaken 88.9, 9.3 en 1.8 pet. van het totaal tegoed , \ tegenover een eindcijfer aan Middelen van f 189412904, aan uittegen 89.7, 9.1 en 1.2 op 30 Juni 1899. Van gemeld bedrag vau gaven een totaal aanwijzen van f 154 519 438 (hieronder f 4574620
f 2 536 147 op 30 Juni 1900 was rentegeveud gemaakt f 2 485 708, wegens aankoop van den particulieren spoorweg van Batavia
en wel door aankoop (tot een nominaal bedrag van f 1 661 350) '. naar Krawang).
van inschrijvingen 3 pet. Nationale Schuld f 1 52481'4, beleeningen
op effecten f 345 455 en disconteering van vendu-acceptatiën
Begrootiiuj 1899. Voor dit dienstjaar waren laatstelijk, in verf 615 449.
band met de in 't vorig verslag (blz. 153) reeds genoemde wijzigingswetten, de middelen geraamd op f 133 255 514, en de
V.
GELEIDINGEN
VOOR ELECTKISCIIK V E R L I C H T I N G E N VOOR H E T O V E R uitgaven op f 145 050 826. Laatstbedoeld bedrag werd sedert —
BRENGEN VAN KRACHT DOOR MIDDEL VAN BLBCTBICTTHT.
bij de wet van 30 December 1899 (Ned. St. n . 290, Ind. St.
1900 n°. 1001 — wat de uitgaven hier te lande betreft, nog verVan de 13 vergunningen tot aanleg en exploitatie van gelei- hoogd mot f 82 500 , ter bestrijding van de uitgaven , verbonden
dingen als de hierbe loeide, welke, blijkens bijlage BB van 't aan de uitzending in de tweede helft van 1899 van den bevorig verslag, op uit. 1898 van kracht, maar nog niet in exploi- noemden Gouverneur-Generaal en aan den terugkeer naar Netatie gebracht waren , kwam er één sedert in exploitatie . en derland van den afgetreden Landvoogd.
wel, op 1 April 1899. die betreffende de electrische verlichting
Ten aanzien vau de begrooting voor 1899 valt overigens nog
van de hoofdplaats Medan (Oostkust van Sumatra) ' ) , doch aan te teekenen, dat bij Kon. besluit van 31 Januari 19u0 ir. 24
hielden er in 1899 en de eerste vier maanden van 1H00 6 op (Ned. St. n -. 15 , Ind. St. n '. 113) van het Ilde op het Iste hoofdvan kracht te zijn , namelijk die voor electrische verlichting en stuk der uitgaven werd overgeschreven eene som van f 10 000
krachtsoverbrengiug op de hoofdplaats Bandoug in de Preaujjer j ten behoeve van nader hier te lande noodig gebleken uitgaven voor
Regentschappen en op de nabijgelegen garnizoensplaats Tjimahi, ; deelneming aan de wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs.
en 5 , welke verleend waren voor de electrische verlichting van
de hoofdplaatsen Samarang, Soerabaija, Djokjokarta en Soerakarta
Begrooling 1900. De vier wetten van 30 December 1899 (Ned.
en voor de hoofdplaats Oheribon en omstreken. Laatstbedoelde St. nos. 288 t/m 291), houdende vaststelling van de hier gevergunning kwam te vervallen wegens niet tijdige aanvaarding ; j noemde begrooting, werden in Jndié' afgekondigd op den 8sten
de overige wegens het niet binnen den gestelden termijn ter hand I Januari 1900 (St. nos. 4 t m 7 ) . Tegelijk werden aldaar openbaar
nemen van den aanleg. Voor de electrische verlichting van gemaakt (St. 1900 nos. 11 en 12) de Kon. besluiten van 3 Jade hoofdplaats Soerakarta deed zich intusschen een nieuwe aan- nuari 1900 nos. 20 en 27, houdende splitsing in artikelen van
vrager voor, wien de vergunning daartoe en tevens voor het de beide hoofdstukken der begrooting van uitgaven.
dienstbaar maken van de geleidingen aan krachtsoverbrenDe laatste hoofdstukken zijn bij de wet van 6 Juni 1900 (Ned.
ging verleend werd by gouv. besluit dd. 7 October 1899 n". 11. St. u . 101, Ind. St. il". 225) ten behoeve van den aanleg vau
Bovendien werd voor zoodanig tweeledig doel ook eene ver- eene drinkwaterleiding voor de hoofdplaats Soerabaya verhoogd,
gunning verleend (gouv. besluit dd. 13 Juni 1899 n n . 10) met het Iste met f 3000l>0 en bet Ilde met f 100 000. Dientengebetrekking tot de hoofdplaats Poerworedjo (Bagelen). Ten gevolge volge zijn nu de eindcijfers der begrooting als volgt:
van een en ander waren op uit. April 1900 nog in werking te
Middelen in Xederlaial ('inofdslnk I d e r Middelen) t' 22 7">0 308
brengen 8 reeds aanvaarde of nog te aanvaarden vergunningen
Middelen in Indië (hoofdstuk I I der Middelen) 119 238 700
als bedoeld bij St. 1890 n . 19u. juncto 1895 n . 121 en 1897
f 141 989 ('08
n°. 69, zijnde (zie bijlage AA) de twee reeds genoemde, gelU i t g a v e n ia Nederland (hoofdstuk I der Uitdende voor de hoofdplaatsen Soerakarta en Poerworedjo, eene gaven)
f 28 323 324
Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I der Uitgaven)
•) D i t w a s de t w e e d e vergunning van den hierbedochhn a a r d , w e l k e in
exploitatie kwam. De a n d e r e , die reeds (van Juli 1897 at) in exploitatie i s ,
geldt de hoofdplaats Batavia.

1 1 9 4 4 2 931
U 7 7GG2:-)5

Nadeelig verschil

f

5 777 247

\&. 2.j

bijlage C.

Tweede Kamer.
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Het betrekking tot de dekking van hel begrootings-tekort
bepaalt art. 2 van de wet, houdende vaststelling van het Ute
hoofdstuk der .Middelen, dat daarin voor zooveel DOOdig arordt
voorzien dooreene geldleening, krachtens eene nader vast te
stellen wet aan te gaan.
b.

bVgruoliafstftl eniugcn.

e c h t e r , met h e t o o g o p d e n h o o g e n r e n t e s t a n d a a r d d e r v l o t t e n d e

schuld, disconteenng tegen 3 ' 2 p<-t. 'sjaars roordeeliger voorkwam, werd op 17 April, .lus p. m. 4'/j maand «6or den vervaldag, gebrufk gemaakt van een aanbod "Ier N'ederland.-che

Handelmaatschappij om de wissels tegen laatstgenielde rente
te discouteeren. Na aftrek van disconto en segelkosten werd
dus te dier zake de Indische kas hier te land»' op genoemden
datum

In aansluiting aan de in het vorig verslag (hl/., 153) gedane
opgaven betreffende de ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Iudiè'

over

1806, kan thans worden aangeteekeud

dat

over het dienstjaar 1897 de algemeene Indisebe rekening, tot
vaststelling van welker slot eerlang een wetsontwerp wordt
aangeboden ' ) , de volgende uitkomsten aanwijst:
Oatvsugsten ia Nederland
f 18693 405,54
ld. ld. (uit het voordeelig ialdo van den
dienst 1890 overgebracht)
400000,00
Ontvangsten in Indll
lil B91 187,46*

t 180 884 548,00*

Uitgaven in Nederland
.,•

„ Indië

.

.

«8 228 847,81
1S040S448J44
148625694,86

Madeelig sint

18-.Ml 151,84»

§ 2. LandskasêtH in Tndii en ktube/iw in Nederland.
Opgaven , aanwijzende den stand van de gezamenlijke landskassen op Java en Madnra en van die in de btiiteubezittingen
bij het einde van elke maand van 18!'!», zijn opgenomen in
bijlage BB , sub I.
Van deopde Javasche Bank , krachtens baar octrooi, rustende
verplichting tot kostelooze overmaking van gelden ten behoeve
van den lande tusschen Batavia en hare agentschappen te Samarang, Soerabsuja, Padang en Makasser. en tusschen deze laatste
vier plaatsen onderling, werd in het tijdvak 1 April 1899 t m
31 Maart 1900, d. i. gedurende het jongst verloopen boekjaar
der Bank, van gouveruementswege gebruik gemaakt voor de
overmaking van een totaal bedrag van f 15" millioen.
Het aandeel van den lande in de reute, op den voet van de
regeling in fit. 1899 nos. 77 en 100, in 1899 gekweekt met de
discouteeriiig bij de landskassen van vendu-aeceptatiën voor
ge/.ameulijke rekening van de postspaarbank en van het Gouvernement (zie vorig verslag, blz. 15S 154), was bij het afsluiten
in Indië van de mededeelingen voor deze paragraaf nog niet
bekend. Vóór de inwerkingtreding van deze regeling, op .lava
en Madnra op 1 April 1899 en in de bezittingen daarbuiten eene
maand later, was wegens vervroegde betaling van vendu-acceptatiën bij de landskassen ontvangen f7855, tegen f 27060in 1898,
Daar de uitgaven voor de inwisseling van de duiten (zie afd. II
van dit hoofdstuk), met het oog waarop de landskassen versterkt
waren door de uitzending van zilveren en koperen pasmunt
(verg. vorig verslag, blz. 167), belangrijk minder hebben bedragen dan de daarvoor gemaakte raming, en ten gevolge van
verschillende andere omstandigheden . waaronder in bet bijzonder
te vermelden zijn de geringere koffieoogst dan waarop bij de
begrooting voor 1899 was gerekend en de in November 1898
bevolen staking van de bevloeüngs- en afwateringswerken in de
Solo-vallei, waren de landskassen in Indië overvnld geraakt,
hetgeen in 't laatst van 1899 deed besluiten o.n geleidelijk , naarmate in Indië belangrijke sommen konden gemist worden, deze
herwaarts te doen overmaken om in mindering te strekken van
liet debet der Indische rekening hiertelande en daardoor de
uitgifte van vlottende schuld, voor zooveel het aandeel van
Nederlandsch-Indië betreft, te beperken. Tot op het tijdstip
van afsluiting van dit verslag was dientengevolge in 't geheel reeds f' 9 millioen herwaarts overgemaakt. De overmaking geschiedde tot dusver door de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij . deels telegraphisch, namelijk voor
een bedrag van f' 8 millioen Indisch Courant, tegen den koers
van 100/ 8 pet., ten gevolge waarvan hier te lande gestort werd:
op 28 Februari 1900 f 2 002 500 , op 5 en B Mei telkens t I 501875
en op 28 Juli f 3 003 750, deels, namelijk voor een bedrag van
f 1 millioen Indisch Courant, in6/maands wissels, afgegeven op
eer.stgenoeinden datum tegen den k >ers van I01*/i . en waarvoor
dus op 28 Augustus zou zijn te ontvangen f 1 017 500. Daar
') Dat betreffende de vekeniner over 18% is aan de Tweede Kamer der
Stat> m-G«Wl»al Ingediend onder dsgteekenlng van l t November 1899 (Zitting
1899-11)00—106).
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

1900 — 1 9 0 1 .

nog versterkt met f 1 0 0 3 030.31.

Het debetsaldo der rekening met 's Rijks schatkist, dat van
f 3'' millioen op uit. Januari 18P9 in de daarop gevolgde vijf
maanden over 't algemeen steeds stijgende was geweest, zoodat
het medio 1899 f9* millioen beliep, vervolgens op nlt: Juli f 8 ' e n
op uit. Augustus f9 millioen (verg. vorig verslag, blz. 151), nam
vooral in den aanvang van 1900 nog verder toe. doch kon
daarna , zo als uit onderstaand vervolg-overziebt blijken kan ,
van lieverlede tot kleinere verhoudingen worden teruggebracht,
waartoe uit den aard der zaak de bovenbedoelde overmakingen
in belangrijke mate bijdroegen. De rekening met het Departement van Financiën ter zake van de aldus uit 's Rijks schatkist
aan de Indische geldmiddelen verstrekte voorschotten — bij de
wetten van 31 December 1898 en 3<i December 1898 (Ned. 6>t.
1898 n . 330 en 1899 n°. 319) voor 1899 bepaald op een maximum van f 18 en voor 1900 op een maximum van f 19 millioen —
wees namelijk bij het eind van onderstaande twaalf ma inden voor
het Departement van Koloniën de navolgende debetsaldo's aan :
alt.
..
„
.,
..
„

September 18(19 f 8 416 4Ü7
Octoher
9 97a 4<!5
.November „
8 n:,i |S9
December
..
II4S09M
Januari
tt'ou
IOSS7 908
Februari
„
13 470 4)0

tilt
.
„
„
,.
,,

Maart !!»• 0 t' lOtStSSS
April
„
ISSSSS7S
Mei
„
tl 500 184
Juni
„
II1SSS80
Juli
,.
608V97S
Auguatua„
SSS9997

Met inbegrip van f 2646,57 rentevergoeding aan de Nederland>ehe Handelmaatschappij wegens vervroegde storting van de
netto opbrengst der op 27 September 1>:99 gehouden gouverneinents-tinveiling , is over 1899 voor rente .Ier vlottende schuld
betaald f 812980,98 (over 1898 f 700 774.01 ) , namelijk aan
rente van sehatkistpromessen (over een gemiddeld bedrag van
bijna f 7 millioen) f298154,72, hetgeen neerkomt op ruim 4 / 4
pet. 'sjaars, en het overig bedrag, ad t 12 179,09. wegens
aandeel van Nederlandsch-Indië in de renten over de voorschotten
door de Ne lerlandsche Bank aan 's Rijks schatkist verstrekt op
den voet van art. 11 bis van baar octrooi (Ned. St. 1888n . 122).
\ oor het geval de thans niet meer overvulde Indische kassen
in den verderen loop van 1900 voor korten tijd versterking
mochten behoeven , werd de directeur van financiën bij gouv.
besluit van 10 Juli 1900 n . 2 gemachtigd om gedurende gemeld
jaar, voor niet langer en tot niet grooter bedrag dan volstrekt
noodig zou blijken, op den voet vau art. 16. laatste lid, van
het octrooi der Javasche Bank (St. 1891 n". 49), d. i. tegen ten
hoogste 2'/j pet. rente 'sjaars. bij die instelling gelden op te nemen
tegen onderpand van gouvernementsproducten, en wel zoodanig
dat aan den verkoop of' de afscheping daarvan geen belemmering
wordt in den weg gelegd.
Aan de van December 1899 dagteekenende aanvraag der Indische Begeering om aanmunting en uitzending van Indische
zilveren pasmunt tot een bedrag van f 138501)0 is intusschec
in een zestal zendingen gedurende de maanden Mei t m A'tgustus jl. voldaan: verg. afd. II . £ 1 , van dit hoofdstuk.
S, 8.

/ erkoop run prodveten.

Veilingen. De in 1899 hiertelande door tusschenkomst "Ier
Nederlandsche Handelmaatschappij voor gouvernementsrekening
geveilde producten bestonden uit 193408 pikol .lava- en 166U
pikol Menado-koffie. 160565 pikol Banka-tin en 850286 K.i>.
kinabast. De totaie bruto opbrengst, ad i 22818895, liet, na
aftrek van de kosten van aflading in Indië, vervoer over zee
en verkoop (dus ongerekend de in Indië gedane uitgaven , waaromtrent opgaven per oogstjaar worden verstrekt in de bij hoofdstuk O behoorende tabellen), ten bedrage van f 1 353858, een
netto provenu van f21404 542 over. Voor gespecificeerde opgaven omtrent een en ander zie bijlage CC.
Over de op Java en te Padang gehouden koffieveilingen en
over den verkoop in Indië van Ombilien-kolen wordt gehandeld
respectievelijk in afd. I en II van hoofdstuk O.
Betrachtingen. Evenals in 1898 had gedurende 1899 bet vervoer van gouvernementsproducten uit Indië' herwaarts uitsluitend
plaats met stooiusehepen van de maatschappijen .Nederland" en*.

[5. 2.J
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„Rotterdamsche Lloyd ", op ilen voet van d« met die Maatschappijen voor bot tijdvak ] .limi L805—uit.Mei 1900 geslotenorereenkmusten. Hit getal beladingen bedroeg in Koomichepeu ,
welke ia den contractueelen maildienst vertrokken, 50. en in
zoogenaamde extra-booten 22. Op deze 72 reizen werden herwaarts
versobeepl 5080 laat koffie, 5822 last tin en '543 last kinabast.
Omtrent de betaalde Trachten zie bijlage Dl).
Van de op 28 Mei 1900 met de genoemde Maatschappijen gesloten nieuw.' éénjarige contracten voor bet vervoer van gouvernementsprodneten uil Indië herwaarts is reeds gewag gemaakt
op lil/. 94/96.
Auuranliën. Van de in 1899 door.de Nederlandsehe Handelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten , die, berekend
naar de pri.izen op de tijdstippen van veracheping, eene «raarde
vertegenwoordigden van f 20 928891 , was tegen zeegevaar verzekerd geweest eene wamde van f 4 8 4 8 3 . waarvoor wegene
premie betaald was f 1788. Alleen op de eigen riiieo van hut
Gouvernement (over eene waarde van f20779024 in stoom-en
f 100 884 in zeilschepen) werd zesschade beloopen , en wel ten be«
drage van f 18 201,7» (verdeeld over 18 ladingen in gtoomschepen).
In den sedert 1881 (zie het verelag van 1882. bis. 151) gevolgden regel om de verzekering tegen ceegevaar van de herwaarts te vervoeren gouvernementsproducten te beperken totdat
deel der lading hetwelk in zeilschepen eene waarde van f 500000
en in stoomschepen eene waarde van f600000 te boven gaat,
met dien verstande dat bij afladingen in stoomschepen de gouvernementsrisico alleen op de ingeladen koffie en kina werd
toegepast, terwijl liet tin onverzekerd bleef', is in Januari 1900
in zoover verandering gebracht, dat voortaan te-en zei schade
zal worden verzekerd al wat boven eene waarde van f'000 000
in hetzelfde stoomschip is afgeladen , onverschillig uit welke
producten de gouvernementslading is samengesteld.
§ I
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Vernarate middelen.

0 pi u ra p a e h t.
Java. In 't laatst van 1899 behoefden voor de nog bestaande 14
paehtperceelen van .lava (met inbegrip van de Lampongxche Districten) geene nieuwe verpachtingen plaats te hebben . zonde in 13
van die pereeelen de pacht afgestaan voor den driejarigen termijn
1898 t in 1900 en (verg. vorig verslag, blz. 154) in Kediri voor
twee jaren (1899 en 1900). Volgens de pachtvoorwaarden hadden
de pachters voor 1899 aanspraak op ten hoogste 119460 katti
rinr opium uit 's lands voorraad . doch weder beschikte geen
hunner over de geheele hem toegestane hoeveelheid : Blechts i;j
2 pereeelen werd ruim 96 pet. daarvan genomen, echter in al de
andere minder, soms zelfs belangrijk minder: zoo bijv. in Rembang en Pekalongan slechts circa 33 en circa 40 pet. I n ' t geheel
beliepen de verstrekkingen 69985 katti, dat is dooreen genomen
ruim 58 pet. der gezamenlijke maxima, terwijl in 1898. toen
deze laatsten bepaald waren op 121 200 katti (bij de nieuwe
verpachting voor 1899 en 1900 inKeliri was aldaar bet maximum
verminderd), de verstrekkingen in deselfde 14pereeelen beliepen
ti8S99 katti (bijna 57 pet. der gezamenlijke maxima). Voor opgaven nopens elk perceel in het bijzonder, ook wat betreft de
toegestane en de verstrekte hoeveelheden aan Levantsch en aan
Bengaalscb opium, zij verwezen naar bijlage E E , tabel I. Hieven
in 1898 en 1899 de verstrekkingen van opium uit 's lands voorraad vrijwel stationnair (voor 8 pereeelen beliepen zij in 18)1
ruim 7 pet. meer dan in 1898, doch in 6 pereeelen ruim 0 pet.
minder dan t o n ) , gedurende elk der jaren van den pachttennijn
1895 tin l s -'7 •'.•aren zij hooger geweest, namelijk achtereenvolgens 84581 . 72717 en 69858 katti. d. i. gemiddeld per jaar
75 ')27. Hij het einde van dien pachttermijn werd echter van dit
ruw opium aan den lande ternggeleverd 3182 katti. zoodat door
de pachters in voormelde 14 pereeelen aan wettig opium toen
werkelijk «ras verbruikt gemiddeld 74 500 katti'per jaar. Over
- en 1899 is zoodanig gemiddelde niet op te geven, omdat van
teruglevering eerst sprake is bij afloop van den pachttermijn (over
den eenjarigen pachttermijn 1898, die alleen voor Kediri gold,
werd ternggeleverd 571 katti of bijna 6 pet. van hel voor dat
jaar aldaar verstrekte).
Het debiet der pachters zou. volgens de van hen afkomstige
opgaven, bedragen hebben, aan heraut opium, in 1898 747 5!r>
%n in 1899 7:S:io77 thail, gelijkstaande met respectievelijk 46721
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en 45 817 katti. In de aangehaalde tabel I worden als gewoonlijk
aangetroffen eene berekening op hoeveel de katti ruw opium
den pachters aan pachtsom en verstrekkingsprijs te staan kwam,
en verder eene aan inlichtingen der pachters ontleende becijfering
tegen boeveel zij het bereid opium debiteerden , zoowel in bet groot
(per thail van ' „ katti) als in het klein (per matta van ' lll0 thail)eu
op welke prijzen dit neerkwam berekend per katti in ruwen staat.
Tabel II van bijlage EE bevat eene statistiek der in 1899 gedane aanhalingen van opium, en wel, voor zooveel de verstrekte gegevens het toelaten, afzonderlijk voor bet paohtgebied
en voor de gewesten of streken die voor het opium gesloten zün.
Daaruit blijkt dat in het pachtgebied 368 aanhalingen werden
gedaan (8 meer dan in 1898) ) en in de verhullen kringen 837
(13 meer dan in 1898) of' te zamen 700, i n ' t geheel betrekking
hebbende tot ruim 8 katti ruw en 65 katti bereid opium (gelijk
ti' stellen met 130 katti in ruwen staat), terwyl in 1898, ondanks het kleinere getal aanhalingen, de hand gelegd werd,
zonder nog het aangenaaide in Soerabaija mede te rekenen , op
407 katti ruw en 178 katti
bereid opium, in 't geheel dus 823
katti ruw opium. Ruim :! ( van het in 1899 aangehaalde. namelijk 105 van de 188 katti, was aangetroffen in het pachtgebied en tevens in de binnen het pachtgebied geënclavi erde
verboden kringen (waar alleen 208 overtredingen werden geconstateerd, alle slechts luttele hoeveelheden bereid opium of'overblijfselen van gerookt opium betreffende). De overige 33 katti
werden, bij respectievelijk 24 en 105 aanhalingen, ontdekt in
de gewesten Bantam en Preanger Regentschappen, die in hun
geheel verboden kringen uitmaken.In laatstgemeld gewest werd
de hand gelegd gezamenlijk op ruim 32 katti (81 .. katti minder
dan in 1898) en in Hautain i n ' t geheel op ruim 1 katti (evenals
in 1898). (Jroote aanhalingen . zooals eenige in 't vorig verslag
zijn vernield, kwamen in 1899 niet voor. Do grootste was eene
van ruim 15 katti bereid Opium te Handong (Preanger Regentschappen). In Cheribon werd bij een van over zee aangekomen
inlandschen passagier ruim 4 katti ruw opium aangetroffen, en
in Keinbaug lafdeeling Toekan) deed ziel: eene aanhaling voor
van bijna 2'/i katti bereid opium. De overige aanhalingen betroffen alle kleinere hoeveelheden. De in overtreding bevonden
personen waren inlanders of Ohineezen.
In verband met de uitbreiding der gewone politie op de reeds
genoemde hoofdplaats Bandong (zie blz. 78 hiervóór) werd
in April 1900 overgegaan tot het, buiten dienst stellen van
het aldaar bescheiden personeel voor de opiumrecherche (een
Enropeescb ambtenaar en twee oppassers). Ook in .lapara is de
speciale opiumpolitie, tegelijk niet het personeel dat er in het bijzonder belast was met liet bewaken van de kust tegen den opiunisluikhandel, welke bewaking, zooals reeds in 't vorig verslag (blz.
156) is aangeteekend, als van zeer twijfelachtig nut beschouwd
werd , ingetrokken (October 1SU9), en is daarentegen overgegaan
tot eene tijdelijke versterking van de gewone politie met 12
mantri's, 6 hoofdoppassers en 12 oppassers.
De vijf voor de opiumrecherche aangewezen stoomschepen
bleven in de .1 ava-zee . Straat Madura en Straat Hali kruisen ,
visiteerden voor zooveel noodig de op zee of onder den wal aangetroffen prauwen, onderzochten de passen en brandmerken,
geleidden verdachte wangkangs van Bah' naar Soerabaija, enz.
De Tagal maakte ook een paar reizen langs -Java's zuidkust.
Slechts een enkele maal werd er op een bepaald doel gekruist,
namelijk op eene van Singapore verwachteprauw, welke, volgens bericht van ons consulaat-generaal aldaar . eenige honderden
katti opium aan boord zou hebben, bestemd voor Samarang,
van welk vaartuig echter geen spoor viel te ontdekken , terwijl
ook niets vernomen werd van vermoedelgken invoer van sluikwaar in de omstreken van de gesignaleerde plaats De snelvarende stoomschepen Argus en Cycloop waren in het bijzonder
aangewezen voor het convoijeeren naar Tandjong l'riok en
andere havens op Java van stoomschepen , komende van Singapore. De tot genoemde twee schepen behoorende stoomsloepen
bewijzen goede diensten voor bet onderzoek langs de kustlijn
en bij het invaren van kreken. De rompen dier sloepen moesten
in 1899 geheel worden vernieuwd. De Argus onderging eene
belangrijke herstelling door de vernieuwing van hare vhiiupijpen.
Volgens de daaromtrent van ons consulaat-generaal te Singapore ontvangen opgaven . ontleend aan verklaringen der afsehepers, zouden in 1899 van daar naar Hali 807 en naar Makasser 557 kisten opium zijn verscheept (tegen respectievelijk
i Hierbg,eveaals i>ii de voortaande opgaven, niet neer gerekend Boerabng*,
in welk gewest niet 1 Januari ïste.i de regie is iagevo rd
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1001 en 467 kisten in 1898), welke opgaven vrijwel overeenstemmen met de onzerzijds gehouden aanteekeningen betredende
de OUtsoheepte partijen, welke voor Bali een totaal van 821 en
voor Makasser een totaal van 547 kisten aanwezen.
De aanzuivering van hetgeen de p a c h t e n aan den lande verschuldigd waren wegens pachtsom (f 8 770 71l>) en wegens aan
hen verstrekt opium (f 201)9560) had in 1809 geregeld plaats.
Achterstand ter zake was op 1 J a n u a r i 1900 n i e t aanwezig. H e t
verstrekt opium , waarvoor de pachters f 30 per katti hebben
te voldoen, kostte den l a n d e , wat het Levantsch opium betreft,
f 0 , 9 8 * , en wat de Üengaalsche soort betreft f 9,20 per k a t t i ,
zoodat, daar de verstrekkingen van 1899 bestonden u i t 8 3 2 0 0
katti van de eerste en 36 785 katti van de andere s o o r t , onder

de bovengenoemde som van f 2099550 aan winst begrepen was
f 1529 2:*).
In mindering vin over de jaren 1897 en vroeger den lande
nog aankomende \ orderingen betreffende sommige opiumpaehtpereeelen werd , blijkens tabel I V van bijlage ÉR , gedurende
1899, voor zooveel .lava en Madura betreft, nog geïnd f'13 392
(voor de buitenbezittingen was dit cijfer f 11049).
Buitenbezillingen. Van de vier g e w e s t e n , waar hetzelfde pachtstelsel werkt als op .lava, namelijk Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen , Palembang en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
liep alleen in laatstgenoemd gewest de pachttermijn met 1899
ten einde. E r moest dus alleen voor dat gewest eeue nieuwe
verpachting worden gehouden , hetgeen, behoudens de vermeerdering van het aantal verkoopplaatsen van 15 tot 16 (in verband
met de vestiging in de afdeeling Amoentbai van eene nieuwe
l a n d b o u w o n d e r n e m i n g , werkende met Ghineescbe koelies) geschiedde o]) dezelfde voorwaarden als in 189S. Kchter had t h a n s
(verg. St. 1899 n". 195) de opveiling plaats voor een tijdvak of
van l ' / 4 of van 2' \ j a a r , en zulks in verband met het op blz. 154
van 't vorig verslag bekend gesteld voornemen om het allengs
daarhenen te leiden , dat de één- of meerjarige pachttermijuen
der verschillende landsmiddelen niet meer met het begin en het
einde wan eenig kalenderjaar samenvallen . maar het tijdvak
omvatten van 1 April van eenig j a a r tot uit. Maart van een der
daaropvolgende .jaren. Zooals in de laatste jaren voor dit middel
in de Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo telkens liet geval
was geweest, viel de verpachting wederom ongunstig uit Bjj
de eerste opveiling werd niet meer dan f (3120 sjaars geboden
voor het kortere . en f 9iS00 ' s j a a r s voor het langere tijdvak.
Bij de daaropvolgende herverpachting bij inschrijving, welke
alleen voor 1'A j a a r . d. i. voor het tijdvak 1 J a n u a r i 19(10 t rn
uit. Maart 1901 , gehouden werd . kon als pachtsom , berekend
per jaar, f 10 572 bedongen w o r d e n , tegen welke bieding —
ofschoon nog altijd f 2628 minder dan voor 1899 verkregen
was — de pacht werd gegund.
Tot dusver is het gou vernemen tspachtgebied in de Z u i d e r - e n
Oosterafdeeling van Borneo beperkt geweest tot de onder ons
rechtstreekscli gezag staande gedeelten van het gewest. In beginsel is echter besloten om van de vorsten en grooten van het
zelf besturend gebied a l d a a r , tegen schadeloosstelling, nevens de
tolreehten o. m. ook het opiummiddel over te nemen en daarna
van gouverneinentswege te verpachten.
Gedurende 1899 nam de pachter van Benkoelen de volle hoeveelheid o p i u m , waarover hij als maximum mocht b e s c h i k k e n ,
jil. 540 katti. I n de andere drie gewesten waren de verstrekte
hoeveelheden ver beneden de toegestane maxima. De pachter
van Suinatra's W e s t k u s t volstond niet 45 pet , die van Palemb a n g niet 70 pet., en die van de Z u i d e r - e n Oosterafdeeling van
Borneo mei ruim 28 pet. van de verstrekbare hoeveelheden. In
ds vier gewesten beschikten de pachters in 't geheel over 7^42
katti (J812 van de Levantsche en 50110 van de Bengaalsche
s o o r t ) , tegen 8492 in 1898, terwijl de maxima , evenals in 1898,
gezamenlijk bedroegen 15 4 10 k a t t i . hieronder 2000 katti wegens
het aan den pachter ter Sumatra's Westkust toekomend uitsluitend recht tot invoer van opium in het aan 's Gouvernements*
pachtgebied aldaar grenzend landschap Troemon. Verdere bijz mderheden aangaande de pacht in genoemde vier gewesten worden
aangetroffen in tabel III van bijlage BK.
Het aantal aanhalingen bedroeg er in 1899 , zonder te rekenen
enkele ter Sumatra's Westkust betreffende onbeduidende hoeveelheden m o r p h i n e , 5 2 , zijnde 19 meer dan in 1898. Dok de
aangehaalde hoeveelheid , ruim 102 katti (alles herleid naar het
gewicht in ruwen s t a a t ) , overtrof die van 1898, welke slechts
p. m. 20 katti bedroeg, liij twee gelegenheden werd eeue groote
hoeveelheid ruw opium a a n g e h a a l d , nl. ter Sumatra's West-
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k u s t eenmaal 14 katti en in de bovenlanden roti P a l e m b a n g ,
waar de pachter klaagde over sluikhandel uit Benkoelen, 45
katti ineens. In Benkoelen had slechts één aanhaling p l a a t s , en
wel van 2 ' 2 thail bereid o p i u m , en uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo wordt bericht dat er in 't geheid 8 thail
en 16'/i niatta bereid opium werd aangehaald.
Elders in de buitenbezittingen , voor zooveel aldaar vanwege het Gouvernement het recht tot den verkoop van opium
wordt verpacht, zijn de pachters niet aan maxima gebonden en
hebben zij zich het opium aan te schaffen buiten bemoeienis
van den l a n d e , u i t g e n o m e n , wat dit laatste betreft, de pachters
in Menado en T e r n a t e , die zich uitsluitend van opium u i t ' s lands
voorraad hebben te voorzien. ) JNieuwe paohtcontracieu, ingaande met 1 J a n u a r i 1900, werden gesloten : voor 2 ' « j a a r (dus
tot uit. Maart 1902) met betrekking tot do gewesten Oostkust
van S u m a t r a , Westerafdeeling van B o r n e o , Celebes en onderhoorigheden en Tiinor en onderhooriglicden , zoomele voor de
Minahassa (residentie .Menado), e n v o o r l ' / i jaar met betrekking
tot de Banda-eilanden en Ternate.
Zooals blijken kan uit bet overzicht in tabel III van bijlage
E E . waarin de pachtsommen per j a a r zijn opgegeven , bedong
in al de genoemde s t r e k e n , uitgenomen Banda en T e r n a t e , de
pacht thans meer dan voor de atloopemle termijnen was verkregen ; vooral was dit het geval in de Westerafdeeling van
Borneo. w a a r . door eeue in de laatste jaren ongekende concurr e n t i e , de pacht met p. m. MO pet. steeg (van f 75420 t o t f 98040
per j a a r ) , zoodat de in 1896 ingetreden daling bijna geheel herwonnen werd. De pacht bleef in dezelfde handen. In T e r n a t e ,
waar de p a c h t , beperkt als zij is tot de gouvernementsvestiging
o]) het eiland T e r n a t e . uit een geldelijk oogpunt van weinig
belang i s , daalde de opbrengst met meer dan de helft (van f 8640
tot f 1768 per j a a r ) , terwijl on de Banda-eilanden, welke voor
de bestrijding van den sluikhandel i n zeer ongunstige omstandigheden verkeeren, opnieuw minder dan de vorige maal bedongen
werd (tegen f 4 0 5 0 0 voor elk der jaren 1896 t/m 1898 en f 27 000
voor 1899, kon thans slechts f 2 1 0 0 0 per jaar worden verkregen).
Buiten de Banda-eilanden werkt in de residentie Amboina de
opiumpackt enkel op de gewestelijke hoofdplaats en te Kajeli op
Boeroe. In de overige gedeelten van het gewest zijn namelijk
i n v o e r , b e z i t , vervoer en verkoop van opium v e r b o d e n , d o c h ,
in verband met de plaatselijke omstandigheden en de beperkte
middelen van toezicht, is dit verbod niet krachtig genoeg te
handhaven. '-)
N a aftrek van de opgegeven v e r m i n d e r i n g e n , voor B a n d a ,
Ternate en (zie hooger) de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,
gezamenlijk bedragende t' 11 100, werd. door de stijging elders
(in 't geheel f 6 3 570) ten slotte nog een voordeelig verschil m e t
het voor 1899 bedongene verkregen van f 5 2 470. waarbij voor
de laatste tien maanden van 1900 nog komt f 288 8 0 0 , als gevolg van de ordonnantie van 2 J a n u a r i 1900 (St. n". 2) , w a a r b i j ,
met i n g a n g van 1 Maart 1900, de in de laatste jaren in de
Onderhoorigheden van Atjeb geheven belasting (ad f 8 per katti)
op den — alleen aan liceutiehouders vergunden — invoer van
opium vervangen werd door verpachting van het opiummiddel
ten bate van den l a n d e , en wel volgens zoodanig stelsel a l s ,
met inachtneming van de in de Atjehsche onderhoorigheden
bestaande toestanden , voor h a n d h a v i n g vatbaar werd geoordeeld ,
d. i. verpachting van het uitsluitend recht tot invoer (enkel ,
als tot d u s v e r , in de voor den algemeeuen handel opengestelde
haven?). doch met beperking van hei monopolie van verkoop
van ruw of bereid opium tot den kring der gouvernementsetablissementen. E c h t e r is den pachter vrijgelaten buiten die
kringen op eigen risico opium te verkoopen of t e doen verkoopen.
Overigens zijn buiten de plaatsen onzer vestiging tot bet verkoopen en bereiden van opium bevoegd , mits het opium afkomstig
zij van den p a c h t e r , alle personen, hetzij van Atjehschen of van
anderen landaard . die als onderdanen van de hoofden der verschillende landschappen worden aangemerkt. De hoofden/elven
— en dezer waren h e t , die tot dusver de licenties tot invoer
aanvroegen en dan iiet opium öf voor eigen rekening debiteerden , öf het debiet door middel vau verpachting dan wel op andere

M Iliui werd in 1899 ventrekt respectievelijk 412!,'i en st) katti, tegen
880 in 87'/i katti ia 1898 talles Bengaalscfa opium).
:
i liet voor een deel v.m hi t selfbetturend gebied der residentie Ui oado
reeds bestaande verbod van Invoer van opium (en sterke dranken) is b(| ordonnantie v u '.) Hei 1900 (St. u'. 149) uitgestrekt tot bet landschap Maoeton
in de Tomini-bochl (verg, bi/. .'i'.i hiervóór).
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wij/.c door derden lieten exploiteeren — zijn nu niet meer tot
den verkoop van opium gerechtigd, maar, als vergoeding voor
het gemii 'Ier liiui dientengevolge ontvallen inkomsten , zijn
hun ■ehadeloosstellingeii toegelegd tot een gezamenlijk bedrag
van f60958 'ejaan (aan de hoofden ter Noordkutl f539766,

ontslagen te worden. Voorstellen om hierin toe te stemmen en
om nog in de laatste maanden van 1900 over te gaan tot eigen
heffing bij al de genoemde sluizen waren , op het tijdstip van
afsluiting van de Indische mede leelingen voor dit hoofdstak,
te Batavia in behandeling. Aan die voorstellen is een nader
onderzoek voorafgegaan wat betrelt de v r a a g , of de prauweuvaart de voorgenomen uitbreiding van de heffing tot de twee
nieuwe sluizen wel zou kunnen d r a g e n , welke v r a a g , vooral
1
uu afwijkingen van het tarief zijn afgesneden , bevestigend is
'. beantwoord, ook uit aanmerking vin de voordeden door de
nieuwe kunstwerken teweeggebracht, bestaande niet alleen in
bekorting van de prauwreizen door verhoogden waterstand,
maar ook hierin dat met minder bemanning kan worden volstaan.
Met betrekking tot de pacht der paudhuizen is de uitvoer
baarheid van het denkbeeld van exploitatie in eigen beheer,
in Indië aan de orde gesteld. De daarover gevoerde gedachtenwisseling heeft doen zien dat de zaak niet zoo spoedig tot eene
beslissing is te brengen , omdat nog eerst een grondig onder
zoek naar verschillende punten behoort plaats te hebben , wil
men met wezenlijke kennis van zaken zich een oordeel vormen
over deze zoo voor de leenende bevolking als voor 's lands kas
belangrijke aangelegenheid. Blijkens een bericht van Augustus
j l . bestond het plan om zoodanig onderzoek te doen instellen
door een specialen a m b t e n a a r , bij voorkeur door een ervaren
ambtenaar van het biunenlandsch bestuur.

aan die ter Oostkust f 1 9 2 U 0 , e n aan die ter Westkust f 11 9(10).
De verpachting heeft voor de eerste maal plaats gehad voor
het tijdvak 1 Maart t m uit. December 1900, ten einde de
pacht tegelijk te doen afloopen met die in de atdeeling Öroot»
A t j e h , waar het loopend coutract geldt voor de jaren 1898 t m
19Óo. De verkregen uitkomsten ( f 2 8 8 8 0 '■ maande) hebben de
raming ver overtroffen : bij het voordragen van den maatregel

toch werd slechts gerekend op f 18000 '■ maand*. Daar het nu
afgeschafte licentierecht over 1898 opbracht f 52 380en over 1899
f 4 1 2 0 5 , dus over die twee jaren gemiddeld f 4ti82b per j a a r of over
tien maanden f 8 9 0 1 9 , en aan de hoofden over 1900 viel uit te
keeren % van f' 00 950
f' 50 797, blijkt dus de nieuwe rege
ling over •/( van 1900 een voordeelig verschil met <le tot dusver
bestaande te hebben opgeleverd van 1' 198 981.
De over 180!' ter zake van de opiumpacht in de verschillende
buitenbezittingen verschuldigde bedragen, namelijk f 8 6 6 6 0 4 8
wegens pachtsommen en f' 240017 wegens koopprijs van opium
uit 's lands voorraad (op welke verstrekkingen de winst voor
den lande bedroeg f' 179 290), werden naar behooren aangezui
verd. Bü het einde van het jaar bestond dan nok nergens
achterstand.
Andere

verpachte

middelen.

Java en Madura. Zooals nader meer in bijzonderheden kan
blijken uit tabel 1 van bijlage F F , kwamen voor eene nieuwe
verpachting — hetzij voor het tijdvak van 1 .Januari 1900 t m
uit. Maart 1 9 0 1 . hetBJj voor het tijdvak van 1 J a n u a r i 1900
t m uit. Maart 1902 — van de onder dit hoi dd bedoelde zooge
naamde kleine m i d d e l e n , waartoe voor "t laatst nog de pacht der
varkenslacht in één gewest (Kadoe) behoorde (verg. vorig verslag,
blz. 157), alleen i n a a n m e r k i n g de slechts in de gewesten Batavia,
Sainarang en Soerabana bestaande pacht der Chineeschê dobbel
spelen . sommige overvaarten, het, middel waijangspelen, dat
alleen iu Batavia w e r k t , en voorts, wat d e p a n d h u i z e n b e t r e f t ,
slechts een zevental van de elf' die voor 1809 wegens gemis
aan gegadigden on verpacht waren gebleven (de vier andere
werden ingetrokken).
I n verband met het geringe aantal nieuwe verpachtingen
toonen de totaalcijfers van de verschillende z. g. kleine pachtmiddelen voor 1900 dan ook weinig verschil niet de pachtsommen
over 1899. Voor alle gezamenlijk beliep het totaal der pachtsommen voor 1900 op Java en Madnra f 1 6 3 9 0 0 8 , tegen
f 102:5 057 voor diezelfde pachtmiddelen over 1899.
De aanzuivering.van laatstgemeld bedrag en van de pachtsom
men . meerendeels alleen over J a n u a r i en Februari 1899 (zie
vorig verslag, bijlage GrG), ter zake van de pacht der varkenslacht vond over het algemeen naar belmoren plaats !>ij het
einde van 1890 toch was door 23 pachters . (ingerekend de boeten,
over dat j a a r gezamenlijk nog verschuldigd f 2 7 2 6 3 , welke
som in de eerste helft van J a n u a r i 1900 ten volle werd gekweten.
()p de nog vorderbare achterstanden over vroegere pachtjaren —
over het tijdvak 1885 t/m 1808. ter zake van de kleine mid
delen op J a v a en M a d u r a , bij het einde van laatstgenoemd j a a r
bedragen bebbendf f' 98 750 — werd in 1809 aangezuiverd f 3808
(zie daaromtrent tabel I I van bijlage FF).
In verband met het gereedkomen in de residentie Soerabaija van
de sluis werken t c G o e b e n g enGoenoengsari, waardoor de prauwenvaart op de Soerabaya-nvier in het droge jaargetijde zeer wordt
vergemakkelijkt. is m overweging genomen aldaar schut- ot'doorvaartgelden te hellen, en zulk~ in hoofdzaak volgens her tarief
zooals dit geldt voor de met de nieuwe sluizen één complex
vormende slui/.en Melirip en Gedek , bij welke de heffing van
Bchutgelden verpacht is. De voorkeur is echter gegeven aan
eene
rechtstreeksche
heffing, en daarop is reeds gerekend bij
de Indische begrootinü voor 1000. evenals op het plan om
daartoe zoodra mogelgk ook over te gaan met betrekking tot
de twee laatstgenoemde sluizen. Aan het licht is gekomen dat
de pacht aanleiding gaf tot onregelmatigheden . met het gevolg
dat in den regel de prauwvoerders bijkans dubbel zooveel be
taalden als verschuldigd was. Hieraan i s , nadat iu het najaar
van 1899 eene strafrechtelijke vervolging zonder succes was
gebleven , door administratieve regelingen aanstonds een einde
g e m a a k t , hetgeen den pachter heeft aanleiding gegeven om
stappen te doen ten einde van de tot uit. 1901 loopende pacht

:

Omtrent de gedurende het afgeloopen jaar ten aanzien van
dit pachtmiddel geconstateerde overtredingen bij de 350 op Java
en Madura door pachters geëxploiteerde beleenings-inrichtingen ! ) — in 't geheel zyn er (zie de gewestelijke opgaven aan
den voet van voormelde tabel I) 301 t o e g e s t a a n , maar voor een
11 tal waren geen gegadigden te vinden — zijn de volgende
opgaven ontvangen.
Ter zake van beweerde overtreding door de pachters van
het rentetarief werden in 1890 iu 7 van de 22 gewesten 34
klachten berecht, niet 39 beklaagden (alleen 14 in Soerabaija
en 12 in Pasoeroean), waarvan 18 niet geldboeten en 1 met
dwangarbeid buiten ilen ketting gestraft en de overigen vrij
gesproken werden. Overtredingen van ( l e b e p a l i n g e n , regelende
de liijhonding der boeken . werden in 7 gevallen geconstateerd
met 8 beklaagden. Van 2 beklaagden was de zaak bij de af
sluiting van de Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk nog
h a n g e n d e ; van de ü andere werden er 3 vrijgesproken en de
overige 3 veroordeeld tot geldboeten. In de nog van 1898 dagteekenende zaak werd de beklaagde van rechtsvervolging ont
slagen.
Gevallen van verlies of beschadiging van panden , o. a. ten
gevolge van diefstal of b r a n d , kwamen eenige malen voor. De
beleeners werden steeds schadeloos gesteld wanneer de inge
stelde klacht g grond bleek. Wegens het niet teruggeveu van
de voor voldaan geteekende strook van het pandbriefje werden
10 personen voor den rechter gedaagd. In de zaak van één
hunner was bij het einde des j a a r s nog geen uitspraak gedaan ,
terwijl de overigen geldboeten beliepen. Wegens overtreding
van de voorschriften betreffende den verkoop van niet tijdig
geloste pauden werden 4 vervolgingen ingesteld, die alle, op
één na (waarin vrijspraak volgde), veroordeeling tot geldboeten
ten gevolge hadden.
In het reglement voor de pacht werd bij ordonnantie van 9
Augustus 1900 (St. n . 217) op een ondergeschikt p u n t wijziging
gebracht ter wegneming van eene leemte.
BuüenbenUingen. In de sedert 1 April 1890 (zie vorig verslag,
blz, 158) bij het gouvernenientspachtgebied ingelijfde atdeeling
Tamiang (residentie Oostkust van Sumatra), waar toen in werking
zijn getreden de pachten .dobbelspelen'', (Varkenslacht" en
r pandhuizen ", is met 1 April 1900 (St. n°. 58) ook ingevoerd
de pacht van het gedistilleerd. Bij deze gelegenheid werden
tevens de tot dusver voor genoemde residentie gegolden hebbende
bijzondere voorwaarden vervangen door het zoogenaamde algemeene drankenpacht-reglement (St. 1S00 n°. 8 5 , juncto 1894
n". 158). behoudens eenige door plaatselijke toestanden gevor
derde afwijkingen.
Dit laatste r e g l e m e n t , door hetwelk nu de
pacht van het gedistilleerd beheerscht wordt in al de gewesten
der buitenbezittingen waar zij bestaat, uitgenomen in Atjeh
'» Overtredingen ter zake van sUndestien nitleenen van kleine sommen
tegen pand kwamen in 1899 op Java M HatefS in G flHwrnlllS SM int licht.
In de 17 gevzllen, waarvan opgaat' is gedaan, wcrdea van d>* 17 beklaagden
3 vrijgesproken, 1:5 veroordeeld tot tenarbeidstelling en 1 tot geMbOPte.
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en onderhoorigbeden, doet <le invoerders en verbruikers van 1'/., .jaar werden opgeveild , een en ander in verband met in
buitenlandscn gedistilleerd minder afhankelijk zijn van den overweging genomen nieuwe regelingen ter zake.
pachter, en regelt duidelijker diens rechten en «1 i*Ï van derden.
Waren in de meeste gevallen de verschillen tusschen de nieuwe
in afwaclitinff vim liet tot stand komen van deze regeling «vai en de bestaande pachtsommen niet aanzienlek, in de gewesten
op de onde foorwaarden de drankenpacht ter Oostkust van Oostkust van Sumatra, Biouw en onderhoorigheden en Kan ka
Siimatrii, met uitzondering van Tamiang, ondershands afgestaan beliep het totaal der pachtsommen, dat over 1899 had bedragen res
voor de eerste drie maanden van 1900 tegen f15 560's maands, pectievelijk f668172, f108 780 en 1(14 272. voor 1900 f948 474,
zgnde nog f' 2325 meer dan de maandelykscbe pachtsom over 1119.loo en f78812. derhalve thansf280802,f 10020enf9540
1899 liail bedragen. Op de nieuwe voorwaarden is nu van 1 meer dan in 1899. Wat eerstgemeld gewest betreft, moet hierbij
April 1900 af zoowel in Tamiang als in de OTerige afdeelingen echter in aanmerking worden genomen dat onder het totaal van
van het gewekt de bedoelde pacht, na eene tweeledige opveihng 1899 voor de afdeeling Tamiang slechts pachtsommen waren
voor één en voor drie jaar, afgestaan voor laatstbedoelden , begrepen over drie kwartalen, en dat in 1000, van 1 April af,
terinijn tegen f 20770 'smaands.
tot de pachtmiddelen in gemelde afdeeling ook gebracht is de
Volgens liet algemeen drankenpacht-reglement, en ook volgena j pacht van het gedistilleerd.
de speciale nog voor Groot-Atjeh geldende voorwaarden . was
Voor de pacht der Chineesche dobbelspelen te Menado, welke
het stoken van gedistilleerd binnen net pachtgebied door anderen na herhaalde vruchtelooze verpachting voor 1899 (verg. vorig
dan den pachter alleen toegelaten in stokerijen van gedistilleerd verslag, blz. J58). ten slotte eerst van OJuia af voor het overig
bestemd voor uitvoer buiten liet pachtgebied. Sedert is echter gedeelte des jaars ondershands tegen niet meer dan f80,50
de wenschelijkheid gebleken om deze bepaling uit Ie breiden in 'smaands was kunnen worden afgestaan, werd voor het tijdvak
dier voege dat de pacht geen beletsel oplevere tegen het op touw 1 Januari 1900 t i n uit. Maart 1901 f150 'smaands verkregen.
zetten van industrieele ondernemingen , welke behoefte hebben Over 1897 en 1898 had het middel achtereenvolgens fGOO en
om zelf den voor haar bedrijf noodigen alcohol te bereiden. Hij f201 's maands opgebracht.
twee ordonnantiSn van ! Juni 1900 (St. n". 169 en 170) is ter
In het gouvernement Sumatra's Westkust kon voor de pacht
zake , ouder de noodige bepalingen tot verzekering van de i echten j der pandhuizen over het tijdvak I Januari 1900 t/m uit. Maart 1902
der pachters, eene voorziening uitgevaardigd door aanvulling , niet meer dan f40476 's jaars worden behaald (f 13 620 minder
zoowel van het voormelde reglement, ook met opzicht tot dan de jaarlijkache pachtsom over 1897 t m 1S99).
de residentie Oostkust van Sumatra, als van de pacntregeling
Over alle kleine middelen gezamenlijk- bedraagt nu het eind
voor Groot-Atjeh.
cijfer aan pachtsom over 1900, zonder de dobbelpacht op Ternate
Met betrekking tot de in het gouvernement Celebes en onder - (zie hiervóór), f 1 865411, zijnde f 294 550 meer dan (volgens ver
hooiïgheden alleen ter hoofdplaats Slakasser werkende pacht van beterde opgaven) over 1899 (verg. bijlage F F , tabel I).
het recht tot verkoop van sagu weer en brom werd bij ordonnantie
Van het in 1899 aan pachtsommen verschuldigde bleef bij
van 27 Juni 1900 (St. n°. 190) tot eene doeltreffender regeling het einde van het jaar van 22 pachters nog iu te vorderen
overgegaan van de straffen legen enkele overtredingen der 120854 (ongerekend de boeten), welke som in de eerste dagen
pachtvoorwaarden bedreigd. De maatregel, die echter eerst in van 1900 werd aangezuiverd op een post van f2867 na, verwerking treedt na het verstrijken van den nog tot uit. 1901 (jchuldigil door den pachter van het gedistilleerd ter Sumatra's
loopenden pachttermijn, is er voornamelijk op gericht om de Westkust. Dezen debiteur, die voldoende waarborgen scheen te
bepalingen tot wering van het clandestien verkoopen van ge j geven voor de behoorlijke aanzuivering van de toekomstige tergiste dranken aan militairen meer tot haar recht te doen komen. < mijnen (het driejarig pachtcontraet loopt uit. 1900 af), werd
Om gelijke redenen, als daartoe in 189S en 1899 deden over ! vergund zijn achterstand af te betalen met ten minste f'150
gaan ten aanzien van de Lampongscbe Districten en de 'smaands, gerekend van Januari 1901.
afdeeling Boeleleng op Bali, werd in Maart 1900 (St. n*. 108)
In mindering van achterstanden o v r vorige pachtjaren ter
besloten om de pacht der Chineesche dobbelspelen , welke zake van de kleine pachtmiddelen iu de buitenbezittingen werd
overigens in alle gewesten der buitenbezittingen werkt, uitge gedurende 189!' geïnd f1750 en bleef' nog te vorderen f 255 408
nomen Amboina en Ternate, ook in laatstgemelde residentie in (verg. bijlage F F , tabel II).
te voeren , doch alleen op het eiland Ternate , waar onder de [ Overtreding van de pachtbepalingeu betreffende de pandhuizen
de vrij talrijke Chineezen veel gedobbeld werd , en — met het kwam gedurende 1899 in de buitenbezittingen slechts aan het
oog op hetgeen sedert de invoering van de pacht in de Lam- licht e.ns ter Oostkust van Sumatra en 2 malen in de Zuiderpongsehe Districten gebleken was —mocht aangenomen worden en Oosterafdeeling van Borneo. Het betrof overschrijding van
dat reglementeering van het spel meer tot tempering dan tot Ier rentetarief, ter zake waarvan veroordeeling volgde. ')
aanwakkering van het kwaad zou bijbrengen. Omtrent de voor
Renteberekening door de pachters beneden het vastgestelde
den eersten pachttermijn verkregen pachtsom (de pacht ia te tarief deed zich. voor zooveel vernomen werd, een enkele maal
rekenen van 1 Juli 1900 drieledig opgcveild , namelijk voor 9 voor in de Westeraf'deeling van Borneo. De beleeners van de
maanden, voor F,'4 en voor 2:'/i jaar) is nog geen opgaaf ontvangen. bij den brand in eene der pandhuizen van de residentie Oost
Ten einde in werking te treden bij het verstrijken van de kust van Sumatra (zie vorig verslag, blz. 15S) verloren geraakte
loopende pachttermijnen, d.i. respectievelijk met 1 Januari 1900 panden werden behoorlijk schadeloos gesteld.
en 1 April 1901, werden achtereenvolgens bij St. 1899 n . 292
die gewesten buiten Java en Madnra, waar het houden
en 1900 n°. 104 wijzigingen gebracht in de voorwaarden van vanIu pandhuizen
niet aan pachters, maar aan licentiehouders
de paeht der Chineesche dobbelspelen en die van de varkens- is toegestaan. werden
voor 1899 20 zoodanige vergunningen
pacht in Riouw, waardoor die voorwaarden zich beter dan de aangevraagd. De licenties zijn onderworpen aan f 60 zegelrecht,
tot de dusver geldende regeling van 1857 (St. n°. 105), welke eindigen steeds bij het einde van het jaar van afgifte en gelden'
als verouderd was te beschouwen , aan de bestaande toestanden alleen voor de daarin genoemde plaats.
aanpassen.
Over de betrokken zes gewesten waren de vergunningen ver
Uitgezonderd hetgeen hiervóór reeds is aangeteekend met be deeld
volgt: Riouw 0 (52704 beleeningen, waarop f "128 473
trekking tot de Oostkust van Sumatra, vond daar, waar de werd als
voorgeschoten); Menado 0 (21071 en f 97 450); Ternate 2
pachtovereenkomsten met uit. 1899 kwamen te verstrijken, i5377 en f' 11101); Amboina 1 (3595 en f'9988); Ti mor 3
hetgeen in de gewesten Atjeh en Ternate ten opzichte van geen : (20 255 en f 40 489), en eindelijk in de afdeelingen Boelelenoenkele der pachtmiddelen en in (fe andere gewesten slechts ten , (Bali) en Lombok 2 (2289 en f 3920). Üe rentevoet, in 1899
deele plaats had, de opveiling, evenals op Java en Bfadura, bij de gelisentieerde pandhuizen gevolgd , wordt opgegeven per
in den regel tweeledig plaats, nl. voor de tijdvakken van 1 maand te hebben bedragen: ia Riouw 5 a 10, in Menado 4
Januari 1900 t m uit. .Maart 1901 en van l Januari 190U t'm a 5 , in Ternate 3 a 4 , in Amboina 3 a 6, op Timor 4 , in
uit. Maart 1902, en werd in de meeste gevallen tot gunning Boeleleng 5 en op Lombok 5 a 15 pet.
voor den langoren termijn overgegaan , omdat de biedingen
voordeeliger waren dan voor den termijn van l'/i jaar. Op den
B. Oavcrpacble middelen ei inkomsten.
regel van tweeledige verpachting werd uitzondering gemaakt
Opiumregie. In de residentien Pasoeroean, Probolinggo, Beniet opzicht van de paeht op zout en die op boschproducten in
de afdeeling Bengkalis der residentie Oostkust van Sumatra,
■: Wegen let clandestien aitleenea van kleine sommee tegea pand ronden
de varkenapacht en de dobbelpacht in de residentie Riouw en
ia 1899 In de bnitenbesittintjea '.i reroordeeUagea plaats: 0 terOeetkastvan
onderhoorigbeden en de pachten der sterke dranken en van liet Bamati»
ea 1 la rik der gewesten Atj.h ea (mderhoorifhedea Weaterafsaguweer in de residentie Ternate , welke alle enkel voor 1 of deeling van Borneo en ZnWer- en OoateiaMeeHng van Borneo.
Handelingen der Staten-Generaal.
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zot'ki «'ii Madam, waar onder bet paehtstelsel laatstelijk per
jaar aan opium was gedebiteerd in de eerste drie gewesten
96 59(5 thail (in 1895) en in bet laatstgenoemde 16581 (in 1893),
werd in 1899 door de regie gesleten re .••. tieveiijk 81855 en
11490 thail (in 1898 respectievelijk S30i. en 11527). lerwi.il
in de residentie Soerabaija, lot alt. 1898 nog tot het pacbtgebied
behoord hebbende, en waar in dat jaar vanwege den pachter
gesleten zou zijn 98478 thail, docb over de jaren 18931 m 1897
gemiddeld 118910 thail, liet regiedebiel in 1899beliep 102889

I nitdrukkety'ken wensen te kenneD gegeven (Mei 1890), dat aan
dit misbruik ten spoedigst
n einde worde gemaakt. Aangezien
als motiet voor de bedoelde bemiddeling vanden kithonder
• werd genoemd, dat du tubes van 1 matta (van die, welke o.a.
in Probolinggo, Bezoeki en Maduru waren rerkrijgbaar gesteld,
de kleinste) meer inhielden dan de gewone inlander in eenmaal
verschuift, is aanbevolen, waar dit noodig bleek, ruimere gelegenheid te «even voor rte verkrijging van de kleinste eenbeden, namelijk de tubes van 'A matta.

thail. Overigens werkt sedert 1 April 1897 de regie nog op
Lombok, waarin de jaren 1898 en 1899 aan regie-opium verkocht werd achtereenvolgens L5759 en 16802 thail. Voor opgaven
per maand, ook wat betreft de verdeeling van bel debiet naar
de verschillende verpakkingseenheden en de gelde! yke opbrengst,
zij verwezen naar bijlage GG.
Blijkt in bet algemeen bet debiel der regie beneden dat van
de pacht te blijven, alleen maakte daarop tor, dusver eene uitzondering de residentie Mezoeki, waar de gesleten hoeveelheid
regie-opium in 1890, 1897, 1898 en 1899 achtereenvolgens ruim
15, 22, 21 en 18 pel. meer beliep dan volgens de pocbtboeken
in 1895 aan paclit-opium zou gesleten zijn. Tot die stijging droeg
vooral de betere wering van sluikhandel bij, die, tijdens de
pacht, van Mali uit naar den naburigen wal vin Banjoewangi
werd gedreven (verg. her verslag van 1890, blz. 179). in 8oerabaija was bet debiet der regie in 1899 ruim 4 pet. hooger
dan de hoeveelheid in 1898 vanwege den pachter gesleten, docb
bleef het ruim 18 pet. beneden bet gemiddelde van het pachtdebiet in elk der jaren 1893 t m 1897. [n Probolinggo en op
Madura verschilde het debiet in 1899 weder niet noemenswaardig
met dat van bet jaar te voren, terwijl in Pasoeroean, waarin
1898 ruim 11 pet. minder gesleten was dan in 1897 , het debiet
van 1899, als gevolg van den beteren koffie-OOgst, dat van
1898 met circa 0 pet. overtrof.
In laatstgenoemd gewest werden met 1 .Januari 1899, in
verband met de regeling der prijzen van het regie-opium in het
toen tot bet regiegebied getrokken gewest Soerabaüa, de debietprijzen in de verkoopplaatseu aan de grens eeiiigszins gewijzigd :
in Probolinggo werden de prijzen in de grensverkoopplaats
Paiton iets verhoogd en daardoor meer in overeenstemming
gebracht met die, elders in de residentie geldende: in Mezoeki
en op Madura bleven de verkoopprijzen onveranderd . maar op
Lombok, alwaar, in vergelijking niet bet overig regiegebied,
de prijzen buiten verhouding laag waren, zijn zij nier onbe
langrijk verhoogd, met de bedoeling om geleidelijk op dien
weg voort te gaan. Te Ampeiian kwamen /.ij van f 9 op f 3,50
en te Laboean fiadji (andere verkoopplaatseu zijn er op Lombok
niet) van f 2,50 op f il de thail. Invloed daarvan op liet debiet
viel niet te bespeuren.
In het aantal verkoopplaatseu kwam geen verandering. Wel
werd na de invoering van de regie in Soerabaija die te hainal,
aan den overwal op Madura gelegen, opgeheven, maar daarentegen werd er een gevestigd op Madura s noordkust. te Klam pis
in de afdeeling Mangkallan , in verband met bet toegenomen
vertier aldaar en den grooten afstand van andere verkoopplaatseu.
In Mezoeki werd de verkoopplaats te Boemberdjambé verlegd
naar Ledokombo , in liet tracé van den spoorweg KalisatBanjoewangi. waar aan zulk eene inrichting meer behoefte bleek,
Van een tweetal der 92 voor Soerabaija toegestane verkoopplaatsen bleek eveneens verplaatsing wenschelijk ; de een bleef'
binnen dezelfde afdeeling Lamongan; de andere, die te Soekaramé
in de zooeven geuoeinde afdeeling. werd naar Tebalahan inde
afdeeling Grissee verplaatst, zoodat nu in Griseee D en in
Lamongan 9 verkoopplaatsen zijn : van de overige zijn er 17
in Soerabaija, 18 in Sldoardjo, 25 in Modjokerto, 13 in Djombang en 10 in Sidaijoe.
Het aautal gelicentieerde openbare verbruikplaatsen (kitten),
in welke aan bet publiek gelegenheid gegeven wordt om
medegebracht (bereid) opium te gebruiken, daalde (Soerabaija
niet medegerekend) van '.'1 tot 81. Voor Bezoeki en Probolinggo
bleef bet onveranderd op 8 en 18. voor Madura en Pasoeroean
kwam het van 22 en 43 op 19 en 30. Voor Soerabaüa wordt
een aantal van '.'8 kitten opgegeven.
Het bleek dat niet altijd streng de hand werd gebonden aan
een der aangenomen grondbeginselen van de regie, om geen
tusschenhandel, in welken vorm ook. toe te laten tuaschen de
gouvernenients-opiuinverkoopers en de verbruikers. O. a. werd
hier en daar gedoogd, dat in de kitten niet alleen door «Ie
bezoekers zelven medegebracht opium, maar ook opium, door
den kithonder voor de bezoekers gekocht, hetzij niet of zonder
winst, verbruikt word De Indische Kegeering heelt als haren

