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tien llil^n September 1901.

Ik hel) 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 10«)l, tot welks aanbieding,
overeenkomstig art. 02. lste lid, der Grondwet» door de Koningin
machtiging ia verleend. Afgedrukt of ter perse zijn de hoofdstukken A tot en niet K en hoofdstak IJ, afd. I, van het OostIndisch Verslag, met de daartoe behoorende bijlagen, roomede

het Surinaamsche en hetCuracaosche Verslag, üe overige gedeelten
volgen zoo spoedig doenlijk.
Met betrekking tot het Oost-Indisch Verslag moet ik nog doen
opmerken dat de hoofdstukken A tot en niet II. zooinede hoofdstuk
J, afd. III tot en met VIII, onder het beheer van mijnambtsvoorganger zijn vastgesteld.

Tweede Kamer

[Xederl. (Oost-) Indië^]
In enkele gevallen werd door den Gouverneur-Generaal weder
aanleiding gevonden om het hoogste; centraal gezag te onthelfen
van bemoeienis, met aangelegenheden van minder belang, door
die eensvooral ter afdoening over te laten aan de betrokken
autoriteiten.

C. Jlededeelingen van staatkundigen en nlgeiiieenen aard.
§ 1. Belrekkingen mei het buitenland.
Het door de Besturen van' de Straits-Settlenients en Laboean
(Britsch Noord-Borneo) uitgevaardigd verbod tegen den uitvoer

van oorlogsbehoeften naar Nederlandsch-lndië werd, op verzoek

der Indische Regeering, wederom tijdelijk bestendigd.
Tot voorziening in de gebleken behoefte aan beter bestuurstoezicht op de behandeling der (voor het meerendeel in de
Straits-Settlements aangeworven) Chineesche werklieden op
de in de afdecling Bengkalis der residentie Oostkust van
Suinatra door Chineesche ondernemers gedreven boutkapperijen
of X. g. panglongs, omtrent welke aangelegenheid door liet
Bestuur der Straitg indertijd (zie het verslag van 1899, blz. 1)
eeue klacht onder de aandacht; der Indische Begeering was
gebracht, waren, tijdens de afsluiting in Indië van de mededeelingen voor dit hoofdstuk, maatregelen iu overweging, o. m.
omvattende de plaatsing van een controleur te Tebing Tinggi
en de vaststelling van een nieuw reglement, voor het panglongbedrijf, waarin tevens de wederzijdsciie reebten en verplichtingen
van de daarbij betrokken werkgevers en werknemers worden
geregeld.
Op Timor hadden wederom eenige ongeregeldheden plaats

tosschen Nederlandsche en Portugeesche onderdanen (zie S 19

van dit hoofdstuk). Ten einde rus: en orde in de aan het Portugeesch geliied grenzende Btreken beter te handhaven . waren
maatregelen in overweging om het bestuurstoezicht aldaar te
verscherpen.
[••• 2.]
De onderhandelingen tusscheu de Nederlands die en de l'ortuI. NEDERLANDSCH (OOST) INOlE.
geesche Begeering over het in 't vorig verslag (blz. 1) bedoelde
ontwerp*verdrag betreffende eene nieuwe regeling van de wederzijdsche grenzen op Timor hebbeu nog niet tol een resultaat geleid.
VERSLAG.
De bestiuirsvestiging in de Boven-Mahakkamatreek (Centraal
Borneo), waarvoor in April 1900, bjj wjjze van tijdel ijken maatA. Grondgebied en Bevolking.
regel . de noodige voorzieningen waren getroffen (zie vorig verslag,
Omtrent de oppervlakte van Nederlandseh-Iudië en de statia- blz. 35), kwam iniJnli van dat jaar tot stand : geschillen tusschen
tiek der bevolking aldaar zijn ook thans geen nieuwe cijfers de aldaar gevestigde Dajaks en de onder Serawak behoorende
mede te deelen. De uitkomsten van de in 190u (zie St. n'. Batang-Loepars zullen daardoor, naar verwacht mag worden,
12(3) gehouden opneming van het zielental op Java en Madura zeldzamer voorkomen en op vreedzame wijze worden opgelost. Zie
zullen eerst in het volgende verslag kunnen worden opgenomen. ook wat omtrent Serawak gezegd wordt in § Ii3 van dit hoofdstuk.
Voor de nieuwe bepaling en vastlegging van de grens tusschen
het Nederlandsch gebied ter Oostkust van Borneo en de bezitB. öpperbeheer.
tingen der Britsche Xoord-Borneo-coinpagnie (verg. vorig verslag,
Voor de ofncieele bekendmaking in Indië èn van de verloving blz. 1/2) is onzerzijds het opnemingsvaartuig Makauer aangewezen.
op 16 October 1900 van H. M. de Koningin met Z. H. Hertog Iügevolge ontvangen kennisgeving zou op 15 April 1901 ook
HKNUEIK VAN MKCKLEXBURc-SeuwKiiiN, èn van het op 7 Februari een Britsch vaartuig (de Ifttlerwitclt) zich ter plaatse bevinden.
Over ontmoetingen onzerzijds met de autoriteiten in Britsch
1901 voltrokken Koninklijk huwelijk, toen Z. 11. den titel verNieuw-Guinea
(en Queensland). in verband met de wederzijdsche
kreeg van „Prins der Nederlanden", niet het praedicaat: .Zijne
Koninklijke Hoogheid'', zij verwezen naar de n ' \ der Javasche belangen op de Zuidkust van Nieuw-Guinea, zie § 18 viiu dit
Courant van 17 October 1900 en 8 Februari 1901 , zoomede naar hoofdstuk.
Bij gelegenheid van de inwijding op 1 Januari 1901 van het
St. 1900 ii'. S16 en 1901 u . 155.
De bij de Koninklijke besluiten dd. 80 Januari 1901 i r \ 26 en Australisch Gemeenebest bood de Gouverneur-Generaal aan het
«30 inmiddels plaats gehad hebbende benoemingen van den aan- voor 't eerst opgetreden hoofd dier federatie telegrafisch zijne
stuanden Prins-Geniaal respectievelijk tot schout-bij-nacht a la gelukwenschen aan, voor welk blijk van goede verstandhouding
suite van de Koninklijke Nederlandsehe Marine en tot generaal" j de laatstgenoemde per telegram dank betuigde. Op de reis naar
majoor a la snit» van het Nederlandscli-Indisch leger werden Australië van den verinoedelijken Britschen troonopvolger Z. K. H.
den Hertog van Cornwall en Vork en H. I). gemalin, werden
te Batavia bij dagorder aan vloot en leger bekend gemaakt.
deze
vorstelijke personen door den commandant van een uit
Op de gewestelijke hoofdplaatsen op en buiten Java hadden
ter gelegenheid van het llooge huwelijk volksfeesten, enz., Xederlandsch-lndië naar Singapore afgezonden oorlogsbodem
plaats, terwijl de heugelijke gebeurtenis te Batavia en zooveel daar ter plaatse namens den l «ouverneur-Generual van Xedermogelijk op andere plaatsen in Nederlandsch-lndië tevens ker- landach-Indiê verwelkomd (April 1901), terwijl een andere
oorlogsbodem der in Indië aanwezige zeemacht werd aangewezen
kelijk werd herdacht.
om tegenwoordig te zijn bij gelegenheid van de komst van
Bij de wet van 29 April 1901 (Ned. St. n". 92) werden eenige HU. KK. 1111. te Melbourne en van de opening aldaar van het
op de rechterlijke macht betrekking hebbende artikelen van het eerste federale parlement.
Regeeringsreglement voor Nederlandsch-lndië, namelijk de artt.
Behalve de in 't vorig verslag (blz. 2) vermelde tractaten met
92 t m 108, door andere bepalingen vervangen, en werd tevens vreemde mogendheden . werd iu het jaar l'-'i > in Nederlandschart 52 van het/.elf.le Reglement, bandelende over het den lndië nog afgekondigd (St. n *. 280 en 2^7) de op 21 Januari
Gouverneur-Generaal toekomende recht van gratie, aangevuld met van dat jaar te Rome namens Nederland mede-onderteekende
een nieuw tweede lid. Deze wijzigingen, waarover nader ge- verklaring, houdende wijziging van een der reglementen, behoohandeld wordt in hoofds t. F . treden in werking op een nader bij rende bij de internationale sanitaire overeenkomst van Venetië
ordonnantie te bepalen datum.
van 19 Maart 1897.
De Minister rmi Kolome» .
T. A. J. VAN ASCH VAX WIJCK.
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Bij D . 19 van het Staatsblad van 1901 werden voorts afge- I uement. Deze akte, die in hoofdzaak overeenkom! met die welke
kondigd: de op 22 Augustus 1804 te Genève gesloten overeen- , in 1890 door den tegenwoordigen pangeran adipati ario MiVOIOl
konist tot verbetering van het lot der gewonden

hij de legers ! NKUORO (de Vide) vóór zyiie verheffing tot hoofd van het Mangkoe
Negorosche Huis werd verleden (zie het verslag van 1&97 , blz.
verklaring nopens de afschaffing van het gebruik te velde, enz. 4), geeft het Europeesch bestuur zoo noodig gelegenheid tot meer
van ontplofbare kogels, — en verder de op 29 Juli 1899 ter bemoeienis, ook van meer rechtstreekschen a a ' d , met de inInternationale Yredeseouferentie te 's-Gravenhage onilerteekende wendige aangelegenheden van het Pakoe Ahnnsche gebied.
twee verdragen en drie verklaringen , van welke verdragen liet
De reeds geruimen tijd in overweging zijnde voorstellen tot
eene betreft de toepassing op den zeeoorlog van de beginselen herziening van de bestaande regelingen ten aanzien van het
van de evenbedoelde conventie van Genève en het andere de rechtswezen in de Vorstenlanden op Java (zie het verslag van
wetten en gebruiken van den oorlog te land , terwyl de drie 1897 , blz. 77) werden in April 1901 van den Gouverneur-Generaal
verklaringen gericht zyn tegen het bezigen van zekere pro- ontvangen en zijn thans hier te lande in behandeling.
jectieleu, enz. ingeval van oorlog tusschen twee of meer der
liet nader onderzoek in zake de klachten, gerezen tegen den
toegetreden Staten. Aan de bedoelde afkondiging in Indië ging in de uitoefening van zyne functiën geschorsten regent van
vooraf (St. 1901 o°*. 17 en 18) die van de Nederlandsehe goed- Madioen (zie vorig verslag, blz. 2 8 ) , gaf aanleiding om h e m ,
keuringswetten der beide verdragen van 29 J u l i 1899.
onder toekenning van eervol ontslag en pensioen . 's lands dienst
Op gelyke wijze kregen in Indië ook verbindende kracht (zie te doen verlaten (Juli 1900). Daar geen zijner beide (onechte)
K
St. 1901 n' . 90 t/m 92) de tusschen Nederland en Spanje g e - zoons voor de waardigheid geschikt w a s , werd in December
wisselde verklaringen nopens de voorloopige regeling der handels- tot regent van Madioen benoemd de onechte zoon van den in
betrekkingen tusschen beide ryken.
1809 overleden titularis, tot dusver wedono van W a n g k a l
O m t r e n t de overgifte door de weeskamers in Indië van on- (Pasoeroean), de eenige onder de afstammelingen van de elkander
beheerde nalatenschappen van vreemdelingen aan de aldaar ge- in de laatste 70 jaren in Madioen opgevolgd hebbende drie r e vestigde consulaire ambtenaren werd in Juli 1900 (St. n . 201) gentengeslachten , die voor de vacante betrekking in a a n m e r k i n g
eene regeling getroffen.
kon komen. Op eigen verzoek werden in 1900 en in de eerste
maanden van 1901 eervol ontslagen en gepensionneerd de r e § 2. Ja ra en Mud urn.
genten van P r o b o l i u g g o , Ledok (Bagelen), Kediri en Berbek
(mede in Kediri), van wie de drie laatsten zich opgevolgd zagen
Belangrijke gebeurtenissen op politiek gebied deden zich in door h u n n e oudste wettige zoons, alle drie tot dusver assistent1900 op J a v a en Madura niet voor.
wedono , terwijl voor de vacature in Probolinggo , waar de beide
• H e t aantal Mekkagangers was in de meeste g e w e s t e n , in zoons van den afgetreden titularis voor het ambt ongeschikt
enkele zelfs belangrijk , grooter dan in 1899. Ouder de bewo- werden geacht (de een wegens ziekelijkheid), de keus viel op
ners van h e t Tenggergebergte ging de Islam voort bekeerlingen een verderen bloedverwant (broederszoon), tot dusver hoofdte m a k e n , waartoe voornamelijk de verbeterde gemeenschap djaksa in het regentschap Bezoeki. In Kediri en Berbek waren
niet de benedenlanden bijdraagt. In de afdeeling Klatten (8oe- de nieuw benoemden nog betrekkelijk j e u g d i g , waarom het
rakarta) trad in October 190U een zekere Yosown.ouo, een ge- noodig werd geacht hen tijdelijk door afzonderlijke p a t i h ' s , in
wezen veroordeelde, op als verbreider van eene geheime leer. plaats van door patih's tevens wedouo-kotta , te doen bijstaan.
E e n ter zake ingesteld onderzoek zal moeten uitmaken of' de Door overlijden van den titularis viel overigens open (Novemdoor hem verkondigde leerstellingen gevaar opleveren voor de ber 1900) de regentszetel van Soekapoera (Preanger R e g e n t openbare rust en orde.
schappen). Daar de nagelaten zoons en kleinzoons te jong
Met de inlandsche hoven op Java bleef eene gcwenschte w a r e n , werd de overledene opgevolgd door een vollen neef,
verstandhouding bestaan.
namelijk door den oudsten wettigen zoon van zijn in 1875 eervol
De onderhandelingen betreffende de overneming door het Gou- uit 'slands dienst ontslagen voorganger. Omtrent de vervanging
vernemeut van de in de afdeeling Grobogan der residentie van den in J a n u a r i 1901 overleden regent van Sanipaug (Madura)
Samarang geënclaveerd liggende Solosche gronden , bekend werd nog geen bericht ontvangen.
onder den algemeenen naam van Selo (zie vorig verslag, blz.
Vielen in 1900, meerendeels ter gelegenheid van den ver2 ) , waarop ook door den sultan van Djokjokarta zekere rechten j a a r d a g van H . M. de K o n i n g i n , aan eenige hoogere en lagere
worden uitgeoefend, werden beëindigd, waarop in J a n u a r i 1901 inlandsche ambtenaren onderscheidingen ten deel (o. a. werden
de Koninklijke machtiging is verleend o m , nadat daarop bij de bij die gelegenheid vier regenten benoemd tot ridder in de
Indische begrooting zal zijn gerekend , tot de overneming over orde van Oranje*Nassau), daarentegen moesien enkele inlandsche
t e gaan , met dien verstande evenwel dat een tot de bedoelde ambtenaren wegens plichtverzuim of ongeoorloofde handelingen
enclave behoorentl stukje g r o n d , waarop zich een heilig graf uit den dienst verwijderd of gerechtelijk vervolgd worden.
met bijbehoorende missigit en woning van den grafbewaker
De veiligheid van personen en goederen was in 19U0 over h e t
b e v i n d e n , tot het Solosche gebied zal blijven behooreu. De algemeen bevredigend.
voorgenomen ruiling tusschen den soesoehoenan en het hoofd
Voor zoover daaromtrent opgaven i n k w a m e n , vindt men voor
van het Mangkoe Negorosche Huis van de wederzijdsche e n - sommige gewesten het aantal in 1900 bekend geworden g e claves in h u n gebied ondervond v e r t r a g i n g , doordien bleek vallen van moord en doodslag vermeld, en wel 100 voor M a d u r a ,
d a t , bij ruiling op den grondslag van het resultaat van de ter ruim een 30-tal voor elk der gewesten J a p a r a . Soerabaija en
zake gehouden onderzoekingen, de soesoehoenan belangrijke Probolinggo en 20 voor Bezoeki, terwijl in Rembang h e t a a n t a l ,
geldelijke schade zou lijden. E r worden t h a n s onderhandelingen te zamen met dat der zware verwondingen , 180 bedroeg. Ketjoegevoerd om dit bezwaar tot oplossing te brengen.
partijen werden gerapporteerd uit Soerakarta 8 , u i t Djokjokarta
De toestand der .Mangkne Negaran bleef uit een financieel ] en uit zes gouverneiuentsresidentiën gezamenlijk 16. O v e r l i e t
oogpunt zeer gunstig. In verband daarmede zullen <letoelagen, algemeen steken deze opgaven niet ongunstig af bij die over
door wijlen prins MANOKOB NEOOBO den IVde bij testament aan
1899, toen o. a. alleen in Soerakarta 22 ketioepartijen t e r
zijne zoons en dochters toegekend. w e l k e i n 1888 tijdens den o n - kennis van het bestuur waren gekomen, Koof op den publieken
gunstigen toestand der geldmiddelen op de helft werden t e r u g - weg werd 20 maal geconstateerd (12 Bevallen in R e m b a n g , 7
g e b r a c h t , wellicht spoedig weder ten volle kunnen v o r d - n nit- in Soerakarta mi 1 in Japara). Veediefstallen bleven zeer talrijk,
betaald. Over de op blz. 2 van het vorig verslag bedoelde r e - voora! in de gewesten B a t a v i a , K r a w a n g , M a d e i r a , Probolinggo.
organisatie der politie in zijn gebied wordt nog met het hoofd
Banjoemas, Soerakarta en .Madioen: toch kun hier en daar op
van het Mangkoe Negorosche Huis onderhandeld.
vermindering worden gewezen, o. a. in R e m b a n g , waar het
Op den 6den November 1900 overleed t e Djokjokarta d e in 1878 zoogenaamde . t e b o e s a n ' ' (diefstal met h e t doel om zich een
als hoofd van zon Huis opgetreden zelfstandige prins pangeran losprijs voor het gestolene te verschaffen) minder dan vroeger
adipati ario PAKOZ ALAH (de Vde). T o t zijn o p v o l g e r , o n d e r d e n toepassing schijnt te hebben gevonden, liet rierbranden, «lat
naam en titel van pangeran adipati ario PAKOE ALAM (de V i d e ) in de meeste gewesten ongeveer Btationnair bleef, nam in Soeen met den militairen rang van kolonel . is \,[\ aouv. besluit labaija opnieuw belangrijk af (17 gevallen, tegen 118 in 1899
van 26 Maart 1901 n . <i aangewezen de oudste wettige zoon en 873 in 1898), doch daarentegen klom het in Bezoeki van
van den overledene, pangeran ario majoor NOTO K o n il >0, met 258 tol 4 1 8 , tot verklaring waarvan de resident er op vijst d a t
gelijktijdige goedkeuring en bekrachtiging van de door den be- ditmaal de maal-tijd bij de suikerfabrieken, ten gevolge van
noemde op 27 F e b r u a r i t. v. ondei teekende en beëedigde akte den regenachtigen oostnioesson, bijzonder lang d u u r d e , waardoor
van verband betreffende zijne verhouding jegens het Gouver- de gronden eerst later dan gewoonlijk aan de verhuurders konden

te velde; — de op 11 December 1868te St.Petersburggeteekende
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worden teruggegeven, hetgeen hij dezen ontevredenheid ver*
wekte.

Door Bet bestuur zijn t h a n s , in overleg met de betrokken

induttriëelen, verschillende maatregelen ontworpen om den rietaanplant zoo wel tegen brand als tegen de veelvuldig voorkomende diefstallen en beschadiging te beveiligen.
De gezondheidstoestand wal in [900 over het algemeen bevredigend. I n enkele streken evenwel kwamen o. a. koortsen
00 pokken veelvuldig voor.
Do veestapel werd in een aantal gewesten in vrij hevige mate
door ziekten geteisterd; vooral inond- en klauwzeer, kwade
droes, t a r r a en buikziekten eischten een groot aantal offer*.
Ofschoon het gewas in vele streken van te overvloedigen regen
had te lijden, viel de rijstoogst over het algemeen bevredigend

uit. ÊSene uitzondering vormden de afdeelingen Samarang,
Kendal (Samarang) en Koetoardjo (Bagelen), waar de inzameling
zeer tegenviel en dientengevolge rijstschaarschte heerschte. Ook in
Kadoe en Djokjokarta, zoomede in de aideeliug Klatteu (Soerakarta) waren de uitkomsten minder gunstig dan in 1899, terwh'1
in de Bengawan Djero-streek (>Soerabaija) de oogst door overstrooming mislukte. Andere voedingsgewassen dan rijst leverden ,
uitgenomen in J a p a r a en Ketnbang over h e t algemeen een ruim
beschot op. W a t de kof'fiecultuur betreft, lieten de uitkomsten ,
ofschoon in sommige streken eene grootere opbrengst werd verkregen dan in 1899, toch te wenschen over. Heter was h e t over
het algemeen met de suikercultuur g e s t e l d , zij het ook dat het
n a t t e weder aan de rietaanplantingen niet ten goede kwam.
Ook het tabaksgewas leed onder te groote vochtigheid.
Voor den groothandel was 1900 geen gunstig jaar, doch de
binnenlandsche handel was over het algemeen redelijk opgewekt,
behalve in de streken waar de rijstoogst ongunstig was uitgevallen.
Buiten de gewone emigratie naar de buitenbezittingen, de steeds
aanhoudende immigratie uit omliggende gewesten in Banjoemas en de afdeelingen üjember en Banjoewaugi der residentie
Bezoeki en het vertrek van eenige transporten inboorlingen naar
streken buiten N e d e r l a n d s c b - I n d i ë , kwamen geen belangrijke
verhuizingen onder de bevolking voor.
De in vorige verslagen bedoelde Javaansche nederzetting in
Zuid-Soekapoera (Preanger Regentschappen) bleef, voornamelijk
door immigratie uit Kehoenien (Bagelen), i n omvang toenemen ,
zoodat op uit. 1900 het zielental geklommen was tot 827, tegen
achtereenvolgens 522, 5u7 en (>37 bij het einde der jaren 1897,
1898 en 1899.
Verschillende streken hadden ook in 1900 van meer of minder
belangrijke overstroomingen te lijden. Behalve de reeds op blz. 3
van hét vorig verslag vermelde a a r d b e v i n g , welke in het begin
van 1900 de hoofdplaats Soekaboemi (Preanger Regentschappen)
t e i s t e r d e , werd ook uit het district Soemowono (Kadoe) eene
aardbeving gerapporteerd, waardoor eenige bouws sawah te
niet gingen, i n den nacht van 22 op 23 Februari 1900 werden
in het district Djampaugwetan (Preanger Regentschappen), ten
gevolge van eene b e r g s t o r t i n g , eene kampong geheel en eene
andere grootendeels bedolven; 50 lijken werden gevonden,
terwijl n o g een 30-tal personen vermist werden.
§ 3. Aljeh en

(mderhoorightdtn.

G r o o t - A t j e h.
Onderafdeclineen Kocla-R»djn c;i Voorwerken en Gebied builen de ssgi's. In
dit gebied bleven volkomen rust en veiligheid heerschen ; door
alle kampongfl loopen t h a n s goed onderhouden wegen ; erven
en huizen worden geregeld schoon gehouden ; het geheel heeft
een n e t , rustig en zindelijk aanzien.
De rijstoogst mislukte voor de helft, t e n gevolge van de ongunstige weersgesteldheid. Niettemin werd daarna door de b e volking eene nog grootere oppervlakte aan B&wahterreinen in
bewerking g e n o m e n , waartoe /.ij, gedeeltelijk met behulp van
daartoe beschikbaar gestelde gon vernemen tsstoomschepen, een
50-tal karbouwen van Meulaboh en Tapa Toean invoerde. Ook
aan de teelt van suikerriet werd eene groote uitbreiding gegeven.
Behalve het onderhoud van kampong* en binnenwegen . werd
aan de bevolking opgedragen hel: op dubbele breedte brengen
vun den bestaanden rijweg Oeleë-Lhenë — K o e t a B a d j a , welks
geringe breedte van 4 M. nier meer aan de behoefte voldoet.
De inlandsche school te Koeta Radja werd gedurende het
verslagjaar bezocht door 5 zonen van voorname hoofden in
Groot-Atjeh en 7 uit de Cnderhoorigheden. De lessen aau de
Europeesehe lagere school werden met succes gevolgd door den

[Nederl. (Oost.-) I n d i ë . ]
oudsten zoon van 'I'. Ni. RADJA MoEDi SEUTIA van Meurasa.
T. KAI.I , oeleëbalang van het schaars bevolkte gebied der
Menieugit Baja aan den rechteroever der Atjeh-i ivier . bewoog
een twintigtal vroeger naar Poelo Raja en Daja uitgeweken
huisgezinnen van zijn gebied t o t terugkeer naar h u n n e vroegere
woonplaatsen.
ToiAJhCOB AimoMADJiT, het te Koeta Radja verblijf houdende
hoofd van den vroeger te Kwala Bateè' gevestigden tak der
sultansfamilie, overleed in April 1900: de hem van Oouvernementswege toegekende toelage van f 400 's maandf verviel
hiermede. Aan zijn. op last van het bestuur te Koeta Radja
verblijvenden zoon TOEAKKOK BHAHIM werd eene toelage van 150
' s n i a a n d s voor zijn levensonderhoud toegekend.

Oftdertfdeeling XXVI UeeHau. In het afgelegen Ladong werden
eenige lieden beroofd door de kleine rooverbende van TlDKOKOl
ni BIHA , doch overigens heerschten ook in dit gebied volkomen
rust en veiligheid. E e n ieder kan zich zonder «'enige dekking
en ongewapend door de geheele sagi bewegen , zoowel hoofden
als bevolking betooneu zich zeer vrede- en ordelievend en geven
voortdurend meer en meer blijk van vertrouwen in ons b e s t u u r ;
a l l e , tot zelfs de meest intieme aangelegenheden brengen zij
bij den civielen gezaghebber en bij de door dezen geleide
moesapat voor.
De rijstoogst mislukte grootendeels, behalve in de moerassige
streken der JII Moekims 1-am Rabo en V Moekims A t e u ë . en
de door irrigatiewerken van den regen onafhankelijke moekim
Loebo. De suikerrietaanplant werd uitgebreid en op aansporing
van het sagihoofl werden 5 0 0 0 J dadaps met 25000 peperranken
alsmede 500 getah-boomen aangeplant. Verscheidene reeds lang
verlaten kampongs werden weder bewoond. Vaccinatie vond
m e t krachtige medewerking van den panglima sagi plaats.
T . AI.I , zoon van den oeleëbalang van Simpang Oelem en
gehuwd met de dochter van T. N J A BASTA, bezoekt de inlandsche
s c h o o l , evenals T. BANTA AMAT , zwager van den panglima sagi.
W e g e n s het opbrengen van sabilgelden tot een bedrag vau
S 250 aan den vh'andigen T. RADJA van Oeleë Groepheuëng
werden verscheiden inwoners dier moekim en der Moekim Ateuë
met te zatnen | 700 beboet.
A a n den in 1897 in het belang der orde en rust i n dit g e w e s t , te Koepang (Timor) geïnterneerden T. G i o n r o , imenm
van Silang (zie het verslag van 1897, blz. 7 , noot 1), werd in
verband met den volkomen rustigen en ordelijken toestand in
de X X V I Moekims vergund daarheen terug te keereu Op proef,
doch zonder bezoldiging, werd hij weder belast m e t de waarn e m i n g zijner vroegere betrekking.
Aan den in 1S94 niet 7 achterlaadgeweren van het sagihoofd
der X X V I Moekims naar den vijand overgeloopen e n d o o r e e n e
marechausee-patrouille in Samalanga gearresteerden T. TJOET
KEUREUKON (wiens geslacht gedurende de laatste sultanstijden
met het beheer der Moekim Lhee of I I I Moekims Keureukou
was belast geweest) werd de inlevering van 7 achterlaadgeweren
opgelegd of betaling van een aei[uivalent ad $ 200 per geweer.
I n afwachtiug dat hieraan voldaan wordt (in 1900 leverde hij
3 achterlaadgeweren in) is hij t e Koeta Radja geïnterneerd.
T. TJOZT TonroKOB (zie vorig v e r s l a g , blz. 4) bleef gedurende
het verslagjaar belast mot de waarneming der betrekking vau
oeleëbalang der IX Moekims Toengkob , zonder getint van de
daaraan verbonden bezoldiging. Hij betoonde zich in alle o p zichten volgzaam jegens het bestuur.
De

t. a. p. genoemde

'1'. D.IOIHAX LAM PASI: . die

zich

aan-

vankelijk n u en dan bij het bestuur vertoonde, heeft zich later
in Samalanga opnieuw vrijwillig bij de partij van verzet a a n gesloten; van dezen indertijd te Keumala in de omgeving van
den pretendent-sultan opgevoeden jongen man schijnt, weinig
goeds te verwachten te zijn.
Aan den in J a n u a r i 19i'0 in Pidië gearresteerden TOEAHKOE RADJA
SOKLKDUH (verg. vorig verslag, blz. 12 w e r d . na storting eener
waarborgsom van s 1000, vergund zich te vestigen te Kliëng
(IX Moekims Toengkob), waar hij gehuwd is en thans rustig
woont.
Het binnenland&ch verkeer neemt toe. Eene nieuw opgerichte
passar te Kroeëng Qloempang wordt driemaal 's weeks telkens
door omstreeks 600 personen bezocht. Door de inijubouwmaatschappij .Atjeh'" werd een begin g e m a a k t m e t urynbouwkundige
opsporingen en onderzoekingen.
l i e t bendehoofd PANGLIMA MA ASAN (zie vorig v e r s l a g , blz.
12 en 13) liet zich in den loop van het verslagjaar eene
aanstelling geven als panglima p r a n g vau den sultan en
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trok zich sedert terug in <le hosseiien van Boven-Peutoë (Keureutoë) aan de Djauiboe Ajer-rivicr, van .vaar hy nu en dan

tracht in Siinpang Oelem en Djoelo sabilgelden en levensmiddelen
machtig te worden.
Onderafdeeling \\V Moekims ei de Zuidelijke Mdfrioltingeii, Ook in dit gebied — behalve in enkele moerassige streken en in het door
stroomend water en goede irrigatiewerken van deii regenval

onafhankelijke Lhong — viel de rystoogst tegen, üe productie
bedroeg niet meer dan de helft of een derde der gewone o p brengst. Toch werd overal na den oogst weder eene grootere
oppervlakte aan sawahs in bewerking genomen ; in Leupoeëng
bleef bijna niets onbebouwd. Van bestuurswege werd tot aanvulling van den geringen veestapel in Lhong h u l p verleend door
aanvoer van karbouwen van dé Westkust en van SiMaloeè*.
Gedurende eene langdurige droogte kwamen vele alang-alangbranden voor, waardoor o. a. een duizendtal anderhalfjarige
koffieboompjes, op het Parang-gebergte door den oeleëbalang
der V7I Moekims aangeplant . vernield werden.
tn de omstreken van Peukan Bada werden door dien oeleëbalang en door den majoor-titulair der Chineezen L I E A S I I een
duizendtal g e t a h b o o m e n , van S u m a t r s ' s Westkust a f k o m s t i g ,
aangeplant. Van inzameling van getah in het gebergte werd
meer werk gemaakt.
Van Leupoeëng en de I V Moekims werden veel vruchten te
Eoeta Radja en Oelel Lheuë aangebracht.
Op de oostelijke hellingen van den Glé Pantjoe en den Glé
Lajang worden door de bevolking groenten geteeld voor de
m a r k t e n te Eoeta Radja en Oeleë Lheuë. Van de nieuw aangelegde wegen wordt door de bevolking druk gebruik gemaakt
voor het vervoer in karren van brandhout n a a r genoemde hoofdp l a a t s e n , zoodat invoer van b r a n d h o u t van P i n a u g , welke
vroeger regel w a s , bijna niet meer voorkomt. Op de tot de V I
Moekims behoorende eilanden werd veel geschikt t i m m e r h o u t
aangetroffen, waarvan de afvoer zonder veel bezwaar kon g e schieden.
Behalve de kampongwegen werden door de bevolking in heerendienst 5 M. breede w e g e n , geschikt, voor karren verkeer, a a n gelegd. Zoo kwam de in het vorig verslag (blz. 5) vermelde weg
vau onzen vroegeren post Blang naar Peukan Oeleë Glé gereed
op de bruggen n a , die weldra door het bestuur zullen gelegd
worden. H e t worden steenen bruggen , waarvoor de bevolking
het materiaal levert tegen betaling. Voorts wordt een w e g a a n gelegd vau den Boekit T r i ë u g reciit door een diep moeras naar
den Glé T a r o n - p a s , en een van Boekit Seubon over Lam B a r o ,
Lam Lhoin , Lam <üré en Lam Peuoeë naar Lho Xga.
De weg van Lho X g a naar Leupoeëng werd eveneens tot
5 M. verbreed , en doorgetrokken over Laj'oen , Heudoe , Paroë en
Koeloe naar L h o n g , alwaar die weg tot aan de zuidgrens van
Lhong doorloopt. Eene verbreeding tot 5 M. van het door Lajoen,
J J aroë en Koeloe loopende weggedeelte bleek minder gewenscht,
omdat dit gedeelte over zulk geaceidenteerd terrein inet vrij
hooge bergruggen l o o p t , dat het geschikt maken er van
tot karrentransportweg te veel tijd en te veel werkkrachten zou
kosten. Daarom werd besloten dit weggedeelte, als zijweg van
den groeten weg , 8 M. breedte te laten behouden en den grooten
karreweg van Leupoeëng door het dal van Lam Tih en over
den Glé Serang naar L h o n g aan te leggen. Dit nieuwe weggedeelte is al gedeeltelijk gereed. In Lhong is een begin gemaakt
met het begrinden der hoofdwegen , waartoe het materiaal aldaar
"ruim>choots voorhanden is. I u dezen grooten 5 M. broeden
weg Lho X g a — L h o n g worden t h a n s van gouvernementswege
ijzeren bruggen op schroefpalen gebouwd.
I u J a n u a r i 1900 werd door de hoofden van de IV en V I Moekims
de aankomst van een 5-tal. blanke wapens dragende sabil-inners
bij Boekit Seubon gemeld; één h u n n e r werd door eene patrouille
ontmoet en bij verzet neergesabeld , de overigen wisten naar
Daja te ontkomen. Langer dan den avond vau aankomst durfden
zij niet in dit gebied blijven.
Rust en veiligheid bleven dan ook het geheele j a a r door ongestoord: op den grooten weg van Oeleë-Lheuë — Lho X g a is
Bteeds een druk vertier en niet alleen op dezen en op de andere
wegen kan iedereen zich vrij en ongewapend zoowel overdag
als 's nachts b e w e g e n , maar ook overal in de kampongs en zelfs
iu de bergen is liet volkomen veilig. Het geheel heeft e e n w e l varend en rustig aanzien.
In de maand Mei 1900bad eene ongelukkige amokpartg plaats.
Een vijftal vau een nachtelijk feest terugkeerende, overigens vreed-
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zame Atjehers werden aangehouden dooreen Amboineesch korporaal der marechaussee, die met eene brigade het wegwerken
van een honderdtal Atjehers surveilleerde. N a a r h u n k a m p o n g pas gevraagd maakte één der Atjehers, die naar het schijnt in
opgewonden toestand v e r k e e r d e , amok; twee zyner metgezellen
sprongen hem ter zijde en nu ontstond een g e v e c h t , waarbij de
marechaussee li dooden en 7 licht gewonden bekwamen , voordat
de amokmakers onschadelijk waren gemaakt. De aanwezige wegwerkers bleven onzijdig en hielpen daarna de gedoode eu gewonde
niarechaussee's naar huis dragen
In de Zuidelijke nederzettingen was het niet zoo rustig en
veilig. T. ItiriN van L a m Soedjeu en T. AM AT LAM LOIHPOES , soms
versterkt door volgelingen van T. AI.I MA'KT, die zich gewoonlijk in het Daja'sche ophielden , brachten nu en dan Lhong in
onrust door beschietingen van bivaks en patrouilles en het
vermoorden van gidsen of spionnen vau het b e s t u u r , terwijl in
de noordelijker gedegen moekims Koeloe, Paroë en Leupoeëng
de werkzaamheid van kleine onderdeden dier benden zich voornamelijk tot rooverijen bepaalde. In Februari 1'JOO sloot de in
Mei 18lJ9 in onderwerping gekomen T. BHAIUM (/.ie vorig vers l a g , blz. 5) . tengevolge vau een twist met zijne verwanten
over de betaling der hem door het bestuur opgelegde b o e t e ,
zich weder b\j de rjjandige partij aan. De in Maart d. a. v.
uit Lhong verdreven T. RlPlN versterkte zich in April achtereenvolgena op den Glé Groetee , nabij I j l l m Xo (Daja) , te Geuteut
(Lhong) en in de vallei der Saramameh (Leupoeëng), vanwaar
de b e n d e , telkens opgejaagd, in kleine groepen opgelost steelsge wij ze naar Daja terugkeerde.
L'e ovengenoemde T. BUAHIM vau Blang Mé beschoot in J u n i
onverwachts eene over den weg huiswaarts koerende marechauseepatrouille, waarbij luitenant FISCHKB met 2 mindere militairen
sneuvelden. In November beproefde hij weder iets dergelijks,
doch zonder succes. T. BBAHIM s oudere broeder, de inieum van
Blang Mi' T. MAHMOKO, wiens houding herhaaldelijk argwaan
had gewekt en tegen wien ook klachten wegens knevelen der
bevolking waren ingekomen , werd toen als arrestant naar he
bivak medegenomen: bij eene nachtelijke poging om te ontvluchten werd hij in de Lhong-rivier, die hij trachtte over te
zwemmen , neergeschoten. Vermits de vader en de overige familieleden van T. BRAHIM hem eveneens in het geheim ondersteunden,
werden zij , tevens om op T. BBAHIM pressie tot onderwerping
uit te oefenen , te Koeta Radja geïnterneerd.
De vijaudiggezinden werden onafgebroken achtervolgd , velen
hunner neergelegd, een aantal vuurwapens b u i t g e m a a k t , en
verscheidene h u n n e r schuilplaatsen ontdekt. Onvoldoende medewerking van hoofden en bevolking werd met zware boeten gestraft , die o. a. leidden tot het ombrengen , door de bevolking
zelve, van een volgeling van T. BRAIIIM , die op diens last een
gids van het bestuur had vermoord , ter zake waarvan de bevolking met de betaling van het bloedgeld, ad § 5 0 0 , was
belast.
In Xovember maakte de civiele gezaghebber van de X X V
Moekims en de Zuidelijke nederzettingen met de voornaamste
hoofden dier ouderafdeeling en van het Gebied buiten de sagi's
eene reis naar D e l i , om h u n door aanschouwing duidelijk te maken
tot welke mate van welvaart eene geheele onderwerping aan de
leiding van het Europeesch gezag voeren kan , en om hen de
wijze van koffieplanten in de afdeeling Deli te leeren kennen.
OnderaMeeHngea Liun Itoru en Indrapoeri (KMI Moekims). De politieke
toestand in dit gebied verbeterde aanmerkelijk.
Niettegenstaande T. A u BA'ET en enkele voorname leden van
het Mon Tasië-sche oeleëbalangsgeslaeht nog steeds vijandig in de
onderhoorigheden ter W e s t - en ter Noordkust bleven rondzwerven . vertoonde zich geen enkele bende iu deze beide voorname
oeleëbalangschappeu. I n het Indrapoeri'sche bepaalde zich de
actie der vijandige beuden tegen onze troepen tot de beschieting
van eene patrouille i n h e t Hooge gebergte bij Plantene in Septemb e r , en het lossen vau eenige schoten einde April op onzen
post Tndrapoeri en daarna op eene cavaleriepatrouille in het
gebergte nabij Maheng door de bende van T . B r a , een broederszoon van de laatste oeleëbalangs der V Moekims Mon Tasië.
Dezelfde T. B m werd een paar dagen later met twee niet
Beaumont-geweren gewapende volgelingen in een hutje aan den
voet van het gebergte overvallen en neergelegd.
Een gids van h e t bestuui werd door eenige uit het Maheng'sche
gekomene vijaudiggezinden te Tjoeree vermoord , weswege de aan
den rechteroever der Atjeh-rivier wonende bevolking van Indra-
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l o e r i , die niet tijdig gewaarschuwd ] i a d ( m e t de betaling van
iet bloedgeld , ad S 5 0 0 , belast werd.
Eenige kampongs in het Indrapoeri'sche werden beboet wegens
het niet tijdig kennis geven van de aanwezigheid van v\jandiggezinden , of het verborgen houden van gewonde \'üandiggezinden ; enkele personen wegens h e t overmaken van gelden aan den
ter Noordkust rondzwervenden T . BKAHIM MON TASIE , of wegens
het vervreemden van h u n vroeger toebehoord hebl)cude geweren
aan vyandiggezinden.
Door de bevolking werden 1 Beaumont-geweer en 4 voorlaadgeweren aan teruggekeerde uitgewekenen toeBehoord h e b b e n d e , aan
het bestuur ingeleverd. Door patrouilles werden in het gebergte
eenige verlaten vijandige nederzettingen gevonden , alsmede, in
grotten v e r b o r g e n , 1 Beaumont- en 29 voorlaadgeweren met
k o g e l s , slaghoedjes en grooto hoeveelheden ledige hulzen.
De tot oeleëbalang der V Moekims Mon Tasié' bestemde
T. ASAN, vestigde zich te Koeta R a d j a , tot het volgen van h e t
Onderwijl aan de openbare inlaudscho scliool aldaar.
De als gevaarlijk voor de rust en orde in dit gewest te Batavia
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g e ï n t e r n e e r d e SJARIFA AISJA , dochter van wijlen HAI;IB AHI>OER-