Niet dan door nood gedrongen, is de regie er toe moeten
overgaan om een uitzondering toe te [aten Op bet Inginsel dat de verkoop niet anders mag geschieden dan bij de
gouveruements-verkoopnlaatsen. Mij St. 1895 ir. 241 (thans St.
1898 n°. 277) is namelijk de gelegenheid geopend om, krachtens eene te allen tijde opzegbare vergunning van bet hoofd
van gewestelijk bestuur, regie-opium Ie koopen voor derden
en bun tegen den gouvernementsprjjs af te staan. Deze maatregel strekt ben behoeve van de opiumverbruikera onder het
werkvolk der ver van eene verkoopplaats gevestigde erfpachtsondernemingen, die anders al spoedig bun toevlucht tot den
smokkelhandel zouden nemen. Voor «lat geval kan het
hoofd van gewestelijk bestuur epiie schriftelijke vergunning
verleenen, geldig uiterlijk voor een jaar, om meer dan één
thail regie-opium tot een maximum van vijf thail te vervoeren
van eene verkoopplaats naar eene andere, bepaaldelijk in de
vergunning aangewezen plaats, daar dat opium te bezitten, en
; er tegen den prijs van het Gouvernement aan anderen van af
te -taan (verg. het verslag van 1890, bl. 177/178). Dergelijke
vergunningen werden voor 1899, in bet bijzonder voor de erfpachtsondernemingen in de afdeeling Malang, evenals voor
1898, tot een aantal van 40 uitgereikt. Jn Mezoeki bedroeg het
aantal van zulke vergunningen 9 (hiervan betroffen er 5 deaf| deeling Banjoewangi en 4 de afdeeling Djember), terwijl in
Soerabajja 3 zoodanige (titipan-)licenties worden verleend, alle
betreffende de afdeeling Modjokerto.
Ook in 1899 viel over het algemeen over het bij den dienst der
opiuniregie ingedeeld personeel niet te klagen , zoomin over dat
voor de administratie als over dat voor de politie. In aanmerking
nemende dat men te doen heeft met ruim 2130 comptabele inlandscbe ambtenaren, dan doen aan deze verklaring niets af
de in 1899 voorgekomen zes gevallen van tekorten aan geld of
opium bij de inlandsche verkoopers . van welke gevallen sleebts
; één tot een vrij boog bedrag (f ll»20 aan geld en f 200 waarde
aan opium). Vier andere betroffen enkele tientallen guldens,
] welke tekorten alle aanstonds door de met ontslag gestrafte
verkoopers werden bijgepast. De verkooper, betrokken bij het
'. eerstbedoelde grootere tekort, werd tot een jaar dwangarbeid
I en f 50 boete veroordeeld, liet zesde geval betrof' een tekort,
hetwelk ontdekt werd op Madura , kort na het optreden van
een nieuwen verkooper. Vermoed werd , al bleef het bewijs
ontbreken, dat onder de door dezen als gevuld overgenomen
tubes er zi.-h 449, ter waarde van f 81 bevonden, die door
zijn ontslagen voorganger arglistig waren geledigd. Dit tekort
werd door den nieuw opgetreden mautri vergoed.
Met bezuiniging op de uitgaven der administratie werd in 1899,
daar waar bet mogelijk bleek, voortgegaan. Van de twee bij de verkoopplaats te Malang (Pasoeroean) aangestelde mantri's werd één ,
na liet openvallen van de betrekking, niet vervangen. Op de
eilanden Gilijang en Giligenteng der residentie Madura , alwaar
eerst afzonderlijke mantri's voor den verkoop waren, is de
verkoop als bijbetrekking opgedragen aan andere inlandsche
ambtenaren. Ook werd bezuiniging gebracht in de bezoldigingen
van de helpers der mantri's in 1'asoeroeau.
Werden in de regie-gewesten Pasoeroean, Probolinggo. Mezoeki en Madura (met inbegrip van de in de eerste drie gewesten
bestaande verboden kringen) in 1897 208 en in 1898 00 overtredingen van de bepalingen nopens het bezitten, vervoeren of
verkoopen van opium geconstateerd, bij welke aanhalingen (bet
bereid opium herleid tot het gewicht in ruwen staat) de band
was gelegd op respectievelijk ongeveer 500 en ruim 348 thail ,
in 1899 kwamen in genoemde vier gewesten niet meer dan 56
overtredingen van den bedoelden aard aan bet licht (waarvan
5 in de verboden kringen), gezamenlijk betreffende bijna 271
thail (herleid als voren). Van deze 50 aanhalingen betroffen er
22 (1 in Pasoeroean en 21 op Madura) regie-opium tot eene
gezamenlijke hoeveelheid (herleid tot ruw opium) van ruim 18tf
matta (nog geen 2 thail). In Soerabaija (met inbegrip van den
tot dat gewest behoorendcn verboden kring) werden in 1899
IS aanhalingen gedaan (hiervan 10 op regie-opium betrekking
hebbende), waarbij in totaal ongeveer 221 thail opium werd in
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18155 katti tjandoe of 59.1 pet. In de jaren 1890, 1897 en 1898
was het percentage respectievelijk 53.5, 54.2 en 58.04. De uit
Paeoeroeau, Probolinggo, Bezueki en Madura, respectievelijk levering van tjandoe uit Levantsch opium is gewoonlijk minder
ten getale van 1, 4, O en 2. De overtreders waren allen inlanders dan uit het Bengaalsch.
Voor den opkoop van djitjing werd in 1899 uitgegeven in het
en Chineezen.
Omtrent de geldelijke uitkomsten der regie in de vjjf gewesten regiegebied zonder Soerabaija f 00 000 (tegen f 50 059 in 1898)
op Java en Madam over 1899 zij verwezen naar het overzicht eu in Soerabaija f 77 213 of in totaal f 137 819. De opgekochte
der baten en lasten, opgenomen in tabel II van bijlage GG. hoeveelheid (in 't geheel 17 902 thail of byna 1119 katti) werd
Daar het debiet der regie in de drie gewesten van Java en in bij de boeken der fabriek als ruwe grondstof ingenomen tegen
de residentie Madura, waar zij het langst werkt, in 1899 over eene waarde van f 10 220, zijnde 7.4 pet. van hetgeen daarvoor
't geheel grooter was dan in 1898, werd bij de verkooppakhuizen werd uitgegeven , alzoo een veel gunstiger percentage dan dat
ook meer ontvangen, welk verschil voor die gewesten , dus on van 1898, toen het 5.8 bedroeg.
In verband met de omstandigheid dat in de residentiën
gerekend Soerabaija en Lombok , beliep f 20 552 (ontvangsten
in 1898 f 1888 108, doch in 1899 f 1908 720). Daarbij waren Preauger Regentschappen en Bantam, waar de invoer en het
ook de kosten minder (zij daalden van f594 851 tot f 557 041), bezit van opium verboden zyu , zoodat zich daar geen erkende
zoodat de netto ontvangst, tegen f 1293 314 over 1898, over schuivers kunnen ophouden, geen betrouwbare commissie van
1899 was te stellen op f 1 351079 of f 58 305 meer. Dat de deskundigen voor de keuring van opium of daarmede gelijk
kosten thans f 37 813 lager worden uitgetrokken dan in 1898, gestelde zelfstandighedeu is aan te wijzen , heeft de directeur
is hoofdzakelijk, namelijk voor */j, het gevolg hiervan dat de van financiën , met gebruikmaking van de hem bij art. 4 , 2de
zelfkosten van het opium niet meer op f 2 per thail, zooals tot lid, der ordonnantie van 23 December 1890 (St. n". 254) verleende
hiertoe, maar op f 1,75 zijn berekend , welke verlaagde maatstaf bevoegdheid, de keuring van iu die gewesten aangehaald opium
zijn grond vond in de hoogere productie der fabriek wegens de opgedragen aan den directeur vau de fabriek der opiumregie.
toevoeging ook van Soerabaija aan het regiegebied. Voor Soera Een gelijke maatregel werd genomen ten aanzien van aange
baija was de netto ontvangst der regie te stellen op f 1 338 190 haalde morphine , praeparaten vau opium, opium houdende of met
(opbrengst van het debiet f 1785 040; uitgaven f 447 450). Der opium vermengde vaste stollen en vochten , aangehaald in pachthalve leverde het geheele regiegebied (buiten Lombok) eene bate perceeleu waar het opiuni-pachtreglenient van Java vau kracht
op van f 2 089 809, tegenover eene zuivere bate der pacht van is, omdat niet-chemici over die stoffen geen oordeel kunnen vellen.
f 2 800 079 (voor de eerstbedoelde vier gewesten f 1 482 124 en
De bouwvan de nieuwe (definitieve) fabriek is geregeld voort
voor Soerabaija, mede na aftrek van de tijdens de pacht jaarlijks gezet , en de op blz. 101 van het vorig verslag uitgesproken
bestede som voor speciale opiumpolitie , t 1 317 955).
verwachting, dat men daarmede en met de inrichting van de
Dp Lombok, waar aan de iuheemsche bevolking (Baliërs en fabriek tegen het einde vau 1900 zal gereed komen, zal, naar
Sassaks) alle bezit en vervoer van opium of daarmede vermengde het zich laat aanzien , niet worden beschaamd. Ten einde in
zaken verboden is en dus alleen vreemdelingen opium mogen de laatste maanden van 1900 de nieuwe fabriek iu exploitatie
bezitten of vervoeren, bedroeg het debiet in 189) 10 302 thail, te kunnen brengen, is by gouv. besluit dd. 13 Juli 1900 n . 4 ,
tegen 15 759 thail in 1898. Aldaar mag, met vergunning van voorloopig nog bij wijze van tijdelijken maatregel, het meer
den resident, meer dan één thail repie-opium tot een maximum benoodigde personeel toegestaan.
van vijf thail worden vervoerd naar nederzettingen van vreem
Door de Indische Kegeeriug wordt het mogelijke gedaan,
delingen , waar geen opiumverkoopplants door den Gouverneur- opdat de regie weldra worde uitgestrekt tot geheel Java,
tieneraal is aangewezen, d. i. dus buiten Ampenun en Laboean natuurlijk buiten de zoogenaamde verboden kringen. Het voor
Hadji, mits niet verder het binnenland in gelegen dan op 1 K.M. nemen bestaat haar met 1901 in Kediri eu Madioen in te voeren.
vau de kust. In 1899 is slechts één dergelijke vergunning gevraagd Met 1902 hoopt men de residentiën Kenibaug, Japara , Barnaen verleend , doch de licentiehouder kwam in den loop van het rang, Krawang en Batavia bij de regiegewesten te trekken.
jaar te overlijden, en geen nieuwe vergunning voor de west-of Daarna zullen volgen Baujoemas, Bagelen , Kadoe , Cheribon,
noordkust van Lombok, waarvoor de door den dood des houders Tagal, Pekalongan en de Vorstenlanden, zoodat wordt ge
vervallene was bestemd, werd aangevraagd, zoodat mag worden rekend dat met 1903 de opiunipacht overal op Java kan zijn
aangenomen dat het opiumverbruik daar niet van veel betee- opgeheven.
kenis is. Op de oostkust van het eiland werd ten behoeve van
buiten Laboean Hadji wonende vreemdelingen gedurende 1899
In- PII uitvoerrechten. In 't vorig verslag (blz. 161) werd reeds
ruim 3o i thail opium gesleten , dat bij geen grootere hoeveel aangestipt dat bij de outwerp-Indische begrooting van 1900 eene
heden dan van één thail werd ingeslagen , zoodat daarvoor beslissing was uitgelokt omtrent den overgang in handen van
geene bijzondere vergunning noodig was.
het Gouvernement vau de tolheffing in de tot de residentie
Van do 50 aanhalingen , welke in 1899 op Lombok plaats Zuider-en Oosterafdeeling van Bornco behoorende landschappen
vonden (10 meer dan in 1898), werden er 34 gedaan bfl Baliërs, Koetei. Sautbalioeng, Goenoeng Taboer , Boeloengan , Pasir ,
7 bij Sassaks, 6 bij Cbineezen, 3 bij Boegineezen, i bij een Tanah Boemboe, Pegatan Koesan en Kotta Waringin , eu dat
Maleier en 3 bij Javanen , terwijl in twee gevallen de oveitre- onder dagteekening van 11 September 1809 bij drie afzonderlijke
ders onbekend bleven. De aangehaalde hoeveelheden bedroegen wetsontwerpen nog andere voorzieningen betreffende het tol wezen
(herleid tot het gewicht in ruwen staat) in 1898 (volgens ver waren aanhangig gemaakt. Ten vervolge op deze mededeelingen
beterde opgaven) ruim 217, doch in 1809 slechts circa 83 thail. kan thans worden aangeteekend , dat de begrotingswetgever
en daarvan bleken in laatstgemeld jaar circa 63 thail betrekking de middelen heeft toegestaan, benoodigd voor de overneming
te hebben tot ïegie-opium (bij 53 van de 56 aanhalingen).
door het Gouvernement van het recht tot tolheffing in de ge
De geldelijke uitkomsten der regie op Lombok wezen over 1899 noemde tot de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo
eene bruto ontvangst aan van f 49 824, tegenover f 38870 aan behoorende landschappen , maar dat bij de afsluiting van dit
onkosten, welke Cijfers over 18'. !8 bedragen hadden f 45 841 en gedeelte van het verslag in Indië de daarover gevoerde onder
f 43 730, de zelfkosten van het regie-opium voor 1899eveneens handelingen nog niet geheel beëiudigd waren. En verder dat
berekend tegen f 1,75 per thail, iu plaats van f 2 , zooals over de evenbedoelde wetsontwerpen hebben geleid tot de wetten van
1898 en vroeger.
30 December 1S99 (Ned. St. nos. 292, 293 en 294, Ind. St. 1900
Door de voorloopige gouvernementsfabriek nabij Batavia voor nos. 8, 9 en 10), waarbij: 1 . het wettelijk beletsel, dat tot
de bereiding eu verpakking van opium werden in 1899 gevuld dusver bestond om vrijt ive;is in Nederlandsch-Indië bij het
en voor verzending gereed gemaakt 0 553 050 tubes tjandoe en gouvernements-tolgebied iu te iijven, is opgeheven; — 2°. ge
10982000 gelengs tikee, in het geheel bevattende221488thail b genheid is gegeven om onder de bij uit*oer belaste artikelen
of 13 843 katti bereid opium. Verwerkt werJen 21 19i katti ruw mits niet op Java enMadara, ook bosehproducten op te nemen,
dien verstande dat het uitvoerrecht 10 pet. der waarde ol
opinm (17 887 Bengaalsch en 3304 Levantsch) en 1068 katci met
een
daarmede overeenkomend bedrag niet te boven ga; — PI
djitjing (overblijfselen van gerookt regie-opium) of aan ruwe
grondstof iu het geheel 22 259 katti. Hieruit werd verkregen 3'. voor zoover iu het gouvernement Snmatra's Westkust vrp'
zout ten invoer is toegelaten , d. i. iu de havens der resid
Tapanoli, het bij de wet geregelde invoerrecht op dit art
') in is'is. ii«-t laatste Jaar de* pacht, WIT. en in SoerahaQa b0na evcn- te rekenen van een bij ordonnantie te bepalen datum, verhe
MMI op am-aanhalingen gedaan (46), doch da hoeveelheden, iraarop de hand
«■(•iii gelegd, waren a.mzin lijk meer, namelijk (herleid als voren)ralm8930 is van f 2 tot f 3,50 per 100 K.G., en zulks in verband met.
voornemen om deze verhooging gepaard te doen gaan met een
thail.
beslag genomen (het bereid weder herleid tot ruw) '). Andere
overtredingen van de regie-bepalingen werden gerapporteerd uit
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opvoering zoowel van den debietprijs van voor de coiisnnitie bestemd gonvcrnemeutszout in dat gedeelte van genoemd gouvernement waar de invoel- van vreemd /.out verboden is. als van
liet b\) ordonnantie geregeld invoerrecht o|) zout in liet gewest
Oostkust van Siimat/a. dit laatste ten einde te voorkomen dat
liet op de Oostkust tegen een lager invoerrecht aangebrachte
en dus sroedkooper verkrijgbare zout over land worde vervoerd
Baai streken der Westkust, en dus te bevorderen dat het met
den maatregel beoogde doel — de bevolking van Sumatia's
Westkust meer tot de landsinkomsteu te doen bijdragen dan tot
hiertoe het geval was — behoorlijk tot zijn recht koine. Tot nog
toe is alleen in werking gebracht de bewuste drieërlei voorziening
niet betrekking tot het zout op Suraatra, en wel wat de verhooging van het invoerrecht in Tapanoli en ter Oostkust betreft
met 1 Maart 1900 (St. nos. 77 en 78) en wat de verhooging van
ilin debietprijs aangaat met 15 Maart 1900 (St. n . 9,3). Daarentegen verkeert nog in het stadium van voorbereiding de aanwijzing van de gewesten of' gedeelten van gewesten , waar de
Ilegeering zich voorstelt, nadat daarop bij de hegrootiug voor
het" betrokken dienstjaar zal gerekend zijn , van de sub 1 .en 2'.
bedoelde machtigingen gebruik te maken.
Had de invloed der in den loop van 1893 plaats gehad hebbende tariefsherzieningen (voor Huniatra's Oostkust, het landschap Indragiri en de aldeeling Lombok) of eerste invoering van
gouvernenients-tollieffing (in de Hi mwsche onderhoorigheden op
Sumatra's vasten wal buiten In Iragiri en in de residentie Menado
buiten de afdeeling Gorontalo) zich op de tol-ontvangsten van
dat jaar nog slechts over zes a acht maanden kunnen doen gelden,
over 1899 waren de geldelijke gevolgen voor 'teerst over een
vol jaar waarneembaar, echter met dien verstande dat voor die
gedeelten van het bewuste tolgebied . waar de pacht van het
,gedistilleerd" of, nevens deze, ook dieop r opium" en .zout"
werkten , in verband met het eerst later ten einde loopen van
de pachtovereenkomsten , gemelde artikelen nog gedurende 1899
van invoerrecht bleven vrijgesteld. ') Terwijl over 1898 de tolontvangsteu in de genoemde streken aan in- en uitvoerrecht
gezamenlijk hadden afgeworpen f 1400 402, viel er in 1899 te
heffen f 1 655 322, derhalve f 248 920 meer, waarbij nog
kwam aan nieuwe ontvangsten ter zake van de in 't vorig
verslag (bis. 101) aangekondigde invoering in den loop van 1899
van d~e gouvernementstolheffing ook in (jroot-Atjeh (uitgezonderd het^eiland Wé) en in Gorontalo met de landschappen aan
de Tomini-Docht en het landschap Uanggaai f 118 027, namelijk
voor Uroot-Atjeh aan in- en uitvoerrecht gezamenlijk 1102 445
(over negen maanden , en zonder het invoerrecht op . gedistilleerde dranken" en ,opium", dat, om gelijke reden als boven,
eerst van 1 .lanuari 1901 is te heffen) en voor Gorontalo c. a.
f 15582 (over zes maanden). In het overig gouverneinentstolgebicd
werd in 1899 aan in- en uitvoerrecht gezamenlijk geheven
f 9 703 504 (f 178 645 meer dan in 1898), waarvan op .lava en
Madura alleen f 8 362 10(5 (f 55 202 meer dan in 1>98). Ten opzichte van de heffing op Java en Madura valt echter te herinneren
dat in de ontvangst over 1898 , ter zake van het na 15 Maart 1898
niet meer geheven uitvoerrecht op suiker, nog was begrepen
f 128246.
,
„ ,
Na bijtelling van nagevorderd recht en na aftrek van terugbetalingen beliep het totaal van het in 1898 en 1899 ontvangene
aan invoerrecht, uitvoerrecht en pakhuishuur onderstaande sommen , waarbij ook reeds is vermeld de opbrengst over de eerste
zes maanden van 1900, vergeleken met hetzelfde tijdvak van 1899.

van diezelfde bijlage blijkt hoeve '1 de voornaamste der bn inof uitvoer belaste artikelen zoowei in genoemd jaar als in 1S98
aan recht opbrachten.
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten hadden
in 1899 128 bekeuringen plaats (alle bij onderhandsche schikking
beëindigd), tegen 00 in 1898 en 113'in 1897.
Het douane-toe/.icht op Lombok, bij de invoering aldaar in
den loop van 1898 van de zoogenaamde algemeene tarieven ,
met het oog op mogelijke verlevendiging van den smokkelhandel .
uitgebreid door de vestiging van twee nieuwe douaneposten (te

'i'elok Dalem en te LaboeanTjarik, beide op de ooordkust van

het eiland), werd in den loop van 1900 (St. nos. 150 en 151)
nader geregeld. De bavenplaati Pidjoe op de oostkust, welke
gebleken was voor de scheepvaart niet genoeg beteekenis te
hebben om langer gerangschikt te blijven onder de voor schepen
vtin alle natiën toegankelijke havens, werd voor den algemeenen
handel gesloten en het aldaar gevestigde tolkantoor teruggebracht
tot liulpkautoor, ressorteeren de onder het tolkantoor Laboean
Hadji, tot welk laatste ook gebracht werd het vroeger onder
Pidjoe ressorteerende hulpkantoor Lombok. Voorts werd de te
Selong, op 4 paal afstand van Laboean Iladji, gevestigde controleur der afdeeling Oost-Lombok ontheven van het beheer van
het tolkantoor te Laboean Hadji en aldaar een afzonderlijke
ontvanger aangesteld.
Tot verplaatsing van het aan de Kampar-rivier (30 uren stroomopwaarts) gelegen tolkantoor Pelalawan in het landschap van
dien naam ter Oostkust van Smnatra en van het tolkantoor te
Kientong in het op den vasten wal van Celebes gelegen gedeelte
van het landschap Banggaai, respectievelijk naar Poeloe Aloeda,
2 uur stoomens van de monding der Kampar-rivier, en naar
Banggaai op het eiland van dien naam, werd mede in den loop
van 1900 besloten ; zie St. n"s. 213 en 185. Over de aanleiding
tot laatstbedoelde verplaatsing werd reeds gehandeld op blz. 81
hiervóór; de verlegging van het kantoor in Pelalawan geschiedde
ter betere verzekering van de heffing door het afsnijden van
de gelegenheid om eenige rivieren beneden Pelalawan als
smokkel wegen te doen dienen.
De op blz. 81 vermelde verplaatsing van den adspirant-eoutroleur voor het Gorontalo.-che district Kwandang (ter Noordkust
van Celebes) van Kwandang naar Soetualata schonk gelegenheid
om op laatstgi nielde plaats een door dien ambtenaar te beheeren
tolkantoor te vestigen. Hiertoe en tot plaatsing van het tolkantoor
te Kwandang onder een douane-ambtenaar werd besloten in Mei
1900 (St. nos. 156 en 157).
Accijnzen. De bedragen , welke de in een grooter of kleiner
gedeelte van bet gouvernements-tolgebied geheven accijnzen
zoowel in de eerste helft van 1900 als in de jaren 1898 en 1899
in 's landa kas deden vloeien , kunnen blijken uit onderstaande
opgaaf (voor 1899 zij bovendien verwezen naar bijlage 1111):
1S9.-.

Accijns op Inlaadsch
gedistilleerd

Accijns o]) tabak . .
„
petroleum.
r
„ lucifers. .

1899.

3 124 S9S
1 8X4 234

188868
89 497
3 961 864
1 498 421

I 4 755 578

f 6 007 o;;.".

f

174 157
:•>■:. s ' . :

f

ïste halfjaar 1 .-te halfjaar
1899.
f

83 274
21 037
1 S(I.'!.S4-»
790 01')

f 2 706172

1000.
f

77 310
2-2 264
1 891915
1 040 330

f 8 087 8 2 4

De belangrijke stijging in de opbrengst van den petroleumen den lucifer-accijns in 1899 en, wat laatstgenoemden accijns
betreft, hoofdzakelijk in de eerste helft van 1900 staat in nauw
I8nf>.
1808.
f 10 DM 1.07
. f !) fi4'J 751
verband met de in 't vorig verslag (blz. 163) besproken verInvoerrecht . .
1 ióü 2«S
1 401 I I I
l'itvoerreclit .
hooging — op Java en Madura van 11 .lanuari 1899 af en in
5*717
43 728
Pakhuishuur .
het overig accijnsgebied van l Februari af — van den maatstal'
f 10 952 7(10
f11505437 | f l t t V M I
f0103091 van heffing dier beide belastingen. Tot het verscnil tusschen
de opbrengst van 1898 en die van 1899 droeg overigens nog
Voor elk kantoor van ontvangst in het bijzonder zijn de cijfers bij, dat in eerstgenoemd jaar de heffing in de aldeeling Lombok,
over 1899 vernield in bijlage H11, terwijl uit een ander overzicht in eenige gedeelten der residentie Menado en in de afdeeling
Indragiri eerst in werking trad op 1 Mei, 1 Juni en 1 Juli.
') Wat het zont betrelt, watlTOOr de Vrifatolllaft betrof het insOTOOrda
Aldaar bracht over de betrokken maanden van 1898 de petrolaag! te t tolkantoor BagMApiApl voor verbruik Idnn-n het gebied der zontleum-accijns f 8426 en de lucifer-accijns f 8052 op , terwijl de
pacht in tic afdoeling Bengkaïia, is aanleiding gnvoaden (aie St. 189U n*. 274i heffing over het volle jaar 1899 , ook in verband met den hooom iten vrijdom ook gedurende den met 1 Januari 1900aangevangen nieuwen
geren maatstaf van heffing, in dit nieuwe accijnsgebied opbracht
pai'htteriiiiin , d. i. tot uit. Haart 1901, te handhaven.
aan eerstgenoemde belasting f 30 059, docb aan lucifer-aceijns
Inmiddels i< in Ind'l van gedachten geirlnold over de wensi In lijkheid om ,
in h ' t belaag van het TU<chcrabedr|H in de bewasta kuststreken met bijhe- slechts f 5 8 1 9 , ter zake vau welk middel de ontvangsten op
hoorcnde eilanden, den vrijdom detiniiiel te bestBndigen. Enae beelhwmg daarLombok van f 6931 (over het tijdvak 1 Mei t/m 31 December
over i s , in afwachting van nadere onderzoekingen, versehoven , doch intus1898) daalden tot f 3314 (over liet geheele jaar 1899).
selien bestaat bet plan om ook na uit. Kaail 1901 nog op tjjdeljjkcn voet de
In Groot-Atjeh (ougerekend het eiland Wé), waar de beide
vrijit l!:ig te verlengen.
l a l * halfjaar
l WW.
f *79ii0"0
770413
2C451

late halfjaar
l'.niu.
f 5 210 588
837 021
24 582

Bijlage C.
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accijnzen niet 1 April 1899 werden ingevoerd, en in Gorontalo I Generaal de bevoegdheid verleend om die invoering geheel of
niet de landschappen aan de Tomini-bocht en Banggaai, waar gedeeltelijk in eene of meer der bezittingen buiten Java en
zulks het geval was mei 1 Juli 1899, werd over de resteerende M a d a m uit te stellen. Van die bevoegdheid werd destijds (zie
maanden van bet j a a r geïnd aan petroleuin-acrijus f 14653 en St. 1«78 n". 352) om politieke en oeeonomisohe redenen gebruik
aaii lucifers-accijns f 158, waarvan alleen in de afdeeling Groot- i gemaakt wat betreft bet gouvernement Arjeh en onderhoorig-

■ heden en, doch alleen ten unzieu van de vreemde oosterlingen,

Atjeh respectievelijk f14258 en t' 101.

I n de residentie Palembang maakte de opening van eone : wat betreft de gewesten lüouw, Westeraf deeling van Uorneo
etroleutn-rafniiaderij te Bajoeng Lentjir (afdeeling lliian en I en Zoider- en Oosterafdeeling van Borneo. Aangezien de beianjoeasiu) het in 't laatst van 181)8 in het belang van het \ zwareu die tegen de toepassing van de personeele belasting op
accijnstoezicht noodig al aanstonds over te gaan tot de plaat ! de in laatstgemeld gewest gevestigde vreemde oosterlingen tot
sing aldaar van een verificateur, op wiens blijvende indienst- \ hiertoe gegolden hadden (verg. bet verslag van 1879, blz. 169),
stelling sedert gerekend is bij Ut. 11'ÜO n". 25. Tegen bet einde ; als opgeheven konden worden beschouwd, is er bij g o m . besluit
van 1899 is in dat gewest noj,' gaan werken een e raffinaderij . dd. 29 December 1899 n . 39 (St. n . 32!) toe overgegaan o m ,
te Moeara Pladjoe. (Jok daarbij i s , voorshands op tijdelijken ! te rekenen van 1 Janunri 1900 af, deze laatsten mede aan de
v o e t , een douane-ambtenaar gedetacheerd, terwijl, met bet oog belasting te onderwerpen.
op de te Moeara J'ladjoe gevolgde audere werkwijze dan die
In de laatstelijk bij St. 1896 n . 5 herziene schaal der b u u r waarnaar de bestaande accijusbepaliiigen waren ingericht , in ' waarden van laag bedrag , welke aanspraak geven op geheele
F e b r u a r i 1900 (St. n . 06) eene gelegenheidsvoorziening is ge- of gedeeltelijke vrijstelling van de belasting naar de eerste twee
getroffen, o p d a t , onder waarborgen tegen o n t d u i k i n g v a n d e n grondslagen (huurwaarde der gebouwen en waarde van mobilair
accijns, de controle zich k u n n e regelen naar de eisehen van en r i j t u i g e n ) , was o. a. voor de residentie K e m b a n g onderscheid
het nieuwe procédé, in afwijking dat de practijk de noodige gemaakt wat E u r o p e a n e n en met h e n gelijkgestelden betreft
gegevens zal hebben aan de hand gedaan-om de daarbij inacht tusschen woningen op landbouw- en houtkap-ondernemingen
te nemen bijzondere verplichtingen nader bij o r d o n n a n t i e te en woningen elders. Onder het voor de eerstbedoelde twee
categorieën van woningen aangenomen laag bedrag werden ,
bepalen.
Ter invoering met 1 Maart 1900 werd bij ordonnantie van van 1900 af, ook gerangschikt woningen op niijubouw-ouder10 J a n u a r i te voren (St. n". 17) eene wijziging van du bepa nemingen (St. 1899 n°. 286).
lingen op den lucifer-accijns afgekondigd , doch bij ordonnantie
In 't geheel werden over 1899 aangeslagen 16 376 Europeanen
van 27 Februari 190O (St. n . 92) werd besloten de invoering en 31554 vreemde oosterlingen (532 en 789 meer dan in 1838),
te verdagen , zoowel in verband met gebillijkte bezwaren van wier a a n s l a g , na aftrek van de toegestane v e r m i n d e r i n g e n ,
importeurs die by h u n n e contracten voor de lucifers in doosjes bedroeg voor de eersten f 547 917 en voor de anderen f 379 00»),
van nieuw m o d e l , welke door den maatregel hooger belast tegen f 538 608 en f 383 515 (volgens verbeterde opgaven) over
zouden w o r d e n , op die verbooging niet hadden k u n n e n rekenen, 1898. Voor elk gewest in bet bijzonder blijken de uitkomsten
als omdat inmiddels gebleken was dat het artikel ook begon der belasting over beide jaren uit bijlage r l H sub I I .
Evenals in 1898 kwamen in 1899 niet meer dan 17 doleantiën
ingevoerd te worden in doosjes vallende binnen den bij de be
staande regeling voorgeschreven kubieken inhoud , maar des in. Afzonderlijk roor J a v a en Madura en voor de buitenbezit
niettemin een grooter getal lucifers inhoudende dan de gewone t i n g e n boliep de aanslag en het geïnd bedrag als v o l g t :
doosjes, voor welke meer gevulde doosjes de uitgevaardigde
1898.
189:1.
wijziging dus geen doel zou treffen. Om den maatregel tot zyn
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopigeopgaven.
J
a
v
a
eu
BuitenbeJ
a
v
a
eu
Buitenberecht te doen komen , zal bij . de invoering daarvan , op een
Madura. zittingen. M a d u r a .
zittingen.
n o g te bepalen tijdstip, beter r e k e n i n g gehouden moeten worden A a n s l a g
f 7!)t 88-2 t 187 482 f' 798 002 1 186 G64
met h e t aantal stokjes dat de doosjes bevatten.
. Af: wegens toegestane v e r m i n d e ringend
47 4:14
12 807
43 82 4
1107(1
Ter zake van overtreding van de accijnsbepalingen hetreffende
het inlaudsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers werden
Alzoo werkelijk te heffen . . f 747 449 f 174 075 t 752 2::S f 174 085
in 1899 154 bekeuringen g e d a a n , tegen 172 alleen betreffende
Bovendien verschuldigd aan s c h a t het eerstgenoemd middel in 1S98. Van de 154 bekeuringen in
iingskosten . voor zooveel zij den
1899 werd 1 buiten gevolg gelaten , werden 10 bij onderhandaangoslageuen in rekening w a r e n
t
e brengen
6 158
396
7 170
378
sche schikking beëindigd en 143 aan het oordeel des rechters
onderworpen.
Derhalve in het geheel door de aangeslagenen verschuldigd . . . .
f TM SOS f 175071 f 759114 f 175063
Haven- en anl;erayegclden . zoomede, wat betreft de haven
Geïnd b e d r a g «) . . f 758 840 1 178*72 1" 772 100 t I 7 & I I 3
Tandjong Priok (Batavia), loods- en Laait/elden en vergoeding
voor hel gebruik van de euctritche verlichting in de gouvernementta) Onder h e t geind b e d r a g is hier, en bij andere hierna te vermelden belastin
omltglokaün . en wat aangaat de Enimahaveu (Padang). loods- gen , niet alleen begrepen w a t op den aanslair van hetzeifde jaar is ontvangen .
en tteigergelden. In 1899 bedroegen de ontvangsten wegens haven maar ook w a t van den achterstand over vorige jaren is aangezuiverd . en w a t de
belasting betreft. ook hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten van
en ankeragegelden , verschuldigd op den voet van St. 1885 n". 88, personeele
schatting. Voorts zijn onder de geïnde sommen bij deze eu bij a n d e r e in d i t hoofd
f 305 7 2 7 , tegen f 309 525 in 1898. liet aandeel van Java en stuk te vermelden belastingen begrepen de boeten w e g e n s te late b e t a l i n g . terwijl
Madura in die ontvangst beliep f 278 300 (voor de drie hoofd d a a r e n t e g e n , ingevolge nrt. 20 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht
, ten gevolde van verkeer den a nslag over het behandelde of ever eenig
plaatsen bijeengenomen was het cijfer f 207 331), zoodat in de vhetireen
o r i g j a a r , dan wel uit anderen hoof Ie, aan belastingschuldige:) is terugbetaald.
buitenbezittingen ontvangen werd f 8 7 427 (te P a d a n g alleen
f 42 727). I n de eerste zes maanden van 1900 werd aan haven
Patentrecht.
In Indië viel wegens aanslag van de d a a r p a t e n t en ankeragegelden geïnd op Java en Madura f 110 9 1 2 , en in plichtige bedrijven , enz. van Europeanen en met dezen gelijk
de buitenbezittingen f 47 899 , tegen respectievelijk f 111 144 en gestelden over 1899 te heffen, na aftrek van de toegestane
f 41998 in het eerste halfjaar 1899.
v e r m i n d e r i n g e n , f 1 057 092, tegen f 975 806 (volgens verbeterde
De opbrengst der loods- en kaaigelden te Tandjong Priok opgaven) over 1898. 1'it het volgende overzicht kan blijken
(St. 1890 n°. 202 , juncto 1895 n ' . 203) steeg van f 102 995 in hoeveel J a v a en Madura en hoeveel de buitenbezittingen in de
1898 tot f 100 630 in 1899, en die van de loods- en steiger- gemelde bedragen deelden , en hoeveel in elk der beide jaren
gelden te Emmahaven (St. 1896 n . 221) van f 26 682 tot f 26 873 , aan Indisch patentrecht geïnd weid (voor opgaven nopens den
terwijl in de eerste helft van 1900 d e n heffingen beliepen respec : aanslag per g e w e s t e n tevens nopens het cijfer der aangeslagenen
tievelijk f 50 787 en f 15 187, d. i. f 4653 en f 2674 meer dan zie sub. I I I van bijlage f l H ) .
in het overeenkomstige tijdvak van 1899. Hoeveel onder de
1808.
1.899.
zooeven vermelde sommen over 1893 en 1899 alleen aan loods
(Verbeterde opgaven.)
[Voorloopige opgaven.)
Java m
HuiieniieJava en
Bnitenbégelden voor beide havens begrepen i s , kan blijken uit het over
M.ulina.
zittingen.
.Madura.
zittingen.
zicht op blz. 67.
I 794 586
f886579
f837 666
f 286 626
Voor bet gebruik van de electrische verlichting in de opslag [ Aanslag
lokalen te Tandjong Priok werd in 1899 in 's lands kas gestort Af: w e g e n s t o e g e s t a n e
f 1806 en in dé eerste -zes maanden van 1900 f 1205. In 1898
verminderingen . . .
48268
11096
85189
20909
was ter zake ontvangen f1767 en in de eerste helft van 1S99 f 871.

ë

Pevsoneele behuting. Bij de invoering van de personeele b e 
lasting met 1 J a n u a r i 1879 (St. 1878 n .349) werd den t i o u v e r n e u r Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1900—1901

A l z o o w e r k e l i j k te hetïeii

f761828

f 2 1 4 488

f798476

f264616

G e ï n d b e d r a g i zie noot o
bij h e t v o o r g a a n d e staatje»

f 7 4 3 241

f215766

f 7 8 9 787

f 2 6 5 722

Ml
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0 T 6 I bei nut uil. April 1900 geëindigde Nederlandsche belastingjaar 1899/1900 kwam bovendien aan de Indische geldmiddelen ten goede een bedrag van f 340152,08 (tegen f :J_:2 875,18
over 1898/99), en zulks als uitkeering ingevolge de wet van
9 April 1897 (Ned. St. n'. 84, Ind. S(.n". 150) nit hetgeen hier
te lande wegens rijksbelasting op bedrijfs-en andere inkomsten
ontvangen wordt van in Indië werkende, maar in Nederland
gevestigde vennootschappen of vereenigiugen (uitgezonderd verzekeringsmaatschappijen).
Ten einde dubbelen aanslag, èn in Nederland èu in Nederlandscb-Indië, te voorkomen van in Nederlandsch-Indië gevestigde verzekeringsmaatschappijen, die Inerte lande mede hun
bedrijf uitoefenen . en ten einde voorts duidelijk te doen uitkomen dat verzekeringsmaatschappijen elders dan in Nederland
en Nederlandsch-Indië gevestigd , welke in Indië haar bedrijf
geheel ot gedeeltelijk door gemachtigden uitoefenen , aan het
Indisch patentrecht Onderworpen zijn, werden bij de met 1 Januari
190(1 in werking getreden ordonnantie van 19 September 1899
(St. n°. 201) de voorschriften op dit stuk der Indische patentrerordening voor zooveel noodig gewijzigd en aangevuld.
Gedurende 1S99 werden in Indië met betrekking tot den aanslag in het patentrecht 44 doleantiSn ingediend, tegen 40 in 1898.

regeling te verzekeren.
Ter zake van de belasting, waaraan de speceryperken op de
Banda-eilanden zijn onderworpen, was in 1899 verschuldigd
f 52 723, tegen f 01(560 in 1898. Voor de jaren 1893 t/m 1897
was het cijfer achtereenvolgens vastgesteldI op f 88 828, f 83 839,
f 79 967, f 75 239 en f 60 610. De achteruitgang van de notenen nagelcultuur op deze eilanden en de daling van de prijzen
van het product zijn oorzaak dat deze belasting, die geheven
wordt naar de getaxeerde waarde der perken (zie St. 1872 n .
98, juncto 1873 n . 188), in de laatste jaren steeds minder afwerpt.

BedrijftbeloitinQ, Had in 1898, volgens de thans verkregeu
vollediger gegevens, de aanslag op Java en Madura bedragui
f 2 355 901 en in de gewesten daarbuiten f 767 099, de aanslag
over 1899 kwam te staan op respectievelijk f 2392363 en f 801 802.
Ondanks in vele gewesten thans een lagere aanslag werd verkregen , bleef derhalve voor de overige, waar, ten deele door
toeneming van het aantal der belastingschuldigen, het aanslagcijfer vermeerderde, ten slotte als voordeelig verschil nog over:
op Java en Madura f 8 6 4 0 2 en in de buitenbezittingen f 34 703.
Onder de gewesten, waar men voor 1899 tot een niet onbelangrijk hooger bedrag kwam dan voor 1898, behoorden o. a.
Palembang en Suinatra's Oostkust, hetgeen samenhing met de
Verponding en daarmede overeenkomende heffingen. Ook in 1899 maatregelen , waarvan sprake is op blz. 165 van 't vorig verslag,
onderging de aanslag in de Terponding slechts luttele verande- en waardoor in die gewesten eenige nieuwe categorieën van perringen , daar de waarde der verpondingsplichtigc perceelen alge- sonen onder de belasting vielen. In het eerstbedoeld gewest
meen slechts eens om de vijf jaren wordt herzien , en de op steeg het aanslagcijfer van f 61S86 (verbeterde opgaaf) tot
zoodanige herziening gegronde nieuwe aanslag voor Java en f 68 995, ter Oostkust van Sumatra van f 436 902 tot f 458 697.
Madura met 1900 en voor de buitenbezittingen, voor zoover de Overigens droegen het meest tot de verhooging bij de residentiën
belasting er reeds werkt, met 1902 aan de beurt komt. In- Pasoeroean , Samarang , 1'reanger Regentschappen en Zuidertosschen zal in de residentie Bionw en onderhoorigheden, waar. en Oosterafdeeling van Bomeo, namelijk met f 12 638, f9941,
ingevolge St. 1900 ir. 210 met 1 Januari 1901 mede de ver- f 6135 en f 5543; verg. het gewestelijk overzicht, hierachter
ponding zal worden ingevoerd, de eerste aanslag enkel voor dat opgenomen sub V van bijlage IIH.
jaar gelden, zoodat ook daar het vijfjarig tijdvak met 1902een
Onderstaand overzicht doet de in 1898 en 1899 geïnde bedragen
aanvang zal nemen.
kennen.
Java
Buitenbezit„,
,
In 't geheel was op en buiten Java over 1899 aan verponen M a d u r a .
tingen.
lotanl.
ding te heffen f2 210 125, tegen f 2 210 903 (volgens Ter beterde
f -J 392 303
f
801802
f 3 11)4 105
opgaven) over 189S: voor eeue specificatie van deze totalen zie Aanslag' over 1800 . .
sub IV van bijlage HU. Geïnd werd ter zake van deze belasting, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige jaren I Oj) dien — t * * | f w e r 1
en van boeten, m 1898 f 2 159 102 en in 1899 t 2107 969.
nog iu 1809 betaald .
i 310 724
324 H l
t" 2 043 835
In 1900 is de verponding ook ingevoerd in de resideutiê'n
i
Aan
achterstand
over
Soerakarta en Djokjokarta, en zulks ook niet betrekking tot
vorige jaren en boeten
de in de openbare registers ingeschreven onroerende goederen,
werd bovendien b e toebehoorende aan onderdanen der vorstenbesturen. Wat Soetaald
370 004
370 004
rakarta betreft, was de Regeeriug, zooals reeds in 't rorig
verslag (blz. 101) werd herinnerd, tot dit laatste gerechtigd Totaal in 1800 geïnd [zie
noot a op b!z. 133).
r.05 015
f 3 014 730
krachtens de door den Boesoehoenan bij zijne troonsbestijging
in 1893 erkende toepasselijkheid op zijne onderdanen van de I n 1808 werd geïnd (volgouvernement-verordeningen omtrent den eigendom van vaste
gens verbeterde opgoederen. Tot het onderwerpen aan de verpondingsbelasting
gaven)
f 2 347 485
f 2 055 191
007 700
enk van de in Djokjokarta met een zakelijk recht ten name
van onder lanen des sultans ingeschreven perceelen kon de lieIn de residentie Batavia, waar de bedrijfsbelasting, wat de
geering overgaan, nadat in Juli 1890 de sultan den resident inlanders betrof, tot dusver alleen werkte in de afdeelingStad
bad medegedeeld daartegen geen bezwaren te hebben, van welke en Voorsteden en in het (niet uit particuliere landerijen bemededeeling aanteekening werd gehouden bij gouv. besluit dd. staande) onderdistrict Bloeboer der afdeeling Buitenzorg, wordt
10 Januari 1900 n". 8, evenals van het door den sultan aan zij , ingevolge St. 1900 n°. 5 7 . sedert 1 Januari 19U0 toegepast
zijne instemming verbonden en door de Regeering goedgekeurde op de inlanders in het geheele gewest, namelijk zoowel in de
voorbehoud, dat perceelen, welke door aankoop of langs anderen overige gedeelten der afdeeling Buitenzorg als in de bijna geheel
weg fcot hem terugkeeren, dientengevolge door afvoering nit mede uit particuliere landen bestaande afdeelingen Meester-Corde openbare registers zullen ophouden rerpondingsplichtig te zijn. nelis en Tangerang. De residentie Batavia is hierdoor, wat beTer uitvoering van het voornemen om, overeenkomstig de doelde heffing van inlandsche niet-landbonwers betreft, op gelijken
daartoe bij de Indische begrooting voor 1900 geopende gelegen- voet gebracht met de overige gewesten van Java, waar particuheid, de door niet-inlanders zonder ingeschreven wettigen titel liere landen worden aangetroffen. Aanvankelijk zal echter bij
soupeerde erven, gelegen op het indertijd aan het Üouver- den aanslag de meeste gematigdheid worden betracht, opdat de
ncment overgegane vroegere particuliere land Bloeboer (resi- overgang tot den nieuwen toestand geleidelijk plaats vinde.
dentie Batavia) aan eene bijzondere, met de verponding overIn navolging van de voor andere gewesten in de buitenbeeenkomende belasting te onderwerpen, wordt in Indië het zittingfn reeds bestaande voorzieningen werden in 't laatst van
noodige voorbereid; verg. daaromtrent blz. 87/88.
1899 (St. n". 319) de voor de residentie Menado geldende bepaVoorziening is voorts noodig gebleken om de onregelmatig- lingen op de bedrijfsbelasting aangevuld met een voorschrift,
heid te doen ophouden dat een paar landgoederen op Java, van soortgelijke strekking als aldaar reeds met betrekking tot
bezeten krachtens een titel van het voormalige Britsche Gou- de hoofdelijke belasting bestond, betreffende de verplichte inTernement, jaren achtereen in de verponding waren aangeslagen diening door de beheerders van ondernemingen van land- of
niettegenstaande van die landen geen bewijzen van eigendom mijnbouw (exploratie-ondernemingen daaronder begrepen) van
of van een ander zakeljjk recht volgens algemeene verordeningen de noodige gegevens tot verzekering van den aanslag der op
waren opgemaakt. In beginsel is nu besloten, en daarop is bij die ondernemingen werkzame of gevestigde belastingschuldigen.
het ontwerp der Indische begrooting voor JOiil gerekend, om
de belastingplichtigheid van deze landen door eene speciale
Belasting op lid slachten run runderen, buffelt, paarden en veulens
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op Java en Madura, en ilaelitbdatting run buffel» en runderen in
de Lainpongsche Districteu. Over liet eerste jaar (1899) van de
algemeene invoering op .lava en Madura van de reehtstreeksche
heffing der eerstbedoelde belasting, tot dusver— uitgezonderd
de l'reauger Jtegentscliappen en liet aangrenzend distriet Gandasoli der residentie Krawung — aan pachten afgestaan geweest, bleek de eigen heffing alleszins te voldoen, terwijl de
geldelijke uitkomsten de raming ver overtrollen. Terwijl in de
vier voorafgegane jaren (1895 t/m 1898) de reehtstreeksche
helling in genoemd gewest en district bruto, d. i. zonder aftrek
van collecteloon, f 70 329, en de pacht in het overig deel van
Java en op Madura f 1324 828 gemiddeld per jaar had opgebracht, stond tegenover deze gezamenlijke inkomst vau f 1 401 157
als bruto opbrengst van de reehtstreeksche heffing f 1813 777,
terwijl in de raming der Middelen , mede zonder aftrek van de
8 pet. collecteloon, gerekend was op f 1524 000. Üe gunstige
verschillen deden zich , zooals het in bijlage HH sub VI opgenomen uitgewerkte overzicht aanwijst, in alle gewesten van
Java voor. Alleen in de residentie Madura leverde de nieuwe
regeling f 42 009 minder op dan het gemiddelde pachteijfer
over de laatste vier jaren , ter verklaring waarvan valt te herinneren dat voor dat gewest, met zijn aanzienlijken veeuitvoer,
voor de geldelijke waarde der pacht vau bijzondere beteekeips
was het daarin begrepen recht (waarvan bij de eigen collecte
geen sprake meer is) om tevens eene belasting te heiten bij
uitvoer van vee over zee naar plaatsen binnen het tolgebied.

lijk met f 2048, waartegenover in de andere gewesten f 12 277
meer dan in 1898 werd verkregen. In 't geheel beliep de aanslag (verg. bijlage 1111 sub VIII) f 291320 en overtrof dus nog
het sedert de herziene regeling dezer belasting (St. 1885 n .25)
tot dusver bereikte hoogste cijfer, namelijk f 285 382 (in 1890).
Geïnd werd (zie noot « op blz. 133) in 1899 f 289 211, tegen
f 291 587 in 1898.
Zegelrecht. Daar, ook blijkens rechterlijke uitspraken, de
bepalingen der zegelordonnantie plaats lieten voor de met hare
bedoeling strijdige opvatting, als zou voor één akte of voor
één geschrift, bestemd om bewijs te leveren van verschillende
niet met elkander in verband staande handelingen , feiten of
toestanden , ook meer dan één recht verschuldigd zijn , werd
bij ordonnantie van 20 Mei 1900 (St. n . 101) eene nieuwe
lezing van art. 1 der zegelverordening vastgesteld, waardoor
het nu buiten twijfel is dat ook voor zoodanig geschrift het
zegelrecht slechts éénmaal verschuldigd is.
Aan zegelrecht werd in 1899 ontvangen f 1 307 351 (f 1 031 220
op Java en Madura en f 276 131 in de buitenbezittingeu), tegen ,
volgens verbeterde opgaven, f 1333161 in 1898 (f 1037886
voor Java en Madura en f' 295 275 in de buitenbezittingen).

Recht op de openbare, terkoopüwen. Bij de laudsvendukantoreu (vendukantoren der 1ste klasse) werd in 1899 omgezet aan voor particuliere rekening verkochte goederen f 7 731056
liet aantal overtredingen wegens het slachten zonder ver- en aan voor gouvernemeutsrekening verkochte goederen en
gunning bedroeg in totaal 719 met 741 beklaagden.
producten f 4 3 2 8 735 (in 1898 respectievelijk f 7 738 017 en
Ten opzichte van de in de tweede plaats genoemde belasting, f 5 216 162) en te dier zake aan recht geheven f 381 303 , latende ,
de met 1 April 189S in de Lampougsche Districten, al aanstonds na aftrek van de kosten der kantoren , eene winst van f200 260
als reehtstreeksche heffing, ingevoerde slachtbelasting (alleen (over 1898 bracht dit recht onzuiver f 407 200 en zuiver
wat buffels en rundereu, niet wat paarden betreft) leverde f 233 867 op).
het jaar 1899 weder zeer bevredigende uitkomsten op. Werd in
Bij de vendukantoren der 2de klasse (die welker beheer eene
't vorig verslag als de opbrengst over de laatste negen maanden bijbetrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1899: bij de door
van 1898 opgegeven f 2037, hetgeen zou wijzen op eene jaar- notarissen beheerde kantoren f 2 967 994 en bij die onder beheer
lijksche ontvangst van f 3516, in 1899 werd ruim 20 pet. meer, van gewestelijke notarissen of besturende ambtenaren f 2 804 856,
namelijk f 4248 ontvangen , alles zonder aftrek van collecteloon. te zamen dus f 5 772 850 (welke sommen over 1898 bedroegen
In dit gewest werd slechts één overtreding van de bepalingen f 2 980 127 + f2868 110 - f 5 846 237). Aan voor gouvernementsbetreffende deze belasting geconstateerd.
rekening verkochte goederen , enz. was onder den omzet der
kautoren 2de klasse begrepen f 384 457 (iu 1898 f 307 060). Als
Belasting op het tlaekten van varken» op Java en Madura. Tegen- aandeel van het Gouvernement in de inkomsten der venduover eene opbrengst van p. m. f (3000 's maande als gemiddeld kantoren 2de klasse werd in 1899 geïnd: ter zake van de door
pachteijfer over het tijdvak van 1895 t m 1898 en de eerste notarissen beheerde f 89 740 en ter zake van de overige f 85 263,
twee maanden van 1899, leverde in de overige maanden van te zamen derhalve f 175 003 (in 1898 respectievelijk f 88 868 en
laatstgenoemd jaar de met 1 Maart 1899 ingevoerde eigen f 85769 of te zamen f 174 637).
heffing van deze belasting dooreengenomen ruim f' 9000 's maandl
De zuivere opbrengst voor den lande vau alle vendukantoren
op , wat nog te verminderen is met 8 pet. collecteloon , zoo- kwam alzoo in 1899 te staan op f 381 263 (in 1898 f408 504).
dat — in aanmerking genomen dat het bedrag der belasting
Bij het einde des jaan hadden de landsveudukautoren aan
van f 1 per beest, gelijk onder de pacht geheven werd, tot achterstallige (meer dan 12 maanden openstaande) debetposten
f 1,50 verhoogd is — de uitkomst niet zoo gunstig is als van nog in te vorderen f 48 181, tegen f 49 848 op uit. 1898.
de rundslachtbelasting. Echter is bij de reehtstreeksche heffing
Over eene bevolen wijziging van het venduressort van den
ook het recht vervallen , dat de pachter kon heffen bij den notaris te Modjokerto (residentie Soerabaija) bij het optreden van
uitvoer vau varkeus naar plaatsen over zee , niet buiten het een nieuwen titularis zie hoofdstuk F £ 9 (blz. 75).
tolgebied gelegen. Van de ruim 00 000 slachtbrief jes in de
laatste li) maanden van 1899 uitgereikt (verg. het gewestelijk
Overschrijving»-, benevens successie- en overgangsrecht. De opoverzicht sub Vil van bijlage HH) betroffen ruim 23 000 brengst van deze uit den aard der zaak wisselvallige belastingen
alleen de residentie Batavia. De uitkomsten in dit gewest be- was in 1898 volgens verbeterde, en in 1899volgensTOorloopige
heerschen dus voor een groot deel de opbrengst, en juist daar, opgaven als volgt:
gelyk in 't vorig verslag reeds werd sangeteekend, was de
J i a en
Buiten' •hoogere opbrengst, slechts bedragende 10 pet. vau de gemidMadura.
zittiii^en.
Totaal,
delde pachtsom der laatste jaren, niet geè'venrcdigd aan de
•f 540113
t 70 510
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verhooging van de belasting niet 50 pet. Een onderzoek hier- O v e r srecht.
( 1890 .
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omtrent heeft nog geen bevredigende verklaring gegeven; wel
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is beweerd dat. met het oog op de verhoogiug der belasting,
9 2V.I
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82 i l i
thans meer groote varkens . en dus een kleiner aantal, geslacht overgangsrecht, j iso:i
wordt, maar er is niettemin reden om te vermoeden dat de
Werd in 't vorig verslag (blz. 166) melding gemaakt Tan eene
Chineetehe officieren geen voldoende medewerking hebben beherziening in April 1899 (St. n". 142) der in l s "5 aandeovertoond in het tegengaan van ontduikingen.
schrijvings-ordoiinantie toegeTOegde artikelen i'm en 64 . «aarHet aantal geconstateerde overtredingen bedroeg 29, waar- mede voornamelijk beoogd weid ontduikingen van de heffing
van 8 in de residentie Batavia.
beter te weren, in Februari 1900 (St. n". 80) werd, met gelijk
Met 1 Januari 1900 is de reehtstreeksche helling ook in doel, een ander in 1885 herzien artikel der bewuste ordonnantie
werking getreden in de afdeeling Tassikmalaija der residentie nader gewijzigd, en wel in dier voege dat van de vrijstelling
Preanger Regentschappen , zooals met 1 Januari 1901 , bij het van ti\ er.-chrijvingsrecht voor overeenkomsten, waarbij zaken in
eindigen van het loopeud pachtcontract. ook in de residentie eene maatschap of vennootschap door een der deelgenooten
worden ingebracht zonder andere vergoeding dan een aandeel
Kadoe het geval zal zijn.
in de maat- of vennootschap, voortaan de met inlanders gelijkBelasting op rijtuigen tan inlanders (enkel in de gouvernements- gestelden zijn uitgesloten . en zulks ïuet het oog op het groote
residentiSn van Java). In 5 gewesten(Pekalongan, Pasoeroean, misbruik, dat voornamelijk Chineezeu van die vrijstelling maakten
Ppibolinggo, Banjoemas en Kadoe) daalde de aanslag gezamen- door hunne onroerende goederen in eene vennootschap te brengen
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en aldus het eventueel verschuldigd overschrijvingsrecht bij over
gang door overlijden of anderszins te o n t g a a n .
lAetnliin aan ChintMtn voor hei houd*n van dobbelipelm.
Het
liierbedoeldo licentiereeht b r a c h t in 1899 op Java en M a d u r a ,
d. i. uitgenomen de drie hoofdplaatsen waar het middel wordt
verpacht (verg. bijlage F F ) , f 5050 o]>, tegen f 4700 in 1898.
In de buitenbezittingcn is dit licentiestelsel sedert 1 Februari
1899 (Kt. n" 18) — zie vorig verslag, blz, 166, — enkel i n g e 
voerd in tle residentie P a l e m h a n g , voor zooveel betreft de buiten
de ■peelpacht vallende streken. Aldaar was echter bij het einde
Tan 1899 nog geen enkele licentie tot spelen aangevraagd.
Belattingen van v$r$ehitlenden muil die slechts in het ven of ander
ficwcnl geheven worden. O m t r e n t de opbrengst of omtrent den a a n 
slag van de hicrbedoelde belastingen , meerendeels betreffende
de van inlanders geheven hoofdelijke belastingen in een tiental
gewesten der bnitenbezittingen , uitgezonderd liet zelfbesturend
gebied a l d a a r , vindt men opgaven over 1898 en 1899 in bfjlageHH
sub I X . In bedoelde 10 gewesten (met inbegrip van de residentie
Westerafdeeling van Horneo, waar ook de Arabische bevolking
hoofdelijke belasting verschuldigd i s ) , beliep de aanslag over
1899 , volgens voorloopige gegevens . gezamenlijk f 2 192 8 0 1 ,
tegen f 2 1 4 9 452 volgens de definitieve opgaven over 1898. I n
genoemde residentie , zoomede in de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Amboina en T e r n a t e was de aanslag in 't geheel
f 6507 lager dan over 1898, doch in de zes andere gewesten ,
met namen Benkoeleu , Lampongsche Districten , P a l e m b a n g ,
B i l l i t o n , Znider- en Oosterafdeeling van Borneo en Menatlo
verkreeg men in 't geheel een voordeelig verschil van f 49 85(5,
waartoe de gewesten Palembang en Zuider- en Oosterafdeeling
van B o r n e o . met een aanslag over 1899 van f 1 077 818 en
f 2 9 2 8 5 0 , respectievelijk bijdroegen f 2 5 780 en f 1 9 938. De
vermeerdering in Palembang werd verkregen niettegenstaande
bij St. 1899 n". 2 3 , gerekend van 1 J a n u a r i 1899 af, aan de
hoofdelijke belasting aldaar werden onttrokken (om voortaan
in de bedrijfsbelasting, d. i. naar een lager q u o t u m , te worden
aangeslagen) de inlanders in dienst op ondernemingen van laudof mijnbouw, voor zooveel zij gerekend k u n n e n worden buiten
het doessoen- of margaverband te staan.
De in bovenbedoelde tabel IX mede vermelde belasting op
het graven naar diamant door inlanders en met dezen gelijkgestelden in sommige gedeelten der tifdeeling Martapoera (resi
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Horneo), welke in Augustus
1801 bij gewoon gouvernementsbesluit was uitgevaardigd, is
sedert 1 Juli 1900 (zie St. n". 174) op formeele wijze, d. i. by
o r d o n n a n t i e , geregeld, in hoofdzaak op den bestaanden v o e t ,
behoudens dat de ouderafdeeliug Tanali L a u t . waar reeds in de
laatste jaren de diamantgraverij , wegens tle geringe vondsten ,
zoogoed als geheel had opgehouden , thans buiten de heffing
is gelaten. De b e l a s t i n g , hierin bestaande d a t , om het bedrijf
te mogen uitoefenen, vereischt wordt eene licentie , verkrijgbaar
bij het hoofd van plaatselijk bestuur tegen betaling van f 1 per
maand en per hoofd, is derhalve beperkt tot het overig gedeelte
tier atdeehng Martapoera, zijnde de ouderafdeeling van dien
naam en de ouderafdeeling Itiam Kiwa en lïiam Kanan. De
licenties worden alleen verleend voor terreinen buiten die. welke
voor het winneu van diamant aan ïuijneoncessiouarissen zijn uit
gegeven. Het toezicht op het graven wordt uitgeoefend door
de districtshoofden , die daarvoor 2 pet. van tle opbrengst
van het licentiereeht genieten. Had in de eerste j a r e n de be
l a s t i n g , welke aanvankelijk op f 1, daarna op f 1,50, vervol
gens (sedert .Maart 1875) op f 3 , en eindelijk (sedertSeptember
1880) weder op f 1 per maand en per hoofd was bepaald ge
weest, niet onbelangrijke sommen afgeworpen , namelijk tot uit.
1874 , d. i. gedurende 18' 3 j a a r , in 't geheel f 532 310 of ge
middeld per j a a r p. m. f 4 0 0 0 0 , en daarna in 1875 f 06 08S ,
in 1870 f 4 7 850 en in 1877 f 47 2 2 9 , sedert is de opbrengst
luttel geworden . hoofdzakelijk als gevolg van tle mededinging
der Kaapsche diamanten (verg. het verslag van 1879, blz. 109),
waarmede gepaard ging het van lieverlede minder aantreffen
van loonende terreinen in de Martapoerasche diamantatreken.
N a d a t in 1878 het licentiereeht nog had opgeleverd f 8925,
wisselden tle cijfers van het tienjarig tijdvak 1879 t/m 1888,
niettegenstaande eerst in September 1880, zooals gezegd, tle
belasting tot het aanvankelijk bedrag was t e r u g g e b r a c h t , af
tosschen f 1368 (in 1879) en f 24 (in 1885), en in de jaren
1889 t/m 1898 tnsschen f 1 6 8 7 (1890) en f 107 (1893), terwijl
in 1899 de opbrengst weder steeg tot f 1804. De belangrijke
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schommeling tnsschen het eene j a a r en het andere h a n g t groo-

temleels samen met tle weersgesteldheid; kenmerkt zich nee jaar
door een natten oostmoesson, dan wordt het werk al te zeer
belemmerd ; bij een normalen oostmoesson daarentegen onder
vindt het bedrijf geen stoornis, en k u n n e n de diamantgraveri
de putten op eene gewensclïte diepte brengen.
II.

UUOTSTBLSEL ; GIU.lJM.WKT.

§ 1.

Muntwezen.

Op blz. 107,108 van het vorig verslag werd reeds uitvoerig
melding gemaakt van de in 1899 genomen maatregelen om ,
ter uitvoering van de wet van 22 J u l i 1899 (Ned. St. n". 1 7 8 ,
Ind. St. n". 229), aan den omloop van onwettige koperen munt
(duiten) op Java en Madura een einde te maken. De voor
naamste dier maatregelen, tle inwisselbaarstelling van de duiten
tegen wettige p a s m u n t , kwam achtereenvolgens tot uitvoering
in drie complexen van gewesten , in de twee 't eerst gekozen
complexen gedurende de tijdvakken 7 October—4 November en
19 November—18 December 1899 en in het tierde of l a a t j e
complex — in verband met de wenschelijkheid om de op 3
J a n u a r i aangevangen Mohammeilaansche vastenmaand eerst te
doen voorbijgaan — gedurende het tijdvak 16 Februari—16 Maart
1900 (zie St. 1890 nos. 2 5 0 , 2 5 8 , 289 en 290 en 1900 DOS. 51 en
52). De inwisseling had plaats zonder eenige stoornis en zonder
dat zij aanleiding gaf tot bezwaren bij de inlandsche bevolking.
N a laatstgenoemden datum kon geconstateerd worden dat op
geheel J a v a en Madura de duiten volstrekt uit den omloop ge
weerd waren. Mochten al hier en daar enkele stuks niet ter
inwisseling zijn a a n g e b o d e n , dan was dit alleen om ze bij
godsdienstige plechtigheden te bezigen of als gedachtenisteeken te bewaren. I n het geheel werd ingewisseld (verg. de
gewestelijke opgaven sub I I van bijlage BB) voor eene som van
f 3 393 707 ' ) , hieronder begrepen f 6 5 9 9 9 2 , uitmakende het
setlert 1897 in Probolinggo , Bezoeki en Madura door de opiumregie aangehouden bedrag aan d u i t e n , zoomede, wat laatst
genoemd gewest betreft, de waarde der duiten aangehouden
bij den proefverkoop van zout in briquetvorm in de afdeeling Sumanap (verg. de noten op blz. 107 van 't vorig ver
slag). Het aan duiten in omloop geweest bedrag bleek dus
aanzienlijk minder te hebben bedragen dan de in 1897 opgemaakte
raming ad f 5 000 000 (zie de Memorie van Toelichting op het
ontwerp der aangehaalde wet van 22 Juli 1899; Gedrukte
stukken , Zitting 1898—1899 — 188). Ter belooning van i n 
landsche landsdienaren of van door het Gouvernement niet
bezoldigde personen , die zich ten opzichte vau de inwisseling
der «luiten bijzonder verdienstelijk hadden g e m a a k t , werd bij
gouv. besluit dd. 17 J u n i 1900 n°. 12 een gezamenlijk bedrag
van f 15400 ter beschikking van tle betrokken residenten gesteld.
De ingewisselde d u i t e n , een gewicht vertegenwoordigende
van p. m. 1100 000 K.G., wertlen achtereenvolgens herwaarts
gezonden en w a r e n , met uitzondering vau een paar kleine
bezendingen . welke in Juli en Augustus volgden, einde J u n i
1900 hier te lande ontvangen. Reeds in 't laatst van Mei w a s ,
onder toezicht vanwege het Departement van K o l o n i ë n . met
de omsmelting en raffineering bij de Nederlandsche fabriek
van werktuigen en spoorwegmaterieel te Amsterdam een a a n 
vang g e m a a k t , met bet doel om het altlus te verkrijgen zuivere
koper daar ter plaatse door tusschenkomst van de Nederlandsche
Handelmaatschappij in publieke veiling van de hand te zetten. -)
Op het tijdstip van afsluiting van dit verslag badden reeds een
tweetal veilingen van dit geraffineerd koper plaats gehad (op
16 Augustus en 13 September jl.), respectievelijk bestaande uit
20<i00 en 25 000 blokken (ingots) van p. m' 10 K.G., met
een gezamenlijk gewicht van 191008 en 265 249 K.G., welke
de volie pariteit der Londensche m a r k t bedongen en eene netto
opbrengst opleverden vau f 164 713 en f 219 743. H e t liet zich
aanzien dat in elke der twee eerstvolgende maanden telkens
i) Dese opgaaf, TOOT een deel beruatende "i> voortooplge gege»ens, zal
wellicht later biyken iit>^r geringe wijsigtng te moeten ondergaan.
-> Aan pene wapen- en munitiefabriek te Karlaruhe, die, met de bedoeling
'iin tle duiten ten dienste van haar bedrijf selve te smelten . daarvoor een

boogeren prfbi meende te knnnea besteden dan voor bet renmoltei koper,
na aftrek van de siwitiiitf.-kn-trn, te verwachten ware. werd, op baat ver■eek, liji wij/.e van proef, 1Ï12 K.G. doitea I ü.ler.sliainls ve'koeht V'i'ir I'..-7.

Daar echter omsmrltiag en publieke veiling roordoeBger bleek, werd van
verderen onderbandacben verkoop algexien.

Bflltge C.
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nog eene veiling van ongeveer gelijk'- grootte nis de tweede f 17 millioen. Intuasehen acht de Regeering het raadsaam om, nu
zou kunnen worden gebonden en dat daarmede si de versmolten ook de geleidelijke vervanging van afgesleten Indische zilveren
duiten souden ïjjn opgeruimd. Op boei 1 de inwisseling den lande pasman t door nieuwe meer op den voorgrond treedt, in de verdere
ten slotte is te staan gekomen, sa] eerst later zijn op te geven.

Den hoofden van gewestelijk bestuur is aanbevolen, uu de
duiten zijn ingewisseld , zorg te dragen voor eene behoorlijke
verhouding van «ie verschillende muntsoorten in de geldc.irculatie , e n . vooral in den eersten tijd , hunne bijzondere aandacht
er aan te wijden dat der inlandsche bevolking in hare betalingen aan den l a n d e , al geschieden die geheel in kopergeld,
geen moeielykbeden worden in den weg gelegd. Hoewel de
duiten-inwisseling nog te kort achter den rug ligt om nu reeds
te kunnen verklaren of de verhouding der in omloop zijnde
muntsoorten geheel voldoet aan de beboette, valt uit de tot
dusver daaromtrent door de genoemde bestuurshoofden inge
diende maand rapporten op te maken dat de inlandsehe bevol
king voorshands, zonder aan wisselaars ot' woekeraars overge
leverd te zijn, voor hare gewone betalingen over voldoend
klein geld, althans kopergeld, beschikken kan. Alleen in de
residentie Madura bleek, kort na de inwisseling, gebrek aan
koperen m u n t te bestaan, hetgeen zich afteekeude in het agio,
dat voor kleine bedragen meestal 2 pet. bedroeg, doch voor
grootere, van een rüksdaalder en meer. daalde tot ' ., pet. De
behoefte aan kopergeld op Madura moest, behalve aan de om
standigheid dat zilveren pasmunt, inzonderheid het tien-cent
s t u k , bij de Madureesche bevolking weinig aftrek vindt, vooral
Ook worden toegeschreven aan de belangrijke verplaatsing van
koper naar Java door de Madureezen die aldaar werk gaan
zoeken. Door in de residentie Madura al het bü' ondereollecteurs, opium- en zoutdebitanten binnenkomend koper in den
omloop terug te brengen en betalingen uit 's lands kas zooveel
mogelijk in koper te doen plaats h e b b e n , ontstond echter in
genoemd gewest spoedig eene juistere verhouding tusschen de
in de wandeling zijnde muntsoorten en was het agio gestadig
dalende, terwijl het ter hoofdplaats Bangkallan i n ' t geheel niet
meer gevorderd werd.
Namaak van duiten werd in 1S99 slechts een paar malen ge
constateerd. In beide gevallen, het eene in Soerakarta, het
andere in Madioen, werden de schuldigen (Chineezen) veroor
deeld, en de voor de vervaardiging gediend hebbende gereed
schappen verbeurd verklaard. In J a p a r a werden 19 80lï stuks
en in Bantam eenige niet nader opgegeven kleine hoeveelheden
valsche duiten aangehaald, meerendeels tijdens de inwisseling.
Ook in andere gewesten werden ouder de ter inwisseling aan
geboden duiten enkele valsche exemplaren aangetroffen, welke
echter, omdat van kwade trouw niet bleek, evenals de echte
stukken . werden aangenomen.
Was er in 1898, in verband met den geringen koftieoogst,
zoowel voor de behoefte van het Gouvernement als voor die
van particulieren minder vraag nanr zilveren pasmunt geweest
dan anders, zoodat zich op uit. 1898, boven het in den loop
van dat jaar uit Xederland aan nieuw aangemunte Indische
kwart- en één-tiende-guldens ontvangen bedrag van f 1 millioen,
uog p. ni. f 30 000 méér aan klein zilver in 's lands kassen op
J a v a en Madura bevond dan bij het einde van 1897, —■ gedu
rende 1899 werd het aanzienlijk bedrag van p. ui. f 800 000 aan
genoemde muntsoorten uit 's lands kassen in omloop gebracht
en in het verkeer opgenomen, waartoe uit den aard der zaak
veel bijdroeg dat in de twee complexen , waar gedurende het
vierde kwartaal van 1899 de duiten aan den omloop waren
onttrokken (tot een bedrag van f 2 027 844), een niet onbelang
rijk deel daarvan tegen zilver (pasmunt en kleine s t a u d p e n n i n gen) was ingewisseld. Daar het van belang werd geacht dat
ook na de inwisseling van het oude kopergeld op ruime schaal
zou kunnen worden voortgegaan met het beschikbaar stellen
van klein zilver, waarbij ook gelet moet worden op de eischen,
die het tegenwoordig industrieel leven, speciaal op landbouw
gebied, in dit opzicht s t e l t , i s . op voorstel van de Indische
Itegeering, in het voorjaar van 1900 besloten om nog t 700 000
aan Iudische kwartguldens en f 6 8 5 0 0 0 a a n Indische één-tiendeguldens te doen a a n m a k e n , en zulks door versmelting van
Xederlandsche standpenningcn en van eenige uit Iudië ontvangen
ongangbare m u n t s t u k k e n . Door deze a a n m u n t i n g , welke in
Mei/Juli haar beslag kreeg (de afgeleverde partijen werden ge
leidelijk — in zes zendingen — naar India* verscheept). is bet
voor Nederlandsch-Indiê' uit te geven bedrag aan zilveren pas
m u n t gebracht op het laatstelijk bij de wet van 21 Juli 1890
(Xed. St. n . 1 2 5 , Iud. St. n°. 19G) vastgestelde maximum van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.

a a n m u n t i n g zoo van zilveren als van koperen pasmunt voor
Nederlandscb-Indiè* niet meer door wettelnke maxima gebonden
te zijn. Eene wetsvoordracht van die s t r e k k i n g , en tevens
beoogende de Indische muntwet (Ned. St. 1854 i r . 75, Ind. St.
u . 62) eene bepaling te doen inbonden, krachtens welke voort
aan ieder in de gelegenheid zal zijn om zich op regelmatige
wijze van overgroote voorraden pasmunt t e ontdoen en waardoor
overbodige a a n m u n t i n g daarvan zooveel doenlijk zal zijn te
voorkomen , is in Mej 1900 bü' de Staten-Generaal a a n h a n g i g
gemaakt (Zitting 1899—1900 — 181). De besproken a a n m u n t i n g

van t' 1385000 aan zilveren pasmant heeft een verlies opgeleverd

van f 11480,88*. Aan fijn zilver, verkregen door versmelting
van f 1340 00.1 aan rijksdaalders en van f 23,10 aan uit Indië
ontvangen ongangbare zilveren muntstukken, is noodiggeweest,
na aftrek van het overgehoudeue , ad f' 2138.30, ('1337 881,80,
terwü'1 het koper voor bijzet kwam te staan op f 4243,28' en
het muntloon op f 5 4 3 5 2 , 3 0 , zoodat de kosten in totaal beliepen
f 1 396480,33'.
Maatregelen worden thans genomen o m , zoo spoedig als de
a a n m u n t i n g dit toelaat, ook te voldoen aan eene aanvraag uit
Indië om vermeerdering aldaar van den voorraad kleine zilveren
standpenningen , door uitzending van f 1 millioen aan guldens
en f 1 millioen aan halve g u l d e n s , van welke speciën de
voorraad bij 's lands kassen zeer was geslonken, zoowel ten
hehoeve van de duiten-inwisseling als door veel vraag naar be
doelde muntsoorten , meer bijzonder in Soerabaija.
Evenmin als over 1898 is over 1899 iets belangrijks te melden
aangaande het in den omloop aantreffen van nagemaakte zilveren
standpenningen van hoog zilvergehalte. Strafvervolgingen,
waarvan er echter geen enkele betrekking had op volwichtige
bedriegelijke namaaksels . behoefden slechts te worden ingesteld
tegen 8 p e r s o n e n , van welke er 2 (inlanders) veroordeeld, 3
(Chineezen) wegens gebrek aan bewijs van rechtsvervolging
ontslagen en 3 (inlanders) vrijgesproken werden.
Ter zake van het desoewust uitgeven van valsch geld werden
in 1899 174 personen veroordeeld (139 tot geldboeten en 35 tot
andere straffen), terwijl van de overige 217 wegens bedoeld feit
aangeklaagden er 152 werden vrijgesproken en 65 van rechts
vervolging ontslagen. Zooals gewoonlijk konden meermalen
geen termen gevonden worden om eene strafvervolging in te
stellen, aangezien de aanbieders van de valsche munt te goeder
trouw bleken. In zoodanige gevallen werden de muntstukken ,
na voor verderen omloop ongeschikt te zijn g e m a a k t , aan de
eigenaren teruggegeven. ')
Op die wü'ze en door a a n h o u d i n g , ter verzending herwaarts
voor onderzoek en e. q. voor versmelting , werden in 1899 van
gouvernementswege aan den omloop onttrokken 4704 stuks
zilveren speciën : 2565 stuks op J a v a en Madura en 2139 stuks
in de buitenbezittingen. Bovendien werden om andere redenen
uit het verkeer genomen , mede ter opzending herwaarts , 51 291
stuks zilveren speciën , in 't geheel derhalve 55 995 stuks. Dit
zilvergeld was aan standpenningen en pasmunt verdeeld als volgt
rijks-rul- • gul- '<gul- ' , g u l - Totaal W .inii.ale
daairteis. ciens.
wegens vuls<-hheid ul'daarvan verdacht . . 1 S I 2
1:175
»
verminking- . . .
88
130
■
doffen of ong-ewonen klank . . . 9 ( 9 0
s) 7 r.
>
afslijtins' . . . .
»
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1 70 i
530

I M3,60

15 100
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30 279.50
i 5:>i;.50

as

0311
780

waarde.
445. 25

9080
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5 j 9:);.
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9801

0111

598

5 007

33 035

f 42217.70

In I89S wamt da cijfert
(ven.'vo-ig verslag. blz.108- 11 151

E e n deel der in 1899 voor verderen omloop niet of niet meer
geschikt geachte speciën w e r d , blijkens het vorig verslag, nog
in Juli van dat jaar naar Nederland verscheept: een ander deel
werd hiertelande aangebracht in J a n u a r i en J o h 1900. Omtrent de
bevinding van het Munteollege ten opzichte van de in 1899 hier te
lande ontvangen partijen verdachte of om andere redenen in Indië
afgekeurde zilveren speciën zij verwezen naar het aan de StatenGeneraal aangeboden rapport nopens de numtwerkzaanilieden
over genoemd j a a r (Zitting 1899—1900 — 812).
'\ Van da zijde dat Java»eae Bank grachtedd* dit gedurende 1809 met
989 ryksdaaJdcri en 221 guldens, zijnde -J92 en 184 atoks minder dan in 1898.
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Geldmarkt.

Ken door den president der Javasche Mank ten behoeve van

liet Koloniaal Verslag samengesteld overzicht van de geldmarkt in
Nederlandsch-Indië iu 1809. mot de daarbij brthoorende taliel

nog overvulde landskassen opgehoopt Ten einde de biljetten,
waarvan in de laatste jaren vervalsehingen waren voorgekomen
en welke n e d - door een nieuw model vervangen waren , zoo
spoedig mogelijk aan den omloop te onttrekken , werd de mach
tiging der Regeering gevraagd en verkregen tot intrekking van

van den loop der prijzen te Batavia van eenige Indische effecten , nagenoeg al het papier der oude emissièn, waarvoor, wat bijna
betreft, reeds biljetten nieuw model waren uit
ii opgenomen auh I en II van bijlage JJ , welke bjjlage sub IIJ al de coupures
1
maand opgaven over 1899 bevat omtrent den loop der wissel
koersen te Batavia, ontleend aan door de Handelsvereeniging
aldaar rerstrekte gejxeven^.

g e g e v e n ) , en waarvan op het oogenblik van het Terleenen der

uitzettingen op prolongatie, leverden gemiddeld4pot.rente op,

N. lturgerlijke en militaire landsdienaren.

machtiging (November 1899) nog voor ongeveer 112 is:; m moest

worden geacht in omloop te zijn. Hoewel bepaald was (zie de
bekendmaking in de Javasche Courant \;ui 24 November Ks99)
dat de op uit .Mei 1900 DOg niet ter inwisseling aangeboden
£ '■'>. Javasche
Bank.
biljetten alleen betaalbaar zonden zijn bij het hoofdkantoor der
liiiiiiens het jongste jaarverslag dezer instelling kon ■/.'{) ge- Bank te B a t a v i a , was omstreeks de helft van genoemde maand
durende het o p ' u i t . Maart 19U0 geëindigde boekjaar 1899 1900 ! nog voor een bedrag van bijna 1' 1 millioen aan oude biljetten
in ruimere mate dan gewoonlijk aan de behoefte aan crediet- in de wandeling. Door falsarissen werd gedurende het verslag"
hulp tegemoetkomen en kon zij den handel vrijwaren voor de jaar getracht nagemaakte biljetten van f 25 oude emissie in om
onaangename gevolgen van een schommelenden rentevoet. Tot loop te brengen. Intusscben werd slechts hier en daar een enkel
verhoogiug van het rentetarief'der Bank behoefde niet te worden biljet a a n g e h o u d e n , terwijl alleen te Samarang eene hoeveelheid
overgegaan , zoodat de standaard-rente op het lage bedrag van in een hand werd aangetroffen . welke feiten evenwel geen aan
leiding gaven tot gerechtelijke vervolging.
4 ' 2 pet. bleef gehandhaafd.
Het gemiddeld opereereud kapitaal der B a n k , hetwelk in
De winst der Bank over 1899/1900 beliep bruto f 1222(191 en
1898/99 reeds honger was geweest dan in eeuig vorig boekjaar, netto f 721 179, of, na aftrek van patentbelasting, f 714121 .
Onderging in 1899/1900 opnieuw eene belangrijke vermeerdering. van welk laatste b e d r a g , vermeerderd niet f 1489 onverdeeld
Gemiddeld over het geheele boekjaar stond aan rentegeve ide ! gebleven van de winst over 1898 9 9 , werd bestemd: voor het
uitzettingen uit t 82628/m, tegen f 28 270/m over 1898/99. De reservefonds f 1 3 7 8 3 9 , voor tantièmes f 40 494 en voor aandeel
het eigenlijk Indische bankbedrijf uitmakende crediet-operatiën houders f 581 227. Van laatstbedoelde som werd uitgekeerd
beliepen f 16 575 tn, en wel wegens voorschotten in rekening 1 f 5 2 8 0 0 0 , uitmakende 8.8 pet. van het maatschappelijk k a p i t a a l ,
courant f 9 2 9 1 / m . wegens disconteering van handelspapier terwijl f Ï5227 als onverdeeld saldo op de nieuwe rekening werd
f 6 885 ui, wegens discon teering van vendu papier f587 m e n wegens overgeschreven.
beleeningen f 3 52 m. De belegging van kapitaal en reservefonds der
De op 31 Maart 1900 afgesloten balans der Bank en de winst
Bank in effecten en hypotheken bedroeg dooreen f 0807/iu. In en verliesrekening over 1899/1900 komen voor sub IV van
buitenlandsehe wissels stond gemiddeld f 7 007 m u i t . terwijl de bijlage J J .
prolongatie-uitzettingen dooreengenomen een cnfer van f l 574 ui
bereikten. De Indische crediet-operatiën, met inbegrip van de
evenals de hypotheken en eö'ecteu.
Bij de sluiting van het boekjaar was van het kapitaal der
Bank . ad f 6 millioen , en van haar reservefonds , ad f 1 187 142 ,
oelegd f 4 704,'m in effecteu en t 1 895 m in hypotheken.
De dadelijk opoisehbare schulden der Bank bedroegen ge
middeld over het geheele boekjaar f 03 805 m (f 57 752 m aan
in omloop zijnde bankbiljetten en f «i 053/m aan saldo's van
crediteuren in r e k e n i n g - c o u r a n t , aan omloopende baiikassiiniatiën en aan onafgehaalde dividenden), tegen iu 1898/99 f 54 988/m
(f 49o07/m wegens biljetten-emissie en f 5021,in aan saldo's.
enz. ais voren). De metaalvoorraad der Bank was gemiddeld
over het geheele boekjaar f 37 904 m, tegen f 3 3 290 m i n 1898/99,
en daar de verplichte dekking -- van de dadelijk opeischhare
scholden b e d r a a g t , was derhalve het beschikbare metaalsaldo
gemiddeld f 12S82/m (in 1898 W f 111:94'm).
De metaal voorraad der Bank (waaronder uit den aard der /.aak
ook het Bpeciesaldo van baar kantoor te Amsterdam) n a m vooral
aan goud t o e , zooals uit onderstaande opgaaf blijkt.
uit. Maart 1900.
uit. M:i:irt is'.»'.

GriKit-iimblriiiuiisi'iaiui'ii.
Aan het in 1900 afgenomen grootambtenaarsezamen onderwierpen z i c h , wat het 2de gedeelte
betreft, hier te lande 'M, en in I n d i ë 12 c a n d i d a t e n , van wie
er respectievelijk 27 en 8 slaagden. Overeenkomstig de bekend
making in de Nederlandselie Staatscourant van 0 April 19Ö0
werden van de geslaagden hiertelande er 1" (zij die de hoogste
nummers iu de ranglijst hadden behaald) voor uitzending in
aanmerking g e b r a c h t , terwijl voor hen die in Indië het diploma
behaalden 5 plaatsen werden beschikbaar gesteld. Bij de bedoelde
bekendmaking werd tevens medegedeeld dat noch. in 1901, noch
in 1902 uitzending zal plaats hebben.
Aan het 1ste gedeelte van het examen namen hiertelande
slechts 2 . en in Indië 7 candidaten d e e l . en wel allen met
goed gevolg.
Nadere gegevens omtrent de uitkomsten van de examens
worden aangetroffen in bijlade KK , sub I , terwijl het verslag
van de examen-commissie hier te lande is te vinden in de
Nederlandsche Staatscourant van 14 Augustus 1900. H e t verslag
van de commissie in Indië w a s . tijdens de afsluiting der medei' 0 031 in
nnn gouden tiengaldenatnkken
t 444ï/ra
i' 86. 387 in
deelingen voor dit hoofdstuk, nog niet gepubliceerd.
zilveren [ riilisilanl ler.i . i 25618/m
] rofi/iii
■tand
', galden* . . .
1 780 in
In den loop van 190" besloot de gemeente Delft de aldaar
in
906/n
penningen ' halve \i ilil n«
97S m
best.iaude instelling voor Indisch onderwijs bij het einde van dat
— 38 •-'-'•'! in
28 7 19 ui
jaar op te hellen e n , in verband d a a r m e d e , de lessen met den
pjumnnt
""'u
19 m
op 1 September 1900 aanvangenden cursus niet te doen hervatten.
vr
ide gooden imnit en negotlepenninsen (dakaten)
ï759/m
B iT'nu Vooral' was vanwege het Departement van Koloniën bewilligd in
de vervallen v e r k l a r i n g , niet i n g a n g van 1 J a n u a r i 1901, van
1 4o j u ; MI
de met de gemeente Delft aangaande de gemelde instelling b e 
i 8542!> ,,.
staande overeenkomst van 25 J a n u a r i 1891 (zie blz. 195 van het
Van her opgegeven bedrag aan rijksdaalders bevond zich bij vershiü' van dat j a a r . zoomede Bijbl. St. n . 49;}9). In verband
de Indische kantoren der Bank op genoemde tijdstippen achter met een en ander werd het college van curatoren bij Kon.
eenvolgens f 23568/m en f 2 5 8 2 8 / m . Aangezien gedurende 1899 besluit van 18 September 190" u . 14 ontbonden.
In afwachting van de in overweging zijnde herziening van
voor rekening van diverse bankinstellingen f 8 lOO/ni aan rijks
daalders in Indië werd ingevoerd . welk bedrag in de kassen de vigeerende bepalingen betreffende de benoembaarheid tot
Ier Javasche Bank t e r e c h t k w a m , blijkt dus uit die kassen ambtenaar voor den administratieven dienst in Xederlandsehweggevloeid en door de circulatie opgenomen te ziju p. m. f 6 I n d i ë , is bij Kon. besluit van 18 Augustus 1900 n ' . 37 v Ned.
St. n . 150 en Ind. St. n". 278) bepaald dat geen gelegenheid meer
millioen aan rijksdaalders.
De biljetten-emissie der Bank bewoog zich in 1899'1900 tus- gegeven wordt tot aflegging van het lste gedeelte van het grootschen t' 62874 m en 1' 50652 m en bedroeg bij het einde van ambtenaarsexamen , terwijl, wat hel afleggen van h e t 2 d e g e d e e l t e
her boekjaar f 6 0 5 9 ] m . tegen f 52222/m op u i t Maart 1899,
tot welke vermeerdering met f 8 3 6 9 . m de biljetten van f lnOO
') Onder bei bij li' t einde ran liet boekjaar tolt. Haart 1900) in ontloop
en f 500 f 4 15 m bijdroegen. Deze biljetten hebben evenwel zijuii • bedrag van i 80691 m aaa bankpapier bevond (leb MUI biljetten Min
voor bet meerendeel niet gecirculeerd . doch waren in de toen nieuw model een bedrag van i -17 178/m.
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betreft, daartoe nog gelegenheid zal bestaan in 190] en 11)0:2.') uitgestrekt tot die buiten huwelijk verwekte kinderen . die hij
krachtens bet in 1896 (St. n . 115) gewijzigde art 275 van bet
Faeulleittexami'ii. Gedurende het academiejaar 1890/1900 onder Indisch Burgerlijk Wetboek heeft doen wettigen. Bij het in de
wierpen zich 'i doctoren in de rechtswetenschap aan bet bij tweede plaats genoemde is ten opzichte van een tweetal lands
art. 92, 2tlc lid, der wel <>>
| liet booger onderwya bedoelde betrekkingen eene nadere voorziening getrolten omtrent de
faculteitexamen. Slechts een van ben moest worden afgewesen. k l a s s e , waarin zij voor den overtocht naar en uit Indiê te
Uitzending van adspirant-reehterlijke amhtenaren bad in 1900 rangschikken zijn; bet derde brengt eene wijziging il! art. 1 .
evenmin plaats als in de drie voorafgegane jaren. Het van den p u n t o . van het reglement, noodig geworden door de bij Kon.
Gouverneur-Generaal ontvangen advies ten aanzien van de vraag besluit van 27 Juli 1896 n°. 22 (St. n". 238) getroffen regeling,
of er aanleiding bestaat om weer tot uitzending over te gaan .

zoomedc nopens het denkbeeld om, in liet belang van den rechter
lijken dienst in Nederlandsen-Indiê, wijziging te brengeninde
aan aanstaande rechterlijke ambtenaren te stellen exaiuen-eisc.hen
(zie vorig verslag, hlz. 17'»). is hier t e lande n o g in behandeling.
Burgerltike betrekkingen toegaakelUk mor vreemdelinge*. IV lijst
van betrekkingen in Nederlandsch-Indiê , waartoe vreemdelingen
benoembaar zijn (Si. 1867 n . 3 1 , jnncto 1879 n . 862), is bij
Kon. besluit van l> Juli 1900 n . 19 (St. 245) aangevuld met die
van opzichter en werkman bij de fabriek der opinmregie.
KUnn-amhtenaartexamen.
Aan dit e x a m e n , dat ook in 1899
op v< rschillende tijdstippen en plaatsen in Indiê werd afgenomen,
onderwierpen zich *.'7"> eaudidaten (834 op J a v a en Madura en
141 in de buitenbezittingen), van wie er 562 (462 op .lava en
Madura en 100 in de buitenbezittingen), of ruim 57 pet., aan
ile eischen voldeden. I n het voorafgegane j a a r waren er van de
980 candjdaten 544. of ruim 55 pet., geslaagd.
Onder de categorieën der van dit examen vrijgestelde personen
■werden bij St. 1900 n . 211 gerangschikt zij die geslaagd zijn
in het examen voor sergeant of' fonrier bij het leger.
Verloven. De bij St. 1898 n°. 229 vastgestelde en herhaaldelijk
aangevulde lust van civiele b e t r e k k i n g e n , w e l k e , bij verlof van
de titularissen voor niet langer dan ëe'n j a a r , tijdelijk worden
waargenomen , onderging wederom uitbreiding : zie daaromtrent
St. nos. 9 8 , 110 en 132.
In 1899 werd aan 112 civiele en 56 militaire landsdienaren
'Europeesche ambtenaren en officieren der landmacht) buiten
landeen verlof wegens langdurigen dienst verleend (tegen respec
tievelijk 91 en 16 in 1898). terwijl aan 70 Europeesche ambtenaren
en 52 officieren der landmacht zoodanig verlof wegens ziekte
werd toegestaan (welke cijfers in 1898 hadden bedragen 58 en 71).
Bij gouv. besluit dd. 22 Augustus 1900 n . 80 (St, n . 287)
is eene regeling vastgesteld van de bevoegdheid tot het afgeven
van geneeskundige verklaringen voor binnenlandsche verloven
aan Europeesche burgerlijke landsdienaren , en van de wijze
■waarop de plaatsen , waar die verloven moeten worden doorge
bracht , bepaald worden.
Anciënniteit bij herplaatsing. In 1885 (Bijbl. St. n°. 4183) is als
regel aangenomen dat ambtenaren van de verschillende diensttakken , die , hetzij wegens langdurigen d i e n s t . hetzij wegens
z i e k t e , buitenlaudsch verlof bekomen h e b b e n . bij herstel in
activiteit na terugkomst van zoodanig verlof', de anciënniteit terug
e r l a n g e n , die zij zouden gehad h e b b e n , indien zij onafgebroken
waren blijven doordienen, en zulks onverschillig of zij in hun
laatsten rang of in den daarop volgenden hoogereu invallen.
Tevens was toen beslist dat het bedoelde beginsel niet zou gelden
voor b u r e a u - a m b t e n a r e n , voor wie de quaestie der anciënniteit,
in verband met de regelen waarnaar zij bevorderd worden, van
geen overwegend belang werd geacht. Op deze laatste beslis
sing is nu echter teruggekomen. Ingevolge gouv. besluit

dd. 21 October L899 □ . 15 (Bijbl. St. n\ 5486) geldt namelijk
het hiervóór omschreven beginsel voortaan ook voor bureau
ambtenaren , echter zonder retroactiviteit, zoodat het eerst is toe
gepast op de bureau-ambtenaren , aan wie na 21 October 1S99
buitenlaudsch verlof is verleend.
Overtocht. H e t reeds meermalen gewijzigd reglement op de
toekenning van overtocht voor 'slands rekening van Nederland
naar Xederlandsch-Indié' en omgekeerd (St. 1897 n . 103) werd
opnieuw gewijzigd en aangevuld, en wel bij de Kon. besluiten
van 12 J a n u a r i , 16 Maart. 14 en 26 J u n i 1900 nos. 1 . 2 5 . 38
en 55 (St. n . 105, M S . 228 en 232). Bij eerstgemeld besluit
is het recht op vrijen overtocht van Nederlandsch-Indië naar
Nederland , wat betreft de leden van het gezin van den niet
gagement vertrekkenden militair beneden den rang van officier.
'i Ondanki de sluiting der instelling te Delft («ie htervórtr) hebben de
docenten ïlch bereid verklaarJ om aai h<-n, die zich nog voor het in IU01
;n 'e- nemen 2de gedeelte ran het examen voorbereiden . daarbjj de noodige
voorlichting en leiding te verleenen.

waarbij o. a. de uitzending naar ludië van tot de militaire
marine behoorend personeel , in plaats van ten laste van de
Staatsbegrooting, ten laste van de Indische liegrooting is
g e b r a c h t , terwijl het in de laatste' plaats vermelde besluit van
20 J u n i 1900 u . 55 reeds is besproken op blz. 95.
FoortchottéH. .Met nadere aanvulling van de voorschriften op
het verleenen van voorschotten aan Europeesche burgerlijke
landsdienaren en als zoodanig benoemde Europeesche personen
bij verandering van stand- of woonplaats in Nederlandsch-lndie
(St. 1895 n . 7 4 . juueto 1897 n°. 140) werd bij St. 1900 o . 125
bepaald . dat diegenen der bedoelde landsdienaren en personen ,
die in het bezit zijn van éëu of meer gewettigde k i n d e r e n ,
ten aanzien ran het bedrag van het voorschot en de terugbe
taling daarvan . met gehuwden worden gelijkgesteld.
Ceremonieel. Bij gouv. besluit van 29 Augustus 1899 n .
31 (St. n". 242) werden nieuwe bepalingen vastgesteld ten
aanzien van het ceremonieel, in acht te nemen bij dienstreizen
op J a v a en Madura van den Gouverneur-Generaal en van
hooggeplaatste ambtenaren of' officieren.
Pennoenen.
Het reglement op het verleenen van pensioenen
aan Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlaiidsch-lndie
(St 1881 i r . 1 4 2 , juncto 1892 n . 175) onderging bij Kon.
besluit van 25 November 1899 n . 37 (St. 1900 u . 50) eene
herziening met betrekking tot het vergelden vau tijdelijke
diensten niet pensioen.
De wiskundige adviseur bij het Departement van Koloniën ,
de hoogleeraar dr. 1'. VAN GKEB, kwam gereed niet het tweede
gedeelte van zijn rapport omtrent de pensioensregeling der
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-lndië (verg. de noot
op blz. 141 van het verslag van 1898). Van dit gedeelte is
onlangs een afdruk aan de Stateu-( ieneraal toegezonden.
Reit- en verblijf kot ten. Met betrekking tot dit onderwerp
werden enkele regelingen van ondergeschikt belang getroffen ,
ten aanzien waarvan kortheidshalve zij verwezen naar St. 1899
ii"*. 185. 241 en 3 1 4 , en 1900 n°». 8 4 , 9 5 , 155 en 158.
Weduwen' en weetenfondi voor burgerlijke (Huropeesche) ambtenaren, en weduwen- en weetenfondt der officieren run dr landmacht.
Het vermogen van deze fondsen bleef gedurende de j a r e n 1898
en 1899 toenemen, en wel dat van het eerstbedoelde achtereen
volgens met f 329 772 en f 340 092 , en dat van het laatstge
noemde achtereenvolgens met f 211 737 en f 100 689. W a t het
militaire fonds betreft, was deze gunstige uitslag evenwel weder
toe te schrijven aan de jaarlijksche bijdrage uit 's lands kas ,
ad f 300000, daar zonder die bijdrage liet kapitaal in 1898 met
f BS203 en in 1899 met f 133 311 zou zijn achteruitgegaan.
Gedetailleerde opgaven omtrent de financieele aangelegenheden
der beide fondsen zijn opgenomen in bijlage KK sub I I , ter
wijl overigens verwezen kan worden naar de jaarrekeningen ,
g e d r u k t als bijvoegsels van de Java.-ehe Courant van 15 en 2(5
September 1899 en 7 en 28 Augustus 1900.
Door den gewezen Tndischen a m b t e n a a r . die in 1 )ecember 1898
belast werd met het ontwerpen van een nieuw reglement voor
het weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke Europeesche
ambtenaren (zie vorig verslag, blz. 171), werd in J u n i 1900
het eerste gedeelte van een dergelijk ontwerp ingediend.
O.

Nijverheid.

I. LlAHDBOUW , BOSCBWKZBB i:x VEEIKKLT.

§ 1. Java rn Madura,

A. LnncTbouw.
1". Inlands* he landbi uw.
W e r d het aanbrengen van verbeteringen in den nilaiulsehen
landbouw op Java en Madura tot dusver voornamelijk gezocht
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in bemoeiingen der plaatselijke ambtenaren ten einde den dessamau , door middel zijner hoofden, met meer of minder aandrang
te'overreden om bij inlandfohe cultures /ijne gewone werkwijze

1

opgaven aanwijzen, in 1898 161219 bouws en in 1899 163546
bouws, dut is 2327 bouwsmeer. Niet alleen van de eerstbedoelde
eigenlijke bouwveldeu , maar ook van de laatstbedoelde gronden
in een of ander opzicht te laten varen, uu — zooals reedl ver l werden meer of minder groote oppervlakten voor twee oogsten
meld is In hot verslag van 1897, blz. 190, en in dat v.ui 1898, gebezigd! in 't geheel was dit het geval in 1898 met 1823065
hl/.. 14- — de Elegeering besloten is ten deze een anderen weg bouws en in 1899 met l 885 541 bouws. Daar deze getallen dan ook
te volyen, door bet op slands koeten doen inrichten ren z.g. tweemaal in rekening moeten worden gebracht, zou hieruit volgen
model- of demonstratievelden . scheen het onnoodig de eerst- dat het totaal der beplantingen , door de inlandsche bevolking op

bedoelde gedragslijn, waartoe betrekking hadden «1*• aanschrijvingen in Babi. 8t. n . 2650, 2950 en 4781, nog verder in
toepassing te brengen. In Januari 1900 is dan ook door den
directeur van binnenlandsch bestuur aan de residenten op .lava
en Madura medegedeeld dat met bet nemen van nieuwe padicnltuurproeven door de plaatselijke ambtenaren met behoeft te
worden voortgegaan. Ter aanvulling van hetgeen op bis. 102
hiervóór is gezegd omtrent den stand der uitvoering van het
onder de opperleiding van den directeur van 'slands plantentuin

hare eigen bouwgronden bewerkstelligd, in genoemde twee jaren

achtereenvolgens beliep 5817794 en 5941 892 bouws. Raadpleegt
men echter de specificatie der in 1899 bewerkstelligde beplantingen,
ZOOal8 die voorkomt zoowel in de aangehaalde bijlage LI. ais in
de bjjlagen .M.M en NN (deze heide laatsten respectievelijk be
treffende de teelt van padi en die van andere eenjarige gewassen),
dan geeft de samentrekking niet het evengemelde totaal van
5 941892, maar 72 254 bouws méér. Dit verschil,'dat voorshands
uit de hiertelande voorhanden gegevens niet kan opgelost
gestelde demonstratieplan kan hier worden aangeteekend dat worden, openbaart zich in afwijkende opgaven voor zooveel
V;MI de in verschillende streken van Java aan te wijzen 8 betreft de voor lsten aanplant gebezigde velden. Immers terwijl
plaatsen voor de inrichting van 5 demonstratievelden voor sawah- uit de hiervóór vermelde gegevens omtrent de in cultuur geweest
cnltuur (padi en de daarop volgende tweede gewassen), 2 roor zijnde bouwgronden zou volgen dat voor lsten aanplant gebezigd
groenten- en andere bergcultnres en l voor tegalveld voor droge werden 4056851 bouws, wijzen de staten der beplantingen
cultuur in lager geienen streken, hij het einde van 1899 omtrent daarvoor 1128 605 bouws aan. Hierbij de voor twee oogsteu
6 dier plaatsen reeds eene keuze was gedaan , namelijk ten ; gebezigde velden (1885 541 bouws) nog eens in rekening bren
opzichte van 4 van de ■"• sawahvelden en van de 2 velden voor berg gende , zon dus het totaal der beplantingen hebhen bedragen
cultnres. Als plaatsen voor bergcultuur velden zjjn aangewezen 6 01411t> bouws, namelijk dis met padi 3161273 en die met
Lembang hoven Bandong (Preangei Regentschappen) en Ngadi- ! andere eenjarige gewassen 2 852 873 bouws.
Van deze laatste beplantingen zouden, volgens de ontvangen
sari op het Teugger-gebergte (Probolinggo), terwijl de vier reeds
aangewezen demonstratievelden voor sawaiicultuur zich bevinden : opgaven, slechts 1.4 pet. mislukt zijn, doch van de padi-be1'. nabij Modjowarno in de afdeeling Modjokerto (Soerabaija), plantingen worden de mislukkingen opgegeven 6 pet. te hebben
2' nabij Ponorogo (Madioen), 8 . nabij Magelang (Kadoe), en bedragen. In 1898 was bedoeld percentage voor elke dezer
categorieën van beplantingen respectievelijk 2.5 en 4.9 pet.
4'. te Goinbong (Bagelen).
De schattingen omtrent de van voormelde padi-beplantingen
Dezerzijds is onlangs met de Indische Regeering in overleg
(3
bouws) verkregen 2 productie komen in totaal te staan
getreden nopens de vraag wat op Java zou kunnen worden o]) 161273
pikol padi (3 millioen meer dan berekend werd in
gedaan, bijv. door de oprichting in eenige gewesten, al of'niet 189875temillioen
zijn verkregen). Omgeslagen over de als beplant vermelde
met rechtstreeksehen steun van het Gouvernement, van land- uitgestrektheid zou de gemiddelde productie per bouw nverkomen
bouweredietbanken . ten einde den inlandschen landbouwer op op 23 75 pikol padi, tegen 23 pikol in 1898. In verhouding tot
de beste wijze van de voor zijn bedrijf noodige contanten of de geslaafde beplantingen alleen , was het algemeene middenhulpmiddelen te voorzien. Tijdens de afsluiting in Indië van cijfer 25.27 pikol per bouw, tegen 24.17 in 1898.
de mededeelingen voor dit hoofdstuk werd er over gedacht de
de uitkomsten waren onderscheidenlijk m West-, Middenzaak door eenige bevoegde personen te doen onderzoeken, ü a t en Hoe
Üost-Java
het streven om den inlander goedkoop landbouwcrediet te ver bijlage MM. kan blijken uit het over/icht aan het slot van
schaffen reeds hier en daar belangstellende Europeanen en
üat en waarom de verstrekte cijfers, niet alleen wat de padiinlandsche hoofden er toe gebracht heeft om op kleine schaal productie,
maar ook wat den aanwezigen bouwgrond betreft,
voorschot- tevens spaarbanken op te richten, bleek ree is uit over
het algemeen als minima zijn aan te merken , werd laat
letgeen voorkomt op blz. 172 van 't vorig verslag; verg. ook stelijk nog in 't vorig verslag (blz. 171 en 172) in het licht gesteld.
bglage R, blz. 7, van dit verslag.
Per gewest liep het gemiddelde der padiproduetie per beplanten
bouw, volgens de over 1899 gemaakte berekeningen, uiteen
tusschen nog geen 12 pikol op Madura en circa 39 pikol in
u. E en j a r i g e ge w a a s e n.
Pasoeroean, waarbij in het oog is te houden dat in eerstgeVoor zoover op de ontvangen gegevens is af te gaan (zie de meld gewest slechts ruim 10 pet. van de aanwezige sawahs
cijfers voor elk gewest in bijlage LL) zouden de »oor geregelde niet van den regen afhankelijk is, welk percentage voor Pasoe
ruil uur ontgonnen bouwgronden der inlandsche bevolking in de roean circa 96 bedraagt. Ook is het duidelijk dat op het ge
gouverneineuts-residentiën van Java (zonder de particuliere middelde per gewest bovendien van invloed is de meerdere of
landerijen mede te rekenen) en op Madura bij het einde van mindere omvang der streken waar de paditeelt op eene bijzondere
1899 te stellen zijn op 3 903 029 bouws, terwijl de gegevens van hoogte staat. Zoo wordt door den directeur van 's lands plantenuit. 1898 aanwezen 8907788 bouws, derhalve thans 55296 bouws j tuin gemeld dat bijv. in de omstreken van Pasoeroean en Bangil
meer. Alleen wat de geregeld beplante tegalvelden betreft (op uit. I wel padi-oogsten van 90 pikol per bouw worden gemaakt.
1898 vermeld als 1004 203, doch thans als 1067 700 bouws)
Wat de prijzen der padi betreft, bevat de bij hoofdstuk J
zou de vermeerdering 03 497 bouws hebben bedragen, waar i behoorende bijlaye M voor elk gewest het gemiddelde van de
tegenover echter de uitgestrektheid sawahs (bevloeib.ire en hoogste en van de laagste marktprijzen gedurende 1899.
andere) wordt opgegeven als 2 895 329 bouws, tegen 2 903 530
Kon men in 1899 over het algemeen met de uitkomsten
bouws op uit. 1898 . derhalve thans 8201 bouws minder. Kukel i van den padi-oogst tevreden zijn , in sommige streken viel het
voor de bevloeibare sawahs, in laatstbedoeld totaal begrepen beschot of de qualiteit van het geoogste tegen of had men niet
voor 1767 781 bouws, wordt voor uit. 1899 de oppervlakte bepaald misgewas te doen , hetzij als gevolg van weersinvloeden ,
gesteld op 1782'.'45 bouws. derhalve 15 164 bouws meer. Deze I hezij door ziekten in het gewas, dan wel door verwoestingen
hoogere o paraaf openbaart /ich intusschen hoofdzakelijk, namelijk aangericht door muizen en insecten. D-eze nadeelen deden zich .
voor 12 172 bouws, in de cijfers betreffende de Preanger Regent voor zooveel uit de ontvangen berichten blijkt, in het bijzonder
schappen, waar wel niet uitsluitend nieuwe ontginningen daar voor in een grooter of kleiner deel van de afdeeling Serang
toe zullen hebben bijgedragen . maar ten deele ook verbeterde (Bantam), van het district Oedjoengbroengwetan (Preanger Re
gegevens op grond van de uitkomsten der landrente-metingen. gentschappen), van de districten Rantjar en Temaijang(Rerubangi,
De uitgestrektheid der voor geregelde cultuur ontgonnen bouw- van de afdeeling Hidaijoe (Soerabaija) en van het district Djati
velden werd weder bijna geheel in cultuur genomen. De van de (Pasoeroean). Tot beteugeling van de ratten-en muizenplaag in
bedoelde vellen onbeplant gelaten uitgestrektheid toch wordt de afdeeling üemak (Samarang) werd van gouvernementswege
opgegeven te hebben bedragen 70 224 bouws, dat is nog geen f 1000 beschikbaar gesteld, terwijl in de l'reanger Regentschap
2 pet., tegen 74 223 bouws in 1898. Verder werden van de pen en Cheribon , waar hier en daar kalonga (vleermuizen) veel
bovendien aanwezige gronden — de niel geregeld bebouwde tegal schade aanrichtten, de residenten mede de beschikking kregen
velden — in cultuur genomen, naar hetgeen de verkregen over eenige gelden tot verdelging van dit gedierte.

Bijlage C.
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Wederom warden in verschillende gewesten proeven genomen
met bet verbouwen vanniet-inh asche rüstsoorten. In Bantam
werd voortgegaan met het planten van fndramaijoe-rüst, ge
wonnen bij 5e in 1898'genomen proeven. Ook werden in
dat gewest 'l<' proeven mei de Soerabaüasohe padiandeh voort
gezet. Deze padisoort schijnt iii l'janngii] geer in den smaak
te vallen. In de afdeeling Banjoewangi (Bezoeki) werd als proef
overgegaan tot het ijl uitzaaien van pudi mambang, afkomstig
uit de omstreken van Batavia. De verkregen uitkomsten waren,
tijdens de afsluiting van de [udiache me ledeelingen voor dit
hoofdstuk, nog niet bekend.
De in Samarang in liet werk gestelde pogingen om een
kunatmatigen handel in zaadpadi in het leven te roepen, ten
behoeve van eene goede zaadverwisseling, slaagden niet. Hoe
wel in Bagelen nou geen eigenlijke handel in zaadpadi wordt
gedreven, wordt toch de overtollige jonge padi (winib) op de
passars verkocht, waardoor verwisseling van zaad in de hand
wordt gewerkt. Op Madura wordt zaadverwiaseling bevorderd j
door de oprichting van zoogenaamde bibietpaasars.
Van de in het laatst van I8Ö8 in verscheiden;- dessa's der
afdeeling en residentie Pasoeroean genomen proef met het be
mesten van sawahs met zwavelzure ammonia (zie vorig verslag, i
blz. 172) waren de uitkomsten /.eer gunstig. Zoodanige proef
werd in 1899, met hiertelande nog niet bekenden uitslag,
ook genomen iu de afdeeling Limbangan (Preanger Regent
schappen).
Eenige inlandsche landbonwers in Pasoeroean, overtuigd van
het uut eener diepere grondbewerking, hebhen zieh te dien
einde betere (z. g. Hindostau-) ploegen aangeschaft.
Omtrent den in- en uitvoer van rijst zijn in de gewestelijke
jaarver-lagen over 1 ö'JO slechts de volgende gegevens verstrekt.
Üe uitvoer van rijst uit Bantam naar Batavia, Banka en de
Lampongsche Districten is zeer toegenomen* In l899bedroegde
uitvoer via KarangAntoe 241700 pikol eb'via Laboean 22600
pikol (tegen respectievelijk 172000 en 2H(0Ü pikol in 189*:
terwijl ook te Anjer zekere hoeveelheden werden aangebracht
ter verscheping naar de Lampongsche Districten. Het grootste
gedeelte van deze Bantam-rijst was af komstig uit de afdeelingen
Pandeglang en Tiaringin. Eveneens was vrij belangrijk de uit
voer van Preanger-rgst naar Batavia en Midden-Java. Zoo werd
aldaar uit de afdeeling Tjiandjoei alleen reeds 140 000 pikol
betrokken, tegen 70000 pikol in 1898. Uit de afdeeling Tjilatgap
(Banjoemas) werden vrij groote hoeveelheden rgst uitgevoerd
naar de residentiën Preanger Regentschappen, Cheribon, TagaL,
Pekalongan en Bagelen.
Voor een deel wordt Java ook van uitheemache rijst voorzien,
welke aanvoeren hoofdzakelijk te Soerabaija plaat:; vinden. Aldaar
zou. volgens het gewestelijk verslag, iu 1899 zijn ingevoerd,
ten deele ook van Bali, maar hoofdzakelijk van Singapore en
Saigon, 806000 pikol rijst, tegen 781300 pikol in 189S en
I 825000 pikol in 1897. Volgens de officieele handelsstatistiek
over gemelde drie jaren beliep de totaal-invoer van uitheemsche i
rijst op .lava en .Madura (de padi herleid tot gepeld product)
in 1897 2 664000, in 1898 944000 en in 1899 I 108000 pikol.
Daarentegen nam de uitvoer van rijst van .lava naar buiten Nederiandsch-Indië toe. Bedoelde verschepingen . doorgaans voor het
nieerendeel bestaande uir product van particuliere landerijen in
West-Java, beliepen in 1897 316800, in 1898 648000 en in 1899
782000 pikol. van welke hoeveelheden respectievelijk 2o2000,
476000 en 556000 pikol hun weg vonden naar Nederland.
Deze uilvoeren naar Nederland en den vreemde bestonden in
1897 en 1898 schier enkel uit gepelde rijst j in 1899 echter werd
p. m. 31800 pikol padi van Java naar buiten Nederlandsch-Indië
verscheept, bijna uitsluitend naar Singapore, welke hoeveelheid in
het nitvoercjjter van 732000 pikol ijst begrepen is als lö'.'Oi' pikol.
In den aanvang van 1900 achtte de Indische Regeering het
nuttig, met het oog op de destijds heersehendeschaarachteaan
\ oedingsmiddel n in Bntsch-lndiS . om . met herinnering aan eene
soortgelijke aanbeveling harerzijds van Augustus 1897 (zie het
verslag van 1898, blz, 142), de aandacht der gewestelijke be
stuurders op Java en .Madura te vestigen op het belang «lat
aan de inlandsche bevolking de wenscheljjkbeid voor oogen
worde gehouden om bij hare eventueele rystverkoopen rekening
tehonden met het benoodigde in eigen kring zoo voor leeftocht,
in afwachting van den nieuwen oogst, als voor zaadpadi.
De aanplantingen met andere eenjarige gewassen dan padi.
welke de bevolking op hare eigen bouwgronden bewerkstelligde
(daaronder ook die voor rekening van particuliere ondernemers,
Handelingen der Staten-Oeneraal.
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bedoeld rob 4°. van deze paragraaf), besloegen,
de voor twee
oogsten gebezigde velden ook tweemaal in rekening brengende, —
zooals hiervóór is gezegd, 2852878 bouws. Daarvan mislukten
39428 bouws. zijnde p. m. 1.4 pet. Geoogst werd derhalve van
2813445 bouws, welk totaal in de ontvangen gewestelijke opgaven (zie bijlage NN hierachter), naar gelang de teelt geichiedde als 1ste of als 2de gewas, gespecificeerd wordt als volgt:
Ide u v.' i-:. 'IV tarnen.
u rriet
IMJtul
111346
151,117 l'ouws
I I 631
ÏJ oti
84 S36
. . .
51 !>:,*
U7 :Uu
loi H'.IH „
iljveriM (fdwsMen [meest djnjfnng <'ii
andere voedin(jv{jewa«»eu dno pedi). Bti8 m
1106 SM
•_' 175 U44 „
'I talen . i 161 il» I 616 031
J8I3 445 „
Over 1898 waren dez<t totalen. . IOIÜÜT.S I :.,';;I ia7
1 «io 175
in belangrijke mate bleef' de bevolking, hetzij voor eigen
rekening, hetzjj voor rekening van particuliere ondernemers,
hare bouwgronden dienstbaar maken aan de teelt van suiker
riet : in 1S9(!, 1897 en 1898 werd dit gewas op bedoelde bouw
gronden achtereenvolgens vau 121914, 131308 en 140784 bouws
geoogst, en iu 1899 was het cijfer, zooals uit bovenstaande op
gaaf' blijkt . lól U47 bouws.
De in de Preanger Regentschappen genomen proeven met
Earopeeache aardappelen slaagden ook in 1899 overal naar
wenach: die niet koolsoorten voldeden alleen in Soemedaiig.
Het product hiervan wordt reeds te Tjiinahi verkocht. In
Tasrikmalajja werden de aanplantingen van boerenkool vernield
door rupsen. De aan de bevolking der afdeeling Ledok (Bagelen)
verstrekte bibiet van aardappelen, afkomstig uit de Preanger
Regentschappen, leverde overvloedig uit. Het verkregen product
was van zeer goede qualiteit en zou weder als bibiet worden
gebezigd. De in dezelfde afdeeling Ledok genomen proeven met
Europeesche groentezaden mislukten; in het Tenggersche (Probolinggo) evenwel hadden deze proeven zeer veel succes. Iu
Bantam vindt de teelt van de k.itjang Bandong (HOLLE) meer
en meer ingang. In Ambarawa(Samarang), .lapara en Rembang
werden de proeven niet deze katjangsoort ook in 1899 niet
gunstigen uitslag voortgezet, zoodat dit artikel in laatstgenoemd
gewest reeds een product van uitvoer is geworden. Ook wordt
uit Hembang gunstig bericht omtrent de iu de afdeeling Blora
bij wijze van proef aangekweekte bruine boonan , afkomstig uit
de Preanger Regentschappen. In het district Oengaran der reeds
genoemde afdeeling Ambarawa wordt in den laatsten tijd veel
werk gemaakt van de teelt van sorghum blanc d'Alger. bij
de inlandsche bevolking bekend onder den naam van „gondeni".
De in de afdeelingen Poerworedjo en Ledok (Bagelen) geDomen proeven met van elders ingevoerd zaad van djagong
voldeden weinig. Evenmin Blaagden naar wenach de in Tjiandjoer
(Preanger Regentschappen) als proef' uitgeplante Kadoe- en
Ranau-tabakszaden• In de afdeeling en residentie Rembang
daarentegen werden de iu vorige jaren met de teelt van Kadoetabak genomen proeven met gunstige uitkomsten voortgezet.
h. O v e r j a r i g e

gewassen.

Omtrent de overjarige gewassen, waarvan de inlandsche be
volking op -lava en Madura voor eigen rekening partij trekt —
hare niet meer onder het monopolie vallende koffie;■lantsoenen
in een viertal gewesten uitgezonderd (zie lager) — zijn in de ge
westelijke verslagen •■ver 1899 geenmeldenswaardigebijzonder
heden aangetroffen. In de uit .lapara. Probolinggo en Bagelen
ontvangen berichten wordt gewag gemaakt vau proeven met de
teelt van kotf'o (miisa t xtiiis). welke in de twee eerstgenoemde
goeden uitslag beloofden . terwijl uit de Preanger
Regentschappen wordt bericht dat de in de afdeeling Tjitjaleugka
ondernomen peperaanplantingen gunstig stonden.
Voor zoover het van de eigen overjarige gewassen der be
volking geoogste niet voor de inlandsche markt, maar voor
uitvoer naar buiten Nederlandsch-Indië bestemd wordt, bekleeden daaronder eene voorname plaats de klappernoten, die
in gedroogden staat, als copra, in 1809 vau .lava en Madura
naar Nederland en den vreemde werden uitgevoerd tot de zeer
aanzienlijke hoeveelheid van 728000 pikol. terwijl in de drie
voorafgegane jaren van dat artikel naar buiten NederlandschIndië uit havens op Java en Madura werd verscheept achtereenvolgens 865800, 92000 en 54800 pikol. In de prijzen kwam
niet veel verandering : zij bewogen zich tu8>chen f 7,30 a f 7,80
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van klapperolie naar buiten X e d e r -

landsch-Indië, bijna uitsluitend naar Singapore, overtroffen
mede die van de laatste j a r e n ; zij bedroegen namelijk (alleen de
verschepingen fan Java en Madura) 702700 liter, tegen achtereenvolgens 1 058 700 . 107 (iOO en 28 300 liter in 1896 . 1897 en 1898.
Ten aanzien van de vrije koffieteelt der bevolking in de genesten B a n t a m , K r a w a n g , J a p a r a e n R e m b a n g , waar b e t koffiemonopolie is opgeheven, wor.lt algemeen ongunstig gerapporteerd.
Ondanks de door de Begeering verleende geldelijke hulp ter
verkru'ging van goed plantmateriaal ') en de aanmoediging van
bestuurszijde, toonde er de bevolking o r e r b e t algemeen weinig
lust om zich op de teelt van koffie toe te leggen , terwijl in die
streken van genoemde g e w e s t e n , waar in vorige j a r e n a a n p l a n tingen waren tot stand g e b r a c h t , het onderhoud daarvan in den
regel veel te wenseben overliet. De weinig bevredigende uitkomsten , welke tot dusver met de vrije koffieteelt werden verk r e g e n , binken trouwens voldoende uit den uiterst geringen
landrente-aanslag der produceerende koffieaanplantingen, welke
i n 1899 slechts bedroeg voor Bantam f 2 3 7 , voor K r a w a n g f208
en voor J a p a r a f 174 (in R e m b a n g viel van het koffieplantsoen
n o g geen landrente te heffen), tegen respectievelijk f 181, 1220
en f 878 in 1898 en f 7277 , f 233 en f 1406 in 1897.
Betreffende den o m v a n g , dien de vrije koffiecultuur sedert
1894/95 (wat J a p a r a a a n g a a t sedert 1895 90) heeft verkregen ,
zh'n voor drie gewesten (voor K r a w a n g ontbreken dergelijke
gegevens) opgaven verstrekt in bijlage OO. Zonder te rekenen
de nog aanwezige a a n p l a n t i n g e n , dagteekenende van vóór de
loslating van de verplichte l e v e r i n g , waaromtrent alleen o p gaven ontvangen zijn uit J a p a r a (waar bedoelde a a n p l a n t i n g e n
in 1898 99 waren teruggegaan van 205 G00 tot 180 800 boomen),
zouden de in geheel vrije cultuur in de bedoelde drie gewesten ,
dus B a n t a m , J a p a r a en R e m b a n g , tot stand gebrachte aanp l a nt i n g e n , voor zooveel bij den aanvang van 1900 nog in leven,
bestaan hebben uit het volgend aantal boomen (daarbij ook
reeds geteld de bijplantingen in 1899/1900):
Bantam.
Japarm.
Rembang'.
.Tava-koffie .
101 .'■"0
100 700
j;> duo
61
S.KI
368
601
Liberia-koffie
II Ml
260 300

101 300

1MK00
29" '.(00

25fl 0(10
7:1 4on

a\ 18 700
ss :>oo

45t500

;;*0 40»

«) 11 ~ -«o

:>:).-, 100

terwijl de cijfers van begin 1899 beliepen
.)ava-koffip
Liberia- koffie
a)

Verbeterde opg-ani'.

Hoe de aanplantingen over de verschillende afdeelingen der drie
gewesten verdeeld waren , en hoe de verhouding was tussehen
geregelde en ongeregelde plantsoenen, kan blijken uit voormelde
bijlage OO. Op eenige uitbreiding van de cultuur wijzen alleen de
cijfers voor B a n t a m . meer bijzonder wat betreft de Liberia-plantsoenen. Aldaar was in b;jna al de afdeelingen het aantal bezitters
van Liberia-tuintjes toegenomen, vooral in Tjaringin e n S e r a n g ,
in welke laatste afdeeling schier enkel in geregelde tuinen wordt
g e p l a n t , daar de bevolking er meer voordeel in ziet om hare
erven dienstbaar te maken aan de teelt van fijne vruchtsoorten ,
waarvoor in den laatsten tijd de stekken bij groote hoeveelheden
met den spoorweg worden aangevoerd. Dat intusschen de bevolking in Bantam tot instandhouding van hare koffieplantsoenen
veelal niet de noodige zorg d r a a g t , bew\jst o. m. het bericht dat
een tuin van 0000 b o o m e n , in het district Tjiroeas der atdeeling
H e r a n g , door slechte v e r z o r g i n g , gepaard met eene ongunstige
weersgesteldheid , zoogoed als verloren kan worden geacht. I n
de afdeeling L e b a k , mede i n B a n t a m , wordt de toestand wat
meer bemoedigend genoemd dan in 1898, om reden eenige gegoede inlanders op plaatsen , die voor de Liberia-cultuur zeer,
gunstige voorwaarden schijnen aan te bieden, nieuwe aanplant i n g e n in kleine tuinen tot stand brachten. De koffieoogst,
welke in Bantam hoofdzakelijk van Pandeglang afkomstig is
— in Serang werd een weinig koffie voor eigen gebruik geoogst —
was weder uiterst gering , terwijl de prijzen laag bleven. Cijfers
nopens een en ander zijn niet gemeld. In Japara werd nergens
dan in de afdeeling Koedoes bijgeplant, en wel op een deel der
indertijd aan de bevolking ter beplanting met koffie afgestane
') Voor dit doel weid in 1809 van gouveraenenlswegeuitgegeven(hooi'dlakelgk voor aanleg ea onderbond van kweekbedden en bet nankoopen van
z.'i.-nlkoiiU') in Bantam f 1000, in Crnwang r MM ea in Besnl:aa| r ii08,
te wij; in Jtpara \.'in de beschikbaar gestelde som van l 1000 ;.'<•! n gebruik
•rerd gemankt,
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t e r r e i n e n , waarop zij tot d u s v e r , in strijd met de bedoeling,

padigogo en djagong had verbouwd. Niet alle ontginnen bleken
echter geneigd "in aan de voorwaarde, waaronder hun de bewuste
gronden waren toegewezen, te voldoen, waarom hel bestuur er

toe overging bet niet met koffie beplante deel terug te nemen.
Voor zoover is k u n n e n worden nagegaan . zou d t on d u c t i e i n geheel J a p a n gedurende 1899 niet meer hebben bedragen dan 36
pikol koffie (voor '/a Liberia-soort), tegen 58 pikol in 1898. Het
[ product werd tegen f O.-JÓ a f 0,40 per katti van de h a n d gezet.
\\'nl in Rembang door de bezitters van koffieplantsoenen geoogst
w o r d t , dient in den regel voor eigen gebruik : alleen van de koffie
' van het Pandan-gebergte in Bodjouegoro wordt een gedeelte op
' de pasaan v e r k o c h t : cijfers daaromtrent zijn echter niet bekend.
' In Krawang zou , naar s c h a t t i n g , in 1899 geoogst zijn 300
pikol koffie, en dit dan nog bijna uitsluitend uit de vroegere
gouvernementatuinen, die echter slecht onderhouden worden en
dan ook meer en meer uitsterven. De bevolking verkocht de
koffie óf rechtstreeks aan Ohineezen ter hoofdplaats P o e r w a k a r t a
óf aan inlandsche lussclienpersonen, in den regel tegen niet meer
dan ongeveer f 17 per pikol. De lust om nieuwe aanplantingen
aan te leggen neemt steeds al'. In het district Sindangkasih werd
weder in 't geheel geen plantmateriaal aangevraagd . en in de
districten W'aiiaijassa en Gandaeoli waren de kweekbedden van
veel minder omvang dan in 1898, zoodat ook het verstrekte
aantal plantjes, alle van de Liberia-soort, veel kleiner was dan
J t o e n , namelijk respectievelijk 12 930 en <>000.
2".

kelliiTiiliuiiï .'Kin de rerpliehtf Irrering onderworfea.

Over de aanstaande reorganisatie der gouvernementskofliej cultuur op Java (zie vorig verslag, blz. 174) w a r e n , volgens
berichten van A u g u s t u s 1900, de adviezen, ter zake uitgebracht door de betrokken residenten , den weteuschappelijken
adviseur dr. W . BuBCi en den directeur van binnenlandsch bes t u u r , sedert kort aanhangig bij den Raad van Indië. W a t de
in Soerakarta en Djokjokarta op last van de vorsten geteelde
en aan het Gouvernement te leveren koffie betreft, is in September 1900 besloten de vorsten van die verplichte levering te
ontheffen, en w e l , mits daarop bij de begrooting voor het aanstaande dienstjaar gerekend zij , reeds van het begin van 1901
af. Door dien maatregel wordt geen landsiukomst prijsgegeven ,
nu de inlandsche koffieaanplantingen in beide gewesten welhaast
bijna niet meer uit de Java-, maar schier enkel uit de Liberiasoort zullen bestaan , en bij de zoozeer gedaalde marktwaarde
dezer laatste soort het Gouvernement daarop slechts verlies kan
lijden, tenzij werd overgegaan t o t ' e e n e verlaging van de aan de
vorsten volgens de bestaande regeling (zie laatstelijk het verslag
van 1890, blz. 208) toekomende betalingen, welke oplossing
echter geen aanbeveling zou verdienen.
Ook gedurende 1899 ging de wetenschappelijke adviseur (wien
in Augustus 1900 een tweejarig verlof' naar L u r o p a is verleend)
voort met de hem in November 1894 opgedragen plaatselijke
onderzoekingen in bet belang van eene herziening der in de
gouvernementslanden voor de verschillende koffiestreken nog
geldende cultuurplannen. Sedert de vroeger gedane opgaven
strekte het onderzoek zich uit tot de koffiestreken van de residentie Pekalongan . terwijl voorts nog aanvullingsonderzoekingen
geschiedden in eenige districten van de residentié'n 1'asoeroean ,
Bezoeki en Madioen. Het onderzoek moest nog plaats vinden in
de afdeelingen Ledok (Bagclen), Keudal (Samarang) en Soekapoera Kollot (Preanger Regentschappen). Behalve door den
adjunct-adviseur E. L. KRUSEUAX , werd de wetenschappelijke
adviseur voor die onderzoekingen nog bijgestaan door de hem
tijdelijk toegevoegde controleurs J. A. A. VAN DEK ENT en W . C .
THIKME. 2) Voor de districten P a k i s , T o e r e n , G o n d a n g l e g i ,
Senggoro en Karanglo (Pasoeroean) werden de nieuwe cultuurplannen bij drie beschikkingen van Augustus 1899 door de
Indische Regeering bekrachtigd, terwijl dit voorts nog geschiedde
bij een tweetal beschikkingen van April 1900 ten opzichte van
de districten Rauoelemongan. Tempeh, Loemadjang, K a n d a u g a n
en Gading ( P r o b o l i n g g o ) , Tjilokotot, Rongga , Radjamandala,
T j i k o n d a n g , Djampangwetan en Tjidamar (Preanger R e g e n t schappen), zoomede Banjoewangi (Bezoeki). Overigens waren nog
-; Overigens stonden de twee genoemde eontrolenrs, die, evenals de
adjunct-adviseur. ' 'iic landbouwkundige opleiding hebben genoten, bedoelden
adjunct bij in hel unkeu van kotse-inspecties ra in de bfuonding van de
Uitgebreide administratie over de koliiecultniir.
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ter goedkeuring voorgebracht «Ie cultuurplannen betreffende 8
districten van de afdeeling Bondowosso (Bezoeki), :> districten van
de afdeeling Bandjarnegara (Banjoemas), 2 districten van de
afdeeling Brebes (Tagal), - districten van de afdeeling Ngawi
(.Madioen) en 6 districten van de afdeeling Tjitjalengka (Preanger
Regentsonappen). Met de aanbieding van de nieuwe cultuurplannen voor de koffiedistricten, waar de plaatselijke onderzoekingen reeds zijn geschied, wordt nog geregeld voortgegaan.
Het liet zich aanzien dat liet omvangrijke werk ten behoeve
van de herziening der cultuurplannen, ook voor zooveel betreft
de hiervóór genoemde drie afdeelingen, waar de onderzoekingen DOS moeten plaats vinden, tegen liet einde van 1900of
in liet begin van 1901 zoo kunnen wórden beëindigd.
In Augustus 1899 vond de directeur van binnenlandsch bestuur aanleiding om de residenten er aan te herinneren dat van
de eenmaal vastgestelde cultuurplannen geenerlei af wijking mag
worden gedoogd, tenzij daartoe speciale machtiging gevraagd en
verkregen zij.
De onderzoekingen naar den invloed, welken de teelt van
koffie op den bodem uitoefent, werden , onder leiding van den
chef der 3de afdeeling van 'stands plantentuin te Buitenzorg,
dr. P. VAN RojiiiüKGii, neg steeds voortgezet door den tijdelijk
aan hem toegevoegden landbouwscheiknndige dr. W. It. TROMP
DK HAAS.

Ten aanzien van de aan de verplichte teelt en levering van
koffie onderworpen 14 gouvernementsresidentié'n wijzen de over
het plantjaar 1898/99 ontvangen opgaven (deels gewestelijk, deels
afdoelingsgewijs opgenomen in bijlagen PI' en QQ) slechts voor
Soerabaija . Probolinggo en Pasoeroean op eenige uitbreiding der
cultuur, in Probolinggo hoofdzakelijk en in Pasoeroean uitsluitend
wat betreft de plantsoenen, welke vrijwillig of onder dien naam
(als equivalent voor verplichte bijplanting) waren tot stand gebracht, terwyl in Soerabaija die plantsoenen slechts voor een
klein deel tot de uitbreiding bijdroegen ; voor de 11 andere gewesten daarentegen doen zich grootere of kleinere verminderingen voor, niet alleen in het areaal der cultuur, maar — in 9
van de bedoelde 11 gewesten — ook in het cijfer der daarbij
ingedeelden. Terwijl namelijk bij het einde van het plantjaar
1897/98 (uit. October 1893) in 'de cultuurplannen der 14 gewesten waren begrepen — en dus, tenzij tijdelijk redenen van
vrijstelling golden , niet bijplanting konden worden belast —
'2878 dessa's met 240157 cultuurdienstplichtige gezinnen (verdeeld over 10(3 districten), waren op uit. October 1899 deze
totalen 2467 en 222 071 (verdeeld over 101 districten), o. a. door
geheele loslating van de verplichte teelt in de distrieten Pendjaloe
en Loerahgoeng in Cheribon, Gantoengau in Tagal. Bawaug
in Pekalougan en Ngasinan in Kadoe. Daarenboven waren nog
tijdelijk bg de verplichte cultuur, namelijk alleen ten behoeve
van het onderhoud (in cnltuurdienst) van reeds bestaande aanplantingen, betrokken 1318 dessa's (140 meer dan het jaar te
voren), behoorende tot 49 van de bovenbedoelde nog bij de verplichte cultuur betrokken 101 districten en tot 23 andere (niet
meer in de cultuurplannen begrepen) districten.
Wat het areaal der nog in onderhoud zijnde plantsoenen betref t , zon, volgens de ontvangen opgaven . gedurende het plantjaar 1898/99 dat der op hoog gezag aangelegde zijn teruggegaan
van rond 53 000 tot 50 200 bouws en dat der vrijwillig aangelegde of als zoodanig bekend staande van 111 S00 tot 106 000
bouws. 't Belangrijkst verminderde de omvang der plantsoenen in
de Preanger Regentschappen, waar die der eerstbedoelde categorie niet ruim 1 millioen boomen en die der andere categorie (zoogenaamde boseh-, kampong- en paggerkoffie) met niet minder dan 9'/;
millioen hoornen afnamen , — voorts in Tagal, waar laatstbedoelde
aanplantingen met ruim 1*millioen hoornen teruggingen, en verder voornamelijk in Kediri en Samarang. waar de verminderingen,
hoofdzakelijk wat de op hoog gezag aangelegde plantsoenen betreft.
beliepen respectievelijk ruim 2 en ruim 1' , millioen. Ten gevolge
van deze verminderingen . en van andere van geringer beteekenis
in nog 7 andere gewesten , stonden de op hoog gezag aangelegde
geregelde plantsoenen bij het einde van het plantjaar (uit. October 1899) te boek als te bestaan uit 59* millioen boomen (5 3
millioen minder dan het jaar te voren). terwijl de schattingen
betreffende de overige aan de verplichte levering onderworpen aanplantingen iu totaal gedaald waren tot 1707 millioen
(12 millioen minder dan het jaar te voren), in het bezit van
213 314 personen (5392 minder dan op uit. October 1898).
In de op hoog gezag aangelegde plantsoenen telde men op uit.
October 1899 7 800 000 Liberia-boomen , welk cijfer het jaar te

voren beliep 6572500. Wat de vrijwillige aanplantingen van
Liberia-kofne bet rei'; . rijn geen cijfers hekend. doch bet lijdt
g e n twijfel dat de bevolking ook in 1898/99, buiten de verplichte bijplantingen, w< Ier meer boomen van die soort sa]
hebben in den grond gebracht dan er door sterfte teloor waren
gegaan, [ntussi ben sullen de bijplantingen op boog gezag, sooals
die voor het nieuwe plantjaar 1899 RJOO zijn vastgesteld, voor
een kleiner gedeelte dan vroeger nit Libena-boompjes bestaan,
nameljjk slechts voor circa 17 pet. (751200 op een totaal van
4479400 bij te planten koflieboomen), tegen circa 30 pet.
(1350600 op een bij te planten totaal van 4627200) in den
westmoesson 1898 99, en dit hoofdzakelijk als een gevolg van
de toepassing van bet in de zoogenaamde Liberia-oircnlaire van
18 Juli 1896 (Bijbl. St. n'. 5003,junoto n . 5318) gehuldigd
beginsel dat, zoolang in zake her al of niet voortzetten van
de Liberia-koffieteelt niet definitief is beslist (zie hieromtrent
het vorig verslag, blz. 177), dessa's, die
om welke reden
ook — destijds (in den westmoesson Tan 1895/96) niet in cultuurdienst hadden geplant, voorloopig niet meer met verplichte bijplanting van Liberia-kofhe mogen worden belast.
Tijdens de opmaking van de zoogenaamde „voorstelstaten"'tot
regeling van de gedurende den westmoesson 1899/1900 tot stand
te brengen verplichte beplantingen waren in de cultuurplannen
begrepi n 2540 dessa's met 223418 cultuurdienstplichtige gezinnen.
Beplanting werd echter ook nu weder slechts opgelegd aan ruim
de helft, namelijk aan 1873 dessa's met 119 727 cultuurdienstplichtige gezinnen. Dooreengenomen kwam dientengevolge de
planttaak neder op 37 boomen per gezin, tegen 33 boomen in
1898 9'. i. Van de tijdelijk van bij planting vrijgestelde 103691
gezinnen, behoorende tot 1167 dessa's , was deze vrijstelling voor
24 197 hunner , behoorende tot 228 dessa's (hiervan O. a. 91 dessa's
in Pasoeroean, 65 in de Preanger Regentschappen, 22inPekalongan en 19 in Tagal) hieraan toe te schrijven dat zij reeds eene
voldoende productie inleverden , m. a. w. omdat de gemiddelde
levering gedurende de laatste driejaren het daarvoor vastgestelde
minimum had bereikt. Overigens waren de redenen van vrijstelling van gelijken aard als die in 't vorig verslag (blz. 177)
genoemd , waarbij voor enkele dessa's nog kwam mislukking
van het gekweekte plautmateriaal (in Hagelen en Kediri), terwijl de
bevolking van 3 de-sa's voor het plantseizoen 1899 1900 vrijstelling
kreeg, omdat zij hare krachten had te wijden aan het maken
van eene waterleiding (1 dessa in Bezoeki) of aan het aanleggen
van gawabs en van dessawegen (1 de sa in Madioen;, dan wel
door eene koortsepidemie getroffen werd (1 dessa in Probolinggo).
Ten behoeve van het onderhoud van het in 1897,98 door de
bevolking, onder genot van bij-lag. op hoog gezag aangelegd
plantsoen werd haar voor 1899/1900, ingevolge een aantal in
den loop van het eerste semester van 1900 genomen beschikkingen , de laatst- termijn van den bijslag, tot een gezamenlijk
bedrag van f 25 372, toegekend. Dit bedrag kwam ten goede aan
986 dessa's met 77 311 eultuurdienstplichtigen, verdeeld over
60 districten van 12 gewet. n . 42 van de stukken
der Indische begrooting voor 1901). Overigens werd uit het
bijslag-krediet voor 1899/190U no^ f 905 toegestaan voor het
onderbond vnn in de jaren I8l>7 98 en 1898 99, tegen Beu
bijslag van f 15 per bouw, vrijirillig aangelegd Libena-plantsoen in de districten Kawali en Pendjaloe , beide in de residentie Cheribon. Voor het onderhoud gedurende 1899 van de,
krachtens de in December I89d en Mei IS-'"- door de Indische
Regeering genomen besehi kingen, in 1897/98 en 1898 99 op
het terrein Djoerangsapi in het district Wbnosari (Bezoeki),
tegen eene tegemoetkoming van f 100 per bouw, bij wijze van
proef, aangelegde Liberia-plantsoenen werd verder nog over
een bedrag van f 844 beschikt.
Omtrent de verschillende in vorige jaren door inlandsche contractanten tegen betaling aangelegde koffieplantsoenen, welke
op cenigszins ruime schaal o. a. reeds zijn bewerkstelligd in
Tengger (Pasoeroean). Kandangan (Probolinggo) en Tjikalong
(Preanger Regentschappen), wordt, op grond van door het]
soneel voor de koffiecultuur gehouden inspecties, algemeen gunstig gerapporteerd. Ook- worden goede verwachtingen gekoesterd
van de voor 't eer-t in 1898/99 door de bevolking der afdeeling
Malanp (mede in Pasoeroean) contractueel tot stand gebrachte
bijplantingen, naar den maatstaf van 200 boomen per persoon,
voor welke uitgestrekte nieuwe plantsoenen (waarin is opgegaan
de voor bedoeld plantiaar in cultourdienst opgelegde bgplanting
van ciic 790000 hoornen) haar, ten laste van het excellent van
het hoofdgeld van heerendienstplichtigen (zie vorig verslag
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1)1/. 1 7 8 ) , f 100 p e r b o u w w o r d t t e g o e d g e d a a n ,
N o p e n s de
b l j j k e n i d a t z e l f d e v e r s l a g (blz, 177i d o o r i n l a n d s c h e c o n t r a c 
t a n t e n in h e t d i s t r i c t ( i n d i n o ( P r o b o l i n g g o ) , r o o r 't eer-t in
1 8 9 9 , 1 9 0 0 , t e g e n f 9 6 p e r b o u w , te b e w e r k s t e l l i g e n p. m. 584
b o u w s n i e u w e a a n p l a n t i n g e n in d e J a n g - s t r e k e n zim o o g g e e n
n a d e r e b e r i c h t e n o n t v a n g e n , !>e p r o e f i n T e n g g e r , b e s t a a n d e in
h e t v e r n i e u w e n v.m u i t g e s t o r v e n c o m p l e x e n m o n o s o e k o - t u i n e n ,
z a l , i n g e v o l g e g o u v . b e s l u i t dd, 28 Mei l o o o n . 1 1 , w e d e r o v e r
200 b o u w s w o r d e n v o o r t g e z e t , h e t g e e n , ü f 9 0 per b o u w ( u i t
t e b e t i i l e n in 1900 en 1 9 0 1 ) , e e n e u i t g a a f zal v o r d e r e n van
f 1 8 0 0 0 . b o v e n d i t b e d r a g ii v e r d e r n o g f l o o o t o e g e s t a a n orn
in h e t z e l f d e d i s t r i c t , v o o r l o o p i g t e n o p z i e h t e v a n p . m . 2 0 b o u w s ,
eene proef te n e m e n met h e t o p s t o m p doen k a p p e n ( v e r j o n g e n ) ,
t e g e n b e t a l i n g van f 5 0 p e r b o u w , van o u d e , n i e t o i w e i n i g
meer v r u c h t d r a g e n d e , m a a r toch n o g l e v e n s k r a c h t i g e boomen.
E n d a a r liet v o o r e e n e b e h o o r l i j k e l e i d i n g z o o w e l van de proef
m e t het op stomp kappen als van die betreffende d e vernieu
v a n o u d e m o n o s o e k o - t u i n e n , w e l k e v e r n i e u w i n g voor 1*97/98
r e e d s g e a u t o r i s e e r d t e n o p z i e h t e voor 100 e n v o o r 1 8 9 9 / 1 9 0 0 t e n
o p z i c h t e v a n 200 b o u w s , in 1900 1901 d e r h a l v e e e n e u i t g e s t r e k t 
h e i d van 5 0 0 b o u w s zal o m v a t t e n . tvenschelijk w e r d g e a c h t d e n
c o n t r o l e u r v a n T e n g g e r , w i e n s t o e z i c h t zich b o v e n d i e n n o g u i t 
s t r e k t t o t 997o b o u w s o u d e m o n o s o e k o - a a n p l a n t i n g e n , a f d o e n d e n
b i j s t a u d t e v e r z e k e r e n , is bij b e t a a n g e h a a l d e b e s l u i t h
m a c h t i g i n g v e r l e e n d om voor den tijd ven t w e e j a r e n , beha ve
2 h u l p m a n t r i ' s , een in k o f S e a a n g e l e g e n h e d e n g o e d o n d e r l e g d e n
E u r o p e e s e h e n o p z i c h t e r in d i e n s t te stellen . s p e c i a a l voor hel
t o e z i c h t , o n d e r de b e v e l e n viin d e n c o n t r o l e u r , v a n de b e i d e
voormelde proefnemingen.
T e r v e r k r i j g i n g van d e u g d e l i j k zaad werd w e d e r t e r m a r k t
g e g a a n bij g o e d b e k e n d e p a r t i c u l i e r e o n d e r n e m i n g e n , en h e t van
h e t a l z o o a a n g e s c h a f t e (115 p i k o l P a d a n g - z a a d en 62 jiikol
L i b e r i a - z a a d ) v e r k r e g e n p l a n t m a t e r i a a l t e n d i e n s t e v a n de b i j 
p l a n t i n g e n in 1900 1901 Bet w e i n i g t e w e n s c h e n o v e r . B l a d z i e k t e
k w a m oj) de k w e e k b e d d e n v a n P a d a n g - z a a d i n v e e l m i n d e r e m a t e
v o o r d i m in v o r i g e j a r e n . O p e n k e l e k w e e k b e d d e n i n d e c o n t r ö l e a f d e e l i n g T o e r e n ( P a s o e r o e a n ) c o n s t a t e e r d e de a d j u n c t - a d v i s e u r
v o o r d e k o f & e c u l t u u r , bij m i c r o s c o p i s c h o n d e r z o e k , a a l t j e s z i e k t e
i n h e t w o r t e l s t e l s e l van s o m m i g e ziekelijke p l a n t j e s . E r bleef
nochtans genoeg gezond plantmateriaal over o m de bijplantingen
i n T o e r e n t e n volle te d o e n b e w e r k s t e l l i g e n .
H i e r en d a a r w a a r m e e r p l a n t m a t e r i a a l b e s c h i k b a a r b l e e k d a n
voor de verplichte bijplantingen noodig w a s , w e r d h e t overblij
v e n d e , als g e w o o n l i j k , a a n de b e v o l k i n g v e r s t r e k t t o t u i t b r e i d i n g
of i n b o e t i n g v a n h a r e v r i j w i l l i g e a a n p l a n f i n g e n . N i e t a l t ; j d e c h t e r
k w a m v a n d i t z a a d veel t e r e c h t .
I n d e m e e s t e s t r e k e n o p J a v a was in 1899 d e w e e r s g e s t e l d h e i d
v o o r p l u k e n b e r e i d i n g g u n s t i g . z o o d a t zij z o n d e r s t o o r n i s k o n d e n
g e s c h i e d e n , i n P a s o e r o e a n bad e e n e n a n d e r w e d e r p l a a t s o u d e r
t o e z i c h t van d a a r v o o r v o o r d e n tijd van zes m a a n d e n in d i e n s t
g e s t e l d p e r s o n e e l , h e t g e e n de q u a l i t e i t v a n h e t p r o d u c t z e e r t e n
goede kwam.
Van de voor p a r t i c u l i e r e o n d e r n e m e r s b e s t a a n d e g e l e g e n h e i d
t o t h e t m a c h i n a a l b e r e i d e n v a n de a a n d e n l a n d e t e l e v e r e n koffie
d e r b e v o l k i n g , l a a t s t e l i j k o p n i e u w g e r e g e l d bij d e i n h e t v o r i g
v e r s l a g ( b l z . 178) b e s p r o k e n o r d o n n a n t i e v a n 10 J u l i 1899 ( S t .
n". 2 0 8 ) , is t o t n o g t o e s l e c h t s een b e p e r k t g e b r u i k g e m a a k t .
V a n de zes l i c e n t i e s v a n d i e n a a r d i n P a s o e r o e a n u i t g e g e v e n .
k w a m e r één v a n d e t w e e n o g n i e t in u i t v o e r i n g g e b r a c h t e .
d a g t e e k e n e n d e v a n 1 8 9 7 , te vervallen. Voor denzelfden k r i n g ,
een g e d e e l t e van h e t d i s t r i c t T e n g g e r , w e r d e c h t e r e e n e n i e u w e
l i c e n t i e voor 15 j a r e n , en n u o p d e n v o e t d e r n i e u w e b e p a l i n 
g e n , v e r l e e n d a a n een a n d e r , o p w i e n s v e r z o e k , in p l a a t s v a n
d e d e s s a P o d o , d e dessa A n d o n o s a r i v o o r d e o p r i c h t i n g v a n h e t
b e r e i d i n g s - e t a b l i s s e m e n t w e r d a a n g e w e z e n . D i t e t a b l i s s e m e n t is
r e e d s i n d e n a a n v a n g v a n 1900 g e r e e d g e k o m e n . D a a r e n t e g e n
h a d de o n d e r n e m e r , d i e i n 1897 o p d e n v o e t van S t 1 8 9 5 n . 7 2
eene licentie had gekregen voor de onderdistricten T o e r e n .
W a d j a k e n P a m o t t a n v a n h e t d i s t r i c t T o e r e n , m e t de o p 
r i c h t i n g v a n zijn b e r e i d i n g s - e t a b l i s s e m e n t — t e P a g e r g o e n o e n g
( W r i n g i u ) — n o g g e e n a a n v a n g g e m a a k t . De l i c e n t i e h o u d e r s ,
d i e i n 1 8 9 9 h u n bedrijf' u i t o e f e n d e n . w a r e n d e r h a l v e 1 in g e 
t a l , v a n wie e r 'S w e r k t e n o p d e n voet \ a n a a n g e h a a l d S t . 1895
n " . 7 2 , d o c h v o o r d e n a n d e r , d i e tot d i e r e g e l i n g n i e t h a d w i l l e n
t o e t r e d e n , n o g g e l d e n de v o o r w a a r d e n in S t . 1891 n°. 110. H i e r 
d o o r bleef' deze l a a t s t e - - h o u d e r d e r l i c e n t i e v o o r h e t d i s t r i e t
K a r a n a l o — ook voor 1899 w e d e r u i t g e s l o t e n v a n d e s e d e r t 1895