EAHMAN A L ZAIIIR , maakte gebruik van de haar verleende verg u n n i n g om naar de V I I Moekims Ba'et terug te keeren (zie
vorig verslag , blz. 14) en vestigde zich by hare moeder , POTJOET
SARIUANHEN te Tjot Bada.
T. MOEDA BA'ET'S verbanning n a a r Banda(zie verslag van 1897 ,
blz. 7) werd tijdelijk opgeheven ten einde hem dezelfde kans te
geven als gegeven was aan andere in 1890 afgevallen en later
teruggekeerde hoofden , n l . door het voldoen aan door h e t bestuur
gestelde eischeu vergiffenis te verkrijgen. I n October te Koeta
Radja aangekomen werd hy aanvankelijk i n ' s lands gevangenis
aldaar geïnterneerd , doch later is hem , wegens ernstige ziekte ,
vergund onder politietoezicht in het passantenhuis te verblijven.
Door hoofden en bevolking in de drie oeleëbalangschappen
V Moekims Mon Tasié', V I I Moekims Ba'et en V Moekims I n drapoeri werden de bevelen en aanwijzingen van h e t bestuur
o m t r e n t h e t maken van vele verbindingswegen door en tusschen
k a n i p o n g s , het in netten staat onderhouden van woningen en
e r v e n , enz. naar behooren opgevolgd, terwijl ook voortdurend
meer zaken aan de beslissing van de moesapat-rechtspraak onderworpen werden. Ook dit gebied heeft een rustig en ordelievend
aanzien.
I n verband met den verbeterden politieken toestand kon reeds
sedert einde Maart 1900 de commandant der te Indrapoeri g e legerde divisie marechaussee met het grootste gedeelte van zijn
korps in Meureudoe te werk gesteld worden, terwijl de divisiecommandant en civiel gezaghebber te Lam Baro tijdelijk ook met
het civiel gezag te Indrapoeri werd belast. In December werden
onder nadere (sedert verleende) goedkeuring der Regeering de
onderafdeelingen Lam Baro en Indrapoeri tot eene onderafdeeling Indrapoeri vereenigd met Indrapoeri als standplaats voor
den eivieleu gezaghebber, tevens commandant vau eene divisie
marechaussee. Vier brigades dezer divisie zijn thans nog gelegerd
te Tjot G o e ë , vier (voor h e t geinakkeln'k patrouilleeren in h e t
gebergte) in h e t in het vorig verslag (blz. 7) reeds genoemde
heuveïbivak Tjot TeunnJi en vier te Indrapoeri.
Ook i n ' d i t gebied leverde de rijstoogst tengevolge van l a n g durige droogte slechts 1/3 of 1/2 der gewone productie op. De door
het bestuur verstrekte zaadpadi van Java-rijst gaf een beteren oogst
dan de Atjeh-padi. De bevolking bracht alleen het bezwaar i n ,
dat de Java-padi moeielijker tot gaba te verwerken is dan de Atjehpadi (zij verricht deze bewerking door stampen niet de voeten).
Op aansporing van het bestuur werden vele, gedurende jaren
verwaarloosde waterleidingen hersteld. Door overstroomingen der
Atjeh-rivier en der Kroeëng L i n g k a in October werden versoheideue pas beplante sawahs v e r n i e l d , welke schade echter n o g
tijdig hersteld kon worden.
Over de Aloeë Lang en de Kroeëng Aneu werden door of voor
r e k e n i n g van de bevolking bruggen g e l e g d , waardoor eene b e hoorlijke verbinding langs den door haar aangelegdeu weg
Aneu—indrapoeri wordt verkregen. Door den hevigen baudjir
in de Atjeh-rivier in October werd de ijzeren brug bij Aneu
Galoeng zwaar beschadigd.
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schap werden hij en eenige andere nog uitgeweken <ïrootAtjehsche hoofden der X X II Moekims in Staart 1U00opgespoord
door eene marechaussee-colonne uit Seulimeuni. Van daar
gevlucht naar de bergen in het zuiden van Pidië en Moekim V I I , waar eenige kort te voren in Tangsé opgejaagde
vijandige Pidië'sche teungkoe's met h u n n e volgelingen zich bij
hem aansloten , werd hij een paar malen door onze troepen
in Pidië opgejaagd en daarna niet zijne bende in een nabij
Keumala Dalatn betrokken bivak door de marechaussee van Seulimeum overvallen, waarbij POI.EM 20 dooden , waaronder 1'. A u
PAGA A J K , niet h u n n e wapenen in onze handen liet. Hij vluchtte
daarop naar T a n g s é , doch ook hier achtervolgd week hij uit naar
Samalauga. In Augustus werd hij wederom gesignaleerd in Tangsé,
doch eene onmiddellijk u i t Pidië daarheen gezonden compagnie
v e r n a m , d a t hü met zijne zwangere vrouw (dochter van TOEANKOE
HASCHJM), in eene tandoe was doorgetrokken naar L h o J'anaih ,
een gehucht in h e t gebergte tusschen Tangsé en G e u m p a n g .
Door eene marechaussee-colonne van Seulinieum , die op d a t
oogenblik een tocht maakte van Meulaboh over h e t Barisangebergte naar G e u m p a n g en verder over Tangsé n a a r GrootA t j e h , opnieuw opgejaagd, was hij verplicht weder n a a r
.Samalauga de w y k te n e m e n , waar hij bleef t o t D e c e m b e r ,
toen hij nogmaals met eene bende in Pidië verscheen. I n de
heuvels ten zuiden van Langga wederom aangetast door de
marechaussee van Seulimeuni. die op ontvangst van het bericht
van POI.EM'S terugkeer in Pidië dadelijk daarheen was o p g e r u k t ,
werd hü eerst van daar en vervolgens door troepen van Pidië uit de
Tiro-streek en Zuid-Keumangau en daarna uit de heuvels in
Troeseb en Aron verdreven, waarop zijne bende zich verstrooide
en hij zelf nogmaals naar Samalanga terugkeerde.
Actiever dan POI.EM was diens bloedverwant T. LHON , die voort durend met eene kleine bende door het gebergte en de bosschen
van K a l e , B i h e u ë , Leungah , Lam l'anaih en Lam T e u b a , t u s schen Groot-Atjeh en Moekim V I I bleef rondzwerven , waarbij
hü zich n u en d a n , w a t Groot-Atjeh betreft, ophield in het
boschrüke en van diepe ravijnen doorsneden gebergte ten noorden van Maheng bij den reeds in h e t vorig verslag (blz. 8) g e noemden TECNGKOE HAUJI MAN, die daar een of meer schuilplaatsen
had. Bij T. Luox bevonden zich aanvankelijk ook n o g de kleinere,
mede in het vorig verslag genoemde bendehoofden PANG DEN en
PANG LEII. Overal werd telkens en telkens naar de schuilplaatsen
van die benden in het genoemde bergterrein ten noorden van
de Atjeh-vallei gezocht en dan tevens dit terrein door eene brigade
van den topographisehen d i e n s t , welke in het begin van het verslagjaar voor Atjeh ter beschikking gesteld werd , opgenomen
en in kaart gebracht. Veel hulp werd by het opsporen der benden
ook ondervonden van T. Ai.i BASJA uit het POI.EM'S g e s l a c h t , die

tijdelijk het bestuur voert in Glé Veung en dooreen en ander mocht
het dan ook gelukken bij herhaling benden op te sporen en haar
, verliezen toe te b r e n g e n . Zoo werd in Maart eene vijandelijke
i schuilplaats aan den bovenloop van een zijrivii'rtje van de Kroeëng
' Moetala v e r r a s t , waarbij drie dooden niet 2 voorlaadgeweren en
2 donderbnssen iu onze handen bleven; werd door eene patrouille
tusschen Lam Teuba en Saree de bovengenoemde PANG LEB overvallen . die daarbij m e t een paar volgelingen sneuvelde, waarop
PANG Dra die streek verliet en zich bij POLEK aansloot: werden
in September eenige verliezen toegebracht aan eene kleine bende
die zich in de vlakte had gewaagd en juist aftrok toen eene
patrouille a a n k w a m , en kort daarna 4 volgelingen achterhaald
van T. HADJI MAN die zich in Lon Kling vertoonden , waarbij
drie h u n n e r , onder wie de zoon van T. HADJI M A N , sneuvelden
en de vierde gewond ontkwam : werd in October eene rooverbende
onder zekeren Ti:t XGKOK ni BlBA in Leuuaah achterhaald die 2
dooden met vuurwapenen in onze handen l i e t : in dezelfde maand
eindelijk de voornaamste schuilplaats van T. HADJI MAN in het
gebergte ten noorden van Maheng ontdekt en overvallen, waarbij deze fanatieke teungkoe met het hem ondergeschikte bendehoofd KEUT.II INZAN vau Lheuë en nog 2 volgelingen sneuvelden ,
terwijl o . m twee Beaumont-seweren met veel ammunitie werden
b u i t g e m a a k t : en werd in November te I ë Seuoeè'n eene bende
achterhaald die 5 dooden met 1 Beaumont-geweer en 5 donder*
bussen in banden der patrouille l i e t , terwijl eene andere pairouille in Biheuë het bendehoofd PANG IIOBDA neerlegde.
OaderalilteliBt Sniliinciim (XXI! Usekims), H e t n o g steeds vijandige
T e r vergemakkelijking van het patrouilleereu in genoemd uit*
sagihoofd PANGI.IMA POLEM waagde z i c h , na de hem in 1899 gestrekt zwaar begroeid bergterrein werd de aan het einde van
in het oostelijk gedeelte der X X I I Moekims toegebrachte sla- 1899 opgeheven tijdelijke post Kroeëng Raja gedurende het verg e n , niet meer in dit gebied , maar bleef rondzwerven in de slagjaar bezet gehouden door 4 brigades marechaussee, welker
Dergen van zuidelijk Moekim V i l en Pidië dan wel verderop commandant toezicht hield op den aanleg van wegen en op de
in de Kawaj X I I en n u en dan te Samalauga. I n dit laud- pepercultuur in deze streek.
Ilandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen

1901—1902

[5. 2.]
Koloniiial verslag v a n 1901. [Nederlaudsch (Oo.st-) Indië.J
Behalve van den reeds genoemden T . AI.I BASJA ondervond deel iu de peperhassil te Kroeëng Raja, I ë Seunoeëm, Lam P a n a i h
liet bestuur ook flinke medewerking van de iiueums van Reung en Leungah , waarvan hiervóór melding werd g e m a a k t , werd in
Weinig en Lam Kabcuë alsmede van verschillende lagere hoof- den loop van h e t verslagjaar n o g beslag gelegd op verscheidene
den . maar daarentegen moesten wegens liet in 't geheim verleeneu andere b r o n n e n van inkomsten van PANGLIMA POLBM en van andere
van h u l p aan T . LHI>N, diens verre bloedverwant'!'. BKAIIIM LAM vijandige hoofden , zooals op een aandeel van h e t sagihoofd in
TOM en diens schoonmoeder PO-OEN u i t Lam Bengah te Koeta de hassil op de visclivangst in de tot de X X I I Moekims behoorende
Uadja geïnterneerd w o r d e n , terwijl voor h e t b{\ herhaling ver- k u s t l a n d s c h a p p e n , in de opbrengst van een sawah-complex bij
leenen van eene schuilplaats aan vijandiggezinden en het onder- Aloeë R i n d a n g , en in die van verschillende kleinere sawahsteunen van dergelijke personen, h e t hoofd van Lam P a n a i h , eomplexen ; op een aandeel van T . MOEOA LIION in de opbrengst van
na herhaaldelijk m e t hoeten gestraft te zijn, mede te Koeta sawahs by I ë A l a n g en op de opbrengst van pepertuinen van verRadja geïnterneerd werd. Waarschijnlijk bevreesd d a t hem een . schillende vijandiggezinden te Ië Seunoeëm en Kroeëng Raja.
zelfde lot zou treffen , vluchtte b e t hoofd van Leungah , T . A L I ,
I n December ontvingen T . MOEDA DAWOT van Seulimeum en
met T . LIION naar P i d i ë , nadat ontdekt was d a t ook hij zich T. N E RADJA MOEDA SEITIA van Meurasa brieven van PANGLIMA
aan hetzelfde feit schuldig gemaakt e n h\j bovendien zn'ne POLEM, waarin bij zijne benarde positie schildert tengevolge van
dochter aan T. LIION ten huwelijk gegeven h a d .
het overal overmachtig worden van de I l o l l a n d e r s , en v r a a g t ,
In h e t gebergte t e n zuiden van de Atjeh-rivier hield ziel) in wat hem onder die omstandigheden te doen s t a a t , terwijl h\j
den loop van h e t verslagjaar alleen nog eene kleine bende schuil iu den brief a a n T. N E tevens zijn leedwezen b e t u i g t , d a t hij
jnder een zekeren TEUNGKOE MA O m a en een gewezen onder- de vroegere goede raadgevingeu van T . N E in den wind geslagen
hoofd van TEUNGKOE ui TIRO , PANG ARON geheeten en afkomstig
heeft, en d a t hoofd tevens om toezending van geld v e r z o e k t ,
uit Ië A l a n g ; zy vormden in 1899 de benden onder TKI'NGKOE om enne vele en lastige schulden te betalen. Vermits deze brieven
ni BOESOEE , maar deze Pidirees trok in het begin van h e t ver- iu geheel andereu toon gesteld waren als de vroegere, waarin
slagjaar naar de Westkust en sedert dien tijd werd niets meer steeds op heftigen toon t o t verzet tegen de „kafirs werd aangevan hem vernomen. De bende onder MA OESEN en PASO ARON
spoord en sahilbijdragen geëischt werden , m a a k t e n deze brieven
leefde hoofdzakelijk van roof, hoewel zij ook wel n u en dan op de hoofden der X X I I Moekims en T . N E den i n d r u k , d a t
levensonderhoud ontving uit de kampongs nabij h e t gebergte. het sagihoofd t h a n s werkelijk ernstig den vrede verlangde. N a
I n Augustus , toen de civiel gezaghebber van Seulimeum met het gehouden beraadslaging vroegen daarop de voornaamste hoofden
grootste gedeelte der divisie marechaussee den tocht maakte der X X I I Moekims vergunning naar Pidië te mogen gaan om
van Meulaboh over Geumpang en Pidië n a a r Groot-Atjeh, te trachten zich daar met PANGLIMA POLEM in verbinding te stellen.
waagde de bende zich in de vlakte en loste op zekeren mid- Dit verzoek is toegestaan onder nadrukkelijke voorwaarde d a t
dag in de verte eenige schoten op den iniddagtrein en eenige het bestuur zich t o t niets verbindt en van niets anders d a n
avonden later van de overzijde der rivier op h e t bivak te onvoorwaardelijke onderwerping hooren wil. De hoofden zijn
Seulimeum. Langen tyd werd te vergeefs i a h e t gebergte evenwel onverriebterzake teruggekeerd.
naar de schuilplaats der bende gezocht, waarbij alle mogelijke
De invloed van h e t bestuur bleef ook in de ouderafdeeling
hulp ondervonden werd van den oeleëbalang van L a m L e u ö t , Seulimeum steeds toenemende. De moesapat-reclitspraak onder
T. MOEDA LATE , door wiens aanwijzingen eindelijk eene schuil- leiding van den civielen gezaghebber vond hoe lauger hoe meer
plaata in h e t hooggebergte werd gevonden , waarbij w\j echter ingang. Door voorname hoofden werd d e bemiddeling van h e t
geen vijanden in handen kregen , omdat de bende door een i bestuur soms ook in lamilie- en huwelijkszaken ingeroepen. D e
schot van een waakzameu schildwacht g e w a a r s c h u w d , tijdig de verdeeüug der nalatenschap van ï . ADJAT 1É ALANG en T. MOEDA
vlucht k o n nemen m e t achterlating van een grooten voorraad ALI LAM KAREDÊNG , waaromtrent de betrokken leden der panglima
vivres. K o r t daarna viel aan een der patrouilles een Atjeher in sagi-familie nooit t o t overeenstemming hadden k u n n e n g e r a k e n ,
h a n d e n , die op w e g was levensmiddelen naar h e t gebergte te werd op verzoek dier familieleden door h e t bestuur g e r e brengen. Deze m a n wees daarop den weg naar eene andere geld. Weder keerden vele uitgewekenen n a a r hunne vroegere
nederzetting der b e n d e , die daarop verrast w e r d , waarbij de woonplaatsen t e r u g , o. a. de geheele bevolking van Saree.
vijand 3 dooden en 7 vuurwapenen , waaronder 4 achterlaad- Verscheideue vroeger verlaten kampongs werden weder b e geweren, met veel munitie in onze handen moest laten. Sedert w o o n d , en vele nieuwe buizen opgericht. T e Glé J e u e n g en
dien tijd werd van deze bende niets meer vernomen en troffen Lam Pakoeë werden nieuwe meuseugits g e b o u w d ; te Tanoh
de het gebergte doorkruisende patrouilles geen spoor van vijanden Abeë is eene nieuwe meuseugit in aanbouw. H e t aauvankelijk
meer aan.
aan T . TJOET BAS JA opgedragen bestuur over h e t wakeuë-gebied
De bevolking van h e t a a n den bovenloop der Atjeh-iivier Si Nadeuë , a a n d e n bovenloop der Kroeëng Keumiroë gelegen ,
halfweg Seulimeum en Tangsé gelegen Si Mileuë kwam zich werd , als te ver van T . TJOET BASJA'S woonplaats Glé J e u e n g
ter registratie a a n m e l d e n , nadat in F e b r u a r i de imeum T. AMAT gelegen, bij wijze van proef tijdelijk a a n T. MOEDA LATKU van
en de mede daar gevestigde waki van PANGLIMA POLEM , door de Lam Leuöt overgedragen.
arrestatie hunner huisgezinnen g e d w o n g e n , zich a a n g e m e l d ,
De rijstoogst viel ook in deze ouderafdeeling tengevolge van l a n g boete betaald en eene waarborgsom gedeponeerd hadden In durige droogte tegen , behalve in het door levend water en goede
September weken de beide genoemde hoofden, vermoedelijk irrigatiewerken van den regen onafhankelijke L a m Teuba. D e
geïntimideerd door bedreigingen der vijandige partij , weder u i t , proefaanplant van Java-ry'st slaagde g o e d , eu u i t de opbrengst
en werd de gestorte waarborgsom verbeurd verklaard.
daarvan werd a a n de bevolking, die daarop zeer gesteld bleek
Zooals hiervóór reeds gezegd w e r d , maakte de marechaussee- te zijn . zaadpadi verstrekt.
divisie van Seulimeum verschillende excursiën naar de OnderUit Kroeëng Raja , I ë Seunoeëm, Lam P a n a i h en Leungah werh o o r i g h e d e n , voornamelijk t e r opsporing en vervolging van den gedurende de peper-campagne 1899/1900 uitgevoerd 150 k o PANGI.IMA POLEM en andere vijandige hoofden. Iu F e b r u a r i 1900 j a n g zwarte en 2 kqjang witte peper. D e peperhassil werd door
vielen haar te Tangsé in handen de in het vorig verslag (blz. 7 het bestuur geïnd en a a n de rechthebbenden uitgekeerd . met
en 12) reeds genoemde TUEAXKOE MOKÜAMAT BATEE, die verbannen
werd, en T. MOEDA SOLEIMAN van h e t geslacht POLKM, die v e r g u n n i n g

uitzondering v a n de aan PANGLIMA POLEM en de erven T . RAJEU

MON TASIÉ toekomende aandeelen, die aangehouden werden. V a n
kreeg om zich i u Groot-Atjeh te vestigen n a betaling van eene de aan 1'ANGLIMA POLEM toekomende aandeelen over deze c a m boete en h e t storten van eene waarborgsom. In Maart arresteerde pagne en die van 1898,1899 werd een groot gedeelte besteed
zij in Samalanga T. TJOET K I U U Ü K O H en de weduwe van T. R A J E U ,
om op het aloude erf van d i t voorname geslacht in k a m p o n g
den vorigen oeleëbalang der V Moekims Mon Tasië. In G e u m p a n g Glé J e u e n g een nieuw huis in Atjehscheu t r a n t te doen bouwen
onderwierp zich , bij de excursie in Augustus , T . GEUMPANG, het ter vervanging van de i n 189ti door onze troepen verbrande
nominale hoofd der Kawaj X I I en in December vielen aan den woning van d e n panglima s a g i ; tevens werd h e t erf in den
divisiecommandaut in Pidië in h a n d e n TEUNGKOE TANAII AHEÉ
vroegeren staat gebracht. Huis en erf zijn daarop onder toezicht
MOEBAMAT SAID met zn'ne beide ons vijandige zonen , de zeer gesteld van T . ALI BASJA , die voor het onderhoud zorgt. Op het
vijandige TEUNGKOE ANEU G L É , een der vroegere aanvoerders aan T. MOEDA DAWOT van Seulimeum toekomend aandeel in die
des vijands te K a l o e t , d e n o g vijandige zoon van TEUNGKOE hassil werd een bedrag van f 1000 ingehouden als tweede afDI LIIEIK , de vrouw v a n den fanatieken TEUNGKOE LAM O E , betaling in m i n d e r i n g van h e t hem in 1878 van gouvernementsgeestelijk raadgever van POLEM en verscheidene andere Groot- wege verleend renteloos voorschot van f 7500, waarop dus t h a n s
Atjehsche uitgewekenen van mindere beteekenis.
(verg. vorig v e r s l a g , blz. 9) in h e t geheel f 3500 afbetaald is.
Behalve op h e t a a n h e t vu'andige sagihoofd toekomende a a n - De opbrengst der peper-campagne 1900 1901 zal vermoedelijk
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geringer zijn dan die d e r v o r i g e . wegens de kleinere oogst,
gevolg van h e t uitblijven der regens in de tn'dperkeu , waarin die j
liet meest noodig waren. Aangelokt door de hooge peperprijzen,
breidde men de pepercultuur in Kroeëng Raja u i t , en nam
daartoe peperplanters uit Pidië en Idi in dienst. De aanplant van
Java-koftie op de erven werd door h e t bestuur aangemoedigd.
U i t L a m Leuüt werd veel brandhout per stoomtram naar Koeta
Radja afgevoerd , zoodat daarvoor bij de tramhalte Keumiroe
eene uitwijkplaats m e t dubbel spoor gemaakt werd. V a n tijgers
en olifanten, welke laatsten ook meermalen de telephoonverbindingen naar I'idiè' b e s c h a d i g d e n , werd veel last ondervonden.
Marechaussee-patrouilles schoten verscheidene dezer d i e r e n ,
terwyl ook door de bevolking eenige tijgers met netten gevangen werden.
De door de bevolking aangelegde colonnewegen (met bruggen)
van Seulimeum n a a r Lam Teuba , Kroeëng Raja en Lam Panaih
kwamen gereed. A a n den weg naar de waterscheiding sluit thans
een colonneweg van Pantja naar fïeung R e u n g aan ; a a n den
weg Data Gaseuë—Seulimeum een weg van Si Nadeuë n a a r Data
G a s e u ë ; a a n de stoomtramlijn een weg van Lam Leuüt n a a r d e
t r a m h a l t e K e u m i r o e , m e t eene h a n g b r u g over de Keumiroe-rivier.
De bestaande colonnewegen worden langzamerhand t o t karrewegen v a n 5 M. verbreed.
OndriiiMeeling Wé. Op politiek gebied viel niets meldenswaardigs
voor.
De rijstoogst was voldoende voor de behoefte. De verbindingsweg tusschen S a b a n g en Balohan kwam op de bruggen
na gereed ; de verbreeding en verhardiDg daarvan werd aan de
.bevolking opgedragen.
De haven te S a b a n g werd door een steeds toenemend aautal
vreemde schepen bezocht c u wordt thans ook geregeld door de
schepen der Koninklijke Paketvaartmaatschappij aangedaan.
Onderhoorigheden
a.

van

Atjeh.

Noordkust.

Oiiilprafdt'iliiiï l'idir. De in het laatst van h e t vorige verslagjaar I
ingetreden r u s t , die gedurende de eerste maanden van 1900
aanhield, werd door ons niet zonder succes g e b r u i k t , om vyandige
elementen in h u n n e schuilplaatsen op te sporen. Men slaagde er in
zich meester te maken van T o u n O B RADJA SOELEIMAN, zoon van
den in h e t laatst van 1893 overleden TOKANKOK MOEIIAMAT LAMBADA

van Gloempang Minjeu , m e t zijne vrouw POTJOET MANJA , terwijl
T. MOEDA LEMAN van h e t geslacht POLEM zich vrijwillig onderwierp.

Over PANGLIMA POLEM'S actie in d i t gebied is het noodige reeds
gezegd in h e t over h e t ressort Seulimeum handelend gedeelte
van dit v e r s l a g : doch ook kleinere benden onder hoofden van
minder beteekenis als T . MOESA en diens zoon T . AHON , T . Dl
KKOEKXG GLOEMPANG PAJONG , N J A ASAN OENOÊ , PANGLIMA TJOET
ADAN LHO KADJOK , T . POLEM DALOEKXO u i t Pidië , PANG NAI.AN
u i t T i r o , T. DJOEHAN TJOEMBO en TEÜXGKOK T.IOT TJITJIM bleven

hier n o g rondzwerven. Door onze patrouilles uit de verschillende
bivaks , werden zij zooveel mogelijk opgezocht en aangetast.
Toen in h e t oostelijk gedeelte van Pidië de beschietingen uit
sommige kampongs op onze patrouilles en transporten aanhielden
en h e t bleek d a t de mannelijke bevolking aan die vijandelijkheden deelnam , werden aanvankelijk eenige vrouwen en kinderen
uit een paar kampongs n a a r Sigli medegenomen en werd bepaald
dat belanghebbenden ze konden terughalen tegen inlevering van
een achterlaadgeweer voor eene vrouw en een voorlaadgeweer voor
een kind. Dit trof d o e l , maar t e n slotte moest a a n h e t plegen
van vijandelijkheden een einde worden gemaakt door den hoofden te gelasten , alle rustige bewoners dier kampongs tydelijk
te doen verhuizen , zoodat de patrouilles zekerheid kregen zoowel bij d a g als bij n a c h t d a a r alleen vijanden a a n te treffen.
De pretendent-sultan hield te Samalanga eene groote chandoeri, waarbij besloten werd om het volk ook in Pidië tot verzet
aan te sporen. E e n i g e panglima's werden tot d a t doel uitgezonden , tevens m e t opdracht om , zoodra onze troepen tegen Samalanga zouden oprukken , alle nederzettingen in Pidië en de tram
n a a r P a d a n g T i d j i aan te vallen en alle „kafirs" te vernietigen.
Toen nu in h e t laatst van September de gouverneur met een
peloton cavalerie door l'idië naar Meureudoe r e e d , dachten de
verschillende hiervóór genoemde kleine bendehoofden d a t de
excursie tegen Samalanga begon.
Achtereenvolgens werden toen door hen Sigli, Djeumpa, P a d a n g

Tidji en Koeta Reumbajan en de middagtrein van Sigli naar
P a d a n g T i d j i beschoten, bij welke laatste gelegenheid de treiucontroleur werd gewond. (/Ogenblikkelijk uitgerukte patrouilles
verdreven de benden. Hoofden en bevolking bleven rustig. Drie
maanden vroeger \flis de tram te zelfder hoogte beschoten g e worden door eene bende van T. MotDi LBOX. w a a r d o o r , de
machinist gewond werd ; in t laatst van Juli was eens een
baanvak bij kampong Langgo opgebroken. Uitgezonden p a trouilles kregen voeling met de vernielers, waarbij 4 dooden
en eeuk'e wapenen ons in handen vielen.
U i t h e t bovenstaande blijkt d a t in Pidië het verzet nog slechts
van geringe beteekenis is en alleen wordt volgehouden door
enkele Ilabibs en Teungkoes d i e , zooals bekend i s , geldelijk
belang hebben bij een wanordelijken staat van zaken en bij den
z. g. heiligen oorlog, en verder door enkele hoofden van minderen
r a n g . Deze zijn geen fanatieke ,kafir"-haters maar in den regel
personen die vroeger eene zekere mate van onafhankelijkheid van
hun wettigen oeleëbalaug hadden weten t e verkrijgen of in
onmin met hem leefden en die zich thans n o g niet in de hun
toe te kennen ondergeschikte positie willen schikken.
I n d i t j a a r moge een deel der bevolking van Deah Tanoh c. a.,
O e n o ë , Riwat en Tong Tjaplie aan h e t verzet hebben medeg e d a a n , elders in l'idië bleef zij rustig en waren het genoemde
kleine bendehoofdeu , bij wie zich roovers en dieven van beroep,
uit vrees van in hauden van h e t bestuur te vallen, aangesloten
h a d d e n , die h e t niet alleen onze patrouilles doch ook de rustige
bevolking lastig maakten. P O L H moge er in geslaagd zijn n u
en dan voor enkele dagen eene grootere bende bijeen te krijgen ,
maar ook d a t voorname hoofd was niet in staat de oelcëbalangs
van Pidië niet h u n n e onderhoorigen tot verzet te bewegen. Ook
de pretendent-sultan had in dit opzicht geen succes.
Toch was de houding van de hoofden als regel nog niet wat
zij behoort te zijn , want op eene enkele uitzondering n a waren
allen n o g te lydelijk. Zij werkten n o g niet k r a c h t i g met het b e stuur mede , lieten in de kampongs van h u n gebied allerlei daarin
niet thuis behoorende vreemdelingen, dikwijls niet vertrouwbare
en ons gezag vijandiggezinde en vau elders uitgeweken elementen,
toe en zonden te laat berichten van de aanwezigheid in h u n gebied van vijandelijke benden of personen. Velen hunner werden
hiervoor met boeten gestraft, maar h e t afdoende middel om van
bestuurswege te allen tijde op hoofden en bevolking eene scherpe
controle te kunnen uitoefenen , de invoering van de bevolkiugsregistratie en uitgifte van kampongpassen aan de mannelijke
b e v o l k i n g , kon in dit dichtbevolkte en in zoovele oeleëbalangschappen, enz. verdeelde gebied eerst in 't laatst van het verslagjaar
worden ingevoerd, toen daarvoor eenige marechaussee-afdeelingen
van Groot-Atjeh konden worden bestemd; vóór dien tijd schoten
de bestuursmiddelen daartoe te kort. Met die registratie is t h a n s
een aanvang gemaakt en zij wordt nu m e t k r a c h t doorgevoerd.
Aanvankelijk leidt dit in den regel t o t volksverloop, deels
omdat de slechte elementen zich niet durven wagen aan de
passencontröle, deels omdat aan het volk door de hoofden
wordt wijsgemaakt d a t de afgifte der passen eene verkorting
van den levensduur beoogt. Heeft de registratie over eene zekere
uitgestrektheid plaats gevonden dan komt echter de uitgeweken
bevolking wel t o t inzicht d a t de registratie niet te ontwijken
is en keert zij terug.
E e n e zeer gunstige uitzondering op het algemeene peil der
hoofden maakt de waarnemend oeleëbalaug van N d j o n g , T. HADJI
BiïAiiiM. een flink, energiek en bekwaam hoofd, d a t in alle
opzichten m e t h e t bestuur m e d e w e r k t , in wiens gebied niet de
minste onregelmatigheid heeft plaats gehad en die ook bij de
registratie met een goed voorbeeld v o o r g i n g , door persoonlijk
zijne bevolking en daarna die van Moesa en Langiën t e r
registratie te doen opkomen. De overige oeleëbalangs zijn a a n
opium verslaafde zwakkelingen of' deugnieten.
Van d e n in aanleg zijnden tramweg kwam de aarden baan
door Pidië naar Meuremloe grootendeels gereed ; hierbij w e r den niet alleen v a n Atjehsche zijde geen moeielijkhedeii ondervonden maar sommige gedeelten werden zelfs door Atjehers
tegen betaling aangelegd. E r werd (zie vorig verslag, blz.
13) van twee zijden tegelijk g e w e r k t ; h e t laatste in aanleg
zijnde gedeelte tusschen Hcureunoen en T e u p i n Raja is thans
onderhanden en sedert N o v e m b e r . toen h e t materieel voor
de yzeren b r u g g e n uit Europa was aangevoerd, is ook b e gonnen m e t den bouw dezer bruggen en h e t leggen der rails.
Een paar kleine beschadigingen van de aangelegde baan zijn
op zeer enkele plaatsen wel eens v o o r g e k o m e n , maar nadat
aan de naastbywoneude bevolking de verplichting was opgelegd
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om de schade zelve t e herstellen, d a n wel de herstelde schade
te betalen , kwam h e t niet meer voor.
In J a n u a r i 1901 werd de geheele 1'idië-streek door eene g e weldige overstrooming geteisterd. H e t bivak te Beureunoen
had /.eer veel te lijden: het daar aanwezige vee verdronk en
een gedeelte der vivres ging verloren. De tramdi.jk werd over
eene lengte van 2<>0 M. weggeslagen. In de colonuewegeu
werden vele bruggen vernield, terwijl ook de trambaan Sigli—
P a d a n g Tid.ji tusscheu Liinggo en tirong ( i r o n g zwaar beschadigd werd.

liet belangrijkste dat op politiek gebied in elk der oele8b»l»ng•chappen der onderafdeeling
hieronder vermeld.

Pidië

heeft

plaats gehad wordt

XII Moekimt Pidii. Niettegenstaande T. O a s u DI GIUDOIO , h e t
waarnemend hoofd , wegens verregaande luiheid en indolentie herhaaldelyk is g e s t r a f t , heeft hij zich niet m e r k b a a r verbeterd.
Gemis van een geschilden opvolger is oorzaak d a t hy nog niet
van zijn ambt is ontheven. T. Pu.KM DALOKKNG , hoofd van de
kampong D a l o e ë n g , heeft eenigeu a a n h a n g weten te verkrijgen ouder de lieden die door h e t onoordeelkundig o p treden van T . OESKX DI UEUDONG in zake d r aanstelling van
kamiionghoofden ontevreden waren, en hy was h e t die in September het civiel etablissement te Sigli beschoot. De telephoon
naar Padang Tidji werd in dit gebied eens over een afstand van
p.m. 2 K.M. vernield en een baanvak van de tram in kampong
I.anggo opgebroken (zie de vorige blz.). Voor deze euveldaden werden de oeleëbalang en andere mindere hoofden m e t geldboeten
gestraft. E e n e poging om in het begin van dit verslagjaar '1'. PoLKU
DAI.UKKSG in k a m p o n g Tenbeng te verrassen, m i s l u k t e , doordat
hij door een sprong u i t zyue woning wist te ontsnappen.
W a r e d i t landschap niet gelegen in de onmiddellijke nabijheid
van den zetel van o n s b e s t u u r , h e t zou zeker tengevolge van
het zwakke inlandsch bestuur aan de grootste wanorde ten
prooi zijn

veiliging v a n den tramwegaanleg naar Beureunoen verplaatst)
heeft tot d e n beteren toestand aanleiding gegeven.
T. DJIJHAN , neef van T. B n T A l i T j o n t a o , is nog a a n d e z y d e
van liet verzet. Door dat bendehoofd werd eene patrouille van
Djeumpa u i t (Jeujoej en Peureula beschoten. T. BENTAKA TJOEMBO
werd deswege beboet.
ff Moekimt Tileiié. I n dit l a n d s c h a p , grenzende aan het heuvelterrein , houden zich verscheidene u i t g e w e k e n e n , vooral v a n
<Troot-Atjeh , schuil. TECNGKOK ANEU G u werd o.a. onlangs i n
Titeuë gearresteerd. U i t de kampong T o n g I'oedeng werden onze
patrouilles meermalen beschoten. T . B n TITEUE , een weinig
krachtig oeleëbalang, is daarvoor beboet.
IIMoekimt
de vrouw

Troeteb. De rechtmatige keudjroeën is nog steeds m e t
van T. BENTAKA SAMA IHDKA op d e n loop. Ter voor-

ziening i n h e t bestuur w e n ! in Februari 1900 eene voorloopige
regeling getroffen, waarby werd bepaald d a t de 2 irueums ieder
in hunne moekim zelfstandig het bestuur zouden voeren en de
verantwoordelijkheid voor de ru9ten orde in h u n n e moekim zouden
dragen. I n Troeseb huisde dikwijls veel kwaad volk.
fff Moekims Aren. Door het bezetten van Gloempang Minjeu als
tijdelijk bivak voor beveiliging van de tramwegwerkzaamheden ,
werd met T . KKDDJBOKEI A.B0X meer a a n r a k i n g verkregen. H y
doet in verslaafdheid aan opium niet onder voor 1 . OI.SKN
DI GiUDOaa. Zoolang (jiloemi)ang Minjeu bezet bleef was h e t i n
de I I I Moekims Aron r u s t i g , maar toen d a t bivak werd v e r plaatst naar Toetoe Ara was bet met de r u s t gedaan. Benden ,
die in Teupin Raja door onze patrouilles werden a c h t e r v o l g d ,
vonden eene schuilplaats in dit gebied.
V Moeiims

Tê Leubeul, Met T. OESEN DI GE'UDONG en T. KEUDJROEËN

ARON maakt T . MAK IK LEI-BEUK h e t drietal der meest indolente
oeleëbalangs in de Pidië-streek uit. Evenals de beide anderen
:
sterk a a n opium verslaafd, scheen hij totaal onverschillig t e
/' Moekims Reubeè. De o u d e , weinig actieve T. BENTAKA OEDJOXG zijn voor de hem opgelegde boeten. V a n zijn vader eene fortuin
van ReubeS overleed medio 1900 en werd opgevolgd door zijn geërfd h e b b e n d e , deerde hem eene straf van eenige duizenden
zoon T . MA'KN, die gebleken is niet veel flinker d a n zijn vader dollars niet.
te zijn. T o t tweemaal toe werd de trein van Sigli naar Padang
De vernieling van de h a n g b r u g over de I ë Leubeuë door
Tidji uit de heuvels van Gintong beschoten. De paja (moeras) T. MOESA en T . ARON werd door den oeleëbalang niet b e l e t ;
Renbeë en de moekim Ben'ah vormden schuilplaatsen van vijandige hij verzuimde ook- aanstonds bericht aan h e t bestuur t e zenden.
benden en personen, («egeven bevelen werden herhaaldelijk niet Daarom werd voor zijne rekening eene nieuwe breede brug op
opgevolgd. H e t bestuur was daarom kort voor het einde van het zware schroefpalen bij Asan Koembang gebouwd. De bevolking
verslagjaar verplicht om T. M.«'KN gevangen t e nemen en voor vau k a m p o n g Asan en Pasi Lbo was ons bepaald vyandig. Velen
zyne invrijheidstelling te eischen : 1". voldoening van de aan | werden in ontmoetingen met onze patrouilles neergelegd. D e
hem en de in zijn gebied liggende kampongs opgelegde boeten goedgezinde bevolking verliet de k a m p o n g s , en wie er zich
tot een bedrag van S 1000; 2". het aanleggen en herstellen van daarna vertoonde werd als vijand behandeld, totdat de bevolking,
wegen in de V Moekims en 3". inlevering van 10 Beaumont- het onhoudbare v a n dezen toestand i n z i e n d e , h e t hoofd in d e n
geweren.
schoot legde. Door tusschenkomst van de k a m p o n g - e n moekimAan de eischen s u b 1 en 3 is voldaan ; de wegen zal hy aau- hoofden vroeg zy voor de gepleegde vijani lel ij kheden vergiffenis,
leggen en herstellen.
welke zij , n a t e zijn beboet, verkreeg. I n de laatste maanden
was het i n die kampongs rustig.
IIMoekimt Areë. H e t hoofd van kampong Tjiri, dat zich verleden
j a a r had aangesloten bij de bende van TOKAHKOI M O I H U U T BATIK ,
f'I Moekims Ndjong, Peudoeëem Triëng Gadex/i, benevens Moesa en
meldde zich in Maart 1900 bij het bestuur. N a als boete 2 Langiin.
O p politiek gebied viel in de V I Moekims Ndjong
Beaumont-geweren t e hebben ingeleverd en eene waarborgsom gedurende h e t verslagjaar niets byzonders voor. H e t Hinke hoofd
te hebben g e s t o r t , werd hij in zijn gezag over Tjiri hersteld. T. HADJI BRAIIIM zorgde dat de r u s t en orde in zijn gebied niet
Aangezien bleek d a t hij zich bij den vijand had aangesloten met werden verstoord. I n de onderhoorigheden Peudoeë en T r i ë n g
vergunning van zijn neef oeleëbalang TjeET van Areë werd ook Gadeng k w a m meermalen kwaad volk uit Samalanga T o e n o n g ,
van dezen eene waarborgsom geëischt.
doch steeds werd de vijand met vele verliezen
verdreven.
Een panglima van PUI.KM . wake H I M , werd op aanwijzing T . T i m PKUDOEK en I'ANGLIMA TKIKNG GADENG missen de e n e r g i e
van oeleëbalang T.IOET in Areë gearresteerd. Als wraakoefening van hun l e e n h e e r T. HAD.II BKAIIIM. I n h e t gebied vau PANGLIMA
hierover werd eene maand later door een 5-tal door T. TJHÓ at- TRIKNG GADENG werd de telephoonliju naar Meureudoe herhaaldelijk
gezonden lieden eene poging t o t moord gepleegd op den oeleë- moedwillig v e r n i e l d . waarvoor de. schuldige moekim evenveel
b a l a n g , die echter slechts gewond werd.
malen m e t boeten werd gestraft. Ock de keudjroeëns van Moesa
en Langiën zijn weinig beteekenende hoofden. In de heuvels t e n
III Moekimt Iboih. T . PLANO RANA WANOSA volgde steeds n a u w - zuiden v a n d i t gebied hielden zich eene enkele maal kleine
gezet de door h e t bestuur gegeven bevelen o p . T. BEN PR\XG vijandige benden op, die echter dadelijk vluchtten bij de n a d e r i n g
MANGKI. die verleden j a a r afstand deed van zijne bestuursrechten van troepen. Bij de invoering van de registratie waren de m a u over de moekim M a n g k i ten behoeve van zijn z o o n , kon niet nelijke bewoners van deze landschappen aanvankelijk weigernalaten zich een paar malen op onhandige wijze met bestuurs- achtig om passen t e halen en verlieten zij de k a m p o n g s ; zy
aaken in te laten , zoodat hij met a a n h o u d i n g in het civiel werden echter spoedig door T . HADJI BRAIIIM genoodzaakt zich
etablissement moest worden gestraft.
I naar onze bevelen t e schikken.
F Moekim» Tjoembo. I n dit gebied werden gedurende 1900, in
III Moekimt Gloempang'Pa jong. De oude T . BKNTARA GLOEMPANG
tegenstelling met het vorige j a a r , zoo goed als geene vijandelijk- | PAIUNG liet zich niet veel meer met bestuurszaken in , die overlabeden gepleegd. H e t bezetten door onze troepen van k a m p o n g : tende aan zijn zoon T. GAM. I n tegenstelling met 1 8 9 9 , toen
Djeumpa (in September 1900 werden deze troepen t o t b e - 1 geen schot in d i t gebied viel, heerschte er in h e t verslagjaar
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een

wanordelijke toestand

T. B n t U l

doordien

GLOEMPANG PA.IONG) die

T. DI KROEKHG (neef van
sedert

j a r e n zijn oom den

oeleëbalang het gezag betwistte en daarom sedert de Pidiëexpeditie was uitgeweken , het, hoofd opstak en een groot gedeelte van h e t kampongvolk wist over te halen zijne zijde te
kiezen.
Paulé Radja. T. RADJA SOELKIMAN , die verleden jaar zyn vader
o p v o l g d e , is een jonge man van wien wel wat te verwachten is.
Met uitzondering van moedwillige vernieling van de telephoonlyn werden geeue vijandelijkheden i n zijn gebied gepleegd. T . S J A I I BOEDKN , vader van den tegenwoordigen oeleëbalang van d i t
landschap is in plaats van naar Mekka te gaan (zie vorig vers l a g , blz. 11) te P i n a n g g e b l e v e n , waar hij zyue laatste
levensjaren slijt te midden van z.g. v r i e n d e n , die hem veel geld
afhandig weten te maken.
VIII Moekims Sama Iiulra en Lhn Kadjoe. T. BKAIIIM LHO KADJOE
bleef ons n o g vyandig gezind. Bene poging om hem te verrassen
had geen resultaat.
Met de waarneming van h e t gezag in Lho Kadjoe werd b e last T. MOKHAMAT DI l u i . j o n g e r e broeder van HAUJI BKAIIIM , die

op zich genomen had voor de orde en rust in dat gebied zorg
te dragen en die zich vrijwel aan die belofte gehouden heeft.
D e o e l e ë b a l a n g T. SAMA INDRA , ofschoon in de k r a c h t van zyne

j a r e n , liet zich weinig in m e t de bestuursaangelegenheden iii
zyn g e b i e d , deze overlatende aan zijn volwassen doch n o g
onervaren zoon T. MAHAKADJA. I n Bloeës huisde dikwyls vijandig volk waarmede onze patrouilles meermalen in vuurgevecht kwamen.
Bambi en de III Moekims Oenoë. PANGMMA MEÜGOE zorgde wel voor
de orde en rust in zyn direct gebied B a m b i , doch scheen geen
genoegzame macht te hebben om zulks ook te doen in de onderhoorige I I I Moekims O e n o ë , waar T . RADJA MOEDA als banta
het gezag voert.
Kroenii Seumideuën. In d i t gebied viel niets bijzonders op
politiek gebied voor. Materialen, die ten behoeve van den tramaanleg op d e baan werden gedeponeerd, werden eens in kampong
Blang uit kwaadwilligheid in de sawah geworpen , waarvoor de
bevolking m e t boete werd gestraft.
III Moekims Pineung en Peukan liam—Peukaa Sot. T. BENTAEA
PINEUNG zorgde op afdoende wyze voor de rust in zijn gebied. De
hoofden der wakeuëh-kampongs Poelo Blang en Waido stonden
hun gebied aan P i n e u n g af. De gewezen wakeuëh-hoofden bleven als
peutoeha sagi h e t bestuur in h u n n e kampongs voeren.
III

Moekims Gii/iëng.

T. RAMAN , zoon van T. BEXTAKA PAI.EÜH ,

die in 1899 door POLEM heette te zijn gevangen g e n o m e n ,
keerde d i t jaar in zyn gebied terug. Vran T. BENTARA PALEUII
wordt vermoed dat hij de partij van verzet in het geheim steunt.
In zijn gebied viel dit j a a r niets bijzonders voor.
II Moekims Keumala. De waarnemende oeleëbalang T. HEIMAN ,
de opvolger van zyn in 1899 overleden b r o e d e r , is niet
zoo flink en ferm als deze. Hij gaf ons meermalen bericht van de
aanwezigheid van den vijand in zyn g e b i e d , doch miste de
kracht dien zelf te weren zooals zyn voorganger deed. H e t
fourageereu van POLEM in dit gebied werd evenwel herhaaldelijk
door T. SlUMAH tegengegaan , waarvoor hij meermalen door de
vyandelijke partij met den dood werd gedreigd.
IX Moekims Keumanijan en de onlerhoorigheden Gigiëng Meuraudeli en

Teuugoë.

De hoogbejaarde T. BENTAKA KKUMANGAN liet

zich met de bestuursaangelegenheden niet veel i n , en woonde met
POTJOET DI B r o o m het geheele j a a r in de kampong Lheuë. T . OESKN
DI RAMBOXO, T. BEN' OEDJONG B o o t , T. DI RABO , T. DI ROEMOH
BLANG, o n d e r g e s c h i k t e hoofden en b l o e d v e r w a n t e n van T . BENTARA,

voerden daarom het bestuur in h u n n e districten rechtstreeks
onder de bevelen van h e t Europeesch bestuur.
In

het

gebied

van

T.

BEN OEDJONG RIMBA

en

T.

DI RABO

hielden zich herhaaldelijk vijandelyke benden o p , van wier aanwezigheid door h e t betrokken hoofd niet altyd mededeeling werd
gedaan. De h o u d i n g van deze beide hoofden was daarbij vaak
van zulk een dubbelzinuigen aard d a t h e t bestuur z i c h , n a
herhaalde w a a r s c h u w i n g , verplicht achtte hunne interneeriug
t e Sigli te bevelen.
Handelingen d e r Staden-Generaal. Bijlagen 1901—190:
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Tanoli wakeuëlt Melaveuëm , Audeuë en Hot. De bestuurders
dezer moekims bleken te zwak te zijn om den vyand buiten
hun gebied te houden. De kanipongbevolking zelve was goedgezind , doch

benden

van

PANGLIMA POLEM en T. MOEDA LHON

hielden zich veelal op ju de heuvels van A n d e u ë , eenmaal zelfs
in H o t , waar haar door een onzer patrouilles een belangrijk
verlies werd toegebracht. Door de peutoeha's en keutjhi's van de
nioekim Metareuêm w e r d , t e n overstaan van het b e s t u u r , als
waarnemend oeleëbalang gedurende de minderjarigheid van h e t
tegenwoordige hoofd , T. BEN , gekozen T. AMAT . een der p e u toeha's van Metareuêm en aan T. BKN verwant.
Kawaj All. Door onze herhaalde bezoeken aan Tangsé kwam
men meer in a a n r a k i n g met eenige hoofden van dit uitgebreide
gebied , d a t zich tot aan de W e s t k u s t uitstrekt. Tangsé , één
der kawaj was het geliefkoosde toevluchtsoord van vyandelijke
benden die zich aan onze vervolgingen onttrokken. T. LAMPOIII
O l weigerde t o t nu toe zich aan ons gezag te onderwerpen. I n
T a n g s é werd TOEANKOE MOEHAMAT BATEE gevangen genomen , in

Keumala Dalam POLEM verrast en hem groott verliezen toegebracht. Eene colonne marechaussee volbracht in begin September
een tocht van de Westkust door Kawaj X I I . In Geumpang onderwierp zich h e t nominale hoofd der Kawaj X I I , T. T J I TA'E. Hy
is o. m in Pidië gehuwd en houdt zich t h a n s tijdelijk, op last
van h e t bestuur, op te Peukan Baro om inlichtingen omtrent zyn
gebied te verstrekken. E e n paar zijner ondergeschikte hoofden
k w a m e n zich reeds te Sigli melden.
Menfieelwg VII Moelims. ' ) Evenals ten vorigen jare had men
ook in d i t jaar in Moekim V I I n u en dan* eenigen last van een
paar kleine vyandelyke b e n d e n , voornamelijk onder den n o g
steeds vyandigen imeum van Taudjong en T. BEN ALOEÉ. Ook
T. LHON van het Poi.EM-geslacht liet van tyd tot tyd van zich
hooren , maar deze hield zich meestal op in het boschryke terrein
ten noorden van dit gebied. Hier en daar viel een enkele vijand
ons in handen , maar meestal wisten de benden tydig te o n t komen , omdat wy van vele hoofden en de bevolking n o g geen
voldoende medewerking o n d e r v o n d e n , deels uit vrees voor
POLEM en deels omdat vele personen uit het landschap zelf zich
nog by de vijandige benden bevonden: ook liet vooral T. BEN
ALOEÉ meermalen menschen vermoorden die onze patrouilles als
gids hadden gediend of aanwyzingen hadden gedaan.
E e n e groote moeielijkheid, vooral om vijanden in h a n d e n te
krijgen , leverde de uitgestrekte , m e t hooge biezen begroeide en
grootendeels ondoorwaadbare paja(moeras) Reubeë op. Hoewel h e t
bekend was dat de benden daarin h u n n e schuilplaatsen hadden en
herhaaldelijk getracht w e r d , m e t en zonder djaloers (kleine vaart u i g e n ) , die schuilplaatsen te o n t d e k k e n , mocht dit aan ouze
troepen niet gelukken en werd menige vergeefsche tocht daarheen g e m a a k t , niettegenstaande men dikwijls achtervolgde vijauden i n die paja had zien verdwijnen. Eindelijk waren drie
u i t g a n g e n , één naar k a m p o n g f l a g o e , één naar Beu'ah en één
n a a r Reubeë bekend geraakt en werd den 19den J a n u a r i 1 9 0 1 ,
na afzetting van deze uitgangen , nogmaals g e t r a c h t in de paja
door te dringen. Werkelijk werden toen 's vijands verblijfplaatsen,
een viertal op hooge terreinen in de paja aangelegde bentings
met woningen, ontdekt, doch de r i c h t i n g in welke een paar kleine
patrouilles daarna waren vcortgedrongen , bleek zeer ongunstig ;
de paja was daar te diep om te doorwaden en te veel blootgesteld a a n h e t vuur des vijands. N a een v u u r g e v e c h t , d a t ons 1
doode en 6 gewonden k o s t t e , moesten de patrouilles zich uit de
aja t e r u g t r e k k e n , doch den volgenden d a g werd de aanval
ervat en de vyandelijke stelling, thans van voordeeliger zijde
a a n g e v a l l e n , vermeesterd ten koste van drie lichtgewonden onzerzijds, terwijl de vijand 'S\ dooden met 2 Beauiuont-, 00 voorl a a d g e w e r e u , U lilla's en vele blanke wapenen in onze handen
l i e t ; vele anderen , genoodzaakt tot vluchten in zeer nadeelige
r i c h t i n g , waar de paja geheel ondoorwaadbaar was , verdronken.
Om n u ook in deze onderafdeeling voor goed het kaf van het
koren te scheiden en voortdurend scherpe controle te kunnen
u i t o e f e n e n , werd in het laatste kwartaal van het verslagjaar,
toen een paar brigades marechaussee uit Groot-Atjeh ter beschik k i n g konden gesteld worden van den civielen gezaghebber, ook
hier een aanvang gemaakt met de registratie der bevolking en de
uitgifte van kampongpassen aan de mannelyke ingezetenen. Al
dadelijk gaf d i t eenig volksverloop en verlieten ook enkele hoof-
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den tijdelijk h e t gebied in de hoop zich elders aan die controle
te kunnen onttrekken , maar sommigen keerden reeds terug ,
toen zij bemerkten dat ook in 1'iilië niet hetzelfde werk een
:i au va ng werd gemaakt.
Voor gebrek aan medewerking , dan wel heulen met den vijand ,
moesten in den loop van liet verslagjaar aan hoofden en kamp o n g l boeten worden opgelegd, die steeds werden voldaan.
Ook in de politioneel onder den civielen gezaghebber van
Moekim V I I gestelde V Moekims K a l e , Laweuëng en Biheuë
moest nog herhaaldelijk door marechaussee uit Groot-Atjeh en
detachementen uit Padang Tidji gepatrouilleerd worden, omdat
T. LBO* er zich dikwijls met eene bende schuil hield en ook de
irueuin van Tundjong meermalen daarheen terugtrok. W e l zonden de iineums , om boeten te ontgaan , telkens bericht van de
aanwezigheid van vijandelijke benden maar meestal waren zij
reeds afgetrokken als onze patrouilles in d a t verafgelegen gebied aankwamen , dank zij vooral de hulp die T. LIION C. S. ondervonden van enkele ondergeschikte hoofden en kampougbewoners of peperplanters.
Niettemin gelukte het nu en dan enkele vijanden te verrassen
en neer te leggen , maar afdoende verbetering zal ook daar eerst
verkregen worden als dit gebied door goede wegen met P a d a n g
Tidji en Groot-Atjeh zal zijn verbonden en ook hier de registratie der bevolking zal zijn doorgevoerd.
Be waarnemende bestuurder van L a w e u ë n g , N J A PETOEWA ,
werd in December 1900 in arrest gesteld omdat hij in zijn huis
T. LHOI had geherbergd, en dit bendehoofd had vergund aldaar
zijn huwelijk te voltrekken met de dochter van T. A u LgtnoAH
(zie blz. 6). T o t straf werd van hem en de moekim eene boete
geëischt.
In het belang van de orde en rust in Kale en Biheuë werden
uit laatstgenoemde moekim verwijderd de weduwe en kinderen
van den in den loop van het verslagjaar te Koeta Radja overleden
TOEANKOK ArootL MADJIT, aangezien deze toeankoe-familie een
voor ons nadeeligen invloed in die streken uitoefende. Nabij
Koeta Radja werd haar eene woonplaats aangewezen.
In de I I I Moekims Batee , die mede door den civielen gezaghebber te P a d a n g Tidji bestuurd worden , k e e r d e , na de gevangen-
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volksverloop hiervan het g e v o l g , doch nadat nog 8 brigades
marechaussee de infanterie in Meureudoe versterkt hadden , en
aan eene uit Samalanga in Meureudoe gevallen vijandelijke
bende te Glé Tjoet een zwaar verlies was toegebracht, keerde
de rust t e r u g , kwamen de weggeloopen mindere hoofden
vergiffenis vragen voor zich en het weggeloopen volk en
werd liet aanleggen van colonnewegen hervat. Als waarnemend
hoofd over het landschap werd T. BEN SEII aangesteld , onder
toekenning vau de inkomsten van den oeleëhahuig.
Aan de trambaan van de Meureudoe-rivier naar Pidië werd
: daarop door de bevolking tegen betaling g e w e r k t , en hoewel
enkele malen benden het voortzetten der werkzaamheden trachtten
te b e l e t t e n , was de aardebaan vrij spoedig geheel voltooid.
Ten einde beter toezicht te k u n n e n houden op de aanwezigheid van vijandige elementen in de k a m p o n g s , werden de
registratie der bevolking en het passenstelsel ingevoerd. I n d e n
beginne veroorzaakte deze maatregel weder eenig volksverloop
naar Sanialanga, doch de nieesten keerden weldra terug.
Intusschen begon T. T J I MEUREIHOE reeds berouw te krijgen
over zijn onbezonnen s t a p , en toen de mede afvallig geworden
; hoofden van Samalanga en Djeumpa (Feusangan) zich weder
aan het gezag van het Gouvernement onderwierpen , gaf ook hij
zich onvoorwaardelijk aan den commandant der marechaussee
te Meureudoeover. N a te Koeta Radja geïnterneerd te zijn geweest
| is hij in Februari 1H01 onder strenge voorwaarden in het gezag
over zijn landschap hersteld.

Samalaiaja. I n het verslag over 1899 kon van Samalanga g e tuigd worden, dat dit landschap stof gaf t o t groote tevredenheid. Wel liepen er voortdurend geruchten dat T. T J I SAMALANGA het bestuur bedroog en in 't g e h e i m , tegen onze
bevelen en wensêhen in en in strijd met zijne beloften, schnilplaats in zijn land verleende aan de gezinnen van verschillende
ons n o g vijandige voorname Groot-Atjehsche hoofden en nu en
, dan ook aan die hoofden zelven , maar alle pogingen om b e wyzen hiervan in handen te krijgen m i s l u k t e n . en zelfs als er
'. slechts eene kleine colonne in Samalanga verscheen en dus voor
1
vijanden de kans schoon was om ons afbreuk te doen , viel er
n e m i n g en v e r b a n n i n g van TUEANKOK MOEHAMAT BATEE de rust nergens een schot en heerschten overal orde en rust. Zooals reeds
nagenoeg geheel terug. Alleen werd er eenige overlast onder- in de Memorie van Antwoord betreffende de begrooting voor
vonden van een roover IfoEDl DAOET van Blang Anoe terwijl 1901 werd medegedeeld, veranderde de toestand spoedig in o n ook PETOEWA BEX TJKOKNG ons n o g vijandig gezind is. Herhaalde gunstigen zin.
nachtelijke pogingen om deze personen op te lichten mislukten:
T. T J I SAMALANGA , aan wien mondeling mededeeling werd g e slechts eens werd daarbij door PETOKWA B E S TJHOENG en zijne volge- daan van de loopende en bij herhaling van verschillende kanten
lingen op onze patrouille geschoten van uit het heuvelterrein. inkomende berichten dat hij bedrog pleegde, bezwoer den civielen
De keutji van Gloempang Lheë moest eens beboet worden en militairen gouverneur d a t hij door zijne vele vijanden en
voor h e t verleenen van huisvesting aan een der vrouwen van I benijders belasterd werd , en d a t hij stipt de hand hield aan
onze bevelen. Eindelijk vielen in de I I Moekims Toenong op eene
MOEDA DAOET.
Ook de onderafdeeling Moekim V I I had in J a n u a r i 1901 van daar onverwachts uit Meureudoe verschijnende kleine colonne
! eenige schoten en werd tevens opgemerkt dat men bezig was
zware overstroomingen te lijden.
I een paar nieuwe borstweringen in d a t gebied op te werpen.
T. SEPII KOKÜAT hiervoor door den colonne-commandant medefllitllHfClilJC l.lio VlllHi' Meurrtidoe. Niettegenstaande dit laudschap bezet bleef door eene eerst te G r o n g G r o n g , d a a r n a , ter genomen naar Sigli en daarop als gevangene genoodzaakt eene
wille van den tramwegaanleg, nabij de keudé Meureudoe gelegerde marechaussee-afdeeling door Samalanga te vergezellen, wees toen
compagnie infanterie, mocht het toch in April 1900 nog aan vij- j zoowel in zijn gebied als in eigenlijk Samalanga de schuilplaatsen
anddvjke b e n d e n , die voornamelijk onder aanvoering van T. BEN ! van verschillende ons vijandige hoofden en h u n n e gezinnen a a n .
Dit gebeurde in Maart 1900.
PEUKAX stonden , gelukken , om onder de hoofden en bevolking
Aan T. T.u en T. SKCH KOEDAT werden deswege doorloopende
eene gisting te weeg te brengen , die zich hoofdzakelijk uitte in het
vernielen der telephoon en in het verborgen houden dier benden , boeten opgelegd voor iedere maand dat zich nog vijanden in
van welker aanwezigheid doorgaans geen kennis gegeven werd hun landschap zouden ophouden , terwijl voorts van laatstgeaan den bivak-commandant. Tot straf werden hiervoor aan eenige ; n o e m d e , die in afwachtiug van het voldoen aan onze eischen
hoofden en katnponga boeten opgelegd en werd der bevolking te Lbo Seumawé geïnterneerd werd , bovendien eene waarborgopgedragen den onderhanden weg naar de grens van Sanialanga som gevorderd werd.
(
verder af te werken en te verbeteren.
Ten einde hem over zijne dubbelhartige handelwijze te o n Door de verplaatsing vau het bivak van Cirong Grong naar de derhouden , riep de gouverneur T. T.n in April eerst n a a r
Meureudoe-rivier nabij de keudé . waren wij beter dan vroeger I M e u r e u d o e . en toen hij daaraan niet voldeed, naar Lho S e u in staat om op den indolenten T. T J I IfmnxuDOl pressie uit te mawé op. Doch ook aan die tweede oproeping voldeed hij niet.
oefenen en om ons aangaande T. BI:N PEUKAX'S handelingen en Toen zich nu tegelijkertijd eene marechaussee-colonne n a a r
verblijfplaatsen op de hoogte te houden. Dit beseffende en aan i Samalanga begaf, om daar PANGLIMA POI.EM op te sporen en
den anderen k a n t bevreesd voor zijne energieke vrouw POTJOET | te achtervolgen , alsook om , zooals aan T. T J I was te k e n n e n
AMAX SARI , zuster van T. BEN PKIKAN , die haar man geheel en i gegeven , de zuivering van het landschap op Eich te nemen
al onder haren invloed heeft en haren broeder niet verraden I m e t toepassing van registratie en passenstelsel, dacht T . T J I ,
wenschte te z i e n , verliet T. T J I in het eind van April zijn dat deze colonne hem wegens zyne ongehoorzaamheid kwam
l a n d s c h a p , en vluchtte met POTJOET AMAX SAKI en zijne tweede arresteeren en nam bh' de vlucht. Wel keerde die colonne
vrouw, eene zuster van T. SKCH KOEIIAT van de II Moekims foenong, ! daarop , ten einde gisting te voorkomen , naar Meureudoe terug,
n a a r Sanialanga Toenong. D i t voorbeeld werd dcor eenige en werd aan T. T J I verzekerd, d a t zijne ongerustheid ongegrond
mindere hoofden gevolgd.
w a s , doch vrees weerhield h e m , om zich weder te komen
Opnieuw waren eenige beroering onder de bevolking , die on- melden. E n toen nu eenige in de bovenstreken van zh'n gebied
middellijk de werkzaamheden aan de wegen s t a a k t e , en eenig thuis behoorende oelama's hem te kennen gaven dat zij niet
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langer do tot dusver op zijn last gevolgde lijdelijke en rustige
Daar de drie landschappen Meureudoe, Samalangaeu Peusangan
houding wilden inaclitnenn-u en hein aaiiriedden, om. nu hij toch te ver verwyderd zijn vau de standplaats van den controleur te
ontmaskerd was, mede de zijde van het Gouvernement te verlaten, Lho Seumawé , die bovendien in het overige deel zijner ondergal' hij aan h u n drang gehoor, en sloot hij zich hij den afdeeling veel werk heeft, en daar n a het einde der bovenbedoelde
vijand aan , hetgeen van onze zyde beantwoord werd met hefc excursie een krachtig bestuur vereischt wordt, dat o. m. dadelijk
leggen van beslag op de inkomsten der afgevallen hoofden en met registratie en ontwapening der bevolking kan aanvangen ,
met eene extra heffing van den geheelen i n - en uitvoer van het werd d e op Groot-Aljeh vrijgekomen divisie marechaussee bestemd
landschap.
voor de bezetting der drie genoemde landschappen, niet opdracht
Naar verscheidene voorname hoofden in andere landschappen, van h e t civiel bestuur aan den divisie-commandant, onder voorvooral in Pidië , werden brieven geschreven tot deelneming aan waarde d a t deze zich ten opzichte van het politiek gedeelte van
den heiligen oorlog tegen de „kaiirs'" en toen daarop de pretendent- zyne taak moet verstaan met den controleur.
sultan , door onze troepen uit de Pasé-streek verjaagd, zich mede
naar Samalanga begaf, werd dit landschap eene verzamelplaats
Peustiniiaii. Tengevolge van de rustelooze achtervolging en
van onze vijanden, die daar tal van versterkingen aanlegden van J e in de onherbergzame bovenstreken van zijn gebied geleden
en zich op een krachtig verzet voorbereidden.
ontberingen kwam T. T.u I'ITSANGA.V in Februari L90U te overlijden.
Reeds spoedig echter had T. T.u herouw . en zag hij i n , d^t Daar het bezetten vau Tjot Pi n u zijn reden van bestaan verhy de verstandigste partij zou kiezen door voor zijne handelwijze loren h a d . werd bet bivak aldaar opgeheven (verg. vorig verslag,
vergiffenis te komen vragen. Nadat hy daarop te vergeefs getraciit blz. 15). Ten einde te kunnen u i t m a k e n , welke van T. TJI'.S
had , liet bestuur te polsen omtrent hetgeen hem te wachten zoons volgens de adat de aangewezen persoon was om n u als
stond , begaf hij zich in h e t laatst van November naar Lho oeleëbalang van Peusangan op te t r e d e n , werd aan T. MAHBAUJA
Seumawé, waarhij zijne onvoorwaardelijke onderwerping aanbood. DJKI UPA eu T. MoiDA T J I opgedragen , om T. T u ' s beide n o g
Op dezen tocht werd hij , behalve door een aantal blocd- en in h e t gebergte verblijf houdende weduwen met hare zoons in
aanverwanten , vergezeld door zijn broeder ï . MOEDA SAMALANGA de k a m p o n g te doen terugkeeren en daarna met h u n n e beide
en zijn voornaamsten vazal T. MOEDA PEUDADA , die zich een half jongere broeders en de genoemde weduwen m e t hare kinderen
jaar te voren tegelyk met T. T.u by den vijand hadden aange- naar Lho Seumawé op te komen. Alleen de weduwe TJOET RAJEIJ
sloten. N a in Groot-Atjeh geïnterneerd te zijn geweest is T. T.u keerde inderdaad terug. H e t opkomen van de andere weduwe TJOET
in Februari 1901 onder strenge bepalingen in het bestuur over OnoOAB strookte niet m e t de bedoelingen der beide hoofden ,
Samalanga hersteld.
die vreesden d a t door haar a a n den d a g zou komen dat zij zich
In h e t eind van Mei 1900 betaalde T. SECH KOEBAT de van
na T . T J I ' S overlyden van diens nalatenschap hadden meester
hem geëischte waarborgsom. I n stede van naar zijn land t e r u g g e m a a k t , terwijl zij het bestuur hadden trachten diets te maken ,
te keeren , begaf hy zich n a zijne invrijheidstelling n a a r P e u - dat zulks zou zijn geschied door PANGLIMA POI.EM , vau wien
s a u g a n , om reden hij niet rte minste neiging gevoelde om zich later bleek , d a t hij in dien t y d in h e t geheel niet in Peusangan
bij T. T.u en bij den vijand aan te sluiten ; ook aan de oproe- geweest was. H u n j o n g e r e broeder T. MOEDA PEISANGAN werd
pingen , die de pretendent-sultan van u i t Samalanga tot hem toen , zoolang het bestuur i n Peusangan niet definitief geregeld
r i c h t t e , voldeed hij niet. Deze zond daarop eene bende onder zoude zijn , tijdelijk m e t de waarneming daarvan belast.
a a n v o e r i n g van N J A MAMAT PEUBEUI.A n a a r P e u s a n g a n , aan welke
Toen de pretendent-sultan Peusangan doortrok , om zich van de
bende h e t gelukte T. SECH KOEBAT i n N o v e m b e r op te lichten
Pasé-streek naar Samalanga t e begeven, vergezelden beide hoofden
en naar Samalanga over te b r e n g e n , waar hy door den preten- hem d e r w a a r t s . a l w a a r de p r e t e n d e n t - s u l t a n TJOET OENGGAII'S
dent-sultan gevangen gehouden werd. V a n daar schreef hij het zoon t o t oeleëbalang van P e u s a n g a n en TJOET RA.IEU'S zoon tot
bestuur dat hij zou trachten naar Meureudoe te vluchten en als diens voornaamsten panglima aanstelde. In Peusangan t e r u g dit n i e t lukte onze troepen zou tegemoet komen , zoodra zij in gekeerd begon T. MAHEADJA onmiddellyk stappen te doen , om
Samalanga kwamen.
zich weder te onderwerpen , welke stappen ten gevolge hadden
I n J a n u a r i 1901 werd nu een krachtig optreden tegen den dat hij zich in h e t laatst van October onvoorwaardelijk overvijand voorbereid In Meureudoe werd een bivak te N a n g Roë gaf aan eene militaire c o l o n n e , die zich toeu in Peusangan
betrokken en de Glé N a n g Roë m e t marinegeschut bezet, waarna bevond t o t verkenning d e r op den Glé Sabil door T. MOEDA
op 20 J a n u a r i werd opgerukt. De oorlogsschepen Tromp, Edi T J I of door de bende van N J A MAMAT PEUBEULA a a n g e l e g d e
en Assahau waren reeds voor Meureudoe en Samalanga gestation- versterkingen. Te Lho Seumawé g e ï n t e r n e e r d , werd hem m e neerd. By de werkzaamheden te N a n g Roë werden weinig moeie- degedeeld, d a t over zyn lot alsmede over de opvolgingslijkheden ondervonden ; slechts eene enkele maal werden h e t bivak quaestie in Peusangan eerst beslist zou w o r d e n , wanneer wylen
of de werkers beschoten.
ï . T J I ' S vier broeders en twee weduwen m e t hunne zoons alle
Den 28sten ging de gouverneur n a a r Meureudoe en den vol- te L h o Seumawé zouden zijn a a n g e k o m e n . ' ) Wel vertrok daarop
genden d a g werden eenige vijandelijke stellingen op den Glé T. MOEDA PEUSANGAN n a a r P e u s a n g a n om te t r a c h t e n aan onzen
Risa Boengang en den Tjot P a u a i h door geschutvuur van de wensch t e voldoen , doch tengevolge van T . IfoAMk T J I ' S t e g e n Tromp en vau onze stelling op den Glé N a n g Roë onder vuur werking mocht het hem alleen n o g maar gelukken TJOET
genomen en daarop door den vijand prijsgegeven. Den 30sten OESGGAH'S zoon daar te brengen. In de laatste dagen van het
vernielde de infanterie die stellingen , waarna een tocht door verslagjaar werden echter ook door T. MOEDA T J I stappen gede k a m p o n g s aan de Kiran-rivier werd gedaan , welke verlaten | daan , om weder i n onderwerping te komen , doch eerst i n Maart
bleken. Door geschutvuur werd vervolgens de aanval op de 1901 heeft hy' zich bij den controleur van Lho Seumawé a a n sterke heuvelstelling Tanah Merah voorbereid, die eveneens door gemeld.
den vijand zonder verdediging werd verlaten: ook deze stelling
Als gevolg van de door T. MAIIRADJA DJETMPA en T. MOEDA T J I
werd vernield. Bij het doorkruisen van de I I MoekimsToenong aangenomen houding bleef ook dit geheele j a a r de boete doorviel geen schot. Den 31sten werd vervolgens 's vijands heuvel- loopen a a n Peusangan in 1898 opgelegd, eu kregen ook die
stelling Asau Koembang onder geschutvuur genomen door hoofden geen hassiluitkeering als bedoeld iu het vorig verslag
de Edi, en van den (ilë N a n g Roë de beide volgende dagen (blz. 15).
zoowel deze stelling als 's vyands positie op den Bateë Ili.
De troepenmacht rukte intusschen op n a a r Samalanga's binnenland
Gloempang Doea. Orde eu rust werden in dit lands-hap niet veren betrok een bivak te Meunasa L o e ë n g , vau waaruit 3 Februari stoord. De hoofden zijn ons goedgezind , en de bevolking o n t tegen de sterke heuvelstelling op den Glé Bateë Ili werd opgerukt. houdt zich van vijandelijkheden.
N a voorbereiding door artillerievuur ging de infanterie t o t den
aanval over. Vijf versterkingen op den Glé Bateë gaf de vijand
Sawaitg. Dezelfde toestand bestaat ook in het Landschap Sawang.
zonder verdediging prijs; de zesde (het oude Batoe Ilik van 1880)
E e n p a n g l i m a , die zich in December 1899 bij den p r e t e n d e n t werd h a r d n e k k i g verdedigd, doch .stormenderhand vermeesterd,
sultan h a d aangesloten , onderwierp zich weder aan ons gezag ,
ten koste van 5 gesneuvelden en '11 gewonden onzerzijds, terwijl
en betaalde de van hem gevorderde boete en waarborgsom. I n
de vijand 71 dooden m e t w a p e n s , waaronder eenig geschut, in
J u l i 1900 kwam de pretendent-sultan te Lambajoug in Sawang, van
onze h a n d e n liet. De stelling Asan K o e m b a n g , daarna onder
vuur genomen door de bergbattery en door marine-suelvuurg e s c h u t , gaf de vijaud zonder verdediging prgs. De vijandelijke
') In Maart 1001 zijn al de opjreroepeneii verschenen en is tu Kot ta
stellingen werden in de asch gelegd. O p de volgende dagen werd Kadja , waarheen zij werden overgebracht. eene regeling van liet bestuur over
in Samalanga gepatrouilleerd zonder d a t ergens een schot viel. 1'eusangan getroffen.
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waar lii.j door eene patrouille in 4e richting van Peusangan
verdreven werd.
.Xisttnt. Ook in <lit landschap heerschten rust en orde. Ben
der a a n r o e r d e n van de b e n d e , die in 1898 te Tjot T r i ë n g in

Tjoemla vijandelijkheden jegens onze troepen gepleegd had,
sneuvelde in eene ontmoeting met eene patrouille in Boeloh
Benrengang; twee anderen kwameu in onderwerping en betaalden
de van hen geëischte boete.
Lho Sêumawé. fn December 1899 sloot een panglima p r a n g
van Lho Seumawé zich bij de beuden van deu pretenilent-sultau
aan. I'aar T. MAHRAIUA het bestuur ter zake te laat had i n g e l i c h t ,
terwijl ook in andere opzichten over zijn gebrek aan activiteit
te klagen viel, werd hem eene boete opgelegd , gelijkstaande met
het bedrag zijner toelage gedurende zes maanden. In het landschap was het volkomen veilig.
Pa.-r-xlrMl;. Onder den algemeenen naam van Pasé verstaan de
Atjehers alle landschappen in K e u r e u t o ë , verder Geudong
(Kroeëng Paté — linkeroever). Haketn Kroeëng (Kroeëng Pasé —
rechteroever), Bajoe, Bloeë , Samakoero, Blang Mangat en
Tjoeuda met de Boeloe-landschappen.
Het is daarom dat eene korte algemeene beschouwing aan de
vermelding der gebeurtenissen in de verschillende landschappen
voorafgaat.
Gedurende de geheele eerste helft van 1900 werd de Paséstreek min of meer in beroering gebracht door de aanwezigheid van den p r e t e n d e n t - s u l t a n , tot wiens achtervolging in
December 1899 eene troepenmacht op de keudé's Lho Soekon
en Panté het bivak betrokken had. Door het rusteloos patrouilleeren onzer troepen zag hij zich naar Langkahan Mantjang
aan de Kroeëng Djamboe Ajé t e r u g g e d r o n g e n , en toen hy zich
ook daar niet meer veilig a c h t t e . vestigde hij zich eerst te
Kampaih . vervolgens te Samakilang , dat in de Gajoe-landen aan
den bovenloop van genoemde rivier gelegen is. Met het doel om
hem zoo mogelijk ook derwaarts te vervolgen en tevens om
Rampaih voor onze troepen gemakkelijk bereikbaar te maken ,
door langs de Djamboe Ajé-rivier van Lho Nibong een colonneweg daarheen aan te l e g g e n , werd daarop het bivak te Lho
Soekon-Panté opgeheven, en werden bivaks te Lho N i b o n g en
Hampaih en op een halfweg tusschen beide in gelegen plaats
Djamboe Kadjeuëng bezet.
Intusschen verhuisde de pretendent-sultan naar de bosschen van
Boven-Peutoë en Kroeëng Pira en deden benden van hem , onder
aanvoering van zijne bendehoofden MOEDA PAIU.AWAX (die in J u n i
te Djeurat Manjang sneuvelde), PANG KILAT (die in J u l i vermoord w e r d ) , PANG ASAN en anderen, strooptochten in de benedeustreken. Vele kaïnpongbewoners uit de Pasé-streek maakten
van deze gelegenheid gebruik om zoogenaamd den , p r a n g sabil "
(heiligen oorlog) tegen de „kafirs" te voeren, en om onder d a t voorw e u d s e l , met behulp van des sultan's beuden, zich over persooulyke veeten op h u n n e naburen te wreken en bij hen te rooven
en te plunderen. Zoo verschenen benden z. g. moslemin, die
echter hoofdzakelijk uit lieden van Blang Mangat b e s t o n d e n ,
in Tjoenda en werd op de keudé Bajoe geroofd door moslemin
uit Geudong , enz Het middelpunt van dezen zonderlingen h e i ligen oorlog maakte eenigen tijd Geudong u i t , waarom ook
derwaarts troepen werden g e z o n d e n , met opdracht den vyand
te verdrijven en van daaruit een weg aan te leggen over M a t a n g
Koeli en door Peutoë naar Rampaih , terwijl van die gelegenheid
tevens moest worden gebruik gemaakt om den in 1899 aangelegden
wi'g Geudong — Aloeë Keudjroeën door Chiueezen te doen o p hoogen en verbeteren.
Toen met den aanleg van den eersten en de verbetering van den
tweeden weg zoover gevorderd was dat splitsing van den troep
in twee bivaks noodig was , traden de vijandelijke benden , die
zich aanvankelijk schuil gehouden hadden , meer actief op en
achtte de colonne-commandant het noodig het tweede bivak
weder in te trekken en het wegwerken tijdelijk te s t a k e n , ten
einde alle troepen tot verdrijving van den vijand te k u n n e n b e n u t t e n . Hiervan maakten de sultansbeuden gebruik om de a a n gelegde wegen en bruggen door de bevolking te doen vernielen ,
waarvoor later aan de bevolking der geheele Pasé-streek eene
door middel van additioüeele rechten op in- en uitvoerartikelen
te innen boete werd opgelegd van ? 12 000. Bovendien werd de
bevolking gedwongen , om overal de vernielde wegen en b r u g gen zelf te herstellen.
Toen daarop de weg vau Geudong naar Matang Koeli tot

halverwege deze beide plaatsen gevorderd w a s , werd het bivak
van eerstgenoemde naar laatstgenoemde plaats overgebracht, en
nog later naar de monding der Peutoë-rivier , v a n w a a r d e wegwiM-kzaamheden verder werden voortgezet.
De troepen langs de Kroeëng Djamboe Ajé , wier werk/.aaniheden in J u n i afgeloopen waren , keerden onmiddellijk daarna
naar Pidië t e r u g , en toen ook van uit Peutoë de weg voltooid
w a s , werd ook dat bivak o p g e h e v e n , en keerden de t r o e p e n ,
na eerst nog de landschappen bewesten de Pasé-rivier in alle
richtingen doorkruist en van vyanden gezuiverd te hebben , in
begin September n a a r Koeta Radja t e r u g , ten einde zich daar
te reconstrueeren voor de inmiddels noodig geworden excursie
naar Samalanga. Alleen eene compagnie infanterie bleef als
mobiele colonne te Lbo Seumawé achter.
Inmiddels had de p r e t e n d e n t - s u l t a n , wiens schuilplaats eindelijk door ons ontdekt w a s , medio J u n i Peutoë verlaten en
zich op weg begeven naar Samalanga. Te Geudong en Samakoero gekomen keerde hy echter op zijne schreden terug en
bezette met zn'ue benden te Djeurat Manjang de koeta van TJOET
N.IA ASIAII van K e u r e u t o ë , welke versterking hy evenwel met een
zwaar verlies moest ontruimen. Hij ging toen weder naar Geudoug en S a m a k o e r o , doch toen enkele dagen later van uit Lho
Seumawé eene wel is waar mislukte nachtelijke poging gedaan
werd , om zijne vrouw PMTJOET TJOT MOEKONG , die hy te Koeta

Batee in Samakoero veilig w a a n d e , daar te verrassen, waarby
hij weder verliezen leed, achtte hij blijkbaar de benedenstreken
niet meer veilig en week hij uit naar M b a n g , vanwaar hy' zich
via Lambajoug (in Sawang) en Peusangan naar Samalanga begaf.
Kort n a des sultan's vertrek keerde uit de Ciajoe-landeu in de
Pasé-streek t e r u g de in vroegere verslagen (zie dat van 1900,
blz.

16 en

17)

genoemde

TEUNGKOE TAPA , vergezeld van een

20-tal Gajoe's. Opnieuw begaf hij zich naar Koeala P i a d a ,
waar hij thans voor de derde maal den heiligen oorlog predikte en a a n h a n g trachtte te krygen , hetgeen hem echter niet
gelukte. Door eene compagnie infanterie opgezocht en achterhaald sneuvelde hij met bijna al zijne volgelingen.
De rust keerde n u weldra overal terug. Oe bevolking ging de
sawahs b e w e r k e n , legde op onzen last colonnewegen a a n , of
verbeterde de bestaande wegen , en , enkele kleine beschietingen daargelaten, werden geene vijandelijkheden meer gepleegd.
Omstreeks 1 October werd een begin gemaakt met het a a n leggen van de trambaan vau Lho Seumawé in westelijke richting naar Peusangan. Moeielijkheden werden daarbij van de zijde
der bevolking niet ondervonden. De w e r k z a a m h e d e n , die in
J a n u a r i 1901 tot op ongeveer 10 K.M. afstand van Lho Seumawé
gevorderd waren , worden beveiligd door een d e t a c h e m e n t , dat
te Keudé Paloh een bivak betrokken heeft.
Voorts w e r d . na v e r k e n n i n g , een voorontwerp gemaakt voor
den aanleg in 1902 van eene trambaan van Lho Seumawé door
de Pasé-streek en de landschappen ter Oostkust van Atjeh naar
I d i , tot welken aanleg werd besloten bij de Indische begrooting
voor 1901.
Tjoenda. Eveuals de andere landschappen der Pasé-streek
werd ook Tjoenda gedurende de eerste helft vau het verslagjaar
door de sultansbeuden af en toe in beroering gebracht. De vijand
plunderde op de peukan Toeha en in de woning van T. T J I ,
trachtte de b r u g . die h e t eiland L h o Seumawé met den vasten
wal verbindt, in brand te s t e k e n , en nam een paar malen
stelling in de Tjoenda'scbe heuvels, vanwaar hij echter door
onze troepen verdreven werd. De hoofden en bevolking van
Tjoenda (de onderhoorigheden van dit landschap hierbij buiten
beschouwing latende) namen nergens aan de gepleegde vyandelijkhedeu deel, en van T. T J I werd , voornamelijk in den laatsten
tijd, zeer voel medewerking ondervonden om ook in die onderhoorighedeu een ordelijken staat van zaken te scheppen.
In de landschappen Blang Lautjaug en Paloh bleef h e t , behoudens enkele kleine , door uit de Boeloh-streek afkomstige
vijanden gepleegde rooverijen, rustig.
T. MOEDA Ai.i van Tjot Triëng bleef steeds te Peudari nabij
Mbang verblijf houden.
In den toestand in Boeloh Beureugang kwam weinig verand e r i n g , daar het hoofd T. RADJA ITAJI nog steeds vijandiggezind
bleef. Hij leidde een zwervend leven , begaf zich m e t den pretendent-sultan naar de Pasé-streek , ging naar de Oostkust om
daar bijdragen voor zijn levensonderhoud in te zamelen, en werd
in de bovenstreken van zijn gebied voortdurend door onze
patrouilles opgejaagd.
Ten einde deze landstreek gemakkelijker te k u n n e n bezoeken,
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werd een colonne weg daarheen aangelegd en werd eene brug
over de Kroeëng Boeloh geslagen.
Tot waarnemend hoofd over Bueloh Beureugang werd T, B l * TAKA PEUKAN, neef van T . RADJA

ITAM,

aangesteld.