[ N e d e r l a n d s e n ( O o s t - ) Indiè'.J
(zie o, a. h e t v e r s l a g van 1 8 9 0 . blz. '204) t e l k e n s v o o r e e n j a a r
e n p e n d e g e l e g e n h e i d om v o o r u i t b e t a l i n g te e r l a n g e n i n v e r 
h o u d i n g tof d e h o e v e e l h e i d i n g e k o c h t o n b e r e i d p r o d u c t . O o k w a s
l a a t s t b e d o e l d e l i c e n t i e h o u d e r o n g e n e g e n om o p d e n v o e t v a n d e
l a a t s t e l i j k v a s t g e s t e l d e b e p a l i n g e n (St. 1899 n*. 2 0 8 ) e e n e n i e u w e
l i c e n t i e a a n t e v r a g e n , t e r w i j l I n e r t o e zich w e l b e r e i d v e r k l a a r d e n
de d r i e a n d e r e n , z o o m e d e d e r e e d s v e r m e l d e l i c e n t i e h o u d e r v o o r
een deel van h e t d i s t r i c t T o e r e n ; /.ij s t e l d e n e c h t e r als v o o r 
w a a r d e d a t d e e v e n b e d o e l d e tijdelijke m a a t r e g e l , om v a n l a n d s wegfl a a n v o o r s c h o t t e n te w o r d e n g e h o l p e n , te v e r r e k e n e n n i e t
h e t dooi' h e n at' te l e v e r e n p r o d u c t , z o u w o r d e n b e s t e n d i g d
voor den geheelen d u u r der h u n te v e r l e e n e n n i e u w e licentie.
N a d a t bij g o u v . b e s l u i t d d . I J a n u a r i 1900 n ° . 17 in d i e n
zin h e t n o o d i g e b e p a a l d w a s v o o r a l l e l i c e n t i e h o u d e r s in
P a s o e r o e a n , vuur zooveel zij t o t d e r e g e l i n g van 1899 r e e d s w a r e n
t o e g e t r e d e n of n o g z o u d e n t o e t r e d e n , zijn s e d e r t d o o r d e n r e s i 
d e n t n i e u w e l i c e n t i e s o p d e in S t . 1899 n ° . 2 o 8 v e r m e l d e v o o r
w a a r d e n e n wel voor d e n tijd v a n 15 . j a r e n , g e r e k e n d v a n d e n
d a t u m v a n d e voor e l k e l i c e n t i e o p n i e u w u i t g e r e i k t e b e s c h i k k i n g ,
v e r l e e n d a a n den l i c e n t i e h o u d e r v o o r d e d i s t r i c t e n K o t t a M a l a n g ,
P e n a n g g o e n g a n en N g a n t a n g , aan dien voor h e t distriet P a k i s ,
a a n dien v o o r h e t d i s t r i c t S e n g g o r o e n a a n d i e n v o o r d r i e o n d e r d i s t r i c t e n van h e t d i s t r i c t T o e r e n ( d i e v o o r h e t d i s t r i c t T e n g g e r
had
z o o a l s g e z e g d — r e e d s in 1899 e e n e l i c e n t i e o p d e n voet
d>r n a u w e b e p a l i n g e n g e k r e g e n ) .
H e t d o o r l i c e n t i e h o u d e r s u i t d e n o o g s t v a n 1899 a f g e l e v e r d
p r o d u c t b e l i e p 12 3 i ; t p i k o l . als v o l g t v e r d e e l d o v e r d e o n d e r 
s t a a n d e I) d i s t r i c t e n ( « a a r d e koffieoogst d e r b e v o l k i n g in 1899
b e d r a g e n h a d 81 19(3 p i k o l ) :
i i eoi
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Door den resident der P r e a n g e r Regentschappen werd , mede
op den voet der nieuwe bepalingen , eene licentie u i t g e r e i k t ,
o m v a t t e n d e h e t district Tjilokotot en h e t onderdistrict L e m b a n g
van het district Oedjoengbroengkoelon der afdeeling b a n d o n g ,
w a a r b i j d e d e s s a D i a m b o e d i p a als p l a a t s v o o r d e o p r i c h t i n g v a n
liet b e r e i d i n g s - e t a b l i s s e m e n t is a a n g e w e z e n .
I n h o e v e r h e t d o o r d e l i c e n t i e h o u d e r s a f g e l e v e r d p r o d u c t bij
v e r k o o p i n d e v i e r g e d u r e n d e 1899 t e b a t a v i a g e h o u d e n g o u v e r u e m e n t s v e i l i u g c u m e e r heeft o p g e b r a c h t d a n P a s o e r o e a n - k o f f i e
van i n l a n d s c h e bereiding k a n blijken u i t h e t overzicht sub I I
v a n bijlage lili. N o e m e n s w a a r d i g v o o r d e e l u i t d e l i c e n t i e - r e g e 
l i n g van 1895 ( S t . u ' . 7 2 ) . v o o r z o o v e e l b e t r e f t h e t t o e n g e 
m a a k t e beding dat niet steeds het geheele prijsverschil ten bate
v a n den l i c e n t i e h o u d e r k o m t . m a a r d a t , w a n n e e r h e t f 6 p e r
p i k o l te b o v e n g a a t , h e t m e e r b e d o n g e u e gelijkelijk t u s s c h e n h e m
en 's l a n d e k a s v e r d e e l d w o r d t , h e e f t h e t G o u v e r n e m e n t t o t d u s 
ver alleen g e n o t e n w a t betreft de licentie voor de districten K o t t a
M a l a n g , P e n a n g g o e n g a n en N g a n t a n g , w a a r u i t o v e r d e j a r e n 1897,
1898 en 1899 v o o r ' s t a n d s k a s een v o o r d e e l is v o o r t g e v l o e i d v a n
ruim f 8 0 0 0 0 , w a a r v a n alleen ter zake van de te Sisir bereide
koffie van h e t t e n deze b e l a n g r i j k s t e d i s t r i c t P e n a n g g o e n g a n
o n g e v e e r f' 0 5 0 0 0 . i n t u s s c h e n w o r d t v e r w a c h t d a t ook d e l i c e n t i e koffie uit d e d i s t r i c t e n S e n g g o r o en P a k i s i n d i t o p z i c h t b e t e r e
u i t k o m s t e n zal g a a n o p l e v e r e n , g e l e t o p d e v e r s c h i l l e n d e v e r 
b e t e r i n g e n , d i e g a a n d e w e g bij de b e r e i d i n g s - e t a b l i s s e m e n t e n t e
M a g o e w a n en T o e m p a n g w a r e n a a n g e b r a c h t .
Alet h e t v e r s t r e k k e n van g o u v e r u e n i e n t s v o o r s c h o t t e n o p h e t
d o o r i n l a n d s c h e b e z i t t e r s v a n kof'lietuinen t e o o g s t e n p r o d u c t
w e r d in 1899 w e d e r in dezelfde d r i e g e w e s t e n a l s v r o e g e r v o o r t 
g e g a a n . -Met d a t d o e l zou n a m e l i j k t e r z a k e v a n d e n o o g s t 18911
m o g e n w o r d e n b e s c h i k t : o v e r f ' 2 0 8 5 6 2 t e n b e h o e v e v a n 10 v a n
de 11 kof'fiedistricten v a n P a s o e r o e a n ( i n h e t d i s t r i c t G o n d a n g l e g i
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hadden de betrokken dessa'a als altijd green vooruitbetaling
noodig), over f 8 0 000 ten behoeve van bet district Ten
de residentie Probolinggo en over I' 18200 ten behoeve van de
afdeeling Bandong en hei district Ta I
iri der afdeeling
Soemedang van de residentie Preanger Regi utschappi u Hoi
van deze credieten aan de koffietuin bezitters in werkelijkheid is
uitbetaald, blijkt uit de voor «1 ir verslag ontvang
alleen met betrekking tot Tengger, «vaar van
iel 19000
onverbrnikt bleef. Tot de 10 districten, waarop bij bet crediet
voor Pasoeroean gerekend was, behoorde ook hei districl Karanglo; bet bleek echter dat hier van gou vei
itteu
geen sprake behoefde te zijn, om reden de licentiel der in
voldoende mate in de behoefte aan vooruitbetalingen op <i n
oogst voor/af. Overigen* werd voor do andere districten van
gewest waar licentiehouders hun bedrijf uitoefenden, evenals
in vorige jaren, bepaald dat do verrekening van de door de
tuinbezitters genoten vooruitbetaling desverkiezende zou kunnen
geschieden mei bei hij de licentiehouder door hen in te levei
on bereid product Hiervan echter werd door slechts weinigen
gebruik gemaal.t. Overal* werden de voorschotten tijdig, nLvóór
het einde van liet jaar, aangezuiverd.
Ofschoon de gouvernementskoffieoogst in 1899 ruim het dubbele
bedroeg van dien in 1898, waren de aanhalingen van aan de
verplichte levering onttrokken koffie niettemin belangrijk minder
dan in laatstgenoemd jaar. In al de 14 koffiegewesten, bui
de Vorstenlanden, werd nl. de hand gelegd op slechts lOöpikol,
terwijl e r i n 1898 de aanhalingen beliepen 149 pikol. Vooral in de
PreangerRegentschap] men in Pas eroean waren zij va veel min
der omvang dan in vorige jaren. In eerstgenoemde r< dentietoch
werden nog geen 16 pikol aangehaald, tegen in 1896, 1897en
1898 achtereenvolgens 236,261 en 63 pikol. In Pa
de aanhalingen in !^v.'': slechts 7 pikol, b
26, 10 en 22 pikol in <t:' drie voorafgegane .
gzondere
redenen, welke een en ander zouden kunnen verklaren, worden
niet opgegeven. Wat eerstgemeld gewest aangaat, houden de
geringe aanhalingen echter vermoedelijk verbind
prijzen, welke in Krawang voo
roduct der vrije inli
koffieteelt vielen te bedingen . namelijk •: unid
17
per pikol . welke prijs zoo w tinig verschil
gouvernementspak huizen h
kin? er in 1899 niet dal
koffie over de grenzen te breng
Preanger Regentschappen de aanh
vuldigst. ia de aanKrawang rrenzendei
mg, waar
nl. 178 overtredingen van dien aard w
econstateer
zamenlijk betrekking hebbende op 9' ., pikol. ')
Tot intrekking v.m de Bpecialek
1900, de Indische Kegeeriug ook overgegaan in Banjoemas,
zoodat nu voor het tegengaan van onttrekking van koffie aan
de verplichte levering alleen nog buitengewoon pi
lük)
bleef toegestaan voor de gewesten Preanger Regentschappi
Tagal, Pasoeroean. Probolinggo, Bezoeki en Madio n.
Van een hevig optreden der bladziekte wordt in de geweste
lijke verslagen over 1899 voor geen enkele streek melding ge
maakt. Eenig door de ziekte aangericht nadeel wordt alleen
gerapporteerd omtrent enkele tuinen (veelal jonge) in de lage
streken van Tagal, terwijl nopens de afdeeling Berbek(Kediri)
wordt bericht dat bladziekte meer voorkwam dan in 1898.
Overigens bleef de kwaal zich in de verschillende gewesten slechts
sporadisch vertoornen. Ofschoon de in 't verslag van 1898 (blz.
179) besproken aaltjesziekt' . welke zich in 1898 in de gouveriiementsaauplautingen der afdeelingen Malang (Pasoeroean), Loemailjang (Probolinggo) en Blitar (Kediri) had geopenbaard . in
1899 nog niet verdwenen was. en in Malang ook enkele kweek
bedden aantastte, werd niet vernomen dat de/.e wortelziekte zich
tot elders gelegensouvernementsaanplantingenuitbreidde. Inde
Preanger Regentschappen had men veel overlast van zoogenaamde
„haina wedang'. in die mate dat een deel van den oogst er door
verloren ging. Verder hadden in enkele gewesten vooral de Liberiaaanplantingeii van bladluizen te lijden . terwijl in een paar distric
ten van Malang enkele tuinen werden bezocht door groote sprink') Omtrent hel aantal wegen» verboden handel In koffie gedurende I89ti
eldera op de polltieroi of dooi den l*ndnwd gestrafte personen (inlanden en
Cliiiici'/cii) /ijn o erigeaa ilerhii met betrekking lot 4 gowe»ten opgaven
ontvangen, waarait Nfjkl dit dit aantal bedroeg In Tagal BS, in BanJ
-27. in Bagelen 'i'i en in Kadee ">. tegen respectievelijk 56, 842, li en J
in 1898.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.

hanen, die de koffiebessen van de ichii beroofden. Zooveel
mogelijk werd getracht deze insecten en hunne eieren te ver
nietigt D . waardoor bei gelukte verdere verspreiding van de plaag
ie voorkom n. De dadapziekte bleef zich over geheel Java open*
baren, doch nam nergens belangrijk toe.
ie
rnei Bnts-koffieoogct van 1899, welke men op uit.
Juli van dat jaar voor de verschillende g • '■ rnementsresidentiè'n, mei inbegrip van de levering uit de Voi inlanden, meende
te mogen schatten op 210000 pikol (19,6500 pikolJava-en 18500
pikol Liberia-soort), bracht, volgen.- de inlevering bij 'slands
inkooppakhuizen en mei I ^;i->■'-.t nmg van 106pikoiaangehaalde
e , 178 149 pikol Java-koffie en 20609 pikol Liberia op. in 't
«1 dus L98758of 11242 pikol minder dan de raming. De inge
leverde koffie was voor ruim de helfï (bijna 52 pet.) uit Pasoeroean
afkomstig, terwijl tot de overige hoeveelheid de levering uit de
Preanger Regentschappen , uit Probolinggo en uit Tagal bijdroeg
res]
k 20. 7 en 5 pet., die uit de andere 10 gouvernemeni
itié'n ruim l! pet en die uit de Vorstenlanden bijna
2 pet. Van de 20609 pikol ingekochte Liberia-koffie werd uit
mentsresidentiën 18475 en uit de Vorstenlanden
2134 pikol verkregen. Aan 2de soort koffie'bevond zich onder de
bij de inkooppakhuizen ontvangen hoeveelheden i n ' t geheel 6033
pikol (ruim '■> pet.).
De oogsi van hei oi ende /aar werd op het einde van Juli jl.
begroot op circa 212000 pikol (189000 pikol .lava- en 28000
pikol Liberia-soort), waarvan aan levering nit de Vorstenlanden
Java- en Liberia-soort respectievelijk 2100 en 3500 pikol).
Verduisteringen van koffie of geldel jjke tekorten biï de inkoop
pakhuizen deden zich slechts in zeer weinige gevallen en tot
geringe bedragen voor.
Pi kalongan ter verscheping voorhanden koffie bleek
een deel dermati
initkever aangetast, dat de Factorij der
Nederlandsche Handelmi schappij deze partij plaatselijk meende
opruimen. Bi.i publieke veiling bracht deze voor vernaar Nederland niet geschikt geachte koffie nog bevre■ ude prijzen op.
de i

ote in 1899 te Bai
houden veilingen werpikol uil
D oogst van 1899
daarin ae veilingen y»n Augustus,
elijk 16400, 9200 en 12 821
uden, om reden hiervoor
tonden worden bedongen.
*e Indische en Nederland
sche
veilingen van -lava- en Liberia-koffie
ii. sub II van bijlage RR. In verband niet de
leiuere hoeveelheid dan anders, welke in 1900 beschikroor verkoop, is voor dat ja;<r het aantal hier te lande
te houden gouvernementsveilingen van 9 tot 6 teruggebracht,
- an de voorlaatste heeft plaats gehad op 11 September en
de laatste zal gehouden worden op 3o October.
Omtrent den verkoop hier te lande van Liberia-legkoffie (zie
vorig verslag, blz. 180) is thans nog alleen te melden dat
de in Augustus 1899 herwaarts verscheepte Liberia-koffie uit
den oogsl 1898 (1149 pikol) in d e i n October 1899 te Rotterdam
gehouden veiling !! a 4 cent per '/j K-<;- meer behaalde dan
g verscheepte 200 pikol versche Liberia-koffie.
ei; de vier groote veilingen te Batavia werden op Java
en Malnra, ter voorziening in de plaatselijke constitutie, ook
in L899 weder — ditmaal op :'>2 plaatsen — kleine koffie-vendutiën gehouden, in 't geheel bestaan hebbende uit 1404 pikol,
namelijk 1241 pikol Java-koffie (192 pikol 1ste soort en 1052
pikol "Me soort), benevens 160 pikol Liberia-koffie. Deze kleine
vendutiën, derhalve voor 75 pet. bestaande uit koffie 2de soort,
besomden in totaal f80727, d. i. gemiddeld f21,89 per pikol.
5°. GoavttDemenU-kina-onderaemiBg.
V ngezien omtrent deze in de afdeeling Bandong der residentie
Preanger Regentschappen gevestigde2 onderneming door haren
directeur, den heer P. VAN LEKKSUM ) , geregeld een omstandig
:
) Deze titularis, vroeger ali ndionct-directenr (scheikundige) aan de onder
neming verbonden, bad als soodanig afjne standplaats te Lembang (benoorden
lisndnngi, terwijl de directeur gevestigd iru te Tirtaaarl
ing). DUT de heer u s Lsnstnt, ook na zijne beaoenüng
eer-t tot waarnemend directenr en later tot directeur, iteeda te Leabaag,
waar zicli het chemisch laboratorinm bevindt, gevestigd is geblevra (de be
trekking van adjunct-directeur — iu 18U8 opgeheven — was intusscheu on-
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> aar verslag wordt ui
tnurkundig Tijdschrift voor Nederlai
blioeerd (dat over 1898 ia opgenomen
tijdschrift). en bovi
e n al •■ ' "a-bijvoeg
i de Jav
ni'ii. zij bier nopens de vooi naami
neming gedurende 1899 slechts lier •
Blijkens 'I' 1 ub 1 van h
den oon i ig der kinaplantsoen
ip elk der
acht tot de onderneming behoo
m
o in de
distrioteD Oedjo ugl
den de plantsoenen , ii
op uit. 1899 1't'u 000 '
in u ,
bei
einde van 1893 en 182570 minder dan op uit. 1- . Dez< vermindering we bet gevo
bet stakei
de etablissem mi n I
Kawab Tji'w idei. welk ■>• pi
aangenomen plan (V,ie het verslag van dat j a a r , blz ll'.ii.
leidelük en in eigen beheer zullen worden gerooid. >'■'■
der planta tenen best md uit i
geheel aanwezig waren ' 5610* l
t , in
de verhouding van 1'.'. 18 en :'.
van
c. ledgeriana en c. sncciri
i uil e. o
uales. lu de kweek rijen
op uit. 1899, naar globale
\ aanwezig ongeveer
planten , boofdz tkeln'k li dgi ri
152000 en 1608000 bü bet einde der jaren 1897 en 1
Ondanks alle aangewende middelen urn de
ling van
stam- en tak-kanker
zi'-li deze ziekte opuieu'
\ ro tger . in de enten
den
regentijd in hei vo
el is
waar, doch in den •■
andermaal in ernst
azende ins» ten wa bet i 1
merang), w ïlke ov« r
Nagrak en TirtasaT
'
de
hybriden-plantsoenen
m:;te d a t . vooral op
soenen binnen korten tij
Door bet onkruid en de
waarop de rup>en zich
i
mogelgk onder den grond te werke .
beperking va de plaag worden
Bet .jaar 1899 ken er
u bloei d
g e r i a n a s en leverde zóó !ve
één zaad veiling (in Noven
on gehouden worden . waarbij
buitengewoon hooge prijzen werde
Q 20
pakjes a L!"> gram van bet zoozeer arewilde
il
.mengsel Rioeng Goenoei
cbten f7455 op.zündi
dehl f'ó~l.T>
per pakje, terwijl voor bet saccirnbra-zaad
pakjes a 50 gram) f 404 werd bed
De geheele opbrengst
d'T veiling . met inbi grip van f 1
n
oden
L21 stuk- led
• ' f '. 069.
.Met het oog op de ;' i
een minimum van
■■■ . ee
maximum producl zou ka n
verkregen,/
hetwenijjk zjju doi r nan
i "
plantwijdte op verschillende - i r ■'■'■ i
moet worden
onderling verschillende pla itwijdte kunnen dan
dienen,
aangezien hij bun aanleg dit ''nel niet
al vo
heett gestaan. Het lag uu
oornemen om in den w
Bon van
proeftuinen aan :
tl op maagdelijke gronden als
op reeds vroeirer met kina beplante terreii
Door de verbetering in
u behoefde in 1899 minder
bast als waardeloos in de tuinen te worden achtergelaten,
vervulJ gelaten), la bij gouv. bi
I
80 deze li
plaats, in stede van Tirtaaari, organiek als itandplaats van den direetenr
aangewezen.
Di- botanist ■ er m derni.

!.' zal over 1900 nog veel minder het geval zijn. DO de
iring aan de Bandongsche kininefabriek (zie lager) voortaan
't, basten van nog lager gehalte dan de in L899
ast te doi
erken. Ingezameld werd name■ 899 : I . aan b • ■ van o. ledgeriana en hybriden (fabrieksI I'.'.'i.. dooreen bevattende 7.05 pet. zwavelzure
■ ■ eid in 1897 en 1898 achtereenvolgens
9 14!) en 806696 K.(J.. met een gemiddeld get
tctievelijk 7.10 en 7.40 pet : en 2" aan
- : larmaceutischen) bast (waarvan alleen die ba I
in pvjpvorm en groote stukken kan verdus waarbij takbasl geheel en wortelbast
ijk voor zooveel de laatste mede niet in
te tukken
en worden, is uitgefloten) 43341
18 en in 189E 31 il K.G. De oogst
van
bast wer
r bijna uitsluitend verkregen door
opki
o uitdunning en verder door rooiing zoo van ijl
'i ::i van zieke boi men.
Ofschoon
i '.i!1 door de gou vernemen ts-kina-onder. ■'. bast meer dan in 1897 en
415
oeer dan in 1898 werd geproduceerd, bleven toch
de biertelande te honden kinabast-veilingen afgezonderde
ij'en (271720' K.G,
- en 42207 K.G.pharmaceutische
bast. te zamen 313933 K.<i.) beneden de verschepingen der
elke o. a. uit den oogst van 1897 badden be: 289149 '"i 36738, oi te zamen 3-J5887
i uit dien vi
301149 en 19 087, of te zamen
■ : . < ; .

\'nn

het in

igste bleef dus in [ndië achter85562
Ie geneeskundigen dienst aldaar
tverd
imd 1134 K.
che bast. en — ter verwerking tot zwavelzure kinine hij voormelde fabriek, ingevolge
feeringsmachtiging an October 1898 (zie vorig verslag,
181) - 23528 K.G fabriekabast ' ) , terwijl de rest van
den niet heiv
en fabriekabast, ad 60900 K.G.,
id werd om
te Bandong tot kinineverwerkt, doch niet voor gouvernementaveriiü ar ten verkoop voor 'slands rekening op de voor■ trolge gouv. besluit dd. 8 Juli
■ ii
rig verslag, blz. 180/181) gesloten onderhandrail
uber 1899. Bevatten de naar
o tabrieksbasl gemiddeld 7.32 pet.
bet gehalte der aan de Bandongsche
fabri■•' gi
en beliep dooreen <5.lt> pet. 2)
Opgaven omtrent den oogst van 1899 per etablissement, sooatrent di
jjke opbrengst en de sorteeringen van
iertelandi te gelde gem aakten oogst van 1898
zyn ' pgenon
n II—IV van de reeds vermelde
bijlage SS. De laatste tabel bevat tevens eene berekening van
bet i
rerschil tusschen de haten en de lasten der
onderni
or elk der oogstjaren 1894 t in 1898.
Ten aanzien van de bereiding van kinine op Java, en meer
bepaaldelijk zooals dat bedrijf wordt uitgeoefend hij de reeds
te Bandoi g, zij het volgende vermeld.
ii hebbende medewerking Tan de zijde
ina- 'ducenten, een factor die voor de instandhouding
der
i | ',\ ■ 'de
. werd eindelijk
et einde van 1899 verkregen, nadat door eenige pro
ts om te trachten te Batavia eene kininemarkt te vestigen <I"or het jaarlijks houden, van 190») af. van
• ker
lingen van door de Bandongsche fabriek
uit door hen
irde basten vervaardigd kinine-sulfaat. 3)

'■>-

1

Hel hieruit verkregen en aan den geneeskundigen iüen>t afgeleverde
K.G. P.ji de o>> de kina-ondeineming Pandan Aroom (afPreanger Regentschappen) _- iv 'stigde kininetasten van die onderneming verwerkt, was door
at voor 1S!*8 ïoo en voor 1899 ."oo K.c snUsatbesteld(verar.
ilz. 181). !'i hoever .-ein die leveringen II voldaan, is In de
liueld.
Wat den verscheepten !>:ist betreft, beliepen het laagste en het hoogste
u'ehalto respectievelijk 5.61 en 10.68 pet., terwijl voor het aan de ntbriekat^eproduet de uitersten liepen tnsschen .s.O'i en 7 48 pet
Zie nnnt

■

7.\ ■ over diens « erk
g bie ! ". a. n". XX>
liij h e t ei ■
onderneming lit 5 o
I ,: i 19 tuuinerli den

en

op tilz. i s : vm het vorig verslag. Ken uitvoerig overzicht
1
iv Ike t'.t dit beflnlt hebben ge:89 ui 475-480 ':in deel I , I \ van het , T y d voor n(|verheid en landbouw in NederUndsch Indiè", terwijl op til/..
I te vinden z(jn de voorwaarden voor de levering van en de verweri, van kinabaat ■oor de In ïfoo té bonden vijf of ses
veilingen . ze.-, oede de veilings' oorwaarden voor de op 18 Februari v u dat

f5.

2.|

Koloniaal verslag van 1900. [N< derl. (OostGedurende 1899 (tot 12 December, toen de bbriek dom 1
tijdelijk tot stilstand werd genoopt) werd in 't geheel verwerkt
701 li>d h'.ü. kinabasl en 85S28 K.G. ruwe kinin . deze laai t<
afkomstig van de kina-onderneming Uendo (district renggi r
i!«T residentie Pasoeroean), vertegenwoordigende eene boeveel"
beid vaü respectievelijk 29888 en 666 K.G. zwavelzure kinine.
Ofschoon in Februari 1900 de werkzaamheden konden worden
herzat, duurde het daarna nog gernimen t:;<! vóórdal weder
gel\jke fabricage-uitkomsten als vroeger werden verkre
Gedurende 1899 werd van bet producl der fabriek in [ndië
verkocht 539 K.G.enbuiten [ndiö 17129 K.G., terwijl 1842 K.<;.
aan het Gouvernement werd geleverd, namelijk 327" !(.<<. uit in
1898 verstrakten gouvernements-bast (zie vorig verslag blz. 181)
en 15141' ICdi. uit bast van den gouvei
-oogst 1899. ■
regeeringswege werd overigens voortgegaan om de fabriek zooi
doenlijk te steunen. Bü gouv. besluit dd. 59 Uecemher 1899 n°. 32
werd namelijk de resident drr Preanger Regent ichappen gemach
tigd om met de directie, tot wederopzeggens eene overeenkomst
aau te gaan ter verwerking tot zwavelzure en tot zoutzure kinine
van een gedeelte van de jaarlijks van de gou vernements-kina-onderneming afkomstige basten, tol eene hoeveelheid, benoodigd
voor de bereiding respectievelijk van 2000 <>n van 400 K.G. der
genoemde zouten 'sjaars, of zooveel meer als de behoefte aan die
praeparaten voorden Indischen dienst zoueischen, voor wi
verwerking, die wat de zwavelzure kinine betref i: 1900, en,
wat de zoutzure kinine aangaat, in 1901 een aanvang zal nemen,
door het Gouvernement een tabricageloon zal worden betaald :
voor eerstgenoemd praeparaat van f 7 of 1 6,50 en voor het
andere van f ld of f 12,50 per K.G., al naarmate de te verwer
ken basten een gehalte van 5 a {
meerd n 8 pet. zullen
blijken te bezitten. Overigens zij uog medegedeeld lat, in ver
band met de reeds vroeger HUM de fabriek gedane opdrachten,
op verzoek van baren beheerder, bij gouv. besluit van 278
tember 189!) n°. 20 den directeur der gouvernements-kin -onder
neming is opgedragen \oortaau van regeeringswege toezicht te
houden op de fabriek, zullende hem daartoe door de direi
eventueel inzage moeten worden verleend van bare boeken en
van alle verdere bescheiden, waarvan de kennisneming voor
hem ir. het belang van d;ir toezicht nuttig kan zijn , onder
verplichting echter om het geheim der fabricage te bewaren.
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benden bij Ie aiker- en de indigo-industrie. De ordonnantie stelt,
voor zooveel de onder bare toepas ing vallende landbouwoudernemingei
' . t reus buiten werking de resolutie in St. 1886
n . 10 en de daarmede samenhangende ordonnantie in St. 1866
n 27. Tegelijk mei
tardiging werden, büadministrarscl ril en vastgi iteld tot regeling van hare
uitvoerin
■ . Si. n . 5432), terwijl in den aanvang van 1900
eene officieele toelichting te B
b licht zag, welke onder de
Europe che ambh • s bü het binnenlundsoh bestuur verspreid
in bovendien voor belanghebbenden verkrijgbaar gesteld werd;
Ie ordonna tievanl4 ^ugustu 1900 (St. n°. 224), waarbij,
met intrekkin
are werking minder afdoende gebleken
bepalingen van 1896 (St. n . 217) tegen de onbelemmerde op
richting van tabaksloodseu en bet zonder vergunning vervoeren
ij nacht, nadere voorzieningen zijn genomen tot
tegen
in de onttrekk Dg van tabaksplanten of bladeren
aan de
benden in di daarvoor door de bestuurshoofden
gouvernementsresidentifin van Java en Madura aan te wjjzen
streken, een euvel dat, op de wijze waarop het in de resident1'"
Bez
ig vond, het verval der tabal industrie dreigde uu
Iepen, inzonderheid wegens de indirecte gevolgen, die
openbaren in vermindering van zorg voor de
cultuur, zonder v
■ idustrie onbestaanbaar is. Om de
richtige toepassing der uieuwe bepalingen te bevorderen, welke
b temd ."ii 't" eerst toepassing te vinden in genoemd gewest,
en welke sedert d
ige aanvulling hebben gevonden in de
lag'-D ni'-u we grondhuur-wetgeving . werd er tevens
i
iu den resident tijdelijk de beschikking te geven
van een met de toestanden in de tabakstreken
vertn
oen
dsch bestuur, die in
zond.
»t taak zal hebben y.ich op de hoogte te stellen van
der werk -ijze, door de verschillende ondernemers in
de afdeelingcn Djember en Bondowosso gevolgd, en van de
ie' en . welke ; in eene rationeele tabaksteelt ver
bonden zijn :
I . de irdoni
I '0 u . 12 (St. u . 240),
■ >ij . met intrekking, behoudens i'coe overgangsbepaling!
tuur-ordonnantie van 1895 (St. n . 247),
. 195) nog op één punt was aangevuld,
.ri 1901 de regelen, volgens welke in de
ddentiën van Javi en M dura, uitgenomen de
4". landlioiiwundVrnrniingen uitsluitend o;i t-ontrartcn mei ile inlandtrhe b**T«
particuliere i
n, verhuring van grond door inlanders aan
berustende . ■ ■ indrrneiuinge i lol »pt op en h i
kan '
n, opnieuw zijn vastgesteld . wel
is waar zonder aa
hoofdbeginselen, maar in vorm
ihoud >■
d en aangevuld, met het doel om
Terwijl nog andere regelingen met de particuliere landbouw
industrie en de belangen der inlandsche bevolking in verband de b ipalingeu op
m de eischen
staande in lndiè' worden voorbereid, kwamen gedun
tijd
zich tijdens de werking der bestaande
en nader ter toetse zijn gebracht
vak waarover dit verslag loopteen drietal verordeningen tot ■.■'."
stand, waarbij op dit gebied vroeger uitgevaardigde regelingen iiii eene door He /.. LT- grondhuur-commissie (verg. het verslag
■ cultuurgewesten (buiten
vervangen werden door doeltreffender voorzieningen, die ten
de V( ■
imbtenaren alsbgdever*
deele van ruimere strekking zijn.
ksindnstrie ingeBedoeld worden:
samenstelling ran de nieuwe ordonnantie
1 •. de ordonnantie van 21 September 1899 (St. n*. 263), waar
z n ver geen legislatieve beswaren
bij, met intrekking o.a. van die in S t 1894 n°. 87, welk
. alle bepaliui
ruit weg te laten,
bij wijze van voorloopigen maatregel — alleen .oor suikeron zich
dernemingen gold. nadere voorzieningen zijn getroffen ter be welke in de voor-, 'rilten ter uitvoering van de verordening
aats kondi
aan de ordonnantie zelve
scherming van de oeoonomische belanjjen vandeinland
bil
'keren en wgziging of aanvulling van
volking op .lava 'ïi Madura . waar die belangen b madeeld kunnen mi ■
eenkomstig de vaak wisselende
worden door het te zeer uitbreiden van bestaand) of hetin wer de overige
"ii der
rergemas
a. Overigens is by de
king brengen en drijven van nieuwe landbouwondernemjn
I in het OOg gehouden om
welke geheel of gedeeltelijk berusten
den grondt-■ :i>r van
Imiuistratie der huurcontracten en den noodzakelijk uit
overeenkomsten met de bevolkiu<x. Bij het ontwerpen van deze
Ij
gaande voortvloeienden omslag
nieuwe voorschriften . welke ook op indigo-ondernemingen be de toepassing
trekking hebben en. waar dit wensehelijk blijkt, door den Gouver tot een minimum te beperken. Tegelijk niet de uitvaardiging
van i e ordonnantie \
ijj administratieve regeling (gouv.
neur-Generaal «reheel of gedeeltelijk . hetzij voor één ot' i
«rewesten , hetzij voor een jjedeelte 'laarvan . ook kunnen worden beslnit dd. 27 Augustus 1900 n . 12) de bedoelde uitvoenngstoepasselijk verklaard op andere landbouwonderneminffen . die voorschriften . met bijbehoorende model-huurakte en model-regisvastgesteld'), om ii de plaats te treden van die van 1895,
voor haar bedrijf de beschikking behoeven over bouwgronden
van de inlandsche bevolking , is rekening gehouden met de toe aangevuld in Maart 1897 (Bjjbl. St. n . "084 , zoomede Koloniaal
passing . gegeven aan de voorloopio-e regeling van 1891. en tevens
een ruim gebruik gemaakt van de voorlichting van belangheb') Een en ander i- gepubliceerd all byvoegsel van de Jsv. Conranl dd. 7
8eptember 1900. De vaststelling van een speciaal model der irioniihuur-akte
iaar gebonden eerste veiling. Terwfil desa veiling tot leer Kunstige uitkomsten ten behoeve van de tabakscultuur maakt oog pen punt van overweging »it.
op hetgeen i dat mode) z:il /.ijn op tent-men tot
leidde, vii! de tweede, op "2"> April gehouden, tegen. Nadat toch 'nigepar- Intusach i
■
vi rhi udl
i, in r en d n vcrtjjcn , «regens e laan geachte ï»ï«■ i ■: i ur■ n . «varen op
. konden voor de
1
" ui ■
rsehrifti :i. houdende dat o. a.
meeste overiOT kave.lingen t'>t de (tebleken llmitepiDaen (reen
worden gevonden. De derde veiling, welk <>>
i '27 Juni plaats
tel een niet
■'
rereenkomsten, bevattende voorhel liebouwen van grond gedurende tlon linnrteniiijn of het
• i'niTszins ii u-r verloop, maar door het te veel vastbonden a in 1
trou
levere
wai b ■■ e n , nitzonderins toegelaten wam- de buuroverwens lager gestelde — liiniteprQaen rond tooii ook toen niet al lid ■
betreffen . bestemd voor de teell van tab.ik.
bodene koopers. Daarentegen liep de vierde veiling (M An|
tig af
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Verslag vim 1897, blz. 209); tevens werd
■ van reijingswege een< Toelichting op de nieuwe re eliug te
samenstellen . ter verspp idin
tmbtenar
ren bij bel binnenlandsoh bestuur en ter verkrij
voor het pabliek. Tei
i
*de verkini fan
•Ie nieuwe regeling achtti de [u ische U ei
er ree] aan
gelegen dat bij de toepa iing er van door de ?.ioh afwisselende
ambtenaren zoomin mogelijk oaar afwijkende of mei •!<* bedoelingen der bepalingen strgdi
ittingen werd te «.
gegaim. Daarom is bvj
v. bes! .i: van -!<
Augustus 1900, hij wvjzi van
voorl opig
voor den t\jd van een j a a r , bel toe/.icht op de uitvoering van
de nieuwe grondhu i
, bare
wording nauw betrokken a m b t e n a a r , laatstelijk ii.l van de in
Augustus 1890 ontbondi n gro idhuur-com
de beëindiging van den arbeid der ■
ilast gebleven
gouvernementssecretaris in conuni ah . de)i baei D. I'. W. VA.\
REKS. Voor dit toezicht, te \
ivjne overige werk
■aambeden, zal de heer i
kunnen maken \.-<n
de diensten van den reeds tijdens de Foorbereiding der nieuwe
regeling eerst aan de grondhuur-com
en kiter aan hem
toegevoegden a m b t e n a a r , laatstelijk controleur der Iste klasse
bij het binnenlaudsch b< .uur op Java en
Suikerondernemingen,
tiet aantal
i, berus
tende op vrijwillige overeenkomst
de bevolking, dat in
1899 aan de Buikercampagne deelnam, bedroeg 144 o f 4 m i n d e r
dan in 1898, alle nader vermeld in tabel J van bijlage TT. De
4 ondernemingen . welke in I8i 9 nie
dan wel
gesloten w e r d e n , «varen Klidang ii; Pekalongan. Poegoe in
Bamarang, Ardjowinangon(ofl
•
inSoekoreiljo in Pasoeroean. Eén o n d e r n e m i n g , nl. Panggoengi
Pasoeroean , verwerkti in 1899,
ar te Miren.
uitsluitend van de bevolking opgekocht riet. Van deze fabriek
en van DOJ eene ander* in betz
der
verwerkt) beplantingen niet
i'ige
ondernemingen verwerkten 37'.!;'
beplantingen en
in 1898 verwerkt hij 146 van de 148
zijnde fabrieken. Bij dooi
r al de
a beliep
de beplante uitgestrektheid per oi
l) voorden
oogst van 1897 544, .oor •!. i ran U
van
1899 015 bouws. Wanneer men elke i
..Jin<_r op zich zelf
beschouwt, liep de uitgestrektheid der beplantingen over laatstgenielden oogst uiteen van 1«»1 tot lÖl'ó bouws.
De productie viel weder gunstig uit. Wel was de geoogste
hoeveelheid riet per bouw over het algemeen iets tuinder dan
toen (verg. tabel II van bijlage T T ) , maar daarentegen was
veelal het aapgehalte beter. Dooreengenomen over al de voren
bedoelde 14L! ondernemingen werd per verwerkten houw r i e t .
evenals in 1898, p. m. 111 pikoi alleen a:iit hoofdsuiker ver
kregen (dus zonder te rekenen de voor menige fabriek nog
bovendien als stroop- en zaksuiker opgegeven hoeveelheden i.
N i e t minder dan 96 fabrieken (2 meer dan in 1898) maakten
eene productie van 1 U< > pikoi per bouw en daarboven Bovenaan
stond ditmaal Tjomal in Tagal met 168.5 pikol; verder maakten
nog 4 fabrieken eene productie van meer dan 150 pikol per bouw
(Peterongan en Tjoekirin Soerabaija respectievelijk 162 en 156.6 .
Pagottan in Madioen 156.4 en Sragi in Pekalongan 155.5). De
geheele productie aan hojfdsuiker, in 1897 7 3 0 8 5 0 2 en in 1898
n.,~i
in:
-i
1
i
i
i . . , , . , bij
L " ai' de
i
• < ( ondernemingen
9Ü5149Ü
pikol,
bedroeg
in 1899
144
9 792 957 p i k o l , terwijl bovendien voor zoover uit de opgaven j
blijkt, aan stroop- en zaksuiker werd verkregen in JS«17 res- ;
pectievelijk 109874 en 438104 pikol (h\) ^7 o n d e r n e m i n g e n ) ,
in 1898'respectievelijk 103621 en 287 504 . ko i ' ' ; 76 onder- \
nemingen) en in 1899 respectievelijk 99 120 en 301 705 pikol
(bij 82 ondernemingen). Wanneer men de hoeveelheid stroopsuiker ten volle, doch de productie van zaksuiker voor de helft
in rekening b r e n g t , wordt de totale productie van de uitsluitend
op overeenkomsten met de bevolking berustende o n d e r n e m i n g e n :
in 1897 7 636 928, in 1898 9 508 8 0 5 , en in 1899 10042 938 pikol. ')
') Hij ile overiirena op Java bestaande suikerondernemingen, beloeld sub
5 .. G°. eo 7". hierna . voor zooveel ijl produi
wereldmarkt leveren,
werd in 180'.i verkregen 2 LT.8 7". 1 pikol
176 118 pikol i i 1808.
De totale voor uitvoer liestemde ï.nk.ij : Java beliep derhalve in
180S 11776280 pikol (727241
}9pik ! (76978 ton),
daarb|j d< zaksuiker herleid
i in de verhouding van 2 tot I.
N'aar welke landen ol plaatsen de Java-«uiker, volgens de iuj deaiscbepingen
gedane aangiften . werd algeladen, blijkt uit mvenstaande opgaat, aanwytende

liet grootste gedeelte van den oogst rond koopers tot f 7 per
pikol, leven welken /eer bevredigenden prijs reeds i n ' t laatst
van 1898 belangrijke partijen waren afgedaan. I)e grooteexportbuizen stelden nieuwe voorwaarden r a a t , waaraan de door hen
il f
o den oogst van 1899 hadden te voldoen,
voorwaarden d i e , naar de kamer van koophandel en nijverheid
te Samarsng bericht, er toe zullen medewerken om verderen
achteruitgang van de qualiteit der J a v a - s u i k e n te verhoeden,
landen waren in 1899 in den Oosthoek van Java weder
zeii
, v u l d i g , hoewel minder dan in lb9S. In Soerabaija
en Probo
kwamen respectievelijk 279 en 'M4 gevallen ter
kennis van het b e s t a u r , waarbij ."•<>"> en Jiijl bouws aanplant
verbrandden. In Madioen had vooral de onderneming liedjosari
van rietbranden te lijden en verloor zij daardoor 110 bouws
ri< . in Samarang en Japara werden slechts 17 en 12 :, 4 bouws
• brand vermeld. Van de gelegenheid, welke .sedert 18'.Mi
(.St. n . lu4) iroor de ondernemers bestaat om de riettninen tot
beveiliging tegen diefstal en brandstichting te doen bewaken
door op hunne kosten aangewezen tijdelijk politiepersoneel, werd,
evenal
n 1 9 8 , slechts gebruik g e m a a k t door een 3-tal mbriekeu
in J a p a r a , door de meeste ondernemingen in Bezoeki en door
8 fabrieken in Probolinggo.
nde ziekten in het suikerriet kwamen in de gewesteiiji e verslagen geene bijzonderheden voor.
Bet groote b e l a n g , dat in vele streken de suiker- (en indigo-)
ondernemers hebben bij eene goede waterverdeeling lokt hen
meer en meer uit om . waar bet Oouvernement er toe overgaat
kunstwerken en leidingen ouder georganiseerd deskundig toe
zicht te brengen, hunnerzijds in de kosten daarvan by te dragen.
!'i - aanvulling van hetgeen daaromtrent is gezegd op blz. 1 0 9 ,
zij !uer nog a a n g e t e e k e n d , dat ook eenige .suikerfabrikanten
ai P r o b o l i n g g o , ais belanghebbenden Inj de waterverdeeling
uit de Pekalen-werken . zich bereid hebben verklaard tot eene
jaarlijksche r e t r i b u t i e . nopens welker heffing eerlang het noodige
zoi worden
. ld , en dat in de afdeeling Banjoewangi
oeki) door het bestuur eene waterregeling is vastgesteld,
rover het toezicht werd opgedragen aan een door den resident
n t r i . wiens bezoldiging bekostigd wordt door
de eigenaren der suikerfabriek Öoekowidi.
Gedurende het, tijdvak 1 Juli 1899 t/m o0 J u n i 1900 werd
slecht.- één verzoek tot het in werking brengen en drijven yan
eene suikerfabriek ingewilligd. Het betrof de aanvraag v a n e e n
' h nres in de Preanger Regentschappen voor eene fabriek van
age capaciteit (100 bouws). De inwilliging geschiedde op
den voet der hiervóór besproken nieuwe bepalingen (St. 1899
u . 263). In vier gevallen werd eene verlenging ot nadere ver
ing toegestaan van den termijn, binnen welken even zoovele
ondernemingen (op te richten krachtens in 1896 en 1898 ver
leende vergunningen) zouden moeten zijn in werking gebracht.
Eene a n d e r e , in 1890 verleende , v e r g u n n i n g werd vervallen ver
klaard wegens het niet aanvangen met den bouw der fabriek ,
waarvoor reeds vroeger uitstel was verleend tot Maart 1898.
Een overzicht betreffende de uitkomsten der ondernemingen,
welke zich met de teelt van suikerriet bezighouden uitsluitend
om het als plantmateriaal te doen dienen, wordt aangetroffen
in bijlage U U sub A. liet sterkst is deze industrie vertegen
woordigd in de Preanger Regentschappen, waar zij echter ge
zegd wordt achteruit te g a a n , terwijl ook de (pialiteit der van
daar verkregen
bibiet vermindert. Zooals uit gemelde bijlage U U
"''i'" , , ' , ' ' i '"? 1 - I V
de suikerfabrikauten er steeds
8 U D -O K a l i 011 Iv e n , jraan dan
meer toe over om, in stede van door opkoop, zich uit eigen
elk

lm v. ii 1 Juli tot 80 Juni loopende afscheepjaren I80s 1899 en
Ihedcn (in tonnen), welke cijfers ontleend
betreffende den uitroer van Java:
1898/99. 1899 1900.
1899/191 o
Naai Nederland
lYr transport 384 634 488874
Engi Iscfa Ka
Naar Pori Saïd \ o 196842 80 00.S
naai v/0 . .
103 166
Singapore . 26918 •J0 71 -I
Kngeland . . 5 759
I 044
Hongkong . 181 074 146996
frankrijk. . ! 788
el.ina. . . 1 1169
1 120
4
062
overig Kurop i 7 981
Aastralie
1833
17 800
Amerika . . 168 276 .!10 24:')
Japaa en el
Britsen Imlië. B 274 10 070
ders . . . 11 fi20 33 C83
Transporteeren 884 684 l.i.'. 874
Totalen (tonnen) 752880 751385
De uitvoeren naar Japan zijn in de maandatatiatieken eerst van 1 Januari
1900 ai niteengehonden. Qednrende de maanden Januari t/u Juni l'.tuo, dus
gedurende de tweede helft van bet annheenjaar 1899/1900, werd In't geheel
Uitgevoerd -ÏO-'A'J ton suiker en daarvan o. a. naar Japan 18 325 ton.
1899 900 Je uitgevoerde
zijn a au (1< offliicele maandstaten
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bibicttuinen in bergpreken stekken aan te schatten. De cultuur
van plantriet wordt in deze eigen tuinen /.eer intensief gedreven , terwijl het plantmateriaal aan eeue strenge keuring wordt
onderworpen.
lndiqo*mdêrtttminQ?n. Voor zoover daaromtrent hij het bestuur
opgaven zijn ingekomen, waren er van de uitsluitend op overeenkomsten niet de bevolking berustende indigo-ondernemingen
in 1800 20 in werking (1 minder dan in 1898). Wel werden
er na de afwerking van den oogst van 1898 2 gesloten (Depok
of' Bieder in Pekalongan en < laroem in Kediri), doch daarentegen

kwam in 1899 «b* onderneming Djeroekwangi in Kediri, welke

in 1898 tijdelijk gesloten was geweest,, «reder in werking.
Van 2 ondernemingen (1 in Rembangen 1 in Madioen) werden
geene opgaven ontvangen. De 18 overige (12 in Kediri, 3 in
Pekalongan en 1 in elke der residentiën Tagal, Sainarang en
Pasoeroean) beschikten over een aanplant van 0088 bouws,
waarvan verkregen werden 192 954 K.G. indigo of'31.7 K.G.
per bouw. De oogst viel dus ongunstiger uit dan in 1898, toen
de 21 in werking geweest zijnde ondernemingen van een aanplant
van 0440 bouws 231541 K.G. of 35 9 K.G. per bouw verkregen. De hoogste productie maakte Koetoesari of' Pielen in
Pekalongan met 00.4 K.G. per bouw, tegen 57.5 in 1898. Verder
waren er nog 5 andere ondernemingen , die eene productie
maakten van meer dan 40 K.G. per bouw; verg. bijlage W .
De blijvende lage marktprijzen van bet product, hoofdzakelijk
als gevolg van de mededinging van de in Europa vervaardigde
kunstmatige indigo, werkten niet gunstig op de exploitatie der
indigo-ondernemingen. Ten opzichte van een paar werd reeds
vernomen dat het plan bestond ze te sluiten of' tot eene andere
cultuur over te gaan. De indigo-industrie op Java heeft overigens
haren hoofdzetel op huurlanden in de residentiën Soerakarta
en Djokjokarta (zie lager sub 7"). In het aan laatstgenoemd
gewest grenzend gedeelte der residentie Kadoe plant de bevolking indigo ten behoeve van de Djokjorohe onderneming Tempel.
Deze opkoop neemt echter, om vorenstaande reden, mede af.
TabaksoHdernemingeti. Het aantal tabaksondernemingen, tot
deze rubriek behoorende. namelijk die uitsluitend berustende
op overeenkomsten met de bevolking, dus buiten de ondernemingen op erfpachtsgronden en ook buiten die in de Vorstenlandi'ii, vermeerderde in 1899 met 8(5 in Proboliuggo , waarvan
1 heropend, na in 1897 en 1898 gesloten te zijn geweest, 2 in
Bezoeki en 1 in B&njoemas), doch verminderde met 1 . doordat
de onderneming Kambipoedji (in Be/.oeki) met Oud-Djember
vereenigd werd. Het aantal ondernemingen bedroeg derhalve
55 (30 in Proboliuggo. 10 in lie/.oeki, 5 in Banjoemas en 1 in
Kediri), tegen 48 in 1898.
Van 45 ondernemingen werden productie-opgaven ontvangen,
welke in bijlage VV zijn bijeen verzameld. Volgens die opgaven
zouden de liierbedoelde ondernemingen in totaal geproduceerd
bebben 17 405 500 K.G. tabak, terwijl over 1898 voor 40 van
de 48 ondernemingen het totaal werd gesteld op 13 124 100 K G.
Voor 32 ondernemingen in 1898 met eene totale productie
van 10 941 900 K.G.. en voor 35 ondernemingen in 1899 met
eene totale productie van 12 271500 K.G. is uiteengehoudeu
hoeveel zich daaronder aan bladtabak (respectievelijk 5 408 000
en 5425400 K.G.) en hoeveel aan krossok (respectievelijk 5533300
en 0 849100 K.G.) bevond.
In de residentiën Preanger Regentschappen, Samarang , Kernbang en Pasoeroean zijn verschillende opkoopers van tabak gevestigd, geen eigenlijke ondernemingen bezittende, die het van
de inlandsche bevolking opgekocht product, voor zoover dat
niet voor de inlandsche markt bestemd is, mede naar Europa
verzenden. In Samarang en Kadoe zijn het een paar sigarettenfabrikanten , die het product opkoopen. De sigaretten vinden
op Java gereeden aftrek.
Brandstichting in droogloodsen en afpakschuren van tabak
waren in 1899, naar uit de afdeeling Djember (residentie Bezoeki)
wordt gemeld, wederoui menigvuldig. Niet zelden spruiten
zoodanige schuurbranden voort uit oneerlijk winstbejag met het
oog op de assurantieprijzen. Van belang is het daarom dat
onpartijdige en te goeder naam bekend staande deskundigen
als experts gekozen worden. Van de zijde der te Djember gevestigde Vereeniging tot bevordering van landbouw en nijverheid . welk lichaam o. m. alle tabaksondernemingen in het gewest
op één na omvat, zijn bij de betrokken assurantie-maatschappijen stappen gedaan, opdat dezr, zoolang zij er niet toe

overgaan om zelven een agent in het gewest aan te stellen ,
zich voortaan zouden bedienen van door de Vereeniging uit
haar midden als experts aangewezen vertrouwbare personen.

Tevens verzocht de vereeniging aan de Indische Begeering dat,
ter vermeerdering van de waarborgen van onpartijdigheid , een
der plaatselijke ambtenaren van bestuurswege mocht worden
aangewezen als derde expert. Tot het doen optreden als zoodanig van den tijdelijk , speciaal voor de tabakszaken, in Bezoeki
geplaatsten controleur bij het binnenlandsch bestuur (zie blz.
147) is in Augustus 1900 de resident gemachtigd.
Ondtrntmingeu cour hei wtwtrktn vnnpndi ofrfjit tn voorliet bereiden

van rassavr. Inrichtingen tot machinale verwerking van door opkoop van de bevolking verkregen padi of'rijst worden , volgens de
over l*-'99 ontvangen opgaven, hoofdzakelijk aangetroffen in de gewesten Bantam, Krawang, Preanger Regentschappen en Cheribon.
In laatstgemeld gewest werden, meerendeels ter machinale
overstaniping en sorteeriug voor uitvoer naar Europa (bij hoeveel
inrichtingen is niet gemeld) opgekocht door Europeesche firma's
83 000 en door (Jhineezen 280 000 pikol rijst. ') In de drie
eerstgenoemde gewesten waren in 1899 in werking respectievelijk
4, 35 en 34 rijstpellerijen, bijna alle aan (Jhineezen toebehooreude, terwijl er als aanwezig opgegeven worden 5 in
Bantam en 40 in elk der beide andere gewesten. Omtrent den
omvang van het bedrijf' bij de 4 pellerijeu inBantam zijn geen
opgaven verkregen. Alleen wordt gemeld dat het verwerkt
product over fSerang en Karang Antoe wordt uitgevoerd naar
Batavia en Muntok. De prijzen, in de Bautamscbe peilerren (afdeeliugen Seraug en Pandeglang) besteed voor de padi,
liepen uiteen tusschen f' 1,40 en f 2,10 per pikol. De 35 pellerijen in Krawang, welke gezamenlijk met 100 molens :werkten,
leverden (uit 102 400 pikol padi) 70100 pikol rijst af, ) en van
de 34 pellerijen iu de Preanger Regentschappen was de productie
135 000 pikol rijst.
Productie-opgaven nopens elders op Java bestaande rijstpeluiolens zijn niet ontvangen. Ze zijn 9lechts weinig in aantal, namelijk
in Pasoeroean 1 ter hoofdplaats en 1 te Malang, welke laatste
echter eerst in 1900 zou in werking komen: 2 in Bezoeki,
waarvan 1 nieuw opgericht (door een Europeeschen ondernemer)
en 1, de in 't vorig verslag (blz. 183) bedoelde , welke in 1899
niet werkte, zoomede 1 in Kediri, mede ten vorigen jare vermeld , doch nopens welke over 1890 geen opgaven inkwamen.
Ten behoeve van de cassave-industrie, voor zooveel zij berust
op overeenkomsten met de bevolking , waren in 1899 0 van de
7 tapioca-f'abrieken in de Preanger Regentschappen in werking ,
welke 02 800 pikol meel afleverden. De fabriek te Kceningan
(residentie Cheribon) verwerkte 0740 pikol cassave (waarvan
0400 van de bevolking opgekocht en 340 afkomstig van eigen
aanplant), waaruit 1800 pikol meel werd verkregen.
Opkoop van thee. I >e uitkomsten der eigen thee-aanplantingen
van de bevolking in de Preanger Regentschappen waren in
1899 gunstig. Door de verschillende ondernemers werden opgekocht p. m. 9D0OO0 K.G. nat theeblad, waarvoor 4 a 5 cent
per ' • K.G. besteed werd. Iu de districten Tjitjoeroeg, Tjiheulang
en Tjimahi (afdeeling Soekaboemi) en in het onderdistrict
Tjigedoeg van het district Panembong (afdeeling Limbangan)
treft men inlanders aan , die het product hunner thee-aanplantingeu zelf bereiden. In laatstgenoemd onderdistrict bedroef
de productie 12 020 K.G.
Ophoop van earao van de bevolking had in 1899 plaats dooide onderneming Ongkrak in de afdeeling Soekaboemi (Preanger
Regentschappen). De opgekochte hoeveelheid bestond uit 30000
') Of hieronder oak begrepen is product van dr particuliere laadergen
Indramafloti en Ksndangbaaer, is uit de ontvangen mededeelingrn niet opte
maken. Uil handelsberichten blijkt dat In Aaa*w>tn* . n September IS'.M.I te
Uatavia bil Inschrijving verkocht werden p. ui. 40000 pikol IndramaQoe—en
p. 111. 40 000 pikol Kaiiiliinühaiu'rtatelrijst.

1),- bedongen prijzen (per kojang

van 80 pikoli beliepen respectievelijk t 101,66 en f 197,66, tegen t 232,60
en t 859,48 m 1898.
J
) Ruiten de hicrbednelde Inrichtingen worden in Krawang nog aangetroffen
op iie particuliere landen ".> peUerfen, namelijk ï grooie. door stoom <:rdrevcn, molen op de Pamanoeku- ea Tjiassi-in-iamien, welke in 1899 45000
pikol ïijst ifleverde, ea 4 moten* op de Tegalwaroe-Ianden, welke 88600
pikol rijst in den handel brachten, terwijl n..k de ondernemer van het voor

de leeJ.1 van iniandschc gewassen gebezigde erlpaehtapcneel Kataagsarl een
I gel pelmolen bezit, waar hij in 1899 8000 pikol padi tot 8600 p'kol rij>t

verwerkte.
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v r u c h t e n , waarvoor 1 a l'/j cent per stuk betaald werd. Daaruit

werden 15' j pikol cacao verkregen.
Opkoop MIS. van koffie. Over de — tot dusver nog alleen in
de residentie Paaoeroean werkende — ondernemingen voor de
bereiding van aan de verplichte levering onderworpen koffie
dei bevolking i- gehandeld op blz, 111. Overigens bestaan in
genoemd gewest, uitsluitend echter voor bel verwerken vunde
op erl'pachtglanden geteelde koffie, eene pel- en sorteerinrichting
ter boofdplaats en eene te Kraton. ömtreut de hoeveelheid
aldaar verwerkt prodacl werden over 1899 geen gegevens
ontvangen.
Ander» ondernemingen. De bananen-onderneming Ponowareug
in de af deeling Batang (Pekalongan) had in 1890 een aanplant
van 151 bouwa op van de bereiking gehuurde gronden. Daar
de fabriek nou niel gereed un>. werden de vruchten aan de
omwonende bevolking verkocht. De stammen worden bij
onderneming tot vezelstof verwerkt. In 1*00 werd verkr
3o,s l\.<i. vezelstof, zoomede :;"<> K.<;. gedroogde pisang.
De onderueuiing Wedari in de afdeeling Patti (.lapara) voor
den opkoop en de bereiding van kapok en de verwerking van
kapokpitten tot olie en boengkil verkreeg in 1899 1200 ; ikol
gezuiverde kapok. 466 pikol olie en 5057 pikol boengkil, Ook
bij il<' indigo-onderneming Karangtoewang in de afdeeling
Brebei (Tagal) werden van de bevolking opgeKochte kapokpitten
tol olio en boengkil verwerkt. Van deze fabrikaten leverde zij -in
1899 400 ui 1200 pikol at'. Onder d e uitsluitend op
overeenkomsten nut de bevolking berustende ondern mingen
vindt men er in Probolinggo één, en in Kediri drie. welke
y.ieli mede, hetzjj uitsluitend, hetzij.nevens den opkoop van
andere inlandsche producten I". a. katjang en djarak), aan de
kapokindustrie wijden. Van geen dezer vier ondernemingen
7.ijii echter productiecijfers bekend.
De mede op overeenkomsten mei de bevolking berustende
groentenkweekerij in het district Tengger (Paaoeroean) was op
den achtergrond geraakl . sedert de ondernemer haar tot bij
zaak had gemaakt.
I n d e afdeeling Limbangan (Preanger Regentschappen), waar
de bevolking vanielje-aanplantingen bezit, wordt deze cultuur
door het bestuur aangemoedigd, daar zij, met hel oog •■;, de
goede prijzen ( t' 2,50 a t 5 per ' ■, K.6.), winstgevend i ;
Landbouw op ponden door hol GunTcriiriiicnl ',:> vtt\
v\ in huur afgestaan.

1),' uitgestrektheid gronds in de verschillende gewesten van
.lava door hel Gouvernement aan particulieren in e r f p a c h t
afgestaan (daaronder ook die gronden, welke, toen daarop erfpacht
werd gevestigd, krachtens een huurtitel bezeten werden), beliep
bij het einde van 1899, volgens de opgaven in bijlage WW'.
572 lti(j bouws (iiOii'2 perceelen), terwijl nog ~:i I bouws (2 in
één hand zijnde koffieperceelen) in h u u r waren afgestaan.
Deze gezamenlijke uitgestrektheid van 573009 bouws wordt in
voor dit hoofdstuk ontvangen gegevens beschouwd als. uit
te maken 84:5 ondernemingen ) . doch de bij het bestuur in
gekomen exploitatie-opgaven over 1899 betreffen slechts 545
ondernemingen (6 minder dan over 1808), gezamenlijk groot
355821 bouw*. Van deze oppervlakte, ingeschreven als 1429
perceelen. beliep het tot nog toe beplante deel, voor zooveel
opgegeven ld. i. voor 580 der bedoelde 545 ondernemingen),
101554 bouws lult. 1898 was het cijfer — voor 534 onderne
mingen — 192 985 bouws), >-n zulks hoofdzakelijk, namelijk bij
413 ondernemingen , voor de teelt van k offi e . hetzij als eenige .
hetzij als hoofdcultuur.
Ofschoon ook gedurende 1800 geen verbetering te bespeuren
viel in de marktprijzen der kottie, behoedde de gunstige afloop
'i Voo' 'I" a'u' ia ontginning te brengen pereeelen, van welke niet liljjkt
dat zij ileel uitmaken van reeds bestaande ondernemingen, ia inj den opgaaf
uitgegaan van liet beginsel dat ''Ik perceel één onderneming is, tenzij «aar
twee ol in, er bUenngelegen perveelen zien in dezelfde banden bevonden.
Deze /iin dan rootalmng 0e*cboawd als gezsmeiildk ééa ondern-mrag te vonMo.
Van de bedoelde 843 ondernemingen w*ren er SM, gezamenlijk pront
SH8 246 nninvs (p. in. .",4 pet), In hamt-n van nianiloo/e viinoots-l'.nipcn.
In het lie/.it van tnj/.nnclcrc personen waren nrdn«4A8, namelijk 400(244874
houwai toebnboorende aan Europeanen, 52 (10024 bouw») aan Cblneezeaen'
t) (1823 boawi) a m inlanders.

van den oogat de ondernemera voor verdere verliezen ' ) , en
waren velen in staat DOg eenige winst te maken.
Niet omtrent alle voor de kol'fiecultuur gebezigde erljia» hta-

of huiirperceelen zijn opgaven omtrent de productie ingekomen.
Was dit over 1898 slechts het geval ten aanzien van 858 van
de toen als aanwezig vermelde l>7 koffieondernetoingeri . ovei
1899, toen Laatstvenneld getal tot 418 was teruggegaan, kwa
men nopens t)55 dezer ondernemingen productieopgaven in. Dal
de oogsl gunstig uitviel, kan hieruit blijken dat. bjj een nagenoeg
even groot getal ondernemingen met productieopgaven, in 1
een totaal van 171 08-'. doch in 1809 van 163390 pikol ver
kregen werd. waaronder aan Liberia-koffie, voor zooveel deze
soort afzonderlijk in de opgaven voorkom! . respectievelijk
32081 en 41242 pikol. !>e pluk viel'het mees!
Ie in de voor
de particuliere koffieteell belangrijkste gewesten Paaoeroean .
Ketliri, Probolinggo en Bezoekt, welke gezamenlijk tot den
opgegeven oogst bijdroegen 897 078 pikol. tegen l'J0726in 1898.
In de Preanger Regentschappen en Samarang bestond de oogst
voor omstreeks de helft uit Liberia-product, zoodat all en die
twee gewesten 28142 pikol (of 68 pet.) tot den gel len Liberiaoogst bijdroegen. Bij eene der koffieonderueiningen in de Preanger
Uegentscbappen is de administrateur, de heer B. B. .1 OBONE,
I r in geslaagd eene betere en in het groot toepasselijke bereidings
wijze voor de Liberia-koffie te vinden, waarvoor hem eene dooi
de Bataviasche en Soekal iuische Landbouwvereenigingen uitgeloofde premie van f8000 ten deel viel.
Met betrekking tol I< u stand der particuliere koffieplantlen in L899 word! gemeld, dat bladziekte voorkwam in
Bantam, Bezoeki en Paaoeroean, in dit laatste gewest (waar,
evenals in Bezoeki, ook de dadapziekte heerschte in veel heviger
mate dan in 1898, zonder daarom echter veel invloed te hebben
uitgeoefend op den oogst. Ook de oeret- of aaltiesziekte bleef
zich in Paaoeroean overal vertooneu. Van het enten vanJavakoffie op Ldberia-onderstam, waarmede in 1898 begonnen was,
vielen pog geen resultaten te ver Ideu. [ntusschen waren ook
reeds aalties aan Liberia-koffieboomeu geconstateerd, zoodat te
v zen stond dat de enten er «ook wel nier vrij van zouden
blijven. De voortgezette proefnemingen op kien,e schaal met
het-.aan kweeken van hybriden van Java-( n Liberia-koffie leverden
tot dusver geen bevredigende uitkomsten op; deze hybriden
biijken namelijk geen gelijkmatig type te vertooneu.
Het door hel .Algemeen koffiesyndieaat in NederlandschIndie" uitgeschreven jaarlrjksch kofnecongres werd in 1899 te
Djokjokarta gehouden Bel aldaar verhandelde is opgenomen
in .de Koftiegids", het orgaan der vereeniging.
Gewestelijke cijfers nopens de productie van koffie en van
andere op de erfpachtsgronden gedreven cultures. « aartoe verder
in de eer-te plaats behooreu thee, kinabast, cacao, enz., worden
aangetroffen in de reeds aangehaalde bijlage WW.
Thee-plantsoenen werden, voor zoover de ingekomen op
gaven aanwijzen, aangetroffen op 94 erfpachtsondernemingen
ilT meer dan in 1898). In de Preanger Regentschappen steeg
het aantal van 70 tot s-!. Van de reeds produceerende onder
nemingen aldaar vermeldt genoemde bijlage er 52 als in 1899
te hebben opgeleverd (voor een kien: deel ook door opkoop van
nat blad vande bevolking) 4333000 K.U., en van de 11 onder
nemingen in andere gewesten, waar de theecultuur gedreven
wordt of daarmede begonnen is, kwamen nopens een 5-tal
productie-opgaven i n , gezamenlijk ad 564200 K.G. In 't geheel
leverden derhalve in 1800 57 erfpachtsondernemingen 4897 200
K.(j. thee op. terwijl voor de drie voorafgegane jaren werd
opgegeven achtereenvolgens 3220500, 348960»» en 4132600K.G.
Bis productie van respectievelijk ' ! 8 . ' 3 9 en 4S ondernemingen.
I'e pink viel over het algemeen bevredigend en op sommige
ondernemingen zelfs zeer goed uit. De productie van 1800 zou
nog grooter zijn geweest, indien niet bij verscheidene onder
nemingen de plantsoenen, vooral in den aanvang van het j a a r ,
veel te lijden hadden gehad van de helopeltis (boedoek). De
voor het product bedongen prijzen waren over het algemeen
niet lager dan in 1*08. Kenige bekende Europeesche firma's
geven tegenwoordig de voorkeur aan Java-Assaru boven de
Assem-thee uit Britwh-Indië en Ceylon, en de Java-planters
leggen zich nog voortdurend toe op het verbeteren van de
([ualiteit hunner theeën.
:
i over tn-t aan eigenaren vaa op erfrtaektaaTnndengeveztlgdekoffleondrrnemingen geopende nitxicbt om In urgente gevallen rn b nnen zekere grenzen
gedes telijke kwytzrheldiug Ie erlangen van reedt venebenen canon over
oeaig Jaar, zie i>i/.. no.
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belangrijk hooger dan liet jaar te voren (verg. bijlage SS,
tabel IH), in verband waarmede bij menige kina-onderneming
op ruimere lehaal geoogst werd. Volgens de verstrekte gegevens
zonden on 85 erfpachtsondernemingen kinaplantsoenen worden
aangetroffen i voor "i'-1 van welke over 1899 eene productie wordt
opgegeven van 4089700 KG. baat, terwijl over de drie vooraf
gegane jaren respectievelijk voor 5 3 , 58 en 01 ondernemiugeu
eene productie werd vermeld van achtereenvolgens 8440400,
2910700 en 3817 200 K.G. Bij den verbeterden stand der
markt viel voor de kinaenltuur nieuwe lust op te merken.
Nieuwe ondernemingen kwamen evenwel niet tot stand; men
lniit de kina als nevencultuur op thee-en koffieonderneniingen.
ii de afdeeling Tjiaudjoer (Premiger liegentscbappen) tracht
een der ondernemers ook de bevolking v ' deze cultuur te
winnen; tot nog toe echter zonder bevredigend resultaat.
Over de iu 1000 te Batavia geopende kimneinarkt van in <te
Preauger Regentschappen verwerkten bast is reeds gehandeld
op bl/.. 1 16,1 \i.
Van de teell van t a b a k werd, voor zooveel de ontvangen
eveng uitwijzen, werk gemaakt bij 12 ondernemingen (i
meer dan in l8'-'8) en de verkregen hoeveelheid zou bedragen
bebben t>ij 10 ondernemingen 185570 K.G. bladtabak en 67 2 (|
1\.<'. krossok. Van de 2 andere kwamen geen opgaven in.
Overigens werd ook eene tabaksproductie verkregen door 2
koffie-ondernemingen, nl. door Kahtengah in Bezoek] vaneene
aanplanting van 40 bouws op van de bevolking gehuur Ie gronden
10000 K.G. blad- en 5000 K.G, kerftabak, door Bakoeng in
Kediri 12400 K.(i. krossok door opkoop van d< bevolking.
S u i k e r r i e t werd, voor zooveel uit de ontvangen opgaven
blijkt, geteeld bij 16 erfpachtsondernemingeu . doch by 6 daarvan
niet ter verwerking, maar ten verkoop alsplantriet■; Sdaarvan
(nopi o de 3 andere kwamen geen gegevens in) produceerden
in 1899 8850 pikol rietstekken. lüj 10 ondernemingen diende
het geoogste suikerriet als maal riet en werd verwerkt, hetzij
op il" tot de erfpachtsondernemingeu behoorende fabrieken (dit
was het geval bij 2 onder
uinCheribon, I in Pasoeroean
en ï in Kediri), lnt/.ij op naburige fabrieken, behoorende tot
dii', uitsluitend werkende op overeenkomsten met de bevolking.
De 7 erfpachtsondernemingen die elk hare eigen suikerfabriek
badden, maakten in l^'.'1.* 457tf43 pikol suiker, ten deele ook
door verwerking van riet. geteeld op gronden van de bevolking
gehuurd. Van hoeveel bouws aanplant deze productie afkomstig
was, is niet opgegeven. De •"» erfpachtsondernemingen, welke
maal riet afleverden ter verwerking elders, waren: Sikepjer of
Si Amboe in Pekalongan , Sarikerto in Soerabaija en BanonganWringinai om in Bezoeki.
Onder de erfpachtsoiidernemingen, nopens welke over L899
opgaven zijn ingekomen, telt men er 60 (in 1898 62), waar,
hetzij in afzonderlijke tuinen, betzij als tusschenbeplanting, dan
wel langs de grenzen van tuinen, c a c a o b o o m e n worden
aangetrotten. Meerendeels waren het ondernemingen in de ge
westen Samarang. Preanger tlegentschappen en Kediri. en voorts
19 in nog negen andere gewesten. Opgaven omtrent de productie
zijn ingekomen van 41 ondernemingen, welke gezamenlijk p. m.
314600 K.G. oogstten; over 1898 werd voor 45 ondernemingen
een cacao-oogst van ruim 376000 K.G. opgegeven. Een der
ondernemingen (Ongkrak in «Ie Preanger Regentschappen) ver
kreeg weder een deel barer prodnctie door opkoop van cacaovruchten uit dessa's in de buurt. Op die wijze werden in lb99
80 000 stuks cacaovruohten verkregen, welke 950 K.G. cacao
uitleverden. De oogst in de residentie Samarang bleef nogal
aanzienlijk beueden dien van 1898, uithoofde decacao-aanplan
tingen in de afdeeling Ambarawa bij voortduring veel last hadden
van de „helopeltis vastatrix' 7 . soodat een belangrijk gedeelte
van den oogst moest worden afgeschreven.
Andere bijproducten voor de Kuropeesche markt, zooals
kapok, peper, staart peper. notemuskaat, k r u i d 
n a g e l e n , enz., werden, luidens de verstrekte opgaTen, in 1S99
verkregen in bet geheel bij 94 ondernemingen (12 meer dan
in 1898 vernield werden). Ten aanzien van de hoeveelheden zij
verwezen naar bjjlage W W , waaruit tevens blijkt dat bij 1 onder
neming (Soekaniadjoe in de Preanger Regentschappen) o. a. 47 200
K.G. c o c a geoogst werd. en dat bij twee andere (Panglesiran,
mede in de Preanger, en Aren Maron in Japara) respectievelijk
12 300 en 1364 K.G. a l o ë v e z e l werd geproduceerd.
Onder de ondernemingen, waar aanplantingen van c a o u t 
c h o u c of g e t a h p e r t j a leverende boomsoorten zijn aan
gelegd (voor zooveel blijkt vindt men die op enkele erfpachts-
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landen in Hautain , Krawang, Preanger Regentschappen , Tagal,
Pasoeroean en Bezoeki) worden weder alleen Tjikadoe (Bantam)
en Soember Gïlang (Pasoeroean) genoemd als de eenige, waar
reeds eenige c ao a I e h o a c werd ingezameld, echter niet meer
dan respectievelijk 2 en 0.65 pikol. tegen3'/»en 1 pikolin 1898.
Over werkvolk konden de ondernemers in den regel in vol
doende mate beschikken.
ii .