In Boeloh Hlang Ara bleef T. MA OESEN met het bestuur belast.
Van een drietal zijner peutoeha's , die zich bn'den vy'and hadden
aangesloten , werd er één vermoord , en werd een ander door onze
troepen gevangen genomen en door het inlandsen zelfbestuur
t o t dwangarbeid veroordeeld: de derde kwam opnieuw i n onde.-werping en betaalde de van hem gevorderde boete en waarborgsotn. KEUDJROEEN SABIL bleef zich te Mbaug ophouden.
Omstreeks h e t midden v a n 1900, begon de keudjroeen van
B o d o h Kaïnpong Teimgoh , die zich van Tjoeuda onafhankelijk wilde maken doch daarin door ons werd t e g e n g e w e r k t ,
alle aanrakingen met het bestuur t e ontwijken en vestigde hij
zich in de bosehrijke bovenstreken van zyn l a n d s c h a p : daar hij
weigerde aan de t o t hem geluchte oproepingen van het bestuur
t e voldoen, werd hy als vijand beschouwd en behandeld. I n
December werd hy door T. T.IIT.IOKNDA gearresteerd , en in diens
woning , waar hij t h a n s zwaar ziek l i g t , gevangen gehouden.
Zijn oudste zoon T. KEUDJROEEN MOKDA en een zijner toeha peuët
IMEIM BAM misleidden eene p a t r o u i l l e , die eene dientengevolge
mislukte nachtelijke poging deed . om T . MOEDA A L I van Tjot
T r i ë n g op t e lichten. U i t vrees dat zulks ontdekt zoude w o r d e n ,
namen beiden de vlucht, doch IMEÜM BALI gaf zich spoedig daarna
vrijwillig gevangen. T. KEIDJROEKN MOEDA bleef e c h t e r , evenals
zijn jongere broeder N J A BINTAXG , bn' de vijandelijke party , t o t
beiden i n het begin van J a n u a r i 1901 door T. Tri TJOKNDA g e arresteerd en uitgeleverd werden.
T. KEUDJROEKN MOEDA van Boeloh Kaja ontweek gedurende
eenige maanden alle a a n r a k i n g e n m e t h e t b e s t u u r , doch nam
niet aan gepleegde vijandelijkheden deel. Hij kwam zich echter
later weder vrijwillig aanmelden.
Bujoe. Dit landschap h a d een paar malen te lijden van rooverijen, gepleegd door beuden van den pretendent-sultan en
van

T. RADJA MEUN<;KOETA v a n Geudong.

De hoofden zyu ons

echter goedgezind, en de bevolking nam aan de gepleegde
vijandelijkheden geen deel.
Bhinq Mé. In Maart 1900 sloten T. MOEDA LATKH en zy'n j o n g e r e
broeder T . DJOIIAN zich bij d e n pretendent-sultan aan ; zij b e gaven zich daartoe naar P e u t o ë . waar de vrouw vau eerstgenoemde zich bij haar broeder, den toen nog vyandigen T. MOEHAMAT
NAPIAH van Sinipaug Oelem bevond. De hoofdreden voor deze I
handelwijze is gelegen iii de omstandigheid , d a t de belangen
van h u n landschap en h u n n e bevolking hun onverschillig waren,
terwijl zij zich voorts door h u n wanbestuur zoo dikwijls boeten
op d e n hals gehaald h a d d e n , d a t t e r betaling daarvan op een
groot deel hunner inkomsten beslag gelegd moest worden.
In h e t midden van h e t verslagjaar volgden zij den pretendentsultan- n a a r ïSainalanga. waar T. MOEDA LATKH thans n o g verblijft, doch vanwaar T. DJOHAN onlangs naar Blang M é t e r u g keerde.
N a T. MOKDA LATEH'S afval werd een d e r toeha peuët, T . NJA
MEURANDEH geheeten , tijdelijk m e t het bestuur belast, doch,
zooals later bleek, was hij niet bij machte , om zijn gezag op
voldoende wijze t e handhaven.
In April sloot een andere toeha p e u ë t . T. N J A AHSAKI . zich by
den vijand a a n , die zijne vrouw gevangen genomen h a d ; de
t e l e u r s t e l l i n g , d a t niet Dij, i n stede van T. N J A MKUKANDEH , met
het bestuur over h e t landschap is belast geworden , was een der
hoofdredenen voor zijn afval.

Tweede Kamer.
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naar Mbang aangelegd moeten worden.
Samitl.or.io. T . B u n SAJIAKOKRO , die zich niet vrijwillig bn'
den pretendent-sultan had willen melden , werd door dezen g e vangen genomen , doch reeds kort daarna weer vrijgelaten.
PANGLIMA PRANG MOEDA, hoofd vau K o e t a B a t e ë , sloot zich bij

den vijand a a n , en keerde ook na diens aftocht naar Samalanga
niet tot zijn oeleëbalang , van wieu hij zich gaarne onaf hankelijk
had willen maken , t e r u g .
Blote.

Met T . IMEDM BALK BLOES werden

vriendschappelijke

betrekkingen onderhouden.
Geuiloinj. Bijna het geheele jaar door heerschte in dit landschap
in meerdere of mindere mate o n r u s t , die eerst veroorzaakt werd
door den pretendent-sultan en diens benden en later door T. RADJA
MKHNGKOKTA, die van u i t de bovenstreken van Geudong af en toe
strooptochten ondernam , voornamelijk gericht tegen Geudong's
oude vijanden Bajoe en Hakem Kroeëng. De groote massa der
bevolking van Geudong is ons vijandig g e z i n d ; /.y herbergt
onze vijanden , en neemt in h e t geheim aan vyandelykhedeu en
rooftochten deel , telkens wanneer daartoe gelegenheid bestaat,
doch houdt zich oogenschijnlijk r u s t i g , zoodra door de troepen
met kracht tegen den vijand opgetreden wordt.
V a n T . RADJA MOEDA en T . MOEHAMAT A L I BASJAH werd

geen

voldoende medewerking ondervonden , om de toestanden te verbeteren ; integendeel kwam h e t voor, d a t zy vijanden voor ons
verborgen h i e l d e n , en d a t zij ook i n andere opzichten haudelingen pleegden , die m e t hunne positie van a a n ons gezag o n derworpen hoofden niet i n overeenstemming te brengen waren.
Ten einde ook zonder h u n n e hulp beter controle op de bevolking
in h u n landschap te kunnen houden , zijn er de registratie der
bevolking en het passenstelsel ingevoerd, waarmede men in Maart
1901 is gereedgekomen.
Van T . LOTAN werd geen last ondervonden. H y hield zich
voortdurend ver in de bovenlanden schuil en bemoeide zich niet
met de aangelegenheden van zijn landschap.
N o g steeds worden verhoogde rechten van dit landschap geheven.
Ha hem Krooing. T . HAKEM KaoxMO werd aangehouden in verband met h e t verborgen zijn in zijn gebied van een of twee
verloren geraakte marine-repeteergeweren. Nadat een Ier geweren
bij zijn oom T . BINTANG achterhaald en voor h e t andere eene
waarborgsom was g e s t o r t , werd T . HAKKM KROKKKO in het gezag
over zijn landschap hersteld. T. BIXTANG sloot zich bij den vyand
a a n , en bevindt zich t h a n s nog in de omgeving van T. RADJA
MEUNQKOETA.

Knnuloè.
N i e t t e g e n . ' a a n d e de „ oeleëbalang d e l a p a n " van
Keureutoë T . B E S PIBA nog niet in onderwerping gekomen was ,
werd toch op dringend verzoek van de waarnemend bestu urster TJOKT N J A ASIAH en verdere hoofden in J u n i in de opvolgingsquaestie eene beslissing genomen. T . SfAWuaKH werd toen
onder toekenning van den titel vau T . T J I BENTAHA tot oeleëbalang over het landschap aangesteld, terwijl aan T . ADIL een
aandeel in de hassil radja werd toegekend. Tegelijkertijd trad
TJOET N J A ASIAH , aan wie als belooning voor de door haar b e wezen goede diensten eene gratificatie van | ^ó<»0 uit de i n komsten van d e n oeleëbalang vau Keureutoë werd u i t g e k e e r d .
als waarnemend bestuurster af, en werd aan haar v e r g u n n i n g
verleend , om a a n haar reeds jaren lang gekoesterd voornemen
om eene bedevaartreis naar Mekka te ondernemen . gevolg te
geven. I n Juli daarop vertrok zij naar P i u a n g met h e t doel om
van daar verder n a a r Arabië te reizen, doch h a a r reisgenoot
Blautj Mamjal.
I n h e t begin vau 1900 deed T. BEN LHO !SiAiuiANDAR KaoaftM BABO mat baar bare reispenningen af Handig
TRIKNO u i t zijne verblijfplaats t e Mbang telkens rooftochten in de te m a k e n , zoodat zij eenige maanden later, zonder ter bedevaart
b e n e d e u s t r e k e n . welke T. MOKHAMAT NAPUB zoodanig verbit- geweest te zijn , naar Keureutoë terugkeerde.
De allerwege in de Pasé-streek in de eerste helft van
terden . d a t hij voor een oogenblik zijne indolente houding liet :
varen. Zijn optreden had den dood van zijn oom en tegenstander 1900 door de snltansbeuden veroorzaakte beroering had i n
Keureutoë den afval van enkele aan ons gezag onderworpen
T. B n Lno TEIKNO en v a u een v a n diens zoons ten gevolge.
Wegens het deelnemen a a n een door de sultansbenden onder- hoofden t e n gevolge, namelijk van T. T.u BKNTARA'S jongeren
nomen rooftocht in Tjoeuda werd T. KEUDJROEIN KAREKIN'; g e - broeder T . TJOÏT MOKHAMAT, die door d e n pretendent-sultan t o t
vangen genomen. Eerst na het betalen van eene waarborgsom voor ! tegen-oeleSbaJang van Keureutoë werd a a n g e s t e l d . doch die
t h a n s . zoolang hij zich niet m e l d t , alleen in de bovenstreken
zijn toekomstig gedrag werd hij weer op vrije voeten gesteld.
De landstreek Mbang bleef eene verzamelplaats van slechte ! kan verblijf honden . en voorts van de hoofden s a n Minjé en
elementen , die daar wel enkele malen door onze patrouilles Arou , en van enkele mindere hoofden, zooals PANGI.IM\ I'IJAVG
werden Opgejaagd, doch aan wie wegens den verren afstand van ! AGAM van Boedjo e n I'ANGI.IMA PBAXO GLOKMPABG TOBDJOH , e e n d e r
Lho Senmawé en het moeielijke terrein het verblijf daar niet toeha peuët van Ara Boengko. In Minjé werd in het bestuur voorgeheel onmogelijk gemaakt k o n worden. E r zal eerst een weg Izien door zekeren T. BAJAN daarmede tijdelijk t e belasten: doch
Handelingen d e r S t a t e n - G e u e r a a l . Bijlagen 1901—190:2.
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T . OEI.EKHALANQ BAHO vau Aron keerde op zh'ne schreden terug , j patrouilleeren vergeefs bleek, werden in April de voornaamste
onderwierp zich weder aan het Gouvernement , en betaalde de helpers van N.IA .MAMAT gearresteerd, namelijk TI.UNGMIE SBCB MOET,

de van lieni gevorderde boete en waarborgsom.
Het hoofd van Blang Grloempang, dat zich vroeger wegens

sjahbaudar van Peureula, TEUNGKOE ftfoiOi LATE en TEUNGKOE
MOKKA DAI.AU. terwijl TEUNGKOE BKAUZAII, d<e zii-h tegen zijne

ziekte niet persoonlijk had kunnen melden , en zich daarom steeds arrestatie verzette, werd neergelegd.
door zijn broeder 'I'. TltnfOOB had doen vertegenwoordigen, gaf
De drie zooeven genoemde personen werden b\j gouw l>eook na zijn herstel aan de oproepingen vau het b e s t u u r l e e n gevolg, sluiten van 81 Mei 1900 a°. 28 en 10 J u n i 1900 n . 11 verweshalve hij als vijand beschouwd en behandeld dient te worden. bannen naar Poerworedjo (Hagelen). Dit optreden had tot o n T. BEN AHA BOENGKO, die zich in Januari 1900 aan ons gezag middellijk gevolg dat alle kwaadwilligen zich naar Boven-l'euonderworpen h a d , trok z i c h i u J u n i d. a. v. weder in de bosschen reida terugtrokken . maar toen eene colonne van Kantau P a n t e r u g , aangezien hem de druk van het bestuur fee zwaar te djang naar h u n n e verzamelplaats Loeboe Sigenep uitrukte en
dragen viel, en lift o. m. beboet was geworden, omdat twee op weg daarheen een zestal volgelingen van PAXGLIMA PUANÖ
zijner bloedverwanten, voor wie hij zich aansprakelijk gesteld OESOK neergelegd en een paar anderen gearresteerd had , voelh a d . zich bij den vijand hadden aangesloten. Evenals vroeger den zij zich ook daar niet meer veilig en trokken de meesten
vóór zijne onderwerping werd zijn jongere broeder T. PEI KAN a c h over de Djamboe Aer terug.
met de waarneming van het bestuur belast.
PAJTOLIKA PKANG OESOE zette zn'n zeerooversbedryf in het
In Augustus onderwierp zich T. BENTAUA BI.AXG, bloedverwant Langsarsche v o o r t , terwijl N J A DAWOT, N J A BOEKIT en MOIIAMMAD
van T. MOKIIA BKAMAT van Matang Oebi, een der toeha peué't
DIA zich vestigden aan de Aloeë P i n a n g , aan de Peureulavan Ara Boengko. N a betaling der hem opgelegde boete werd rivier ten zuiden van Loeboe Sigenep. Vau daaruit brachten
hem tijdelijk het bestuur over Matang Oebi opgedragen.
zy in November nog een kort bezoek aan A l o e ë L h o , waar zij
In Mei werd eene kleine militaire dekking der voegwerken onniiddellhk verjaagd werden, en toen vau u i t Rantau Pandjang
in Moeliëng door eenige Atjehers, die haar klappers en suiker- patrouilles ook naar Aloeë P i n a n g gemaakt werden , trokken
riet verkochten, onverhoeds aangevallen, waardoor een paar zij zich geheel naar de Djamboe Aer terug.
militairen gedood of gewond werden en een repeteergeweer in
Aan den bovenloop van deze rivier hield TEUNGKOE HOESIN
handen van den vijand viel. Vau genoemde kampong werd de zich het grootste deel van het j a a r op , in de eerste maanden
wederinlevering vau het geweer, subsidiair eeue boete van S 1000 , in gezelschap van N J A MAMAT, terwijl de pretendent-sultan
geëischt.
j toen in de Pasé-streek vertoefde.
Door nauwkeurig onderzoek kwam het bestuur volkomen op
Hiervóór werd hun uitstap naar Peureula in Maart en April
de hoogte van de wettige hassilverdeeling in Keureutoë en van de j reeds beschreven. Teruggekeerd naar hun gewone verblijf
bestaande misbruiken. De laatsten werden verboden en de hassil- j vonden zij daar den toestand niet in h u n voordeel veranderd;
verdeeling definitief geregeld. Daar de in 1898 opgelegde boete i immers iu de laatste dagen van Maart hadden twee compagnieën
ruim betaald w a s , en de opvolging in het bestuur haar beslag van het 12de bataljon infanterie een bivak betrokken te Lho
k r e e g , werd de verhoogde heffing op den in- en uitvoer gestaakt, Niboeng aan den rechteroever der Djamboe Aer en , nadat een
en krijgen de hoofden, voor zoover zij onderworpen zijn, thans j voorloopige communicatieweg opengekapt w a s , werden nog
geregeld hunne aandeelen uitbetaald.
twee tijdelijke bivaks o p g e r i c h t , namelijk een te Rampaih en
Deze regeling geldt mede voor Mataug Koeli en Peutoë.
, een een weiuig benoorden Langkahan Muntjang. Behalve dat
een colonneweg gemaakt werd van Lho Niboeng naar R a m p a i h ,
Matang Koeli. De minderjarige oeleëbalaug T. MAOJIT werd langs den linkeroever der Djamboe A e r , werd de omtrek afgedoor den pretendent-sultan naar .Samalanga medegenomen, waar patrouilleerd . waardoor de rust vau deze gekeele onderafdeeling
hij thans nog verblijf houdt.
zeer gebaat werd. TEUKGKOE HOESIN trok hoe langer hoe verder
In den ongunstigen politiekeu toestand van het landschap terug en N J A MAMAT volgde den pretendent-sultan naar Samalanga.
kwam weinig verbetering, Alle toeha peuët ziju ons vijandig
N a d a t de drie straks genoemde bivaks in het laatst vau Mei
gezind en uit enkele kampongs werden de patrouilles, zij het ' waren opgeheven bleef het rustig tot O c t o b e r , toen TEUNGKOE
maar door een paar s c h u t t e r s , telkens beschoten. Alleen daar, HOESIN weer van zich deed hooreu , door in Djoelo Rajeu eenige
waar de waarnemend oeleëbalaug T. DIOEDA LHO gezag uitoefende , runderen te stelen eu de eigenaars te vermoorden , hetgeen hij
werden geene vijandelijkheden gepleegd.
[ in December op kleine schaal herhaalde.
In November kwam een bekend roover, PANG OEHIT , in Idi
Peutoi. In Februari 1900 onderwierp T. HAKEM PEUTOÊ zich aan Rajeu en Idi Tjoet, zoogenaamd om sabilgelden te innen , in
ons gezag. Hij is door liet overmatig gebruik van opium versuft, werkelijkheid om te rooven, hetgeen hem in laatstgenoemd
zoodat hij zich met de aangelegenheden zijns lauds weinig inlaat. I landschap door onbegrijpelijke zorgeloosheid der bewoners g e i lukte. Eindelijk werd in December de rust in Djoelo Rajeu en
b. Oostkust.
' Djoelo Tjoet verstoord door eenige zich noemende panglima's
I van den p r e t e n d e n t - s u l t a u ,

ÜnderaHeeling Mi. Vijandige bewegingen hadden in 1900 niet
plaats. W e l zwierven van tijd tot tijd bekende bendehoofden
in de onderafdeeling r o n d , maar h u n doel was hoofdzakelijk,
door het aanjagen vau vrees hoofden en bevolking te dwingen
hen met geld of levensmiddelen te ondersteunen. E r is zelfs
niet getracht iets tegen de „ K o i n p a n i ' ' te ondernemen.
Zooals ia het vorig verslag (blz 18) werd medegedeeld, trok
N J A DAWOT, na uit AloeëLho te zijn verjaagd, naar den bovenloop der Peureula-rivier, waar hij zich nabij de kampong Loehoe
Sigenep vestigde. Zijn half broeder N J A BOBXR, TEÜXOKOB MOIIA-

j
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o.a. PANG ASSAX , PANG H.OBBJB e.a.,

die wel geene vijandelijkheden pleegden, maar de bevolking
dier beide landschappen in onrust brachten. H u n optreden werd
vergemakkelijkt door de afwezigheid naar Groot-Atjeh van den
oeleëbalaug van Simpang Oelem , in de bovenstreken van welk
landschap zij zich ophielden. Bij het eindigen van het verslagj a a r waren alle bendehoofden, gewoonlijk vergezeld van zeer
weinig volgelingen, verspreid in de bovenstreken dezer onderi afdeeling tusschen Djamboe Aer en Pantoen Laboe (Idi Rajeu),
waar zij door de onbegaanbaarheid van het terrein en den verreu
afstand veilig zyn voor een overval door militaire patrouilles ,
MAII DAJA en nu en dan ook PAXGLIMA PISANG OESOE voegden I en toch voor hun gering aantal monden genoeg rijst konden
zich daar bij hem. Daar de mogelijkheid b e s t o n d , dat zij eenige bekomen, welk voedingsmiddel aan de Djamboe Aer schaarsch is.
vijandelijkheid zouden beginnen tegen het pas opgerichte etaZooals uit het bovenstaande blijkt, waren de rustverstoringen
blissement der Koninklijke Xederlandsche Maatschappij tot in het algemeen niet belangrijk, en was het optreden der bendeexploitatie van petroleumbronnen in Nedorlandsch-Indië (Maat- | hoofden nu juist niet geschikt om bij hoofden eu bevolking den
schappü Holland) te Rantau P a n d j a u g , werd uit Bajan eene indruk t e m a k e n , dat zij den „prang sabil" voerden. I n t e g e n d e e l ,
militaire dekking daarheen gedirigeerd , waarvoor in den loop meer en meer worden TEUNGKOE HOESIN en soortgelyken beschouwd
van het verslagjaar, met medewerking van TEUNGKOE T J I P E U !- als gewone roovers, die niets tegen de „kafirs" durven onderRIUI.A. een tijdelijk bivak aan de rivier werd gebouwd. H e t nemen. De buitengewone vrees van de rustige Atjehers voor
geheele jaar door is dat b i v a k , zeer ten bate van de veiligheid , hunne gewapende rasgenooten is de oorzaak dat deze rooftochten
bezet gebleven.
vaak eenig materieel succes hebben.
In het laatst van Maart kwamen TEUNGKOE HOESIN en N J A
Als van algemeen belang voor deze onderafdeeling vallen
MAMAT PEUKKCLA zich bu' N J A DAWOT voegen en gezamenlijk
voorts nog de volgende aangelegenheden te vermelden. Tengebezochten zij de benedenstreken van Peureula.
j volge van de vele patrouilles en de daarbij gepaard gaande o p Patrouilles van R a n t a u Pandjang en van Idi konden geen i metingen , werd het mogelijk eene algemeene figuratieve kaart
voeling met h u n n e benden krijgen, omdat die overal by de hoofden I der oostkust van Atjeh samen te stellen , die gaandeweg n o g
zoowel als bij de bevolking eene schuilplaats vonden. Toen alle aangevuld kan worden: De opiumpacht werd geheel door het
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Feureiiln. TITOOKOB T.u PSOVULA'I aandacht bepaalde zich
(ioiivernenieut overgenomen tegen schadeloosstelling aan de
oeleëbalangs. In Februari 1000 had eene voorloopige trae< ; -op- voornamelijk bij de petroleumindustrie, waaraan hij zich gouden
neming plaats voor een spoorweg van Koeala Simpaug naar bergen voorstelt, terwijl hij, in afwachting daarvan, alle andere
Lbo Seiunavvé door een tweetal ambtenaren der Deli-Spoorweg- zaken verwaarloost.
maatscliappy , in Juli gevolgd door eene dergelijke opneming van
E r k e n d moet trouwens worden, dat hij nooit veel gedaan heeft
Idi tot Lho Seumawé door den gewestelijk eerstaanwezend om de veiligheid van zy'n gebied te verzekeren : roovers o p p a k k e n ,
genieorhcier (zie blz. 12).
onwillige hoofden vervangen e. il. deed hij niet . zelfs als hei eenAls gevolg d e r exploraties, die tegenwoordig in aan elkander j voudigste eigenbelang hem dit aanried. D a t . zooals op de vorige
grenzende landschappen plaats hebhen, moest de grens tnssehen ' blz. werd vermeld , in April een viertal voorname hoofden door het
deze worden vastgesteld. Na een lan'gdurig onderzoek kon daartoe j bestuur onschadelijk werden g e m a a k t , deed TBDHOXOE T J I wel
een voorstel gedaan worden e n i n J u n i 1900 werd d e greus by be- i g e n o e g e n , maar niet h i j , doch zijn jongere broeder TBUHOKOB
el uit van den ei vielen en militairen gouverneur definitief geregeld. ' A u had de noodige inlichtingen aan het bestuur verstrekt en
ü e mijnbouwmaatschappij „Atjeh" legde een karreweg aan I TEUNGKOE T J I vond het ook vol-trekt niet noodig het bestuur
van Peudawa naar haar terrein , terwijl het bestuur dien weg ' verder te helpen in het zuiveren van het landschap van onwillige
verlengde tot Rautau P a n d j a n g , en door het maken van een I elementen.
korten verbindingsweg den oiuweg over Peudawa onnoodig
Daartegenover s t a a t , dat bijten behoeve van militaire colonnes
maakte. I n den drogen tyd kan thans eene militaire colonne i een goed tijdelijk bivak nabij de keudé Peureula liet bouwen ,
den afstand Idi—Ratitau Pandjang in 4.5 u u r afleggen.
en ook bij den bouw van het bivak te Rantau Pandjang veel
Eenige tabaksplanters uit Deli bezochten eenige landschappen i hulp verleende.
I n December 1800 en in J a n u a r i d. a. v. kwamen weder bedezer ondcrafdeeling om gronden , voor tabakscultuur geschikt,
uit te zoeken ; een houtaankap van bakou bakou (kajé kasso) | richten in van voorgenomen smokkelarij naar het landschap
kwam tot stand in de strandbosscheu van Simpaug Oelem.
: Peureula van allerlei oorlogsmaterieel. De voornaamste gmokke*
Eindelyk werden n o g de uoodige opnemingen gedaan voor j laars waren echter bij het bestuur bekend , en toen een dezer,
I PANGuHA PBAJTG MAI:I. , zich te Idi v e r t o o n d e , werd hij gearreshet oprichten van een vuurtoren nabij Diamantpunt.
Omtrent den politieken toestand in de verschillende land- ! teerd , en als gevaarlijk voor rust en orde bij gouv. besluit van
Bchappen dezer ondcrafdeeling verdient het volgende vermelding. | '21 September 1900 n . 3 5 verbannen naar Bondowosao (Bezoeki).
In December 1000 werd een ander berucht smokkelaar, T/EnroKOB
HAMZAII, gearresteerd , wiens zaak nog in behandeling is. OorlogsSimpaug (Man, TIUHGKOI MOEDA OESOEIII bestuurt zijn landschap
met krachtige hand : wegen en bruggen worden door hem goed c o n t r a b a n d e werd in het verslagjaar niet binnengesmokkeld.
onderhouden. Zijn oudste zoon zond hij naar Koeta Radja om
OaderaFdeelinf Bajin. Vijandige bewegingen hadden in 1900 niet
de openbare inlandsche school aldaar te bezoeken.
De half broeder van den oeleëbalang TlUBOKOl MUEHAMAD HAXAFIA plaats.
T. T J I PEUREULA toonde zich wederom h e t geheele jaar o n maakte zijne opwachting hij het bestuur en beloofde voortaan rustig
in Simpaug Oelem te zullen wonen. Als waarborg voor de nakoming willig of onmachtig om N J A DAWot c. s. van Aloeë Lho onschadier belofte leverde hij tien achterlaadgewereu in en deponeerde delyk te maken , waarvoor hij maandelijks 8 250 boete verbeurde.
hij voor eene waarde van S 2000 aan goudwerken by het bestuur. T. BIN TJOKT van Aloeë Niri werd in afwachting van eene detinitieve regeling in overleg met T. T J I I'IXRIXLA aangesteld t o t
Tandjong Seumanto. ü e oeleëbalang van Blang Mé (Noordkust) tijdelijk hoofd.
T. MOEDA LATEH , die ook hoofd is van het onbeteekenende
De roover PANGMMA PRANG 0X801 en zijne bende zwierven voorTandjong Seumanto voegde zich in Maart 1000 by den pretendent- namelijk in de Boven-Bajan-streken rond. Den 23sten Februari
sultan. Die atval bracht geene wijziging in den rustigen toestand. 1900 werden de keudé van een Chinees en het huis van T. MOEDA
LAMKOETA t e Langsar door hem geplunderd. Somtijds sloot hy
Djoelo Tjoel. De weinige flinkheid van den oeleëbalang T. AIUFIX zich aan bij de bende van NJA DAWOT en N J A BOEKIT in Bovenis eene voorname oorzaak van de o n r u s t . die in de laatste P e u r e u l a , van waaruit rivier- of zeeroof door hem gepleegd
maanden van het verslagjaar in dit landschap heerschte. Tusschen werd op het kustgebied tusschen de Simpaug Anas-rivier en den
hem en de peutoeha's schijnt weinig samenwerking te zijn. H e t hoek van Peureula. In November j l . werd hij door medewerking
bestuur tracht dezen toestand te verbeteren.
van T. T J I LANGSAR te Bajan in eene hinderlaag gelokt. Drie
zy ner volgelingen werden door de in hinderlaag liggende patrouille
Djoelo Rajeu. H e t bestuur had over het algemeen reden om gedood , terwijl een drietal voorlaadgeweren en eenige blanke
niet den nieuw opgetreden oeleëbalang TEUXGKOE RADJA AMAT wapenen werden buitgemaakt. PAKGLOU PaiHO OXSOE wist echter
tevreden te zijn. Tegen kwaadwilligen nam hy eene besliste te ontvluchten.
houding aan. Zoo verstrekte hy in Maart 1000 gidsen aan eene
T. T n LANGSAR , T. MOEDA LAMKOETA, radja moeda van Langsar ,
militaire patrouille om eene rooverbende , die in de bovenstreken en T. HAKII: IÏAJÜET, oeleëbalang van Maujapaët. betalen als
aan de Aloeë Ije Mera verblijf hield, te overvallen, waarbij ons boete de helft van h u n aandeel in de houthassil, zoolang I'ANGeenige vuurwapenen in handen vielen. I n J u n i d. a. v. wist hij LIJIA PRANG OXSOB niet onschadelijk g e m a a k t is.
zelf het ontsnapte hoofd dier bende NJA TOKLOKT in eene hinderlaag
In het afgeloopen jaar hebben zich bij het bestuur gemeld
te lokken en te dooden. Ook in November en December hielp N J A TAIR . zoon van T. MOEDA A M van Paja Bili ( L a n g s a r ) ,
hy de militaire patrouilles in rijn landschap veelvuldig.
PANGLIMA MOEDA van L a n g s a r en N J A LOTAV, schoonzoon van
T . BANTAM , oeleëbalang van Bajan ( L a n g s a r ) , allen beruchte
Bago en Botgeitg en Idi Tjoel. Omtrent deze landschappen valt Laugsarsche roovers, wier onderwerping aangenomen werd .
n a d a t eene waarborgsom door hen gedeponeerd was.
niets bijzonders te vermelden.
Te Maujapaët werd de beruchte roover UABIB A M , die zich
LH Ra/eu. PAXGI.IMA P R A M XAGO. wiens knevelary in het vorig tweemaal schuldig h e f t gemaakt aan eene roofpartij in het
verslag (blz. 10) werd vernield, werd door het inlandsch bestuur Tamiangsche , en verder in het Manjapaëtsche de streek onveilig
tot tien jaren dwangarbeid veroordeeld, welke straf by gouv. m a a k t e , door het inlandsch zelfbestuur in October 1000 gedood ,
terwijl door T. HAWB RAJOET | 1000 als , h a q gantjjing" werd
besluit veranderd werd in tien jaren verbanning.
Het bestuur trof eene schikking met Titio TIAUW SiAT.denin gestort n a de plaats gehad hebbende roofpartij te M a t a n g Seping
het vorig verslag (blz. 10) bedoelden Chinees, waardoor diens ( T a m i a n g ) .
N a d a t T . RANTAH van Bajan en PANGI.IMA PKANG BIRIII beboet
schuldvordering op TxoUKOl T J I geheel kon worden afbetaald.
Van de zes personen, die in September 1SÖ8 den gouvernements waren en belast met eene schadevergoeding van het dubbele
tolk en zendeling MAT SAII> vermoordden, werden vijf in M a a r t , bedrag van het geroofde . werd de reuigheidstoestand Liuustig.
Als van algemeen politiek belang voor deze onderaideeling
en de zesde in December door h e t bestuur gearresteerd en door
m a g zeer zeker niet vergeten worden melding te maken van
den oeleëbalang tot dwangarbeid veroordeeld.
Behalve TEUNGKOE . T J I s halfbroeder, bezochten ook nog drie de veelvuldige en dikwijle langdurige en ver uitgestrekte militaire
zoons van voorname inlanders de openbare inlandsche school te p a t r o u i l l e s , die tevens dienstbaar werden gemaakt aan het doen
van diverse opmetingen en opnemingen.
Koeta Radja.
Van den guustigeu politieken toestand maakten particulieren
I'euilaita Ruien. Omtrent dit landschap valt niets bijzonders te gebruik om hunne concessies in exploitatie te brengen. Door
de Koninklijke Xederland-che Maatschappij tot exploitatie van
vermelden.
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etroleuinbroimen in Nederlandsch-fndië werden in de concessie
eureula-liukeroever, gelegen te Rantau P a n d j a u g , een drietal
Pspuitende
bronnen aangeboord. I>ij besluit van den eirielen en

ons goedgezind.

militairen gouverneur van 27 J u n i 19(10 werd aan die Maat*
schappij vergunning verleend voor den aanleg van eene pijp-

MOKDA BADAB in het laatst van 1 8 9 9 . werd T. MOKKA A U door

liujaii (onderhoorigheid

van Peureula).

N a den dood van T.

T. T J I PEUBEUI.A als oeleëbulang van Bajan aangesteld.

Eene

leidiug fan Ban tan Pandjang naar Bajan. Iu Augustus kon /.ij regeling van ijjn aandeel in de liassil en van zijne bevoegdbeden
reeds ruwe olie van Peureula met tankschuiten uitvoeren , terwijl
den 16den November de ruwe olie door de pijpleiding naar het
inmiddels te Bajan opgericht pompstation kon worden gepompt
om van daar met tankstoonischepen en schuiten naar Pangkalhui Brandan vervoerd te worden. Thans is men bezig die
pijpleiding van Bajan via Langsar naar Tamiang e»i verder naar
Bètitan door te trekken. Het leggen van deze leiding, t e v o r e n
op mondelinge machtiging reeds a a n g e v a n g e n , werd toegestaan
bü besluit van den gouverneur van 16 November 1900. De totale
hoeveelheid uitgevoerde ruwe olie bedroeg in het verslagjaar
9 912(578 L. Te Paja Bili (concessie Langsar) is men druk bezig
om eene handboring te verrichten en hoopt men spoedig g u n stige resultaten te verkrijgen. In verschillende streken en richtingeu bewogen zich de geologen dier Maatschappij om liet onderzoek voort te zetten , en nieuwe vindplaatsen van olie werden
o. a. te Aloeë Merbo (Langsar) en Bajan aangetroffen. Van de
hoofden en bevolking werd overal groote medewerking en steun
gevonden bü de werkzaamheden.
In Maart 1900 werd door den civielen en militairen gouverneur aan de firma NOLTI & HAAS te Belawan en Medan onder
de gebruikelijke voorwaarden concessie verleend tot houtaankap
in het gebied van Simpang Anas (Peureula), Bajan (Langsar)
en Birini Besar.
Aan de bestaande wegen werd voortdurend gewerkt en zij
verkeeren in goeden staat. De groote tijdelijke bruggen in den
weg Bajan—Langsar—Tamiang werden vervangen 'door nieuwe
van degelijk materiaal gemaakte b r u g g e n .
Damar T o e g e n g . gelegen aan de Simpang Anas-rivier, alwaar
de stoouischepen ankeren , werd met de hoofdplaats Bajan door
een 3.5 K. M. langen weg verbonden , waarlangs een Deeauvillespoor werd aangelegd.
Van de overzijde van Damar Toetoeng werd een (> M. breeden
en 7 K.M. langen weg aangelegd naar boengoë Raja. in verbinding met den reeds bestaanden eveneens 6 M. breeden weg
naar I d i ; het heuvelachtige weggedeelte Soeugoë Raja—Simpang
Anas—Bajan , met eene brug over de Simpang Anas-rivier bij
de kende van dien naam , is daardoor een zijweg geworden van
den grooten weg.
De inkomsten uit de opiumpacht worden thans getrokken door
h e t G o u v e r n e m e n t , terwijl aan de hoofden billijke schadeloosstellingen werden uitgekeerd.
De registratie der in handen der bevolking zijude geweren
werd voortgezet.
Bajan ia voor den algemeenen handel opengesteld.
Omtrent den politieken toestand in de verschillende landschappen
dezer onderafdeeling verdient n o g het volgende vermelding.

en verhouding tegenover den oeleëbalang van P e u r e u l a . is b\j
het bestuur in behandeling.
iMiiijsar en h e t onderhoorige Manjapaft. T. Tfl BEHTAKA BI.ANG
werd door het bestuur op verzoek van T. MOKDA LAMKOEIA . radja
van Langsar, hersteld in zijne oude positie als eenige oeleëbalang
van Langsar, onder voorwaarde evenwel dat quaestiën als d i e ,
welke vroeger aanleiding hadden gegeven hem bij T. MOEDA
LAMKOKTA achter te stellen , niet meer mochten voorkomen.
c.

DaaenUeeliof Poelet Rijt.

Westkust.

De politieke toestand dezer onderaf*

deeling verbeterde voortdurend. Gestadig werd de bestuursiuvloed uitgebreid. N o g onbekende streken werden bezocht en
nauwkeurig werden gegevens verzameld betreffende de verschillende landschappen. W a a r mogelijk werd eene billijker verdeeling
der haven-inkomsten t o t stand gebracht en door aanmoediging
van cultures, zoowel als door het openen van nieuwe bronnen van
welvaart (b. v. de exploitatie der getali poetili) getracht die te vermeerderen. Steeds werd er bij de hoofden op aangedrongen h u n n e
kinderen ter schole te zenden, en op het eind van het verslagjaar was de belofte daartoe van drie oeleëbalaugs verkregen.
Ook op de uitoefening der rechtsmacht door de hoofden werd
meer toezicht gehouden, en door het houden van moesapats
der bevolking de w e g geopend om recht te verkrijgen, w a n neer de oeleëbalang nalatig bleef zijne hulp te verleenen.
De houding van hoofden en bevolking tegenover het Gouvernement w a s , hoewel beter dan in 1899, nog steeds lijdelijk. Eene loffelijke uitzondering maakten daarop de hoofden
van Rigaih en Lho Kroeët. Eerstgenoemde gat fteeds tijdig
kennis wanneer vijandelijke benden zijn gebied bezochten en
deed tevens de middelen aan de hand om ze onschadelijk te
maken ; laatstgenoemde vergezelde zelf eene patrouille naar de
tot n o g toe onbekende bovenstreken in zijn gebied, waar zich de
vijand genesteld had , deed alle mogelijke aanwijzingen en was de
patrouille ook met koelies behulpzaam tot den opvoer van vivres.
De bevolking van verscheidene landschappen werd geregistreerd
en van kampongpassen voorzien. Bestond in den beginne tegenzin
bij de bevolking tot h e t halen van passen, langzamerhand werd
die tegenzin overwonnen en kwamen zelfs verscheidene personen
uit landschappen, waar de registratie nog niet t e r hand genomen
svas, om passeu verzoeken , daar zij het gemak er van inzagen
bij ontmoetingen met onze patrouilles.
Was het gros der bevolking , zij h e t dan ook gedeeltelijk uit
vrees voor onze w a p e n e n , niet vijandig , toch steunde zij dikwijls iu het geheim de vijandelijke benden , die in deze onderafdeeling rondzwerven. Als de voornaamste bendehoofden die
de onderafdeeling n o g onveilig m a k e n , moeten genoemd wor-

Aloeè Xiri (onderhoorigheid van Peureula). H e t ons goedgezinde hoofd van Aloeë >>iri, T. BINT.JOKT, maakte van de goede
peperprijzen gebruik om uitbreiding te geven aan de pepercul- d e n : TEUKOE A L I BA'KT ( V I I Moekims), T. IMF.I IK KII-IX (Lam
t u u r . E e n drietal loeëngs (leidingen) werden gegraven en ver- Soedjen in L h o u g ) , TEUKOE BIIAIUM BLANG M I : ( L h o n g ) , TEDKOE
scheidene nieuwe tuinen aangelegd.
MAMAT LAM LOEMI'OE ( K l o e a n g ) , TEUKOE MAMAT LAMBEÜSOI: ( U a j a ) .
Aloeé Lho. Nadat aan N.IA DAWOT, N.IA BOEKIT en andere
kwade elementen het langer verblijf in Aloeë Llio onmogelijk
was g e m a a k t , en T. Bis TJOBT van Aloeë Niri tot tijdelijk hoofd
was a a n g e s t e l d . keerde de bevolking t e r u g om hare ladangs
en pepertuinen te bewerken.
Sotngoè Itujii. T. 8 Kirt DIAPA betaalt eene maaudelijksche boete ,
totdat N.IA DAWOT onschadelijk gemaakt zal zijn. Afpersingen
door hem en zijne familieleden , ten nadeele zijner peutoeha's
of Tan bandelaren gepleegd, kwamen dit j a a r wederom voor
en zijn bij het bestuur in onderzoek.
Bij goav besluit van 15 Juli 19i>0 n°. 9 werd aan H.viar. ZECH ,
zoon van T. 8 A J Ï I D.IAPA , in bet belang d e r orde en rust h e t
verblijf in dit gewest ontzegd en hem Buitenzorg als verblijf-

plaata aangewezen.
Simpang Anus (onderhoorigheid van Peureula). De gunstige
toestand in deze landstreek . vroeger een broeinest van ongerechtigheden en eene verzamelplaats van onrustige elementen ,
bleet dit j a a r bestendigd. Hoofden en bevolking toonden zich

TEUKOE h e i e n LAM LEUI: ( V I I Moekims), PANGUMA KARIM ( I V
Moekims), TEUKOE TJOKT MOKHAMAT AESAT ( L a g e u ë n ) , PEUTOEHA

BHTTAHQ ( R i g a i h ) , TBUKOI RADJA POETEH en diens

familieleden,

TBUKOI DJ OEDJONG en TEUKOE SARONG (Kroeëng Sabé).

Wegens het verleenen van hulp aan eenige dezer bendehoofden ,
moest de bevolking van K l o e a n g . Daja, Lambeusoë, O e n g a .
D j i n a m p r o n g , Lho Kroeët en Lageuën beboet worden met een
verhoogd i n - en uitvoerrecht, terwijl die van het landschap
Rigaih ook onder zulk eene verhooging g e b u k t g i n g . t e r a a n zuivering van een haar in het j a a r 1882 verleend renteloos voorschot ad f 5 0 0 0 , waarop nog slechts zeer weinig was afbetaald.
In h e t landschap Daja werd begonnen met den aanleg van
wegen , hetgeen door de bevolking in lieerendieust geschiedde.
Onze patrouilles die het gansche jaar de onderafdeeling doorkruisten hadden verscheidene ontmoetingen met de vijandelijke
beuden en noodzaakten dezen t o t een zwervend leven. Het verzet
verminderde dan ook hoe langer hoe meer en de benden werden
op kosten van de bevolking levende maraudeurs, d i e , waar
mogelijk, ontmoetingen niet onze troepen vermeden.
Door de patrouilles werden in het verslagjaar 13 Beaumonten Q voorlaadgeweren b u i t g e m a a k t , terwijl bij wijze van boete
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of langs anderen weg bij liet bestuur 9 Beaumont-geweren werden
ingeleverd. Een achttal mindere bendehoofden verloren bij ver-
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Een der zeeroovers werd op aanwijzing van den oeleëbalang van
liigaih te Meulaboh gearresteerd en door het inlandfch zelfbestuur ter dood veroordeeld.

schillende gerechten het leven.
De vuurwapenen , voor zoover die zich in handen van ons
goedge/.inden bevonden , werden geregistreerd.

Ittimw. De te Poelo Baja geïnterneerde oeleëbalang van dit
landschap wist in het begin van het verslagjaar van daar te
ontsnappen en is sedert zwervende.

Na bovenstaand overzicht van den politieken toestand in het
algemeen volge hieronder wat voor de afzonderlijke landschappen
vermelding verdient.

Rigaih gaat langzaam aan vooruit. De bovenstreken die meer
direct door den keudjroeën LAUPOK bestuurd worden , herbergen
dikwijl-j ons vijandige elementen. De oeleëbalang van Kigaih
zorgde echter dat de kuststreek vry bleef en leverde de vijandige
elementen, die er zich, trots zijn verbod, durfden ophouden,
aan ons uit. Zoo werden TBUKOB HASJ KM en I'ANUI.IMV AjAIB op
zijne aanwijzing onschadelijk gemaakt, terwijl zijn ons vijandiggezinde zwager PAJTOUMA MA'B slechts door een toeval ontkwam.

Kloeang werd gedurende het afgeloopen jaar door de uit Lhong
verdreven bende van IMIXAI BII-IX van Lam Soedjen onveilig gemaakt. De broeder van het hoofd , DATO DOUHMAI gehecten ,
wi-nl wegens liet beulen met den vijand door eene patrouille
opgevat en de inlevering Tan 2 Beamnont-geweren , beneveni de

itorting van $öO0 ,haq gantieng",werden hem opgelegd. Hij be-

vimlt zich titans nog in hechtenis te Koeta Radja. De toestand
in Kloeang is ver van rooskleurig: de dato, een aan opium
verslaafd man , trekt zich van zijn gebied niets aan en bewaakt

KroeëngSabé. Hier heeft de oude vcete onder de oeleëbalangsfamilie, thans vertegenwoordigd door den keudjroeën [BSAHIM
en de erfgenamen van PAHOLIKA MOBDA DK.N met name T. Dl
OEDJOXO, T. BADJA POBTBH en T. BABOKO, nog steeds verschil'
lende verwikkelingen ten gevolge. Daar de keudjroeën [BBAHIM
als door ons erkend wettig oeleëbalang den steun van het (ïouvernement geniet kozen T. DI OEDJOBG C. S. de zijde van de oorlogspartij en bevochten onze troepen voornamelijk in Panga. De toestand in dit landschap is door dien voortdurenden strijd verre
van rooskleurig en de bevolking verkeert er in voortdurende
onrust.

zijne vogel neetgrotten op Poelo Kloeang. T. Au SAPA vereenigde
eenigen zijner vroegere volgelingen om zich heen en is thans
bezig de kaïupong Sapé te herbouwen.
Kont la Daja. Hier bleef het vrij rustig. Het hoofd wist vry
handig de zwervende benden uit zijn land te weren, hetgeen
hem gemakkelijker valt dan anderen daar hij u'cen bovenland
met bergen en bosschen onder zijn bestuur heeft.
Lambeutoè bestaat eigenlijk uit 4 staatjes die zich alle min
of meer onafhankelijk van elkander voelen, namelijk:
1°. Koeala Lambeiuoi onder T. MOBDA KOBALA, die ook vrij
veel invloed op den gang van zaken in de andere staatjes kan j
uitoefenen. In zijn gebied viel «reinig belangrijks voor. In een
paar kamponga werden djahats aangetroffen, die werden afge- i
maakt; de kamponga werden beboet. Hij zelf werd twee maal
beboet, eens met de inlevering van 2 Beaumont-geweren en
eens met S 50, wegens het niet opvolgen van door het bestuur j
gegeven bevelen.
2°. Lam Mi onder DATO SfoRASA was onrustig; vele lieden
uit dit gebied sloteD zich bij de beuden van T. IUBUM RlPOi aan,
hetgeen moet worden toegesehreveu aan het drijven van een
oelama met name TBUNOKOB HADJI MKCKAH en de onmacht van het
hoofd om diens invloed te keeren. Onze transporten werden
dan ook telkens bemoeielykt.
8'. Lam Xo. Het in 1893 van daar gevluchte hoofd DATO
MKÜI.HA alias TitTKOl Do keerde nog niet terug: het bestuur j
werd waargenomen door zijn zwager TEUNGKOE LMEIM A U . |
Geruimen tijd werd in het afgeloopen jaar door onze troepen
te Lam No een bivak betrokken, om van daar uit het wegwerken te kunnen controleeren.
4 . Panlr Tji'ureumeu , waar sedert POTJOBT Ar.Ain's dood nog
geen door ons erkend hoofd is aangesteld. Het gezag wordt er
uitgeoefend door T. GADING en T. NJA LAU , twee kamponghoofden.

Teunom nt Pang*. De houding vau den oeleëbalang van dit
landschap bleef onveranderd. Hoewel hij in zijne brieven steeds
zijne trouw en verknochtheid aan het Nederlandsch-Indisch
Gouvernement betuigt, blijft hij weigerachtig aan oproepingen
van den controleur te Poelo Baja , om zaken zijn landschap Detreffende te komen bespreken, te voldoen; hy wendt voor bevreesd
te zijn dat hij gevangen zal worden «reuonien.
Hij werd wegens zijne onbehoorlijke houding met S 10 000
beboet, welke boete door inhouding zijner haveninkomsten en
door het heffen van een verhoogd recht op de peper voldaan
is. De inhouding loopt thans onbepaald door totdat hij verontschuldiojiigeu voor zijn gedrag zal hebben aangeboden. Zijne
verhouding tot T. ALIBA'BT wijzigde zich in den loop van 1900.
Was die verhouding eerst vriendschappelijk, langzamerhand
veranderde dit, daar T. Au BA'BT door de geweren, die hij van
TJOBT N.TA D i n gekregen had, zich veel sterker gevoelde dan
T. TETWOM , en dezen wilde dwingen tot den afstand van § 1
per van Panga uitgevoerden pikol peper. Werkelijk moet T.
TKU.NOM in een zwak oogenblik een stuk geteekend hebben , waarbij
hij hem een dergelijk aandeel in de peperhassil van ziju landsenap afstond.
Door hnlp die T. TBOBOM echter van andere zijde kreeg onttrok
hij zich aan die verplichting en van daar vijandschap tu<schen
hem en T. AUBA'KT, die, hadden onze troepen niet tijdig Panga
bezet, tot dadelijkheden zou hebben geleid.
In Januari 1901 is door onze troepen een bivak in Teunom
betrokken ten einde een weg aan te leggen van de Tcunoinrivier over Panga naar Kroeëng Sabé, enz., waardoor Teunom,
Oenga, Djinamproiig , Babttli Atvé, No en Tjra, Mong. Betreffende ook als landing aan de kust niet mogelijk is, gemakkelijker
deze landschappen valt niets bijzonders te vermelden. Alleen dan tot dusver kan worden bereikt. Onze troepen ondervonden
moet gereleveerd worden dat IMKUM GAM , de oeleëbalang van daarbij geene vijandelijkheden.
Djinamprong nog steeds zwervende is.
Oflderttteeliog Heskbsh. In deze onderafdeeliug werd de in het
Llio Kvoefl. In de bovenstreken van dit landschap had T. vorig verslag (blz. 21) vermelde militaire actie geregeld voortAu BA'ET zich na zijne verdry ving uit Panga genesteld, doch gezet. De ageerende troepenmacht werd vermeerderd , naarop het eind van het verslagjaar werd hij door onze troepen mate gevorderd werd met den aanleg, van een weg naar het
van daar verjaagd. Dit landschap gaat steeds vooruit en is het binnenland en met de terreinopneming, zoodat ten slotte drie
belangrijkste dezer onderafdeeliug.
compagnieën van het derde bataljon infanterie zich in het Meulabohsche bevonden.
Palc. Het bestuur over Paté werd lijdelijk aan T. ABDOMAD.IET
Ernstige tegenstand werd nagenceg nergens geboden : zeer
LAMKOKTA, oeleëbalang van Lbo Kroeët opgedragen, aangezien
vele patrouilles werdeu in verschillende richtingen gemaakt en
wijlen T. BKAIIIM'S zoon, T. BADJA ITAU , nog veel te jong is om terreinopnemingen werden verricht zonder dat daarbij ook maar
het bestuur te voeren. Deze zal na afloop der poeasa de school één schot viel.
te Koeta Radja gaan bezoeken.
In September kwam een 2.5 a o i l . breede weg gereed van
onze vestiging aan de kust over Peureumeuë, Poeugkieh, GoeLaijrurii en Llio Ghanpnitg. Hier bleef de oeleëbalang ons noeug Meuë, Babah Kroeng Manggi (waar de Kroeën'_r .Manggi,
vijandig gezind en de toestand nagenoeg onveranderd. PAXÜLIMA. die daar in de groote hoofdrivier van Meulaboh valt, werd
KARIM hield zich in de bovenstreken van dit landschap op, terwijl overgestoken), en Kintjo tot aan Lango en waren in dezen weg
eenige kleinere bendehoofden een paar malen prauwen beroofden. tot aan Poeugkieh tevens de aanvankelijk gelegde tijdelijke
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bruggen door bruggen van meer degelijk materiaal vervangen.
Het voornaamste nog in verzet zijnde hoofd T. HAD.II MEN
SAI.E.M PEÜEBÜHBOE ZOObt in den loop van bet verslagjaar herhaaldelijk aanraking niet liet bestuur en pleegde nagenoeg
m e n e vijandelijkheden : eens op weg zijnde om zicli in bet
bivak der troepen te Peureunieuë hij den bestuursambtenaar
te m e l d e n , was hij reeds aan de overzijde der rivier gekomen
toen hij onverwachts rechtsomkeert maakte en zich weer t e r u g t r o k ; thans heelt hij een brief geschreven, dat hij dadelijk
komen zou als hij van den gouverneur een schriftelijk beuijs
k r e e g , dat hij niet zou worden v e r b a n n e n ; hem is mondeling
de boodschap gezonden d a t voorwaarden niet mochten gesteld
w o r d e n ; slechts onvoorwaardelijke onderwerping kon aangenomen worden.
Evenmin als door T. BEN werd verzet gepleegd door onzen
vroegeren keudjroeën '1'. ITAM TABOH; deze hield zich rustig op
in Seunagan of in Tripah , waar hij gehuwd is met de dochter
van T. N.IA TJOBT, oeleëbalang van dit landschap.
TJOKT N.IA D i n , OEMA'S w e d u w e , pleegde met de weinige
panglima's en volgelingen , die nog in hare omgeving vertoeven ,
ook geen verzet, maar trok zich bij de nadering onzer troepen
eerst naar Boenging Taloë in de oeloe van Seunagan e n , toen
zü ook daar k w a m e n , naar bet hooge, inoeielyk toegankelijke
hooggebergte van Beutong t e r u g . Eene excursie om haar ook
daar te achterhalen werd door de troepen o n d e r n o m e n , maar
wegens totaal gebrek aan drinkwater in dat gebergte moest de
colonne na een paar dagmarschen onverrichterzake terugkeeren.
Bepaald tot verzet ingerichte versterkingen , aangelegd door
enkele mindere hoofden en geestdrijvers, hadden onze troepen
slechts eenmaal te nemen op den Goenoeng Meuë in MiddenMeulaboh en tweemaal te en nabij Oedjong Plinta in BovenBoebon. Telkens leden de vijandelijke benden hierbij gevoelige
verliezen ; nabij Oedjoug P l i n t a sneuvelde het beruchte bendehoofd ï . ABAIH KAPAL A P I . Verder werden enkele verliezen toegebracht aan volgelingen van T . BEN PEUKEUMEUÊ , die natuurlijk
zooveel mogelijk opgezocht en eens bijna overvallen werd ; overigens bepaalde het verzet zich t o t eenig schieten , hoofdzakelijk uit
tromplaadgeweren , in de bovenstreken van Seunagan , Meulaboh
en W o j l a , toen onze troepen voor 't eerst zich daar vertoonden.
In h e t geheel liet de vijand bij een en ander 109 dooden i n
onze handen.
I n Augustus werd door eene marechaussee-colonne een tiental
dagen gepatrouilleerd in Beneden- en Boven-Seunagan en daarna
een tocht gemaakt van daar via Boven-Meulaboh , Geumpang
(waar zich het nominale hoofd der Kawaj X I I meldde) en Tangsé
n a a r Pidië en Groot-Atjeh. D i t terrein werd tevens o p g e n o m e n ,
zoodat daardoor een goed verband in de kaart is kunnen g e b r a c h t worden. Tevens bleek bij dezen tocht dat wegens het
zeer moeielijke bergterrein van den aanleg van een weg van
Laugo (over het Marisan-gebergte via Geumpang en Tangsé
naar Pidië) moest worden afgezien, zoodat het tracé voor een
verbindingsweg tusscheu Pidië en de Westkust later elders
moet worden gezocht.
De oeleëbalang van Meulaboh , T. T.n RADJA NAGO (zie vorig
v e r s l a g , blz. 21), bleef zich ook dit j a a r bij de vijanden van het
Gouvernement a a n s l u i t e n . en weigerde te voldoen aan oproepingen van het bestuur. Hoewel hij niet persoonlijk deelnam
aan verzet tegen onze troepen gaf zijne houding toch moreclen
steun aan onze vijanden. Van eene gunstige gelegenheid werd
daarom gebruik gemaakt om hem te overvallen en gevangen
te nemen : hij is thans te Koeta Radja geïnterneerd , in afwachting
dat het inlandsch bestuur te Meulaboh , na onderwerping of
onsebadeljjkroaking van de voornaamste nog in verzet zijnde
hoofden , opnieuw kan worden georganiseerd.
De aanwezigheid van troepen in Meulaboh werd ook g e b r u i k t
om onderzoekingen te doen naar Bteenkolenbeddingen ; voorloopig gedane uitgravingen in Midden-Moulaboh leverden geen
gunstig r e s u l t a a t , maar wel werd een stuk steenkool van goede
kwaliteit in eene rivierbedding in Boven-Meulaboh g e v o n d e n ,
zoodat gezegd kan worden dat het voorhanden zijn van goede
steenkool zeker is.
Ook werden in verband niet den vermoedolijken grooten rijkdoni aan goud in h e t bovenland van Wojla van Babob Kroeng
Manggi uit meerdere tochten naar Wojla g e m a a k t , ten einde
na te gaan wat het beste tracé zou zijn voor een weg daarheen,
maar aangezien bleek d a t tusscheu Boven-Meulaboh en BovenWojla nergens een vlakke karreweg was aan te leggen en
een spoorweg door het zeer geaccidenteerde terrein ook grootere
kosten zou na zich sleepen, werd besloten den weg naar Wojla

te maken van onze vestigiug Meulaboh over Moebon. E r werd
toen een bivak betrokken nabij Tjot Seumeureiing in Moebon
en met de bevolking , deels in heerendienst, deels tegen betaling,
niet den aanleg van een karreweg naar Moebon aangevangen.
Deze weg met bruggen van deugdelijk materiaal was bij het
einde van het jaar gevorderd tot kampnng Besa in Boebon.

De in Meulaboh geageerd hebbende troepenmacht keerde einde
October naar Groot-Atjeh t e r u g , waarbij een gedeelte; van
Babah Kroeng Manggi marcheerde naar Toengkob aan de
Wojla-rivier in de oeloe van Wojla en van hier langs den linkeroever dezer rivier over Koeala Mee, de woonplaats van T. BEN
WOJLA , naar de kust. Het terrein werd tevens opgenomen en
in kaart gebracht. In Toengkob werd eenig verzet ondervonden
van de bovenlandsche hoofden en bevolking; het rechtstreeksche
gezag van den oejeëbalang van Wojla strekt zich feitelijk niet
verder uit dan Koeala Mee, hoewel hy als opperheer van het
geheele landschap erkend wordt.
In December werd n o g eene verkenning gemaakt in de
streek tusscheu Peureumeuë—Poengkieh in Meulaboh en Djeurang—Koelo in Seunagan , zoowel tot vervollediging van de
k a a r t als om te onderzoeken of er in die streek steenkolenbeddingen voorhanden waren , zooals bericht was. E e n uitgestrekt kolenveld werd daarbij aangetroffen en zoo spoedig doenlijk
zal de kwaliteit dezer kool onderzocht worden.
Bh' dezen tocht viel i n onze handen een bekend onderhoofd
en de kwade genius van T. MEN PEUKKUMEUK , TJOET GAM g e h e e t e n ;
hij verzette zich tegen zijne arrestatie en werd g e d o o d ; eene
gelijktijdig gedane poging om T. BEN in Tjoeré te overvallen,
m i s l u k t e ; er viel nergens een schot.
In den loop van J a n u a r i 1901 trachtte de bezetting van
Meulaboh den beruchlen roover PANG GAM in Seunagan te overvallen. Deze poging gelukte slechts gedeeltelijk ; in onze handen
vielen twee jongere broeders van PANG GAM met twee Beaumontgeweren en m u n i t i e , doch PANG GAM zelf ontkwam. Daarna werd
nog een tocht gemaakt naar de aan Seunagan onderhoorige
landschappen T r a n g en Tadoe , waarbij niets bijzonders voorviel.
V a n het gedeelte dezer onderafdeeling van Seunagan t o t aan
de Kroeëng Seumanjan , die de grens vormt m e t de onderafdeeling Tapa T o e a n , is in den loop van dit j a a r eene
figuratieve
k a a r t samengesteld.
N a h e t voorgaande is van de verschillende landschappen dezer
onderafdeeling alleen n o g het volgende t e zeggen.
Wojla, H e t hoofd van dit l a n d s c h a p , T. BEN MOHAMAD OESEN
SJAH, kwam geregeld te Meulaboh bij het bestuur en w e r k t ook
wel mede , doch is nog zeer onervaren en weinig energiek ; over
de bovenlandsche hoofden heeft hjj zoo goed als niets t e zeggen.
E e n geologisch onderzoek naar den goudrijkdom van Boven-Wojla
zal in den loop van 1901 van regeeringswege kunnen worden
ingesteld.
Boebon. T. KEUDJROEËN AMIN , het hoofd van d i t landschap ,
kwam mede geregeld ten kantore te Meulaboh , en is vredelievend gezind , maar mist de macht en het noodige gezag om de
rust te handhaven in het gedeelte van ziju overigens klein landschap ten noorden van Tjot Seumeureung waar hij zelf woont.
In dat noordelijk gedeelte van Boebon wordt het verzet tegen
ons gaande gehouden door deu daar verblijfiioudenden T. KADI.I
MECLAISOII en een zekeren T. Dl OEDJOENG , terwijl ook de in den

loop van het jaar tegen ons gesneuvelde T. ABAIH KAPAL A P I
daar tot aan zjjn dood onrust en beroering bracht.
Aan T. KiuoJBOlfiH A m werd, wegens gebrek aan medewerking
tot het doen terugkeeren naar Meulaboh van T. TJI KADJA NAGO ,
oeleëbalang van Meulaboh , zoomede wegens het bij herhaling
verzwijgen dat zich vijandelijke benden in zijn gebied ophielden ,
als boete de inlevering opgelegd van 5 achtprlaadgeweren , t e r wijl eene waarborgsom van 9 1500 werd geëischt tot verzekering
van betere medewerking. Aan onze eischen werd voldaan. Met
zijne bevolking werkt hij sedert dien tijd mede aan den aanleg
van wegen door zijn gebied. H e t bestuur is begonnen m e t het
registreeren der bevolking.
Lhe Boebon. H e t hoofd van deze kleine nederzetting aan de
koeala Moebon, T. RADJA MAHMOET, kwam mede geregeld zijne
opwachting bij het bestuur maken en legde op onzen last een
zijweg aan van den weg Meulaboh—Boebon naar zijn gebied ,
doch moest toch eens beboet worden wegens h e t schuilhouden
op de keudé Boebon van een gewezen panglima van T. OEMA ,
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die m e t züne achterlaadgeweren iti handen viel van eene patrouilh; en sneuvelde.
Meulaboh.

van Blang Pidië naar Kong werden in Seuneu'am geen rijande*
lukheden ondervonden.

Itiidi'i'ii'ili't'liiijr Tapa ToeiH. In desse onderafdeeling namen handel

Ten gevolge van onze actie en den wegaanleg in

dit landschap vermeerderde de veiligheid, voorul in de benedenstreken in groote mate en keerden vele uitgeweken bewoners
t e r u g , die y.ieli dadelijk met ijver toelegden Op huizenbouw . den
sawaharbeid en uitbreiding van de pepercultuur. Handel en

vertier namen mede toe. Het bestuur voerde tevens de registratie
der bevolking en het passenstelsel in; de passar Meulaboh breidde
zich zeer u i t : ook werd terrein uitgezet voor de oprichting van
een Chineesch kamp.
Minder goed is de toestand in Merbo (Meureubo) aan den
linkeroever der rivier van dien naam , nabij de monding gelegen. In April werd met algenieene stemmen tot lioofd verkozen en door het bestuur aangenomen '1'. AOAM , de derde zoon
van den reeds eenige jaren geleden overleden DATO DJAZOOOXT.
E e n e maand na zijne benoeming sloot bij zich bij T. B a P*nKEUMKUE aan waardoor in zijn gebied veel volksverloop werd
veroorzaakt. Zoodra de bestuursmiddelen liet toelaten zal van
onze vestiging u i t , in aansluiting aan den bestaanden weg door
M e u l a b o h , een weg worden aangelegd door Meureubo naar
Seunagan , met eene ijzeren brug over de Meureubo-rivier ter
hoogte van Pasi P u n e u n g . T h a n s is daar eene ijzeren reeppont.
Seunagan. Dit landschap is goed bevolkt en langs de Seunagan-rivier zeer welvarend. Voor aanvankelijk gebrek aan flinke
medewerking met het bestuur moest in het begin van het verslagjaar aan den indolenten oeleëbalang T. MKIK.MI POETIII S K I NAOAN eene boete worden opgelegd , bestaande in de verplichting
t o t inlevering van 15 achterlaadgeweren en werd verder van
hem geëischt het storten van eene waarborgsom van 8 3000.
A a n een en ander werd door hem voldaan en sedert gaat het
beter. Zijn tweede zoon is echter vijandig, een gevolg van de
omstandigheid dat hij hem heeft doen opvoeden door een teungkoe
in de bovenstreken , TEINOKOE DI KBOIKBTQ TJOET

genaamd.

In de bergachtige bovenstreken van Seunagan heeft T. MKTK ui
POETIII weinig gezag en invloed. Over de aan Seunagan onderhoorige landschappen T r a n g en Tadoe valt niets bijzonders te
zeggen. Zij werden in December 1900 voor 't eerst door eene
patrouille van Meulaboh bezocht en beide verleenden daarby de
noodige medewerking.
Tripa. De oeleëbalang van dit landschap T. N J A TJOET is zeer
oud en kan zich moeielijk meer bewegen ; met goedvinden van
het bestuur komt daarom zijn oudste zoon voor hem naar Meulaboh
als bestuurszaken te bespreken en te regelen zijn.
I n de bovenstreken van T r i p a oefent T. N J A TJOET geen gezag
u i t ; d a a r vindt men aan den bovenloop der Kroeëng Tripa een
zoo goed als onafhankelijk gebied met de hoofdvestiging Kong
en hier wordt het gezag uitgeoefend door het ons zeer vijandiggezinde hoofd T. DJAMISOE en diens broeder OEI.EEBALANG PASEI.

Vyandiggezinden en slechte e l e m e n t e n , door ons optreden
elders (Meulaboh, Seunagan. Blaug Pidië) opgejaagd, trokken
zich n a a r dit verafgelegen gebied terug , om van daaruit strooptochten te ondernemen.
De civiele gezaghebber van de onderafdeeling Tapa Toean besloot daarom in het begin van October van uit Blang Pidië
over land een tocht naar de oeloe Tripa te ondernemen. Na drie
dagen marcheeren zonder vijand te ontmoeten, stuitte h g tegen
den avond aan de Tripa-rivier op eene vijandelijke bende , waarmede hij in gevecht kwam. .Door eene paniek in den trein , die
onverwachts een klewangaanval te doorstaan h a d , gingen echter
bijna al de vivres verloren , die door de koelies in de rivier werden
geworpen en men was daardoor verplicht t e r u g t e keeren tonder
liet doel te hebben bereikt. De vijand liet 24 dooden in onze
handen , doch bracht ons een verlies toe van :! dooden en 12
g e w o n d e n , onder wie 7 vrije koelies (Atjehers).
Aangezien toen van dit terrein nog geen kaart bestond , werd
zoo spoedig mogelijk eene schetskaart samengesteld. De tocht
n a a r K o n g zal door de bezettingen van Meulaboh en Tapa Toean
zoodra mogelijk hervat worden.
Sriiitru'iuii. H e t hoofd van dit landschap , TOEANKOE RADJA TJOET ,

die zich jarenlang op de Xoordkust van Atjeh bad opgehouden ,
keerde in den loop van het verslagjaar in zijn gebied t e r u g ,
meldde zich bij het bestuur te Meulaboh en teekende de nieuwe
korte verklaring in 3 artikelen. Bij den zooeven gemelden tocht

en

vertier

dit j a a r eene hooge vlucht als een gevolg van het

Hink en doeltreffend optreden van den te Tapa Toean geplaatsten
civielen gezaghebber, waardoor ook op politiek gebied een flinke
vooruitgang was te constateeren.
W erde n in het begin van het verslagjaar (zie vorig verslag, hlz
22) twee panglirua's en een paar mindere volgelingen van TKDMOKOI
JOESOEF aan ons uitgeleverd, in April 1900 w e r d e n , wederom op
aanwijzing van de hoofden, een andere panglima benevens
TI:I NOKOI: JoBSOSr's zoon en volgeling door ons overvallen en gedood. N i e t lang daarna werd TBUIOEOI JOZSOBF zelf op last ran
de hoofden van Bakongan gedooo. Hiermede keerde, daar eene
maand te voren de mede t.a.p. genoemde T. SKNEBOE zich onderwor-

pen had, de rust in de landschappen ten zuiden van Tapa Toean
geheel terug. Tusschen onze vestiging Tapa Toean en de vlakte
van Kloeët loopt nu door het rotsgebergte van Tenreubangan
een goed begaanbaar pad.
In de landschappen ten noorden van Tapa Toean was in dien
tijd de rust niet verstoord geworden. T. BEN BLANG PIDIE ,
tegen h e t einde van 1899 gevlucht in het hooggebergte van
T e n r e u b a n g a n , was van daar in noordelijke richting afgetrokken
naar de n o g niet bezochte en niet bekende oeloe TKIIW en zajn
a a n h a n g was door ons optreden grootendeels verloopen. I n de
bedoelde landschappen weril n u op last van het bestuur door de
bevolking voortdurend gewerkt aan den aanleg van een doorloopenden weg door de geheele onderafdeeling en dit werk vorderde n a a r wensch ; door het achtereenvolgens betrekken van
bivaks in verschillende landschappen werd hierop steeds toezicht
gehouden.
I n de 2de helft van het verslagjaar begonnen uit de meest
noordelijke staatjes klachten binnen te komen dat kleine benden ,
alkomstig uit B o v e n - T r i p a , in de benedenstreken kwamen rooven. Daar deze benden slechts 10 a 15 man sterk w a r e n , en
zich bij aanwezigheid van troepen zeer gemakkelijk naar de oeloe
van S e u n e u ' a m . Koeala Bateë en Tripa konden t e r u g t r e k k e n ,
werd met eene tijdelijke bezetting van Blang Pidië n o g gewacht
tot de in aanleg zijnde weg gereed zou zijn t o t aan de Kroeëng
Pawoh Baro. Tot zoover einde September gevorderd , werd het
bivak naar Blang Pidië v e r p l a a t s t , om van daaruit het wegwerken voort te zetten en tevens tegen de vijandige benden op
te treden ; de kleine benden verdwenen echter dadelijk en trokken terug naar Kong in de oeloe Tripa , waar allen eene schuilplaats vonden bij het ons zeer vijandige hoofd T. DJAMBOE en
diens broeder, OEI.EEBALANG PASEI (zie hiervóór onder Tripa).
T. BEN BLANO PIDIE, die zich eveneens in Kong had opgeh o u d e n , was niet lang te voren naar Meulaboh getrokken en
had zich daar beijverd om volgelingen te verzamelen , vooral
onder de vroegere benden van T. OKMA , hetgeen door de hulp
van de daar aanwezige ons vijaudige HAIIIIS OEMA en HAHIB A B -

DULLAII , niet zonder vrucht bleef. Van Blang Pidië u i t werd
daarop een tocht naar K o n g ondernomen, welke plaats niet kon
bereikt worden tengevolge van het hiervóór besproken voorval
met de treinkoelies. Ruim eene maand later volgde van de zijde
van T. B E S een vrij krachtig optreden in Blang Pidië zelf en
vele verdachte elementen , die zich het gansche j a a r rustig
hadden gehouden, sloten zich toen weder bij hem aan. De
reden van dit optreden van T. Bi N zal blijken bij de volgende
bespreking der verschillende landschappen.
Blang PvHê. In dit l a n d s c h a p , waarvan T. B E S het hoofd is .
was de politieke toestand niet gunstig te noemen, al werd de
rust er vóór December niet verstoord. V a n d e vier onderhoofden
(oeleêbalangs) in het landschap onderhield slechts é é n , T . LAICPOIH'OB, de a a n r a k i n g niet het bestuur. Van de overigen waren
er twee vijandig en week de derde bij onze n a d e r i n g telkens
n a a r het gebergte u i t , zonder vijandelijkheden t e plegen. Tegen
het midden van het jaar kwam het bestuur tot de wetenschap
dat T. B E N , hoewel zelf afwezig, door een paar vertrouwde p e r sonen doorvoer-hassil liet hellen van de producten uit d e (iajoel a n d e n , die over Blang Pidië te Boesoh ter markt werden gebracht.
N a d a t onderzocht was door wie en op welke wijze die bassil geheven werd en hoe groot het bedrag was, werd die hefling belet en
lieten wij zelf dat bedrag innen. T. B i s , die hierdoor zijne inkomsten verloor, g i n g daarop naar Meulaboh om volgelingen te
w e r v e n , en begaf zich met die nieuwe bende naar het gebergte
boven Blang Pidië op het pad naar de Gajoe-landen, waarbij de on
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vijandige hoofden van Kong hem hulp verkenden. Zoodoende
bracht lii.i een 100 man bijeen waarmede hij einde November in
liet gebergte van B la tig l'idië verscheen. Zijn eerste werk was
het ons schijnbaar trouw gebleven onderhooid T. LAMI'OIII'OI: op
te roepen en daarna aan t>' houden.
Dit was bei sein tot liet verloop van de geheel" b e v o l k i n g ,
waarvan een paar honderd man /.ich bij hun hoofd aansloten.

Aanvankelijk bleef het bij roofpartjjen en hassilhefflngen van de

[Nederl. (Oost-) I n d i ë . ]

de Soesoh'sehe handel en vooral de hoofden buiten alle verhouding schade badden geleden en zij bovendien in elk opzicht het
bestuur de inlichtingen verstrekt h a d d e n , die ten vorigen jare
waren achtergehouden.
MMQgmg.
Op politiek gebied viel hier niets bijzonders voor.
De toestand is g u n s t i g ; de bevolking gaf geen reden tot
klagen. De hoofden betoondeu zich gewillig en ijverig.

iu liet gebergte vertoevende getah-Zoekers, doch toen wij zijne

benden hier en daar hadden opgejaagd, beschoot hij een paar
malen het bivak. overigens steeds elke aanraking met onze
patrouilles

ontwijkend.

Deze

tactiek

vorderde

ongeraeene

Labohan Adji. Hoewel hier op eenige verbetering te wijzen
valt is de toestand toch nog niet bevredigend te achten. De
verregaande desorganisatie van het inlandsen bestuur doet her-

inspanning van den troep eu slechts met moeite gelukte het

haalde! ijk zijn verlammenden invloed gevoelen. Het laf>e peil,

aanraking

zoowel

met den vijand

te krijgen. Toen hij echter in de
-

verstandelijk

als zedelijk, waarop de beide hoolddato's

staan, verergert dien toestand en staat vooruitgang in den weg.
In 1000 werd, op den grondslag der vroegere instellingen
het inlandsch bestuur georganiseerd. De oude verhoudingen
verliep een gedeelte der denden en trokken de overigen dieper tusschen de hoolddato's onderling en met hunne onderhebbende
terii^r in bet gebergte op hot pad naar de < iajoe-lamlen . waar hoofden werden nagespeurd en hersteld, zooveel dit mogelijk
ze voorloopig nog ongemoeid /ijn gelaten, De bevolking keerde was. Aan i\rw oiibeduidenden DATO RIoKHAMAT XOKII werd
echter grootendeels terug; de volwassen mannen werden van '1'. AjroKOBB als medebestuurder toegevoegd. Wanneer met hand
kampongpassen voorzien, en T. BBB schreef een brief aan den en tand aan de nieuwe regeling wordt vastgehouden (ieder
turenden ambtenaar, waarin hij het verzoek deel zich te belanghebbende is er over gehoord en verleende er zijne goedeerste helft van December iu enkele schermutselingen, waar
onder een gevecht in de Sepoejoe, een verlies van 18 dooden
had geleden (wat ons 1 gesneuvelde en 5 gewonden had gekost),

mogen onderwerpen.
A'iifttlti Bateê. Dok hier werd begonnen met de uitgifte van
passen aan de mannelijke bevolking. De politieke toestand iu

dit groote doch dun bevolkte landschap is nog niet gunstig.
Wel werden er geene vijandelijkheden gepleegd, dochdebevoïking in de bovenstreken heult met den vijand, zonder dat daartegen vooralsnog veel gedaan kan worden. De bewoonde ladangs
iu de bovenstreken üu-gen op een dagmarsch afstand van elkaar

keuring aan) dan zal de toestand iu Labohan Adji langzamer*
hand groote verbetering ondergaan.
De gezindheid der bevolking is hier en daar twijfelachtig.
T. AOAH R o t TEOBOOB recruteert nu en clan volgelingen in
Peloemat eu vindt in 't geheim ook steun bij T. B i l KOETA
THIEI.XU, wien als straf voor ecu tijdelijk verzet de aanleg van
1 kilometer weg door zeer moerassig terrein werd opgedragen,
aan welken last hij op bevredigende wijze voldeed. De hootden
zijn in Labohan Adji over het algemeen onbeduidend.

verwijderd. Eerst na verbetering der communicatiemiddelen zal
men er beheerschend k i n n e n optreden, i n i\f\i loon des jaars
werd T. RAJBD (TjOKT OESEB) als hoofd van het landschap betedigd . na voldaan te hebben aan den eisch tot inlevering der
iu vroegere j a r e n aan zijn vader verstrekte geweren.

Meuké. Alhoewel het ons n o g altijd niet gelukte T. AHAM
ROT TEOBGOB in handen te krijgen doordat hoofden eu bevolking
onvoldoende medewerking verleenden, is de toestand hier toch
vrij gunstig te noemen. Men vindt hier eene vljjtige, welvarende,
sterke en rustige bevolking en flinke hootden , terwijl het centraal
Poeloe Kajeêi I n dit l a n d s c h a p , welks mannelijke bevolking gezag er vrij krachtig is. I n het gebied door '1'. RADJA TJOKT
van passen werd voorzien, liggen enkele k a m p o n g s d i e , geheel j bestuurd laat «'e algemeeiie toestand weinig te wenschen over
ot' ten d e e l e . aan h e t gezag van T. BEU BI.AXO PIDIS onder* en . ofschoon T. AGAM zich bijna, voortdurend in het gebied van
worpen zijn. E e n e bevredigende regeling te dien aanzien kon I T. JU GoBNOBUfl o p h o u d t , betrekt hij zijne volgelingen meestal
nog niet getrorten worden . hoe uoodig dit ook moge zijn , van elders. Ter oorzake van 'I'. AGAM zullen de hoofden mtiisschen
wijl deze toestand tot eindeloos geknoei aanleiding geeft.
nog «vel eens onze bestraffende hand moeten gevoelen. TBUBOKOB
Ier zake van gepleegd verzet werd het landschap eenmaal BASJA BATBE TOXGAJ, of>choon aan geen daadwerkelijk verzet
beboet, terwijl de hassil van de te Poeloe Kajeë uitgevoerde getah meer deelnemend, houdt zich voortdurend in Meuké op (gebied
door liet bestuur werd a a n g e h o u d e n , t e r voorkoming d a t T . BBB van T. iu GOKXOENG) en o n t t r e k t zich aan elke aanraking meter zijn deel van k r i j g t . w a a r o m t r e n t zekere schikkingen tusschen het bestuur. Bijzondere gebeurtenissen op politiek gebied vallen
hem en den radja moeten zijn getrolfen.
niet te vernielden.
l.lui Pawoli - Xiimil. Dit landschap veroorzaakt aan het bestuur
veel moeielijkheden . aangezien het hoofd T . HAIUA MACHKOBD tot
de minst gewilligen behoort en evenmin als zijne vier oeleè'balangs
eenig gezag heeft in zijn land. De verschillende deelen , waaruit
liet landschap bestaat, worden beheerscht door tot besturen o n - j
bevoegde personen , stelselmatig elke a a n r a k i n g met ons o n t wijkend. Vooralsnog missen wij hier de elders voorhanden krach-

fcige bestuursmiddelen.

:

De dun bevolkte streek heeft weinig uitvoer en iu t geheel
geen eigen invoer. Wegen zijn nog in aanleg eu hier zeer noodig .
want de verschillende bewoonde oorden zijn zoowel van uit de
kust als door de oeloe moeielijk te bereiken. De slechtgezinde
elementen hebben dan ook steeds gelegenheid om bij n a d e r i n g
van onze patrouilles uit te wijken. Te zwak om alleen te vechten
sluiten zij zich bij grootere benden gaarne aan , en vormen eene
bedreiging voor de orde in deze streek. E e n flinke verbindingsireg door de bovenlanden (thans in a a n l e g ) , gepaard aan de
registratie «Ier mannelijke b e v o l k i n g , zal in dezen staat van zaken
spoedig verbetering brengen wanneer tegelijk, door vermeerderden
uitvoer en eigen invoer, de inkomsten der hoofden wat toenemen.

Lho Pawoh - Zuid. Op politiek gebied valt niets bijzonders
mede te deelen. De toestand is hier vrij gunstig. Hoewel T. N J A
T.IOET door zijne algeheele verlamming weinig persoonlijken
invloed meer uitoefent, worden de door het bestuur gegeven
bevelen vrij goed opgevolgd.
Stofltfl Doen. Dit landschap gaat voortdurend g e b u k t , zoowel
onder geheime kuiperijen in zake adat-quaestie's, als ouder het
gemis aan krachtig besturende hoofden. E r heerscht onvoldoende
veiligheid van goederen en de hootdeu schijnen niet bij machte
hiertegen krachtig op te treilen. Herhaaldelijk moest het bestuur
hier dan ook zelf onderzoekend eu regelend tusscheubeide komen.
Allerwoge is het in Sama Doea voorts merkbaar dat de „adat
kauienakan" (het oude erfrecht) ten doode is opgeschreven; het
Moslimsche erfrecht behaalt er de overwinning. De hoofden zijn
welgezind, doch onmachtig tot krachtig bestuur , waardoor de
uitvoering van bevelen vaak vertraagd wordt en soms zonder
straf niets tot stand komt.
Zttpa Toean. Hier is de t o e s t a n d , zooals men hem wenschen
kan. E r viel op politiek gebied niets bijzonders voor.

Soaoh. Hier is de toestand gunstitr. De bevolking is gewillig,
met uitzondering van Int onmiddellijk aan Blang Pidië gelegen
gedeelte (gebied van DATO RAWA). De hoofden hebben voldoende
gezag.
Op politiek gebied viel niets bijzonders voor dan alleen de
invoering in Februari l'.'OO van eene verhoogde rechtcuheffiug
mor het oog op Blang Pidië . welke maatregel iu Augustus d. a. v.
is vervangen door eene gedeeltelijke v e r h o o g i n g , toen bleek dat

Klnefl rn onierkoorightieK.
I n dit landschap kan op aanmerkelijke verbetering in den toestand gewezen worden. H e t bendehoofd
1'. SBBBSO onderwierp zich en werd een rustig peperplanter*;
in Teureubaugan deed hij vele verwaarloosde tuinen weder
opknappen.

De beruchte TEUXGKOE JOBSOBV LAM B A ' E T , die ook

herhaaldelijk van zich deed spreken door zyne invallen op
Suinatra's Westkust w e r d , zooals hiervóór vernield werd , door

Bijlage C.
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de hoofden van Bakongan ter dood gebracht. Hiermede hield
elk verzet tegen ons gezag op en kwam tevens groote verbetering
in de algemeene veiligheid, al bleef in de moeielijk bereikbare,
door ons nog niet bezochte vallei van Mandoelang nog wel eens
roof en afdreiging voorkomen. De oude keudjroeën AMAMSAII
verzoent zich door zyu derden zoon en vermoedelüken opvolger
RADJA MOMIN te mogen doen vervangen. .Met onze toestemming
voert RADJA MOMIN nu , namens zijn v a d e r , het bestuur over
bet geheele l a n d s c h a p , waar de verhoudingen echter niet geheel
zuiver zullen worden voor het oudere geslacht van het tooneel
is afgetreden.
Eiland Simniloe. Hieromtrent valt niets bijzonders te vermelden. Onze invloed is er n o g g e r i n g , omdat tot heden de wijze
van bestuur geen andere kon zijn dan vroeger voor deze geheele
onderafdeeling gevolgd werd , d. i. de kust bevaren en hier en
daar een dag of halven dag stilhouden om den hootden gelegenheid
te geven den ambtenaar te spreken.
De vroeger zoo roerige Afjehsche elementen op dit eiland
houden zich volkomen r u s t i g ; ook de anders nog al bewegelijke
T. POKTIII , broeder van wijlen T. OKMA.