I.'inliniii.' en huiden ii»II | .■iii.'iil' r i! i:i i'iyeiiiluni afge>kian.

Zooals uit vorige verslagen bekend en uader gespecificeerd
is in bijlage XX, wordt bijna 98 pet. van de totale uitgestrekt
heid der particuliere landerijen aangetroffi n in West-Java, waar
ui"ii 845 van die landen telt, gezamenlijk grool 1584316 bouwg.
Daarvan zijn er 389, gezamenlijk uitmakende 84*235 bouws in
Batavia, en <>. in 'tgeheel beslaande686111 bouws, in Bantam,
Krawang en Oheribon gelegen. De overige aan particulieren
in eigendom toebehoorende landerijen, ten getale van 8M, gezamenlijk uitmakende 33972 bouws, worden aangetroffen in
Tagal, Samarang. Japara, Soera bay'H en Pasoeroean.
De wijze van exploitatie leverde geen verschil op met die, in
vorige verslagen vermeld.
Productie-opgaven zijn, behalve ten opzichte van de op de
ineestt landen geoogst wordende padi en van de voor binnenlandsch verbruik of voor de inlandsche markt, voornamelijk van
eenige landerijen in di
ug Tangerang (residentie Batavia)
verkregen suiker en indigo, overigens alleen vers rekt met be
trekking tol die landerijen . " elke voortbrengselen voor de wereld
markt opleveren. Met verwijzing voor een en ander naar voor
melde bn'lage XX zij bier slechts aangestipt, dat voor 1899 wordt
opgegeven als productie van k o f f i e 47879 pikol, van t h e e
555573 K.<i. en van k i n a b a s t 573413 K.G., respectievelijk
voor 56, 16 en 5 landerijen, terwjjl omtrent den oogst van
1898 , wat diezelfde producten betreft. opgaven waren ingekomen
nopens 63, 17 '■]) 3 landerijen, waar toen zou zijn verkregei
14975 pikol koffie, 624 519 K.G. tl
I K.G. kinabast.
ultiiur van Java-koffie wordt meer en meer verdrongen door
de teelt van de Liberia-soort. Noemenswaardige uitbreiding
onderging de teelt echter niet, waartcfe trouwens de voor liet
product behaalde i rijzen niet aanmoedigend werkten.
Op eenige landerijen in de reeds genoemde afdeeling Tange
rang wordt s u i k e r r i e t geteeld, behalve ter verwerking tot
suiker voor binnenlandscb verbruik . hoofdzakelijk ook om als
plantriet te dienen ten behoeve van buiten het gewest gevestigde
suikerondernemingen, berustende op overeenkomsten met de be
volking. Dit laatste i> ook . doch in mindere m r| ■ liet geval
op particuliere landerijen in de afdeeling Buitenzcrg. Voor
zooveel dé suikerfabrikanteu in Midden- en Oost-Java zich in
beide genoemde afdeelingen eigen bibiet-aanplantingen hebben
verschaft, vindt men daaromtrent opgaven in bglage D U , sub
B. De particuliere landen, waar Buikerriet geteeld wordt ter
verwerking voor uitvoer naai- buiten Nederlaodsch-Indiè'. zijn
ó in getal. doch één daarvan
Karah in Soerabajja (in 1898 met
eene productie van 11 o7"_' pikol)-- werkte in 18V9 niet, terwijl
de I andere verkregen 99185 pikol. tegen 89127 pikolin 1898.
Wat nog andere op de particuliere landerijen gedreven cultures
betreft, zijn de ontvangen productie-opgaven bijeenverzameld in
meergemelde bijlage XX.
De gezamenlijke padi-opbrengst der particuliere landerijen
over 1899 wordt geschat op 6675000 pikol, waarvan alleen
4640000 pikol voor die in do residentie Batavia. Hoeveel
daarvan

voor uitvoer naar buiten Xederlaudseli-ludiö bestemd

was. blijkt uiet. In de eerste helft van 1899 moet. wegens de
flauwe stemming der Europeesche markten, weinig van dit
product verhandeld zijn. maar in de tweede helft des jaars
kwamen, bij oploopende prijzen, rlinke afdoeningen tot stand.
Goede Buitenzorgsche soorten bedongen toen, in gepelden
staat, f 120 a E 130 per kojang van 127 pikol; zie overigens
het aangeteekende bij noot op blz. 149.
7". Landbouw op rerhanr!e Issdei in SornUrti ea Djstjokarta.
Op gronden, door daartoe gerechtigde categorieën van per
sonen en naamlooze vennootschappen (zie St. 1884 n . 9, juncto
1891 n . 2^JÖ) voor landbouwdoeleinden gehuurd van inlandsche
apanagehouders in de Vorstenlanden. werden bij het einde van
1899 aangetrotten in Soerakarta 181 en in Djokjokarta 48
ondernemingen, respectievelijk beschikkende over 269 7b9 en
92040 bouws, d. i., niettegenstaande hier en daar weder gronden
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waren bjjgehuurd. voor eerstgemeld gewekt 5 ondernemingen
en 7373 bouws minder dan in 1898 , en wat Qjokjokarta betreft,
1 onderneming en 1305 bouws minder. Terwijl in Soerakarta

2 ondernemingen niet meer medetelden, omdat zij iuj imdere
werden i Igesmolten (Beudoongau— Ngreilen bij VVono-ari en

VS idoro Ar'ljo bij Qanti warna), bieldan aldaar de ondernemingen

banden , waarvoor zij wel is waar meer arbeid heeft te leveren
dan by de indigocultuur, maar die grootere verdiensten worden
gezegd tegen dien meerderen arbeid ruimschoots op te wegen.
Van de k of f i e-ondernemingen (in Soerakarta ten getale van
6 1 , en in Djokjokarta van 10) valt ook uu te berichten dat
zy door ziekten in de plantsoenen en door lagere marktprijzen van
het product achteruitgaan : evenwel was de productie grooter
dan in 1898. Werd toen in Soerakarta 20 767 en in Djokjokarta
880 pikol koffie geoogst, voor 1899 wordt opgegeven respectievelijk 39 113 en 1652 pikol. Hoeveel Liberia-koflie hieronder
begrepen was, is slechts voor enkele ondernemingen gemeld
In Soerakarta wordt op verscheidene koflieonderuemiugen
tevens c a c a o aangekweekt, doch de inzameling (3298(51 K.G.)
was uiiuder dan in 1898 (450 12'i K.G.), als gevolg van ongunstig
weder en van ziekteu in den boom en de vruchten. De prijzen
(f 80 a f 35 per pikol) vertoonden eenige styging.
In kleinere hoeveelheden werden voorts op enkele buurlanden
in laatstgenoemd gewest nog andere voortbrengselen geoogst.
Over 1899 wordt opgegeven 1164 pikol k a p o k , 413 pikol
p e p e r , 214 pikol no te m u s k a a t en f o e l i e , 35 pikol cub e b e , 180 K.G. c o c a . 28 K.G. c a o u t c h o u c en 30 001» K.G.
k i n a b a s t.

Baki l J andean. Gagah Sipat en Tawang op te bestaan, doordien de gronden aan de betrokken apanagehoudera werden
teruggegeven, hetgeen om dezelfde reden ook bet geval was
met <le onderneming Pendoelan in üjokjokarta.
De aan de inlauilscbe verhuurders op brengen pacbtsommen
beliepen voor de gronden in .Soerakarta f 1200097, en voor
die in Djokjokarta t' «i7ö 29 ï, waarbij nog komen eenige door
hen in de meeste gevallen bovendien bedongen leveringen in
natura O. a bestaande in rijst, gras. klappers, klapperolie en,
voor eenige buurlanden in Soerakarta, ook nog andere producten, als suiker, koffie, enz.
De exploitatie-berichten luiden het gunstigst ten opzichte
van de suikerindustrie, wegens gunstige productiecijfers en |
looneude marktprijzen. S u i k e r r i e t werd voor den oogst van i
180'.» geteeld op 21 buurlanden in Soerakarta en op 23 in ;
Djokjokarta, doch slechts op respectievelijk 11 en 15 dier |
huurlanden ter verwerking op eene eigen fabriek. Van eigen
aanplant en door opkoop vau het riet der overige buurlanden,
Andere ondernemingen in de Vorstenlanden (buiten die op
voor zooveel de/.e laatste n bet niet verkochten aan de lager te huurlanden gevestigd), die producten voor de wereldmarkt opvermelden fabrieken Tasikinadoe en Tjalamadoe, geëxploiteerd leveren, zijn de voor eigen rekening der vorsten ot grooten
voor rekening van het hoofd van bet Mangkoe Negorosclie Huis, gedreven suikerondernemingen Tjalamadoe en Tasikmadoe, en
verwerkten bedoelde 29 fabrieken het riet van 13 895 bouws aan- de indigo-ondernemingen Mojoretno (of Metesih). alle drie in
plant, namelijk 6649 bouwe riet afkomstig uit Soerakarta, waar- Soerakarta, zoomede de indigo- tevens tabaksonderneining
van verkregen werd 741 158 pikol suiker, of gemiddeld ruim Pengasih , en de indigo-ondernemingen Pakem en Wouotjatoer,
111 pikol per bouw, en 724(5 bouws uit Djokjokarta, welk riet deze laatste drie in Djokjokarta. De productie der beide suikeropleverde 847 000 pikol suiker, zijnde dooreeugeuomeu circa ondernemingen (met een aanplant van respectievelijk 469 en
117 pikol per bouw. In 1898 was van nagenoeg evenveel bouws 550 bouws) bedroeg in 1899 47 565 en 665<>0 pikol; by de andere
riet verkregen in Soerakarta 678555 en in Djokjokarta 830 286 vier ondernemingen beliep de met indigo beplante uitgestrektpikol. hetgeen neerkwam op respectievelijk 102 en 115 pikol heid respectievelijk 430 . 400. 350 en 10O bouws, en de productie
per bouw. Voor elke onderneming afzonderlijk vindt men bet 5050, 2500, 3524 en 1359 KG., terwijl de bij Pengasih voor de
cijfer iler beplantingen en dat der productie opgegeven in tabakscultuur gebezigde 176 bouws een oogst afwierpen van
bijlade XX. In Soerakarta liep de per fabriek verwerkte aan- 103 350 K.G.
plant vau 225 tot 7(50 bouws. en in Djokjokarta van 257 tot
714 bouws. De hoogste productie bad Ponggok in Soerakarta,
1). Boschwezen.
met gemiddeld 146 pikol per bouw. De serehziekte kwam
slechts sporadisch voor.
MededeelingeH van ilgemêenm aard. Zooals reeds werd a a n g e stipt in noot 1 op blz. 188 van Tt vorig verslag . werd bij ordonEene tegenstelling met de suikerindustrie vormt de i n d i g o - nantie van 21 April 1899 (St, n". 144) het definitief ingericht
cultuur . die , in verband niet de gedrukte marktprijzen door de djatibosch-complex Noord-Kradenan, deel uitmakende van het
toenemende productie van in Europa vervaardigde kunst-indigo, boschdistrict Grobogan (residentie Samarang), daarvan afgescheigeleidelijk wordt verlaten . zoodat zij in 1899 nog slechts in- den, om verder als , hout vesterjj " afzonderlijk te worden beheerd.
dreven werd op 8 5 huurlanden . d. i. 18 minder dan in 1898. Voorts werd bij de op 1 Augustus jl. in werking getreden orTerwijl reeds in laatstgenoemd jaar de gezamenlijke uitgestrektheid der indigo-beplantingen minder was dan bet jaar te voren donnantie van 14 Juli 1900 (St. n . 200) gevolg gegeven aan
(de productie van 1808 was desniettemin iets hooger dan die bet voornemen (verg. vorig verslag, blz. 187) om in liet gebied
van 1897), «ringen in 1899 èn aanplant èn productie terug: de van enkele vau de 21 boscbdistricten. waarin Java en Madura
eerste in Soerakarta van S193 tot 7000, in Djokjokarta vau in 1897 (St. n". 271) waren verdeeld , eenige wensehelijk gebleken
92S0 tot 7(52ti bouws . en de productie respectievelijk van 365 747 veranderingen te brengen. Het aantal boschdistrieten is thans,
en 251444 K.G. tot 301975 en 170 372 K.G. De teruggang is door splitsing van een drietal der bestaande, op 24 gebracht,
echter ook gedeeltelijk te zoeken in den primitieven toestand , terwijl de grenzen van een zestal andere eenigszins werden gewaarin de fabrieken verkeeren , terwijl over het algemeen ook wijzig 1. De ordonnantie van 2 Juni 1890 (St. n . 115). houdende
nog weinig blijkt vau verbetering in de cultuurwijze, ondanks ; aanwijzing van de in stand te houden wildhoutbosschen op Java,
ran de zijde der landbuurders te Klatten een indigo-proef- j onderging eenige wijziging (St. 1900 n . 188), voor zooveel betreft de begrenzing van eenige dier bosschen iu één der districtation wordt bekostigd.
ten van de Preanger Regentschappen.
Met de inkrimping van de indigocultuur gaat op de huur- j
De t. a. p. van het vorig verslag bedoelde voorstellen om, door
inden gepaard de uitbreiding van de teelt vau t a b a k . Voor i aauvulling of wijziging vau enkele bepalingen van het„bosch'iegenen der ondernemers, die in minder ruime geldelijke reglemeut'' (St. 1897 n'. (51), aan gebleken leemten tegemoet
nistandigheden verkeeren , wordt de overgang tot de tabaksultuur bemoeielijkt door het grootere werkkapitaal. dat noodig te komen , zyn sedert uit Indië ontvangen en thans hier te lande
l voor het bonwen van droog- en afpak loodsen. Intusschen was | in behandeling.
Bij bet einde van 1899 was het in functie zijnde technisch
Q 1899 het aantal ondernemingen , waar tabak wordt geteeld , :
«eklommen in Soerakarta van 40 (verbeterde opgaaf) tot 45 , in personeel van het boschwezen, voor zooveel betreft die categorieën
)jokjokarta van 8 tot 10. Dezelaatsten hadden 1749 bouws aanplant, vau titularissen, die, ingevolge art. 2 van het „dienstreglement"
terwijl voor 43 van de45 ondernemingen in Soerakarta als aanplant (Bijbl. St. n". 5164). worden benoemd door den Gouverneurwordt opgegeven 5910 bouws. De oogst gaf een ruimer beschot Generaal , samengesteld als volgt: 1 hoofdinspecteur (chef van
dan in 1898. In 't geheel werd geproduceerd: in Soerakarta den dienst), 3 inspecteurs (van wie één tijdelijk belast met de
5 264 200 K.G. en in Djokjokarta 1 347 100 K.G., tegen 4 633 500 waarneming van de betrekking van houtvester), 22 houtvesters
en 646 500 in 1898. Op enkele gunstige uitzonderingen n a , (van wie er één bij de „boschinrichting" was gedetacheerd,
moeten echter tot nog toe de in de Vorstenlanden met de terwijl een ander, die a la suite van zijn korps werd gevoerd ,
teelt van tabak behaalde winsten slechts matig zijn te noemen. belast was met het onderzoek van de boschboomfiora), 11 adVoor de bevolking is de teelt van dit gewas voordeeliger, aange- spiraut-houtvestc-rs ') (van wie er één . bij gebrek aan houtvesters,
zien zij hare gronden reeds na 6 of 7 maanden terugkrijgt, en
'1 Ilicroiiilci- '■'• cer~t in lsO'.l Baagettel len . die liiuini' opleiding voor gnnbij eene beplautiug met indigo eerst na 12 a 15 maanden. Bovenlien krijgt zij bij de tabakscultuur ook meer betalingen in vernpmnitarekeaiag bsdden genoten (verg de noot op blz. IST van bet vorig
verslag).
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tijdelijk belast was met liet bolleer van een bosehdistrict), 1 (inspeetie-)paden in de bosschen , waarmede de dienst van het
adjunct-houtvester der Lste klasse, belast ntet het helieer van boschwezen geleidelijk voortgaat, meer algemeen zal zu'n ter hand
de houtvesterij Noord-Krad'-nan. en 10 adjunct-houtvesters der genomen. Waar dit mogelijk is, zullen deze paden ook langs de
2de klasse. In het geheel waren dus iu dienst 48 boschbouw- grenzen der bosschen worden aangelegd, waardoor de clandestiene
kundigen, zijnde 8 meer 'dan hij het einde van 1898. bovendien ontginningen, die in sommige streken de bergbosscheu ernstig
bevonden zich 2 houtvester* met verlof in Europa, en was één bedreigen, beter zullen kunnen worden tegengegaan. Aan het
in December 1899 van buitenlandeen verlof teruggekeerde hout voornemen om, uit een oogpunt van bezuiniging, lnj de uitvoe
ring van sommige werkzaamheden in de bosschen, als: beplauting,
vester nog ïiiet in aetiviteit hersteld.
Het (door den directeur van binnenlandse!] bestuur te benoe aanleg en onderhoud van paden, wegen en sleuven, plaatsen
men) opziener»- en opnemerspersoneel bestond op uit. 1899, '■ en onderhouden van grensteekens, zooveel mogelijk van het
ongerekend de 18 uiantri's-opnenier (inlanders), uit 74Europeanen vaste inlandsche personeel der hoschpolitie partij te trekken,
en 1 inlander, namelijk uit II opzieners en 25 leerling-opzieners. en de zoogenaamde .niandoors" geleidelijk at te schaffen, kon
1 tijdelijk ambtenaar met den personeelen titel van chef opnemer'), t nog niet algemeen uitvoering worden gegeven wegens de ab
benevens 0 opnemen en 2 leerling-opneiners, onder welke normaal groote nitgestrektheden die sommige boschpolitiebelaatsten de op blz. 187 van het vorig verslag bedoelde inlan ambten hebben te bewaken, blijkens de door de houtvesters
uitgebrachte jaarverslagen was in twee van de vijf boschdistricten ,
der, afkomstig van de hooi'denschool te Magelang.
Het denkbeeld om voor ontwikkelde inhnidsche jongelieden waar de bewaking in 1808 nog veel te wenschen overliet, namelijk
de gelegenheid te openen om toteenige technische betrekkingen in Xgawi en Randoeblatoeng. in 1899 eenige verbetering waar
bij bet boschwezen te worden benoemd, bleef nog in behan | te nemen. Wel werden in laatstgenoemd district meer veroor'. deelingen wegens bosehdelicten uitgesproken, doch de overtre
deling.
Ter vervanging van de op dit stnk in 1891 uitgevaardigde dingen waren over 't algemeen van minder belangrijken aard.
en in 1892 nog op een paar punten gewijzigde bepalingen (zie Daarentegen bleef de toestand in Grohogan, bodjonegoro en
o. a. het verslag van 1891 , blz. 225/226) 'werden hij Koninklijk Madiocn, waar op de medewerking der dessapolitie weinig valt
besluit dd. 14 Mei 1900 n". 37 (Staatscourant van den 29sten ! te rekenen, verre van bevredigend; zelfs herhaalde bestraffing
dier maand en Ind. St. 1900 n'. 202) de bijzondere voorwaarden [ schijnt in die boschdistricten weinig tegen de vele boutdiefstallen
voor benoembaarheid tot technisch ambtenaar bij het boschwezen ; en clandestiene ontginningen uit te werken. In een deel van
opnieuw geformuleerd, en zulks in verband met de in 1890 tot j het boschdistrict Kendal—Pekalongan, namelijk in Kendal,
stand gekomen reorganisatie van de rijkslandbouw-school te «raar onder het personeel der hoschpolitie vele minder geschikte
Wageningen en met de in 1S99 (wet van 21 Juli 1899, Xed. St. elementen worden aangetroffen , en waar het in vele gevallen
n". 165) plaats gehad hebbende uitbreiding van den éénjarigen aan de noodige toewijding van de zijde der inlandsche hoofden
houtvesters-cursus aldaar tot een tweejarigen, die zoowel den in ontbreekt, nam het aantal bosehdelicten toe. Het aldaar aan een
1891 ingestelden, maar in 1897 gesloten ,voorbereidende(n) ' der oaaistent-wedono's, o. a. wegens verregaande nalatigheid
cursus voor bet boschwezen in Xederlandsch-lndië" als debuiten- j tegenover de veelvuldige bosehdiefstallen , verleende ontslag uit
landsche theoretische opleiding der kvveekelingen vervangt. I zijne betrekking had evenwel eeue gunstige uitwerking. Wat
Met het oog op de in 1897 ingestelde nieuwe betrekkingen bij j de houtvesterij Xoord-Kradenan betreft, kon de toestand in 1899
den dienst van het boschwezen , o. a. van adjunct-houtvester ! vrij bevredigend worden genoemd . waarbij echter in aanmerking
2de en lste klasse, welke evenzeer van technischen aard n j a , : is te nemen. dat ten aanzien van dit complex, waar het bemaar die buiten de onderwerpelijke voorwaarden van benoem , trekkelijk talrijk politiepersoneel de verschillende onderdeelen
baarheid vallen (zie St, 1897 n". 90 en 1898 n \ 1 3 8 ) , heeft het j van het te bewaken gebied bijna dagelijks kan bezoeken, veel
Kon. besluit van 14 Mei 1900 uitsluitend betrekking tot tech ! hoogere eischen mogen worden gesteld dan voor boschdistricten
nische boschainbtenaren in de rangen van adspirant-houtvester, waar een enkel politiebeambte soms duizenden hectaren djatihoutvester en de hoogere rangen. Voorts is daarbij de titel der ! bosch te bewaken heeft.
in opleiding te nemen jongelingen niet meer aangeduid als
Van de uitvaardiging door den resident van Rcmbang, in
„rijksalumnus". maar als „eandidaat-houtvester voor den Indi- , welk gewest het plegen van houtdiefstallen van oudsher eene
scïien dienst". Ter aanneming voor do bedoelde opleiding zijn ingekankerde kwaal is. van eene keur op het bezit van onbe
in hoofdzaak dezelfde eischen als vroeger gesteld, behoudens o. a. werkt djatihont door inlanders en met dezen gelijkgestelden
dat, terwijl volgens de regeling van 1891 daarvoor iu aanmerking werd reeds melding gemaakt op blz. 74.
kwamen zij die niet goed gevolg den booger bedoelden „voorbereidenden cursus" hadden doorloopen, thans, in overeenstem
BMch-artaal. Blijkens de opgaven sub I van bijlage YY beming met hetgeen sedert 1897 reeds in de practijk gold , is voorge
schreven dat de keuze gedaan wordt uit hen , die geslaagd zijn in ; droeg' het djatibosch-areaa.l op Java, in verband met de geduhet eindexamen van de Indische af deeling der in 1896 opgerichte l rende 1899 verrichte grensregelingen, metingen en herbossehin,hoogere land- en boschbouwschool" te Wageningen, en dat, i gen, bij het einde van dat jaar 053 300 hectaren (571011 hectaren
iu verband met de hoogere eischen van voorbereiding, de ; natuurlijk bosch en 81089 hectaren verjongd bosch), tegen
maximum-leeftijd van 22 op 23 jaren is gebracht. Omtrent de ; 055 904 hectaren op uit. 1S98. beide totalen met uitzondering
toelagen der kweekelingen en de voordeden , verbonden aan de van de niet op te geven uitgestrektheid der djatibosschen in
uitzending na voltooide opleiding, behelst het besluit eenige een deei van Soerakarta en in de residentièn bantam , Djokjoafwijkingen van de oude regeling, welke echter niet tekortdoen karta en Madura.
aan de gunstiger voorwaarden, waaronder de in 1898 en 1899
in opleiding gekomen candidaten waren aangenomen. Van deze,
Botchinrichting. Ten aanzien van hetgeen in 1899 in de ver
ten getale van 4 , zullen er 2 vermoedelijk in 1901 voor uitzen schillende boschdistricten werd verricht buiten de tot de rubrieken
ding beschikbaar komen. In Augustus 1900 zijn er weder ? cultuur, dunning en boschbewaking behoorende werkzaamheden,
aangenomen , zoodat er thans 6 in opleiding zijn.
zij hier alleen het een en ander medegedeeld omtrent de zooge
naamde adefinitieve inrichting", namelijk omtrent alles wat in
Bnsclipolitie. Nadat in den aanvang van 1899 aan het met verband staat met de geleidelijke indeeliug van de djatibosschen
de uitoefening van politietoezicht binnen de bosschen belaste in boutvesterijen , terwijl voor den overigen inrichtingsarheid ,
(inlandsen) personeel nog 25 mantri's en 50 boschwacbters waren met inbegrip van dien verbonden aan de voorbereiding van de
toegevoegd (verg. vorig verslag, blz. 187), onderging dit perso uitgifte van nieuwe boschperceeleu (de zoogenaamde .voorloopige
neel geen nieuwe vermeerdering en bleef het aantal der bedoelde ■ inrichting'*), wordt verwezen naar voormelde bijlage YY, sub IV.
beambten dus respectievelijk 135 en 225 bedragen. Afdoende
Het inrichtmgspersoneel was hij het einde van 1899 samen
bewaking , vooral van de voor het grootste gedeelte op zeer gesteld uit één inspecteur, chef der inrichtingsbrigade, 1 hout
geaccidenteerd terrein gelegen wildhoutbosschen, is intusschen vester. 5 adjunct-houtvesters der 2de klasse, en het hiervóór reeds
nog vrijwel onmogelijk. Vanzelf zal echter de controle beter I vermelde uit S Europeanen en 1 inlander bestaande opnemerskunnen worden uitgeoefend, wanneer het aanleggen van rij- ; personeel, zoomede uit 18 als niantri-opnenier gebezigde inlanders.
Blijkens bet vorig verslag waren op uit. 1898 . buiten het sedert
I tot houtvesterij gevormde complex Xoord-Kradeuau in de afdeei) HU ponv. besluit van 11 Fobruari 1000 n». 13 H MChtlffiHK vcrli end ling Grobogan (oamarang), werkzaamheden voor .definitieve
om dezen tydelijken ambtenaar op bij/.ondere voorwaarden definitief tot op inrichting" [onderhanden in nog een viertal andere complexen,
j ter grootte van; respectievelijk 5976, 7000, 25 478^ en 5100 hecnemer te benoemen.
i
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tareu, uitmakende het eerst.; bet complex X oordwest-Wirisari voldoend gesloten bosch kan worden beschouwd.
De in de jaren lS'.nj en 1897 geringde tnssobenopstand (ongein dezelfde afdeeling Grobogan, bet tweede een groot deel det
bouohen gelegen in de districten Sedan en Paniottan dor afdee- veer 30 pet. van den geheelen opstand) van eenige proefperken
ling <'ii residentie Elembang, bet derde omvattende al de djati- werd ie 1899 gekapt en met zeer gunstigen uitslag van de band
bosschen in de residentie Japara, en bet vierde betreffende bet gezet. Tevens had eene opneming plaats van in 189") voer de
Margasari-complex, /.ieh uitstrekkende over een dee! der districten eerste maal gedunde proefperken, waarbij bleek dat de zwakke
Babipoelang, Brebes en Boemiaijoe der afdeeling Brebes van de en middelmatige dunningen nagenoeg geen invloed op de grootte
residentie Tagal. Dit aantal werd in 1899 (gouv. besluit van-0 van den aanwas hadden uitgeoefend, terwijl de sterke dunniug
Juni 1899 n . 13) vermeerderd (voorloopig echter slechts tor daarvoor zeer bevorderlijk was geweest.
uitvoering van een deel der inrichtiugswerkzaamheden) niet een
Djalirultuur ru beplantingen <>]> voor <ljnli aangewezen terreinen.
tweetal, namelijk met een complex, groot ongeveer 16500 hectaren in de distrieten Kradenan en Wirosari «Ier voormelde Gedurende den westmoesson 1898/99 werd in bet geheel eene
afdeeling Grobogan, en met een van ongeveer 35000 hectaren oppervlakte van -1095 hectaren, voor verreweg het grootste gein de districten Djepon , fanolan en Etando ihlatoeng der af- deelte bestaande uit door houtkapondernemers leeggekapte boschdeeling Blora (residentie Rerabang). Voorts werden aan de perceelen, met djuti beplant. Ue kosten van deze aanplantingen,
definitief in te richten bosscben in de reeds genoemde districten met inbegrip van die besteed aan het onderhoud van vroeger
Sedan en l'amott.in van laatstgenoemd gewest bij gouv. besluii aangelegde Ijatiplantsoenen, bedroegen in 1899 f 159 199 (zie
de per boschdistrict gespecificeerde opgaven sub 1 van bijlage
van 26 .Maart 1900 n . .jl uog toegevoegd twee aaugren:
strookcn djatibosch in het district Djatirogo der afdeeling Toe- YY). tegen t' 193027 in 1898. Voor zoover de omstandigheden
het toelieten, werden de uieuwe aanplantingen weder tot stand
ban, te samen groot p. m. 4210 hectaren.
gebracht door toepassing van de boschveldbouwmethode, d. i.
Wat Noordwest-Wirosari betreft, kwam het definitieve bed
plan — waarby rekening is gehouden met de binnen de grenzen in contract met de bevolking, met tusschenbouw van veldgevan het complex in werking zijnde leegkaponderneming Brebes — wassen. Hoewel in de meeste streken van Java de bevolking met
gereed; liet werd bij gouv. besluit van 29 Juni 1900 U". ~ïï deze werkwijze zeer ingenomen is en de overvloedige oogsten,
goedgekeurd , terwijl in verband daarmede de tot liet complex die zij door herhaalde beplanting van de vruchtbare boschgronden
behoorende bosscben zijn aangewezen als definitief ingerichte verkrijgt., boven betaling in geld stelt, bleef zij in de afdeeling
djatibosselicn. Gedurende de eerste bedrijfsperiode, loopende Bodjonegoro der residentie Elembang voortdurend nalatig inde
over de jaren 1'JOl t/m 1910, zal de houtval 19063 M*. en de behoorlijke uitvoering der plantcontracten, waarom aldaar, hij
te cultiveeren oppervlakte bijna 880 hectaren bedragen, terwijl wijze van proef, een aantal politioneel gestraften ter beschikking
do inkomsten gedurende die periode op f 463723, de uitgaven van de ambtenaren van het boschwezen werd gesteld. Deze proef
op f 287 599, en alzoo liet batig saldo op f 1 Tl * 1 M geraamd worden.heeft echter, wegens gebrek aan streng toezicht van de zijde der
mandoors, niet geheel voldaan.
In de afdeeling en residentie Elembang werd het complex
door sleuven in vakken ingedeeld en w< rden ree.;.' 31 dier vakken
]i\ de afgewerkte jaarperceelen van de houtkapondernemingen
geheel beschreven. Overigens werden in [tembang voltooid <!e KepelBeroet en Kaliatjar, gelegen in het boschdistrict Probogrensregelinffen van de bosscben Oost-Djepon, West-Djepon, linggo-Bez leki, was men er blijkens het vorig verslag (blz. 188/189)
Noordwest-Karangdjati en Temangkat, ter gezamenlijke uitge- toe overgegaan te trachten de begroeiing met jong hóutgewas
strektheid van 19 000 hectaren, terwijl in het complex Oost- geheel over te laten aan di ontwikkeling van den natuurlijken
Panolan , groot ongeveer 3Ó00 hectaren, de helft van het ter- opslag. Te KepelSeroet heeft men, naar thans wordt bericht,
reinwerk gereed kwam.
op die wij.-.e wel een krachtig opschietend en goed gesloten jong
In Japara werden de vroeger reeds afgebakende grenzen van bosch verkregen , maar de opgesi hoten boompjes bleken bijna
de complexen Etegaloh (18(30 hectaren) en Ngareugan (4248 uitsluitend te bestaan uit worteluitloopers, terwijl de bij den
hectaren) van nieuwe grenspalen voorzien, ter verkrijging van aankap gespaarde jeugdige djatiboomen niet veel voor de toehet vereischte getal vaste punten voor de grensmctiug en de komsl beloven. Blijkbaar hadden de meeste reeds te veel geleden
aansluiting aan de trigonometriscbe signalen van den topogra- door de voorafgegane verdrukking, om, nu ze plotseling geheel
phischcn dienst.
vrij kwamen te staan , aan de nodeelige weersinvloeden het hoofd
De grensregeliog en de afbakening van bet Margasari-com- te kunnen bieden. Ook ten gevolge van het schoonbranden van
plex in Tagal werden voltooid , hetgeen eveneens voor't grootste het terrein begonnen vele der bedoelde booinen hun schors te
deel bet geval was ten opzichte van de overige bosschen van verliezen; vermoedelijk zullen zij wel nimmer zoodanige ontOost- en West-Tagal.
wikkeling bereiken dat ze bruikbaar hout van voldoende almeDe metingen in betboschdistrict Pekalongan—Kendal liepen tingen kunnen opleveren. Er wordt nu getracht, door schoonzoo goed als ten einde. Het bleek dat de uitgestrektheid van inaak zonder branden en door vroegtijdig uitstrooien van eene
het blijvend boschareaal aldaar voor Pekalongan 5062 en voor groote ho< veelheid pitten . de bedoelde nadeelen zooveel mogelijk
Kendal 13 470 hectaren bedraagt, hetgeen aanmerkelijk meer is te vermijden. Te Kaliatjar moet de proef als mislukt worden
dan vroeger was aangenomen.
beschouwd; de aldaar verkregen wortelopslag is weinig krachtig
In Bagelen werden door bet inrichtingspersoneel de grenzen en zaadplanten ontbreken ten eenenmale.
van nog 4 wildhont-complexen, ter gezamenlijke grootte van
Zeer bevredigende uitkomsten zijn tot dusver verkregen met
L'79 ! heel aren , geregeld en afgebakend. Voor alle overige daar- het uitstrooien van groote hoeveelheden djatipitten op de schoonvoor in aanmerking komende boschgronden in gei.oemd
nnakte terreinen van de ondernemingen Kalisari, Wonosemi
zou dit werk, waarmede ook in Banjoema een aanvang werd en Metatal (boschdistrict b'andoeblatoeng). waar trouwens de
gemaakt, vermoedelijk in 1900 geheel gereed komen.
hoedanigheid van den grond bijzonder Kunstig is voor den groei
van djati. Ook iu eenige andere boschdistricten en in de houtMet het verzamelen van gegevens omtrent den bijgroi i en usterij Noord-Kradenan doet deze met zorg en oordeel toegeden invloed van het dunnen op de ontwikkeling der djatiboomen paste cultuurwjjze veel voor de toekomst verwachten; waar
werd geregeld voortgegaan. In meer of minder regelmatige plant- minder goede uitkomsten verkregen worden, is zulks in den
soenen van het bo-chcomplex Sedan en van de hoschdistricteu regel toe te schrijven aan onvruchtbaarheid van den grond of
Samarang en Blora, zoomede, wat bedoelde distri ten betn
aan ie late uitzaaiing, waardoor bet onkruid de djati onderook in natnnrbosschen, die veel door ongeregeld kappen geleden drukt, alsmede aan slechte quoliteit der djatipitten of aan het
hadden , werden nieuweproefperken uitgi u b, thans niel zoozeer afspoelen van de bouwkrnin op bellende terreinen.
om een onderzoek naar den aanwas in te stellen , maar in hoofdIu den regel zal echter voor liet herbewouden van leeggekapte
zaak om de voor- en nadeelen na te gaan, die onder bepaalde terreinen de veldbouwmethode, waar zij voorgoed ingang geomstandigheden aan de verjonging van djatibosschenlang wen vonden heeft, ook' verder dienen te worden gevolgd, tenzij
natuurlijken weg zijn verbonden. !n deze perken worden de natuurlijke verjonging tot aanzienlijke besparing van kosten kan
meeste hoornen, die voor de toekomst niets beloven, geringd,
niet de bedoeling om ze tweejaren later te vellen, en te beproeven
Van gevaarlijke ziekten bleven de djatiplautsoeuon in 1899
om, met behulp van spontane vegetatie, zoo noodig in de hond verschoond. Nu en dan doet zich echter bet verschijnsel voor
gewerkt door eenige grondbeweging en het uitstrooien van dat in één- en tweejarige aanplantingen de boomen, te beginnen
pitten, het gedevasteerde bosch te vernieuwen, terwijl '" ''' " met den top, afsterven. De onderzoekingen van den houtvester
der perken zal worden nagegaan of bet reeds bestaande, thans van het boschdistrict Kedewan (residentie lïembaug) hebben
circa 35-jarige geboomte, in verband met den leeftijd, als een aangetoond dat deze ziekte een gevolg is van de ontwikkeling
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Exploitatie der iljtiii- en wUdhoulbo$$elien. a. I n e i g e n b o 
l l e e r . De uitkomsten, gedurende 1899 verkregen met de in
October 1897 aai
fcn exploitatie van de definitief inge
richte bos>chen (thans boutvesterij) .Noord-Kradenan in de al'deeling Grobogan (Kamarang), waren weder zeer bevredigend.
De geheele bij het bedrijfsplau voor 1899 bepaalde uitgestrektheid van 44 bouws werd leeggekapt, waardoor werd verkregen
n' houtmassu groot 1700 Ms. of 48 M*. minder dan waarop
gerekend was. Daarentegen leverde de zuivering 293 M1., tegen
slecht .".'i \l ; . volgens het I idrijfsplan. Hrandhout werd, in
verband mei de geringe door verkoop te behalen winst, niet
gekapt, tei ■.•.ijl door uitdunning van de kunstmatige plantsoe
nen
welke werkzaamheden zich in 1899 uitstrekten over 182
hectaren . waardoor de iu 1897 en 1898 ontstane achterstand
geheel werd ingehaald — lltii'0 dolken van zeer geringe waarde
werden verkregen, welke ondershands aan deinlandscbe bevolvoor i' 555 werden verkocht. In den vervolge zal getracht
worden bet hout, aan de bevolki ig ai te staan als sequivalent
voor hel verrichten van de uitduuningswerkzaamhéden, waar
voor in L899, voor zoover ze in koelii
erden uitgevoerd,
!' 622 werd uitgegeven.
Wat de geldelijke uitkomsten der exploitatie van NoordKradenan betreft, bedroegen de inkomsten in 1899 f 110824en
ren f 3 5 5 0 1 , tegen respectievelijk f 70281 en f 89972
in 1898 en f6152 en ; L8746 in 1897 (4de kwartaal), zoodat
rtf den aanvang der exploitatie tot uit. 1899 in 'l geheel een
voordeel]
is verkregen van f 9 8 0 3 8 , welk bedrag het
roor hij het!
mde, ad f 43 264, met f 54 774
overtreft. Mei inbegrip i
"estant op uit. 1S98, ad 1162
. werd in 1899 Ie
blieke veilingen 2990 M'.
Noord-Kradenan verkocht, waarbij een middenprgs werd
behaald van ruim f35 per M \ of 17 meer dan in 1898, terwijl in
hel
•
iddelde opbrengst van f 26,83
per M*. ■
Itaat is voor een groot deel
te dai
ge (:.iet de voor .lava geldende
• !; iu lende) regeling der limiteAndere beplantingen vanwege hel bosclnresen. Behalve van de ! ryz
imenl indeeling, overeen
cultuur van zoogenaamde wildhout- (niet djati-) soorten op
kom!
u handel, terwijl
egin van 1899,
djati aangewezen terreinen, zoowel tusschen de djati als
het hout van 8 en
planting, als op de voor die hontsoorl ongeschikte gronden 5 M. len
prijzen van f M en f 40
binnen de grenzen der djatibosschen (zie de roor aandernbr
p.r ,:-; onve
. gingen . Da verlaging van die prijzen
werd ook in 1899 weder veel werk" gemaakt vau de igen
op n
relijk i 25 en f 35 voor houl vau 3 t/m 3.90 en van
wildhoutaanplantingen op hoog gelegen terreinen, veelal langs ö I m 5.90 M. lengte, allo sortimenten grif van de hand, niet
de hellingen van ontwoude vulkanen of ter berbewonding van te gei
in van 4 t i n 4.90, 0 t i n 7.90, en
bron- en stroomgebieden, in het lagere geber
in het be
, en daarboven de prijzen op respectievelijk f il- , i'42 en
per M3. |
lang van de watervoorziening der lager gelogen gronden. VoorOok in 1 • 99 werd getracht om daarvoor in aanmerking komende
loopig worden slechts in een beperkt aantal b i chdistricten derge
boscbgedi
i stam teverkoopen, hetgeen echter niet mocht
lijke wildhoutcultures aangelegd , namelijk inSamarang— V
aangezien het hoogste bod aanmerkelijk lager was
Soerakarta op den Merbaboe, in Modjokerto-Pasoeroean op den
telde minimumprijs.
Boven-Tengger, in Bfadioen op den Lawoe, in Kadoe op de dan do h\] het bedrijfsplan
'oergen Soembing, Sindoro, Merbaboe, Telemoijo, Andong en
167 in eigen beheer geëxploi
Potorono, en in Bagelen (waar de beplanting van de daan
teerd!
chdistrict Samarang — Weatbestemde terreinen in 1899 bijna geheel ten einde liep) op den Soerakarta werd in , - "' 1 verkregen 1555 M3. timmerhout en 8639
Soembing en den 8indoro, zoomede bij <io brongebied
i. Biervan werden op publieke veiling ver
tertiaire heuvelland. Vooral op de laatstgenoemde twee vulkanen, kocht 1446 ."''. timmei
' . d.i. gemiddeld ruim
waarvan de Sindoro in 1875 nog geheel kaal was, is de
perM'. '-.
ueter brandhout voor f 7318. Voorts
bewonding buitengewoon goed gelukt, daar reeds aansluiting werd
nig uit b
exploitatie afkomstig hont verstrekt
is verkregen van de tegelijkertijd aan de zijden van Kado i n aan den soesoehoenan van
rl (522 si
meter brandhout)
Hagelen aangelegde cultures. Evenzoo beginnen op dei
en aan het
erljjke openbare werken(6M*.
de aanplaniiugen van Kadoe en tSamarang één geheel te vor
timmerhout), terwijl d"or den dienst van het boschwezen zelf
Deze gunstige uitkomsten werden . behalve met inheemse!» hout werd verbruikt 74 M .
a tcrbrandhout,
soorten , vooral verkregen n.ct de zich daartusschen prachtig ont van \'. sik een en andi
waarde beliep f 1809.
wikkelende Australische eucalyptus-varië'teiten en metcinchona De :
egen derhalve in 't geheel f 5 3 9 7 3 , terwijl de
sucL-irubra. De wildhoutplantsoenen ia het Bo
uitgaven kwamen te staan oj
75, kap-,
gebergte, aangelegd niet het doel om de weinige daar uiit. vervoer
104, verdere uitgaven f 4815), zoospringende beken en rivieren ruimer te doen vloeien . ha ld< n dar een netto overscho! werd verkregen van f26679. Op uit.
iu 1899 nogal te lijden van stormen . zware regenvlagen en 1899 I :
'uim -V M
int van kleme afmetingen
boschhrauden.
op de stapelplaatsen te
fci
en Telawa in voorraad.
De totale kosten van de wildhoutcnltures, welke in den westHe \
. van de daartoe in jaarperceelen
moesson 1898/99 werden aangelegd eu<
trekteuovereene verdeelde, gi
in staatverkeerendedjati
oppervlakte van ÏSÖ^ hectaren, bedroegen f74084 (zie -sub I \ bosschen
in de residentie Diokjokarta
v.m de reeds aangehaalde bijlage 5 5 I.
(welke terreinen weder met djati worden beplant) leverde in 1899,
De proefaanplantingen van caoutchouc en getah-pertja pro- >volgens de ;.
rsl op de verzamelplaatsen, 546 M*. hout
duceerende boomsoorten te Tjipetir (Preanger Regentschap]
werken en 658 .--:
hout op. Publiek werden verzijn, na overleg tnsscheu den hoofdinspecteur, chef van den
:
dienst van het boschwezen . en den directeur van ?s lands planteni De lliiiiteprijzen \
te bontwerken waren dezelfde all de ia
tuin, bij gouv. besluit van i!0 April 1900 n°. 17, op voorstel
1898 gestelde 1(zie nool I < :> l)lz. 190 v;m 'i voii;' verslag). De b< haaldt;
eerstgenoemde, weder onder beheer van deze instelling gebracht.
. isondering hoogei ÜMU de timiten.
eener vlinderlarf in den mcrgkokcr der jonge djatiplanten,
waarby het merg aan de rups tdt voedsel dient.
Met het aankweeken van andere nuttige boomaoorten in bet
djati boschgebied werd voortgegaan , voornamelijk met die van
mahonie. Aangezien echter .11 opkomst der verkregen zaden
veel te \ven.sclie:i overliet, kon niet zooveel van die houtsoort
gecultiveerd worden als oorspronkelijk in liet plan bad gel
Op eenigszins groote schaal kan deze cultuur, wegens de moeielijklieid om het noodigeplantmateriaal te verkrijgen, vooralsnog
niet gedreven worden. Dit aal eerst kunnen geschieden indien de
ontwikkeling der boomen even voorspoedig blijft als tot dusver,
en het hout van de gewenschto qualiteit hlijkt te/.ijn. Het mag
een verblijdend verschijnsel beeten dat de op .lava gekweekte
niahonie-boomen niet alleen kiemkrachtigzaad voortbrengen, doch
dat zich zelfs in de oudere en goed gesloten aanplantingen zaad
opslag ontwikkelt, die voor het aanleggen van nieuw plantsoen van
groote waarde is. In Pekalougan kon met dien opslag ruim één
bouw worden beplant. Ook in Japara , Tagal en Noord-Kradenan
werden de bestaande mahonie-aanplanting( □ . voor zoover daar
toe plantinateriaal voorhanden was, ingeboel of uitgi breid. Onder I
de overige nuttige houtsoorten, welke tegelijk met djati worden
geplant, worden, behalve de reeds op blz.189 vau 'I vorigverslag vermelde, thans ook genoemd de voornamelijk in Oost-J: vu
voorkomende t sadengpalm, <lie zich vooral op moerassige plek
ken zeer voorspoedig ontwikkelt, zooals o. a. bleek in het com
plex Ngarengau (residentie Japara). Do in ditzelfde gi
nomen proef met bet nitpoten van uit Palembau
rneo
afkomstige fijne rottansoorten mag als geslaagd worden be
schouwd ; er zijn nu ruim een 200-tal gezonde planten van
schillende soorten aanwezig, die zich blijkbaar op de ïnoera
niet wildhout begroeide gronden in de djatibosschen geheel tl nis
gevoelen en zeer t'>t de verhooging van de rentabiliteit dier
bosschen kunnen bijdragen. De caoutshouc leverende , karet"
(urostigma elasticum) wordt veelal 1
grenzen der djati
bosschen gecultiveerd.
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kocht '208 M*. houtwerken en 1100 stapelmeter brandhout, met
eene totale opbrengst van 1 11944. Ne aftrek ven <le kosten
leverde de exploitatie een batig saldo van f 4 0 0 0 , waarvan de
helit, ale ten bate van den lultan komende (verg. vorig verslag,
blz. 190), aan dien vorst werd nitbetaald. Met net nregrnimen
van de rotsversperringen in do Oio-rivier, ten eindt' de balein*
roeringen iveg Ce nemen die daardoor bij het afvlotten van het
hout naar de verzamelplaatsen werden ondervonden , werd een
aanvang gemaakt!
In de residentie Preanger Regentschappen werd het in eigen
beheer kappen en vervoeren van raaamalahout en van eenige
andere, niet zóó gewilde boutsoorten voortgezet. On de Her
stapelplaatsen (te Soekaboemi, 'f.iitjo.,-rotMjr, Tjiandjoer en Bandong) werd in 1899 in 't geheel aangebracht 19*4 M'. boni .
waarvan op die plaatsen 1803 SI*, publiek werd verkocht, terwijl 166 11*, werd ver; trekt aan het departement der burgerlijke
openbare werken, liet batig saldo, na aftrek van alle onkosten,
bedroeg f 17 424, tegen f 22515 iu 1Belmlve door bovenbedoeld" exploü ities werden in 1899 in
eigen beheer nog gekapt: l'. bij wijze van cultuurmaatregel (uitdunnen van plantsoenen overeenkomstig art. 10, laatstehd, van
het boschreglement) 11 7u2 BI*, bijna uitsluitend dolkenkout van
geringe markt waarde en 85021 Btapelmeter brandhout; 2'. in
Tagal en Madioen in het belang van de opruiming van boomen,
die bij liet aanleggen van sleuven in den weg stonden, of die
zich bevonden op kleine stukken ai
ren bosch, door
welken kleinen aankap, met inbegrip van de opbrengst van den
verkoop van afvalhout, verkregen bc, het aankappen van houtwerken ten behoeve van in gemolde gewesten onderhanden
zijnde waterstaatswerken, enz., eeno bate werd verkregen van
f' 8195: en 8°. krachtens last (rechtstreeks ten behoeve van 's lands
dienst, zie art. 11 van betboschreglemenl 18897 M*. djati-en 325 M*.
ander timmerhout, benevens 868 stapelmeter djati-brandhout.
Bij den openbaren verkoop van het uitdunningsmateriaal .
afkomstig uit de jongere plantsoenen, werden in verscheidene
gewesten zeer bevredigende uitkomsten verkregen. Waar, krachtens de in 't vorig verslag (blz. 190) vermelde doorloopende
machtiging, werd overgegaan tot onderhandschen verkoop aan
de bevolking, vond die wijze van afzet over het algemeen mede
veel aftrek. De opbrengst van het dunsel dekt reeds ruimschoots
de aan de uitdunning bestede kosten. Gedurende 189!) werden
in 't geheel 1087 hectaren djatiplantsocn uitgedund, en met dit
belangrijke werk, waarvan grootendeels de toekomstige waarde
der kunstmatig aangelegde bosschen af hangt, wordt met kracht
voortgegaan.
/*. E x p 1 o i t a t i e d o o r e o n i ra c ! a a I e n. Op den voel
van de nieuwe aanbestedings- en contractsvoorwaarden . voor
zooveel betreft de z. g. exploitatieperceelen (leegkapperceeien
bestemd om wederom met djati te worden beplant). vastgesteld
bij gouv. besluit van 23 Juni 1898 n . 5 (Bubl. Öt. n . 5301),
en voor zooveel de afbakenings-en zuiveringspcrceelen aangaat
bij gouv. besluit van 5 April 1899 a°. 20 ll!i.il;!ad 8t.n\5405),
werden tegen het einde van 1898 (verg. vorig verslag, blz. 190)
en gedurende 1*99 aanbesteed en kwamen in Iaatstgemeldjaar
in exploitatie :S1 perceelen van eerstbedoelde, en 6 perceelen
(1 afbakeningsperceel en r> zuiveringsperceelen) van laatstgemelde categorie. Daarentegen liepen van de op u i t 1898 nog
van kracht zijnde 68 boschcontracten (48 voor exploitatie-, 5 voor
afbakenings- en 1"> voor zuiveringsperceelen) in 1899 er 16(15
voor exploitatieperceelen en 1 voor een zniveringsperceel) af
wegens beëindiging der werkzaamheden in het contractsgebied,
zoodat laatstgemeld jaar eindigde (ongerekend de boschexploitaties op huurlanden in Boerakarta) met een totaal van 89 houtkapondernemingen, van welke er 48 toebehoorden aan4naamlooze vennootschappen, terwijl de !i andere in banden waren
van 21 bijzondere personen (ó Europeanen en 15 Chineezen).
De bedoelde 89ondernemingen betroffen 64 exploitatieperceelen,
6 afbakeningsperceelen en 19 zuivering perceelen (zie bet overzicht sub II van bijlage YY).
Alle in 1899 gehouden aanbestedingen van exploitatieperceelen, op één n a , slaagden, terwijl de bedongen retributies
per massa-eenheid in vern weg de meeste gevallen het van
te voren vastgestelde minimum ') iu nog sterkere mai" over') i)e in 1398 vastgestelde eenheldsprffsen, wrlke tot grondslag moeten
dienen voor de berekening van de ïniniimnn-inschrtjv ingeo (zie noot 3 op
blz. 190 van 't vorig verslag), hl'ven ookjin,l899 ge liandhaald.

troffen dan reeds bij de tegen het einde van 1898 gehouden
aanbestedingen het geval was. Het is dan ook aan geen twijfel meer onderhevig, dat aan de tegenwoordige wijze van aanbesteding tegen eene vaste retributie per M\ timmerhout en per
stapelmeter brandhout door de meeste gegadigden de voorkeur
wordt gegeven boven het vroeger gevolgde systeem van betaling
van pachtscbat voor de geheele houtmasaa, en dat eene grootere
concurrentie voor dergelijke inschrijvingen wordt uitgelokt,
aangezien thans ook personen mededingen , die . minder geoefend
in bet taxeeren van groote perceelen, daarin vroeger te veel
risico zagen. De uitvoering van de op blz. 190/191 van 't vorig
verslag bedoelde, door den directeur van binnenlandsch bestuur
uitgevaardigde voorschriften omtrent de door de ambtenaren van
het boschwezen uit te oefenen controle op het in retributieperceelen gewonnen hout en betredende de inrichting der door
de ondernemers aan te houden boekeu (Bijbl. >St. n°. 5342) ging
nogal met nioeielijkheden gepaard, die echter geleidelijk overwonnen werden. Het nieerendeel der contractanten die reeds
vóór de invoering der nieuwe aanbestedings- en contractsvoorwaarden retribuüeperceelen exploiteerden , werd zelfs genegen
bevonden om de nieuwe wijze van administratie , hoewel onverplicht, in toepassing te brengen. Ten aanzien van de wijze van
berekening van spillage, speciaal niet het oog op de zoogenaamde
sleepkoppen der balkeu . die vroeger niet mede werden opgemeten , werd in Mei 1899 eene instructie vastgesteld , terwijl
voorts I). ginselen werden aangegeven voor het kosteloos verstrekken van hout voor bruggen en duikers iu retributieperceelen ,
■:.w dat dit voortaan slechts bij uitzondering zal plaatshebben.
De door ile particuliere boschexploitaties verkregen productie,
ook wat betreft den aan sommige landhuurders in Soerakarta,
tegen eene vaste pachtsom 'sjaars, toegestanen aankap Tan het
op hunne landen groeiende djatihout, beliep over 1899, in
vergelijking met de drie voorafgegane jaren . aan djati-timmerhout
en djati-brandhout als volgt (de tusschen haakjes geplaatste
cijfers wijzen afzonderlijk aan hoeveel aan hout, van de hovenbedoelde huurlanden afkomstig, onder de totalen begrepen is):
Jaren.
1896
1891
tS'.H
I8»9

Djati timmerhout (in M*.)
13:! 18'.
IJi;'.iÜ5
ItOSSS
I33 1SH

Djati-brandhout (in stapeunetera).

(7494)
(2 210)
(:i4:<4)
(3 $98)

.ii9 754
SST 114
20(1877
138119

(32 032)
(29 382)
ItSSOSJ
(V3 238)

Al dit bont bleef ter vrije beschikking van de ondernemers,
uitgenomen een (niet opgegeven) gedeelte der productie vau de
in 1897 en 1898 in Rembang in werking gekomen ondernemingen
Pirang, Toloe. Noord-Koeniran en Zuid-Koeniran, welkeperceelen op dezen bijzonderen voet waren uitgegeven dat de ondernemers verplicht waren het voor de werken in de Solo-vallei
verlangde bout, tegen contractueel vastgestelde prijzen, ter
beschikking van den lande te stellen.
Gespecificeerde opgaven omtrent de productie over 1899 van
deze en van de op den gewonen voet werkende houtkapondernemingen (dus oiigcrekend het op de bovenbedoelde buurlauden
gekapte hout) zijn te vinden in bijlage YY, sub I I , welke
bijlage doet zien dat verkregen werd:
van foegkap- \ pxp'oitnticpercceicn
perceelen ( at'imkenin;;S|>erceelen
vrrn tui vering aperceolon

Timmerhout.
83 311 M'.
1095 „
. 41 885 „
129 291

Urandhout.
24 8 729 stnpelmot if
23 043
,.
22 339
„
295011

Met betrekking tot den afzet van hout voor verbruik in Indië
zelf bevat bijlage YY sub III cenige gegevens omtrent de dooiden dienst der staatsspoorwegen op Java aldaar gekochte dwarsliggers en omtrent het door verschillende takken van 's lands
dienst en door twee groote stoointranimaatschappijen gekocht balkenhout, voor zoover , ten aanzien zoowel van de afmetingen als
van de prijzen, betrouwbare mededeelingen werden ontvangen. De
door de houtkapondernémers in 1S99 naar Nederland en den
vreemde uitgevoerde hoeveelheid timmerhout, volgens de aanteekeningen bij de verschillende havenkantoren op Java , ten bedrage
van 12:'.Ö2 Si*., was belangrijk hooger dan in 1898, toen de
uitvoer slechts 5690M*. bedroeg. Intusschen schijnt het djatihout
in Europa niet met het van het vasteland van Indië afkomstige
teakhout te kunnen coneurreeren , terwijl ook in het Australische
yarrahhout, vooral ten opzichte van den handel in dwarsliggers
met het buitenland, een geduchte mededinger is opgestaan.;

Bijlage C.

\&.
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De in 1899 door particulieren krachtens vergunning, en door
de bevolking krachtens licentie, gekapte hoeveelheden hout
hcdroegen , ongerekend 1500 stuks sadengpalmen, aan timmerhout 6Ö7 M'. djati- en 1801 Ms. wildhout (tegen respectievelijk 717

en 1727 M\ in 1898). enaau brandhout 858 stapelmeter djati-en
(36^ stapelmeter wildhout (tegen 216 stapelmeter wildhout in 1898).
Aan retributie voorop erfpacht sperceelen aanwezig hout werd
ontvangen f 23 257.

commissie gesteld en tevens door den legercommandant derwaarts
afgevaardigd een ritmeester der cavalerie en de directeur van
het remontedepót te Poerabaija. Dientengevolge waren op 25 en
26 December 1S09 uit alle afdeelingen van het gewest te Bandong
vereenigd de 15 dekhengsten (stamvaders), van welke er sedert

lxoii 2 afgevallen en door andere vervangen waren (14 van
Soemba'sch eu 1 van Makassaarsch ras), benevens 91 hunner

afstammelingen; 51 van l'/j tot 2 .jaar, 25 van 1 tot IV* jaar,

eu 15 van 1 jaar en daarbeneden (waaronder respectievelijk 87,
Jinlen eu latten, liet over 1899 op de gebruikelijke wijze door 16 en 6 hengstveulens).
Was de algenieene indruk, wat de dekhengsten betreft, na
den dienst van het boschwezen opgemaakt overzicht omtrent de
geldelijke uitkomsten van 'slands boschbeheer zal men aantreffen bijna alle gedurende drie jaren door inlanders verzorgd te zijn ,
sub V Tan bijlage YY. Daaruit blykt, dat de baten, ad f2181068, boven verwachting, zoowel wat de qualiteit als de verpleging
de lasten, ad f' 1007315, met'f 1174 348 hebben overtroffen. aangaat, ook ten opzichte van de veulens was het verkregen
Vergeleken niet het over 1898 verkregen batig slot, ad 1888611, resultaat zeer gunstig te noemen, wanneer men in aanmerking
valt dus een vooruitgang niet f 285 737 te constateeren , welk j neemt dat zij gefokt waren bij de gewone aan dessalieden toeresultaat hoofdzakelijk een gevolg is van de inwerkingtreding behoorende Preanger-merries, zoodat van volgende generaties
van een groot aantal nieuwe contracten voor houtaankap. Ware nog betere verwachtingen mogen worden gekoesterd. Van de
het niet dat die aankan in de meeste der betrekkelijke perceelen I oudste 37 hengstveulens werden er door de militaire commissie
eerst in de tweede helft van 1899 een aanvang had genomen . ' 13 voor bet remontedepót geschikt geoordeeld. Zoowel de comdan zou bet berekende voordeelig verschil nog belangrijk hooger i missie van gouvernementsveeartsen als de twee militaire beoorzijn geweest. Overigens dient in het oog te worden gehouden, ; deelaars spraken in hunne rapporten dan ook de overtuiging
dat in 1899 de dienst van het boschwezen wederom niet de vrij j uit, dat op den ingeslagen weg slechts behoeft te worden voorthooge kosten der herbewouding ten behoeve van irrigatiebelan- i gegaan om binnen betrekkelnk korten tijd den paardenstapel
gen belast was, eeu werk waarvan de baten later aan andere en de paardenfokkerij der Preanger-bevolking uit hun verval
opgeheven te zien. Dat ook bet geldelijk belang der fokkers
Takken van dienst ten goede zullen komen.
| daardoor gediend kan worden, bewees het feit dat op de tentoonstelling een bod van f 200 voor een bijna tweejarig liengstveui. n
C. Veeteelt.
door den eigenaar van de hand werd gewezen , terwijl dergelijke
Voor zoover de bcstuursbemoeieniszich in dit opzicht uitstrekt, veulens, door de gewone iulandsche hengsten in de dessa's verwerd aan de in vorige verslagen vernielde maatregelen tot verbete- wekt , gemiddeld nog geen f 60 opbrachten.
fs dus door de gehouden centrale tentoonstelling een einde
ring van den paarden-en veestapel der bevolking de hand gehouden.
De gouvernementspaardenfokkerij in de Preanger Regentschap- gemaakt aan den weleens geopperden twijfel omtrent de te verpen werd gedurende 1899 versterkt door aanvoer van dekhengsten, krijgen uitkomsten, tevens is nu den inlandschen fokker de weg
afkomstig uit bij de bereden troepen afgekeurde, doch als fok- ; gewezen , waarop bij , zonder gevaar van met zijne veulens te
dieren nog geschikt geachte paarden. Hij het einde des jaars | blijven zitten . kan voortgaan met fokken eu opvoeden van
waren dientengevolge in genoemd gewest gestationneerd25 dek- j veulens, met terzijdestelling van vroegtjjdigen arbeid. die het
hengsten (8 meer dan bet jaar te voren), en wel 15,afkomstig best" veulen ten doode doemt. Dit der bevolking duidelijk te
van het op blz. 52 bedoelde remontedepót te Poerabaija, en 10. maken . was een der hoofdredenen voor het organiseeren van
gekozen uit een aantal van 41 afgekeurde troepenpaarden Ge- | de centrale tentoonstelling.
Het den inspecteur met betrekking tot de Preanger Regentleidelijk neemt bet aantal dekkingen en geboorten ter. Nadat
in December 1896 begonnen was met bet beschikbaar stellen schappen opgedragen onderzoek naar de uitkomsten ook van de
van de beesten, badden in December 1897 de eerste geboorten paardenfokkerij , beoefend door vereenigingen . particulieren eu
(38) plaats, en vervolgeus in 1898 333 en in 1899 478. Het inlanders, was. tijdens de afsluiting van de Indische mededceaantal bevruchtingen steeg in laatstgenoemd jaar tot 1252, il. i. lingen voor dit hoofdstuk, nog niet afgeloopen. Omtrent de
811 meer dan in 1898. Reeds kon gezegd worden , dat vrij al- door hem intusschen betoogde wenschebjkheid om dit onderzoek
gemeen de kleine man . paardenhouder, in de Preanger Regent- ook uit te strekken t )t de van gouvernementswege gesubsidieerde;
corporaties buiten de Preanger Regentschappen en verder, zoo
schappen het nut van betere dekhengsten begon in te zien.
Ook werd de belangstelling in de zaak weder levendig gehou- noodig en mogelijk , tot de idet-gesubsidieerde wedren-vereeniden door bet organiseeren op een 7-tal plaatsen in het gewest gingen . was nog geen beslissing genomen.
van tentoonstellingen van paarden van bepaalde rubrieken . van
Bij de te Bandong gevestigde vereeniging „Het Sandelhoutveulens verwekt door gouvernementsdekhengsten en vooralsnog stamboek" waren (sedert Maart 1893) tot medio 1899 ingeschreven
ook van veulens verwekt door iulandsche dekhengsten. Op die (behalve het thans niet opgegeven aantel merries) 18 Sandelhouttentoonstellingen, waarvoor in 't geheel f 2100 van landswege (Soemba-)hengsten en 114 veulens. Voor zooveel hunne afstamming
aan premiën , enz. werd uitgegeven , waren gezamenlijk 2370 van een Sandelhout-hengst buiten twijfel was, stonden er van
paarden en veulens aangebracht.
deze 114 veulens 67 genoteerd (hiervan 61 nog in leven), verwekt
Tijdens een hem opgedragen onderzoek naar den toestand van door 9 van de 13 ingeschreven hengsten (van dit 13-tal waren
de paardenfokkerij iu de Preanger Regentschappen. ook naar er nog 11 in leven); als afstammende Tan één dezer 9 hengsten ,
die, uitgaande van corporaties, particulieren en inlanders , bleek stonden er alléén 39 veulens te boek (waarvan nog 36 in leven).
Behalve aan gemelde vereeniging , die ook voor 18l>9 weder
den adviseur voor den burgerlijken veeartsenijkundigeii dienst
(voor welke betrekking sedert — zie blz. 95 — die van inspec- niet f 1000 uit 'slands kas werd tegemoetgekomen, werden
teur van dien diensttak is in de plaats gekomen) de wen-che- voor dat jaar op Java en Madura, onder voorwaarden die eene
1 ijkheid om op eene nog in den loop van 1899 te Bandons te doelmatige aanwending waarborgen , nog eene gouvernementshouden centrale tentoonstelling op kosten van den lande bijeen subsidie verleend van f 5000 aan de Buitenzorgsche wedloopte brengen zoowel de door bet Gouvernement verstrekte dek- sociëteit en van f 2000 aan de Preanger-wedloopsociëteit.
hengsten als de veulens, die op de afdeelingstentoonstellingeii
In Soerakarta, waar de Boesoehoenan er eene eigen stoeterij
een prijs waren waardig gekeurd, liet bleek toch dat menig iu- op nahoudt, welke reeds ettelyke veelbelovende veulens telt,
landsche fokker, die reeds tweejarige veulens bezat, nu hij voor moeten er ouder de hofgrooten en onder de hoogere en lagere
de vraag stond wat met deze verder te doen: ze nog langer op iulandsche ambtenaren reeds velen zijn , die mede tot het fokken
te voeden tot goede paarden, dan wel de oudsten dadelijk aan van paarden zijn overgegaan. Een van de beste paarden uit
bet werk te stellen, weifelde het eerste' te kiezen. Tevens moest genoemde stoeterij is door den soesoehoenan als dekhengst bedoor die tentoonstelling het bewijs geleverd worden dat de ver- schikbaar gesteld.
kregen uitkomsten alleszins verdere uitgaven wettigden.
Ook elders op Java viel over het algemeen eene verhoogde
Nadat de Indische Regeering er haren bijval en steun aan belangstelling niet alleen voor paarden-, maar ook voor veehad geschonken, behalve door het beschikbaar stellen van f2500 lukkerij waar te nemen.
voor uit te loven premiën, ook door het verleenen van vrij
Sedert in 'tlaaist van 1896 en m de eerste maanden van 1897
vervoer langs den staatsspoorweg been en terug van de ten (zie St.1896 n . 2 0 1 , juncto 1 8 9 9 n \ 7 9 , zoomedeSt. 1 8 9 7 n \ 2 0 ,
toon te stellen dieren niet hunne eigenaren en geleiders. jun-io n . 121) de invoer van vee uit Australië, Afrika eu Azië
werden voor bet bijwonen van de tentoonstelling en van de op .lava en Madura en meermalen ook in de buitenbezittingen
daaraan voorafgaande keuring drie gouvernemeutsveeartsen in tijdelijk verboden werd, zijn de veefokkerij en de handel in vee
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1900—1901.
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op lava, Madura en Bali zeer ter hand genomen. Op <!o vee
markten in Bagelen werden gedurende Februari De emberl899
niet minder dan 38860 stal
irkandeld, Van daar werlii'H , alleen naar de Preanger : : ' '
ippon en Batavia, per
. r rerroerd in 1
en de ei
P tanden van
1899 achtereenvolgens 514, 133 en ■'
nladingen vee. Het
juist" aantal dieren (runderen), daarmede vervoerd, i- niei
opgegeven, maar stel
lantal op
r wagenlading, dan omvat dit vervoer toch p.
lerenper
jaar, die vroeger bjjno uitsluitend door Siani , leverd werden.
In de jaren 1894 en 1895, dua toen nog geenerleiverbodt
invoer van buitenlandeen reeb«stond, zoomede gedurende 18üt>,
toen die vooreorgBmaatregel
\
| enkel met betrekking
tot Rommigi gedeelten van Vustralic
October werd
in bet leven geroepen , werden -- alleen te Batavia - uit
Siam ingevoerd achtereenvolgens 2323, 311G en 2031, en uit
Australië* 1577, 2180 en I7:.!7 runderen, in 't gebeel derlialve 13554 stuks, eene waarde vertegen
eude van
f 677700. Aangenomen mag worden dat in de jaren 1897
r in L899 ten minste even zooveel geld der binnenland
veefokkerij ten goede is gekomen. Bn dat alleen nog maar voor
Batavia. Dateelfde is te constateeren omtrent den uitvoer uit
Oost-Java, Madura en Bali, van waar nu veel vee zijn wee;
vindt, naar Sumatra'a Oostkust, Atjeh en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, welke gevi
oeger uitsluitend
liet benoodigde slacbtvee uit hel buitenland betrokken. Ook zal
op -lava de vraag naar inheemsch slacbtvee b
'd worden
door d e . na eenige maanden geleden, aan de Javaschefabriek
tot verduurzaming van Ie
u te Poerworedjo (Bagelen)
door het legerbestuur g
Iracbt (i
:. 51) tot leve
ring ven 100 000 K.G. rondvleesch in blik, waarvoor het benoo
digde Blaehtvee door Midden-Javu, hoofdzakelijk door do residentiën Bagelen en Banjoemas, geleverd wordt.
Onder de door particulieren gedreven veefokkerijen vindt men
er een in de afdeeling Kluften (residentie 8
i), waar
zuivere Btamboek-runderen uit Nederland als ibkmateriaal di non.
Het is niet zeldzaam dat uit die fokkerij afkon
f400
u f500 per tuk bedingen. Ook op Lembang (residentie Preanger Regentschappen) treft men eene particuliere veefokkerij aan.
Dergelijke runderfokkervjen op bescheiden schaal verken als
zoovele voorbeelden voor de inlandsche bevolking en brengen er
haar toe zich op de fokkerij toe te leggen . waartoe nog wordt bijge
dragen door beschikbaarstelling van het mannelijke fokmateriaal.
Voordejaarlüksche rfcie en n edloi >pen (kerappan) op Madura werd
wederom f 1500 beschikbaar gesteld . welke gelden besteed werden
voor den aankoop van fokstieren als prijzen voor die wedrennen.
Goed besteed zijn deze gelden d
lardoor eene coöpe
ratieve Btierenhonderij ontstaan is on in stand gehouden wordt.
i >e in 1897 van regeeringswege uitgeschreven prijsvraag voor
eene in het Nederlandsen opgestelde beredeneerde handleiding:
1 . voor inlandsche paardenfokkers en paardenhouders, en 2 \
voor inlandsche veefokkers en veehouders heeft tot een negatiel
resultaat geleid. Wel waren een 8-tal antwoorden ingezonden,
doch geen daarvan is door de jury bevonden aan de gestelde
cischen geheel te voldo
Vanwege de te Batavia gevestigde Vereeniginc tot bescberming van dieren werd in 1899 uitgegeven een practisch zakboekje
ter onderkenning van den leeftijd van een paard . in Nederlandn en Maleisehen tekst. vo irzien van duidelijke afbeeldingen ,
waarin het publiek word! voorgelicht omtrent de leeftijdskenmerken , bedoeld in de ordonnantie van 5 Haart 1897 (St. n°.
tot tegengang o. n. van het gebruik van te jonge paarden. Dil
geschrift, waarvan door de Vereeniging kosteloos een exemplaar
gezonden werd aan alle Kuropeescne besturende ambtenaren
vond veel aftrek, hoofdzakelijk ten dienste van inlandsche amb
tenaren. Voorts zijn, naar aanleiding van een door de Vereeniging gedaan verzoek, maatregelen getroffen om verbetering te
brengen in het vervoer van vee per Btaatsspoor.
De in 1897 uitgevaardigde betere straf bepalingen tegen dieren
mishandeling (zie de aangehaalde ordonnantie van 5 Maart 1897,
zoomede het verslag van dat jaar, blz. 218/219)1 blijken gunstig
to werken.
■J. Buitenbesiltingen.

A. Landbouw.
Rijst.

1°. InlaDiIsrhe landbouw.
n. E e n j a r i g e g e w a s a e n.
De uitkomsten van den rijstoogsi waren gedurende 1899

over let algemeen bevredigend. De berichten van het wettelijk
gedeelte van den Archipel (Sumatra en \\Vst-Borneo) waren
te dezen opzichte gunstiger dan die van het oostelijk, gedeelte,
waar voornamelijk uadeeïige weersinvloeden zich deden gelden.
\ oor mededeelingen dienaangaande nopens elk gewest in liet
byzonder zij verwezen naar hoofdstuk C. Uitbreiding van de
rijstcultuur op lawaha had over het algemeen niet noemenswaard
plaats.
Hier en daar werden proeven met andere dan inheemsche
;
genomen. Omtrent de in 't vorig verslag (blz. 193) vermelde
bemoeiingen in dit opzicht van bet districtshoofd van Tonsea
(re idcntie Menado), die tevens de cultaurwijze BOLLE toepaste,
wordt berieht dit de uitkomsten gunstig waren: in [899 toch
kon op lmt proefterrein tot driemalen toe geoogst worden. Dat
hoofd wenschtc echter de proefneming niet persoonlijk voort
ie zetten, maar verklaarde zich bereid om van liet verbouwde
(rijst uit 'slanda plantentuin) bibiel aan anderen af te staan,
(/ver de op .lava voer de cultures in de leer geweest zijnde zes
Menadosehe jongelieden /.ie blz. 80.
D e i n - en u i t v o e r e n

van

rijst (en a n d e r e p r o d u c t e n ) zijn a l l e e n

onder cijfers te brengen voor zooveel zij geschieden uit en naar
plaatsen buiten Nederlandseh-TndiS (verg. blz. l i l ) . Dit den
aard der zaak geeft dit echter slechts een gering beeld Tan den
omzet, daar er ook in rijst veel omgaat tusschen het eene ge
il het andere en ook tusschen do verschillende streken
van eenzelfde gewest, waaromtrent echter geen vertrouwbare
gegevens zijn ie leveren.
Hieronder \indt men opgaven omtrent de hoogste en de laagste
marktprijzen van rijst en pad: over 1899.
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Waar opgaven o n t b r e k e n , i> een i ingevuld.
I et 100 bos.

Overige eenjarige gewassen (andere dam rijst.) De oogst van andere
voedingsgewassen dan rijst, waarbij in de eerste plaats medet el t
o' .i n 'j o n g . was over het algemeen bevredigend. Ook g i e r s t ,
waar zij werd verbouwd, galeen voldoend product.
Ouder de eenjarige zoogenaamde nijverheidsgewassen bekleedt
i' i den inlandschen landbouw ook in de buitenbezittingen t a b a k
eene niet onbelangrijke plaats. Cijfers daaromtient zijn echter
niet bekend, daar het product selder overal voor de inlandsche
markt bestemd is. Uitvoer naar buiten Nederlandsch-Indiè*,
.;• Singapore on Pinang, had alleen plaats uit Sumatra's Westkust, Palembang on Bali on Lombok, naar opgaaf
ter waarde van 6'/j t o n . b e r e k e n d a f' U.90 por K G .

off5o,50

por pikol. Een waardevoller product leveren echter de Ranandistricten in Palembang, welke tabak voor lste soort zelfs f'i!50
en v.air '2ilo poort ' 100 per pikol bedong.
De teelt van k a p a s (ruwe katoen) is achteruitgaande ton
gevolge van den r overvloedigen invoer van eoedkoope Europeesche katoenen <, oe(ioj-en . die eigen cultuur der grondstof niet
verder loonend maakt. Alleen uit r'alenihang worden nog altijd
nroote hoeveelheden naar Singapore uitgevoerd: in 1S99 zelfs
p. in. 97 000 pikol . ter w a a r d e v a n 9 t o n .

/;. O v e r j a r i g e

gewassen.

Koffie. In dat gedeelte van het gouvernement Sumatra's West
kust , waar dp bevolking in 1892 (St. n°. 249) van de verplichte
teelt, en levering van koffie is ontheven. nl. in de afdeeling
Toba en Silindong, wordt sedert die vrijlating'meer werk van
de kofneteelt gemaakt dan onder het monopolie. Te oordeelen
naar den uitvoer naar Siboga, werd namelijk in de jaren 189:-!
i ui IS'.».» in'do gemelde afdeeling geoogst achtereenvolgens 386 ,
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239, 210, 220, 351 , 014 en 700 pikol koffie, terwijl tijdens de
verplichte levering de in eenig jaar ingeleverde hoeveelheid hoi ••stons 70 ;'i 75 pikol beliep. Dat bn een zielental ran p. m. 110000
inwonen de cultuur zich in die afdeeling nog niet meer I
ontwikkeld, in hieruit te verklaren dat alleen op de uitgestrekte
hoogvlakte van Toba de gelegenheid daartoe gunstig ii. leder jaar
hebben verhuizingen derwaarts plaats uit de dicht bevolkte streken aan het Toba-meer en uit de vallei van Silindong, waar
alleen gelegenheid voor lawahbouw bestaat. Nog gedurig wordl
dan ook op bedoelde hoogvlakte koffie bggeplant, enderesident
van Tapanoli verwacht datde teelt, wegens de goede uitkomsten
welke zij den planter in Toba oplevert, er van lieverlede eene
volkscultuur zal worden.
Onder de overige streken der buitenbezittingen, waar de bevolking op min of meer uitgebreide schaal de koffiecultunr voor
eigen rekening drijf! . zijn in de eerste plaats te noemen Benkoelen , Palembang, Celebes en onderhoorigheden en Bali en
Lombok. In de Minahasta (resi lentie Henado) zal de tijd nog
moeten loeren, iu hoever de teelt van koffie in eigen bedrijf,
nu er met 1 Januari 1899 (zie vorig verslag, blz. 196) het monopolie is afgeschaft, eene toekomst zal hebben. De uitkomsten
van den oogst van 1899 , die door ongunstig weer zeer tegenviel,
werkten niet aanmoedigend. Van de gelegenheid om nog gedurende het jaar 1899 het product der van de verplicht'' levering
ontheven plantsoenen vrijwillig bij 's lands pakhuizen in te leveren . en wel tegen f 30 per pikol . werd zoo goed als geen gebruik gemaakt. Vroor zooveel blijkt uit de (tot uit. September
1899) gepubliceerde tnaandopgaven betreffende den inkoop van
Menado-koftie Maren enkel in Januari en Mei luttele hoeveelheden ingeleverd, nl. in 't geheel slechts 2 pikol. In andere
gewesten waren het de gedrukte marktprijzen die in 1898 99 van
uitbreiding der koffie-aanplantingen terughielden. Zoo bijv. in
Henkoeleu . waar bovendien velen , in plaats van koffie te planten.
de inzameling van getah perrja ter band namen. In Palembang
werden de koffieplantsoeuen wel nog gedurig uitgebreid, maar
ondanks de bijplantingen der laatste jaren ging de productie niet
merkbaar vooruit wegens den kuiten levensduur der boomen :
in den regel wordt namelijk te weinig zorg gedragen voor goed
plantmateriaal en wordt ook het onderhoud verwaarloosd. !>•
Liverpool'sehe firma, welke in dit gewest een agentschap had
geopend voor den rechtstreekschen opkoop van koffie in 'net groot
(zie vorig verslag, blz. 194) hief het na korren tijd weder op.
In Zuid-Celebes is de koffieteelt in verval. Ook daar geeft de
bevolking zich te weinig moeite niet alleen bjj het planten, maar
ook bij het plukken en de bereiding van het product, terwijl men
bovendien met bladziekte had te kampen. Op Bali (in de gouvernementsafdeehng Boeleleng en in de zelfheaturende landschappen)
was de oogst van 1899 iets beter dan het jaar te voren . maar
wegens de lage prijzen ging er in bet artikel niet veel om.
In de overige gewesten der buiten bezittingen is de inlandsch?
koffieteelt niet van veel belang. In de Lampongsche Distrieten
werden de bestaande aanplantingen niel noemenswaardig uitgebreid en trad weder de pepercoltuur op den voorgrond
als, wegens de gunstteer prijzen, voor het oogenblik meer
voordeel belovende. Ter Oo>tkust van Sumatra, waar voor de
koffieteelt wel eenige neiging bestaat, wordt hare verdere ontwikkeling vooralsnog tegengehouden door de lage prijzen. Reeds
bestaan aldaar in de benedenstreken aanplantingen van de Liberiasoort, terwijl in de bergstreken proeven worden genomen met
Java- eu Mandheling-koffie. In (.iroot-Atjeh zijn de koffienanplantingen nog van geen beteekenis. Door de verstrekking van
zaadkoffie tracht het bestuur de teelt ingang te doen vinden in
de XXV Moekim. In Lhong (Zuidelijke nederzettingen) bestaan
geregelde aanplantingen, die echter non- weinig opleveren. In
de Onderhoorigheden van Atjeh wordt van de koffieteelt niet
noemenswaardig werk gemaakt.
Productie-opgaven /ijn nopens geen der genoemd*
bekend.
de jaarlqksche algemeem ''. indelsstatistiek (die
alleen de rechtstreeksche uitvoeren naar buit< o NederlandschIndië vermeldt) zouden in 1899 «ie verschepingen van koffie uit
«ie buitenbezittingen naar Nederland en den vreemde nog hel
belangrijkst zijn geweest — daargelaten de uitvoeren ranSumatra's Westkust, hoofdzakelijk bestaande uit de te Padang gevi
gouvernementskoffie, doch voor een klein deel ook uit aldaar
aangebrachte zoogenaamde vrije koffie (uit Henkoeleu en lvorintjji) — uit Boeleleng (Bali), Makosseren Palembang, namelijk
JOsOO. 10 900 en 13400 pikol. tegen 1272'». -jTSHn en 22500
pikol in 1898. Een deel der Palembang-kof'tie vindt echter zijn

weg naar Benkoelen ; de van daar over zee uitgevoerde koffie ,
welke, behalve naar Padang, overigens naar Batavia werd verlept, /.uu. volgens het, gewestelijk verslag, in 1899 bedragen
hebben 19200 pikol, zijnde nagenoeg evenveel als in 1898.
Klappercultuur. Door de weinige zorg, welke deze cultuur
vereisoht, en de goede winsten, die zij door haar product in
verschillende vormen afwerpt, neemt zij eene belangrijke plaats
in onder de volk-cultures, /ij ondervond dan ook bij voortduring uitbreiding en in verband daarmede nam ook de uitvoer
v ui klapper;, vooral in gedroogden staat (copra). tue. In 1899
inzonderheid was de uitvoer van copra aanzienlijk. Zouder te
rekenen hetgeen uit de buitenbezittingen naar Java verscheept
werd, beliepen de copra-uit voeren uit eerstbedoelde gewesten
rechtstreeks naar Nederland en den vreemde, — afgaande op
de cijfers der hoogerbedoelde algemeene jaarlüksohe handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië, — 872000 pikol, ter waarde
van f5924000. Tot die hoeveelheid droegen voornamelijk de
verschepingen bij uit Zuid-Celebe« . Menodo, Bali, Westerafdeeling van Borneo en Sumatra's Westkust, en wel voor respectievelijk 180300, 185200, 158000, 118700 en 98800pikol, terwijl andere buiten bezittingen in liet totaal begrepen zijn voor gezamenlijk 125500 pikol. Over 1896, 1897en 1898 wees dezelfde
handelsstatistiek als totaal der copra-versehepingen uit de buitenbezittingen rechtstreeks naar buiten Nederlandsch-Indië achtereenvolgens op 511000. 322000 en 520 000 pikol, ter waarde
van f 3 390 900, f 2 127 200 en f 3 474 000. Dat de/.e opgaven
als minima zijn te beschouwen, werd laatstelijk nog i n ' t vorig
verslag (blz. 194) herinnerd. Zoo leverden bijv. de niet in de
handelsstatistiek vermelde afscheepplaatsen op de tot de residentie
Riouw behoorende eilanden in de Chineesche zee . uitmakende
de afdeeling Poeloe Toedjoe, in 1899 (volgens het gewestelijk
verslag) ruim 133 000 pikol copra, ter waarde van 8 880 458.
De copra uit Menodo is hoofdzakelijk afkomstig van de Sangieilanden ,• uit Gorontalo en de landschappen in de Tomini-boent,
ofschoon van lieverlede ook de bevolking op de Talaut- eu de
Nanoesa-eilandeu en die in de Minahossa zich meer aan de
klapperteelt en de bereiding van copra gaat wijden . in laatstgemelde streek ter vervanging van de muskaatnoten-cultuur,
die door ziekte Z'-er is verloopen.
De verwerking van klappers tot olie geschiedt op groote schaal
o. a. in de Westerafdeeling van Borneo. De hoeveelheid klapperolie, welke van daar haar weg vond grootendeels naar Singapore
en voor een klein deel naar Serawak , beliep {n 1898 1548000
en in 1899 2170800 liter, ter waarde van 1 10440!» en f'051200.
Sago. Onder de streken in de buitenbezittingen, waar de
sagopalm wordt aangekweekt en de teelt en bereiding van sago
een bloeiend bedrijf kan heeten . komen vooral in aanmerking
de residentiën Riouw en Oostkust van Sumatra, deze laatste
voor zooveel betreft Siak en de eilanden behoorende tot de
afdeeling Bengkalis. De besturende ambtenaren schatten dat uit
laatstgenoemde streken in 1899 meer dun 100000 pikol sago
naar Singapore zijn uitgevoerd , terwijl de bestuursopgaven ,
uit Riouw ontvangen . de uitvoeren uit deafdeelingen [ndragiri.
Lingga en Karimon stellen op respectievelijk 88 400. 90uooen
12000 pikol. Overigens wordt op nogal uitgebreide schaal de
sagocultuur gedreven O. a. in eenige afdeelingen der Westerafdeeling van Borneo en op de Sangi-groep (residentieMenado),
op «elke eilanden het product een hoofdbestanddeel van de
volkrvoeding uitmaakt. Dit laatste is ook liet geval in sommige
andere streken van her oostelijk doe! van den Archipel, waar
echter van eene eigenlijk gezegde cultuur geen sprake is, omdat
er de sagopalm overvloedig in het wild voorkomt. De hiervóór
genoemde , aan de gewestelijke verslagen ontleende uitvoercrjfers
•effende Riouw en Sumatra's Oostkust wijken belangrijk of van
de gegevens, verzameld ten dienste van de jaar] jjksche algemeene
handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië, volgens welke in 1890
naar den vreemde (uitsluitend naar Singapore) zou zijn uitgevoerd:
uit eerstgenoemd gewesl 158 800 en uit Sumatra's Oostkust slechts
660 pikol. Als uit andere gedeelten der buitenbezittingen naar
Singapore verscheept. wijst diezelfde handelsstatistiek nog 22 900
pikol aan, waarvan alleen 19800 pikol uit de Westerafdeeling
van Borneo.
Peper. Van de/.e cultuur wordt in verschillende gewesten op
meer of minder uitgebreide schaal duur de bevolking werk gemaakt, en hier en djuur, zooals op de eilanden van den Lingga-
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Riouw-archipel, o|> Banka en op Billiton, in het bijzonder door
Cliineezei). Het stuud houden van de verbeterde marktprijzen
lokte vrij algemeen tot uitbreiding uit of tot het weder in orde
brengen van verlaten tuinen. Den grootsten omvang hebben de
peperaanpjantingen in Atjeh en onderhoorigbeden , uit welk
gewest in 1899zou uitgevoerd/.ijn , bijn;> uitsluitend naar Pinang,
volgens het gewestelijk verslag 08400 l volgens de meerbedoelde
handelsstatistiek 122300) pikol. Tegenover deze cqfera zijn de
opgaven omtrent <le in andere gewesten verkregen hoeveelheden
van betrekkelijk weinig beteekenis. Zoo vindt men in de ge
westelijke verslagen vermeld als uitvoer van plaatsen in Kiouw
(Tandjong 1'inang en Karimon) 0758 pikol, van plaatsen in Benkoelen (Bintoehan, Benkoelen en Kroë) 800 pikol, als productie
van Banka 24(512 pikol (uitvoer via Muntok 842 pikol). en van
Billiton als uitvoer 415 pikol, terwijl de handelsstatistiek aan ver
schepingen rechtstreeks naar buiten Nederlandsch-Indië aanwijst
o. a. uit Palenibang 0100 en uit Sumatra'i Oostkust (waar de pepercultuur, meerendeels door Atjehers, voornamelijk in BenedenLangkat cnTamiang wordt gedreven14900 ]iik(d. In laatstgenoemd
gewest en ook in de Lampongsche Districten viel in 1899 de productie niet gunstig uit, doch de betert; prijzen maakten veel
goed. In de afdeeling Ommelanden van Telok Betong (Lampongsch Distrieten) stierven groote complexen peperplantsoen en
werd door deskundig onderzoek als oorzaak daarvan geconstateerd
zoowel aaltjesziekte (heterodera) als boorderziekte, veroorzaakt
door snuitkevers en torren.
De prijzen, die door opkoopera van Atjeh-peper plaatselijk
werden tegoedgedaan , beliepen vau S 275 a $ 350 per kojang
van gemiddeld 21"' pikol. Voor Benkoelen-poper werd besteed
voor de witte f 33 a f 45 en voor de zwarte t' 22 a f2">,50 per
pikol. In de Lampongsche Districten werd tot 1' 30 per pikol
bedongen.

lüt de Westerafdeeling van Borneo naar Java verscheept werd

'•■ 6780 pikol, tegen 4920 pikol in 1898.

Kapok en koffo. Voor de teelt van kapok is het meest van
beteekenis Palembang, waar zij sedert den achteruitgang der

koffieprijzen eenige meerdere behartiging vond. De uitvoer beliep
9450 pikol, tegen 6000 pikoi in 1898. Onder de streken, waar
op kleinere schaal kapok wordt geteeld, zijn iu de voor dit
verslag ontvangen berichten alleen genoemd de districten Kiam
Kiwa en Kiam Kanan (Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo),
zoomede hel eiland Lombok. Op de Sangi- en Talant-eilanden
(residentie Menado) bleef de vroeger niet onbelangrijke koflocultuur meer en meer achteruitgaan. De steeds toenemende
aanvoer van goedkoope Europeesche katoenen goederen is oorzaak dat het artikel weinig meer in trek is. De in 't, vorig
verslag (blz. 190) bedoelde proefneming van bestuurswege om
bij de rijst- en zouttransporten het gebruik van kotfozakken in
zwang te brengen, leidde tot geen residtaat.

Anderf gewauen. De voor dit verslag ontvangen berichten
gewagen onder dit hoofd enkel van de teelt van pinangnoten
en wilde moerbei-boomen (de/.e laatste om als voedsel voor den
zijdewonn te dienen) in Atjeh en onderhoorigheden, zoomede
van eerstgenoemde cultuur in de gewesten Riouw, Milliton en
Westerafdeeling van Borneo, en verder van de teelt van cassia
of wilde kaneel ter Snmatra's Westkust, eu van de benuttiging
van den aren- en den lontarpalm ter vervaardiging van suiker
respectievelijk in de afdeeling ïajan (Westerafdeeling van Borneo)
en o]) het eiland Rotti. De uitvoer van pinangnoten ter Noord
en Oostkust van Atjeh wordt opgegeven te hebben bedragen
2863 kojang (van 36 pikol) pinang boelat en 475 kojang pinang
tjang, tegen respectievelijk 2090 en 325 kojang in 1598. De
marktprijzen beliepen voor pinang boelat § 15, voor pinang tjang
Muskaatnoten en kruidnagelen. Door ziekte in het gewas en s 10 de bara van 3 pikol. Voor Riouw en de Westerafdeeling
de lage marktprijzen bestond in Benkoelen weinig of geen neiging van Borneo vermeldt het gewestelijk verslag een uitvoeren'fer
tot uitbreiding der aanplantingen vau muskaatnoten Ook ter van respectievelijk 235 en 9000 pikol, tegen 225 en 11700
Oostkust van Sumatra deed zich hetzelfde verschijnsel voor, pikol in 1898. terwijl op Billiton de uitvoer nog van weinig
hoewel de productie in Tamiang gunstig was en de belangrijke beteekenis was. ') Aan cassia zou voorts van Snmatra's West
aanplantingen in de landschappen Tandjong en Si Pare Pare der kust verscheept zijn ruim 7000 pikol, terwijl de uit Tajan
afdeeling Batoe Bara steeds een voornaam middel van bestaan (Westerafdeeling van Borneo) uitgevoerde arènsuiker bestond
voor de inlandsche bevolking bleven uitmaken. In de Pedir- uit 800000 pakjes, ter waarde van f 30 000, en de uit Rotti
streek (Atjeh en onderhoorigheden) begonnen sommigen zich afkomstige lontarsniker gesteld wordt op p. m. 280 pikol.
op de notencultuur toe te leggen. In Riouw en onderhoorigheden
is de teelt van geen beteekenis. I n Menado bleef zij voortdurend
Kcflierulluur
plitlilc lerering onderworpen.
achteruitgaan, voornamelijk ten gevolge van ziekten in het
gewas, die ongunstig op het product, zoowel wat waarde a's
De berichten over 1899 omtrent de op hoog gezag gedreven
hoeveelheid betreft, terugwerkten. Geleidelijk wordt er dan ook koffiecaltnnr ter Sumntra's Westkust getuigen over't algemeen
de notencultuur door de klapperteelt verdrongen. Oogstejjfers niet van toegenomen belangstelling van de zijde der bevolking,
zijn alleen opgegeven met betrekking tot de afdeelingen Ambi
niettegenstaande baar in de laatste jaren veel meer vrijheid
en Saparoea der residentie Amboina. Ondanks de geheerseht wordt gelaten om de teelt naar eigen inzichten te drijven , niet
hebbende droogte zou aldaar toeh p. m. 1500 pikol muskaatnoten alleen ten opzichte van de keus van gronden , maar ook met
zyn ingezameld, tegen slechts 700 in 1808. Daarvoor werd f30 betrekking tot de te volgen werkwijze. De productiviteit der
a f 35 per pikol bedongen.
plantsoenen is zeer uiteenloopend* Terwijl hier en daar tuinen
De teelt van kruidnagelen wordt in laatstgemelde residentie voorkomen, die den planter zoo weinig opleveren dat het hem
nog alleen in de afdeeling Saparoea gedreven. De productie onverschillig is of anderen daarvan de vruchten komen oogsten,
aldaar bedroeg p.m. 200 pikol, tegen 700 in 1898. Ook daar, zijn er daarentegen negriën waar gemiddeld 1 pikol per eulzoowel als elders waar de cultuur van nagelen nog op kleine tuurdienstplichtige wordt ingeleverd . en zelfs zijn er enkele
schaal bestaat, is achteruitgang merkbaar.
plantsoenen die den bezitters zooveel opleveren dat de gouvernementscnltnur hun nog goede verdiensten verschaft. Overliet
Gambicr. In Kiouw en onderhoorigheden, het voor de gani- algemeen kan gezegd dat zij daar de meeste behartiging vindt,
bierteelt belangrijkste gewest, zijn de producenten voornamelijk waai- de plantsoenen in den regel goed produceereu en andere
Chineezen. De opbrengst was er in 189!) over het algemeen middelen van bestaan schaars zijn.
gunstiger dan in 1898, en terwijl er toen . volgens de algemeene
Nopens den omvang der plantsoenen zijn geen cijfers te leve
handelsstatistiek, werd uitgevoerd ruim 96000 pikol ter waarde ren, die voldoende vertrouwen verdienen. De zeer globale schat
vau f 1450000, was er in 1899 de uitvoer 111000 pikol, ter tingen wijzen voor uit. 1S99 een totaal aan van circa 81 millioen
waarde van f 1722500. Volgens het gewestelijk verslag zou de vruchtdragende boomen, namelijk voorde Padangsche Beucdenuitvoer zelfs 128973 pikol hebben bedragen en wel van Tandjong landen en Tapanoli respectievelijk 1' en :!'' millioen, doch voor
Pinang 99348, van Karimon 24125 en van Battam 5500pikol. de Padangsche Bovenlanden 75' millioen. Alleen dit laatste cijfer
Ter Snmatra's Westkust is de gambierteelt slechts in enkele (ruim 0 millioen hooger dan de schattingen over 1898) vertoont
streken van beteekenis. Het gewestelijk verslag stelt den uitvoer , een belangrijk verschil met de opgaven in 't vorig verslag (bijlage
in 1899 op 7800 pikol, tegen 7553 pikol in 1898. Op Banka. A.VA). hetwelk voornamelijk de uit de afdeeling Tauah Datar
waar in de laatste jaren de gambier-indu>trie eenige vlucht geleverde schattingen betreft, die over 1898 op 88*, doch over
begon te nemen . had . ten gevolge van het voort luren van lage 1899 op 38' millioen boomen kwamen te staan. Wel moeten
prijzen , de in 1898 ingetreden afneming der plantsoenen in 1899 in deze afdeeling, en wel in bet bijzoader in de onderafdeeling
verderen voortgang gemaakt. Het aantal heesters daalde in 1S'.'9
van 19807700 tot 17250000, de productie van 8414 tor 5020
De sigcinceiM hsndelistatlstick wjjst ook voor ds gewcslea PfttentiMg
pikol, en de uitvoer van 558i tot 3513 pikol. Het aantal koke <'ii')uostkust
van SIIIII.-III:I niet onbebtngrf|ke ■itvoerra van pinangnoten Ma,
rijen bleef ü0 bedragen. De gambierteelt op Billiton leverde in '■in «rel over 1899 respectievelijk 17900 en 24700 pikol, tegen :!.'.:iOO en
1899 niets voor den uitvoer (in 1S98 ruim 900 pikol) , terwijl M 100 in 1898.

Bijlage C.
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| tatie zijn van de erfpachts- en huurondernemingen ( a l s h u u r o n d e r Deming staat niet meer dan één perceel te hoek) slechts ruim
; V* v a u bet totaal omvatten. De over 1809 bij het bestuur i n g e , komen gegevens toch betreffen 156 van de 909 perceelen, welke
156 perceelen, uitmakende 129 ondernemingen , eene gezamenlijke
: grootte of geschatte grootte verlegenwoordigen van 399379
DOUWS, terwijl voor al de 209 perceelen , op één n a - ) , dit laatste
cijfer bedraagt 524 5*2 bouws (hieronder niet meer dan 49 bouws
In 1809 viel de oogst over het algemeen voordeelig uit; alleen , huurgronden). Exploitatieopgaven zijn nl. ingekomen aangaande
in T a p a n o l i , waar de cultunr van het rek kei ijk kleinen omvang 100 perceelen, groot 177 630 bouws(72 ondernemingen), terwijl
i s . evenals in de Padangache Benedenlanden, werd minder in- nopens 56 perceelen, groot 221 749 bouws (gerekend als u i t t e
geleverd dan i n een der laatste jaren , doch het tegendeel was ; maken of te zullen uitmaken 57 ondernemingen) bericht werd
het geval in de Padangsche Bovenlanden. U i t het volgende dat ■/,{) nog niet in o n t g i n n i n g waren of — en dit geldt slechts
overzicht, aanwijzende de in de laatste tien jaren bjj de inkoop- 1 eenige weinige — dat de exploitatie gestaakt w a s , zoodat er
pakimizen ingekochte hoeveelheden (in pikols), kan dit nader overblijven 53 perceelen , groot 125 203 bouws (geacht wordende
te zullen uitmaken 33 o n d e r n e m i n g e n ) , van welke de gegevens
blijken.
over 1809 het in h e t onzekere laten of daarvan de o n t g i n n i n g
Padangsche Padangacha
t
te vardaelen aldus:
al dau niet reeds was ter hand genomen. Eene gewestelijke
Jaren. KovenBeneden- Tapanoli. Tot»«l /
landen.
landen.
f lste wort. Sde soort Liberia, specificatie van de voorafgegane cijfers treft men aan in bijlage
AAA.
ld 139
01 289
71'1
81 010
S807
51 Til
18!"0
.,
44 189
7 327
41 831
445
1888
35i .19
Dat bij menige onderneming nog slechts een klein gedeelte
1891
58 095
1007
4
. 8 482
59 188
•ZiïS
48 Oio
i*\<-:
der gronden in cultuur i s , kan hieruit worden afgeleid dat de
7 952
:>n 597
5
1(48
35H2
55 848
45 083
1(98
65 ondernemingen , nopens welke de ontvangen exploitatieop:. 192
459
17
91 2
18 038
IS 181
19 934
189*
22
201fi
7 899
40 225
848
gaven tevens h e t cijfer der beplantingen aanwijzen , gezamenlijk
80 N I
30 989
IS98
45 700
.17 mr.
1274
71
1U30
8 11 .'•
89 800
1890
in cultuur hadden 10972 bouws bij eene totale uitgestrektheid
5 241
33 ton
32 431
732
143
28 339
1897
nie
van 174 423 bouws. Van die beplantingen besloegen de koffie4(1 2"1
470
1725
3S915
908
3i :.;:.
IS'.IK
8 041
plantsoenen (bij 39 ondernemingen) 8527 bouws, terwijl de overige
7 13
1312
4 842
48 499
48 4uj
41 747
1901
1890
2445 bouws door verschillende cultures werden ingenomen zoo
Voor 1000 wordt op eene kleinere productie dau die van 1809 voor de Europeesche als voor de inlaudsche m a r k t .
Voor zooveel gegevens rijn ingekomen . beliep de geoogste
gerekend. Volgens de jongste ramingen werd verwacht d a t in
de Padangsche Bovenlanden niet meer dan 28 700 , in de P a d a n g - hoeveelheid koffie (bij 31 ondernemingen) 17 656 p i k o l , waarsche lienedenlanden slechts llO'i en in Tapanoli 4900 pikol zou onder 2045 pikol Liberia-soort bij 7 ondernemingen , terwijl aan
ingeleverd w o r d e n , in 't geheel derhalve 31700 p i k o l , terwijl tabak geproduceerd werd (bij * van de 9 ondernemingen, waar
tot uit. Augustus 1900 reeds bij de inkooppakhuizen ontvangen die cultuur gedreven werd) 235 900 K.G. Deze tabaksproductie
was respectievelijk 21 487, 713 en 4886 of gezamenlijk 26536 pikol. was voor 156 400 K.G. afkomstig van 7 ondernemingen in de
U i t bijlage ZZ blijkt dat de kosten op het product van 1899 Zwider- en Oosterafdeeling van B o r n e o , en voor 79 500 K.G.
gevallen beliepen (de transportkosten voor de uit de Padangsche van 1 onderneming in P a l é m b a n g , welke laatste onderneming,
Bovenlanden afkomstige koffie, w e l k e , voor zooveel mogelijk, Tanah Priok geheeten , wegens de weinig bevredigende uitkom3
per staatsspoorweg wordt afgevoerd , konden nog niet volledig sten , ) na de afwerking van den oogst van 1899 het bedrijf
staakte
Sedert ging zij in andere handen o v e r , om waarschijnlijk
worden opgegeven) p . m. f 8 8 3 0 0 0 , d. i. omgeslagen over de
48 555 p i k o l , waarop de bij de inkooppakhnizen in ontvangst verder gebezigd te worden voor de teelt van getahpcrtja. Eene
genomen hoeveelheid (met inbegrip van meerbevindingen) was op vrij groote schaal voor de teelt van caoutchouc . rottan en
komen te s t a a n , gemiddeld f 18,18 per p i k o l , tegen f 18,64 s Liberia-koffie in o n t g i n n i n g gebrachte onderneming in de Lamp o n g s c h e D i s t r i c t e n , T a n d j o n g P i n a n g g e n a a m d , werd in 1900
(mede volgens niet geheel volledige opgaven) over 1898.
In de driemaandelijksche veilingen te F a d a u g , waarin het gesloten wegens gebrek aan kapitaal. Of in 1809 op Tandjong
product wordt t e g e l d e g e m a a k t , werden in 1899 verkocht 11» 763 P i n a n g nog geoogst w e r d , blijkt niet. I n 1898 werd er o. a. 120
pikol lste soort (hieronder 525 pikol Liberia-soort) en 1330 pikol pikol caoutchouc geproduceerd. V a u het beproeven der caout2de soort 1 ), met eene opbrengst van respectievelijk f 2 884 180 chouc-cultuur op andere erfpaehtsonderneniiugen wordt enkel
en f 1618Ó, zijnde bij doorslag voor lste soort f 61,67 en voor gewag gemaakt uit Benkoelen , voor zooveel betreft de in één
2de soort f 12,lt>3 per pikol. I n de eerste twee veilingen van hand zich bevindende perceelen Aijer P r i n g a n en Aijer Priokan.
1900 (van einde Maart en einde J u n i ) werden verkocht 18 740 Aldaar bedroeg de aanplant echter niet meer dan HO bouws.
Een drietal erfpachtsperceelen op de eilanden Ro/.engain en
pikol lste soort (daaronder 500 pikol Liberia-koffie) en 070 pikol
2de soort, met eene opbrengst voor de l s t e soort van f 991 202 Rhun , behoorende tot de afdeeling Banda (residentie Amhoina),
en voor de tweede soort van f 91)01 , d. i. dooreengenomen res- worden dienstbaar gemaakt aan de teelt van muskaatnoten :
pectievelijk f 52,89 en f 14,3:! per pikol. Opgaven omtrent de voor productie-opgaven d i e n a a n g a a n d e , ook wat betrelt nog
samenstelling van elke dezer zes veilingen en de uiteenloopende andere cultures op erfpachtsonderneiningen in de bnitenbezittinprijzen voor het product uit de Bovenlanden , voor dat uit andere gen aangetroffen wordende , zij verwezen n a a r de reeds aangestreken van het gewest en voor de Liberia-soort behaald , vindt haalde bijlage A A A .
men in tabel I I I van de reeds aangehaalde bijlage ZZ.
Port vau der Capellen, ook in 1898/90 «reder veel boouieu zijn
'•i.jyfeplant. maar deze oor/uak alleen kan het groote verschil
niet verklaren. Opnieuw zijn de plaatselijke ambtenaren a a n g e schreven ODi zooveel m.igelijk te trachten aannemelijke schattingen te leveren.
('ijf'ers aangaande de bijplantingen gedurende 1898/90 ontbreken : voor een deel bestonden zij uit Liberia-boompje-, voornamelijk in de lagere streken.

I".

ó". Laadboowondcrnemingen op treadtfl door het Coareniemesl in erfpacht
of in baar alfestsu.

Uodbouwoaderueaiiagea welkt (in de retblslreeki onder EarspeesrJi bestaat
tl node itrekea) oitslulead berastea et oYereeakoantet mei ét beTolkinf.

Ondernemingen van den hierbedoelden aard werden bij het
einde van 1899 aangetroffen alleen i n de gewesten Lampongsche
Districten en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (respectievelijk ten getale vau 5 en 13), daar de in 't vorig verslag
(}>]■/.. 198) n o g medegerekende onderneming Awaija op Ceram
(residentie Amboina) is opgegaan in de ten jare lS'.i? tot stand
gekomen erfpachtsonderneming aldaar. Volgens de ontvangen
opgaven (bijlage A A A sul) II) waren het in de Lampongsche
Districten 3 ondernemingen met koffieplantsoen (ook L i b e r i a ) .

De o n t g i n n i n g door erfpachters van woeste gronden in de
buitenbezittingen maakte ook in 1899 geen groote vorderingen.
W e l werden eenige nieuwe (waaronder groote) perceelen aanvaard (in 't geheel uitmakende 7 5 720 bouws). gedeeltelijk ook
ter uitbreiding van reeds bestaande ondernemingen , doch vau
deze nieuwe perceelen werden slechts een paar reeds in o n t g i n n i n g genomen en ook van de in 1898 of vroeger uitgegeven
erfpachtsgronden , voor zooveel zij bij het einde van laatstgenoemd j a a r nog in 't geheel niet in cultuur waren g e b r a c h t ,
■) Voor de in één perceel in erfpacht afgeataae oostelj)ke groep der i'o.-tilblijkt slechts ten opzichte van zeer enkele dat zulks in 1^:09 lon-eilanden (afdeeling Makaaser van het Roaventeineat Celebei en onderhoorighet geval werd. Intusscheu valt op te merken dat de verstrekte , lieden) is de oppervlakte niet bekend iretteid, noch ook een geschat eQter.
opgaven omtrent het al dan niet reeds in cultuur o f i n e x p l o i ') Volgens handelsberichten bedong de in 18'.)9 rcrkocbte tabak van
i) Ongerekend ruim 4.'! pikol koitie Isteaoort, «regenswaterbeschadiging
als Inferieure koi'tie opgeruiuul.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1900—1901.

Tanah Priok (811 pakken oogst 1898) dooreen f 0,70» per hall K.ii., tegen

i 0,86, verkregen roer de in 1898 ie gelde gemaakte 518 pakken oogst 1897
Over de prijzen der Borneo-tabak zie het slot van 4°. hierna.
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1 met koffie- en peperplantsoen . BB 1 waar de tabakscultuur

zou beproefd worden ; slechts 2 ondernemingen waren reeds
productief'; bij de eene werd geoogst 400 pikol Liberia-koffle
en bij de andere 120 pikol peper. De l:i ondernemingen in de
Zuider- en Ooaterafdeeling van Borneo beoogden alle het tabaktbedrijf: verscheidene daarvan waren in handen van dezelfde
Daamloose vennootschappen, welke in datgeweetookerfpachtsgronden bezitten. De in 1M99 verkregen tabak — volgens de
slechte van 8 ondernemingen ingekomen gegevens bedragen
hebbende 404 850 K.G., waaronder ook eenige krossok — moet

zoo in hoeveelheid ah in hoedanigheid snjn tegengevallen. Behoudens enkele partijen die méér bedongen , besomde het product op
de Enropeesehe inarkt niet meer dan f'0,40 a f 0,70 per '/2 K.G. ')•
I», l.amllioiiuoinli'nM'iiiiiiïcn op grendel iesr hel CouïfrufHienl in
eigendom ligesltu.

ming Tanah Priok in l'alembang. besomde de hiertelande ver
kochte Snmatra-tabak gewas 1897 circa f 8 7 millioen, terwijl
het product van 1898 opbracht circa l'3■', millioen . d. i. in door
slag achtereenvolgens p. m. f 1.22 en f' 0,93 per 'L. K.G. De in
1900 aan de markt te brengen oogst van 1899 wordt geschat te
zullen bedragen 201 000 balen. Daar opdrijving van de productie
niet in het belang van de verkoopprijzen kan worden geacht,
zijn de grootste tabaksi.iaatschappijen in Deli en Langkat be
gonnen de uitgestrektheid harer aanplantingen te verminderen ,
hetgeen echter bij de voortdurende uitbreidingen der onder
nemingen in de kustlanden van weinig invloed op de totale
productie zal zijn. Het totale aantal velden, dat voor don oog-t
van 1900 in gereedheid was gebracht, is zelfs grooter dan iu 1899.
De gemiddelde dollarkoers was iu 1897 f 1,10. Deze lage waarde
was van invloed op den productieprijs der tabak, die thans niet

meer dan gemiddeld f 0,70 per ' . K.G. bedraagt en voor enkele

ondernemingen nog zelfs belangrijk minder is. Deze omstandigVan de tot deze categorie behoorende ondernemingen zijn de j heid , die de ondernemers bij eene gunstige •temming der tabaksnotenperken in de afdeeling Banda de voornaamste. Zij leverden markt groote voordeelen doet behalen , heeft de verdiensten der
in 1800 9017 pikols noten in- en 3025 pikol noten uit den j iu die munt betaalde werklieden echter zeer doen vermindereu.
d'. ,< of — de noten in den dop in de verhouding van 3 tot 2 I De meeste ondernemers komen echter hun werkvolk tegemoet
herleidende tot het gewicht vau gedopte noten — in 't gel 1 1 door zorg te dragen , dat de eerste levensbenoodigdheden tegen
9037 pikol noten , zoomede 2247 pikol foelie, tegen respectievelijk denzelfdeu prijs ais vroeger verkrijgbaar worden gesteld.
De onderzoekingen betreffende de in de tabak voorkomende
10 887 en 2710 pikol in 1808. Bij 1 perk werd ook vanielje
; ziektevorraen en de geaardheid van den bodeui werden zoowel
geteeld ; de productie bedroeg 0 K.Ö.
De notenplantsoenen op sommige landerijen in de residentie in Deli als bij 's lande plautentuin te Buitenzorg voortgezet.
lienado maken, om de in 't vorig verslag (blz. 198) vermelde Bibietziekte kwam hier en daar wel voor, doch veroorzaakte
redenen, meer en meer plaats voor klappertuinen. Op een 26-tal weinig schade. Voor herhewondiug werd meer zorg gedragen:
der bedoelde landerijen (de opgaven schijnen vollediger dan die de maatregelen, tot bescherming van den jongen boschaanplant
van 1898) werd intusscheii in 1809 nog ingezameld 88;'» pikol genomen , werkten goed. Van groot belang wordt ook geacht
noten in den dop ( 2";5 pikol gedopte noten) en 00 pikol foelie. het tegengaan van de ontwoudiug van het gebergte aan de
Aan koffie werd verder op landerijen in Menado geoogst 40 pikol, grens der niet onder geregeld bestuur gebrachte (z. g. onafhanke
aan cacao 80 K.G., aan vanielje 2'/j K.O., aan klappers en copra lijke) Battaklanden. De daaromtrent met de inlandsche hoofden ge
houden besprekingen hadden echter nog tot geen resultaat geleid.
respectievelijk 205 105 stuks en 658 pikol, aan peper 10 K.G.
Met de teelt van koffie, en wel voornamelijk Liberia-koffie,
Het land Long San in de Padangsche Hovenlanden leverde
,
hield
men zich, blijkens de opgaven in bijlage AAA, sub I I I ,
124 pikol koffie.
De onderneming Tjandi Koesoema in de afdeeling Boeleleng op , bij 41 ondernemingen bezig, nl. bij 29 als eenige cultuur, eu
Bali verkreeg in 1899 3100 K.G. cacao en 25 000 stuks klappers. bij de 12 andere, nevens de teelt van eenig ander gewas (bij
7 tabak, bij 1 tabak en klappers, bij 1 enkel klappers, bij 1
fi LnAMwetèenfBÜagea gevestigd op gronden, bij natmtl rerkrrgrg
thee, bij 1 peper en bij 1 ramboeng of caoutchouc. Daal
v,m \orstni »! !i «Mei na in bel genei ten icirbestanr grinten
de bedoelde 11 ondernemingen thans naar de verschillende
inlandirhe rijles o( Inndsehnpnen.
landschappen eenigsziui anders zijn verdeeld dan over 1S98,
toen men er 42 telde, waren er blijkbaar enkele bijgekomen,
Umtrent de in de residentie Oostkust van Sumatra gedreven dnch ook eenige gesloten geworden. Hij 21 koffieondernemingen
landbouwindustrie op gronden, door inlandsche bestuurders bij viel in 1899 reeds te oogsten: de productie beliep 8077 pikol.
Van genoemde andere producten is alleen een oogstcijfer op
contract in concessie gegeven , werd aangaande de uitkomsten
van den oogst van 1809 in algemeenen zin reeds het een en ander gegeven ten aanzien van de proefaanplantingen van thee op
gezegd op blz. 31. Voor dien oogst waren in werking geweest TandjoengGoenoeng (in Langkat), hetwelk 750 K.G. beliep.
129 tabaksondemeraingen (15 meer dan het jaar te voren), nl. Van de caoutchouc-cnltuur werd, behalve — zooals gezegd —
4-5 in eigenlijk Deli, 10 in Padang en Bedagei, 86in Langkat, op één koffieonderneming (Pangkatan in Laboeau Batoe) ook
22 in Serdang, 5 in Aasahan . 6 in Batoe Bara en 1 in Tamiang, nog werk gemaakt op 3 tabaksondernemingen (Soengei Boeloe,
in welke laatste afdeeling de Deli-Maatschappij eene proefaan- Baiuboeng en Blidau in Padang en Bedagei). Op de tabaksplanting van 11 .velden" had ondernomen , doch daarvan slechts onderneming LanBoentoe (in Langkat) werden tevens peperde kleine productie van 55 pikol verkreeg, een resultaat dat de aanplantingen aangetroffen. welke in 1898 2150, doch in 1899
twee andere Maatschappijen , welke aldaar een vijftal land bouw- slechts 1400 pikol afwierpen. De ramehcnltnur, op 3 concessieconcessies verkregen hadden (verg. blz. 42), vooralsnog weerhield terreinen in Siak begonnen , leidde een kwijnend bestaan. De
van op groote schaal te beginnen. Echter zouden in 1900 in met allerlei variëteiten der ramehplant genomen proeven waren
Tamiang in 't geheel 400 velden worden beplant, waarvan de grootendeels mislukt. In 1899 werd op de onderneming Soa
resultaten beter gelegenheid zullen geven om nopens de ge- [ Kungas in Siak slechts 2000 K.G. rameh ingezameld.
Bchiktheid der gronden aldaar een oordeel te vellen.
In de residentie Kiouw en onderlioorigheden vermeerderde het
Blijkens bijlage A A A sub III werdbü al de 129 ondernemingen ;aantal op concessiecontra -ten berustende landbouwonderneminin 1899 geoogst :.87927 pikol tabak, terwijl in 1898 de productie gen met één. Boeroe genaamd , voor de teelt van getahpertja
had bedragen, bij 114 ondernemingen, 332 370 pikol. Deze ; en klappers, gelegen op het eiland Bintang of Rionw (afdeeling
laatste productie leverde, na aftrek van het uitschot, hetwelk Tandjong Pinang). I>e getah-aanplant, aangelegd zoowel op
ter plaatse werd verkocht, 234 845 balen u i t . tegen 201 223 opengekapt terreinr als in gedund bosch , hestaat nit op stomp
balen (volgens verbeterde opgaven) verkregen nit den oogst van gekapte boompjes an getah merah. Te Boeroe is in .September
1897. Op respectievelijk 1642 en 2248 balen na, welke te Bremen 1899 door de in 't vorig verslag (blz. 201) bedoelde Nederlandschter markt kwamen . werd alles hiertelande verkocht en wel: in Indische Gretahpertjja-Maatschappij tevens in werking gebracht
1898 199581 balen oogst 1807, en in 1890 232 602 balen oogst eene fabriek voor de uitpersiug van getahbladeren. Bij het einde
1898. liet inbegrip van achtereenvolgens 513 en 811 balen, des jaars was 48 00" K.G. getah bereid. De pluk der bladeren
afkomstig van de sub 3 . hiervóór genoemde erfpaohtaonderne- sreschiedt bij aanneming door ('hineezen en inlanders. Deze
Maatschappij bezit overigens eene proefaanplanting van getah
') Wijk ïis In idelaberichten hadden de verschillend tabaksoudernemingen op haar in 1898 verkregen concessieterrein Lingga op het gelijk
in de Zolder- en OostersfdeeUng van Borneo (daaronder dus ook die bedoeld namige eiland der afdeeling Lingga. Blijkens het vorig verslag
sab -S
' . hiervóór) in 1898 eene productie verkregen van T-JTS pakken, (blz. 199) was in 1898 aan een anderen ondernemer ook een
waarvan de te Amsterdam en te Rotterdam in 1899 verkochte partyen, respec landbonwcontract uitgegeven voor gronden in de afdeeling
tievelijk 4661 en 8621 pakken, ■« ioertUg hadden bedonsen f0,64 ra t 0,48
per '/« K.G. Voor her gewas Vi.|„ i.s;i7. waarvan In 1898 te Amsterdam4761 Battam. I'it perceel, Wilhelmina genaamd, 't welk de onder
en te Rotterdam 2197 pakken geveild waren, had de opbrengst dooreengeno- nemer voor de ananas-cultuur dacht te bestemmen . kwam in
men bedragen respectievelijk f 0,71 en f 0,68 pet 7i K.n.
1899 nog niet in ontginning. Van de 3 andere gedeeltelijk reeds
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in cultuur zijnde ondernemingen levert er één (Victoria in do
afdeeling Battam), waar de teelt van Liberia-koffta niet wil

dienst gebezigd werden. De rechtstreeksobe aanroeren Tau koelies
uit China, door middel van de tussehen Swatow (Zuid China)

gedijen, alleen ananassen op, terwijl de beide andere (Gading en
Soengei Lalah in de afdeeling Indragiri) vooralsnog hoofdzakelijk
gambier produceeren ; bij cei, daarvan werd voor't eerst tevens
eenige Liberia-kollie geoogst; verg. voormelde hijl. AAA , sub III.
In de landschappen Sambal fWesterafdeeling van Borneo) en
Koi'tei (Zuider- en Oosterafdeeliug Tan Borneo), waar het aantal
uitgegeven landbouwcontracten vrij talrijk is (zie blz. '.'2 hiervoor en blz. 98 van 't vorig verslag), hadden er nog slechts
weinige tot de vestiging van ondernemingen geleid , en van deze
weinige werden er in 1899, wegens de lage koffieprijzen, een
tweetal tijdelijk of voorgoed gesloten ; dit was het geval met
Lorong in Sambas en LoaTila in Koetei ; de ondernemingen,
waar het bedrijf'werd voortgezet, brachten peper, gauibier en koffie
op. Omtrent de geoogste hoeveelheden zie de aangehaalde bijlage
AAA. (Oe sultan van Koetei verkreeg van de voor eigen rekening
aangelegde aanplantingen van JLiberia-koffie in 189'.! ongeveer
100 pikol, welke kolfie in de schil verkocht werd a f 10 per pikol.)
Oe onderneming Tambon in het landschap Sanggar op Soembawa (gouvernement Celebes on onderhoorigheden) werd wegens
gebrek aan werkkapitaal gesloten , hoewel de daarvan afkomstige
tabak op de Europeesche markt gunstig moet beoordeeld zijn.
Of er in 1S99 nog geoogst i s . blijkt niet (in 1898 produceerde
Tambora 250 pikol koffie en 12 500 K.G. tabak)Bij de notenonderneming op Groot-Sangi(residentie Menado),
tevens bestemd voor de teelt van klappers, sago en pisang,
nam de productie nog geen groote vlucht. Van de in 1898 uitgegeven concessie voor gronden op het Saugische eiland Siauw
werd in 1899 nog geen gebruik gemaakt, en nopens de concessies
Paigar I—III in het landschap Bolang Mongondo (noordkust van
Celebes), bedoeld op blz. 92 hiei vóór, kwamen geen berichten in.
De exploitatie van bet eiland Batjan door de Datjan-Exploitatie
Maatschappij bleef van geringen omvang. De bodem van liet
eiland eigent zich niet voor de teelt van koffie. Uitvoer naar
Europa had niet plaats. Het visscheu naar paarlschelpen leverde
meer voordeelen op.
De productie der klapperonderueming op bet eilandje Kera in de
baai van Koepang (residentie Timor en onderhoorigheden) bleef
stationnair.

en Belawan (Oeli) varende stoomschepen , bestonden in 1899
uit 8<53S immigranten . tegen 5976 in 181'b, welke vermeerdering hoofdzakelijk hieraan was boe te schrijven dal Singapore
gedurende eenige maanden voor de immigratie uit Zuid-C'hina
gesloten was. Dom- tusschenkomst van het iiumigranteii-bureau
in Oeli keerden in 1899 1032 ontslagen werklieden meteen bedrag van s lifiO 124 aan spaarpenningen naar China terug. Oe
immigratie van Klingaleezen en Hengaleezeu bleet' stationuair,
doch het aantal naar Humatra's Oostkust gekomen NederlandschIndische inboorlingen was vrij aanzienlijk. Alleen te Belawan
kwamen 0950 Javanen en 1()39 Bandjareezen aan. Ten aanzien
van het werkvolk op de in dit gewest (in I.angkut) welkende
petroleumondernemingen blijkt alleen dat liet aantal bij een
4-tal p. m. 2400 bedroeg, wier landaard echter niet is opgegeven, terwijl ook niet blijkt, of met hen werkovereenkomsten
waren aangegaan , dan wel of zij in dagloon waren aangenomen.
Uit andere gewesten der buitenbezittingen zijn nopens de op
ondernemingen van land- of mijnbouw gebezigde werkkrachten
geen genoegzaam volledige eijferopgaven voorhanden. Slechts
behelzen de- voor dit gedeelte van het verslag ontvangen Indische
mede leelingcn in hoofdzaak het volgende.
Onder de contractkoelies der koftieondernemiugen ter Sumatra's Westkust zijn er velen, vooral Niassers, die zich, naafloop
van hun werkcontract, uit eigen beweging opnieuw verbinden,
Ten behoeve van een 8-tal ondernemingen in de Lampongsche
Districten (alleen die in de afdeeling Ommelanden van Telok
Betoog) werden in 1899 in dienst genomen 178 arbeiders, nl. 48
Javanen, 127 Soendaneezen (onder wie 5 vrouwen) en 8 Chineezen.
Van de 385 gedurende 1899 aldaar gedeserteerde koelies werden er 836 naar de ondernemingen, waar zij tehuis behoorden .
teruggebracht. Onder deze deserteurs waren 40 recidivisten.
Op de koffieonderneming Soeban Ajam in de afdeeling Tebing
Tinggi (residentie Palembang), waar blijkens het vorig verslag
(blz. 200) vele koelies waren aangenomen , die reeds bij hunne
komst op de onderneming in ongunstigen physieken toestand verkeerden, liet uit dien hoofde ook in 1899 de gezondheidstoestand
nog te wenscheu over. In den aanvang des jaars werden door verscheidere hunner bij bet bestuur klachten ingediend over slechte
behandeling. Ken door den resident persoonlijk ingesteld onderzoek leidde tot een tegemoetkomen door den helieerder aan de
grieven der koelies. Op de terreinen der Mijn bouwmaatschappij
Redjang Lebong voor de winning van goud, enz., mede in de
afdeeling Tebing Tinggi, werd Bewerkt grootendeels met koelies
uit West-Java en verder met Chineezen. Vooral in den regentijd
. heerschte onder het werkvolk nog tamelijk veel ziekte, niettegenstaande alle koelies vanwege de onderneming gevoed worden. Een Buropeesche geneesheer en twee ziekenoppassers (Amboineezen) zijn aan de onderneming verbonden. In den gezond'• heidstoestand van de koelie- op de petroleumondernemiug der
Snmatra- -Palembang Maatschappij te Bajoeng Lentjir (afdeeling
Iliran en Ban joeasin) kwam , sedert de komst van een Euro; peeschen geneesheer aldaar, veel verbetering , hoewel het ziekteen sterftecijfer nog steeds niet onbeduidend was . mede een
g.volg van den slechten physieken staat, waarin de koelies bij
aankomst op de onderneming verkeerden . en Tan het ongezonde
klimaat. De onderneming had een 700-tal Chineezen en ruim
! 500 Javanen in dienst. Omirent den gezondheidstoestand en de
behandeling der koelies op de ondernemingen der Moeara EnimMaatschappij , nl. op de raffinaderijen te Moear.i Pladioe (nabij
de hoofdplaats Palembang) en op de boorterreinente Kampong
Minjak (in de nabijheid van MoearaEnim) wordt gunstig gerapporteerd. Te Moeara PJadjoe is een Europeesch geneesheer
!1 en te Kampong Minjak een dokter-djawa werkzaam. Slechts
enkele gevallen van desertie kwamen voor.
Onder het Chineesche werkvolk bij de tinonderneming op
Singkep (residentie Biouw en onderhoorigheden) openbaarde zich
een tijdlang eene minder goede stemming, welke, blijkens een,
op last van den resident, ter plaatse ingesteld onderzoek door
den in het gewest bescheiden ambtenaar Toor Chineesche zaken,
niet zoozeer nas toe te schrijven, zooals aanvankelijk werd verondersteld, aan woelingen van geheime Chineesche genootschappen . dan wel aan ontevredenheid over de sedert kort met
het toezicht over het werkvolk belaste hoofden. Over de voeding
of over de behandeling door de beambten der onderneming werd
niet geklaagd. Sedert gaf bet werkvolk geen reden Tan klagen,
terwijl door den administrateur di r onderneming nauwlctrei.il
werd toegezien dat de Chineezen door de over hen gestelde

T. Arbeiden op ondernemingen van Itnd- (en niiju-) bouw.
Onder die gewesten der biiitenhezittingen , ten getale van lo
van de 17, waar z. g. koelie-ordonnautiën van kracht zijn , was
het weder alleen de residentie Benkoelen , waar ook in 1899
geen enkel werkcontract t«r registratie werd aangeboden. I n d e
12 andere der betrokken gewesten hadden de in 1899 en inde
twee voorafgegane jaren geregistreerde werkovereenkomsten betrekking tot het navolgend aantal werklieden (daaronder ook die ,
aangenomen voor mijnbouw- of mijnexploratie-ondernemingen).
1107.

Sumatra's Westkust
Lampong-sohe Districten
Palembang
Oostkust van Sumatra .'
Riouw en onderhooriijlieiien
Billiton
Wnterafdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafdeelioff van Borneo .
Celebos en ouderhoorigbt Ier. . . . . . '
Memi'lo

Ternate
Amboina
Totalen

.

iet

579
1 «08
62 8 4 3
5G3
78H
Cl)
1 102

1808.
147

464
2 808
.Ml 273
1 IIJ5
1 170
lil
1 OliO

1800.
113
200

2 411
60 061
787

093
16

208
38
373

21
303

1 1G8
4
512
11
380

iix.n'.i

«8 125

«7 086

768

Hoevelen zich onder deze contractanten bevonden van anderen
dan Chineeschen landaard is in de ontvangen opgaven niefc uiteengehouden.
De aanvoer van vreemde werkkrachten is, blijkens het voorafgaande overzicht, in geen gewest zoo aanzienlijk als in de
residentie Oostkust van Sumatra. Aldaar waren dan ook bij de
verschillende ondernemingen, bedoeld subü . hiervóór, in dienst
ongeveer 59000 werklieden (50 000 Chineezen en 8000 Klingaleezen) afkomstig van buiten Nederlandsch-Indië en p.m.85000
uit Nederlandsch-Indië zelf, meerendeels (op ruim een 3000-tal
Battaks, Gajoes en Maleiers na) afkomstig van den rasten wal
van Java . van Bawean en uit de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. Van dit totaal van omstreeks 94000 koelies waren
er 87 000 bij contract aangenomen, terwijl de overigen in dag-
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hoofden goad behandeld werden. Ondanki vooreene behoorlijke
uitoefening van den geneeskundigen dienst werd gezorgd, was
in 18i;o 19<i0 rle gezondheidstoestand onder hetwerkrollt minder
gnnstig dan in bet voorafgegane boekjaar, voornamelijk door het
toenemen va» berriberri. Als gemiddelde getallen worden opgegeven: werkvolk 1750 man; lieken 158 of 8.74 pet. (in de twee
voorafgegane boekjaren was hetziektecyferachtereenvolgens8.6
en 5.7 pet.). Het aantal sterfgevallen , in 1807/08 en 1898/00, bij
een e gemiddelde sterkte van 1058 en 2082 man, respectievelijk 153

en ;;i. beliep in 1800/1000 185. Gedurende laatstgenoemd boekjaar werden 556 te Singai ore geworven nieuwelingen aangevoerd,
en als ongeschikt voor den mjjnarbeJd teruggezonden 148 man.
Het mede vrij talrijke personeel (p. m. 1100 Chineesehe en 130
Maleisclu* en .lavaansche c.mtractkoelies) der sedert kort geopende
steenkolenonderneming Tjinako in het landschap Indragiri had
veel van berriberri en malaria te lijden. Üaar de onderneming
er oogenblikkeljjk niet in slaagde zich op andere wij/c behoorlijke
medische hulp te verzekeren . vroeg en verkreeg zij in 't laatst
van December 1899 de detacheeriug, <>p hare kosten, van een
officier van gezondheid , die ook de noodige aanwijzingen zou
kunnen geven omtrent hetgeen tot blijvende verbetering zal zijn
te doen. Gemelde detacheering, aanvankelijk voor één maand
door de Indische Regeering toegestaan, werd in Februari 1000,
op ver/.oek van den hoofdadministrateur der onderneming, met
een geluk tijdvak verlengd. Nopens bet werkvolk op dekoffietevens gambierondernemiugen Gading en &oengei Lalah, mede
in Indragiri. blijkt uit de ontvangen Opgaven alleen dat op de
eene 230 en op de andere II DOntractkoelies in dienst waren,
hoofdzakelijk Chineezen en voor een klein deel Javanen.
De berichten omtrent de behandeling van de mijnwerkers op
Billiton luiden steeds gnnstig. Voor dejielijke voeding en behoorlijke ziekenverpleging wordt veel zorg gedragen. De gemiddelde sterkte aan presente mijnwerkers (Chineezen) beliep over
het op 80 April 1900 geëindigde boekjaar 7184 Chineezen, waarvan 399 man (of 5.0 pet.) in de hospitalen der onderneming
werden opgenomen (ongerekend de minder crnsiiue zieken die
in de mijnen werden verpleegd) en 72 man (of ruim 1 pet.)
stierven (hiervan 31 in de hospitalen en 41 in de mijnen). Over
1898 99 . bij eene gemiddelde sterkte van 7028 man , beliep het
aantal hospitaalzieken 280 (3.7 pet.) en dat der overledenen 54
(0.7 pet.). Om andere redenen dan overlijden werden in 1899 1900
afgeschreven 130Ö mijnwerkers, waartegenover echter slechts
ruim een 800-tal in dienst werden genomen , nl. door werving
in China 260 man en verder door aanneming op Billiton van
voor eigen rekening aangekomenen, van oud-mynwerkers en van
in de mjjndistricten met passen of toelatingskaarten aanwezige
Chineezen. Onder laatstgenoemd aantal van 280 bospitaalzieken
waren 13 en onder de 300 in 1800/1000 47 lijders aan berriberri,
welke ziekt'1 nog steeds dom- nieuwelingen van Singapore wordt
in gesleept Wegens overtredingen werden in het jongste boekjaar
108 mijnwerkers voor den magistraat gebracht; van dezen werden
38 man . als verder hinderlijk voorde nujnploegen geacht, verwijderd Misdaden kwamen niet voor. De voor Billiton uitgevaardigde
koelie-ordonnantie (St. 1890 ir. 283) blijft uitmuntend voldoen.
De weinige land- en m jnbouwonderneiningen in de residentie
Westerafdeeling van Born^o werken nog op kleine schaal en
ten deele met inboorlingen (l)ajaks). Omtrent bet van elders
ten behoeve van die ondernemingen aangevoerde werkvolk zijn
ditmaal geen bijzonderheden vernomen.

In het gonvernementsgebied der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo waren op 5 landbouw- (tabaks-) ondernemingen werkzaam (de opgaat betreft vermoedelijk uit 1800)
382 Chineesehe, 121 Javaansche (onder wie 17 vrouwen). 3Maleisehe en 3 Bengaleesche koelie.-; eene andere onderneming aldaar
werkte met 33 contractkoelies, wier landaard niet is opgegeven.
Op exploratie-terreinen . alleen voor zooveel betreft die der mijnbouwmaatschappijen LoeëKatjang en Kahaijan, waren in dienst
00 Ma lureesche en 38 Chineesehe koelies. Over het algemeen
irgden de werkgevers voor voldoende geneesmiddelen. De
ernstige Kieken worden gezonden naar Amoenthai en Barabei
om door de officieren van gezondheid te worden behandeld.
Alleen op een 3-tal ondernemingen, die te ver van die plaatsen
af liggen, worden de zieken op de onderneming zelve verpleegd.
Op eene dienstreis in Maart 1000 bezocht de resident het etablisse- !
ment LoeëKatjang en vond toen aanleiding om eenige dringend \
noodige verbeteringen tegelasten, terwijl den assistent-resident ]I
der Doesoenlanden werd opgedragen op het aanbrengen daarvan
een wakend oog te houden. Van een 4-tal ondernemingen deser- !
teerden 167contractkoelies, van wie er 91 werden teruggebracht.

I Gestraft werden 20 koelies wegens desertie en 05 wegens onwil
I om te werken. Deze laatsten, in dienst van de tabaksonderneming BatoeMandi, zyn daarna weder aan het werk gegaan. In
bet landschap Koetei waren op uit. 1899 werkzaam : bij de Maatschappij „Oost-Borneo" 18.>, de „Xederhiiidsch-Indische Industriei en Handelmaatschappij" 063, de „Koetei-compagnie" 20, de

•BoekitPondok-Maatschappij" 30, de ,Tarakan Munbouwmaat-

scliappij " 00 en op de onderneming van pangeran MANOKOJ:80.
gezamenlijk 1322 arbeiders . waarvan 630 in den loop van het jaar
bü geregistreerd contract in dienst waren genomen. Wegens verschillende vergrijpen werden in 1899eefl 70-ta] arbeiders gestraft.
Oe loonen der contractanten waren over het algemeen billijk.
Eerstgenoemde Maatschappij, welke haar bedrijf belangrijk inkromp, bad geeu dokter-djawa meer in dienst, maar droeg de
geneeskundige behandeling van hare koelies (wier gezondheidstoestand in 1899 betrekkelijk zeer bevredigend was) op aan den
te Moeara Ijjawa gcvestigden Europeeschen geneesheer, in dienst
van de „Nedorlandsch-lndische Industrie- en Handelmaatschappij ". Voor de behandeling van zware zieken werd te genoeiuder
plaats een hospitaal voor 20 lijders in dienst gesteld. Onder het
werkvolk van laatstgenoemde Maatschappij telde men in 1899
gemiddeld 100 zieken per maand.
In de residentie Menado werden voornamelijk werkcontracten
geregistreerd ten behoeve van mijnbouw- en mijnexploratiemaatschappijen. De Chineesehe werklieden, voor dein de Minahassa gevestigde onderneming der nüjnbouwmaatscl'appij ,Totok"
aangeworven, bleken voor het meerendeel voor het aangenomen
werk ongeschikt. Ook hun gedrag liet veel te wenschen over,
zoodat velen wegens dienstweigering gestraft moesten wordeu.
Ter Noordktut van Celebes betroffen de in 1899 geregi>treerde
werkcontracten 190 Javanen en 2 ('hineezen . terwijl ten opzichte
van een met eeu aantal .Javanen gesloten werkcontract vooralsnog niet tot registratie werd overgegaan, omdat vermoeden
bestond dat misleiding der koelies had plaats gehad. Een der
werkgevers verzuimde registratie der door hem gesloten contracten niet alleen , maar loochende ook de door hem gedane
belofte van vrijen overtocht naar de plaats van aanwerving na
afloop van het contract. De werklieden hebben tegen dien ondernemer eene civiele actie ingesteld , terwijl ook strafrechtelijk
tegen hem werd opgetreden. Ten behoeve vau de in de afdeeling
Gorontalo werkende mijn bouwmaatschappijen werden verscheidene
koelies aangeworven , waaronder Chineezen , Javanen , Makassaren en enkele inboorlingen van de Talaut-eilanden. Van de
zijde der contractanten kwamen bij het bestuur geene klachten
in , en van de zijde der werkgevers slechts enkele malen ter
zake van desertie. De gezondheidstoestand van de koelies op de
onderneming van het ,Pagoeat-syndicaat" liet veel te wenschen
over; vooral kwamen talrijke gevallen van berriberri voor,
waardoor verscheidene koelies voor het werk afgekeurd en op
kosten van het syndicaat teruggezonden moesten worden. De
berichten nopens de werking der koelie-ordonnantie voor de
residentie .Menado (St. 1893 o". 17, juucto 1893 n\205) luiden
gunstig. Alleen wordt gerapporteerd dat de samenbrengingvan
koelies van allerlei landaard op eenzelfde terrein tot moeielijkheden en ongeregeldheden aanleiding geeft, zooals teSoemalata
bleek. Bij de ondernemers is er dan ook van bestnnrswege op
aangedrongen dergelijke samenbrenging van koelies van verschillende rassen , vooral van Makassaren met andere landaarden , zooveel mogelijk te vermijden.

13.

Bosch wezen.