Algemeene

ih e d e d e e 1 i n g e n .

I n verband met den verbeterden politieken toestand in de
X X I I Moekiius (afdeeliug Groot-Atjeh) was eene bezetting door
3 divisiê'u marechaussee niet langer noodig, en werden by besluit
van den civielen en militairen gouverneur van 29 December 1900
onder nadere (sedert verleende) goedkeuring der Regeering de
onderafdeelingen Lam Baro en Indrapoeri tot één onderafdeeling
Indrapoeri vereenigd en de commandant der aldaar gelegerde
divisie marechaussee met het civiel gezag daarover belast. Aan
de aldus vrijgekomen divisie werd eene nieuwe werkkring aangewezen in de tot de onderafdeeling Lho Seuinawé behoorende
landschappen Meureudoe, Samalanga en l'eusangan. De comm a n d a n t der divisie , welke in het landschap Samalanga wordt
gelegerd, is daar tijdelijk en in samenwerking met den controleur
van Lho Seumawé met het bestuur belast, voornamelijk om
dezen te helpen met de registratie der bevolking en de uitgifte
vau k a m p o n g p a s s e n , waarmede door die divisie in Meureudoe
reeds een aanvang werd gemaakt.
I n Groot-Atjeh kwamen geene bewegingen op godsdienstig
gebied voor. De geestelijke hoofden, die in de onderafdeeling
Pidië nog de zijde houden vau de partij van verzet, zn'n TKUXGKOE
TJOT PLIËNG , TEUNGKOE M A ET T m o , TEDNGKOE HIM TIRO , HABIIS
OESEN LAM E n : en HABIB MEULABOH. TKUXGKOE BEX TIRO , een

fanatiek bendehoofd , vond in een gevecht met onze troepen in
kampong Lho Panaib (Tjot Pliëng) op 28 November 1900 den
dood. HABIU OKSEN LAM EUE , die wegens eene ongeneeslijke kwaal
in den laatsten tijd verhinderd was een daadwerkelijk aandeel
in den strijd tegen ons gezag te nemen , oefende daarop niettemin invloed u i t , door de bevolking aan te sporen t o t den
heiligen oorlog. Over den bekenden TEUNGKOE TAPA werd op blz. 12
hiervóór reeds gehandeld.
In de onderafdeeling Tapa Toean ter Westkust houdt van de
geestelijke hoofden van eenige beteekenis alleen TEUNGKOE BASTA
BATKK TONGGAJ zich h a r d n e k k i g buiten alle a a n r a k i n g m e t het
bestuur. Aan daadwerkelijk verzet neemt hij echter geen deel meer
en zijne vijandige gezindheid ia minder toe te schrijven aan redenen
van zuiver godsdienstigen a a r d , dan wel aan traditie en bijzondere
overwegingen. V a n nieuwe secten en ijveraars werd niets vernomen.
I n de afdeeling Groot-Atjeh van dit gewest werden in den
loop van 1900 aan de ijverig met het bestuur medewerkende
iineums en keutjih's, bij wijze van voorloopigen m a a t r e g e l ,
tijdelijk de bij gouv. besluit vau 18 September 1899 n". 25 (St.
n ' . 259) bepaalde traktementen toegekend en weldra z a l , als de
begrootiugswetgever de uoodige gelden zal hebben toegestaan,
voor bijna alle oeleëbalangs en mindere hoofden definitieve
toekenning k u n n e n volgen , aangezien allen , op eene enkele
uitzondering n a , h u n gebied thans geheel uaar onze bevelen
en voorschriften besturen.
Ter Noordkust van Atjeh werd in den loop van h e t verslagjaar
een aanvang yeinaakt met den aanleg van de t r a m b a a n in de
landschappen Pidiè', Meureudoe en Lho Seumawé. V a n Pidië
werd in de richting van Meureudoe en omgekeerd van Meureudoe naar Pidië g e w e r k t . terwijl in Lho Seumawé gewerkt
werd aan de baan door dit eiland en het landschap Tjoenda
naar Peusangan. Stationsemplacement en werkplaatsen te
Pidië (Sigli) kwamen geheel gereed: met het stationsemplacement en den bouw van een laad- en loshoofd te Lho Seumawé
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen

is een aanvang g e m a a k t , terwijl verder van Sigli en Meureudoe
uit begonnen werd met den bruggebouw en het leggen vau de
ijzeren baan , dadelijk nadat in November j l . het bruginateriaal
uit Europa was aangebracht. E e n tracé werd voorts bepaald
voor het doortrekken in 1902 van de trambaan van Lho Seumawé
naar Idi . w a a r t o e Inj de begrooting voor 1901 is besloten. Voor
de moeielijke nog ontbrekende verbinding van de trambaan door
het z. g. waterscheidingsgebergte tusschen Groot-Atjeh (Seulinieum) en Pidië (keudé B r e u ë , Moekim V i l ) werden terreinopnemingen verricht door de brigade vau den topographischen
d i e n s t , welke in den - loop van het verslagjaar door de Begeering
voor Atjeh ter beschikking werd gesteld. H e t bepalen van een
goed en niet te d u u r tracé door dit bergterrein zal eerst kunnen
plaats hebben zoodra dat geheele terrein nauwkeurig zal zijn in
kaart gebracht.
Door particulieren werd concessie gevraagd voor den aanleg
van een spoorweg van normale spoorwydte tusschen Idi en Bajan.
Nu van landswege de tramweg reeds wordt aangelegd tot Idi,
dient echter overwogen te worden of het niet de voorkeur verdient de verlenging tot onze uiterste vestiging Bajan, ook voor
rekening van den lande uit te voeren. De mogelijkheid is reeds
gebleken om ook dit lijngedeelte, gaande door Peureula en Soengei
Kaja (om Simpang Anas heen) geheel over vlak terrein aan te
l e g g e n , en alle landschappen tusschen Idi en T a m i a m n O o s t k u s t
van Sumatra) zijn reeds gebleken r y k aan petroleum te zijn,
terwijl de pepercultuur er bloeit en in de bosschen behalve
prachtig timmerhout ook veel materiaal voor het maken van
atap voorhanden is.
Een geheel vlakke rüweg van 6 M. breedte verbindt thans
reeds onze etablissementen Idi en Bajan en deze weg loopt, wat
het gedeelte Soengei Kaja - Bajan betreft, over Daniar Toetoeng,
de aanlegplaata der schepen aan de Simpang Anas-rivier. De
mogelijkheid is mede gebleken om dezen weg, met eenige omleggiug van den reeds bestaanden colonneweg , geheel over vlak
terrein te laten doorloopen naar de keudé Langsar en vau hier
over keudé Kadja Toewa naar keudé Manjapaët.
Op de W e s t k u s t van Atjeh wordt i n alle onderafdeelingen
voortdurend gewerkt aan den aanleg vau een rijweg, die ten slotte
Groot-Atjeh door alle landschappen heeu m e i Troemou moet
verbiuden.
De gouverneur en dr. SNOUCK HURGRONJE brachten een paar
maanden van het j a a r door in het binnenland van Meulaboh en
te B l a n g Pidië (binnenland achter Soesoh), alwaar genoemde
geleerde gelegenheid had om betrekkingen aan te knoopen met
Gajoe's, die hem in staat stelden om belangrijke gegevens te
verzamelen omtrent de Gajoe-landen en de Gajoe-taal te
bestudeeren. Tevens was het mogelijk met behulp dier Gajoe's
eene vrij volledige kaart van de Gajoe-landen samen te steilen,
welke k a a r t spoedig het licht zal k u n n e n zien. Voorts gelukte
het in het laatst van het verslagjaar te Tapa Toean iu aanraking
te komen met enkele A l i a s , en dezen tegen eene geldelijke be°
looning te bewegen naar Koeta Kadja te gaan tot het verstrekken
vau geographische gegevens omtrent h u n land, zoodat ook van
de Alias-landen eene figuratieve kaart kon worden samengesteld.
Door de Kegeering werd beslist dat voorloopig ter W e s t k u s t
van Atjeh, in de landschappen van Teunom tot en niet
Tapa Toeau , zoomede in de Kawaj XII en het landschap Lhong,
geen particulieren tot het verrichten van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen zouden worden toegelaten , omdat
de Regeeriug eerst zelve een onderzoek wilde doen instellen naar
in d i j laudschappen voorhanden steenkool en goud. E e n mijningenieur m e t het noodige personeel is daarvoor ter beschikking
gesteld van den gouverneur van Atjeh.
Door het bestuur in Atjeh zijn maatregelen getroffen om g e leidelijk een einde te maken aan allerlei heffingen door oeleëbalangs en mindere hoofden in het binnenland van de onderhoorigheden , welke heffingen eene groote belemmering waren
en deels n o g zijn voor den binneulandschen doorvoerhandel.
Ook houdt het bestuur zich bezig m e t de in verscheidene landschappeu der onderhoorigheden bestaaude zoogenaamde kleine
pachten , die in vroegere j a r e n , aanvankelijk op of uabij de
plaatsen onzer vestiging en daarna in sommige verderaf gelegen
landschappen door de hoofden te h u n n e n bate waren ingevoerd.
In die laudschappen , waar ze onwettig b e s t o n d e n , d. w. z. de
landschappen waar de vroegere verklaring in IS artikelen gold
met artikel 7 iu deu oorspronkelijkeu v o r m , dus zonder de later
daaraan toegevoegde alinea omtrent speelpacht, en waar ook
van bestuurszijde nimmer vergunning tot invoeriug dier pachten
was verleend, is het bestuur begonnen ze eenvoudig over te
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n e m e n , zonder schadevergoeding toe te kennen ; in de land- ! deeling Tapa Toean.
schappeii, waar volgens 06 aangehaalde alinea van artikel 7
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Evenals
speeipacht ten bate van de hoofden mocht bestaan, en daar i in 1899 kwamen ook in 19d0 onder de bevolking hier en daar
waar vroeger toestemming van bestuurszijde tot invoering van k o o r t s , pokken en buikaandoeniugen voor.
die pacht was verleend , werden de andere pachten , als onwettig
Onder het vee werd geen andere ziekte dan mond- en klauwingevoerd , mede overgenomen en naar middelen omgezien om I zeer (voornamelijk onder het vee van de Atjeh-Associatie)
de speeipacht eveneens geleidelijk in bestuurshanden te doen I geconstateerd.
overgaan. De inkomsten uit een en ander verkregen . worden
In vergelijking met de laatste jaren nam de invoer in de
besteed aan den aanleg van wegen en het maken van ijzeren j afdeeling (iroot-Atjeh over het algemeen toe. De kleinhandel
bruggen daarin en komen derhalve geheel ten bate van de l a n d ' was levendig.
schappen. Tegen het einde van 1901 hoopt het bestuur niet de
De invoer te Oeleë Lheuë van eenige der voornaamste a r t i regeling van deze aangelegenheid geheel gereed te komen en kelen kan over de laatste 5 jaren blijken uit het volgende overzicht.
overal een einde te hebben gemaakt aan de ter zake bestaande
1 MS.
1S97.
1*98.
189!»
1000.
niet wettige of minder gewenschte toestanden.
EetwjirTi (waarle . . f 411 303 f 378985 f 38(1713 f 3 ï i «71 f 250 289
In de afdeeliug Groot-Atjeh liet de veiligheid van personen Rijst ( K G )
. . . . • 5 Mii •IKI)
3 929 490 4 j ts UT» 31)01441
iNOtlat
initsis
:»il:t 180 1 4 7 1 1 ( 1
'.122 418
79.1149
en goederen niets te wenschen over. Veediefstallen en straat- Petroleum ( L . ) . . . .
Tabak (K.G.) . . . .
al | « j
7IC5I
75074
83 8 M
85736
rooverüen kwamen vooral in de verder afgelegen streken in Meel [waard») . . . .
79 932 f 48 .103 f (i'.P 55H t
f
31073 I
(il 580
het g e b e r g t e , waar onze patrouilles zich niet zoo dikwijls Qedroofple viich (K.G.)
ü8 n;.0
154 387
IÓ4SII
157 992
I M 883
konden vertoonen, nog wel voor, doch daar zij gewoonlijk ge- tfnuufacturen (waarde). f I u9 ono f 86 541 f 102175 f 215 842 f ISO 150
pleegd worden door kleine gewapende b e n d e n , kunnen zij. die
De Chineesehe handelaren laten de voor hen te Oeleë Lheuë
daarvan de slachtoffers worden, zich daartegen doorgaans niet
verzetten. Meermalen werden de bedrijvers door de bevolking aangekomen goedereu meestal door ossenkarren naar h u n n e
aangewezen, door patrouilles opgevat en door de moesapat tot keudé's op Peunajoeng vervoeren. Dit dure vervoermiddel zal
dwangarbeid veroordeeld. In de Onderhoorigheden werden b i n n e n k o r t kunnen vervangen worden door de stoomtram , die,
door bendehoofden van mindere beteekenis van kampongbe- zoodra de aan te leggen zijlijnen te Oeleë Lheuë en te Koeta
woners en opgezetenen van keudé's, dikwijls met geweld, Kadja gereed komen, rechtstreeks de handelsgoederen van de
eld en goederen geëischt als bijdrage voor den , p r a n g sabil". havenplaats tot vlak voor de keudé's zal vervoeren. De kosten
ijdens de aanwezigheid van den pretendent-sultan in de Pasé- per wagenlading , gelijkstaande met de laadruimte van 6 a, 8
streek werden door zijne panglima's in de landschappen, waarvan o s s e n k a r r e n , zullen vau Oeleë Lheuë tot Peunajoeng slechts f 2
de hoofden aan ons gezag onderworpen zijn, en de bevolking b e d r a g e n , terwijl op het oogenblik voor de huur van eene ossenniet aan de jegens onze troepen gepleegde vijandelijkheden kar over genoemden afstand ten minste f 1 betaald wordt.
H e t goederenvervoer per Atjeh-stoomtram was in 1900 kleiner
d e e l n a m , nu en dan strooptochten ondernomen. Te Lho Seumawé
is het zoo veilig, dat het thans aan mindere militairen vergund dan in de beide voorafgegane j a r e n ; het personenvervoer nam
is zich in hunne vrije u r e n , mits ten getale van ten minste toe wat de passagiers 3de klasse betrof, voor de beide andere
3 personen, over h e t geheeie eiland Lho Seuniawé, d. w. z. 1 uur klassen was het geringer.
Bepaalde groothandel bestaat hier niet. De kleinhandel in
afstands van b e t etablissement, te bewegen. In het Idisehe
v a l t . behalve de aanval op 31 Juli op den post van de Koninklijke lijnwaden is voornamelijk in handen van i n l a n d e r s , zoowel
Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen Atjehers als Maleiers van Sumatra's W e s t k u s t , en van Klingain N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , geen aanslag op gouvernements-onderda- leezen en Bengaleezen, terwyl de handel in rijst en audere
nen te vermelden. De verschillende landschappen worden tot zeer artikelen , vooral kramerijen , meestal gedreven wordt door Chidiep in het binnenland door Europeanen zonder militair geleide neezen. É n k e l e Bombayers leggen zich toe op den handel in
Japansche en Chineesehe luxe-artikelen.
bezocht.
I n de onderafdeeling Pidië n a m de handel in het afgeloopen
I n den laatsten tijd werd de kleine prauwvaart tusschen Sigli
en Jleureudoe eenige malen onveilig gemaakt door eene met j a a r iu verband met het geringere verzet tegen ons gezag b e geweren gewapende rooverbende onder aanvoering van zekeren langrijk toe. Ingevoerd werd tot eene waarde van f 435 000,
PA WANG ADJAT. Drie gevallen van zeeroof kwamen voor ter hoogte tegen | 300 000 in elk der j a r e n 1899 en 1898. De voorvan Djangka Boeja, Peudada en Djingki; een geval van rivierroof | naamste artikelen van invoer met de cijfers van de waarden over
had te Koeala Nalani plaats en kleinere gevallen van zeeroof de laatste 3 jaren volgen hieronder:
k w a m e n voor op de kusten der landschappen P e u s a u g a n , Nisam |
1898.
1899.
1900.
eu Lbo Seumawé.
f 129 00H
Manufacturen
f 105 000
f 105 000
O m t r e n t de inlandsche bestuurders en hoofden is hiervóór Ketwaivn
47 uoo
48 0"(i
80 000
32 000
31 (ion
55 1100
reeds voor zoover noodig, het een en ander medegedeeld, Aan Krnmerij
15 000
IS II 0 0
Hijst
f' 000
de opvoeding van h u n n e kinderen leggen zij over het algemeen Petroleum
7 200
8 00»
18 000
niet het minste ten koste, doch door het bestuur worden jeugdige Suiker
10 11(10
10 MS
11 ono
1 1 linO
11 000
14 000
zoons van oeleëbalangs zooveel mogelijk aan hunne slechte Viach (fr»zouten)
9 800
8 "(iu
Visoh
if,'ei!rjo#.:e)
14
000
omgeving onttrokken en te Koeta Radja ter school gezonden. ; Lucifers
5 000
2 500
7 500
Thans gaan aldus 3 hoofdenzonen van de onderafdeeling Pidië
t e Koeta Kadja ter schole. terwijl er nog twee na het einde |
De belangrijke toeneming van den invoer van rijst en eetwaren
van de poeasa zullen volgen. Verder wordt die school bezocht is hei; gevolg van het groot aantal Chineesehe koelies dat aan
door een.jongeren half broeder en een neef van den oeleëbalang de t r a m b a a n Sigli-Meureudoe werkt.
van I d i , twee zoons van den sjahbandar van dat staatje, een
De Atjehsche keudé's in de binnenlanden zijn tengevolge
zoon van den oeleëbalang van Simpang O e l e m , en eenige van den rustiger toestand in bloei toegenomen. L)e uitvoer van
kinderen van oeleëbalangs van Groot-Atjeh, terwijl op parti- zwarte peper bedroeg in 1900 9002.92 pikol tegen 15 285.(50 in

Ï

culiere scholen te Lho Nga en Lam Yoeng Atjehsche kinderen

van mindere hoofden en van in de b u u r t wonende gewone
kampongbewoners schoolgaan. Van de oeleëbalangs Tan Kigaih, .
Lambeusoë en No werd de belofte verkregen om h u n n e kinderen
n a afloop der poeasa naar Koeta Radja ter schole te z e n d e n , ,
terwijl ook T. RADJA ITAM Tan Paté* alsdan de school tal bezoeken.
De Atjehsche uitgewekenen keerden langzamerhand meer en •
meer naar h u n n e kampongs in de afdeeling < iroot-Atjeh terug.
De Chineesehe koelies verhuisden grootendeels naar Sigli en
Lho Seumawé, om in het Pidië'sehe en Tjoenda werk te vinden
bij den aanleg van de tramlijn . zoodat op het oogenblik ter
hoofdplaats Koeta Radja de Chineesehe werkkrachten zeer
schaarseh zijn. I n Tapa Toean en Meulaboh vestigden zich in I
den loop des j a a r s vele Chineesehe en Maleische personen van
e l d e r s , tot een aantal van respectievelijk 95 en 220 volwassen ,
mannen , ongerekend eenige honderden getah-zoekers in de af- i

1899, welk cijfer echter niet mag aangemerkt worden als de
opbrengst van den oogst van dat j a a r alléén , daar een deel van
den oogst van 1898 , tengevolge vau de Pidië-expeditie opgestapeld, eerst in 1S99 werd uitgevoerd. Cijfers betrekking hebbende
op de voornaamste artikelen van uitvoer over de laatste d r i e j a r e n
volgen h i e r o n d e r :
[ « a r t e pep*>r (pikol;
pinanji boelat [ ., ]
I in-mtr 'jaBR ( .. j

ge:ali iwaanle

De toestand vau den handel in
was gedurende het verslagjaar
tengevolge vau den onrustigeu
schappen dezer onderafdeeling,
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de onderafdeeling Lho Seumawé
zeer ongunstig. Voornamelijk
toestand in bijna alle landwelke het gevolg was van de
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strooptochten der benden van den pretendent-sultan en van de 1 van de Liberia-koffie maken dat de bevolking niet met den
veranderde gezindheid te onzen opzichte van verschillende hoof- noodigen lust hare tuinen onderhoudt. Suikerriet wordt slechts
den, nam de invoer van allerlei artikelen, bestemd voor do voor eigen verbruik verbouwd. De tabakscultuur is van weinig
inlandsche markt, aanmerkelijk af; o. m. was dit het geval met beteekenil en wordt eveneens slechts voor eigen gebruik bemanufacturen , aardewerk , garen , glaswerk , kramerijen , visch oefend De peperoogst was in 1000 weder belangrijk minder dan
en vuurwerk. Van manufacturen verminderde de invoer van in 1899. De raden van de mindere productie, zoowel als MUI de
i 818768 in 1899 tot f 104 967 in 1000. Het totaal bedrag van slechte kwaliteit van het product is alleen te zoeken in de onden invoer bedroeg f 572 010, tegen f 529 550 in 1899. Datniet- gunstige, droge weersgesteldheid. Voor de bevolking werd dit
tegenstaando de bovenvermelde ongunstige omstandigheden toch ongunstig resultaat vergoed door de zeer hooge prijzen van het
nog eene vermeerdering in het totaal cijfer van den invoer te product. De pinangoogst ter Noordkust mag, de politieke oinconstateeren valt, is hoofdzakelijk het gevolg van de aanwezigheid staniligheden in aanmerking genomen, gunstig genoemd worden.
van meer troepen en van een groot aantal Chineesclie koelies, De uitvoer bedroeg te IJio Seumawé in 1808, 1899 en 1000
liet aanvangen der werkzaamheden aan den tramaanleg en de respectievelijk 1017 , 2020 en 2220 kojangs ; van pinang t.jang
daarmede gepaard gegane uitbreiding van de.Chineesclie kamp. 00, 122 en 43 kojangs. Ter Westkust strekt dit product alleen
Daardoor iteeg de invoer van bouwmaterialen, als werktuigen, voor eigen gebruik. De voornaamste boschproducten, die in dit
gereedschappen, hout, ijzerwerk, kalk, verfwaren, enz. en van goe- gewest worden ingezameld, zijn rottau eu getah. In Pidië werd
deren, bestemd voor de consumptie der troepen en der Chineeschc hiervan uitgevoerd voor S 18109, tegen 8 t>023 in 1800. De
koelies. Voorts had de gedeeltelijke mislukking van den rijst- uitvoer van Tapa Toean gedurende het verslagjaar bedroeg aan
oogst een belangrijken invoer van rijst ten gevolge. De handel getah 4303 pikol en aan rottan 7200 pikol, hetgeen met de
in uitvoerproducten was minder ongunstig dan die in invoer- beide vorige jaren een aanzienlijk verschil uitmaakt. Kespectieartikelen , hoewel de totale waarde van den uitvoer naar buiten velijk waren de cijfers toen, globaal geraamd, in 1808: 400en
bet tolgebied van f 000 900 in 1890 tot f 585 343 in 1000 daal- 1500 en in 1899: 140 en 2200.
de, hooldzakelijk tengevolge van den verminderden uitvoer van
peper en copra, welke echter voor een gedeelte weder door
Op de wijze als in het vorig verslag (blz. 24) is aangegeven,
een grooteren pinangoogst werd opgewogen.
werd de werking der scheepvaartreseling gestadig verbeterd.
Te Idi bedroeg de waarde van den invoer gedurende het ver- Zoo werd in verband met de openstelling van de Koeala Lheuë
slagjaar f 589 000 , die van den uitvoer f 1 272 250, tegen respec- i als haven van de IX Moekims Keumangau het hassilcontract
tievelijk f480 000 en f 1 310 000 in 1899 en f 500 000 en f 1 515 000 tusschen T. BENTAIU KEUMAXOAN, T. BENTVKA 1'ALEUK, PANGin 1808. Voor de peperplantende bevolking is 1000 een zeer LIMA MEUGOK en T. BENTARA PINEIXG gewijzigd: ieder hunner trekt
gelukkig jaar geweest, daar zg de peper tegen buitengewoon thans uitsluitend de hassil der in- en uitvoerartikelen van zijn
hooge pryzen kon verkoopen en door verschillende bestuurs- eigen gebied, terwijl vroeger de gezamenlijke inkomsten naar
maatregelen bewerkt was, dat de verkoopprijs in handen kwam rato werden verdeeld.
der verkoopers. Ter hoofdplaats Bajan nam de handel, aangeOm de zich ontwikkelende industrie en handel in de hand te
moedigd door de goede peperprijzen, aanmerkelijk toe. Invoer werken werden, in afwachting van eene sedert bij ordonnantie
van goederen had niet alleen plaats van Pinang via I d i , docli van 2 Mei 1901 (St. n°. 188) totstandgekomen herziening van de
ook van Deli en speciaal van Pangkallan Brandan. Indien B.ijan 1 bepalingen betreffende de scheepvaartregeling . enkele faciliteiten
voor den algemeenen handel opengesteld wordt, ') zal die toe- toegestaan. Zoo werd toegelaten dat de ouderafdeelingshoofdplaats
neming nog grooter z\jn.
: Bajau b\jna dagelijks gedurende de tweede helft van het jaar
In de onderafdeeliug Poelo Raja oefende de heerscheude onvei- bezocht werd door grootere en kleinere stoomers van de Koninkligheid een ongunstigen invloed op het handelsverkeer uit. De lijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumpepercultuur wierp nog weinig vruchten af. Alleen uit Panga bronnen in Nederlandsch-lndië , die personeel en materieel voor
werd eene aanzienlijke hoeveelheid verscheept, welke echter voor 1 de petroleumindustrie inLangsar en Peureula aanbrachten en ruwe
een groot deel van vorige jaren afkomstig was. In de onder- olie van de tank-installatie aan de Bajun-rivier overbrachten naar
afdeeling Meulaboh bleef de handel gedurende het verslagjaar de raffinaderij te Pangkallan Brandan. Dezelfde Maatschappij onongeveer gelijk aan dien van het vorige jaar, doch in de onder- derhield wekelijks eens of tweemaal rechtstreeksche communiafdeeling Tapa Toean mag de algemeene toestand van den handel catie per stoombarkas tusschen laatstgenoemde plaats en Kantau
uitermate gunstig genoemd worden. Vergelijkende cijfers over 1'andjang aan dePeureula-rivier. Voorts kwamen stoombarkassen
de laatste 3 jaren kunnen niet met waarborg van juistheid de Langsar- en Manjapaët-rivieren binnen om tongkangs van
gegeven worden. In onderstaand staatje vindt men de afgeronde houtcoutractanten van Belawan daarheen en terug te sleepen.
cijfers voor den in- en uitvoer in de laatste 3 jaren te Tapa
Ook in 1900 bleek weer de gunstige werking van de scheepToean, waarbij opgemerkt wordt dat voor 1898 het cü'fer ver- vaartregeling bij de invoering van verschillende nuttige bestuurskregen is door den omzet in het eerste semester van dat jaar maatregelen. Belangrijke overtredingen der bepalingen betreffende
(volgens de opgave van de Koninklijke Paketvaartmaatsckappij) de inlandsche prauwvaart werden niet geconstateerd. Het innen
te verdubbelen , terwyl voor 1809 de cijfers insgelijks door ver- van de aan de hoofden toekomende in- en uitvoerrechten -) en
dubbeling verkregen zijn , thans met de voorhanden registers het verdeelen van die rechten onder de hoogere en lagere hoofden
over het 2de semester van dat jaar tot grondslag.
onderling stelden het bestuur wederom in staat om gebrek aan
1808.
1890.
1900. (Tl
medewerking door het werkzame middel van inhouding van inInvoer
f fil 0"0
f
167 000
f 4IAMM
komsten te bestraffen . of om de schade aan gouvernementseigenUitvoer
U i 000
~i 0U0
IOOSSOO
dommen , zooals telephoonlijuen en tramwegwerken , toegebracht
op de direct of indirect daaraan schuldigen te verhalen. Zoo werd
Totalen
f
I;P:I unu
f
ilOOO'J
i Miouou
in Groot-Atjeh beslag gelegd op hassil-inkomsten van PAIGLIXA
a) D e cijfers i ver 101)0 'oojien tot en met 20 December.
PUI.KM , ter Noord" en Oostkust werden zware boeten opgelegd
De handel is in hoofdzaak geconcentreerd te Tapa Toean en wegens beschadiging van kunstwerken en ter Westkust werden
te Soesoh. Het eerste landschap voert alleen zooveel in als alle aan een aantal landschappen straffen in den vorm van verhoogde
andere te samen. Soesoh voert het meeste uit (Oajoe-landen) in- en uitvoerrechten opgelegd. Niettemin nam de handelsbewedoch verhandelt de producten meestal te Tapa Toean.
ging. alleen niet uitzondering van Meulaboh. allerwege toe,
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het algemeen zoodat de inkomsten der oeleëbalangs vermeerderden en als geniet bijzonder gunstig; behalve in het Pidië'sche was de oogst volg hiervan ook de invloed van ons bestuur.
nergens voldoende voor de behoefte en waren aanzienlijke inOmtrent de uitkomsten, welke de scheepvaartregeling oplevert
voeren nog steeds noodzakelijk. Door het bestuur wordt de tot tegengang van zeeroof en smokkelhandel , valt weinig mede
bevolking overal krachtig aangespoord om van de rijstcultuur te deelen. Zeeroof kwam, zooals biervóór reeds vermeld is, nog
veel werk te maken.
hier en daar voor. Het recherchevaartuig Brak, kruiste, om de
De kofiiecultuur is nog steeds van weinig beteekenis. In de
5
onderafdeelingen Pidië en J.ho Senmawé vindt men hier en daar
i Gedurende het Jaar 1900 werd d"ir het bettnnr in ronde eyiera grind
koffieaanplantingen, doch het product dient uitsluitend voor $ 166 600 aan tavnermehl en s 894800 aan ultToerncht(tegen reapectleveiyk
eigen gebruik. De aanplantingen van I.iberia-koffie in het Idische S 12.! 100 en S 866000 in 1899).
Hiervan kwam aan liet Gouvernement tin goede ala liassii § 166000eD ter
zijn geheel of zoo goed als geheel tenietgegaau. De lage prijzen
zake van opgelegde boeten 8 108600, terwijl li< t wegenfondi § 17 JOK ver-

! kr.'ey. Over 18'J'.I irarea dese cQferi rrapectieveiyk 123 000, 67000 en
')

Dit is sei'ert geschied (St. 1901 V . 188).

46 400 dollar.
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kustvaart tegen de aldiiar driester optredende roovers te bescher- I als waarborg dat hy zich aan eene later te verkrygen uitspraak
men . eenigen tijd tusschen Sigli en Meureudoe.
zou onderwerpen, en hiermede was het geschil voor het oogen\';in imokkelary ter Oostkust werd niets vernomen; eeue blik beëindigd. H e t bekende hoofd 1'A PAI.ITA van Kebon Djahé
smokkel part ij ran wapenen, eni. in de Straite 8etÜemente op tonw (XII Koeta) heeft zich bereid verklaard zijne medewerking te verg e z e t , werd bijtijds reradeld door de arrestatie van de deelne- leenen om deze aangelegenheid tot eene goede oplossing te brengen
mers te I d i ; later werd aldaar n o g een Atjeher gearresteerd , en de hoofden van Beras Tagih te straffen, indien blykt dat zij
die zich vroeger dikwijls en op groote schaal met d i t bedrijf zich aan inbreuk op de adat hebben schuldig gemaakt. De reeds
bezighield.
in 1890 voorbereide verzoening tusschen PA I'AI.ITA en zyn half-

Van de vier recherchevaartuigen {Hatmwind, Dog, Brak en Spits) broeder

P A MKLGAII k w a m sedert tot stand. P A PAI.ITA, die d e

waarover in 1900 kon worden beschikt, was er een ter Oostkust daartoe belegde samenkomst voortdurend had uitgesteld, zag zich
ter bekruising van bet zeegebied tusachan Idi en Tamiang, een ten slotte genoodzaakt om P A M I I <. AII'S hulp in te roepen ten einde

ter Noordknat in bet zeegebied van .Meureudoe, Samalanga en
Peuaangan en een ter Weatknat in het zeegebied van Tapa Toean,

zich te kunnen verdedigen tegen een groot aantal hoofden, welke

h e m , ouder aanvoering van den beruchten Si KII.AS van Batoe
terwijl net vierde de andere allost als zy ter reparatie en ver- K a r a n g , in het nauw brachten. Na eene mislukte poging om
versening naar Oeleê Lheuê en Babang moeten opkomen.
eene bende Atjehers, die zich in de 1'ak-Pak-landen b e v o n d ,
te bewegen om zich bij hem aan te sluiten, moest Si KlBASaf§ 4.
Miililrit-SiiiiKilra.
trekken en zich voorloopig rustig houden. Niet zonder moeite
kou P A PAI.ITA de andere hoofden der X I I Koeta bewegen om
De aanrakingen m e t de hoofden der Gajoe-landen bleven nog P A MKI.GAII weder in Kebon Djahé toe te l a t e n ; eerst na langvan weinig beteekenis. Alleen de radja Tan Serbadjadi gaf binken durige besprekingen en tegen betaling van eene boete werd
van toenadering; nu en dan meldden zich afgezanten van hem daarin toegestemd. Toch kan hiermede de rust nog niet als verbij den controleur van Tamiang a a n . terwijl by hem het voor- zekerd worden beschouwd, daar de op de m a c h t van P A PALITA
nemen bestond om spoedig zelf een bezoek bij dien ambtenaar naijverige sibsjak P A LAXDAS na de bovenbedoelde verzoening
af te l e g g e n , ten einde te vernemen op welke voorwaarden zijne zich van Kebon Djahé verwijderd heeft en bondgenooten t r a c h t
onderwerping aan ons gezag zou kunnen worden aanvaard. te vinden om zoowel P A PAI.ITA als 1'A MKI.GAH m e t geweld van
Daar hij echter tot dusver nimmer eenige medewerking ver- daar te verdrijven. Intussehen hebben beide laatstgenoemden
leende bij het opvatten of bestrijden van Atjehsche bende- met de andere hoofden van de X I I K o e t a , Teloe Koeroe en
hoofden, die in zijn gebied eene schuilplaats zochten, zou hem A m p a t Toran een verbond gesloten om tegen eventueele a a n worden medegedeeld dat een verzoek van dien aard eerst in slagen hunner vijanden gewapend te zijn. H u n n e positie is d a a r overweging k a n worden g e n o m e n , wanneer hij door daden heeft door zeer versterkt, zoodat het zich laat aanzien dat h e t a a n
getoond d a t de vijanden van. het Gouvernement ook de zijne I ons bestuur mogelijk zal zijn door hunne bemiddeling in h e t
zijn en d a t hij voldoende macht bezit om hen uit zi.jn gebied vervolg meer invloed op den g a n g van zaken te verkrijgen. Ook
te weren. In ouze verhouding t o t den laatstelijk op bis. 24 25 in de meeste andere Karausche landschappen hadden , zooals gevan liet vorig verslag genoemden AMAX LTNTANG, radja van woonlijk, schermutselingen p l a a t s , die door de afwezigheid van
K o t t a lioekit, kwam n o g geen v e r a n d e r i n g : wederom werden Atjehsche benden meestal niet van langen d n u r waren en zonder
op zijn last eenige lieden uit T a m i a n g . die zich, tegen h e t veel moeite in «Ier minne geschikt konden worden. De bewoners
verbod van liet bestuur i n , naar zijn gebied hadden b e g e v e n , j van Koeta Belin , die blykeus het vorig verslag (blz. 25) u i t
vermoord, welke euveldaad eenigen tijd later door Tamiangers h u n n e kampong verdreven w a r e n , als straf voor den moord op
op eenige lieden uit Kotta lioekit werd gewroken. E e n der eenige Maleisehe getah-opkoopers gepleegd , hielden n o g steeds
panglixna's van AIIAN LIHTAVQ, TOVSKOB GAJOK g e n a a m d , stond
verblijf te Batoe K a r a n g . Met h u n aanbod t o t gedeeltelijke veraan het hoofd eeiier kleine rooverbende, die zich in Februari goeding van het geroofde en betaling van de helft der opgelegde
1901) in Boven-Karang (Tamiang) vertoonde.
boete werd geen genoegen genomen ; waarom zij door tusschenMet de hoofden der Alias-landen bleven vriendschappelijke j komst van P A PALITA by h e t inlandsen bestuur van L a n g k a t
betrekkingen bestaan, ofschoon die streken niet door onze mildere voorwaarden zouden trachten te bedingen. Viel de rijstambtenaren worden bezocht en aan h e t verzoek van den radja oogst in de Karau-landen vrij gunstig u i t , in andere opzichten
van Batoe Boelan om onder ons bestuur te komen (zie vorig had de bevolking met wederwaardigheden te kampen. De uit
verslag, blz. 2">) geen gevolg is gegeven. De hoofden verklaarden j Boerba(Tinioer-landen) overgebrachte veepest heerschte in hevige
bij hunne bezoeken aan den controleur van B o v e n - L a u g k a t d a t m a t e , vooral in Soekapiring, X I I Koeta, Teloe Koeroe en in de
gedurende de laatste jaren in hun land overal rust en vrede kampong N a g a Sariboe der V Koeta, waar b y u a alle beesten
heerschen. H u n werd de steun van het bestuur toegezegd voor stierven. Door den invoer van vee uit de hoogvlakte streng t e
het geval zich wederom Atjehsche benden in hun gebied mochten beletten, is het gelukt ons gebied voor de ziekte te vrywaren.
willen nestelen.
Ook de cholera maakte zeer veel slachtoffers; in h e t geheel
Aan de telkens uitbrekende vijandelijkheden tusschen de ver- zouden daaraan ongeveer 1000 personen bezweken zijn.
schillende hoofden der Karau-Battaks kwam n o g geen e i n d ,
I n de Timoer-landen vonden geen gebeurtenissen van politiek
terwijl tevens geschillen ontstonden met een tweetal Delische belang plaats. De toestanden in Dolok ziju n a het optreden van
landsgrooten. De datoek van Hamperan P e r a k (Deli) had ongeveer TOEAX AKGGI (zie vorig verslag blz. 25) niet verbeterd; hy heeft
twee jaren geleden te Bandar Baroe , in de nabijheid van de grens weinig gezag over de andere hoofden en de onderlinge verstandmet het niet tot onzen bestuurskring behoorend gebied, eene koffie- houding laat veel te wenscheu over. Veeziekte woedde eenigen
onderneming geopend, zouder te voren met de hoofden der nabij tijd in Oeroeng Silan en bovenal hevig in P o e r b a , waar de
gelegen X I I Koeta in overleg te zijn getreden. Hierover o u t e - veestapel bijna geheel verdwenen is en de bevolking bovendien veel
v r e d e n , sommeerden deze hoofden den datoek in Augustus 1900 van cholera te lijden had. In Raja bleef men voor deze rampen
om het boschkappen te staken en h e t werkvolk te verwijderen. b e w a a r d ; de rijstoogst was aldaar echter minder overvloedig
Tezelfdertijd werd door de g e n i e , met behulp van den meer- dan in de naburige landschappen, hetgeen gedeeltelijk te w y t e n
gemelden datoek, een geschikt tracé gezocht voor een verbin- is aan de weinige zorg voor het gewas, doordat m e n zich
dingsweg met de hoogvlakte. De Battaks meenden hierin een algemeen meer met de inzameling van boschproducteu bezig
voorbereidenden maatregel van de zijde des datoeks te zien om houdt. Tusschen den bestuurder van Raja en een d e r h e m
zijne macht geleidelijk over de hoogvlakte u i t te breiden. D e ondergeschikte hoofden, To.ua BOELOEK R A J A , bestaat eene
hoofden van Beras T a g i h , de meest nabij de laagvlakte gelegen eenigszins gespannen verhouding.
k a m p o n g , begaven zich daarop m e t e e n talrijk gewapend geleide
Van de Siiueloengoensche landschappen is alleen Panei n o g
naar Doloe, waar dezelfde datoek (die van Hamperan Perak) met niet bij ons gebied ingelijfd, hetgeen evenwel niet belet d a t de
zijn ambtgenoot van Soekapiring (tegen wien de Battaks eveneens hoofden aldaar zich eveuzeer met het Gouvernement verbonden
eene grief meenden te hebbeu) tijdelijk verblijf hield, en vorder* achten als die van T a n a h I )jawa, Siantar en Bandar. I n alle
den opheldering en betaling van boete. De gevraagde opheldering zaken van eenig belang wordt de beslissing van h e t bestuur
werd gegeven, doch stelde de hoofden niet tevreden , die echter gevraagd en behoorlijk opgevolgd. I n Maart 1900 overleed de
weigerden h u n n e bezwaren duidelijk te formuleeren en evenmin radja van Panei te Medan, waarheen hij gekomen was om d e n
eene definitieve vaststelling van de grenzen schenen te verlangen. resident een bezoek te b r e n g e n ; zijn oudste zoon werd door de
Duur de overmacht gedwongen , stortte de datoek van Soekar kiesgerechtigde hoofden t o t zijn opvolger aangewezen e n , o p
p i r i n g , die de betaling van eene niet door den bevoegden rechter algemeen verzoek, door den controleur van Batoe Bara g e opgelegde boete geweigerd h a d , ten slotte eene som van s 20 installeerd.
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landschappen I V Kotta di Moedik en IV Kotta di I l i r - ) , welker
inlijving bij ons rechtstreeksch gebied afhankelijk is van dun
uitslag van een nog hangend onderzoek naar de veronderstelde
aanspraken van den radja van Goenoeng Sahilan <>p die landtobappen (zie vorig versiag , blz. 26 en 27/28), werden in Maart
1900 door een inantri bij de cultures en in .Juli d. a. v. door
den controleur van Pangkalan Kotta Baroe en XII Kotta Kaïnpar
zonder gewapend geleide bezocht, bh* welke gelegenheid de
betrokken hoofden verklaarden zich onder 's Gouveruement9
gezag te willen stellen , mits van hunne ondcrhoorigcn wegens
hun g e r i n g aantal geen heerendiensten zouden gevorderd worden.
De hoofden ontkenden ten stelligste afhankelijk te zijn van den
radja van Goenoeng Sahilan , die daarentegen wel eenigen invloed schijnt te bezitten in het aan de laras Halaban grenzende
onafhankelijke landschap Pangkalan Sarei , waaraan in October
1900 eveneens een bezoek werd gebracht door een mantri bij de
cultures en een gewezen negorijhoofd uit het gouvernemeutsgebied. N a a r Goenoeng Sahilan zelf begaf zich de assistentresident van B e n g k a l i s , die overal goed werd ontvangen. De
tot gemeld landschap behoorende confederatie B a t a n g Si Ngingi
moest echter onbezocht worden gelaten , omdat het gezag van
den radja aldaar niet algemeen erkend wordt en hij dus niet
voor de veiligheid van den bedoelden ambtenaar kou instaan.
Voor zoover kon worden nagegaan , bleken de geruchten o m t r e n t
den rijkdom aan delfstoffen , althans wat het gebied van Goenoeng
Sahilan betreft, zeer overdreven te zijn. Het van gouvernementswege in te stellen deskundig onderzoek naar het voorkomen
van tinerts voerende gronden in sommige streken der BovcnKampar (zie vorig verslag, blz. 1G6) nam in Augustus 1900 een
a a n v a n g in het landschap Si Belinibing. behoorende tot de
federatie der III Kotta Kampar.
De radja van Poelau Poendjoeng (Batang Hari-districten)
keerde in Mei 1900, na zich circa anderhalfjaar te Takoeng eu
Soengei Lansat op ons gebied opgehouden te h e b b e n , naar zijn
land t e r u g . Na zich daar ongeveer eene maand gehandhaafd te
hebben , werd hij door lieden van Soengei Daras en Si Goentoer
weder zóó in het nauw g e b r a c h t . dat hij ten tweeden male n a a r
het gouvernementsgebied u i t w e e k , waar hij schn'nt te willen
blijven totdat de zaken in zijn rijkje eene voor hem gunstiger
wending zullen hebben genomen.