In de residentie Palembang werd. ouder de leiding van een
opziener van het boschwezen (eerst in den aanvang van 1900
kon weder een houtvester derwaarts worden gedirigeerd) in 1899
voortgegaan zoowel met de indertijd bevolen proefaanplantingen
van tembesoe-hout (verg. o. a. het verslag van 1898, blz. 170)
als niet eene registratie der aanwezige boomen van die soort.
Dit laatste liep tegen het einde des jaars af, zoodat toen regelingen omtrent den aaukap van gouveriiemeuts-tembesoeboomen.
zouden getroffen worden. Voorts werd de proefexploitatie van
eenige onglenbosschen voortgezet, waartoe van het voor 1899
toegestane crediet van f 8000 werd uitgegeven f 0910. De exploitatie gaf van de zijde van hen, die dit werk op zich hadden
genomen . weder aanleiding tot m oei el ij kh eden , doordien deze
aannemen hunne verplichtingen niet nakwamen. Het meerendeel van het gekapte hout werd afgestaan aan den waterstaat
en de militaire genie, namelijk respectievelijk 105.8 en 7.5 M \ ,
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terwijl eene hoeveelheid van p. m. »>■• M'. publiek verkocht
werd en opbracht 1 3090, d. i. rtum f 51,00 per M*.
Ten aanzien Tan de reedi genomen en Dog aan de unie geitelde maatregelen tot bosehbehoud in il1' residentiën B a n k a en
Menado werd tedert bel medegedeelde in 't vorig verslag (blz.
201) niets n a d e n vernomen. Aan retributie wegens op Banka
krachtens vergunning gekapt hout (zie liet verslag van 1808,
hl/,. 170) werd in 1899 in 's land* kas t e M u n t o k f1850 gestort.
De in 't verslag van 1898 (bl/.. 171) aangekondigde zending
van ''en houtvester van Java naar 'Ie residentie Ternate heeft
geleid tot de indiening door dien a m b t e n a a r van een omvangrijk
rapport nopens den aard en den omvang van de natuurlijke
rijkdommen der bosschen op het tot het staatsdomein aldaar
hehoorende eiland Uioot-Obi. O m t r e n t het verder beloop dezer
aangelegenheid werd nog geen bericht ontvangen.
Insgelijks werd beëindigd de in het verslag van 1898 (blz. 170,
noot 2) besproken dienstreis van den aan P l a n d e plantentuin
te Buiteuzorg verbonden laiidbouwscheikundige dr. P. VAN R O V
EÜKGH , ondernomen met het doel o m , door plaatselijke aan
schouwing x.oo op als buiten J a v a . gegevens te verzamelen nopens
het voorkomen in het wild of als gecultiveerd van de planten
soorten , die goede caoutchouc en getahpertja leveren. De uit
komsten dezer zending . welke zich o. a. uitstrekt • tot XnidBumatra . Sumatra's Oostkust, den Riouw-archipel en eenige
streken van Borneo . zijn reeds gepubliceerd (verg. blz 102).
Op Sumatra en in den Riouw-archipel zijn of worden de
caoutchouc- en getahpertja-eultures hier en daar door particulieren
o n d e r n o m e n , zooals reeds is vermeld sub 3 . en 6". hiervóór.
Oat in enkele streken ook de bevolking het nut van bijplanting
van boomsoorten als de bedoelde en evenzeer van andere in het
wild groeiende plantensoorten . zooals van benzoë en rottau ,
begint in te z i e n , werd reeds ter loops aangestipt in hoofdstuk
C : van dergelijke bijplantingen toch werd gewag gemaakt iu
berichten uit Tapanoli (Sumatra's W e s t k u s t ) , .Manna (Benkoelen). P a l e m b a n g , Indragiri (Riouw) en Znider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Wat uit de voorhanden gegevens is op te maken omtrent den
omvang der door de bevolking aan de bosschen ontleende pro
ducten voor den wereldhandel, i s . voor zooveel het j a a r 1890
b e t r e f t , in den gewonen vorm ouder cijfers gebracht in bijlage
BBB. Op het verzoek van een Europeesch ingezetene van Buitenz o r g . om hem op nader t e regelen voorwaarden voor de w i n n i n g
van boschproducten ter exploitatie af te staan <\>- bosschen in
de afdeeling Kroë(Benkoelen), werd door de Indische Begeering
afw\j/.end beschikt (October 1899), omdat door e e n e i n w i l l i g i n g
van het verzoek de betrokken inlandsche hoofden beroofd zou
den worden van een deel hunner inkomsten en de bevolking
Tan een vo irnaam middel van bestaan.
Omtrent de exploitatie der bosschen voor het verkrijgen van
h o u t w e r k e n , van verf- en reukhouten of van brandhout zijn de
berichten schaarsch. Gouvernementsconcessies voor houtaankap
worden in de buitenbezittingen niet geëxploiteerd. In de resi
dentie Oostkust van Sumatra zijn eenige concessies van dien
aard door inlandsche bestuurders aan Europeanen uitgegeven ,
maar uit de ontvangen berichten blijkt niet iu welke mate
daarvan partij wordt getrokken. N o p e n s de houtkapconcessie
Paloh in het landschap Sambas (Westerafdeeling v.in Rorneo),
in banden van de liatavia-Borneo Mijn- en landbouw maatschappij,
is alleen gemeld dat in 1899 van het terrein der onderneming
werden afgevoerd 690 M*. h o u t . 1500 dwarsliggers en 701)00
sierappen. Aangaande de concessie der Batjan-Exploitatiemaat
schappij betreffende het eiland Batjan , welke concessie ook de
dammarbosschr'n aldaar o m v a t , bepaalt, zich het medegedeelde
tot hetgeen deswege onder 6 \ hiervóór is aangeteekend.
Op Unineesche, dan wel op inlandsche wijze gedreven houtkapperijen en zagerijen zijn vrij talrijk in de residentiën Riouw
en onderhoorigheden en Oostkust van Sumatra. Opgaven nopens
die in laatstgenoemd gewest ontbreken d i t m a a l ; uit Etiouw wordt
bericht dat het aantal in de afdeeling Ldngga 19 en in de af
deeling Karimon 14 bedroeg. Het van die ondernemingen afkomBtfce hout wordt in den regel naar Bingapore verscheept.
Aan lijne werkhouten werd , bljjkens de jaarlijks; he algemeene
handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië, in 1800 naar Nederland
en den vreemde uitgevoerd: van Menado voor een waarde van
f 42 710 aan e b h e n h o u t . en uit Timor voor eene waarde van
f 10528 aan wortelhont; voort- werd van Makasser en van
Koepang (Timor) naar buiten Nederlandsch-Indië uitgevoerd
voor eene waarde van respectievelijk f 10 589 en f17:102 aan
sandelhout. Ten aanzien van de verschepingen van houtwerken,
Handelingen der Staten-Generaal. Bjjlngen 1900—1901.

sierappen . enz. tusschen verschillende plaatsen in NederlandschIndië o n d e r l i n g , zijn geen cjjfers te verstrekken.
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Omtrent de sterkte van den veestapel in de buitenbezittingen
zijn geen voldoende gegeven- voorhanden. Beoefening van de
veeteelt, niet het doel om het vee zoo productief mogelijk te
m a k e n , bijv. voor /.uivelbereiding , vindt van de zijde der be
volking niet plaats. Hare veehouderij en veehoederij heeft geen
ander doel dan het fokken van werk- en slachtvee. Vooral het
eiland Bali behoort tot die s t r e k e n , waar dit bedrijf iu bloeien
den toestand verkeert, zooals reeds valt af te leiden uit het feit
dat de cultuur van g r a s s e n , om van andere gewassen voor bij—
voedering niet te g e w a g e n , er geen zeldzaamheid is en dat de
vermeerderde vraag naar Balische runderen , nu NederlandschIndië nog altjjd voor den invoer van Australisch vee tijdelijk
gesloten is (verg. blz. 95) ' ) , zonder noemenswaardige.! invloed
op de prijzen blijft. In 189'J werden van Bali ruim 16 00<> run
deren uitgevoerd, voor een groot deel naar a n d e r e s t r e k e n van
Nederlandsch- Indie.
Om in de residentie Benkoelen het tekort aan vee te helpen
aanvullen , belast het bestuur zich al sedert eenigen tijd met
aanvoeren van deugdelijk fokvee van J a v a , om het op gemak
kelijke betalingsvoorwaarden in handen der bevolking te doen
overgaan. Met het iu December 1898 voor dit doel nader begehikbaar gestelde crediet van f 9000 (verg. vorig v e r s l a g ,
blz. 202) werden in 1899 in drie zendingen a a n g e b r a c h t 85
r u n d e r e n deels van zuiver J a v a a n s c h of van zuiver Bengaalsch,
deels van gemengd ras (5 stieren en 80 koeien), benevens 20
zwarte wijfjes-buftels, deze laatsten uit de Ommelanden van
Batavia. Al deze dieren vonden koopers , en vooral verwacht
de residenl gunstige gevolgen van lipt op ruimere schaal aan
voeren van buffels.
I'it andere streken der buitenbezittingen zijn ditmaal nopens
den veestapel geen berichten i n g e k o m e n , die tot aanvulling
kunnen dienen van hetgeen ter zake in vorige verslagen is ge
zegd. Slechts zou k u n n e n worden aangestipt dat blijkens het
gewestelijk verslag van T e r n a t e kleine kudden halfwilde koeien
« o r d e n aangehouden voor rekening van de sultans van T e r n a t e
en T i d o r e , en dal op H a l m a h e i r a zoodanige k u d d e n ook worden
aangetroffen . die het eigendom zijn respectievelijk van de o. a.
op Zuid-Halmaheira handel drijvende Nederlandsche N i e u w Guinea Handelmaatschappij , en van de zendelingen op NoordH a l m a h e i r a , terwijl de resident van Timor bericht d a t op B o t t i
de radja van Termauoe en die van Dengka ieder een veestapel
van een 200-tal Madureesche runderen er op na houden.
De onder de rechtstreeksche leiding van een gouvernements
veearts voortgezette maatregel tot het beschikbaar stellen van
gouvernements-dekhengsten voor de verbetering van den paardenstapel in de Padangsche Bovenlanden (Sumatra's W e s t k u s t ) le
verde in 1899 280 veulens op, terwijl bovendien van de dekkingen
van 1899 nog p.m. een 300-tal geboorten in 1900 werden ver
wacht. Onder de veulens van de eerste generatie moeten, ver
geleken met de veulens verwekt door inlandsche h e n g s t e n ,
schoone exemplaren voorhanden zijn. Castratie van de mannelijke
p r o g e n i t u u r , zoo bericht de inspecteur voor den burgerlijken
veeartsenjjdienst . zal evenwel noodzakelijk zijn tot en met de
4de g e n e r a t i e , wil men er in slagen, evenals over eenige jaren
met betrekking tot de Preanger Regentschappen wordt verwacht
(zie blz. 157). ook ter Sumatra's Westkust een nieuw constant
paardenras iu h e t leven te roepen. Onder die castratie vallen
dan ook alle inlandsche hengsten . die ongeschikt blijken voor
het beoogde doel. Zoowel deze aangelegenheid , als het denkbeeld
tot aankoop van gouvernementswege van aan de bevolking, tegen
afbetaling iu termijnen . af te statie Sandelhout-merries waren bij
de Indische iiegeering in behandeling. Gedurende 1899 werden 5
nieuwe hengsten aangekocht; daarentegen w e r d e n , als voorde
voortteling onbruikbaar. 5 der aanwezige hengsten opgeruimd.
Ook in 1899 werd aan de Port de Kock'sche wedloopsociëteit
') De ander de noodige voorzorgsmaat regelen in de buitenbezittingen (uit!':iü ■ ■:-, Lombok) toeuelnten invoer van ander bnit**nl>'.ndsch vee
z MI . v«lgeni door den liMipecteur voor den l>urgerl|)l<en veearts niidienst verKantelde gegeven*, In 1899 brbb n bestaan dit 19795 stuks H 4 3(1 runderen,
-. ITi'.s varken en 191 schapenen eiien), waarvanin degewesten
At.i'l: en nnderboorigheden en Oostkn»! van Sumatra alleen 13 103 en -.'-"
. roder re»| tieveiyk 829d en 2758 runderen en 3O0 en 189buffel»):van
d
trige R709 -tuk- groot en klein vee vrer.ien voorzien da gen
L'alembang, Klouit . Banka en Westerafdeeling van Borneo.
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voor het uitloven van prijzen en premïën bij de door haar te
hoinli'ii paardententoonstelling eene gouvernementssubsidie van
I' IOO0 verleend, welke bijdrage, luidens de ingekomen berichten, all goed besteed mocht beschouwd worden.
II. MUM MI w.
De ontwerp-regelingen . welke mei hel oog op de invoering der
Indische mijnwet en de inwerkingtreding \sin hel Kon. beslui!
dd. 29 Juli '899 D . 29 (St. n . 297) noódig zijn (zie vorig verslag, bic. 208), bleven in Indië uog in bewerking.
liii eene circulaire van den directeur van onderwgs, eeredienst
en nijverheid dd. 15 December 1899 werden de betrokken hoofden van gewestelgk bestuur (de residenten van Soerakarta,
Djokjokarta, de Oostkust van Sumatra, Biouw en onderhoorigheden, rYesterafdeeling van Born°o. Zuider-enOosterafdeeling
van Borneo en Bali en Lombok) in kennis gesteld met de door
de Indische Begeering, met liet OOK op de mijnwet, aangenomen nieuwe modellen . overeenkomstig welke in die zelf'hc-turende landschappen, waar bet recht tot uitgifte zoo van vergunningen tol mjjnbouwkundige onderzoekingen en opsporingen als
van coneessiën tol luijnontginning oog niet krachtens overeenkomst berust bij het Gouvernement, de door de zelfbesturen
voortaan uit te geven vergunningen en coneessiën van dien
aard behooren te zijn ingericht om voor goedkeuring door of
vanwege de Regeering te kunnen in aanmerking komen. Bedoelde nieuwe model-akten, welke te Batavia voor het publiek
zijn verkrijgbaar gesteld, strekken ter vervanging van die. opgenomen in Bijl)]. St. nos. 47G9 en 5206.
In December 1899 werd door de Indische Begeering te kenueu
gegi ven dat eene concessie tot mijnontginning en evenzoo de
vergunning tot het doen van tuinbouwkundige opsporingen in
zieh sluit het recht niet alleen om. onder de daaromtrent gestelde beperkingen, binnen het vergunningsterrein boringen te
doen, maar evenzeer om aldaar, zonder nadere toestemming,
de voor de uitoefening van hel bedrijf onmisbare gebouwen ( ' n
inrichtingen te plaatsen, dit laatste nochtans met dien verstande
dat . waar bet geldt werken van permanenten aard ten behoeve
van mgneoneesaionarisBen, ingevolge art. 19 , 1ste lid , dermgnverordening van 1878 (St. n . 217a) recht van opstal vereiseht
wordt, en dat in sommige gevallen ook de oprichting van tijdelijke gebouwen aan beperkingen is gebonden . namelijk ingeval
daartoe beschikt moet worden over den bovengrond binnen of
nabij de grenzen van 'slands bosschen.
Waar door mrjnconoessionarissen of door bezitters "au vergunningen tot mijnhouwkundige opsporingen ten dienste vanspoelende boringen naar petroleum of dergelijke bitumineuse
Eelfstandigheden tijdelijk de beschikking gewenscht wordt
over water uit den Staat toebehoorende rivieren . bronnen of
leidingen kan. ingevolge eene bij gouv. besluit dd. 29 October
1899 n . 11 eensvooral ter zake verleende machtiging, de vereischte vergunning verleend worden door het betrokken hoofd
van gewestelijk bestuur.en wel tot wederopzeggens. doch voor niet
langer dan elke boring duurt en ouder de verder in elk bijzonder
geval noodig geachte voorwaarden, terwijl hij weigering of intrekking van de vergunning beroep op den Gouverneur-Generaal
is toegelaten. Deze regeling is te beschouwen als eene aanvulling
van die van 1895 (Bijbl. St. n°. 5081), waarbij het gebruik door
particulieren van water als bovenbedoeld , hetzij voor huishoudelijke doeleinden, hetzij voor bevloeiing of be weegkracht, afhankelijk is gesteld van eene vergunning van den directeur der
burgerlijke openbare werken.
5; 1. Difiist rilii hel iiujiiirrzrii.

Perwneet. Bij het einde van het thans te behandelen tijdvak
1 Juli 1899 t m uit. Juni 1900 bestond de actieve sterkte van
het korps mijningenieurs uit 14 hoofd- en verdere ingenieurs,
zijnde 1 meer dan op uit. Juni 1899. Bovendien werden op laatstgenoemden datum 1 en op uit. Juni 19002 mijningenieurs, als gedetacheerd bij de gouvernements-kolenontginning ter Sumatra's
Westkust, bij het korps voor memorie gevoerd.
In verband met de uitzending in 't laatst van 1899 van "2 can- i
didaat-mijuingenieurs, die de voorgeschreven theoretische en I
practiscbe opleiding (St. 189;! n . 22'JJ hadden voltooid . en de
aanneming eenige maanden te voren van 2 nieuwe candidaten, !
bleet het aantal der zieh op 'slands kosten voor gouverncmentsïnijuingenieur bekwamende personen bij het einde van 1899. |
evenals bet jaar te voren, II bedragen. Eén hunner kwam in
den zomer van 1900 beschikbaar ter uitzending, doch daar van
de jongelieden, die in dat jaar het diploma 15, bedoeld bij art.
05 der wet op het middelbaar onderwn's hadden behaald, in

AugnftUI weder een 2-tal als goiivernenients-mijncandidateii
werden aangenomen , steeg hierdoor her aantal der aanstaande
gouvernements-mijningenieurs tot 12. Van de 6 in 1897 en van
de 2 in 1898 aangenomen candidaten zal, naar bet zich thans
laat aanzien, de studietijd voor :< komen te eindigen in 1901 en
I voor 5 in 1902.
Op uil. Juni 1900 waren de werkzaamheden van bet korpi
mijningenieurs (dus ongerekend de 2 daarbij voor memorie ge*
voerde ingenieurs) verdeeld als volgt.
Aangezien de aan den chef van den diens! . den hoofdingenieur
dr. |{. ! •. M. \'i:i;ia.i.h . opgedragen geologische werkzaamheden
ook in het thans behandelde tijdvak nog niel werden beëindigd
(zie daaromtrent lager), bleef de waarneming van de bedoelde
functiën berusten bij den in anciënniteit op dr. VKEBSBI volgenden hoofdingenieur D. DB JONGII , wien één ingenieur was toegevoegd. De jongste hoofdingenieur en 5 ingenieurs waren bij
de tinwinning op Banka werkzaam; 8 ingenieurs, van wie de
oudste als leider fungeerde, waren belast met den dienst der
grondpeilingen . en een ingenieur der 1ste klasse hield zieh in
Menado op , als belast met eene geologische en tuinbouwkundige
verkenning van dat gewest, terwijl één ingenieur der 3de klasse,
laatstelyk op Banka werkzaam . doch niet begrepen onder de
bovenbedoelde 5, in Juni 1900 was aangewezen voor het instellen
van een onderzoek naar tinertshoudende gronden in de op blz
2'i -28 bedoelde landschappen V Kotta, III Kotta Kampar en
IV Kotta Moedik (Midden-Sumatra).
Het verdere personeel van het mijnwezen . als : topografen .
opzieners, boormeesters . machinisten, enz., bestond medio 1900
uit 35 personen in vasten en 25 personen in tjjdelijkeu dienst,
ongerekend nog 1 opziener, gedetacheerd bij de gouvernements*
kolenontgiuning ter Sumatra's Westkust. Bij laatstbedoelde onderneming waren verder werkzaam : 1 tijdelijk buitengewoon
niijnopziener . 1 opzichter en 1 commies der staatsspoorwegen, 1
tijdelijk machinist en 42 mindere geëmploieerden. Overigens waren
daarbij nog gedetacheerd I opzichter der werken tot bevloeiing
der Solo-vallei en 1 opzichter van den dienst van het boscbwezen.
Geschriften. Nopens zijne onderzoekingen met betrekking tot
de aardbeving te Soekaboenii (1'reanger Regentschappen) van 14
Januari 1900 en de aard- en zeebeving op Cenun van 30 September 1899 werd door den hoofdingenieur dr. VEHBBKK in den
aanvang van 1900 achtereenvolgens een , Kort verslag" uitge
bracht, dat in brochurevorm werd uitgegeven als extra-bijvoegsel
respectievelijk van de .Tavasche Courant dd 28 Februari en 13
Maart 19t'<'. Op gelijke wijze zag het licht (nl. bij de Javasche
Courant dd. 17 Augustus 1900) een in Juli 1900 door hem ingediend , Voorloopig verslag" over zijne lager te vermelden geologische verkenning van het oostelijk gedeelte van den Indischen
Archipel.
Over de ramp op Ceram handelt ook eene .Mededeeling" van
den met verlof hier te lande aanwezigen directeur van het Koninklijk magnetisch en meteorologisch observatorium te Batavia
dr. .1. P- VAN IU-K STOK. in de Verslagen van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afdeeling van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen te Am-terdam (vergadering van
25 November 1899).
Het verslag van den mijningenieur der 1ste klasse N. WING
EASTOX over het geologisch-mijnbouwkundig onderzoek van een
deel der Westerafdeeling van Borneo bleef nog in bewerking.
Van het . Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch OostIndië" verscheen, sedert de opgaaf in het vorig verslag, het 2de
deel van dv:n jaargang 1899 . terwijl voorts ook in particuliere
Nederlandsche en Duitsche tijdschriften eenige opstellen aan de
geologie en peJaeontologie van Nederlandsch-Indië werden gewijd.
De aan het hoofd bureau te Batavia samengestelde verslagen
van het mijnwezen over het 2de, 3de en 4de kwartaal van 1899
en het 1ste kwartaal van 1900 werden gedrukt als extra-bijvoegsel
der Javasche Courant van 17 November 1899 en van 9 Februari, 21 April en 3 Juli 1900.
Pakieonlologische, geologische ni mynbouwkundige ondersoeküigen
van gouvemementMwege. De opgraving van fossielen t e ï r i c i l i n d e
afdeeling Ngawi der residentie Madioen, in het belang der
palaeontologiscbe onderzoekingen van prof. dr. BI. EL F. T.
DUBOU , is reeds vermeld op blz. 102.

Het booronderzoek op Banka bleef over het algemeen goede
uitkomsten opleveren.
De in Maart 1899 door den hoofdingenieur dr. VKRHKKK ondernomen geologische verkenning van het oostelijk gedeelte
van den Indischen Archipel (zie vorig verslag, blz. 205) strekte
zich uit over verschillende eilanden van de gewesten Celebes
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De tinlevering over hel werkjaar 1899/1900 bedroeg 185974
en onderhoorigbeden, Meuado, Amboina, Ternate en Timor
en onderhoorigbeden. De reis liep eerst iu November 1899 af en pikol, legen 192978 piko] in 1898 99, welk laatste werkjaar
duurde alzoo negen maanden . d. i. byna tweemaal zoolang als | trouwens van laugeren duur was geweest, terwijl bovendien de
geraamd was. Sedert hield dr. VBBHEKK zich te Buitenzorg bezig in 1899 iii sommige mijndistricten onder eea deel dermijnwermet In-t bewerken van bet veraamelde materiaal en de samenstel 1 kers voorgekomen ongeregeldheden (verg. blz 32) op den mjjnling van bet eindverslag met geologische kaarten, enz. betreffende i arbeid gedurende hel thans besproken werkjaar niet zonder inzijne reis en betreffende z|jn onderzoek van Amboina in 1898. vloed waren gebleven. De voormelde hoeveelheid van 185974
De in den aanvang van 1899 hervatte geologische en mjjn- | pikol werd verkregen voor s.i.41 pet. uit de ontginningen der
bonwkundige verkenning van de residentie Ktenado wenl door Ute klasse, viior 11.79 pet. uit die der 2de en voor l.so pet.
den aldaar geplaatsten mijningenieur der Ute klasse M.KOFBE- uit die dei 3de klasse, terwijl de overeenkomstige cijfers in nel
voorafgegane werkjaar waren geweest 86.78, 11.81 en 1.46pet-;
BBBG geregeld voortgezet.
Door een der ingenieurs van den dienst der grondpeilingeu verg. daaromtrent de districtsgewjjze opgaven in tabel l van
werden geologisch
iderzoekingen verriohi bij Ngundjoek (Ke- bijlage 0 C 0 , welk overzicht tevens de gemiddelde inlevering per
diri). voor de vaststelling van de plaatsen waar artesische putten hoofd vermeldt.
zonden kunnen worden geboord, zoomede in de residentie .Japara 1 Op den voet van art. 5 § e van het betalingsreglement (St. 1891
in verband met eene voor Joana ontworpen drinkwatervoorziening. ii". 135, opeen ondergeschikt punt laatstelijk nog gewijzigd bij
St. 1899 n . 307) werd voor 124 van de 127 ontginningen der
Diepe grondpeilingm. Van de zeven op uit. Juni 1S99 nog onder | 1ste klasse, onder beding van terugbetaling bij de afrekening
handen zjjnde diepe grondpeilingen (zie vorig verslag, blz.205) van alle genoten verstrekkingen en voorschotten . de betaling
moe-ten er sedert een drietal worden gestaakt, namelijk die te per ingeleverden pikol tin op meer dan het normale bedrag van
TambakSoemoer (Krawang), waai- op eene diepte van 242 M. f 13,50 gesteld, en wel voor 3 op f 14, voor 3 op 1 15, voor
nog geen bronlaag was aangetroffen,— die ten behoeve van put 5 op f' 16, voor 9 op f' 17, voor 18 op f' 18, voor 1 op f' IS.50,
ii". Ivfl ter hoofdplaats Bandong(Preanger Regentschappen), waar voor 9 op 1' 1'.'. voor 21 op f' 2o en voor 55 op het maximum
zware rolsteen lagen verdere boring ondoenlijk maakten , — en van f' 2 1 . met bepaling tevens dat de op de mijnen rustende
die te Madjakerta (Cheribon), waar geen water, doch alleen schulden bij de afrekening zouden worden gevoerd voor memorie.
brandbaar gas werd verkregen. Daarentegen konden vier putten Intnsscben kwamen een 21-tal mijnen met de toegezegde beta
— één te Pasilihan (in 't vorig verslag genoemd bTarang Serangj ling niet toe, en moesten, niet toepassing van art. 7, al. 2 ,
in de afdeeling Tangerang (Batavia), een te Bibis (Madioen), van het betalingsreglement, met tegemoetkomingen tot een totaal
put n . 1 te Sitoebondo (Bezoeki) en put n". I te Kwaloe (Oost bedrag vau f' 62 819 worden bijgestaan. De 3 ontginningen der
kust van Suniatra)
worden afgewerkt niet een debiet van lste klasse, aan welke geene toezeggingen als de zooeven be
doelde waren gedaan, kwamen niet de gewone betaling uit.
respectievelijk 10. 60. 84 en 20 a 34 L. per minuut.
Van bet groot aantal nieuwe boringen , waartoe gedurende Voor één dezer 3 ontginningen, de diepste op Banka, was dit
bet tijdvak- 1 Juli 1890 t in uit. Juni 1900 werd overgegaan, i te danken aan de ruime toepassing van mechanisch transport
konden er reeds een zevental niet goed gevolg worden beëin door middel van hellend vlak en stoouiüer.
digd . namelijk die te Tondjong(Bantam), Tjiboeaja (Krawang),
De exploitatie van den op 1 April 1897 geopenden stoomtram
Demak in Samaraug (2 boringen), Wringin Auoin in Madioen , weg in Blinjoe wordt berekend over 1899 een voordeelig saldo
put n". I te Vgandjoek in Kediri en put n . III ter hoofdplaats i te hebben opgeleverd van f21612 (ontvangsten f' 32 346, uit
Padang (Sumatra's Westkust). 1 >e aldaar aangehoorde bronnen gaven f 10 734), tegen f'7722 in 1898 en f5545 in de laatste 9
leveren respectievelijk (50. 104. 7 5 . 62 20, 750 en 160 L per maanden van 1897. Deze voordeeliger uitkomst der tramrekening
minuut. Te Eendal (Samarang) kwam de eerste van een vijftal is toe te schrijven aan eene bij den aanvang van het exploitatie*
voorgenomen boringen, namelijk die in kampong Tempoeran, jaar (10 Februari 1899) in bet vrachttarief voor tin en rijst gein zoover gereed, dat de eigenlijke boringswerkzaambeden waren , brachte wijziging), waardoor de tinrekening der door de tram
afgeloopen en de put nog slechts behoefde te worden afgewerkt. , bediende mijnen niet langer ten koste van de tramrekening zal
Bij bet einde van gemeld tijdvak bleven nog onderhanden bo worden ireflatteerd.
ringen te Tamansari in .Madioen en ten behoeve van een tweeden
De toepassing van stoomkracht bij den ontginningsarbeid bleef
put te Ngandjoek in Kediri, op welke beide plaatsen reeds water- gunstige uitkomsten opleveren. Met inbegrip van de 16 in April
houdende lagen waren aangetroffen. Uit laatste was nog niet I 1899 aangebrachte, waren in 1899/190O in het geheel 57 stoomhet geval bij de overige in uitvoering zijnde boringen , ui. die te installatiën (locomobielen met centrit'ugaalponipen en stoomketels
Paroeng Pandjang (Batavia), Poerwakarta (Krawang), Gebang-ilir ! met pulsometers of' stoonilieren) beschikbaar, welke werden ge(Cheribon), Bangkallan (Madura) en verder voor put n . I\7< te . bruikt in 33 mijnen (8 in Blinjoe. 11 in Soengeiliat, 6 in Me
Bandong (PreangerRegentschappen), put n . II te Sitoebondo rawang en 8 in Pangkalpinang), met een gemiddeld aantal van
(Bezoeki). put n . IV te Padang en put n". II te Kwaloe. Laatstbe 5503 werklieden en met eene prodintie van 82 921 pikol t i n .
doelde boring geschiedde voor rekening vau den radja van Kwaloe. overeenkomende met eene gemiddelde hoofdelijke productie van
15.(>7 pikol, terwijl die voor al ds 127 ontginningen der lste
§ 2. Oouvernemenit-ontginiiimgn.
klasse te zamen gemiddeld 13.27 pikol bedroeg. De machinale
TinmijntH <i)i Jiuitka. Het exploitatie jaar 1890/1900. aangevan hulp kostte gedurende het exploitatiejaar 1899/190G voor 162 700
gen op 10 Februari 1899 . eindigde voor alle mijnen op 30 Januari stoomuren f 17*. • S7"J . hetgeen, omgeslagen over de levering der
1900, d. i. daags vóór liet Cbineesch nieuwjaar, toen al het ge betrokken 33 mijnen , overeenkomt met f 2.16' per pikol tin.
produceerde tin in de pakhuizen was ingenomen. I )oor eene over Van deze kosten werd f 74 244 door de mijnen betaald en f 105628
liet algemeen gunstige regeuverdeeling bleet' gedurende hetge- : (waaronder f 44 668 als afschrijving op de waarde van liet mateheele jaar nagenoeg overal voldoende werkwater beschikbaar, ■ rieel) voor rekening van den lande eenomen.
en hadden alleen de districten Blinjoe. Soengeiliat en Merawang
In de van Banka ontvangen opgaven wordt het genotene gein Januari 1900 te lijden van overstrooming ten gevolge van . durende ItiW 1900 door alle ontginningen der lste klasse gesteld
hevige stortregens.
i op f 3 009 761 . of gemiddeld f' 18,73 per pikol ingeleverd tin en
Berriberri vertoonde zich in betrekkelijk geringe mate. Gedu j f248,59 1 per ingeschreven werkman . tegen respectievelijk f 19,13
rende het behandelde werkjaar overleden aan die ziekte 34 man, j en f266,76 in 1898/99. Zooals gebruikelijk, zijn hierbij buiten
terwijl 162 man wegens berriheni naar Buitenzorg, Singapore j rekening gelaten de uitgekeerde premiën voor betoonden ijver,
of Cliina werden geëvacueerd, welke getallen in bet voorafgegane de uitbetaalde vergoeding voor niet in natura ontvangen rijst en
exploitatiejaar bedragen hadden 67 en 390. Aan andere ziekten het aandeel door den lande gedragen in de wervingskosten voor
en ten gevolge van ongevallen kwamen te overlijden 184 man , Ohiueeeche nieuwelingen, over 1899/1900 respectievelijk ten be
(in 1S98 99 2t>4), zoodat bij eene gemiddelde sterkte van achter drage vau f 77 728, f 49 99'» en f 18 695.
eenvolgens 14 212 en 14 336 man. de sterfte bedroeg in 1898/99
Wegens teleurstelling in het bedrijf Tan een 3-tal mijnen onder
2.33, doch in 1899 1900 slechts 1.52 pet.
ging de schuldenlast der ontginningen lste klasse in 1899/1900
De sedert 1895 werkende tijdelijke maatregelen in het belang eene kleine vermeerdering (het totaal steeg van f 45 404 tot
van de ziekenverpleging bleven steeds goed voldoen. ')
f 47 853).
Gedurende het werfjaar 1 Mei 1899 t/m uit. April 1900 werden
Gedurende bel kalenderjaar 1899 werden In de Eickeninricbtingen >op voor den mjjnarbeid slechts 1550 Chineesche nieuwelingen aanBanks verpleegd 44S8 nignwerken (200 all rectaal van uit. I8;i8 <n 4_ ::8
(tndnrcnde 1899 opgenomenen). Ili r\:m herttelden er I' 04. eerden geê"»*- j genomen (318 minder dan in het voorafgegane werfjaar), naeueerd «regens berriberri, lepra. ens. of deserteerden 95, overleden '.7 en j melijk 218 Lioetjoe's en 369 Haynam's tegen eene premie van
bleven op .Ut. 1899 n'>:.' i" verpleging 512.
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1) in, zoomede 570 Cotjioe's en 883 Koog-i's tegeneenepremie spoorweg ter Snmatra1 Westkust en van de Ombilien-kolenvan 8 85 per uiiiii, allen per wangkang rechtstreeks uit China velden" over 1899, waaraan bel volgende ontleend wordt.
op Ban ka aangekomen. I»*; werving kwam, tegen den dollar
De productie bedroeg in 1899 150508 ton stuk-en 30822 ton
koer! rau iets beneden f 1,18, op f 6 7 687 te itaan, waarvan gruiskolen, te zamen 181325 ton. tegen 149 434 ton in 1898. ')
f 54250, of t' :>"> perhoofd, voor rekening van de miiuen kwam, De winst op de verstrekking en den verkoop tier kolen (zie
en de reet, ad f bi;'>-!7, voor rekening fan <len lande genomen werd. lager) beliep, na afschrijving van f 224 4',7 op de aanlegrekeHet: aantal in de ontginningen der lste, 2de en 3de klasse uing, f 589891, tegen f 106675 in 1898, zijnde bij deze becij
ingeschreven werklieden, op 1 April 1899 respectievelijk 12280, fering niets opgenomen wegens rente, terwijl bij de kosten van
2147 en 18, of in 't geheel 14440 bedragen hebbende, wn>, | het personeel uitgaven wegens pensioenen . verlofstraktementen,
na aftrek van de verliezen wegens overlijden, evacuatie. terug ! enz. buiten rekening zijn gelaten.
keer naar China, veroordeeling wegen*misdrijven, ouderdoms
Van de over 1890 geldelijk verantwoorde 179(518 ton kolen
gebreken of overgang tot anderen arbeid . en na de indeeling van \ werd (zie tabel B van bijlage COC) aan particulieren verkocht
de bovenbedoelde 1550 siugkeh'^. zooinede van ongeveer 250 86067 ton (61988 ton Btuk-en 24099 ton gruiskolen), waarvan
Cbineezen die te voren slecht« als losse werklieden aan den mijn- 1284 ton op verschillende plaatsen langs den spoorweg en het
arbeid deelnamen, en van 101 inlanders die zich als kolenbran i overige te Eimnahaven. De stoomvaartmaatschappijen . Nederders beschikbaar stelden . op uit. Maart 190n gestegen tot 11 597, - land" en . Kotterdanisihe Ijloyd '' namen aldaar 44(548 en de
van wie er 12417 ingeschreven waren bij de ontginningen der
l s t e . J129 bij die der 2de en •">! hij die der 8de klasse. Op 180 , Koninklijke Paketvaartmaatschappjj'' 25570 ton in (onder
inlanders (kolenbranders) na, bestond deze sterkte geheel uit welke laatste hoeveelheid 20 411 ton gruiskolen), terwijl aan
Ühineezen, namelijk 2696 rlaynam's, 2338 Lioetjoe's, 2881 andere schepen en aan particuliere personen geleverd werd 14565
Eotjioe's, 2802 Kongsi's, 1065 Hakka's, L48 Hoklo's, (j.'»0 van ton (6987 ton meer dan in 1898), waarvan wegens verstrekking
aan vreemde schepen 10 200 ton (6844 ton meer dan in 1898).
andere stammen en 1777 op Banka geboren Cbineezen.
Tegen 1057 man in 1S98 . werkten in 1899 gemiddeld per dag
Te Djeboes en Blinjoe werd in 1899/1900 26 708 pikolonz ai ver 18(58 dwangarbeiders (1798 voor hel eigenlijke winnen der kolen
of van onzuiverheid verdacht tin aan omsmelting onderworpen en 7n aan aanlegwerkeu). Hoewel tijdelijke onttrekking van werk
(daaronder begrepen 53 pikol t i n . te Soengeiliut verkregen door krachten aan den mg narbeid zich niet in zoo sterke mate deed
het verwerken van den grond, ter plaatse «vaar in 1895en 1898 gevoelen ais in 1898 liet geval was geweest (verg. vorig verslag,
omsmeltingen hadden plaats gehad), welke hoeveelheid op hl*. 207). had de militaire expeditie naar de V Kotta (Middenleverde circa 25 8-1 pikol handelstin en ruim 10 pikol nog Snmatra), ten behoeve waarvan een deel der dwangarbeiders
niet geheel zuiver tin. zoodat door de omsmelting verloren ging moest worden afgestaan , terwijl aanvullingen tijdelijk achterwege
ruim 847 pikol tin , wanneer het residu buiten rekening wordt bleven , gedurende de maanden Juli-September toch eenige strem
gelaten. Omtrent de kosten dier bewerking zie tabel 11 van ming in de werkzaamheden ten gevolge. Het aantal vrije arbei
bijlage ('CC. Onder den op uit. Maart 1900op de stapelplaatsen ders op het werk (Niassers, Maleiers' en Chiueezen) bleef onge
op Banka aanwezigen voorraad van 279 636 pikol tin bevond zich veer gelijk aan dat der laatste maanden van 1898. Werd iu de
nog eene hoeveelheid van 30 013 pikol, welke, alvorens ver- eerste helft van dat jaar gemiddeld p"r dag met 190 vrije arbei
Bcheepbaar te zijn . eene omsmelting moes! ondergaan.
ders gewerkt en in de tweede helft met gemiddeld 4S5 . d. i.
De totale kosten in [ndië gevallen op hei in 1899 1900 inge Over het geheele jaar met 343 man per dag. over 1899 beliep
leverd tin, gerekend tot in de pakhuizen op Java, kwamen, hel gemiddeld dagoijfer 580, waarvan l87 bij de ontginning
volgens de berekening in tabel
II van bijlage OCC, den lande (opvullen, enz.) en 93 bij aanlegwerkeu. Bij de ontginning (met
te stam op gemiddeld f 21.1!7'1 per pikol. tegen f - t.9ö2') (ver inbegrip van transport), dus ongerekend den voor aanlegbeterde opgaaf) in 1898/99. Voegt men hierbij de verdere kosten, werken gevorderden arbeid, werden gedurende 1899 door
gerekend tot en met ^<'\i verkoop hier te lande . namelijk de dwangarbeiders en vrije lieden verricht 729 802 dagdiensten,
kosten van afscheping van Java. vervoer over /.>v en verkoop waarmede 181 C25 ton kolen verkregen werden. De productie per
hier te lande, laatstelijk ad f 8,87** per pikol, dan verkrijgt men dag en per hoofd was dus in 189i» 248 K.G., tegen260 K.G. in
voor het rereeuigd bedrag der kosten in [ndië eninNedei
1898, welke daling moet worden toegeschreven aan het steeds
over 1899 1900 gemiddeld per pikol t '27,81**, tegen f 27,25" gr.■ der aandeel hetwelk de afbouw met wederopvulling in de
(verbeterde opgaaf) over 1898
99.
terwijl
die
gemiddelden
stijgen
totale productie krijgt (verg. vorig verslag) en in den grooteren
tot respectievelijk f 27.9 tn" en f 27,87° wanneer uien van de afstand waarover het vervoer naar hei Beefhuia moet plaats hebben.
levering aftrekt bet op de omsmelting van sommige partijen
Zooals reeds op blz. 207 van het vorig ver-lag werd medege
geleden verlies aan tin. Volgens de verkooprekeningen(zie de bij deeld , werd de chef der kolenontginning in het najaar van 1899
i fdstuk )1 behoorende bijlage 0<') heeft het in 1899 hier re gemachtigd om te trachten, door tnsschenkomst van werflande geveilde Biuka-tin (16 565 pikol) bruto opgebracht f91,51'" agenten, een 000-tal. direct uit China aan te voeren ('hineesche
gemiddeld per pikol (in 1898 f 52,14**), hetgeen dus een voordeelig werklieden te verkrijgen. Hiertoe kon evenwel niet onmiddellijk
verschil overlaat vati f 63.57*° per pikol, tegen f24.77 3 'over het worden overgegaan, omdat vele Chineesche havens wegens peet
voorafgegane veilings- en levenngsjaar. Hierbij dient evenwel in besmet waren verklaard. Kerst in Januari 1900 kwant de eerste
:
t nog te worden gehouden dat bij de berekening van de kosten, bezending Chiueezen aan, en omstreeks 1 April waren er onge
in Indiê' Op het product gevallen, wat betreft de uitgaven voor veer 300 te Sawah Loento werkzaam.
liet bij de tinwinning betrokken Buropeesch personeel, alleen . Tegen de voor 1899 vastgestelde regularisatieprijzen (blijkens
liet betaalde aan bet op Banka actief dienend inijnporsoneel is t het vorig verslag, blz. 208, bij gouv. besluit dd'. 4 Mei' 1899
in aanmerking genomen , dus zonder te letten op kosten van n°. 2(5 op dezelfde bedragen als voor 1898 bepaald gebleven) : )
opleiding, uitzending, verlofstraktementen, pensioenen, enz.
werd in dat jaar aan den spoorwegdienst ter Sumatra's West
Her aantal gouvernements-tinveilingen (hiertelande) bleef ook i kust, aan andere takken van dienst en aan particulieren eene
voor 1900 op zes bepaald. De beide eerste, tegen het einde der totale hoeveelheid van 179 618 ton kolen verstrekt voor een ge
maanden Januari en Maart gehouden . bestonden uit 30220 en zamenlijk bedrag van f 2 280 981. Hierbij tellende eène boek30213 pikol. in overeenstemming met de bij de begrootiug voor
Volgens roorloopige opgaven beliep de productie gedurende >!i- eerste
genoemd jaar geraamde hoeveelheid van 180 000 pikol voor al j 8 i)
maanden van 1900 89 153 Ion.
de zes veilingen gezamenlijk In de tweede helft van Maart werd
!
> De drie voormelde ntoomvaartmiatschappl)en als groote afnemen beechter besloten — en daarvan aan den handel kennis gegeven —
om in elke der vier verdere veilingen p. m. 37500 pikol aan de ta Men dm voor de kelen, te l'.iiiinili 11 • n ireïeveid In <l<- hunker* der «die
per ion en ander particuliere afnemen aldaar f 14.
markt re brengen en dus de totale in 1900 te veilen hoeveelheid penBil, t det.i gouv.
besluiten dd. 16 Augustus 1899 nos. 30 en 81 «renten nog
te verhoogen tot 210000 pikol. In de tegen het einde van Mei regularisatieprifxen vastgesteld voor eenige ni.-uwe aanbrengplsatscn van
en Juli gehouden 8de en 4de veiling zijn dan ook opgenomen Ombilienkolen tan behoeve rau 'stands dienst, na wel voor KnJianget op
geworden 37766 en 37936 pikol. Als gemiddelde bruto opbrengst ' Madam (waar aanvoeren noodig «varen ten dienste der aoatverpakking) en
werd in de vier tot dusver gehoo len veilingen verkregen: per ! root de marinedepots te Kema(Menado), Am oina, TVraate, DorehtXieaw50 K.G. achtereenvolgens f 7';.:',''». f 79,67. f 81,23 en f84,43, Guinea) en Kan si si i nmor). Voor bedoelde nes plaatsen werden de pr|)ten
rooi 1899 bepaald op respectieveiyh f 19,90, r 80,ft . I 30,30, I 19.80, f88,30
zijn Ie per pikol f 93,45, f 97,36, f 99.27 en t 103,29.
en f :v2.."ii> per ton. Wegens vraêhlr van Emmahaveu naar bedoelde plaateen,
voor <■
t -1» daar van bet tot alt. I0ü> loopende aannemmgseratraei der Konhikhjke
la onder gemelde sommen begrepen respectievelijk
SlêenliolenoHlqinning nabij Samali Loenlo (Ombilien-kolenveldtn), In iPaketraartroaatachappO,
i is.-jr,. i | 8 , r 17.r,u. f JI> en t 10.
den loop van 1900 verscheen ter landsdrukkerij te Batavia het j 7.:.'.
Voor 1900 zijn de priiaen .nor particulieren te Emmahaven f 1 per ton
reeds aan de Staten-Generaal medegedeelde en ook in den handel honger gestild dan voor 18'J-S en 1899, en zin in gelijke mate de re.'ulariverkrijgbaar gestelde „Verslag der exploitatie van den staats- ' sati.iirijzt'ii voor de verstrekkingen aan het Gouvernement verhoogd.
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waarde van f 14 421 voor hetgeen de op uit. 1809 voorhanden
of „ v a r e n d e " hoeveelheid kolen meer bedroeg dan h e t „restant"
bij liet einde van 1898, komt men tot een bedrag van f 2 295105 ,
hetwelk als inkomsten op de exploitatierekening kim worden
u i t g e t r o k k e n , terwijl de uitgaven voor het winnen e n verroeren
van de kolen beliepen 1 1 l>'I 557, namelijk wegens aandeed in
de kosten der directie f 17 100, voor bet transport langs den
spoorweg i' 4 0 8 3 1 6 , voor opslag in depot en voor vervoer door
den Archipel f 898 102, en voor de eigenlijke winning der kolen ,
gerekend tot in den spoorwegwagen t e S a w a h Loento, f 5 7 8 0 8 9 ,
welke laatste zoogenaamde zelfkosten, met inbegrip van de aan
het personeel uitgekeerde premiSn, omgeslagen over de geproduceerde 181825 ton k o l e n , dus neerkwamen op f 8,16 per t o n ,
tegen f 2,87 (verbeterd cijfer) in 18''8. 'j Deze stijging der zelfkosten moet aan dezelfde oorzaken worden toegeschreven , welke
geleid hebben tot eene mindere hooldelijke productie.
Afgescheiden van de uitgaven voor het winnen en vervoeren
van de k o l e n , waarmede de exploitatierekening werd belast,
werd voor eigenlijke werken van aanleg in 1899 nog ditgegeven f 9 7 8 6 5 , waarmede het eindcijfer der aanlegrekening
dus vermeerderde. Doordien e c h t e r , zooals reeds gezegd i s ,
van die rekening op de winst- en verliesrekening f 224 457
werd afgeschreven, stond de waarde van het kolen-etablissement
te Sawab Loento en van het magazgn en den kolenstort met
sporen te Enimahaven op uit. 1899 te boek voor f 1 293256.
ï e u aanzien van den stand der ontginning met iiet oog op
de voorbereiding voor lateren afbouw, kan worden medegedeeld
dat bij het einde van 1899 voor afbouw gereed of door galerijen
blootgelegd was — in de mijnen Loento I I boven , Doenan
(lagen C en A) en W a r i n g i n I I I — 72GO00 ton kolen , eene hoeveelheid w e l k e , bij de te verwachten stijging der productie,
voldoende mag worden geacht voor ruim drie jaren , terwijl is
aan te nemen dat de hoeveelheid kolen , door de in dien tijd
te maken voorbereiding voor afbouw geopend , dit cijfer belangrijk zal overschrijden.
Ten einde de capaciteit van den spoorweg niet aan opvoering
van de kolen productie in den weg te doen staan , werd hef
noodig geoordeeld , en daaraan is reeds in 1899 begonnen , aan
verschillende halte-emplacementen en aan het rollend materieel
zoodanige uitbreiding te geven , dat de afvoer mogelijk wordt
van een wellicht eerst na drie of vier j a r e n te bereiken maximum
van 865 000 ton ' s j a a r s .
Daar het te voorzien was dat de voor den mijnbouw benoodigde houtvoorraden in de binnen bereikbaren afstand van het
kolenveld gelegen bosscheu uitgeput zouden raken , en de tot
dusver van bestuurswege beproefde cultuur in vrijen arbeid door
de inheemsche bevolking geheel onvoldoende uitkomsten heeft
opgeleverd (verg. het verslag van 1897 . blz. 227), is bij gouv.
besluit van 30 September 1899 n". 5b' de zorg voor het aanplanten
van mijnhout, onder toezicht, van den chef van den dienst van
liet bosch wezen op Java en Madura, geheel in handen gegeven aan
den dienst der k denontginning , in verband waarmede aan den
chef van laatstbedoelden dienst een opziener van het boschwezen
is toegevoegd, die a, la suite van zijn korps wordt gevoerd.
Iteeds werden de vroeger verlaten aan plantingen weder opgezocht en schoongemaakt en andere terreinen voorbereid voor
nieuwen aanplant. Voornamelijk zal worden getracht de heuvelruggen in de onmiddellijke nabijheid van het kolenveld te
herbosschen.
§ 3.

Particuliere

ontginningen,

enz.

Zooals uit het aan dit verslag toegevoegde overzicht (tabel 1
van bijlage DDÜ) blijkt, waren op uit. J u n i 190il van kracht
31 gonvernements-nujncoueessiën . 2 niet het karakter van concessie dragende „vergunningen"' tot w i n n i n g van delfstoffen ,
en 27 door of namens het (Iouvernement goedgekeurde mijneoneessiën . verleend door inlandsche vorsten voor zooveel zij het
recht daartoe nog niet aan het (iouvernement hadden overgedragen. Gedurende het tijdvak 1 Juli 1899 t / m 80 J u n i 1900
vermeerderde nl. het aantal gouveruements-concessiën niet 4 , d i.
met de petroleum-concessiëu (leger en Tanah Hferah op Madura ,
') Hij de berekening van de aelfkosteu over 1809 zijn niet neer. aoosli
in vroegere Jaren gebruikelijk was, de uitgaven verminderd met de vracht
en Uc kosten van losten, torteeren en opaenden ren uil Europa ontrengen
goederen, omdat bet juister wordt geoordeeld die uitgaTi n bj de bedoelde
berekening «•< I in aanmerking te brengen. Waren de uitgaven ook in 1890
on de aangegeven wijze verminderd, dan zou bet bedrag der selfkosten op
f 3,12 per ton zijn komen te staan.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1900—1901.

Djepon in de residentie Rembang en Caliwaroe in de residentie
Saniaran; (respectievelijk verleend bij gouv. besluiten van 6
September 1899 DOS. H e n 12, 16 September 1899 u . 15 en 29
Januari 1900 n . <i). terwijl dat der andere categorie t e n s l o t t e
2 meer beliep dan medio 1899 , doordien de in 1891 voorwaardelijk
goedgekeurde goud-concessie Kalindjau in het landschap Koetei
(Ziiider- en Oosterafdeeling van Borneo) om de in bjjlage D D O
vermelde reden kwam te vervallen (gouv. besluitdd. 1 November
1899 n . 2 8 ) , doch'■>nieuwe concessiën van kracht werden , namelijk de bruinsteen-concessie f e n g g o e n g e n de bruinkool-concessie
N a n g g o e l a n , beide in de residentie Djokjokarta, zooniede, in
het landschap Langkat (Oostkust van S u m a t r a ) , de concessie
Tandjong B n n g i n voor net winnen van aardoliën en andere
delfstoffen . resj e a tievelnk goedgekeurd bij de gouv. besluiten
van 12 April 1900 HOS. 22 en 23 ei. 18 April 1900 n". 2.
Op uit. J u n i 1900 waren nog verscheidene aanvragen om concessie tot ulijnontginning , of om goedkeuring van door inlandsche
zelfbesturen verleende concessiën, in behandeling. Op een ver; zoek van den voorloopigen concessionaris, den heer ft. D. VKElüEBK . om nogmaals uitstel te erlangen van den laatstelijk (zie
vorig verslag, blz. 208) tot uit. 1899 verlengden termijn , binnen
welken het bewijs was te leveren dat hij over de noodige fondsen kon beschikken voorde w i n n i n g van edele en andere metalen
in een mn'nveld der afdeeling X I I I en I X Kotta (Padangsche
B o v e n l a n d e n ) , werd bij gouv. besluit van 17 J a n u a r i 1900 n . 3 1
afwijzend beschikt. Deze re. ds van 1888 dagteekenende toezegging
van gouvernements-concessie kwam mitsdien te vervallen.
Terwijl nadere bijzonderheden omtrent de op uit. J u n i 1900
van kracht zijnde mijnconcessiën te vinden zijn in het bovenbedoelde overzicht worden hier n o g eenige aanvullende mededeelingen opgenomen.
Tin. De particuliere tin-ontginningen in Nederiandsch-Indië
bleven zich bepalen tot die der Billiton-Maatschappij krachtens
gouvernements-concessie. en die der Singkep-Maatschappü krachtens concessie van het inlandsen bestuur van Lingga-Itiouw.
Gedurende het op uit. April geëindigde boekjaar 1899/1900
werd op Billiton ingeleverd ruim 81 019 pikol tin (de zooge| naamde „administratieve p r o d u c t i e " ) , waarvan door mijnen en
werkploegen die gebrek aan kolenbosch h a d d e n , of te geringe
! productie leverden om het erts zelf te s m e l t e n . 12 798 pikol in
den vorm van e r t s , hetwelk ter verwerking naar Singapore werd
, gezonden. De „werkelijke p r o d u c t i e " , namelijk de hoeveelheid
I tin bn de sluiting van liet boekjaar reeds verkregen of nog te
verkregen uit bet iu dat boekjaar gewonnen e r t s , beliep 79 572
; pikol. Over het voorafgegane boekjaar was de „ administratieve
: p r o d u c t i e " geweest 91 912 pikol (daaronder 7632 pikol door
i sommige ontginningen in onversmolten staat intreleverd) en de
„ werkelijke productie " 93 603 pikol.
De. hoeveelheid van 79 572 pikol werd verkregen (volgens de
gemiddelde presente sterkte) door 6227 „ingedeelde", d. w. z. tot
de mijnploegen behoorende mijnwerkers (deelhebbers , koelies en
i kolenbranders), bijgestaan door gemiddeld 857 niet tot de niijn[ ploegen r e k e n e n d e , maar grootendeels te h u n n e n laste komende
] zoogenaamde . werkzoekenden ". 2)
Boeveel verkregen werd uit de op den gewonen voet — tegen
| betaling van f 20 per pikol tin — gedreven o n t g i n n i n g e n , en
| hoeveel uit de onder „toeslag" werkende mijnen, blijkt uit
! onderstaande opgaaf, welke ook tot het voorafgegane boekjaar
betrekking heeft.
1898/99.
1890/1900.
Gemiddeld
Werkelijke
Gemiddeld
Werkelijke
aantal „Ingeproductie
aantal „Ingeproductie
deelden"
(tajrfkoly).
deelden"
unjiikohH^
(zonderde
Gemid- (zonderde
Geinid^
a.g. werk- Totaal, deldper z.g. werk- Totaal, delil per
Koekenden).
hoofd, zoekenden).
hoofd,
i Gewone ontginningen 8 86S
52 900 18,48
2 48-2
43 0G9
17,35
; Quantum-ploegen. . . 8683
40708 11,06
o)8 746
30 503
0,74
6648
03 003 14,30
6 887
70 572 12,77
a) Hierbij , in afwijking van vroeger, al de leden der qiiantiiiiiploegen als
„werkenden" berekend, hetgeen wordt gezegd een verschil van ongeveer 10
pet. uit te maken.
Aan t i n b e t a l i n g e n toeslag kouden de „ingedeelde" mijnwerkers
geacht worden per hoofd genoten te hebben f 3 0 4 , tegen f316
'-) Over de mutatien en den gezondheidstoestand onder het mijnwerkerspersoneel zie blz. 104 hiervóór.
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in 1898 99 en f 306 in 1807/98. De toeslag bedroeg gemiddeld
f 61,55 per man en f6,81 per pikol, tegen respectievelijk f54,99
en f 4,82 in het voorafgegane boekjaar. De in 1899/1900 dooi
de mijnwerkers ingeleverde hoeveelheden werden met hen ver
rekend gemiddeld tegen f28,05' per pikol. welke gemiddelden
hadden bedragen in 1898 99 f 22,10 en in 897 o- f 22,51.
Het verzamelen van wolframiet werd voortgezet op de koelietertsvelden der mijn Lesak, distriet Boeding, uit kwartsader .
die, behalve tinerts , ook nog andere ertsen bevatten; wijders
werd in de mijn Batoebesi, district Manggar, een klein neet (34
katti) daarvan aangetroffen, zonder dat het echter gelakte door
boringen de ertsader te ontdekken. In het afgeloopen ontgin*
uingsjaar werd eene hoeveelheid van 575 pikol wolframiet en
318 pikol wolfram houdende slakken en ertsen gewonnen : de
wolframiet-prijzen waren dalende , doch nog loonend.
Een onderzoek naar de herkomst van het stofgoud in Brang,
district Tandjong Pandan. bleef zon.Ier gevolg; de aangetroffen
kwartsaders waren loos of nagenoeg loos. Evenmin, slaagd
Ie
pogingen om het magneetijzererts uit den GroenoengSli lar
(district Linggang) en het looderts uil de vallei naast den
üoenoengKlappaKampitPring (district Hoeding) in Japan of
China aan de markt te brengen.
Uitgenomen eeniue te Singapore te gelde gemaakte partgen,
zijnde het tin, verkregen uithet derwaarts verzonden erts, werd
het Billiton-tin , zooals gewoonlijk , te Batavia verkocht, doch ook
thans weder niet in publieke veiling, maar bij inschrijvingen,
welke aanvankelijk om de twee maanden (in J u n i . Augustus
en October). doch van November 1899 at', in verband mei Ie
stygende tinprijzen en ter opruiming van restant-voorraden,
maandelijks werden gehouden. Voor den verkoop was be
schikbaar 25150 en 85327 pikol, respectievelijk uitmakende
de restanten uit de oogsten [897 98 en 1898 99 (zie vorig ver
slag, blz. 209, noot 3), zoomede de levering van 1899/1900,
ad 81019 pikol, i n ' t geheel dus ruim 191496 pikol, of, na bij
vulling van de bij oaweging te Batavia bevonden overwiehten
van p. m. 180 pikol en na aftrek van ruim ï<> pikol wegen
Billiton verkochte of'om andere redenen af te schry ven hoeveel
heden, 191960 pikol. Hiervan werd te Singapore van de hand
gezet p. m. 11844 pikol, en te Batavia p. m. 104779 pikol, zoo
dat bij het. einde van het boekjaar onverkocht bleef 75337
pikol, zijnde p. m. ^;277 pikol uit de levering van 1898/99 en
ruim 67060 uit die van 1899/1900. Hij de negen te Bataviagehouden inschrijvingen werd achtereenvolgens een middelprijs
behaald van f81.19, f98,37», f98,89, f93.30, f70,65, f75,69,
f 9 1 , 5 6 , f 98,42 en f 93,57, of, in doorslag over de geheele
hoeveelheid, f' 91,24 per pikol, tegen f 60,12* ov< r het vooraf
gegane boekjaar. Vonr het te Singapore verhandelde tin kwam
de opbrengst, berekend per Java-pikol, neer op gemiddeld
f 94,39 in 6/maandszicht wissels op Amsterdam. ')
Zoowel ten gevolge van de hooge tinprijzen als door de oprui
ming van het uit vroegere oogsten overgehouden tin liet het
bedrijf der Maatschappij over 1899/1900 •ene winst over van
f6933784,88 (tegen f 280?625,16over 1898 99), in welk-winst
de Staat deelde voor r'... of f' 4333615,52, Tijdens de afsluiting
van dit gedeelte van het verslag was , op afrekening van deze
som , reeds afgedragen f2706666,67. Het winstaandeel van den
Staat over 1898/99 was f 1751640,72*.
Door de Singkep-TinmaatBchappij , ook genoemd op blz. 168 164
hiervóór, werd gedurende het boekjaar 1 Juli 18991 m 30Juni
1900 uit de in bewerking zijnde groeven verkregen ene hoe
veelheid erts . gelijkstaand
t 9153 pikol tin. Hierbij kwam nog
111 pikol wetrens levering door Maleiers en nawassohers en 269
pikol afkomstig van een door de Maatschappij geëxploiteerd ter
rein in Kedah (Malakka), zoodat de levering of,administratieve
productie' — welke ditmaal gelijk was aan de .werkelijke pro
ductie" — te staan kwam op 9583 pikol. tegen 11144 pikol over
1898/99.
Voor den verkoop (te Singapore) bestemde de Maatschappij in
1899 1900 het restant van den oogst van 1898 99 . ad 2199 pikol.
benevens 7794 pikol uit den oogst van 18991900, tezamen dus
9903 pikol. De totale opbrengst beliep f 727913. terwijl een algeïneene middelprijs werd verkregen van s 78,28 per Straits-pikol
(60,17 K.(T.) . overeenkomende met f' 76,37 per 50 K.O.

I)i winst- en verliesrekening der Maatschappij wees over
1899 1900 een voordeelig saldo aan van f 384204, tegen f371602
over 1 SOS 99.
Slrcn- M bruinkolen. Het aantal der voor kolenwinning in concessie afgestane mfa'nvelden vermeerderde gedurende het behan
delde tijdvak met één (de concessie Nanggoelan in Djokiokarta)en
steeg dus tot 10 (2 op.lava. 1 in Palembang, 1 in Indragiri en 6
in de Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo), daaronder ook ge
rekend enkele eoncessiën. welke niet uitsluitend tot kolenwinning
betrekking hebben. ') Slechts bij een drietal dezer ondernemingen
werden kolen geproduceerd, namelijk bij de op kleine schaal
«verkende onderneming Bahangan in Palembang, welke in 1899
205* ton kolen verkreeg (tegen 8 8 ' in 1898) , bij de onderneming
Mathilde of Balik Papan in het landschap Koetei (Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo), waar echter petroleum-exploitatie
hoofdzaak is en de geproduceerde kolen uitsluitend weiden ge
bruikt voor het stoken van de eigen stoomketels , zoomede bij
de onderneming der l Oost-Borneo-Maatschappij", mede in ge
meld landschap, waar in 1899, ten gevolge van gebrek aan het
noodige werkkapitaal, sleehts 3910 ton kolen werd verkregen
(tegen 15 221 in 1898). makende, met inbegrip van het restant
on uit. l s 9 8 , eene totale hoeveelheid van 4102 ton, waarvan
afgeleverd werd 8259 ton , met eene bruto opbrengst van f'35060,
01 per ton f 10,76.
Petroleum. Op lava en Madura waren op uit. Juni 1900 14
petrolenm-concessiën van kracht (tegen 10 on den overeenkomstigen datum van 1899). van welke er echter een viertal
gedurende 1899 niet ofnog niet in exploitatie waren , namelijk de
Grrobogan-concessie in Samarang, Goenoeng Sari in Soerabaija ,
zoomede Geger en Tanah Merah OJJ Madura, terwijl er één (Kaliwaroe in Samarang) eerst begin 1900 werd verleend. Op Dadoengan in Soerabaija bleven de boringen tot dusver zonder
gunstig resultaat, terwijl op Djepou in Remb;ui^ nog wel geen
product was verkregen, doch reeds eene spuitende bron was aanoord. Klantoeng-Sodjomerto in Samarang, waarvan het pro
duct, — bij gebrek aan eene pijpleiding naar de te Samarang
opgerichte raffinaderij — in 1898 in ruwen staat (aan de omwo
nende inlandsche bevolking) werd verkocht, zag zich in 1899
tot uitvoer van geraffineerde petroleum in staat, en wel tot eene
hoeveelheid van 6985 units (kisten a 87.8 L.). terwijl de in
handen der Dordtsche Petrolenrumaatschappij zijnde concessie
terreinen Djabakotta, de Twaalf dessa's, Lidah-koelon en Metatoe
in Soeraban'a en Panolan in llembang, buiten de bijproducten,
eene gezamenlijke productie opleverden van 1642 780 units
lichtpetroleum ' ) , tegoii 1490338 units (verbeterde opgaaf) in
i8. Door Tinawoen in ELembang werd in 1899 ;!:J712 928 L.
ruwe olie verkregen, tegen 2311S0I4 L. in hetTOorafgegane jaar.
Van de petroleum-concessiën in de buitenbezittingen, welker
aantal in het behandelde tijdvak met een (Tandjong Bringin in
het landschap Langkat ter Oostkust van Snmatra) vermeerderde ,
leverden de 2 zich in handen van de pNederlandsoh-Jndische
Indnstrie- en Handelmaatschappij" te Amsterdam bevindende
ooncessiën in het landschap Koetei ter Oostkust van Borneo,
met namen Louise of Sangga Sangga en Mathilde of Balik Papan,
in \^W 30987 ton ruwe en 265 ton geraffineerde olie (in 1898
ruim 3600 ton ruwe olie). De .Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot exploitatie van petroleunibronnen in NederlaudschIndië , welke in 1898 over 4 concessieterreinen (in Langkat)
beschikte en toen uit één daarvan —Telaga Said—de aanzienlijke productie van 5479694 units verkreeg, won in 1899 ook
eene geringe hoeveelheid uit een tweede concessieveld — Boekit
Mas — • doeb daar het rendement der putten op eerstgemeld
terrein gestadig afnam , kwam liet totaal voor 1899 slechts te
staan op 1 806 368 units (1ste halfjaar 994193 en 2de halfjaar
175). ") Op de terreinen Besitang en Aroebaai. zoomede op
de in 1899 verkregen eoncessievelden Simpang Kiri en Simpang
Kanan in Tamiang werden in 1899 ra uwege dezelfde Maatschappij
werkzaamheden verricht, welke vooralsnog niet tot productie

-) Onder de laatstbedoelde 6 eoncessiën zijn tlians nok, in afWjfking ^au
de optant' in 't vorig verslag (bis. 210). in aanmerking gebracht Ue in de
eerste plaats respeetieveiyk voor diamant- en voor goadwiBniog aitgegeven
conci'ssiën Goenoi UK Lawak in de gosvernenraiitsaideeling Hartapoera en
Helak in het landschap Koetei.
3
') Ter vergelijking net de ttamarkt te Batavia, waar contant betaald
i Hiervan In het Ute halfjaar 775 880 en in het 2de halfjaar 866 000.
wordt en ilie dus ongerept , rS pet. achter ii, dient bedoelde Singapore-prtjn Volgens roorloopige opgaven zon in liet esnte semester ïtion verkregen zijn
no;: verminderd met i '_',..) «regens nitvoerrecht. In het thani !>■ handelde eene prodnctie van B82000 units.
boekjaar hebben dus de Batavia-tinveikoopen gunstiger marktnoteeringi n
*) In de eerste /.es maanden van 1900 daalde liet cijfer tot 07040'; units.
getroffen.
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leidden. Van de 5 andere concessie*!] in Langkat werd de reeds
vermelde concessie Tandjong Bringin eerst in [900 verleend , pro"
duceerden Boeloe Telang in 1891 166578 en Boekit Tinggi 24881
units liohtolie (in 1898 respectievelijk 8<>00 en nihil), terwijl
op Lepan de boringen tot dusver geen gunstig gevolg badden
en op Poeloe Kompei met de werkzaamheden nog geen begin was
gemaakt. Bij de in het bezit der iPetroleummaatschappij Moeara
Enim" zijnde concessiën Moeara Buim en Baba! in Palembang
kon in 180!> nog niet tot het zuiveren van de in ruimt mate
verkregen ruwe olie worden overgegaan , daar de raffinaderij eerst
in Januari 1900 gereed kwam. Naarmate de bij de zuivering on
dervonden moeieljjkheden overwonnen werden , kon , voleen- het
in .luni 1ÖU0 door den directeur dei Maatschappij uitgebrachte
jaarverslag. de productie van lichtpetroleum geleidelijk van *">*».T<)
units in Januari tot 124300 in Mei worden opgevoerd. In "t
geheel werd in het eerste halfjaar eene hoeveelheid. van 490 800
units verkregen. De Petroleummaatflchappij Sumatra-Palembang ,
in wier handen zich de anderepetroleumconcessie in Palembang
bevindt, en die hare raftineer-iurichting einde November 1898
in werking bracht, produceerde in December 1898 24505, in
1899 7i!ó -41 en iu de eerste helft van 19'1!». volgens de gepu
bliceerde maandopgaven, 505 000 units lichtpetroleum.

Kliripan in Djokjokarta, waar respectievelijk 2310 K.G. joodkoner (in 1898 2628 K.(i.) en 1888 ton mangaan-erts (in 1898
4800 ton) werden gewonnen Op Goenoeug Lawak in de afdee*
ling Martapoera der residentie Znider- en Oosterafdeeling van
Borneo, waar diamanten het hoofddoel der exploitatie vormen,
was men met voorbereidende werkzaamheden bezig.

') Onder iV- 11, waarop in 't vorig verslag (bis. 210) gedoeld is. wai
niet ■edegerekead de in noot •_' op de voorgaande bla. genoemde o. a. tevens
voor kolenwrnning uitgegeven eonceiiio Ifelak.
!
) in bel begin van 1900 is op Totok een aanvang gemaakt met het
stampen van bel • rts. Tot uit. Hel was verkregen voor eene waarde ran

Eene statistiek betreffende de sedert de afsluiting van bijiage
EEK van het vorig verslag (uit. Mei 1890) tut uit. Mei 1900
van kracht gebleven eu van kracht geworden vergunningen of
overeenkomsten tot mijnbouw!.e dig onderzoek wordt aange
troffen in tabel 11 van bijlage DDD. Terwijl in \>'.'1 en is08
respectievelijk 8478 er, 6187 aanvragen tol het doen van mijnbouwkundige opsporingen inkwamen, werden er in 1899 slechts

)5 4. Inlandtche ontginningen.

Aan de voor de samenstelling van deze paragraaf gediend
hebbende gewestelijke bijdragen omtrent „Mijnbouw" valt het
volgende te ontleenen.
Sedert medio 1899 hield zich een deel der Maleisehe bevolking
van Timon op de westkust van het eiland Koendoer (afdeeling
karimon der residentie Biouw en ondt-rhoorigheden) bezig niet
het winnen van tin. De exploitatie geschiedde met gebrekkige
hulpmiddelen en was van weinig beteekenis. De productie bedroeg p. m. 6 pikol per maand.
De in land acne en Chineesche gondgraverüen en wa-seherijen
in de Westerafdeeling van Borneo /.ouden in 1899 hebben op
geleverd I9l6 thail vi n ongeveer 54 gram (tegen 2I973/4 thail
in 1898 en 1820'/, thail in 1897), waarvan 1255 thail werd
Gum! en tüver. \'VA\ de on alt. .luni 1899 van kracht zijnde gewonnen m de afdeeling Sambas (in Pamangkat 126'/., in Sing12 ') mijnconcessiën (alle in de bnitenbezittingen), welke in kawang 4 7 9 ' 2 . in Lara en Loemar 610 en inSeminis89thail),
we] door 5'.>7 personen, in den zin van de voor dit bedrijf
hoofdzaak de winning van goud ten doel hebben, kwam er, en
1
■ Iden Ie verpachte belasting (zie St. 1862 u . 134) te verdeden
zooals reeds werd vermeld, één (Kalindjau in het landschap
Koetei) te vervallen. Twee van de overige 11 , nl. Melak, mede in -57 leden van mgnvereenigingen. V2'-i alleen werkende goud
in Koetei. en Sauibas-rmer-ooiicessie n". 1 in Sambas, werden zoekers en -17 z. g. nawi sscners. De overige (501 thail waren
in 1899 niet geëxploiteerd, terwijl men zich op de terreinen van hoofdzakelijk afkomstig uit Sintang, en verder uit Sanggou (met
de concessiën Sambas Gold Mines, West-Borneo Gold Field, Sekadou), Landak, Tajan, Mampawa en Mandhor, namelijk tot
Ban Pin San en Emmaville (alle mede in Sambas) en op die van hoeveelheden van respectievelijk 350, 180. 7 5 , 3 2 , M en 10 thail.
de concessiën Soemalata ii en Totok in Menado nog met voor- De marktwaarde van het goud schommelde tusschcn f 7o en f84
loopige onderzoekingen of andere werkzaamheden van voorbe- per thail. In <le residentie Z ader- en Oosterafdeeling van Borneo
reidenden aard bezig hield. -) Daarentegen werd op Lebong Donok werd in de onderafdeeling Tanahlant (Martapoera) — zie 1omtrent
in Palembang. toebehoorende aan de , Münbouwmaatscbappij de daar werkende goud pacht St. 1896 n . 95 — p.m.9» jthail
goud gewonnen, waarvan de waarde gemiddeld f 74 per thail
Etedjang-Lebong", zoomede op 8oemalata 1 en Paleleh in Men
respectievelijk in handel' van de .Mijn bouwmaatschappij Soema- bedroeg. Volgens de opgaven der tolkantoren op Borneo vertelata" en de „Nederlandse-Indische Mijnbouwmaatscbappij ", in genwoordigae de wa-rde van hef van daar uitsluitend naar Singa-!
1899 krachtig gewerkt. Eerstgemelde Maatschappij kwam in No por >) uitgevoerde goud in 1899 slechts f2450, tegen f 21 000 in 18'- 8.
In de residentie Menado was de goud ontginning door inlan
vember 1899 gereed met installatiën voor de extractie van de
ede'e metalen uil de ertsen en produceerde in December p i. ders onbeteekenend en de opbrengst niet onder cijfers te brengen.
10 K.C'. g..ud en p. m. 57* K.G. zilver, Gedurende Januari t/m De winning geschiedde door ondiepe mijnputten en door was:; in de rivieren
Mei 1900 werd op Lebong Donok gewonnen ruim 77 K.G. goud
De productie van (ie inlandsche diamantwinning in Landak
en circa 542 K.G. zilver. De heide andere ondernemingen be
paalden zich. in afwachting van het in werking brengen barer (Westerafdeeling van Borneo) zou, volgens schatting, in lbi9
installatiën , hetgeen in den loop van 1900kon worden tegeinoet- hebben bedragen 1072 karaat, tegen achtereenvolgens 1190 en
gezien, nog tot her verschepen vau de ertsen naar Europa. 1950 karaat in 1897 en 1898. Het meerendet] van de gewonnen
Soemalata 1 verkreeg in 1899 aan erts p m. 50 ton (a 1000 diamanten bleef onder ' , karaat: er zou echter ook één diamant
K.G.), bevattende gemiddeld 80 gram goud per ton, en400tou van L8 karaat gevonden zijn. Het graven en wasschen van dia
van minder ge'.ia'.te, terwijl van Paleleh gedurende 1899 ver manten in de afdeeling Martapoera (Zuid«r- en Oosterafdeeling
scheept werd 238 ton erts . met een gemiddeld gehalte van 188 van Borneo) ging . ''oor «ie toevallige ontdekking van eene nieuwe
vindplaats, belangrijk vooruit. Steenen van proote waarde wer
gram goud en 497 gram zilver per ton, terwijl bij bet einde
jaars nog in voorraad (opgestapeld) bleef 2605 ton erts van den echter niet gevonden, doch de arbeid was over het algemeen
minder gehalte. Volgens opgaven over de eerste vijf maanden loonend en leverde Ran velen een middel van bestaan. In ver
van 19C0 vertegenwoordigden de toen van Paleleh verscheepte band met een en ander bracht in 1899 het debiet van de be
194 ton erts ruim 38 K.G. goud en 90 3 K.G. zilver. Met het trekkelijke licentiën (zie omtrent de nieuwe regeling dezer aan
toepassen op gemelde onderneming van het amalgamatie-proces gelegenheid blz. 130) dan ook f 2202 op, tegen f 431 in 1M'8
op de minder rijke ertsen werd in Maart 1900 aangevangen en en f 1161 in 1897.
De inlandsche kolendelving in h< landschap'Salimbou (afdee
daarmede tot uit. Mei eene productie van circa 29 K.G. goud ver
ling Sintang van de residentie Westerafdeeling van Borneo)
kregen.
leverde in 189!» ongeveer 195 ton op (tegen 300 ton in li-98),
Andere, niel reeih genoemde dei/stoffen. Op het meereudeel van welke hoeveelheid grootendeels bij her gouvernementsdepöt te
de voor de winning van de tot deze rubriek te brengen mineralen Sintang werd ingenomen. Wat de Zuider- en Oosterafdeeling
uitgegeven eoncessieterremen , in April 1900 vermeerderd met van Borneo betreft, worden voor inlandsche rekening kolen ge
de broinsteen-eoncessie Penggoengin Djokjokarta, werd in 1899 dolven door de inlandsche bevolking in de afdeelingen Doesoenniet gewerkt. Evenmin werd gebruik gemaakt van de twee het landen en Martapoera, zoomede op Poeloe Laut. Deze kolen
karaktervan concessie dragende , vergunningen" voorde winning vonden grif afzet tegen f 7.50 per ton.
respectievelijk van kalksteen in Kadee en van kaolin (porseleinaarde) op Banks. Product werd alleen verkregen bij de jodiumJ; 5. Vergunningen en overeenkomsten tot mijnbouwliundige
concessie (lenoek Watoe in Soerabajja en de broinsteen-eoncessie
opsporingen.

I' 8000 aan goed. Door verbetering van ■ !< extnietie-metbode hoopte me'i <le
productie weldra belangrijk te kunnen opvoeren.
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rordi afgevoerd. Men in dezelfde afdeeling Grissee op het ter1250 ingediend, doch in de eerste ijl' maanden van 1900
D van de weduwe A. ('. E. BABTELS geb. BUYN' ingesteld
het aantal weder, en wel tot 047. Het groot aantel op zelfbeiturende landschappen in het gouvernement Celebei en ouder- onderzoek naar petroleum bleef vruchteloos.
hoorigheden betrekking hebbende aanvragen , waaromtrent op
Sotrakarta, De .Nederlandsch Indische Petroleummaatschappij"
uit. Mei I89fl nog geene beslissing was genomen (verg. oool 8
op blz, 211 van't vorig verslag), kon, hoewel het denkbeeld om liet '-ene proefboring verrichten op haar terrein in de afdeeling
aldaar itreken voor gouvernements-goudexploitatie te reserveeren . Wr.igeu en bestelde machines voor eene stoomboring. tn het
is losgelaten , ook in het behandelde tijdvak nog niet voor it'- { district. Grogol (afdeeling Soerakartu) werd b'j Tjerme, Dadapau
doemng in aanmerking komen , aangezien . behoudens Bene enkele en Kedonglele geboord door de .Nederlandsche Petroleummaatuitzondering, niet de inlandsche zelfbesturen die hunne mijnrechten reeds aan hel Gouvernement afstonden, nog geene suppletoire contracten betreffende de toepasselijkverkiaring der
Indische m\jnverordeningen tot stand kwamen. De bedoelde
uitzondering betreft het Mandharsche landschap damoedjoe,
ten aanzien waarvan het betrekkelijk contract in Maart 1900
werd goedgekenrd en bekrachtigd (zie hoofdst. C, blz. 88),
zoodat de aanvragen voor dat landschap, voor zoover toewjjsbaar, weldra zouden kunnen worden verleend.
Zooals blijkt uit de hieronder volgende mededeelingen omtrent
de in 180SJ, op grond van verleende opsporingevergunningen,
ingestelde onderzoekingen, «.'.ren de daarmede verkregen uitkomsten in den regel al even weinig bemoedigend als die van
het voorafgegane jaar. Zooals o. a. uit Kadoe wordt gemeld,
werden hier en daar door de houders van opsporingsvergunningen
premiën uitgeloofd voor liet aanwijzen van vindplaatsen van petroleum of' andere delfstoffen binnen de betrokken terreinen.
Bantam. De voortgezette onderzoekingen van de „Wijnkoopsbaai-Exploratiemaatschappij " bleven onvruchtbaar.

schappij iusulinde'', waardoor de aanwezigheid van petroleum

wen! geconstateerd . echter niet in voldoende hoeveelheid.
Madioen. Door de Samarangsche firma'

EBDMANN

&

SIELCKEH

werd in haar terrein bij IJroenkah in het district Lorok van de
afdeeling Patjitan eene afzetting van erts aangetroffen, hetwelk,
behalve eenig koper en zilver, 80 pet. loodglans zou bevatten.
Op het terrein van den heer A. .1 N. GBAAFUHD in hetzelfde
district werd bij Ngele kopererts van eengehalte van p. m. 25 pet.
gevonden.
Madura. Vanwege de „Dordtsche Petroleummaatschappü " werd
geboord op verschillende terreinen inde afdeelingen Pamakassan,
Sumanap en Sampang. Bij de dessa Eertagenefa in het district
Barat-laoet der afdeeling Sumanap mocht het haar gelukken eene
fiink spuitende bron aan te boren, terwijl ook in bare andere
vergunningBterreinen sporen van olie werden aangetroffen. Op
grond van de verkregen uitkomsten werden door de Maatschappij
een viertal concessiën aangevraagd.
De .Petroleummaatschappü Polynesia" boorde zonder resultaat in <lc districten Barat-daja en Timor-daja en zou nu het
onderzoek op de eilanden Kaas en Giliradja voortzetten. Door
de „.Madura Petroleum-exploratiemaatsehappjj" werd in eerstgenoemd district nabij de dessa Alandala olie aangeboord.

Krawang. De boringen naar petroleum op de Pamanoekanen Tjiassem-landen gaven in 1899 geen betere resultaten dan tot
dusver; hetzelfde was het geval met die op de Tegalwaroe-landen.
Op liet terrein van den heer G. X. VERLOOP in het district
Wanaijassa en op het sedert op den heer (,'. M. W. WKÜCK
Swnatra'ê Westkust. Bij de nasporingen . vanwege een viertal
overgedragen terrein van den heer J. H WKISER in het district i mijnbouw- of exploratiemaatschappijen ingesteld krachtens voor
Sindangkasih werden sporen van petroleum aangetroffen . terwijl sommige streken der Padangfiche Bovenlanden verleende vero]) het vergunningsterrein van den heer G. BOUTJCT in het dis- gunningen, werd eenig stofgoud gevonden, doch nergens in
trict Gaudasoli waardevolle ertsen zouden gevonden zijn.
ontgin bare hoeveelheid. Dit wordt gemeld niet betrekking tot
de onderzoekingen in de afdeeling L Kotta, voor rekening der
Taijnl. De .Petroleum-Exploratiemaatscbappg Tagal" bleef' maatschappij „I'angkalan", en tot die in de afdeeling XIII en IX
in het district Watoekoempoel met kracht voor! werken , doch, Kotta vanwege de maatsi happijen .Sumatra" wat de onderafdeenaar het scheen , nog steeds te vergeefs.
ling Alahan Pandjang, .Soepajang" wat de onderaf'deeling Soepajang, en .Sumatra-Batavia" wat laatstgemelde onderaf'deeling
Pekalonqan. Boringen naar petroleum hadden zouder goeden en de onderafdeeling Moeara Laboefa betreft De maatschappij
uitslag plaats op de terreinen der . Bawang-Petroleummaatschap- „Sumatra" werkte bovendien op de terreinen der voormalige
pij" en van den heer A. ü. J. GBOBVBHBUBB. De genoemde I maatschappij „Tambang Salida" in de afdeeling Painan (PadangMaatschappij trachtte ook op het terrein der Nederlandsche sche Benedenlanden). Omtrent het daar verkregen resultaat werd
Handelmaatschappij in het district Paninggaran (afdeeling Peka- nog niets bekend.
longan) na te gaan boeveel petroleum uit de aanwezige boorgaten
(zie vorig verslag, blz. 212) kon worden opgepompt, doch mocht | Benkoelen. Op verschillende plaatsen in dit gewest werd, doch
daarin niet slagen doordat de boorbuizen te veel ingeroest waren. ] te vergeefs, door ondiepe ingravingen en door wasschen van rivierzand naar nuttige mineralen gezocht. Daarentegen verkreeg de
Samarang. Boringen naar petroleum werden verricht door de firma EBDKAHB IV" SlBLCXEH bij de opsporing van .ertsen in haar
„Ncderlandsch-Indische-Pefroleunmi latschappij " op hare terrei- vergnnningsterrein in de afdeeling MokkoAIokko genoegzaam
nen in de afdeeling Salatiga nabi.j Tempoeran (met stoomkracht gunstige uitkomsten om tot het indienen van eene concessietot op 32(> Al.), bij Latoeng en Nglempit (stoomboringen), hij aanvraag over te gaan.
Tingkir (handboring) en bij Galeh (stoomboring). Laatstbedoelde '
boring gaf' op 218 ii. diepte eene petroleumbron met eenever i
Lampong$che Districten. De „Zuid-Sumatra Exploratie- en mijnmoedelijke capaciteit van 1200 IJ. per dag: het boorgat werd ' bouwmaatschappij" stelde vergeefsche pogingen in het werk om
echter in afwachting van nadere instructies gesloten. Zonder petroleum te vinden.
gunstig gevolg werden boringen uitgevoerd door de „ Nederlandseli-Indische Exploratie- en exploitatiemaatschappü, " nabij
Palembang. De .Nederlandsch-Indische ExploratiemaatschapNgombak (district Singenkidoel), door de .Dordtsche Petroleum- pij " liet hare terreinen geologisch onderzoeken door prof. SCHIIIDT
maatschappij" in <le districten Troeko enSelokaton, en door de uit Bazel, en verplaatste ten gevolge van dat onderzoek hare
werkzaamheden gedeeltelijk van de afdeeling Iliran en Banjoeasin
a Botterdamsche Petroleummaatschappü " in laatstgenoemd district. De vanwege de , Petroleummaatscbappü, Gaboes " en de ; naar de afdeeling Moesi llir. In laatstgenoemde afdeeling stelde
„Oost-Indische Ëxploratiemaatsohappij' respectievelijk in het ook de .Petroleummaatschappij Iliran" onderzoekingen i n , doch
district Kradenan (2 boringen) en in het onderdistrict Gadok met onbevredigenden uitslag. Het „Sumatra-Mijnsyndicaat" vervan het district Manggar (o boringen , grootste diepte 450 AI.) kreeg in de onderafdeeling Moesi Oeloe (afdeeling ïebing Tinggi)
gedane nasporingen wezen slechts sporen van petroleum aan.
evenmin eenig gunstig resultaat. Op de terreinen van het „AloesiIlir-Syndicaat" waar reeds petroleumbronnen waren aangeSoerabaija. De „Dordtsche Petroleuramaatschappn " boorde met boord , werd getracht het aantal te vermeerderen, terwijl de „Koweinig of geen resultaat op bare vergunningsterreinen in de dis- ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petrotricten Goenoeng Eendengen Modjodadi (afdeelingen Soerabaija leumbronnen in Nederlandsch-Indië " op verschillende plaatsen
en Djombang) en bij Doen goes (afdeeling Grissee). Daarentegen opsporingen deed verrichten, omtrent de resultaten waarvan nog
werden door genoemde Maatschappij bevredigender uitkomsten niets bekend werd. Andereu, die het nnjnbouwkundig onderzoek
verkregen bij Sekarkoeroeng in laatstgenoemde afdeeling . van ernstig ter hand namen , waren de mijnbouw- of exploratiewaar de ruwe aardolie naar de raffinaderij te Djagir (Wonokromo) maatschappijen „^umatra-Palembang", „Moeara-Enim", „Soenda",
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„Palembang" <'ii „Hawaï", zoomede da firma M. .1.

BOIMITAIH

te

Amsterdam.
K'mii,v nt ondtrhooriqhedtn.
<>p bet terrein van den lieer O H .
WAIHKI.HM werd door de „Tjinako Steenkolenuiaatschappij " een
a a n v a n g gemaakt niet liet niijnbouwkiindig onderzoek.
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w o r d t , uit Attingola en Kabila zeer goede kopererts-nionsters.
Ook de „Goud-exploratietnaatschappij l'inogo" vond oji haar terreinen redelijke ertsen , zoodat er over gedacht werd voor de

winning concessie aan te vragen.

De mynbonwmaatsohappijon

„Bone" en „Tomini" souden eveneens in vrij groote hoeveelheid
koperertsen aangetroffen hebben. De „Exploratie- e n mijnbouwniaatsehappij K w a n d a n g - S o e i u a l a t a " meende op baar terrein
Atjeh en onderhoorighedttt. Nadat in den aanvang van 1899 aan- goede ertsen gevonden te hebben , doch nadat gebleken was
vankelijk een tweetal tot de Onderhoorigheileu van Atjeh behoo- dat het ertsvoorkonien gelegen was op het terrein der mijnreude landschappen, nainelijk Lang.saren .Manjapaët ter Oostkust, concessie „Soemalata", werd het onderzoek gestaakt. De Maatvoor den particulieren mijnbouw waren opengesteld, geschiedde schappij had dientengevolge een j a a r voor niets gewerkt en leed
dit in den verderen loop van het jaar ten opzichte van Idi Rajeu , een belangrijk verlies. De firma EBDMANX IV SIKLCKEN staakte
Peudawa Rajeu , Peureula en Soengoë Haja , eveneens ter Oost- hare werkzaamheden aan de noordkust bij Bolontio. Daarenk u s t , zooiuede ten opzichte van Lho Seuruawé ter Noordkusl en tegen verkreeg de „Exploratiemaatschappij Monano " vrij g u n van het in de nabijheid van onze vestiging te Lho Seumawé ge- stige resultaten en zette hare onderzoekingen ijverig voort. Ook
legen complex, uitmakende de landschappen Gloempang D o e a , de „Mijnbouwmaatschappij Pagoejaman " zou bevredigende uitSawang . Nisam , Tjoenda c. a., Bajoe , Blang Mangat e. a., komsten hebben verkregen. In Pagoejaman en Boni' verrichtte
Samakoero en Blang Mé c. a. Van de vele reeds ingediende a a n - de „ Exploratie- en exploitatiemaatschappij M e n a d o " onderzoevragen voor mijnbouwkundige opsporingen in bedoelde streken kingen , die in laatstgenoemde landstreek eenig succes hadden
door het vinden van k o p e r e r t s g a n g e n , welke echter n o g nader
konden er reeds een aantal worden ingewilligd , terwijl ook reeds
moeten onderzocht worden.
niet onderzoekingen een aanvang werd gemaakt. O. a. werden
De „ Mn'nbouwmaatschappij Matinan " exploreerde haar in
vanwege de .Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indié'" en de „Mjjn- het landschap Bwool gelegen vergunniugsterrein zonder veel
bouwtnautschappij A t j e h " boringen naar petroleum o n d e r n o m e n , resultaat; men vond eenige g a n g e n , die n i e t o n t g i n b a a r b l e k e n
respectievelijk in bet landschap Langsar op het terrein der te zijn , indien z\j ten minste in de diepte geen betere erts voe„Langsar Petroleummaatschappij" en in de landschappen Idi Rajeu ren : in die richting worden de onderzoekingen voortgezet. Het
en Peudawa Rajeu, terwijl bij R a n t a u Pandjang in het landschap „Goudsyndicaat Bwool" verkreeg op zijne terreinen bij KwalaPeureula in December 1899 op het terrein der „Petroleummaat- besar ertsen met eenig goud- en zilvergehalte, doch over het
schappij H o l l a n d " 1 ) reeds eene spuitende bron werd aangeboord. geheel was het resultaat der onderzoekingen nog niet bemoedigend. In het noordwesten werden voor de maatschappij „Bwool
Zuiiler- en Ooslerufdeelimj van Bonten. De onderzoekingen van Lonoe" koperertsen opgespoord, waarvan gunstige verwachtinde „Goud-exploratiemaatschappij K e h a j a n g " in de afdeeling gen werden gekoesterd.
Dajaklanden werden in zoover met succes bekroond dat de MaatAmbmnn. De in 't vorig verslag (blz. 213) bedoelde boringen
schappij Óeh in staat zag gesteld om monsters van uit schachten
op het terrein van de heeren W . H . DE GKEVE C. S. op Cerain
en mijngangen verkregen goud naar Soerabaija op te zenden.
werden met succes voortgezet. N a a r verluidt, zou spoedig tot
O m t r e n t het resultaat der werkzaamheden van de „Mijnbouwhet aanvragen van concessie worden overgegaan.
maatschappij H a w a u n " en de „ Borneo-exploratie- en mijnTeniate. Omtrent de uitkomsten van de opsporingen der „Obibouwmaatscbappij . Pasangan " i n d e z e l f d e afdeeling kwamen bij
het bestuur nog geene gunstige berichten in. De „ Exploratie- Exploratieniaatschappij " op het eiland Groot-Obi (verg. vorig
maatschappij B a l a n g a n " staakte b a n onderzoekingen in de af- verslag, blz. 213) werd geen bericht ontvangen.
deeling Amoenthai wegens het uitblijven van goede uitkomsten.
De in de vorengenoemde of andere gewesten nog verder i n g e In het landschap Koetei deed «Ie „Koetei-Exploratiemaatschapprj "
stelde mijnbouwkundige onderzoekingen waren van geringe beniet zonder bevredigende uitkomsten boringen op het eiland
teekeuis en bepaalden zich in hoofdzaak tot een begin van opspoMiang. O m t r e n t de resultaten verkregen door de „Mijnbouwr i n g , noodig om i n t r e k k i n g van de vergunningen te voorkomen.
maatschappij Pegattan-Koesan"' in het landschap Koesan en dooide „Tarakan-Mijnbouwmaatschappij" op het eiland Tarakan
I I I . ZODT.
(landschap Boeloengan) werd weinig bekend. Dat in Koesan
teleurstelling werd o n d e r v o n d e n , schijnt hieruit af te leiden d a t ,
Volgens de over 1899 ontvangen (voorloopige) opgaven b e d r i e g
naar het gerucht w i l d e , de daar werkende Maatschappij tot
liquidatie zou overgaan. Vanwege de „Mijnbouwmaatschappij het debiet van lus zout in de gezamenlijke gouvernementsBoekit Pondok'" werden in het landschap Boeloengan tusschen residentiën van J a v a en M a d u r a , zoomede in S o e r a k a r t a , in
de rivieren Sesajap en Liagouw onderzoekingen naar loodglans totaal 1 181 727 pikol. In de afdeeling Suniauap der residentie
verricht , d i e , wat de qualiteit van het erts a a n g a a t , gunstig M a d u r a , waar bij wijze van proef sedert Mei/.Iuli 1899 het zout
uitvielen , terwijl met betrekking tot de quantiteit en de wijze Hl briqueli'oim verkocbt wordt (verg. blz. 214 van het vorig verslag) , bedroeg het debiet van dit zout 908 709 k a t t i . gelijkvan voorkomen nadere gegevens worden verzameld.
staande met ongeveer 561218 K.G. of p. m. 9676 pikol tof zout.
Menadn. In de afdeeling Amoerang werkte de „Myubouw- De verkoop van los en verpakt zout liep dus over eene gezamenmaatschappij B e l a n g " in den omtrek van Pangian , Polaugko , lijke hoeveelheid van 1 1 9 1 4 0 3 p i k o l . zoodat in 1899 het in 1898
Dakoligidan , Tojopon en Tojopon-bawah. Nabij eerstgenoemde behaalde buitengewoon hooge cijfer van 1 168 259 pikol (verplaats werden een zinkblende- en loodglaus-gang en bij Dako- beterde opgaaf) nog met 23 144 pikol werd overtroffen. Op een
ligidan en Tojopon verschillende gangen van goud- en zilver- vijftal gewesten n a , waar het debiet eenigszins a c h t e r u i t g i n g
houdende zwavelertsen aangetroffen. De uitkomsten waren vrij (in 't geheel niet 11329 p i k o l ) . was in al de overige residentiën
g u n s t i g , zoodat eene concessie-aanvrage er het gevolg van was. de afzet grooter dan in 1898, vooral in de P r e a n g e r RegentIn dezelfde afdeeling werkte de „Mijnbouwmaatschappij Sonder" s c h a p p e n , J a p a r a , Pasoeroean en Kadoe.
In de b u i t e n b e z i t t i n g e n , voor zooveel het <iouvernemcnt er —
in de omstreken van Rora . Maasin en L a n s o t , doch omtrent den
uitslag werd weinig bekend. Dit laatste was eveneens het geval in een 7-tal gewesten — zout verkrijgbaar s t e l t , g i n g het debiet
ten aanzien van de onderzoekingen der „ Moluksche Handels- met 5288 pikol vooruit, nl. van 202 024 (verbeterde opgaat) in
vennootschap " in den omtrek van Raanan , mede in Amoerang. I 1898 tot 207 312 pikol in 1899.
Bij de pakhuizen op en buiten Java gezamenlijk bracht in
I n de assistent-residentie Gorontalo werden door het „Cclebes- '
Goudsyndicaat'' op verschillende vergunningsterreinen onderzoe- i 1899' het zontdebiet bruto f 9 306 174 op , tegen f 9 082 078
kingen v e r r i c h t , die hier en daar succes hadden. De , Exploratie- (volgens verbeterde opgaven) in 1898. Voor de specificatie dier
en mijnbouwmaatschappij Lima Kabila " verkreeg, naar bericht sommen . naar gelang van de verschillende debietprij/.en , wordt
verwezen naar bijlage E E K , welk overzicht tevens aanwijst
hoeveel zout er in de jaren 1897 . 189s' en 1899 op elke ver') V.in <1' se raat la October 1899 te Amitprdam lol >t:irul gekomen koupplaats in het bijzonder is gesleten.
aaanlooae *eaae<itaoaap, nraarvaa ito naam in Mei 1900 renuateid i> in
Vim de verhooging, met ingang van 15 Maart 19UO, v a n d e n
„l'i trnl'llmliiM.'llMll l][)ij llollancl-Periak
(zn- de N e l ' rlni'is-!u'Staats "iirant
(lil. 7 -s Januari ea •_':.' Juni 1900), warm de ontwerjntataten reed» goedge- debietprijs van het voor consunitie bestemd gouvernementszuut
keurd i'tj Kon. besluit ild. 6 Oetober ÏS'.'O n°. :;7 (v. r;:. 'tvrrolag van 1897, in ln-t gouvernement Sumatra's Westkust van f 6 o\< f6,96 per
pikol (St. 1900 n . 9 3 ) , in verbaud met de verhooging van het
bQtage II, blz. 13).
Handelingen der Staten-Geueraal.
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invoerrecht op vreemd zout in die havens van het gewest waar
de invoer \-.ni dat artikel i- toegelaten . werd reed- melding
gemaakt op bl/.. 181 132.
De zoutaanmaak on Madura leverde in 1899 betere uitkomsten
op clan in 1897en L898, toen achtereenvolgens 55860 en 51 598
kojang (1675800 en 1547940 pikol) werd verkregen, terwijl
thans de opbrengst r>8KOti kojang (1 766880 pikol)bedroeg. IV
aangehaalde bijlage hevat omtrent dien aanmaak, ook wat de
kosten betreft, de gebruikelijke
opgaven, terwijl ztf tevens doel
4
zien dat op uit. 1 b9 .> de geheele voorraad gonvernementszout
(niet inbegrip van de restanten in de verkooppakhuizen) beliep

228 7(3-2 kojang of 6712860 pikol.

In de residentie .Madnra werd , om in Siunanap het briquetzout gemakkelijker onder het bereik der bevolking te brengen .
het getal verkoopplaatsen van 12 op 27 gebracht. Gemelde afd e e l i n g , waar men tot dusver 5 debietplaatsen t e l d e , kreeg er
namelijk 20 (verg. vorig, v e r s l a g , blz. 214). \i(\ 15 van deze 20
pakhuizen nam de proefverkoop van briquetzout een a a n v a n g op
15 Mei 1899 en bij de 5 andere pakhuizen (die op de tot genoemde afdeeliug behoorendc eilanden) in Juli daarop. Omtrent
die proef valt overigens te berichten dat in den aanvang de
bevolking daarmede weinig ingenomen scheen, vermoedelijk op
instigatie van de vele z o u t h a n d e l a a r s , die zich in h u n bedrijf
benadeeld z a g e n , omdat h e t bewuste zout bij de gouvernementspakhuizen in geringe hoeveelheden verkrijgbaar was gesteld en
daarom door de bevolking, meer dan tot dusver het geval w a s ,
rechtstreeks bij die pakhuizen werd gekocht. H e t gevolg was dat
veel los zout uit de afdeeling Pamakassan werd ingevoerd en
verkocht, hetgeen natuurlijk het debiet van briquetzont benadeelde. Die invoer verminderde echter langzamerhand , zoodat
m a g worden aangenomen d a t het wantrouwen der bevo'king
binnen niet te langen tijd geheel zal zijn overwonnen. Üe verkrijgbaarstelling van briquetzont in grootere verpakkingseenheden dan van 1 katti (voor welke laatste hoeveelheid de prijs
f 0,08 bedraagt) geschiedde aanvankelijk in pakketten van 25
k a t t i (tegen f' 2 ) , doch sedert Mei 1900 zijn daarvoor, om de
in 't vorig verslag (blz. 214) vermelde reden , pakketten van 20
katti (prijs f 1,60) in de plaats gesteld.
De in 't vorig verslag vernielde verpakking der zoutbriquetten
in lederetten karton gaf aanvankelijk aanleiding tot moeielijkheden. Zij bleek niet luchtdicht genoeg, waardoor de biiquetteu
vochtig werden en gedeeltelijk smolten , terwijl zij , wat de sterkte
b e t r e f t , ook niet geheel beantwoordde aan de eischen voor vervoer en opstapeling. Deze omstandigheid deed besluiten o m ,
alvorens den proefverkoop van briquetzout tot een grooter gebied
uit te s t r e k k e n , naar verbeteringen in de verpak kingswijze om
te zien. Met door den directeur der zoutverpakkiug toegepaste
nieuwe verpakkingswyzen werden proeven genomen. Daartoe
werden eenige prauwladingen zoutbriquetten in verschillende
verpakkingen naar ProbolinggO overgevoerd, van waar zij ook
n a a r het binnenland getransporteerd en daar in pakhuizen opgeschuurd werden. De aanvankelijke uitkomsten waren niet ongunstig : de pakketten bleven meestal droog en werden bij hei
vervoer niet belangrijk beschadigd. Met eene beslissing zou worden verwijld t o t na afloop van den westmoesson, ten einde
eerst te kunnen beoordeelen of de verpakking ook bij vochtige
weersgesteldheid bleef voldoen.
De Decauville-spoorbaan , ter verbinding van de proeffabriek
voor briquetteering te Kalianget (aan de baai van Suinanap) met
de zoutpakhuizen aan de Marengan-rivier, kwam einde J u n i 1899
g e r e e d , terwijl ten behoeve van eene geregelde verwerking van
de aangemaakte briquetten in de tweede helft van dat j a a r in
de genoemde fabriek een tweede luchtoven met twee droogovens
werd bijgebouwd.
De iu het laatst van 1897 (zie het verslag van 1898, blz. 182)
van bier u i t g e z o n d e n , aan den directeur der zoutverpakkiug
tijdelijk toegevoegde werktuigkundige i n g e n i e u r , over wiens
d i e n s t e n , bij het afloopen van zijne tweejarige verbintenis , niet
meer behoefde te worden beschikt . werd in December 1899 eervol
ontslagen.
De in Samarang aan sommige dessa's vrijgelaten zoutwinning
uit de zoutwater- en modderwellen in de afdeeling Groboeran
leverde in 1899 10 850 p i k o l . zijnde 2540 pikol minder dan in
1898, welke vermindering moet worden toegeschreven aan de
vele regen?- , waardoor de verdamping van het water belemmerd
werd. Overeenkomstig Sfc 1876 n . 258 werden die dessa's i n den
zontcijns aangeslagen tot een bedrag van f 8271,60.

IV.

K'ioi'VAAKT n

BCUBFSBOUW.

£ 1. Kooftaart. ')
Aan de eerlang te Batavia verschijnende . S t a t i s t i e k van den
h a n d e l . de scheepvaart en de i n - en uitvoerrechten in Nederlandsch-Iudië *' over 1899 en aan die over 1 8 9 8 , welke in September 1899 te Batavia het licht z a g , 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. Herinnerd dient hierbij te worden dat van de havens
in inlandsche staten in de besproken handels- en scheepvaartstatistiek alleen die zgn opgenomen, waar een gouvernements
tol- of havenkantoor gevestigd i s , terwijl wegens de niet tijdige indiening van gegevens over 1899 door de kantoren Sabang , Melaboeh , Poelo Raja en Tapa Toean (gouvernement Atjeh en onderhoorigheden) en Tandjong Bringin (residentie Oostkust van Sumatra) h e t noodig is geworden aan de j o n g s t t e r perse gelegde statistiek een aanhangsel toe te voegen. I n het volgende verkorte overzicht is ook met de laatstbedoelde gegevens rekening gehouden.
W a a r d e van de goederen a) voor particuliere r e k e n i n g
Ingevoerd van (of

Herkomst ol bestemming.

over)

uitgevoerd naar

de nevens de cijfers vermelde landen
ot' plaatsen.
1898.
Nederland
Engelsen Kanaal (voor o r d e r s ) . . . .
Andere landen (binten den Oosterschen
Archipel)

,, ,

,

Archipel

f

54 488 07.1

I

35 016 0SB
52 523 047

( Singapore

04 2*8 755
I 14 00» 928
/ 74 910 815
4* 104 000

> An.Yere gedeelten (buiten
Xelerlandsch-Indié) . .
Totalen.

.

.

7 046 700

.

f

I0.il 853 !Hl»

e] f :.3 105*90

t'

202 903 858

c, (f «7 817 778!

1190.
Nederland
F.ngels.h Kanaal (w.or orders', . . . .
Andere landen (buiten den Oosterschen
Archipel'
Oostersche
Archipel l

f

04 161 340

f
i

A'mlêre'gedeelten

: buiten'
Nederlandsch-Indië) . .
Totalen.

t'
i

77 002 101
IS4M611

40 553 732
51 115 18!'

I 80 038 MS
54 115 9u4

17 581 878

7 771 817

UU0I2 H 5

c) ( f 5 3 785 405;

1 235 255 10'.»
c) (f 71977 310)

o) Ongerekend goud en zilver (gemunt en ongemuut). Aan gemunt goud er.
zilver werd voor particuliere rekening ingetoerd in 1898 t 10 797 143 en in 1899
f 22 778 920 (waaronder aan gouden m u n t f 2 139 223 en f 0 085 910), en aan
oiigeinunt goud en z i h e r in eerstgemeld jaar voor eene waarde van f 7050 en in
1899 voor eene waarde van f 1170, terwijl de particuliere uittotr van speciën
bedroeg achtereenvolgen! f 1 197 240 en f 005 SOI .alles aan zilveren m u n t ) , en aan
ongemunt edel metaal (enkel goud) voor eene » a ,rde van respectievelijk f 32 s00
en f 128 401.
b) Onder de uitvoeren naar het Kngelsch Kanaal (voor orders) zijn ook de u i t voeren naar Kagvlaod begrepen
c) De tusschen ( ) geplaatste totaien wijzen aan tot welk bedrag d e b u i t e n bexittingeo in het algemeen totaal deelen : zie daaromtrent nader bijlage F F F .
blz. 2.

Aan de inrichting van den besproken jongsten j a a r g a n g der
algemeene handelsstatistiek is , in verband met de door eene der
kamers van koophandel en nijverheid betoogde wenschelijkheid
om daarin afzonderlijke gegevens te zien opgenomen voor W e s t - ,
voor Midden- en voor Oost-Java (met M a d u r a ) , deze uitbreiding
gegeven dat onder elke rubriek van goederen is vermeld hoeveel
daarvan werd i n - en uitgevoerd naar en van elke der vijf voornaamste havens van J a v a , nl. Batavia (met Tandjong P r i o k ) ,
Cheribon , S a m a r a n g , Soerabaija en Tjilatjap , eene verbetering ,
welke van 1900 af ook toepassing vindt in de geregeld als
bijvoegsels der J a v . Courant verschijnende maandoverzichten .
aanwijzende , met betrekking t o t J a v a en Madura , den particulieren in- en uitvoer der voornaamste handelsartikelen.
'i

Zie o o k -.vut op blz. 181/181 onder tln-tattUtotmeklen"

is m e d e g e d e e l d .
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Koloniaal verslag van 1900. | Nederlands.-!) (Oost-) Imln':.J
Uil het voorafgaande overzicht. «val hei jaar 1899 betreft nader ■ub II voorkomende tabellen. Aanteekeniugen omtrent het totaal
uitgewerkt in bijlage FFF, sul) 1, bljjkt dat de waarde der Toor der aangekomen en vertrokken lehepen zijn slechts ontvangen
partienliere rekening iHanotrde goederen . zoowel wat .lava en m e t b e t r e k k i n g t o t een d r i e t a l h a v e n s . D a a r u i t b l i j k t d a t i n
Madura al- wat de buitenbexittingen betreft, betrekkelijk weinig l v , | 9 ( o n g e r e k e n d d e l a n d s v a a r t u i g e n e n v r e e m d e o o r l o g s s c h e p e n )
v e r s c h i l d e m e t d e u i t k o m s t e n o v e r 1 8 9 8 , w e l k e , h o e w e l in m i n  TandjongPriok (haven van Batavia) werd aangedaan ioor 8871
d e r e m a t e d a n in 181*7. t e g e n o r e r de ciji'ers T a n 1 8 9 6 e n v r o e g e r
een niet 11iibelangrijken v o o r u i t g a n g a a n t o o n d e n . V a n d e o p g e 
g e v e n i n v o e r w a a r d e ( d u s b u i t e n nel i n g e v o e r d e voor r e k e n i n g van

d e h a v e n v a n T.platjaji dom- 6 0 , en de K m i n a h i i v e n ( h a v e n v a n
P a d a n g ) d o o r 322 i c h e p e u , o n d e r w e l k e g e t a l l e n voor P r i o k

en Tjilatjap begrepen zijn 47en8 zeilschepen , terwijl de Emma-

bel Gouvernementi en ongerekend ook de invoeren van gemunt

haven uitsluitend door stoomschepen werd a a n g e d a a n , daar de
v o o r P a d a n g b e s t e m d e z e i l s c h e p e n , e v e n a l s v r o e g e r . ten a n k e r
k w a m e n o p d e o u d e r e e d e ( b ü P o e l o e P i a a n g ) . In h e t a a n t a l d e r
t e l ' r i o k a a n g e k o m e n s t o o n i s e h e p e i i d e e l d e n d i e van d e K o n i n 
k l i j k e P a k e t v a a r t m a a t s c h a p p i j en van d e m a a t s c h a p p i j e n , N e d e r l a u d " en „ I t o t t e r d a n i s c h e L l o y d " g e z a m e n l i j k v o o r r u i m HO p e t . ;
w a t d e ruininahaven b e t r e f t w a s d i e v e r h o u d i n g r u i m 8 5 p e t .

en o n g e m u n t g o u d en z i l v e r ) b e t r o f i n b e i d e j a r e n r u i m d e helft
d e a r t i k e l e n m a n u f a c t u r e n van a l l e s o o r t e n , k l e e d e r e u . m o d e w a r e n en g a r e n s ( g e z a m e n l i j k i u 1898 r u i m 3 3 en i u 1899 3 2
p e t . ) , z o o m e d e e e t w a r e n van alle s o o r t e n , m e e l . rijst e n z o u t
( g e z a m e n l i j k in 1898 21 en in 1899 2 2 p e t . ) .
B e l a n g r i j k m e e r d a n in e e n i g v o r i g .jaar h e l i e p e n in 1899 d e
p a r t i c u l i e r e uitvoeren ( o o k h i e r o n g e r e k e n d g e m u n t e n o i i g e i i i u n t
g o u d e n z i l v e r ) . W e z e n d e s t a t i s t i e k Tan 1895 e n d i e v a n 1898
m e t respectievelijk 1201'' en f 202" milliuen tot d u s v e r de hoogste
cijfers ll &n , iu 1899 b e r e i k t e n d i e u i t v o e r e n , t e n g e v o l g e v a n
g r o o t e r e h o e v e e l h e d e n v a n vele d e r v o o r n a a m s t e u i t v o c r p r o d u c t e n , e e n t o t a a l v a n f' 2 3 5 m i l l i o e n , en d i t n i e t t e g e n s t a a n d e d e
a f g e n o m e n u i t v o e r v a n p e t r o l e u m een t e r u g g a n g t e w e e g b r a c h t
v a n f 8*1, m i l l i o e n . V o o r a l w a r e n in 1899 b e l a n g r i j k e r d a n in
1898 d e u i t v o e r e n v a n k o f f i e , s u i k e r , c o p r a , t a b a k e n b o s c h p r o d u c t e n , 't geen alleen voor die artikelen een hooger w a a r d e 
cijfer g a f v a n r e s p e c t i e v e l i j k f 1 0 " , f 8 8 , f O 3 , f 5 e n f 4 3 of
o-ezamenlijk f 3 5 " m i l l i o e n . G e z a m e n l i j k b e l i e p e n d e u i t v o e r e n
v a n d e g e n o e m d e a r t i k e l e n in 1898 f 1 4 7 ' , d o c h in 1899 f 1 8 3 3
millioen. Alleen h e t artikel suiker k o m t onder deze laatste to
t a l e n v o o r , e n w e l u i t s l u i t e n d o n d e r d e u i t v o e r e n v a n J a v a en
M a d u r a ( d e z e l a a t s t e n in 1898 e n 18'.>9 a c h t e r e e n v o l g e n s t e r
w a a r d e v a n f 1 3 5 e n f 163) m i l l i o e n ) , t o t e e n b e d r a g v a n f 6 8 '
en f 7 7 7 m i l l i o e n .

§ 2.

Totali' hoeveelheid óVf in
1899 van Java nitgeToerde suiker

T 'tale hoeveelheid
voren
. . . .

Java eu Madura
InliouilsAantal
irrootte (in
i Pg'ister bodems.
tonnen).

1 uit. tsns

Buit« nbe/.it t i n g e n .
InhiitidsAanta
{yrontte in
lio'lem i
registertonnen).

48
48

■26 :»3H

37
56

1 1118
10 51(1

11
4«

il i'M
^ 414

li'.i

in

14 '7!l
1 l 7711

w n n g k a n i r s . toops en au- \ uit. lÜ'.'K
dere kleine zeüvaartuifren ; • 1 K'.lfl

127.»
1*57

i l «75
i l :.f4

58;
a) 6!U

11 r,46
a) 18401

( u ' t 1898

l3Gr.
1:151

:>t goa
:.7 ISO

75:*
8811

3i6»3
41 fi!H

1 .

1 S!><>

barken . brikken . selioe- i uit.
nors en kotters
**

Totaloa

lx'O

1 st)!(

il m

a) Omtrent de juistheid van dit cijfer moet eerip* voorhi»ho';d wo-rlcn gfm- a k t
in verband m<-t eene wellicht te hoo;:e opgaaf voor de residentie Oostkust van
Suinntra , welk trowest in de op<raven van uit. I8H8 voorkwam met het tot u'e
cijfers van vorige jaren verband houdende pelal van 17 kleine srilvasrttdsoa als
hierbedoeld . gezamenlijk metende i.vi resisterton . terwijl in h e ' {jewcsielijk over
zicht van nlt. 189!) (vin», bijlage G G G t . zonder ua'lere toelichting, vo'.r het —
/ellde g e w e s t worilen opgegeven 80 \"atifikings . toops . enz.. ireza i.enrjk metende
389" lou.

j
!

als
•ii H ton

101 ton

D e i n - en u i t v o e r e n v o o r g o u v e r n e m e n t s r e k e n i n g ( m e d e o n 
g e r e k e n d s p e c i ë n ) b e d r o e g e n in 1 8 9 9 r e s p e c t i e v e l i j k f' 4 ' e n f 14 9
m i l l i o e n , t e g e n f 6 5 e n f 1 3 5 m i l l i o e n in 1 8 9 8 , e e n e u a n d e r
zoo g o e d a l s u i t s l u i t e n d m e t s t o o m s c h e p e n . W a t d e p a r t i c u l i e r e
h a n d e l s b e w e g i n g b e t r e f t , w a s b ü de i n v o e r e n d e v e r h o u d i n g v a n
het met stoomschepen en h e t met zeilschepen aangebrachte res
p e c t i e v e l i j k 96° en 3 ' p e t . v a n d e w a a r d e ( i n 1 8 9 8 9 5 e n 5 p e t . ) ,
en wat de uitvoeren a a n g a a t werd 9ö3 pet. van de waarde afgeladen
i n s t o o m s c h e p e n en 4 7 p e t . i n z e i l s c h e p e n ( i n 1898 8 9 ' e n 1 0 9 p e t . ) .
Voor aan de handelsstatistiek ontleende opgaven o m t r e n t de
? e h e e p v a a r t b e w e g i n g zoo in d e h a v e n s v a n J a v a en M a d u r a a l s
i n d e i n d e s t a t i s t i e k b e h a n d e l d e t o l - en v r i j h a v e n s d e r b u i t e n b e z i t t i n g e n . e c h t e r a l l e e n w a t b e t r e f t d e i n k l a r i n g e n bij a a n k o m s t
v a n - en d e u i t k l a r i n g e n bij v e r t r e k n a a r builen N e d e r l a n d s c h - I n d i ë ,
z o o m e d e o m t r e n t de k u s t v a a r t zij v e r w e z e n n a a r d e in b i j l a g e F F F

koopvaardijvloot.

H e t a a n t a l s c h e p e n e n v a a r t u i g e n in N e d e r l a n d s c h - I n d i ë t e h u i s
b e h o o r e n d e , hetzij o p E u r o p e e s c h e , hetzij o p i n l a n d s e h e wijze
g e t u i g d , v o o r zooveel z\j e e n e g r o o t t e h e b b e n v a n 3 0 M \ (10.(3
r e g i s t e r t o n ) en d a a r b o v e n . w o r d t o p g e g e v e n bij h e t e i n d e d e r
j a r e n 1898 e n 1899 t e h e b b e n b e d r a g e n a l s v o l g t :

O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d i t h o o f d p r o d u c t v e r m e l d t de
b e s p r o k e n handelsstatistiek als n a a r g e w o o n t e tweeërlei opgaaf,
n l . n i e t a l l e e n , zooals v o o r a l l e a n d e r e g o e d e r e n , de bij de
a f l a d i n g r e e d s b e k e n d e l a n d e n of p l a a t s e n v a n b e s t e m m i n g ,
m a a r b o v e n d i e n e e n e n a a r officieuse g e g e v e n s s a m e n g e s t e l d e
r a n g s c h i k k i n g van de e i n d b e s t e m m i n g , ook wat de n a a r o r d e r h a v e n s verscheepte hoeveelheden betreft. De tweeledige opgaaf
volgt hieronder:
Eindbestemming
Bestemming (voor soovet IbUdeafsche- |
(volgens oAoieuse gegevens).
ping iraakannen worden opgegeven). |
/ - ,,.„ .
:I036 ton { Nederland
Nederland
Nederland v/o . . . .
J h 1M t o n
Engelsen Kanaal v/o. . USG19 ,
1 :!78 „
l'.iiprcland .
1 4(U
Engeland
10'2 „
Dnitschland
102
Dnitschland
1068
„
Italië
■
2
600
„
Portngal v/n
32D459 „
A'lierika i Vereen. Staten i 566 112
Amerika
liritsi'li-lndie . . . .
12698
1-2IV.I8 ,
Hritsch-Imlië
48 534
,
Egypte
Port Saïil r/o . . . . 6138* ,
•2S416 _
28 41U
Singapore. . . .
Sfngapon
139 MO .
Hongkong en China
l tl 569
Hongkong
2 279
< 'hina
21 194 I
Japan
2! 191
Japan
4 _
'l'uiior Dilly
4
Tlmor Dilly
8 ,
Duitsch Mienw-Gninea .
4
DnlUch Nleuw-Guinea
8 44". .
Australië
s 44 ft
Australië

NtdêrUuuUch'Inditche

.
•
1

Als van e e n N e d e r l a n d s c h - I n d i s e h e n zeebrief voorzien , s t o n 
d e n bij h e t e i n d e v a n 1899 t e b o e k — zie m e d e bijlage G G G —
247 z e e s c h e p e n , m e t e n d e 6 1 7 8 9 r e g i s t e r t o n , n a m e l i j k 96 s t o o m 
s c h e p e n e n 151 o p E u r o p e e s c h e w y z e g e t u i g d e z e i l s c h e p e n
m e t e n d e 4 0 2 7 7 e n 21 5 1 2 r e g i s t e r t o n , d u s t h a n s , w a t s t o o m 
s c h e p e n b e t r e f t , e e n e v e r m e e r d e r i n g v a n 2 4 b o d e m s e n 7599 r e g i s 
t e r t o n , tegen eene v e r m i n d e r i n g , w a t de zeilschepen a a n g a a t ,
m e t 12 b o d e m s e n 6 4 4 r e g i s t e r t o n .
Eersir z e e b r i e v e n w e r d e n in 1 8 9 9 u i t g e r e i k t t e n b e h o e v e v a n
2 7 s t o o m s c h e p e n ( w a a r v a n w a r e n g e b o u w d in N e d e r l a n d 3 ,
m e t e n d e 2 0 8 4 r e g i s t e r t o n , en b u i t e n N e d e r l a n d of' N e d e r 
l a n d s c h - I n d i ë 2 4 , m e t e n d e 7037 r e g i s t e r t o n ) , z o o m e d e t e n b e hoeve van 2 schoeners en 1 b a r k , welke zeilschepen waren g e 
b o u w d in d e n v r e e m d e , t e z a m e u m e t e n d e 1388 r e g i s t e r t o n . V a n
d e 30 b e d o e l d e s c h e p e n b e h o o r d e n er 2 6 ( g e z a m e n l i j k 9 2 5 2 t o n )
a a n E u r o p e e s c h e r e e d e r i j e n , en s t o n d e n 4 ( t e z a m e n g r o o t 1257
ton) op naam van vreemde oosterlingen.
D e b e v o e g d h e i d t o t afgifte v a n e e r s t e j a a r p a s s e n ( v o o r o p i n 
l a n d s e h e wijze g e t u i g d e s c h e p e n ) , w e l k e i n d e n r e g e l hij d e
h o o f d e n v a n g e w e s t e l i j k b e s t u u r b e r u s t , w e r d i n S e p t e m b e r 1899
( S t . u". 246) i n e e n i g e o n d e r d e e l e n d e r r e s i d e n t i e A m b o i n a n o g
n a d e r aan e e n i g e plaatselijke b e s t u u r d e r s toegekend (verg. h e t
v e r s l a g v a n 1 8 9 7 , blz. 240).
§ 8.

Seheepvbouw.

O m t r e n t het aantal door inlanders gebouwde vaartuigen k u n n e n geene volledige opgaven w o r d e n v e r s t r e k t , o m d a t ook kleine
v a a r t u i g e n , o. a. d i e b e s t e m d v o o r d e v i s c h v a n g s t , d o o r d e t o e k o m s t i g e g e b r u i k e r s zelveu w o r d e n g e b o u w d , z o n d e r d a t zij
h i e r v a n een b e r o e p m a k e n . A l s i n 1899 o p e i g e n l i j k e w e r v e n
v a n i n l a n d e r s of v r e e m d e o o s t e r l i n g e n g e b o u w d , zijn i n d e o n t j v a n g e n o p g a v e n voor de g e w e s t e n P e k a l o n g a n , R e m b a n g en
I S o e r a b a i j a o p g e g e v e n 8 1 , 3 5 e n 21 v a a r t u i g e n e n , w a t d e b u i 
t e n b e z i t t i n g e n b e t r e f t , voor Celebes en o n d e r h o o r i g h e d e n 295
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(waarvan 270 in de afdeeling Oosterdistricten), roor Sumatra's
Westkust 118 (allo in <te afdeeling Painan), voor de residentie
Oostkust van Sumatra 83 (alle te Bagan Api A|ii in het land*
schap Tanah Poetih 'Ier afdeeling Bengkalis) en voor de Westerafdeeling ran Borneo 27. VToor net meerendeel van deie vaartuigen bleet de tnhoudsgrootte beneden de 2 ton.
Óp door Europeanen geëxploiteerde sel pstimiuerwerven werden , volgens de voor de/.e paragraaf ontvangen be>tu'irsberichten,
in 1899 enkel eenige op inlandsche wijze getuigde vaartuigen
g e b o u w d , namelijk 4 te (Jheribou door bet „Tagalseh 1'rauwenveer", 2 te Indramaijoe, 7 te Joana (op 2 werven) en 3 te Soerabaija.
Wat betreft de op bet terrein der nieuwe havens van Batavia
gevestigde scheepsreparatie-inrichting met dokgelegenheid der
, Drongdokmaatsohappij Tandjong P r i o k " wordt l>ericht dat hare
fabriek in 1899 niet steeds zoo volop van werk voorzien was als
in de meeste voorafgegane jaren. Het gemiddeld aantal werklieden
bedroeg 253, tegen 27(iin 1898. liet getal dokkingeu, in laatstgenoemd jaar 93 niet 381 dokdagen , daalde in 1899 tot 79 met 321
dokdagen.
Nopens hetgeen in de eerste maanden van 1900 werd voorbereid oin ook te Sabang op Poeloe We (Atjeh en onderhoorigheden) voor particuliere sehepen eeue gelegenheid tot dokken
en herstellen te openen . /.ie blz. 66/67.
In de berichten over 1899 wordt gewag gemaakt van eene
door de „Langkat-IJsfabriek te Tandjong Poera (Oostkust van
Sumatra) sedert eenigen tijd geopende reparatie-inrichting , waar
tevens gelegenheid bestaat stoombarkassen en andere kleine
vaartuigen in herstelling te n e m e n , waartoe de i n r i c h t i n g , by
een opzettelijk daartoe ingesteld onderzoek , ook geschikt werd
bevonden door den commandant van een der oorlogsschepen der
Atjeh-divisie.
In het verslag van 1893 (blz. 272) was sprake van eene toen
door het inlandsch bestuur van Lingga-Riouw verleende en in
September 1893 door 's Gouvernement* goedkeuring van kracht
geworden concessie aan den heer J. A . S Ï O K te Batavia voor het
vestigen van eeue dokgelegenheid met daarbij behoorende scheepsinrichtingen ter noordkust van het eiland Battam. Daar de concessionaris niet binnen den gestelden termijn van drie jaren met
de uitvoering van de v e r g u n n i n g een begin had g e m a a k t , werd
zn' door het inlandsch b e s t u u r , in overeenstemming met den
resident, ingetrokken. Deze intrekking werd goedgekeurd bh'
gouv. besluit dd. 3 Februari 1900 u . 3.
I n de door de havenmeesters of fungeerende havenmeesters i
over 1899 ingediende rapporten betreffende in den NederlandschIndischen Archipel voorgekomen scheepsrampen wordt met bet r e k k i n g tot op Europeesche wijze getuigde schepen slechts
melding gemaakt van één schipbreuk . welke in December plaats
had op dp noordkust van lïanka nabij Poeloe Proet. H e t geval
betrof een op Banka tehuis behoorenden schoener (de Binlniii/
Lima), geladen met rijst en petroleum : het s c h i p , bij stormweder ,
op eene klip geslagen, ging met het grootste gedeelte der lading
verloren . doch de b e m a n n i n g wist zich te redden.
V.

A N D E K K ONDERWKIU'EK.

Groothandel. Te Batavia g i n g het in 1899 , naar de kamer van
koophandel en nijverheid r a p p o r t e e r d e , in den handel over het
algemeen kalm t o e ; belangrijke plotselinge verlagingen of stijgingen van productenprijzen deden zich niet voor , en de importm a r k t bleef het geheele .jaar vrij s t i l , doordien de voortdurende
rijzing van de prijzen in Europa voor vele artikelen op de
Bataviasche m a r k t , als gevolg van de groote voorraden , geen
voldoeuden weerklank vond. (Over de geldmarkt zie bijlage J J . )
W a t Samarang betreft, kenmerkte zich het .jaar door te groote
aanvoeren van i m p o r t g o e d e r e n , hetgeen, gevoegd bij ruime
v o o r r a d e n , prijzen deed heerschen zóó laag als maar zelden
waren voorgekomen. Daar iiitusschen . in verband hoofdzakelijk
met toeneming van zielental. zich meer vraag voordeed naar
enkele uitsluitend voor constitutie en industrie beuoodigde goederen , eu dientengevolge de omzet iets grooter dan in 1898 zal
zijn geweest, m a g , volgens het ontvangen j a a r b e r i c h t , de verkregen uitslag , dooreen beschouwd , geacht worden toch even beTredigend te zijn geweest als toen. De afzet van andere niet strikt
noodzakelijke verbruiks- en bedrijfsartikelen liet e c h t e r , door
gedruktheid van de qualitatieve koopkracht der b e v o l k i n g , te
wenschen over, hetgeen op de verdiensten zoo van groot- als
kleinhandelaren in importgoedereu uit den aard der zaak nadeelig
terugwerkt''. V olgens de kamer van koophandel en nijverheid
te .Soerabaija was het j a a r 1S99 voor den invoerhandel niet ;
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ongunstig te noemen, niettegenstaande de hoogere; kostprijzen
van nagenoeg alle g o e d e r e n , die daarbij eene rol vervullen.
Dit resultaat wordt voor een groot deel hieraan toegeschreven,
dat door faillissementen van de z. g. tweede hand weinig verliezen
geleden werden. Ook de kamer te Saiiiaiang wijst, als een
gunstige factor, op het in 1899 weinig voorkomen van stagnaties
onder de Chineesene wederverkoopers. I n het ressort der kamer
te Padang kon de invoerhandel gedurende bijna het geheele jaar
1899 vrij levendig genoemd worden , waartoe veel werd bijgedragen door de grootere koopkracht der bevolking . een gevolg
van de bevredigende prijzen, door haar bedongen voor g e t a h ,
cassia , r o t t i n g , e n z . , en ook van de omstandigheid dat de in
verhouding tot sommige der laatste j a r e n grootere koffieoogst
haar meer contanten bezorgde. In de laatste maanden d e s j a a r s
evenwel beperkten de steeds hooger geworden Europeesche kostprijzen de verkoopen uit de eerste hand , aangezien de tweedehandshandelaren , in verband met de bij hen aanwezige voorraden , geen aanleiding vonden om de onvermijdelijk hoogere
prijzen in te willigen. Faillissementen of accoorden tot e e n b e langrijk bedrag onder deze laatsten kwamen niet voor. T e
Makasser bleef de importhandel gedurende het geheele j a a r 1899
zeer kalm. Ten gevolge van de prijsverhooging der meeste a r t i kelen in Europa en den buitengewoon langen leveringstijd door
de meeste fabrikanten gevraagd , bleven de aanvoeren ver beneden het gemiddelde van vorige jaren eu waren importeurs
dientengevolge in de gelegenheid om hijna al h u n n e voorraden
van de hand te doen , die alzoo hij het eind van het j a a r tot
een minimum gedaald waren. Importeurs waren daardoor, vooral
in de laatste maanden . dikwerf niet in staat om in de toch niet
groote koopkracht der bevolking te voorzien.
Zooals reeds volgt uit het medegedeelde in de voorgaande
afdeeling, § 1 , nam de uitvoerhandel van Nederlandsch-Indiè'
gedurende 1899 belangrijk toe , dank zij den goed geslaagden
oogst van verscheidene der grootste stapelproducten , waarbij nog
kwamen gunstige voorwaarden voor den afzet in het buitenland
van eenige andere voor de wereldmarkt gezochte artikelen. In
algemeenen zin schijnt echter, wat de drie hoofdplaatsen van J a v a
betreft, ds toestand op commercieel gebied het minst gunstig te
zijn geweest te Soerabaija ; verg. hoofdst. C (blz. 3) van dit verslag.
Binnciilanthvlic hunitel. Volgeus de uit de verschillende gewesten ontvangen mededeelingen was in 1899 de toestand van
den z. g. tweedehandshandel op J a v a en Madnra in algemeenen
zin redelijk te noemen. Slechts wat sommige streken betreft,
w o r d t , hetzij ten gevolge van vermeerderd algemeen vertier door
toegenomen vestiging van Europeanen en Chineezen, hetzij door
de gunstiger omstandigheden waarin de inlandsche bevolking
verkeerde, dank zij een goed geslaagden padioogst of goeden
verdiensten bij de t a b a k s c u l t u u r , de toestand van den tweedehandshandel bloeiend genoemd. Deze gunstige uitzonderingen
deden zich voor in de afdeelingen B a n d o n g en L i m b a u g a n
(Preanger Regentschappen), Blora ( K e m b a n g ) , Sidoardjo en
Djombang (Soera-aijai en Djember (Ijezoeki). In de b u i t e n b e zittingen wordt in dit opzicht het gunstigst gerapporteerd aangaande de residentie Oostkust van S u m a t r a . uithoofde van over
't algemeen toenemenden bloei van landbouw- en andere ondernemingen , en verder wat de residentie l'alonibang betreft. niet
opzicht tot de hoofdplaats eu de afdeelingen T e b i n g T i n g g i en
M o e s i l l i r , waar de particuliere industrie eene hooge vlucht nam.
I n sommige streken van Atjeh en onderhoorigheden kwamen de
hooge prhzen van peper en piuangnoten , gevoegd by de verbetering van den politieken toestand , den tweedehandshandel
merkbaar ten g o e d e , terwijl in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo in het bijzonder de handelaren in getah
een goed j a a r hadden door de hooge prijzen , die voor dit artikel op
de Europeesche m a r k t betaald werden. Te .Makasser ging er in den
tweedehandshandel over 't geheel weder minder om dan in 1898.
De o p g a v e n , over 1899 aangaande den inlandschen d e t a i l - o f
kleinhandel ontvangen , wijzen voor verschillende gewesten van
Java en voor Madnra op eenige toeneming van het aantal plaatsen
waar vaste markten (passars) zijn i n g e s t e l d , terwijl ook het
neringdoen in kraampjes (warongs) hier en daar van meer omvang werd (verg. de gewestelijke cijfers van het aantal passars
en warongs over 1898 en 1899 in bijlage H H H , tabel III).
Laatstbedoelde toeneming openbaarde zich 't meest in streken ,
waar particuliere tramwegen of, zooals in Bantam e n B e z o e k i ,
waar staatsspoorwegen in aanleg waren. Ook na het gereed
komen der lijnen bleven vaak warongs in stand bij tramstations ,
met het oog op het daar ontstane verkeer. In eenige gedeelten
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van Bezoeki en Kediri \v.is bel ile uitbreiding van de tabaks
industrie, in Pa oeroean de grootere toevloed aunbulpplnkkera
uithoofde Tan den ruimeren koffieoogst, elders ook een roordeelige padioogst, welke meet rorl ier deden ontstaan. Onigekeer '
deden zich ook invloeden gelden , die afneming van vertier te
weegbrachten: zoo b.v. in dr afdeeling Bodjonegoro(iletnbang)
de schorsing van de werken in de Solo-vallei. Voor enkele ge
westen wordt opgegeven in welke artikelen ermeei
ging dan
gewoonlijk l zoo kwamen i'! de residentie Batavia voornamelijk
vruchten e i] groen ten in grootere hoeveelheid ter markt, was in
Pekalongau de bande! in gebatikte stoffen en rgst levendiger
en nam aldaar ook de handel in copra en klappervezels eenigermate fcoe, hield m Banjoemaa de levendigheid van den handel
in copra aan. terwijl uit Bagelen bericht wordl dat uit de afdeeling Koetoardjo de uitvoer van aardewerk en geweven lijn
waden toenam en in de afdeeling Ledok landbouwproducten in
grootere hoeveelheden in bet verkeer kwamen De berichten
(ontrent den inlondseheu kleinhandel in de buitenbezittingen
komen in hoofdzaak op het volgende neder. Ter Sumatra's Westkust viel daarin meer levendigheid te bespeuren voor zooveel
betreft iie onderafdeeling Padang (vermoedelijk als gevolg van
drukker vreemdelingenverkeer), de afdeelingen Aijer liuiiüïes
en Bibi 'ga . zoomede de onderafdeelingshoofdplaats Öawah Loento;
daarentegen ging er minder oin in de onderafdeeling Omme
landen van Padang in verband met den schralen rijstoogst.
in Benkoeleu nam de kleinhandel in omvang toe. doordien
uit verschillenden hoofde meer geld oude.- de bevolking kwam,
ui. door bet drukke transport ten behoeve van de installatiewerken voor de goudontginning der mijnbouwmaatschappij
„Kedjang Lebong", door het voor 't eerst aan de markt Urengen in de afdeeling Seloema van getahpertja en door den
in 't algemeen grooteren uitvoer zoowel van dit artikel als van
gomelastiek. Ook in de Lompongsche Districten en in de VVesterafdeeling van Borneo droegen de goede uitkomsten, verkregen
met de inzameling van boschproducten, tot verlevendiging van
liet inlandsch verkeer bij, waarbij voor de Lampongsche bevol
king nou kwamen grootere voordeelen . met de pepercultuür
behaald. Wat Palembang betreft, wordt gewezen op meer afzet
van koffie en tabak in de onderafdeeling Bedjang en Lebong
der afdeeling Tebing Tinggi, en voor Kiouw en onderhoorigheden
op een levendiger handel in sago, gambier en peper, terwijl in
dat gewest voor 't eerst getahbladeren in den handel kwamen.
Vooruitgang in den kleinhandel wordt ook gemeld nopens ver
schillende streken der residentie Oostkust vanSumatra, nopens
Groot-Atjeh en nopens de afdeelingen Menado, Tondano en
Noordkust van Celebes der residentie Menado. In het gewestelijk
verslag bi treffende Gelehes en onderhoorigheden wordt gewezen
op gestadige ontwikkeling van het handelsverkeer in del'alosbaai, doch op kwijning van den omzet in de afdeeling Zuider
districten, dit laatste in verband met den ongunstigen toe tand
der kofliecultuur In de afdeeling Boeleleng(Bali) en op Lombok
kwamen in 1899 aan den inlandschen kleinhandel ten goede de
betere oogsten van koffie en klappen, de vermeerderde veeuitvoer en de overvloedige inzameling van rijst.

waaitoe alleen de uitvoeren uit de resideutiè'n Oostkust van Sumatrn en Riouw en onderhoorigheden bijdroegen f 2 887 800 en
I 114500, terwijl aan tripang en nanschelpen, meerendeeh uit
het üosteljjk deel van den Archipel, inzonderheid van ZuidCelebes, in 1899 naar buiten Nederlandsch-Indié* werd verscheept
voor eene waarde van f 580 100en f 1 I20000(over 1898 f627700
en f 618000), De boeveelheid van Makasser uitgevoerde paarle
moer- en andere schelpen was steeds stijgende; bet jaarverslag
van de kamer van koophandel en nijverheid aldaar stelt de hoe
veelheid voor 1896, 1897 en 1898 op achtereenvolgen! 5400,
5600 en 9500 pikol, doch voor 1899 op 33 900 pikol, waaronder
27öo pikol paarlemoersehelpen van de Aroe-eilanden.
Het aantal gOUVemeinentHvergunniugen tot het visscheü naar
paarl-en paarlemoerschelpen (veelal ook naar tripang) werd ge
durende hét tijdvak 1 Juli 1899 t m uit. .Juni 1900 vooreenige
bepaalde gedeelten van het territoriaal zeegebied Op en buiten
Java met een twaalftal vermeerderd (verg. bijlage .1.1.1). Evenals
vroeger werden zij weder tot wederopzeggens verleend zonder
toekenning van eenig uitsluitend recht en ook zonder voor
's l;iii(i^ ka- retributie te vorderen, terwijl tevens inde vergun
ningen het noodige wen! opgenomen tor bescherming van de
rechten der betrokken inlandsche bevolking.
Fabriekt-en handwerkinijverhrid. Voor zoover d (in Nederlandsch[ndië aanwezige indnstrieele inrichtingen niet de verwerking
van landbouwproducten beoogen en dus reeds zijn besproken in
afd. I van dit hoofdstuk, zijn de daaromtrent in de gewestelijke
verslagen over 1899 voorkomende opgaven bijeengebra iit s u b l
van bijlage HHH. De lijst vermeldt i hans, ongerekend de tijde
lijk geslotene, ruim een 500-tol aan partienlieren toebehoorende
fabrieken, ambachtsinrichtingen en dergelijke (daaronder 49
drukkerren), tegen p. m. 160(waaronder45drukkerijen), welke
in de opgaven over 1&98 werden opgesomd. De lijst bevat tevens,
voor zoovee! de verstrekte inlichtingen dit mogelijk maakten ,
opgaven omtrent het aantal gebezigde werklieden gemiddeld per
dag en hun gemiddeld loon, zoomede ten aanzien van dein 1899
verkregen uitkomsten.
Over inlandsche bandwerksnijverheid en door de inlandsche
bevolking beoefende takk"ii van kunstnijverheid zijn ook de over
1899 ontvangen mededeelingen weinig belangrijk.
Lnonen van ambachtslieden <■/( koelies. Gewestelijke opgaven nopens
het gemiddeld bedrag der in 1899door ambachtslieden en koelies
genoten dogloonen zijn verzameld sub II van bijlage III11I.

Malen en gewichten. Voor de uitvoering ran de i n ' t vorig ver
slag (blz. _'19> bedoelde regelingen ten aanzien van hetijkwezen
w. rden in 1899 de noodige maatregelen getroffen. Daar echter
overleg met alle gewestelijke bestuurders moes' worden gepleegd .
hetgeen vooral ten aanzien van de buitenbezittingen geruimen tijd
in beslag nam konden de werkzaamheden in het belang van
het ijkwezen van de daartoe aangewezen ambtenaren van het
binnenlandsoh bestuur en van den gewestelijken dienst van den
waterstaat en 's land8 burgerlijke openbare werken vóór iiet
einde van 1899 nog geen aanvang nemen, i Toen het dan ook,
Fissc/ierijeii. De mededeelingen uit de verschillende gewesten ten gevolge van door den gouvernementstrausport-aannemer in
ontvangen omtrent visscherij en inzameling van zeeproducten de residentie Pasoeroean ingebrachte klachten, noodzakelijk werd
behelzen in hoofdzaak eeue herhaling van hetgeen in vorige om de gouvernements-maten, gewichten en weegwerktuigen op
verslagen daaromtrent werd opgenomen. Met betrekking tot eenige plaatsen in dat gewest te verifieeren . moest den inspec
enkele gewesten is nopens de uitkomsten van dit bedrijf gedu teur van het ijkwezen opgedragen worden die verificatie te
rende 1899 reeds liet een en ander gezegd in hoofdstuk ('. In verrichten . hoewel diens werkkring als ijker zich na de vastAugustus 1899 werd van gouvernement-w g ■ f 1500 beschikbaar stellii a van de bovenbed ielde regelingen . eigenlijk niet verder
gesteld voor den aankoop van jonge viscli (vischbibiet) ter be uitstrekt dan tot de residentie Batavia en de hoofdplaatsen
vordering van den viscnrijkdóm der rivieren in de Preanger Samorang en Soerabajja, d. i. het Iste ijkdistrict. Doch ook
Regentschappen, die door roofvisscherij, waartegen intussohen in dit district konden de voorgeschreven werkzaamheden we
in 1898 (zie vorig verslag, hl/.. 80) bjj politiekeur is opgetreden, gens gebrek aan tijd niet ten volle verricht worden , aan
zeer geleden had. In Cheribon begon ook de vischvoorraad in gezien de inspecteur zich niet telkens voor geruimen tijd van
het meer Sitoe Lengkoug (afdeeling Galoeh) te verminderen. Batavia kon verwijderen, waar zijne aanwezigheid noodzakelijk
Daarom werd b\j politiekeur (zie de Jav. Oourantdd.27 Deeember was voor de geregelde tenuitvoerlegging van de ten opzichte van
1899) ook daar de vissclierü aan beperkende bepalingen onder het ijkwezen getroffen maatregelen. Vandaar dat de verificatie van
worpen. Gegevens om den zoo belangrijken handel in visch, de aan het Gouvernement toebehoorende maten , gewichten en
tripang, enz. onder cijfers te brengen, zijn niet voorhanden. weegwerktuigen alleen plaat? vond in de residentiên Batavia en
.Slechts voor zoover van die artikelen uitvoer naar buiten Nederlandsch-Indië plaats beidt, voornamehjk naar Singapore, doet
'i Wat het srinivi rn. nifiit Sumatra'i Westkust betreft, is liet aoodiggede iilgemeene jaarlijksche handelsstatistiek eenigen maatstal aan
voor H,kwerkzaamhed>-n eek te kunnen beschikken ever ambtenaren
de h;in>t. Volgens de voor den jaargang 1899 bijeengebrachte iilekcii
van den spoorwegdienst en van den dienst der koienontslnniaa;, daartoe dooi
Opgaven vertegenwoordigden de hoeveelheden naar den vreemde den isbef dier diensten aan te wjjaen. in dien sta y.iju laj anav. besluit dd.
uitgevoerde visch, bijna uitsluitend in gezouten engedroogden :;i Uel 1900 [Bt. a . 168) de voorschriften van Bt. I8'.i!' nes. is en 50 sanstaat, eene waarde'van f 3 029 000 (over 1898 f 2922000), gevald.
Baudeliugen der Sla'.en-Generaal. Bijlagen 1000—1901.
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Pasoeroean en roorti te Samarang, doch niet te Boerabaija, en
dat tut onderzoek van de bewuste nan particulieren toeoehooreude voorwerpen alleen gelegenheid UOM gegeven worden on
de hoofdplaatsen Batavia en Samarang, ook wat den lifrijk
betreft, ifoeh te terabaija alleen voor de verificatie vau de nog
niet van eenig goedkearingsmerk voorziene voorwerpen, dit laatste
met bet oog op art. 4, juneto art. 12. dernieu veükbepaliugen
St. 1899 n . 4'.')- waarbij, met ingang van 1 Januari 1900
welke termijn echter bij ordonnantie van 6 December 1899,
St. n". ■ II . met Mn jaar werd verlengd), strafbaar is gesteld
het op Java en Madnra te koop aanbieden of in den Imndel
brengen van aan den ijk onderworpen , maai nog niet geverifi
eerde voorwerpen. Gedurende L899 strekte de verificatie zich uil
over 3856 aan het i reruemeni en 13602 aan (2121)particu
lieren toebehoorende maten, gewichten en weegwerktuigen.
Van de eersten werden er.'!27s. en van de anderen 11880 goed
gekeurd (daaronder respectievelijk 1412 en 925 na voorafgaande
(usteering), zoodat de afkeuringen betroffen respectievelnk 578
en 1713 der bedoelde voorwerpen.
De opbrengst der jjkgeldeu, ten deele generen naar bet
tarief in St. 1899 u . 50, bedroeg f2955, tegen f3708 in 1898.
Deze vermindering is daaraan toe te sohrjjveu 'lat, zooals gezegd, ditmaal te Soerabaija geen gelegenheid werd gegeven voor
den herijk.
Na de vaststelling van de nieuwe regelingen betreffende het
ijkwe/.en zijn de opdrachten voor het ijken, in sommige gewesten

i

der buitenbezittingen door de gewestelijke bestuurders aan
waarnemende ijkers gedaan . vanzelf vervallen. Vóór dien tijd
werden gedurende een gedeelte van 1899, enkel nog in de residentie
Alenado, 119 voorwerpen onderzocht, welke alle werden goed
gekeurd. Aan ijkgelden werd aldaar in totaal ontvangen f 43,30.
Kamers HM koophandel en nijverheid. Jaarverslagen betreffende
hare werkzaamheden in 1899 werden in het lieht gegevendoor
de kamers van koophandel en nijverheid te Batavia, Samarang
en Makasser. Overigens werden zoowel door deze drie lichamen
als door hare zuster-instellingen te Soerabaija en Padaug, op
verzoek van bestuurswege, eenige mededeelingen gedaan be
treffende handel en nijverheid in hare ressorten, van welke
mededeelingen in voorgaande gedeelten van dit hoofdstuk de
noodige partij is getrokken.

Tentoonstellingen. In December \^w werd te Bnitenzorgdoor
de , Vereeniging tot bevordering der ooftteelt in Nederlandsen,*
[ndië" eene goed geslaagde tentoonstelling van vruchten ge
houden. 0\er paardententoonstellingen — o. a. in de Preanger
Regentschappen en te Port de Koek (Padangsohe Bovenlan
den)
zie blz. 157 en 105 166.
bolerijen, in het tijdvak van I Juli 1899 t tn uit. Juni 1900

werden, behalve eene tombola van kunstvoorwerpen, enz. groot
f2500, ten behoeve van bet diaconiegesticht te Batavia, slechts
3 kleine geldloterijen toegestaan (elke van I 10000), en zulks
onder voorwaarde dat van geen daarvan zou mogen Worden ge
bruik gemaakt vóór 1 Juli 1900 eu dat zij binnen zes maanden

zouoen moeten uitspelen. De netto opbrengst dezer loterijen is
bestemd tot Mijviug der bijdragen voor de oprichting en vol
tooiing van drie kerkgebouwen (ten behoeve van de Protestanten
te Magelang en te Modjokerto en der Roomsen-katholieken te
\1 lasser). Verschillende aanvragen voor kleine loterijen werden
nog in beraad gehouden, daar het wcuschelijk scheen voor de
tweede helft van 1900 niet boven bel reeds toegestane aantal
te gaan . wilde meu den tjjdigen afloop van de bedoelde drie

loterijen

niet belemmeren. Waarschijnlijk in hoofdzaak ten

gevolge van de door verschillende instellingen aangegane
preinieleeningen, vonden namelijk de loten van gpldloterijen
ui den laatsten tijd niet meer zoo gretig aftrek als vroeger
en was de markt daarvoor zeer lusteloos, zooals bleek uit
het feit dat zoowel van de in 1809 uit te spelen groote geldloterij ten behoeve van het Protestantschc weeshuis te Samarang
en de vereeniging „Soerabaijasche ziekenverpleging'' (verg. vorig
verslag, blz. 210/220) als 'van (5 der 13 in 1898/99 toegestane
kleine loterijen de trekking was uitgesteld moeten worden.
De, Minister van Koloniën,
CREMER.