ile hoofden kunnen ban gezag behoorlijk doen Relden eu betoonen de aoodige medewerking wanneer die door den sultan
van Assahan gevraagd wordt. Alleen in de Nadolok-Ftreek was de
toestand bepaald o n g u n s t i g ; bijna overal heerseht daar a n a r c h i e ,
zoodat elke onruststoker er vrij spel beeft en gemakkelijk a a n
h a n g kan vinden door uitzicht op buit te openen. Hoewel van
de onderlinge twisten in den regel binnen ons gebied geen
nadeelige gevolgen werden ondervonden, was dit wel het geval
toen een zekere GOEROE AI.I zich i n Nadolok voor h e t Battaksche
priesterhoofd SINGA MANUARAUJA uitgaf' ') en door zijne boodschappers de Battaks in Koealoe tegen het inlandsch bestuur
opzette. De daardoor ontstane onlusten, waaraan de Nadolokaehe hoofden, ofschoon jegens de inlandsche zelfbesturen
van Assahau en Koeala weinig vriendschappelijk gezind, geen
deel n a m e n , kouden evenwel spoedig bedwongen worden (zie
§ i) hierna).
De berichten uit de Simpang Kiri-streken, met welker hoofden
ook t h a n s weinig aanraking plaats b a d , bleven vrij gunstig
luiden. I n de landschappen aan de Simpang Kanan lieten de
toestanden zeer veel te wenschen over. De hoofden hadden
doorloopend allerlei geschillen, die ten laatste zóó hoog liepen
dat de partijen zich wapenden, versterkingen opwierpen en
plundertochtéu in eikaars gebied ondernamen. Als gevolg van
de hierdoor veroorzaakte onrust en onveiligheid weken vele lieden
uit de bovenstreek naar ons gebied u i t , om zich te Pamoeka
te vestigen. Daar eenige der hoofden zich niet hielden aan de
in 1896 door een rapat gedane uitspraken in de tusschen hen
bestaande geschillen (zie het verslag van 181*7, blz. 14), werd
in Mei 1900 overgegaan tot de afsluiting van de Tjiuendangrivier door eene adviesboot. Op 5 Augustus d. a. v. werd ter
hoofdplaats Singkel door den resident van Tapanoli en den
betrokken assistent-resident en controleur eene vergadering
gehouden met nagenoeg alle hoofden uit de Simpang Kanan en
twee hoofden uit de Simpang K i r i , niet het gevolg dat d e h a n getide geschillen werden vereffend, waarna de afsluiting der
T j i n e n d a n g werd opgeheven. In October werd opnieuw bericht
ontvangen van oneenigheden tusschen de hoofden van Batoe en
van Tandjong Mas , die zich echter later bereid verklaarden om
zich te onderwerpen aan de uitspraak van den controleur van
Singkel.
Zooals gewoonlijk was het ook in de aan Siboga en Baros
grenzende landschappen nu en dan onrustig. Door onze tusschenkomst werden vijandelijkheden tusscnen de koeria Ilir en de
k a m p o n g Bariugin voorkomen. Van de radja's van Si K a h o e ,
Soega Soega eu Nai Pospos, die zich ter zake van een grensgescbil tot het bestuur hadden gewend . weigerden de beide
eerstgenoeniden zich aan de gedane uitspraak te onderwerpen ,
waarop zy elkaar beoorloogden en daardoor den afvoer van boschproducten en den handel stremden. In eene te Baros gehouden
vergadering met gouvernementshoofden werd de betwiste grond
verdeeld en den beiden radja's eene boete opgelegd, welke die
van Si Kahoe dadelijk betaalde, terwijl de radja van Soega Soega
dit eerst deed , nadat hem en zijnen onderhoorigeu ons gebied
ontzegd en den bewoners der gouvernementslanden verboden
was de passar van Soega- Soega te bezoeken.
Ten aanzien van de aan den bovenloop der Rokkan-rivier
gelegen staatjes werd in November 1900 gevolg gegeven aan
het voornemen (zie vorig verslag . blz. 20) om een controleur
te belasten met een onderzoek naar de tegenwoordige toestanden
en verhoudingen aldaar. Reeds eerder was gebleken dat de zich
noemende j a n g di pertoean besar MOHAMAD SAI.EII, die in 1899
zijne opwachting bij den assistent-resident van Benskalis had
g e m a a k t en verzocht had als radja van Rokkan IV Kotta te
worden erkend en bevestigd , niet overeenkomstig de adat tot
hoofd van dat landschap was gekozen, zoodat v a n zijne e r k e n n i n g
door het (louverneinent nog geen sprake kan zu'n. D u n ' o n
AIIIDIN van Tatnboesei keerde van zijne reis naar Mekka en Turkije
t e r u g en bevindt zich in Perak. Hn' heeft zijn voornemen te
k e n n e n gegeven om weder naar zijn land t e r u g te keeren, doch
hem is van bestuurswege medegedeeld dat daartoe geen verg i m u i n g zal worden verleend . terwijl maatregelen zijn genomen
om hem den terugkeer te beletten.
De in de bovenstrekeu van het Kampar-stroomgebied gelegen

Viel in de onder geregeld bestuur staande streken op den
vasten wal van dit gouvernement over de veiligheid van personen
'. en goederen over het algemeen niet te k l a g e n , de politieke toestand was er mede b e v r e d i g e n d ; alleen in sommige streken van
, de residentie Tapanoli was meermalen een krachtig en beleidvol
optreden van het bestuur noodig om verstoring van rust en orde
te voorkomen. Zoo was in het begin van 190O een geschil ontstaan tusschen Hoeta Dolok en het buiten het gouvernements\ gebied gelegen landschap Si Rait (Oeloean) over het recht om
' in de uitwatering van het Toba-meer te visschen. Spoedige
tusschenkomst van het bestuur voorkwam eene b o t s i n g , doch
de hoofden van Si R a i t , ofschoon zich eerst aan de beslissing
van het bestuur onderworpen hebbende , weigerden ten slotte
zich daaraan te houden. H u n werd toen te kennen gegeven dat
het gouvernementsgebied voor hen en hunne onderhoorigen gesloten zou blijven totdat zij h u n n e verbintenis zouden hebben
nagekomen. Eene andere q u a e s t i e , de bewerking van sawahs
aan den voet van den Dolok Badak betreffende en waarin zich
alle hoofden van Loemban Bariugin (Sipoholon) mengden , had
een formeeleu strijd ten g e v o l g e , waarin drie gewonden vielen,
van wie er één overleed. De strijd eindigde eerst nadat de hoofden
geïnterneerd waren. De zaak was nog in onderzoek.
Van de zijde der niet onder geregeld bestuur staande Battaks
werden overigens in Tapanoli weinig moeielükheden ondervonden.
Wed is waar gaven de radja's wel eens blijken van een minder
vriendschappelijken geest, doch ook thans weder was de oorzaak
. te WQten aan handelingen vau lieden uit ons gebied. In l u t
'. algemeen echter toonen de hoofden in dergelijke zaken geneigdI beid om in overleg met het bestuur te willen h a n d e l e n , zoodat
h e t dan ook vaak gelukte hen te bevredigen. De radja's van
j Djandi Matogoe en Oerat (Samosir) boden hunne verontschuldigingen aan den vertegenwoordiger van het Gouvernement te

'l V:in den etgenMjken SIN<;A UAXSABADJI (verc. laatstelijk liet verslag
vau 1899, bis. -i>) wi nl niets vernomen. Hij hield zich rustig' in Dairi
(bovenlanden ran Singkel) op.

*) in ile beide vorige verslagen was alleen sprake van liet landschap
IV Kotta di Moedik. Sedert is echter gebleken dat dit landschap een complex
— de zoogerminde VIII Kotta — vormt met een ander, de IV Kotta di Ilir.
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Buiige aan, de eerste wegens het in het blok zetten van een
gonrernementaonderdaan, de andere wegens bet rooven van
twee vrouwen uit Si llonibing. Alleen «ie radja van Linioes
(Nai Po»pos), die zich schuldig had gemaakt aan mensehenroof

jegens Pagaran Lamboeng (Hoerlang Tonga), tnet welks bewonera hij eene oude veete schijnt te hebben, gaf weinig gehoor
aan aanmaningen van bestuurswege om zich rustig te houden.

Omtrent de in 1899 in de Padangsche Bovenlanden voorloopig
onder bestuurstoe/.icht gebrachte landschappen V Kotta, Kaïnpar
en Tambang-Tarantang aan de Boven-Kainpar, op welker deflnitieve inlijving bij het gouverneiuentsgebied gerekend is bij de
Indische begrooting van 1901, wordt gemeld dat de veiligheid
er weinig te wenschen overliet en dat de voor den aanleg van
wegen gevorderde heerendiensten er /.onder bezwaar verricht
werden, all gevolg waarvan reeds gereed was gekomen een 4a 5
M. breede weg, niet de noodige bruggen, tnaêchen Koewo en
Bangkinang, over een afstand van ruim ij paal.
Met den waarnemenden bestuurder van het landschap Troeraon
werd in Augustus 1900 overeengekomen dat voortaan, ter voorkoming van klachten omtrent de uitbetaling aan de onder hem
staande hoofden van de hun toekomende aandeelen in de schadeloosstelling wegens den afstand van het opiummid lel (verg.
blz. 28 van het vorig verslag), eene door alle deelgerechtigdeu
eteekende quitantie zou worden afgegeven aan den controleur,
'egen de t. a. p. bedoelde toelating van uit Atjeh afkomstige
prauwen, niet voorzien van eene van bestuurswege aldaar afgegeven pas, ter reede van Troemon, waardoor de in Atjeh werkende scheepvaartregeling wordt ontdoken en de heffing der
tolrechten aldaar in gevaar wordt gebracht, bleek door den
waarnemenden bestuurder niet op afdoende wijze te worden
gewaakt. In verband daarmede is er voorloopig toe overgegaan
(Juni 1900) om Troemon niet meer te laten aandoen door de
stoomschepen der Koninklijke Paketvaartinaatschappij.
Het eiland Nias, en meer bepaaldelijk Midden-Nias waar vele
stations van het Bijusche zendingsgenootschap gevestigd zijn,
was in 1900 herhaaldelijk het tooneel van plundering en koppensnellen. In April werd de kampong Hili Weta, in de nabijheid van het zendingsstation Hoemene, overvallen door een
aantal kwaadwilligen, die eene vrouw en drie kindereu wegvoerden , en in dezelfde maand werden aan het zeestrand tusschen de kleine en de groote Gido-rivier vyf personen door
eene p. ui. 20 man sterke bende uit het landschap Maziugo
(Zuid-Nias) aangevallen en gesneld. In Mei d. a. v. werd de
bezuiden het zendiugsstation Lolowoea gelegen kampong Simandene , onder aanvoering van een zekeren BALOHALO — waarschijnlijk dezelfde die in Hili Weta mensehenroof pleegde — aangevallen , waarbij twee personen gesneld, vijf vrouwen als gevangenen niedegevoerd en alle goederen geroofd werden. Ter bescherming van het goedgezinde deel der bevolking werden sedert
Juni door de bezetting van Goenoeng Sitoli militaire patrouilles
uitgezonden , welke maatregel echter voorshands niet aan het
doel heeft beantwoord, daar het patrouilleeren tot dusver ook
onder de goedgezinden angst en wantrouwen verwekte. Ten
einde te voorkomen dat door de ongeregeldheden , welke waarschijnlijk het gevolg zouden zijn van eene in December 1900
plaats gehad hebbende roof- en moordpartij , de zendingsstations
Hoemene en Soengei Adoe zouden worden verontrust, trachtte
de controleur van Nias den aanlegger. een zekeren Si TAHBABU
uit de kampong Hili Badaloe, in hechtenis te nemen , hetgeen
evenwel niet mocht gelukken , daar deze zich door de vlucht
had gered. Ook uit Zuid-Nias werd wederom bericht ontvangen
van onderlinge veeten en gevechten. Zoo trok een deel der bevolking, naar aanleiding van een geschil over de verkiezing
van een hoofd, uit de kampong Hili Tamajama weg en vestigde
zich op het terrein waar vroeger Orahili lag . doch dat sedert
1863, na eene tuchtiging van deze kampong door het Gouvernenient, verlaten was. Pogingen om het geschil in der minne
te schikken , mislukten.
De toestand op de Mentawei-eilanden bleef verre van gunstig.
Op het eiland Siberoet werd een Maleische tolk door de inlanders
vermoord . terwijl in de Sibelaboe-baai op Noord-Pagei de lading
van eene Chineesehe prauw gerooid werd , welke lading echter
vuur een groot deel werd teruggegeven tijdens een der reizen van
den controleur van Loeboeq Begaloeng met het gouvernementsBtoomschip Zwaluw. Ten einde in den toestand verbetering te
brengen en den postbouder te Si Oban zooveel doenlijk te beschermen tegen aanvallen als die waaraan hij in 1899 had
blootgestaan (verg. vorig verslag, blz. 28), is in Juli 1900, bij
•wijze van tijdelijken maatregel, een korps gewapende politie-
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dienaren , sterk één inlandsch sergeant, een inlaudsch korporaal
en 20 politiedienaren te zijner beschikking gesteld , terwijl het
voorts in het plan ligt het geheide etablissement te genoemder
plaatse met eene ijzerdraadversperring te omgeven.
Op Mohurumedaausch godsdienstig gebied vielen geen bijzondere bewegingen waar te nemen. Onder de „permaliins" in
de afdeeling Toba en Silindoug bestaat eene zucht om zich van
de oorspronkelijke leer af te scheiden en nieuwe leerstellingen
op te werpen , waardoor verdeeldheid onder de sekte is ontstaun en zich reeds vier of vijf soorten TUI „permaliins" schijnen
gevormd te hebben, die natuurlijk met elkander niets temaken
willen hebben. Gaat dit zoo voort, dan zal de sekte bare kracht,
zoo zij die al bezat, geheel verliezen en zal in haar geen ernstig
gevaar te duchten EJjn. Hare leden zijn trouwens reeds veel
handelbaarder geworden, met uitzondering evenwel van hen,
die vich in Batoe Moror (Si Torang) ophouden; deze bleven ,
ook na de politieke verbanning van hun leider OMPOE BAKNIT
(zie vorig verslag, blz. 28), alle aanraking met het bestuur vermijden en onttrekken zich aan alle van bestuurswege opgelegde
diensten. In sommige streken der residentie Tapanoli wonnen
zoowel het Christendom als de Islam veld. Het aantal Mekkagangers was in 1900 dubbel zoo groot als in 1899, toen het
echter buitengewoon gering was geweest.
De staat der volksgezondheid was in Tapanoli minder guustig;
elders in het gewest echter vrij bevredigend.
De veestapel had niet van ernstige ziekten te lijden.
De handel ondervond veel nadeel van de stijging der prijzen
van invoerartikelen en de daling van die der uitgevoerde boschproducten: de binnenlandsche omzet was overigens niet ongunstig.
De rijstoogst viel gunstiger uit dan in 1899, doch was nietteinin in sommige afdeelingen onvoldoende voor de behoefte;
intusschen kon aldaar met kleinere invoeren dan gewoonlijk
worden volstaan. De koffiecultunr ging achteruit. Voor de
suiker, in de Padangsche Bovenlanden uit riet en elders uit
den arènpalm bereid, werden goede prijzen bedongen, evenals
voor de Paijakombo-tabak. De gambierhandel, eveneens voornamelijk in Paijakombo gedreven, leverde bevredigende uitkomsten. De klapperteelt blijft nog altijd de geliefkoosde cultuur;
de uitvoer van copra was dan ook in 1900 weder vrij belangrijk.
Met de inzameling van boschproducten werd. vooral in het
begin van het jaar, vrij wat verdiend. In Tapanoli, inzonderheid in Natal. bleef men zich toeleggen op de teelt van
getal ï-pertja.
§6.

Benkoelen.

Op politiek gebied vielen geen belangrijke gebeurtenissen
voor. De meermalen voorkomende geschillen met de bevolking
der buitsu het gouvernementsgebied gelegen landschappen op
de oostelijke grenzen van het gewest over de inzameling van
boschproducten werden door tusschenkomst van het bestuur
weder in der minne geschikt. Volgens ingekomen berichten zou
in 'iet landschap Korintji reeds geruimen tijd tusschen eenige
doesoens worden gevochten.
Van uitbreiding van den Islam werd niets vernomen.
Hoewel ter hoofdplaats Benkoelen, als gevolg van het steeds
aangroeiend vreemdelingenverkeer, eenige toeneming van het
aantal misdrijven viel op te merken, gaf de veiligheid van personen en goederen over 't algemeen weinig stof tot klagen.
De gezondheidstoestand was niet zeer bevredigend. Vooral
koortsen kwamen veel voor.
Het handelsverkeer nam toe, waartoe ook de werkzaamheden
van particulieren op het gebied van niijnoutginning bijdroegen.
Met verbetering van het wegennet werd geregeld voortgedaan.
In de meeste afdeelingen was de rijstoogst bevredigend, in
Laas zelfs overvloedig, in Mokko Mokko daarentegen waren de
uitkomsten door verschillende oorzaken belangrijk geringer dau
in vorige jaren. Van de koflieteelt werd in sommige streken
minder werk gemaakt dan vroeger; over het geheel bleef zij
nochtans vry wel stationuair. De caoutchouceultuur in de afdeeling Manna onderging wederom uitbreiding, doch de aanplantingen zijn bijna alle nog te jong om reeds product te
leveren. Van de inzameling van boschproducten werd, in verband met de hooge prijzen, wederom zeer veel werk gemaakt;
vooral de uitvoer van rottan nam belangrijk toe.
Onder de nog zeer onbeschaafde bevolking van het tot dit
gewest behoorende eiland Eugano neemt-, door eigenaardige
toestanden, het zielental steeds af. Om zoo mogelijk hierin
verbetering te brengen, zijn in Februari jl., voorloopig op
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tijdelijken voet, eenige maatregelen genomen. I len controleur
van Ben koelen is opgedragen liet eiland veelvuldiger t e bezoeken,
en om gestadig leiding aan de bevolking te g e v e n , is een intelligeut inlander als opziener op E n g a n o geplaatst, terwijl voorts
ook eene inlandsobe vroedvrouw derwaarts is gedetacheerd.

| 7. Lampong$ehe DiitricteH,
Ook in 1900 viel noch op politiek, noch op Mohannnedaansch
godsdienstig gebied iets bijzonders voor, terwijl de veiligheid
van personen en goedereu ook thans weder weinig te wenst hen
overliet. Het aantal bedevaartgangers was iets grooter dan in
1899, hetgeen wordt toegeschreven aan de gunstige geldelijke
uitkomsten van den peperoogst.
Hoewel in de afdeelingen Toelang Ba w a n g , Sepoetih en
Semangka veel gevallen van mazelen voorkwamen, kon de g e zondheidstoestand in de binnenlanden over het algemeen bevredigend worden genoemd. Op de hoofdplaats Telok Betong
heerschten echter inheemsche koortsen en malaria in hevige
mate. Van veeziekten werd niets vernomen.
De uitkomsten van den rijstoogst gaven reden t o t tevredenheid. Ook de peper leverde eene bevredigende opbrengst. De
buitengewoon hooge prijzen, zoowel van witte als van zwarte
p e p e r , maakten dat de bevolking aanzienlijke winsten in handen
k r e e g , in verband waarmede de handel nog levendiger was dan
in 1899. E r wordt tegenwoordig minder dan vroeger gebruik
gemaakt van de tusschenkomst van Palembangsehe handelaren ,
waardoor ingevoerde a r t i k e l e n , a l s : lijnwaden , rijst, petroleum,
enz., zeer in prijs zijn gedaald.

§ 8. PaUmbang.
In het ouder rechtstreekscli bestuur staande gedeelte van dit
gewest viel op politiek gebied niets bijzonders voor. I n het
leeurijk Djambi bleef de in 't vorig verslag (blz. 29) beschreven
toestand van regeeringloosheid aanhouden. Voor de verheffing
van den pangerau ratoe (aangewezen opvolger in het bestuur)
tot sultan was als voorwaarde gesteld de onderwerping van zijn
v a d e r , den ex-sultan TAHA, en diens ouderen broeder pangerau
DIPA NEGARA; deze voorwaarde werd niet vervuld, daar deze
beide grooten, volgens eene in Maart 1900 door den resident
ontvangen mededeeling van den soesoehoenan (dat is de in 't
laatst van 1890 van zijne waardigheid ontheven s u l t a n ) , op
grond van een vroeger gezworen eed weigerden een vertegenwoordiger van het Gouvernement te ontmoeten. De resident gat
toen aan den soesoehoenan te k e n n e n , d a t , nu aan de gestelde
voorwaarde niet was v o l d a a n , niet kon worden overgegaan tot.
de verheffing van den p a n g e r a u r a t o e , en een ander t o t sultan
zou moeten worden a a n g e w e z e n ; naar aanleiding hiervan weid
in het begin van November d.a.v. bericht ontvangen d a t in eene
vergadering van landsgrooten tot sultan was verkozen pangeran
adipati ASTBA NIXGRAT , zoon van den in 1885 overleden sultan
MOHAM.U) MAIIILDIN, die echter weldra bleek niet geneigd te zyn
om als zoodanig op te treden I n eene daarop door den ex-sultan
TAHA belegde vergadering, die slechts door enkele g r o o t e n .
waaronder n o g niet eens de voornaamste, werd bijgewoond,
werd pangeran PBABOB NEGARA , een oudere broeder van den
genoemden pangeran a d i p a t i , tot sultan verkozen, van welke
verkiezing eveneens kennis werd gegeven aan het bestuur. Daartoe
uitgenoodigd maakte pangeran 1'KABOI: NEGARA in December zijne
opwachting bij den r e s i d e n t , bij welke gelegenheid dien groote
en den hem vergezel lenden hoofden werd medegedeeld, dat de
verkiezing van een sultan moet geschieden in tegenwoordigheid
van den resident en door alle t o t de keuze gerechtigde grooten
en hoofden, opdat de zekerheid besta dat het sultansgezag niet
s k e h t s in schijn , gelijk t o t d u s v e r , doch in werkelijkheid door den
gekozene zal worden uitgeoefend. In verband hiermede werden
door den resident bij een aan den afgetreden sultan gericht
schrijven bedoelde grooten en hoofden , waarouder in de eerste
plaats TAHA en DIPA NEGARA, opgeroepen om op den (iden F e -

bruari 1901 te Djambi te verschijnen. Geen van beiden gaf echter
aan de oproeping gehoor, terwijl ook de andere landsgrooten
niet verschenen. I n verband m e t den hierdoor duidelijk gebleken
onwil van de voornaamste Djambische grooten om zich n a a r het
verlangen van het G o u v e r n e m e n t te s c h i k k e n , werd daarop
m a c h t i g i n g verleend t o t tndelijke bezetting van Moeara Tambesi
(de uitmonding der Tambesi in de Batang H a r i - of Djambi-rivier),
ten einde het verkrijgen van directe aanrakingen m e t de verschillende hoofden aan de Boven-Batang Hari en Boven-Tanibesi

te vergemakkelijken en tevens aan verdere onderhandelingen
den noodigen steun te verleenen. De bezetting had op IS Maart jl.
plaats, zonder dat er iets bijzonders voorviel. Ook bij een verkeniiingstocht van het Hottieljevaartuig Ce/ram en den hekwieU
stoomer Tcmiang naar de Boven-Batang Hari in December te
voren werd van hoofden noch bevolking eenige overlast ondervonden. Ten einde alle (zij het opzettelijk opgeworpen) misverstand omtrent de wenschen van het Gouvernement weg te nemen ,
werd voorts onder dagteekening van 27 Februari j l . door den
Gouverneur-Generaal een schrijven tot den soesoehoenan g e r i c h t ,
waarbij nogmaals uitdrukkelijk werd te kennen gegeven, dat het
bestuur van Djambi niet geregeld kan worden zoolang sommige
der voornaamste vorstentelgen h u n n e opwachting bij den vertegenwoordiger van het Gouvernement niet hebben g e m a a k t , e n
d a t , zoolang dit niet geschied zal zijn , het bestuur over het
landschap geheel bij den resident zal berusten.
Ook in het verslagjaar hieven de gewone klachten over k n e velary van vorstentelgen in de bovenlanden niet uit. H e t o n t breken van alle centraal gezag maakte het h u n gemakkelijk
zich op kosten van de mindere hoofden en bevolking te verrijken.
Buiten Djambi was het in het gewest niet de veiligheid van
personen en goederen over het algemeen , de omstandigheden
in aanmerking g e n o m e n , niet ongunstig gesteld; volgens het
g e w e s t ' l y k verslag ging de afdeeling O g a n , K o i u m e r i n g l l i r en
Blidah in dit opzicht belangrijk vooruit. Veediefstallen werden
thans speciaal uit de Pasoemah-landeu veelvuldig gerapporteerd
maar kwamen elders zelden voor.
De Islam breidt zich gestadig uit onder de nog heideusche
bevolking der boveustreken en onder de Koeboes. H e t aantal
ter bedevaart vertrokken personen was ruim driemaal zoo groot
als in 1899, toen het echter buitengewoon gering w a s ; vooral
in Djambi was de vermeerdering aanzienlijk.
De gezondheidstoestand was in het rechtstreeks bestuurd gebied
over het algemeen gunstig of althans bevredigend t e n o e m e n ,
behalve in de afdeeling Tebing T i n g g i , waar de weersgesteldheid er een ongunstigen invloed op uitoefende. I n Djambi WM
het te dezeu aanzien verre van gunstig gesteld: behalve van
moeraskoortsen had men er veel van kwaadaardige buikziekte
te lijden.
I n een tweetal afdeeliiigen werden veeziekten geconstateerd,
die echter geen e r n s t i g karakter vertoonden.
Tegenover eene vermeerdering van invoerrechten, op eene toeneming van het verkeer met buiten het tolgebied gelegen havens
w y z e n d e , stond ter hoofdplaats Palembang eene vermindering
van uitvoerrecht, voornamelijk ten gevolge van minderen koffieuitvoer. De biuneiilandsche handel was over het geheel genomen
levendig.
De rijstoogst slaagde over het algemeen b e v r e d i g e n d : voor
zoover het gewas langs de rivieroevers s t o n d , ging het vaak
(vooral in Djambi) verloren door hoogen waterstand. De kofiiecultuur ging er niet op vooruit: in verband met de lage prijzen
werden vele Liberia-aanplantingen geheel verwaarloosd. De uitvoer van tabak en kapok was geringer dan in 1899; benzoë
(in Moesi-Ilir van beteekenis) en katoen gaven goede uitkomsten.
De inzameling van boschproduetcu bleef een voornaam middel
van bestaan in dit gewest.
I n sommige takken van inlandsehe nijverheid wordt langzame
achteruitgang o p g e m e r k t : zoo heeft de meubelmakerij te lijden
van invoer uit .lava, de weefindustrie door concurrentie van
Europeeseh fabrikaat.
De jeugdige mn'nindustrie gaat voort zich geleidelijk te o n t wikkeien. Naar aanleiding van dagbladberichten omtrent ongewenschte t o e s t a n d e n , die op het eoncessieterrein der mijn bouwmaatschappij t Redjan g L e b o n g ' ' zouden heersenen . deed de
Indische lïegeering door den inspecteur van den burgerlijken
geneeskundigen dienst en een ambtenaar TOOT Chineesche zaken
een onderzoek i n s t e l l e n ; h u i s v e s t i n g , voeding en geneesknndige verpleging der contractkoelies bleken inderdaad niet aan
de eischeu te voldoen. In verband daarmede is de betrokken
directie op de geconstateerde gebreken gewezen en aangeschreven om de noodige maatregelen tot verbetering te n e m e n . De
aandacht van het gewestelijk bestuur blijft op deze aangelegenbeid gevestigd.
§ 9.

Oostkust run

Sumatra,

In de zelfbesturende landschappen , waaruit d i t gewest voor
het overgroote deel b e s t a a t , kon in 1900 de politieke toestand
over het algemeen gunstig worden genoemd.
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In Siak kwam eene verzoening tot itand tnasehen den sultan
en diens halfbroeder Toaoxoi BAOOBS. Sedert ontvangt deze laatete
vanwege iien inltaneene maandeUjkaohe toelage . welke hem door
tasschenkomst van den assistent-resident van Bengkalis wordt
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van t h a n s geen sprake meer was en elke reden tot ontevredenheid
was opgeheven, bleef «Ie houding dier hoofden weinig behoorlijk,
terwijl bleek dat zij op allerlei wijzen verzet tegen den sultan
trachtten u i t te lokken en enkele lieden hadden aangezet om
bij het bestuur klachten tegen den vorst in te brengen. E r
is een onderzoek ingesteld ter beantwoording van de vraag in
hoever er aanleiding bestaat om deze hoofden gerechtelijk t e
vervolgen, doch in elk geval zullen zij u i t hunne betrekking
moeten worden ontslagen daar samenwerking met den sultan
door het gebeurde onmogelijk is geworden. Aangezien de jaarlijksche uitkeeringen, welke in 1886 bij de wederinvoeriug van
een geregeld inlandsch bestuur in Assahan aan den sultan en
de landsgrooten werden toegekend, niet meer voldoende konden
worden geacht om hen in staat te stellen om overeenkomstig
hun r a n g te leven, zijn die uitkeeriugen met i n g a n g van 1
J a n u a r i 1901 verhoogd.
In de Maleische landschappen van de afdeeling liatoe Bara
was de politieke toestand gunstig. H e t hoofd vau P a s e s i r w e r d ,
op zijn verzoek, wegens voortdurende ziekelijkheid eervol o n t slagen; zijn aangewezen opvolger is minderjarig, waarom het
bestuur tijdelijk aan zijn neef is opgedragen. De datoek van
Lima Poeloeh overleed in November 1900 en werd vervangen
door zijn oudsten zoon, die den titel van maharadja SKI ISDKA
MOEDA zal voeren. Bij eene reis door den controleur in het Battaksche landschap Tanah Djawa g e m a a k t , bleek het gezag van
den bestuurder radja MALIGAS niet erkend te worden door de
hoofden van Dolok Pariboean. Hij verzocht vergunning om hen
desnoods met geweld tot onderwerping te b r e n g e n , doch stierf
k o r t daarna. Zijn oudste zoon, die voorloopig met het bestuur
belast i s , zal trachten de bedoelde hoofden tot rede te brengen.
Bij het onderzoek der tusschen de landschappen P a d a n g , Raja,
Siantar en Panei gerezen grensgeschillen (verg. vorig verslag,
blz. 30) kon geen der hoofden voldoende bewijzen voor de rechtmatigheid zijner aanspraken bijbrengen en werd te vergeefs
beproefd de quaesties door de belanghebbenden in der minne
te doen schikken. De regeling der grenzen zal thans op verzoek
der partijen door den resident geschieden. De verhouding van

uitbetaald.
In Panei moeit de resident in de zaken ingrijpen om tever>
boeden d a t , tijdens de ziekte van den r a d j a , diens jongere
half broeder. eene minder gewensehte persoonlijkheid, zich de
waarneming van het gezag aanmatigde. Onder toezicht van
den controleur werden daarom tijdelijk met het bestuur belast
de radja moeda en de gezamenlijke leden van den karapatan ,
welke interimaire t o e s t a n d . door het spoedig te verwachten
herstel van den radja, die zich steeds als een goed bestuurder
had doen k e n n e n , bij den aanvang van 1901 vermoedelijk niet
lang meer zou behoeven te duren. In Bila kwamen enkele geschillen voor met de bevolking der Battaksche g r e u s k a m p o n g s ,
die evenwel zonder veel moeite in der minne geschikt werden.
Aan den in 1883 (zie het verslag van dat j a a r , blz. 12 en dat
van 18S4, blz. 18) uit Bila verbannen gewezen radja moeda
werd . op daartoe door den radja en de laudsgrooten gedaan
verzoek, in Februari j l . vergund naar ann land terug te keeren.
De bevolking van Panei en Bila neemt voortdurend toe door
immigratie zoowel uit het buiten ons gebied gelegen Battakgebied als uit het aangrenzende Kotta P i n a n g . Het inlandsch
bestuur van laatstgenoemd staatje bleef voel te wenschen overlaten . en verbetering is niet te verwachten zoolang de tegeunroordige jang di pertoean het gezag in handen heeft. Een door
hem gedaan verzoek om den radja moeda, met wien hij steeds
in onmin leeft, als zoodanig te o n t s l a a n , werd afgewezen, omdat de ingebrachte beschuldigingen niet bewezen waren en het
bovendien niet wenschelijk scheen door de verwijdering van dat
hoofd den radja nog meer de vrije hand te laten. Onlangs verklaarde de radja voornemens te zijn afstand te doen van het
gezag ten behoeve van zgn zoon , zoodra deze in staat zou zijn
om het bestuur te voeren , hetgeen echter eerst over een paar
jaren het geval zal zijn.
In Boven-Koealoe ontstonden o n l u s t e n , die een oogenblik
dreigden een ernstig karakter aan te n e m e n . maar gelukkig TOXGKOE MAHAKADJA MOEDA van P a d a n g tot het bestuur bleef
spoedig bedwongen konden worden. Oorzaak daarvan was het uitstekend, terwijl ook over TONGKOB BAXDAIIARA POETRA, radja
optreden van den reeds in § 4 vermelden GOEROE A u , die zich van Bedagei, ditmaal niet viel te klagen.
in het landschap Nadolok voor het Battaksche priesterhoofd
I n Serdang kwamen geen gebeurtenissen van eenig belang
SlHGA MAXGAKADJA uitgaf en door volgelingen de Battaks in ! voor. De sultan van dit landschap was nog altjjd niet in staat
Koealoe tegen her inlandsch bestuur trachtte op te zetten. Zoodra j om het evenwicht in zijne financiën te herstellen.
deze partijgangers zich eenigen a a n h a n g hadden verworven,
De sultan van Deli droeg, in overleg m e t den resident, de
trokken zij naar de naburige kampongs en dwongen de bevolking behandeling der bestuurszaken tijdelijk op aan zijn oudsten zoon
zich bij hen aan te s l u i t e n : bij weigering werden de lieden be- i en aangewezen opvolger TOXGKOE BESAK AHALOBDI», die wegens
roofd en mishandeld . terwijl de verlaten woningen in de asch ! zijne goede eigenschappen zeer gezien is. Veel verbetering heeft
werden gelegd. Bij het uitbreken van de ongeregeldheden was deze maatregel nog niet gebracht, omdat de s u l t a n , blh'kbaar
de radja afwezig en draalden de leden van den karapatan met uit vrees voor vermindering vau zijn gezag, nog telkens ingrijpt,
het nemen van de noodige m a a t r e g e l e n , hetgeen de kwaadwil- waartegen zjjn plaatsvervanger zich moeielijk kan verzetten. De
ligen gelegenheid gaf om h u n strooptocht voorloopig ongestraft : aanmatigende houding door enkele hoofden der hoogvlakte a a n voort te zetten. Toen de controleur bericht van het gebeurde ! genomen tegen twee Delisehe landsgrooten, die zij van overtreontving en de j a n g di pertoean op zijn verzoek dadelijk naar ding iler adat en inbreuk op h u n n e reebten beschuldigden (verg.
zijn land t e r u g k e e r d e , was de rust spoedig hersteld. Een detache- I 8 4 hiervóór), deed een oogenblik vrees voor rustverstoring
m e n t gewapende politiedienareu , versterkt door oppassers van , o n t s t a a n , maar heeft verder geen gevolgen gehad.
Assahan en Koealoe, slaagde e r , met behulp van bevolkingsDe sultan van Langkat bleef zich een Hink en verstandig
patrouilles . in een deel der bende te omsingelen en gevangen bestuurder t o o n e u , wien niet alleen zijn eigen b e l a n g , maar
te nemen. De aanvoerders hadden zich met de overigen uit de | ook de welvaart der bevolking zeer ter h a r t e gaat. Niettegenvoeten g e m a a k t , doch eenigen tijd later gelukte het GOEHOE A u staande dit goede voorbeeld werd van de ouderen onder de
zelf met enkele zijner medestanders te arresteeren. De bevolking ! overige hoofden nog steeds niet de gewensehte medewerking
keerde in hare kampougs terug en voor verdere rustverstoring ! ondervonden, hetgeen vooral het geval was in Boveu-Langkat,
schijnt geen vrees te bestaan. Bij onderzoek bleek dat vooral één | waar des sultans halfbroeder TONGKOE PANGKKAN het bestuur
der leden van den karapatan , een halfbroeder van den radja, i voert. Zoowel hij zelf als de mindere hoofden drijven handel in
zich aan zeer laakbare nalatigheid had schuldig g e m a a k t , bet- g e t a h , hetgeen dikwijls tot lastige quaesties met de Battaks
geen ook de anderen van doortastend optreden had teruggehou- bniten ons gebied aauleiding geeft. Hoewel hij beloofd heeft
den. I D overleg met den resident werd hij door het inlandsch dezen handel op te geven, gaat hij er toch in het geheim mede
bestuur deswege gestraft met aanhouding te Tandjong Balei voort, terwijl het moeielijk is geregeld toezicht op hem t e houden.
gedurende zes maanden.
Groote verbetering viel te constateeren in de voornamelijk door
Betoonde de radja van Koealoe veel activiteit bij het beteugelen Atjehers bewoonde Seraugdjaija-streek, w a a r de rust en veiligvan de ongeregeldheden i n zijn gebied , ook van den sultan van heid thans weinig te wenschen overlaten. Onbehoorlijke h a u d e Assahan werd bij deze gelegenheid weder alle medewerking lingen van h e t Pidië'sche hoofd TxuiOl MAXTROE GAROT, die daar
ondervonden, zoowel door het beschikbaar stellen van zijne eenigen rijd vertoefde om peper op te koopen , hadden moeielijkoppassen ais door het oproepen van zijne onderhoorigen om de heden met het inlandsch bestuur ten gevolge, waaraan echter
(grenzen te bewaken e n . zoo n o o d i g , verdere h u l p te verleenen. spoedig een einde kwam toen dat hoofd, op verzoek van den
I n het bestuur van zijn landschap ondervond hij ernstige inoeie- r e s i d e n t , naar Atjeh en onderhoorigheden werd teruggeroepen.
lijkhedin door de geheime tegenwerking van twee leden van den Bij het patrouilleeren door de militaire bezettingen van Koeala
k a r a p a t a n , die daartoe waarschijnlijk g e b r a c h t zijn door de Simpang en Seroewaij was de houding d e r bevolking steeds
vroegere bevoorrechting van des sultans hall broeder TOXGKOE r u s t i g , terwijl vau de hoofden de verlangde medewerking onderBAXDAIIARA (verg. blz. 80 van het vorig verslag). Ofschoon daar- vonden werd. A a n het verbod tegen het dragen van wapenen
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werd streng de hand gehouden en slechts zelden behoefden
overtredingen te worden gestraft. Ofschoon de toestand t h a n s
zoo gunstig i s , dat het vrij drukke verkeer van particulieren
langs den weg van Boekit Kramat naar Koeala Simpang zonder
gewapend geleide geschiedt, m a g daaruit niet worden afgeleid
dat voor a a n r a n d i n g in ' t geheel geen vrees meer behoeft te
bestaan. Wel doet h e t Langkatsche bestuur alle moeite om de
vestiging van onbetrouwbare Atjehers tegen te gaan en moeten
de hoofden der Atjehsche peperplanters zich persoonlijk borgstellen voor het rustig gedrag h u n n e r ondergeschikten, maar
toch bluft het gevaar voor gewelddadigheden daar grooter dan
in de door Maleiers bewoonde streken.
Ook in de Tamiangsche landschappen k w a m , in tegenstelling
met vroeger, rustverstoring slechts bjj uitzondering v o o r , h e t g e e n
voornamelijk te danken is aan de betere controle die op de
hoofden in Laugsar en Madjapaê't (Atjeh's Oostkust) wordt uitgeoefend. I n J a n u a r i 1 9 0 0 ' w e r d Kampong R a n t a u door eene
Atjehsche bende overvallen, terwijl zich kort daarna eene kleine
bende gewapende Gajoes in de bovenstreken van K a r a n g vert o o n d e , die echter op de nadering van eene militaire patrouille
dadelijk over de grenzen terugtrok. Verder bleef alles rustig tot
September 1900, toen een huis te Matang Seping in h e t gebied

op verbetering te bestaan sedert de bevolking hare tuinen verpacht a a n Chineezen , die meer zorg aan het onderhoud besteden. De'rijstoogst viel vrij gunstig uit. Uitgenomen in Assahan
is echter die cultuur in het gewest niet van veel beteekenis ,
zoodat groote hoeveelheden rijst van elders moeten worden b e trokken. In Siak en vooral op de tot de afdeeling Bengkalis
behoorende eilanden neemt de sagocultuur steeds toe. Uit Batoe
Bara had eenige uitvoer van copra p l a a t s ; elders in h e t gewest
is de klappercultuur niet van belang. De inzameling van bosehproducten ondervond den nadeeligen invloed van het steeds zeldzanier worden van goede getahsoorten en rottan. Van de cultuur
van getah wordt echter, zoowel door de bevolking als door enkele
Enropeesche ondernemers, in de laatste j a r e n veel werk gemaakt.
Ondanks de daling der houtprijzen, bleef de handel in hout u i t
Bengkalil afkomstig levendig, terwijl ook de uitvoer van b r a n d h o u t naar Singapore voortdurend toenam. Met het visschersbedrijf, zoowel waar het door inlanders als door Chineezen wordt
uitgeoefend, werden in 1900 over het algemeen goede zaken
gemaakt.
De veiligheid van personen en goederen bleef door de a a n wezigheid van een groot aantal vreemde werklieden op de
landbouwondernemingen , vooral in Deli, L a n g k a t en Serdang
van RADJA BANDAHABA werd overvallen en u i t g e p l u n d e r d door te wenschen overlaten.
eenige Atjehers uit Madjapaê't ouder aanvoering van den b e Met de uitbreiding van h e t wegennet en de verbetering van
ruchten BABIB A M , d i e , zooals in § 3 reeds is vermeld, op last bestaande wegen werd geregeld voortgegaan , waarbij vooral het
van het hoofd van Madjapaê't werd gedood. Over het algemeen tot staudbrengeu van een goeden verbindingsweg tusschen de
zijn de Tamiangsche hoofden niet zoo energiek d a t hun de zorg belangrijkste plaatsen, van Pangkallan Brandan in Benedenvoor de veiligheid k a n worden overgelaten, maar by aansporing L a n g k a t tot Tandjong Balei in A s s a h a n , op den voorgrond staat.
door de civiele en militaire autoriteiten worden zij steeds bereid De weg van Tandjong Poera naar P a n g k a l l a n Brandan kwam
gevonden t o t medewerking. Ook de bevolking geeft blijk de voor een groot deel gereed, terwijl een w e g van Medan n a a r
zorg van het bestuur te waardeeren, en van haar zijn geen Perbaoengan ontworpen werd. E e n geschikt tracé werd gevonden
moeielijkheden te duchten zoolang zij door ons tegen de a a n - voor den aanleg van een karreweg van Medan over den Tjingkemvallen van kwaadwilligen wordt beschermd. Met h e t patrouil- pas naar de Battaksche h o o g v l a k t e , die zoowel voor militaire
leeren door de bezettingen van Koeala S i m p a n g en Seroewaij doeleinden als voor de ontwikkeling v a n het land van groot
zal dan ook n o g geruimen tyd op denzelfden voet moeten belang k a n zh'u. Voor de communicatie met Singapore en P i u a n g
worden voortgegaan. I n h e t bestuur over het Tamiangsche land- en tusschen de havens van h e t gewest onderling worden steeds
schap Karang werd in Maart j l . definitief voorzien , nadat g e - meer particuliere stoomschepen in de vaart gebracht.
bleken was d a t de gezindheid van de betrokken hoofden en beOp godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor.
volking zich gewijzigd had ten gunste van de aanstelling t o t
De gezondheidstoestand was in 1900, en vooral gedurende
kedjoeroean van RADJA SJI.ANG , den oudsten zoon van den in 1893 de laatste maanden van d a t j a a r , waarschijnlijk ten gevolge van
wegens openlijk verzet tegen het Gouvernement van zijne waardig- de abnormaal droge weersgesteldheid, ongunstig. De cholera
heid vervallen verklaarden kedjoeroean ToUGKOl B i s RADJA. I n eischte ongeveer 400 slachtoffers en was bij het einde des jaars
overeenstemming hiermede werd, na i n t r e k k i n g van den op RADJA nog niet verdwenen. De hoofdplaats Medan moest zelfs iu J a n u a r i j l .
SII.ANO en diens broeder RADJA OKMAE t o e g e p a s t e n m a a t r e g e l van
gedurende enkele weken besmet worden verklaard wegens h e t
politieke v e r b a n n i n g (verg. h e t verslag van 1 8 9 9 , blz. 3 0 ) , de epidemisch heerschen van deze ziekte. Ook de pokkeu en kwaadresident der Oostkust van Sumatra gemachtigd om eerstgenoemde, aardige koortsen kwamen meer voor d a n gewoonlijk.
n a eene verklaring betreffende zijne verplichtingen jegens het
W e g e n s h e t heerschen der veepest in de Straits-Settlements
Gouvernement afgelegd en beê'edigd te hebben , als kedjoeroean moest de invoer van vee uit A c h t e r - I n d i ë gedurende het geheele
van Karang te erkennen en te bevestigen. De grenzen tusschen jaar 1900 verboden blijven. Ook op de Battaksche hoogvlakte
h e t gebied van RADJA BANDAIIARA (Noordelijk B e n e d e n - T a m i a n g )
woedde de ziekte h e v i g , doch door het sluiten en bewaken van
e n het hem vroeger onderhoorige Soengei Ijoe w e r d e n , met de bergpassen gelukte het haar u i t ons gebied te weren. Mondgoedvinden van beide p a r t y e n , definitief geregeld.
en klauwzeer brak herhaaldelu'k uit onder b e t geïmporteerde
Ooor toevoeging aan de met Siak en Pelalawau gesloten poli- v e e ; door tijdig genomen maatregelen werd echter belangrn'ke
tieke contracten van door de zelfbesturen verstrekte nominatieve belemmering van h e t verkeer voorkomen.
o p g a v e n , is voorzien in eene leemte i n die c o n t r a c t e n , d i e ,
zonder de havens d e r landschappen met n a m e n te n o e m e n ,
§ 10. Riomv en onderhoorightden.
bepalen dat handelaren in de havens worden toegelaten en aldaar
verblijf mogen houden zonder voorkennis van de gouvernementsDe sultan van Lingga-Riouw en onderhoorigheden vestigde
vertegenwoordigers. ')
zich voor goed t e . P e n j i n g a t , de vroegere woonplaats van tien
U i t een oeconomiscb oogpunt valt o m t r e n t Suinatra's Oostkust o n d e r k o n i n g (rijksbestierder), met wiens functiè'n hij sedert J u l i
het volgende mede te deelen.
1899 belast is (zie vorig verslag, blz. 31). De door den resident
Het handelsverkeer bleef zeer levendig. Oe meeste tabakson- met hem gevoerde onderhandelingen betreffende een nieuw politiek
deruemingen hadden in 1900 een gunstigen oogst. In L a n g k a t contract, waarbjj verschillende andere onderwerpen, waaronder
n a m de petroleumproductie toe. De in Serdang en ook in enkele de definitieve opheffing van de waardigheid van onderkoning ,
andere landschappen door particulieren ondernomen teelt van werden besproken, leidden tot de samenstelling van eene o n t Liberia-koffie werd n o g wel hier en daar u i t g e b r e i d , maar de werp-overeenkomst, die nog b\j de Indische Regeeriug in b e vooruitzichten waren niet rooskleurig. Oe koffieaanplantiugeu handeling is.
der bevolking bleven sedert de daling der marktprijzen verwaarDe groep der Poeloe Toedjoe werd in h e t verslagjaar eenige
loosd. De peperproductie was bevredigend. I n T a m i a u g en Be- malen bezocht door den controleur v a n Tandjong P i n a u g . die
neden-Langkat breidde de bevolking hare uitgestrekte peper- o. a. een onderzoek instelde naar ontwettige heffingen en afpertuinen voortdurend u i t , terwijl zij ook in Serdang , P a d a n g en singen, waaraan de vertegenwoordiger van h e t zelfbestuur zich
Bedagei en Batoe Bara zich weer meer op deze c u l t u u r begon weder zou hebben schuldig gemaakt. De i n 't vorig verslag g e toe te leggen. Voor de nootmuskaatcultuur schijut eenig uitzicht noemde DATOI MOHAHAD JASIN' hield zich n o g steeds te Serasan
op, niettegenstaande de hem opgelegde verplichting om gedurende
') Ook aan de politieke oontnotw gesloten met de overige inlanlsche ] tien jaar op Siautan (Ananibas-eilanden) te verblijven. De houzelfbesturen in de buitenbezittingen , met uitzondering van die wier gebied ': d i n g der hoofden van den Poeloe Toedjoe - archipel was.over h e t
gelegen is in de gewesten Atjeli en nnderho nighelen , Tiuior en onderhoorig- i
algemeen bevredigend.
heden en Hali en Lombok , ten opsiebtfl waarvan het wegens eigenaardige ,
De verhouding van den soetan van Indragiri tot de landstoestanden niet wenschelijk wordt geaeht, zullen dergelijke opgaven worden '
grooten der bovenlanden was goed, doch die tot den rijksbetoegevoegd.
I l a n d e l i n g c i i d e r S t a t e n - G c n e i a a l . Bijlagen
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stuurder der benedenlanden bleef te wenschen overlaten. De
nlgemeene toestand van land en volk kon overigens, gunstig
worden genoemd.
In Februari 1901 maakte de resident tijdens eene dienstreis
naar Indragiri gebruik van den vrij hoogen waterstand in de
rivier van dien naam om een bezoek te brengen aan het buiten
onzen bestuurskring gelegen K wantan-gebied. Te Hasarab had
h\j met den jang-di-pertoean POKTIH, zich ook noemende soetan
ABIIOEIJAH, eene alleszins vriendschappelijke ontmoeting. De
indruk, dien de resident van de landstreek ontving, was zeer
gunstig ; blijkbaar geniet de bevolking grooter welvaart dan in
Indragiri.
De veiligheid van personen en goederen liet in 1900 weinig
te wenschen over.
De gezondheidstoestand wa3 over het algemeen gunstig, behalve in den Poeloe Toedjoe-archipel, waar de bevolking geteisterd
werd door koortsen, berriberri en pokken.
Eene zich nu en dan vertoonende besmettelijke ziekte onder
het vee had een goedaardig karakter.
De handel bleet stationnair.
De rijstoogst in de afdeeling Indragiri was onvoldoende voor
de behoefte, zoodat invoer, voornamelijk ten behoeve van de
landbouwondememingen, de hoofdplaats Kingat en de Chineesche
vestigingen, noodig was. De aanplantingen van gambier en peper
in Lingga-Kiouw gaan steeds achteruit; de productie was dan
ook geringer dan in 1899. De sagocultuur werd wederom uitgebreid, evenals de klapperteelt, die overal in het gewest, doch
vooral op de Poeloe Toedjoe-groep, met voordeel gedreven wordt.
De uitvoer van copra uit die eilanden bleef stijgende, hetgeen
eveneens het geval was met dien van rottan en rottanstokken
uit Kingat. Daarentegen toonde de uitvoer van getah eene
vermindering aan.
De zeevischvangst gaf bevredigende uitkomsten.
§11.

Banka en onderhoorujheden.

Na de in het vorig verslag (bis. 32) vermelde arrestatie in
Februari 1900 van de beide hoofdaanleggers van de in 1899 voorgevallen ongeregeldheden, niet namen T.IIIANO SIP TJHIT alias
LIOK NGIK en diens broeder TJIIANO SIP NG alias BONG SIK '),
kwam rustverstoring niet meer voor en kon de veiligheid van
personen en goederen weder verzekerd worden geacht. Buiten
de t. a. p. bedoelde tijdelijke uitbreiding van het korps gewapende
politiedienaren , werd dan ook geen verdere versterking van de
middelen tot handhaving van de openbare orde noodig geacht.
Ter voorkoming van ontevredenheid onder de mijnwerkers, waarvan kwaadwilligen steeds gebruik trachten Ie maken om zich
aanhang te verwerven, is het toezicht op de verschillende tusschen
het Gouvernement en den arbeider staande, voor eigen rekening
werkende Chineesche mijnkongsi's verscherpt. Bij een ingesteld
onderzoek bleek het niet wenschelijk en zelfs niet mogelijk te
breken met het stelsel van ontginning der ertslagen door tusschenkomst van deze kongsi's. Dit niet alleen op Banka, doch ook
op Billiton , Singkep en in de Straits Settlements, tot voldoening
der betrokken partijen werkende systeem toch moet, naar het
eenstemming oordeel der geraadpleegde autoriteiten, zoowel
wegens het direct toezicht op den mijuarbeid door bij den uitslag
belanghebbenden, als in het belang van de verzorging der werklieden , als het beste en meest oeconomische worden beschouwd.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend,
behalve in het district Blinjoe, waar weder vele koortsgevallen
voorkwamen. Onder de mijnwerkers nam bet aantal berriberrilijders eenigsrini toe, ofschoon het nog altijd belangrijk minder
was dan bet gemiddelde over de jaren 1890 tot en met 1898.
De voornamelijk op droge velden fladangs) gedreven rjjstboaw i
gal' bevredigende uitkomsten. Daar in het belang van de bescher- |
ming der bosschen op Banka (zie bet verslag van 1898, blz. 170) i
aan den landbouw geen uitbreiding kan worden gegeven, tracht ]
men van beatnnrswege de bevolking tot het aanleggen van de j
zooveel meer produceerende sawahs te bewegen, hetgeen vooral
in bet district Toboali reeds zeer goede resultaten heeft opgeleverd.
De hooge prezen van de peper in 1899 en 1900 leidden tot uitbreiding van den aanplant van dit gewas, terwijl ook in de
gambiercultuur, in verband met de in 1900 ingetreden prijsver') Den twee, benevens <en viertal andere l>jj de ongeregeldheden betrokken ('hineezen (van wie er echter tweo in de gevangenis overleden),
werden sedert ter dood veroordeeld, welk vonnis op 11 September 1900wad
voltrokken.
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betering, vooruitgang was waar te nemen.
De hoogere verdienste, welke de gambiercultuur opleverde,
was o. a. oorzaak dat in li'00 het aantal Mekkagangers grooter
was dan in 1899.
§ 12.

Billiton.

Op politiek noch op godsdienstig gebied viel in 1900 iets van
belang voor, terwijl de veiligheid van personen en goederen
weinig te wenschera overliet.
De gezondheidstoestand was zoowel onder de inlandsche bevolking als onder de Chineesche mijnwerkers der Billiton-Maatschappij doorgaans zeer gunstig.
De rijstoogst was grooter dan in 1899, waardoor minder rijst
van buiten behoefde ingevoerd te worden. De klapperteelt werd
gestadig uitgebreid , doch de lust voor de koffie- en de gambiercultuur nam af. Met de teelt van obi-menggala (dat als tapiocameel uitgevoerd wordt) werden bevredigende uitkomsten verkregen , evenals met de pepercultuur.
Terwijl de uitvoer van bosebproducten niet onbelangrijk afnam,
vermeerderde die van zeeproducten.
De handel, die voornamelijk op Banka, Batavia en Singapore
wordt gedreven, bleef zeer levendig.
§ 13.

Wetterafdeeling van Borneo.

In de onder ons rechtstreeksch bestuur staande gedeelten van
dit gewest viel op politiek gebied niets van belang voor; snelpartiien hadden er niet plaats. Poenan-Dajaks van de Mandei
(eene zijrivier van de Boveu-Kapoeas), die zich schuldig hadden
gemaakt aan het snellen van drie personen in het gebied der
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, werden deswege gestraft
met de betaling van weergeld en boete, terwijl de gesnelde
hoofden aan het bestuur werden uitgeleverd.
Het aan de nieuwe onderafdeeling Boven-Mahakam der evengenoemde residentie grenzende Boengiin-gebied, dat sedert
menschenheugenis door de aldaar wonende Poenan-Dajaks als
j verboden terrein (,boelin") werd beschouwd , zoodat er o. a. geen
. boschproducten mochten worden ingezameld, zou door "bemidi deling van ons bestuur voor den vrijen handel en het vrije
I verkeer worden opengesteld, zoodra de koeboe (versterking),
! die te Nanga Boengan voor het aldaar te plaatsen (onbezoldigde)
; inlandsche hoofd gebouwd werd, gereed zou zijn. 2) Aan de
openstelling is een tweeledig voorbehoud verbonden, namelijk
dat het stroomgebied van de Boven-Langan (een zijtak van de
Boengan) uitsluitend voor de Poedan-Uajaks gereserveerd bljjft,
en dat het opengestelde gebied niet toegankelijk zal zijn voor
de om hun lastig en twistziek karakter overal gehate en gevreesde Batang-Loepar Dajaks. Aan deze Dajaks is dan ook ,
voor zoover zij op Nederlandsch gebied wonen, door ons bestuur
verboden zich naar de Boengau-streek te begeven, terwijl de
radja van Serawak op daartoe gedaan verzoek een gelijk verbod
uitvaardigde voor de in zijn rijk wonende Batang Loepars.
Behalve de financieele en oeconomische voordeelen, die van
de openstelling verwacht worden (de Boengau-streek is rijk aan
boschproducten, waaronder zeer goede getah , wordt daardoor
eene onbelemmerde verbinding met de Boven-Mahakam-streek
verkregen, hetgeen om verschillende redenen niet zonder belang is.
In aansluiting aan hetgeen in het vorig verslag (blz. 33) omtrent
het verzet van de Songkong-Dajoks tegen den sultan van Sambas
is vermeld, valt thans mede te deelen dat, na afloop van de
tegen hen gemaakte excursie, hun gebied voor den handel gesloten
bleef en een drietal hunner door Dajaks van Landak en Sambas
werden gesneld, waarna zij (in September 1900) de nog verschuldigde boete aan den controleur van Sanggau voldeden en een
voorloopigen eed van trouw aflegden. In Januari jl. had vervolgens hunne verzoening met alle stammen uit de grensstreken
van Sambas, Landak en Sanggau plaats en deden zij den grooten
eed van trouw aan den sultan van eerstgenoemd landschap. Het
verzet is thans geëindigd en orde en rust in de grensstreken
zijn geheel hersteld; het verkregen resultaat wordt door den
resident vooral toegeschreven aan de goede samenwerking tusschen de inlandsche zelf bestuurders der genoemde landschappen en aan de medewerking van Serawak, waardoor het mogelijk
was het gebied der Dajaks gedurende verscheidene maanden
voor allen handel gesloten te houden.
De hoofdaanlegger van den bij Meuokong in de Boven-Melawi
') Dit waa in het begin van dit jaar het geval.
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Regeering de tot dusver gebruikelijke en zich telkens verder
uitstrekkende reizen van onze bestuursambtenaren te moeten doen
staken. De invloed van den pretendent in de Boven-Doesoen
nam sedert meer en meer toe , en breidde zich ook uit over
sommige gedeelten der benedenlanden. De bekende g e b e u r t e nissen in Kendangan van September 1809 stonden dan ook hiermede in nauw verband. ') T e n einde te trachten aan dien ongewenschten toestand een einde te maken en de Dajaksche b e volking nauwer aan ons te verbinden , werd in Mei 1'JOO besloten
de sedert 1884 niet meer gebruikelijke bezoeken te hervatten.
Reeds in Maart te voren was de resident, vergezeld d o o r l i e t
invloedrijke Siang Moeroengsche hoofd ToKJOTOOOHfl OnrooT, d e
Boven-Barito opgevaren t o t een weinig beneden de m o n d i n g
van da Soengei Menawing , bij welke gelegenheid de bevolking
allerwege blijk gaf van hare goede gezindheid. In .Juni d. a. v.
m a a k t e de assistent-resident d e r Doesoen-landen eene reis langs
het geheele bevaarbare gedeelte der r i v i e r , en w e l , ten einde
h e t vertrouwen der bevolking te w i n n e n , in een gehuurd stoomv o e r i n g v a n AMOEN LIROKNG, een P e n i h i n g - h o o f d van H o w o
vaartuigje zonder eenig gewapend geleide. H e t doel van beide
(Boven-Mahakam), s t o n d , hoofdzakelijk samengesteld u i t Dajaks reizen , de zoo lang verwaarloosde aanrakingen m e t de hoofden
van d a t hoofd en uit Sapoetang-Dajaks: ook scheen de mogelük- der Boven-Barito, vooral met de leden van h e t huis van wijlen
heid niet uitgesloten dat de Bandjermasinsche pretendent-sultan SOERAI'ATI , weder aan te k n o o p e n , werd volkomen bereikt.
GOESTI MOHAMAD SKMAN in deze zaak b e t r o k k e n was.
Evenwel maakte het achteraf den i n d r u k of de ons niet goedgeDe verhouding tusschen ons bestuur e n de verschillende i n - zinde elementen in de Boven-Doesoen , en vooral de sultanspartij ,
landsche vorsten was bevredigend. De in 1898 opgetreden pa- door die reizen eenigszins overbluft en voor h u n n e veiligheid
nembahan van Landak kwam op 27 September 1900 n a eene bevreesd waren geworden. Tengevolge van onze sedert 1884 g e kortstondige ziekte t e overlijden ; drie dagen daarna beviel zijne volgde politiek van onthouding ten aanzien van h e t bedoelde
eerste wettige vrouw van een z o o n , GOESTI ABDOEL HAMID , die
gebied s c h e e n , zooals trouwens reeds door de in 1898 n a a r
in eene door den resident belegde vergadering van landsgrooten (Jentraal-Borueo gezonden regeerings-conimissie was o p g e m e r k t ,
tot opvolger in het bestuur over Landak werd aangewezen. Bij by onze tegenstanders het denkbeeld wortel geschoten t è ' h e b b e n ,
besluit van 11 Februari jl. n". 20 werd deze aanwijzing door de dat er tusschen hen en h e t Gouvernement eene soort van overIndische Regeering goedgekeurd en bekrachtigd en tevens met eenkomst was o n t s t a a n , krachtens welke wij gehouden zouden
de waarneming der waardigheid van panenibaban gedurende de zijn om ons niet boven Moeara Laoeng in de Barito te vertoonen ,
minderjarigheid van den aangewezen opvolger belast de eerste doch die nu door ons werd verbroken. Zich in hare positie
m a n t r i , m e t name pangeran mangkoe boemi GOESTI BOEDJANG. bedreigd z i e n d e . deed die party al h e t mogelijke om verdere
Op 4 November 1900 overleed almede de in 1871 als zoodanig reizen van onze bestuursambtenaren te voorkomen , en trachtte
opgetreden toewan (heer) van Koeboe ; zijn t o t opvolger in het daarby gebruik te maken van haar toegenomen invloed , speciaal
bestuur aangewezen zoon (zie h e t verslag v a n 18S9, blz. 16) op de van ons sedert 1884 vervreemde Siang Moeroengsche
werd eenige dagen l a t e r , onder nadere goedkeuring en bekrachti- hoofden en aanzienlijken, die den pretendent vroeger onbewimging van de Regeering , door den resident bevestigd in de waardig- peld hadden verklaard bevreesd te zijn om hem te steunen ,
heid van bestuurder van het l a n d s c h a p , nadat hij de vereischte doch daar thans geheel anders over dachten. Ook was sedert
akte van verband had beëedigd , bezegeld en onderteekend.
h e t overlijden in December 1899 (zje vorig verslag, blz. 34) van
De panembahan van Tajan kwam m e t twee zijner mantri's te wijlen SoEHAPATi's zoon TOEJIENGGONÜ DJIDAN , d i e , hetzij uit eigenP o n t i a n a k rte feesten ter gelegenheid van h e t huwelijk van H . M. belang of n i e t , steeds het midden hield tusschen de sultanspartij
en h e t G o u v e r n e m e n t , en dikwijls de vijandige gezindheid van
de Koningin bijwonen.
Over de veiligheid van personen en goederen v i e l , de groote die party neutraliseerde, de band tusschen den p r e t e n d e n t en
uitgestrektheid en schaarsche bevolking van dit gewest in aan- een deel d e r SoKBAPAïi-familie hechter geworden. Vooral D.niux's
zonen h a d GOESTI MOHAMAD SEMAN aan zich weten te v e r b i n d e n ,
m e r k i n g genomen , niet te klagen.
De gezondheidstoestand der bevolking was ook in 1900 niet en o. a. RADEN X t o n , den j o n g s t e maar verstandigste , onder
zeer g u n s t i g ; de pokziekte bleef verscheidene offers eischen en t o e k e n n i n g van den titel Raden Mas Dipati Kesoema Joeda ,
geheel naar zijne h a n d weten te zetten. W a t dus de invloedrijke
nam eerst tegen h e t einde van h e t jaar m e r k b a a r af.
De algemeene toestand van den handel was minder gunstig party v a n den pretendent-sultan tengevolge van de meerbedoelde
dan in 1899 , hetgeen door den resident werd toegeschreven aan reizen t o t het besluit gekomen , dat zij m het gebied hetwelk
de daling der prijzen van „getah djeloetoeng" (zie vorig verslag . zij als 't hare beschouwde tot zelfbehoud handelend moest o p treden , hare activiteit werd n o g verhoogd door de t e r u g k o m s t
blz. 33).
De rijstoogst slaagde vrij b e v r e d i g e n d , doch h e t ingezamelde zoowel van GOESTI AESAT , die op de in h e t vorig verslag (blz.
was n o g geenszins voldoende voor de behoeften der bevolking. 34/35) beschreven wijze uit de Tan ah Boemboe-landen was v e r De klapperoogst viel minder voordeelig u i t : daarentegen gaven j a a g d , als van GOESTI ATJIL , welke laatste n i e t . zooals u n de gambier- en sago-aanplantingen goede opbrengsten. De in- vankelijk beweerd was . bij de verdrijving van GOESTI ARSAT'S
zameling van bosehproducten w a s ook in 1(J00 zeer' belangrijk, bende gesneuveld bleek t e zijn.
ofschoon niet in die mate als in h e t voorafgegane j a a r ; de uitReeds kort na de Juni-reis van den assistent-resident ontving
voeren van getah en gomdammar verminderden eenigszins, die die ambtenaar talrijke waarschuwingen van bij een matigen
van rottan namen toe. De laiidbouwonderneiningen in Sanibas toestand in de Boven-Doesoen belanghebbende personen . om de
leidden een kwijnend b e s t a a n ; in Meliouw werd in October 1900 B o v e n - B a r i t o , althans boven Prioek Tjahoe (Poeroek Tjaboe) ,
eene getah-extractieinrichting in w e r k i n g g e b r a c h t , die echter niet meer met kleine stoomschepen te bevaren , in elk geval niet
vooralsnog te kampen had met te geringen aanvoer van getah- zonder behoorlijke dekking. H e t bleek dan ook w e l d r a , d a t d e
bladeren.
ons vijandig gezinde elementen in die streken eene beweging
op t o u w gezet hadden tegen de uitbreiding van onzen direcren
De vischvangst leverde bevredigende uitkomsten.
Het aantal Mekkagangers was belangrijk grooter dan in 1899; zoo- invloed a h l a a r , en dat men doende was de Siang Moeroengsche
als gewoonlijk maakte de Islam eenige vordering onder de Dajaks. hoofden hierin te betrekken. RAI>EN NAOZH ging teH naar de
Laoeug-streek , om ook daar de hoofden over te halen tot h e t
bijwonen van eene vergadering te Moeara Djaiin , waarin m a a t § 14. Znidrr- en Onslera/derlimj ran Bomen.
regelen zouden worden beraamd tot het tegengaan der reizen
N a de in October 1884 plaats gehad hebbende beschieting van onze bestuursambtenaren. V o o r a f ' w a s , onder leiding van
door de partijgangers van den zoogenaamden sultan GrOBTi GOESTI ARSAT , reeds eene kleinere vergadering gehouden in de
op twee vrouwen gepleegden moord (zie vorig verslag, blz. 33)
legde eene volledige bekentenis af en m a a k t e daarna een einde
aan '/y'n leven; de overige schuldigen werden voor den landraud
te Sintang g e b r a c h t , terwijl aan h e n , die betrokken waren in
den moord op ToHUWMOBra BAOOM en zijne volgelingen, zware
boeten werden opgelegd.
Nog vóórdat deze zaken afgedaan w a r e n , werd de orde in de
Boven-Melawi-streek gestoord d o o r d a t , te beginnen met de maand
A u g u s t u s ' 1900, tot driemaal toe personen, d i e bosehproducten
zochten, door vreemde Dajaks werden overvallen; in het geheel
werden 6 lieden gesneld en bovendien werden er nog 2 vermist.
Om aan deze overvallen een einde te m a k e n , werd eene afdeeling
gewapende politiedienaren naar de betrokken streek gezonden,
aan welke macht h e t evenwel niet gelukte a a n r a k i n g m e t de
snellers te krijgen. Volgens een bericht van Maart j l . wareu zij
afgetrokken, doch verkeerde de bevolking n o g in o n r u s t , zoodat
een gedeelte der politiemacht er n o g moest blijven.
N a a r vermoed w e r d , was de troep snellers, die onder a a n -

M'IHAMU) SKMAN van h e t g o u v e r n e m e n t s s t o o m s c h i p Djambi,

toen

d a t vaartuig zich vertoonde bij de u i t m o n d i n g in de Uarito van
') De tenuitvoerlejrsjin;: van liet doodvonnis aan een Mgental van de
de Soengei B e n a w i n g , waaraan de vestiging van den pretendent voornaamste deelnemers aan de Kendanpansehe onlusten had op 7 Augustus
is gelegen (zie het verslag van 1884 , blz. 2 3 ) , meende de Indische j 1900 plaats en maakte op de bevolking een diepen induik.
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Klenawing-streak. Als gevolg van de vergadering te Moeara Dja&n
ver/.iiclitcii ToiocKiraaoxe DJAOAM en Toaamoaoira PASAU , l>eide
kleinzoons

VU SoKitwvn , maar van verschillende v a d e r s , aan

ons dietrictehoofd Km SAHADA* er voor te zorgen • dat voortaan
geen bestuursambtenaren zich meer hoven Prioek Tjahoe zouden

vi'itoonen. Aangezien men echter op die vergadering niet tot

afdoende resultaten k w a m , werd eene tweede groote bijeenkomst,
te houden in de Poeinbau-streek, den hoofdzetel der SoEBAPATl'l ,
noodig g e a c h t , tot het bijwonen waarvan ook de hoofden en

aanzienlijken van de Siang «loeroeng-en Laoeng-atreken werden
o p g e w e k t Inderdaad kwamen verscheidene Siang Moeroeugsche

hoofden voor dat «loei de Barito afzakken, zonder onedistrictshooid KIAI SAHADII daarin tekennen . en ondanks dat hij op last
van den assistent-resident pan MoearaTeweh, h u n had doen weten,
dat bet grootendeels van hunne houding zou afhangen, hoe beslist

zou worden op een door hen aan dien ambtenaar gericht verzoek
om aan Maleische handelaars en inzamelaars van bosebproducten
te verbieden de Barito boven Moeara Koenji te bereizen, terwijl
hun ook was a a n g e z e g d , dat voor eene behandeling van hun
verzoek in ieder geval eene samenkomst niet den assistent-resid e n t noodzakelijk was, heizij t e Moeara Laoeng, hetzij te Prioek
Tjahoe. De Siang Moeroeugsche hoofden geraakten daardoor in
eene moeieljjke positie. Ken paar h u n n e r gingen terug zouder
den pretendent ontmoet te h e b b e n ; de anderen hadden wel eene
ontmoeting met Gozen MOHAYAD SKMAN , doeli de grootè Boembansche vergadering ging niet door, naar het h e e t t e , wegens
slechte voorteekens. Zonder toestemming van den pretendent
durfden de Siang Moeroeugsche hoofden echter ook geene bijeenkomst met den assistent-resident te h o u d e n , en deze toestemming schijnt te zijn geweigerd, d a a r , eveneens onder voorwendsel van slechte v o o r t eek en s , h e t verlangen tot zulk eene
bijeenkomst niet werd te k e n n e n gegeven. Hoewel sedert geen
bepaalde feitelijkheden tegen het Gouvernement p l a a t s h a d d e n ,
leverden de kort achter elkaar gepleegde moordaanslagen op
KIAI SAHADAH en op het voormalig districtshoofd v a n Katingan ,
Hadji KIAI MOHAXAD S m u l , welke beide personen ons van veel
dienst zijn tot bet verkrijgen van aanrakingen met hoofden en
bevolking der Hoven-Parito-streken , het bewijs dat de vijandige
stemming in de Poven-Doesoen bleef voortbestaan.
Had uien na al het voorafgaande mogen v e r w a c h t e n , dat bij
eene volgende reis van den assistent-resident vijandelijkheden
zouden worden gepleegd , hetgeen nog waarschijnlijker werd do >r
de gebleken verlevendiging van den smokkelhandel in kruit en
vuurwapenen , niettemin liep een in het laatst van December
door dien a m b t e n a a r , met eene dekking van 25 m a n onder een
officier, per gouveruementsstoomer Barito gemaakte tocht af
zonder dat er een schot viel. Ook op deze reis kwam de
assistent-resident in a a n r a k i n g met talrijke leden van de SOERAï'ATi-familie, ook met den ons twijfelachtig gezinden TOEMKNGOOVO DJADAM , die door den pretendent-sultan er aan herinnerd
was geworden dat in 1859 zijn grootvader het oorlogsschip Onrust
had afgeloopeu, doch hij zelf'nog geene blijken had gegeven
van zijne aanhankelijkheid aan het voormalig vorstenhuis. Zelfs
had hij de hem in J u n i uitgereikte Nederlandsche vlag voor
zijne w o n i n g geplant. 11AIH:N N A O H was echter nog niet tot eene
ontmoeting met onzen ambtenaar te bewegen . ook niet bij gelegenbeid van eene a n d e r e , in h e t begin van Februari 1901 gemaakte , eveneens zouder stoornis afgeloopeu reis, niettegenstaande kort voor dien tocht bericht was ingekomen dat hij t o t e e n e
samenkomst geneigd zou zijn. Doch eene week nadat de assistentresident op zijne standplaats was teruggekeerd , liet PAPEN NAOKN
hem weten , dat hij gaarne eene samenkomst te Moeara Laoeng
niet hem zou hebben. H e t besluit tot dezen gevvichtigen stap
was genomen in eene vergadering van leden der BOXBAPATl-familie,
welke ook door ons onderdistrictshoofd KIAI ADJIS was bijgewoond. Dit hoofd bad de bij KADEN NAOKN b e s t a a n d e , door
den pretendent opgewekte vrees voor eene overrompeling en
gevangenneming weten weg te nemen door de verzekering, d a t
de assistent-resident ongetwijfeld bereid zou zijn zouder oorlogsschip en zonder gewapend geleide te komen. Dit geschiedde ,
en den 21sten Februari had de ontmoeting p l a a t s , die op zeer
bevre tigende wijze afliep. W e l heerschte er te Moeara Laoeng
vooraf blijkbaar eenige s p a n n i n g en was het aantal gewapende
volgelingen die NAOX* vergezelden zeer aanzienlijk, doch de
kalme houding van den assistent-resident en het door hem getoonde vertrouwen maakten een uitstekenden indruk en de stemniing was ten slotte opgewekt en ongedwongen.
De gevolgen van den door KADEN NAOKN gedanen stap waren
spoedig merkbaar. Pij gelegenheid van den eerste van zijne twee
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op 't eind van Februari en in Maart met het ilottieljevaartuig Flores
gemaakte t o c h t e n , ontving de assistent-resident het bezoek van
verscheidene Siang Moeroeugsche en ü t Moeroeugsche hoofden,
die j u i s t op weg waren om te Moeara Teweh h u n n e opwachting te
m a k e n , terwijl in beide gevallen de ontvangst, zoowel van de zijde
der overige hoofden als van die der bevolking , niets te wenschen
overliet. De resident zelf gaf kort daarna , van 24 Maart tot 8
April j l . , uitvoering aan zijn voornemen om de Parito-rivier zoo
ver mogelijk op te varen. Pij deze gelegenheid werd to Moeara
Laoeng eene vergadering g e h o u d e n , waarop bijna alle invloed'
rjjke hoofden van de Boven-Doesoen verschenen. Tot de weinige
ontbrekenden behoorde KADEN NAOKN, hoewel hy kort t e v o r e n
de hoofden der Laoeng-streek zelf was gaan verzamelen om met
hem h u n n e Opwachting bij den resident te maken. Vijf dagen
later was hij echter te Toembang Nanggoe aan de Soekoe-rivier
tegenwoordig bij een door den resident aan het daar wonende
hootd TOEMENGGONG PATANU gebracht bezoek.
Als een bewijs dat sedert de besproken reizen onze invloed i n
de Poven-Doesoen zeer is toegenomen , kan gelden het feit d a t
een in J u n i 1900 ter kennis van den assistent-resident der
Doesoenlanden gebracht geschil over heffing van bosch'rechten
tusschen ons onderdistrictshoofd der L a o e n g , KIAI AD.IIS (van
moederszijde kleinzoon van SOSIAPATI), en Tomaweoove POERA,
het meest invloedrijke, eveneens tot de SoERAi'Aii-farnilie behoorend hoofd in die s t r e e k , welke laatste sedert 1885 geene o n t moeting met onze besturende ambtenaren had g e h a d , en welk
geschil eerst zonder resultaat aan PADEN NAOKN en TOEMENGGONG

DJADAM ter beslissing was voorgelegd . aan de uitspraak werd
onderworpen van den assistent-resident, die eene voor beide
partijen aannemelijke schikking wist te treffen. Voorts kan nog
worden gemeld, d a t uit een door het districtshoofd der KleineDajak ingesteld onderzoek is gebleken dat de g e l d e n , die b l n kens blz. 84 van het vorig verslag in 1899 onder de Dajaks van
de Poven-Kapoeas voor den pretendent-sultan zijn ingezameld,
n i e t , zooals verondersteld werd , moesten strekken om vijandelijkheden tegen het Gouvernement te ondernemen, en evenmin
het karakter droegen van eene belastingheffing, doch slechts
bijdragen waren in de kosten van de begrafenis van GOKSTI
MOHAMAD SEMAN'S schoonmoeder, eene Dajakscbe van a f k o m s t ,
en van de daarop gevolgde tiwah-feesten. Dit werd later b e vestigd door den controleur van Kwala Koeroen , die bij gelegen beid van eene reis op de Poven-Kapoeas de k a m p o n g
Poekoei bereikte, waar zich tot dusver nog nimmer een E u r o p e a a n
vertoond had.
Iu het district Midden-Doesoen ondervond de bevolking veel
last van uit Koetei afkomstige beuden koppensnellende P a r i en Poenan-Dajaks. De bovenstreken der L a h e i - , Teweh- en
Montalat-rivieren werden maanden lang door deze benden onveilig
g e m a a k t , waarbij o. a. ook twee dochters van GOESTI ETET alias
PANGERAN DJA.IA KOESOEMA werden geroofd. Het inlandsch bestuur

van Koetei droeg zorg dat de ontvoerden werden t e r u g g e b r a c h t ,
een feit dat in de Poven- eu Midden-Doesoen veel besproken
w e r d , aangezien dit de eerste maal was dat het inlandsch
bestuur in eene dergelijke zaak zijne bemiddeling verleende.
Sedert üctober werd niets meer van die benden vernomen.
Met de inlandsche zelfbesturen van Kotta W a r i u g i n , P e g a t a n K o e s a n , P a s i r , Koetei, Sainbalioeng, Goenoeng Taboer en Boeloengan werden in den loop van 1900 suppletoire overeenkomsten
gesloten tot overdracht op het G o u v e r n e m e n t , tegen schadeloosstelling , van het recht tot heffing of tot invoering van tolrechten,
accijnzen, pachten en h e t zoutmonopolie, benevens andere middeleu van inkomst (verg. het verslag van 1899, blz. 34), welke
overeenkomsten bij gouv. besluit van 27 November 190<> n". 29
goedgekeurd en bekrachtigd werden, onder voorbehoud dat zij,
in verband met de voor de invoering der r e c h t e n , p a c h t e n ,
enz. door het Gouvernement te nemen maatregelen, eerst op
een nader te bepalen datum ten uitvoer zullen worden gelegd.
PÜ gouv. besluit van deuzellden datum n u . 8 0 werd mede goedkeuring verleend op de met genoemde zelfbesturen , behalve
dat van Koetei, met welk landschap reeds iu 1898 een dergelijk
contract was tot stand gekomen (zie t. a. p . ) , gesloten overeenkomsten tot overneming van het havenbeheer en de politie in
de havens en op de reeden, welke contracten eerst in werking
zullen treden nadat aan de overeenkomsten betreffende de
t o l r e c h t e n , enz. uitvoering zal zgn gegeven. Voorts werden
aan de met de zeven landschappen gesloten politieke contracten
door de zelfbesturen verstrekte nominatieve opgaven van de
havens in hun gebied toegevoegd (zie de noot op blz. 29).
I n Maart 1900 bezocht de controleur van Sauipit de boven-
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.streken vau het landschap Kotta W a r i n g i n , namelyk de landschappeu Ijeniandou en B e l a n t i k a n , benevens den stam der
Darat-Dajaks. ü e bestuurder van Kotta Waringin had een
soort van monopolie-stelsel ingevoerd door uitgifte van zoogenaamde „kertas teboes'' of' licenties tot het dry've» van handel,
die echter slechts werden gegeven aan onderdanen van den
bestuurder zelveu en dan nog voornamelijk aan trawanten der
anak radja's. Gedurende het verblijf van den controleur w e r d ,
nadat de resident zyne ontevredenbeid over de invoering van
die licenties had doen blijken, bekend g e m a a k t , dat het drijven
van handel voortaan aan ieder vrij zou staan. Voorts werd het
contractueel aan den bestuurder gelaten recht t o t heffing van
een tiende der ingezamelde boschproducten, hetzij in geld. hetzij
in n a t u r a , geconverteerd in eene belasting van 4 d o l l a r ' s j a a r s
van de opkoopers en 2 dollar ' s j a a r s van de inzamelaars, met
welke regeling men in Kotta W a r i n g i n zeer was ingenomen.
H e t bleek den controleur o o k , dat o n d e r d e Dajaks de „tatiban"
(gedwongen inkoop van door de vorstentelgen aangevoerde
goederen tegen door dezen vastgestelde prijzen) was afgeschaft.
Uit een en ander b l y k t , dat de herhaalde ernstige vermaningen
van het bestuur niet zonder uitwerking zijn gebleven.
I n 1'asir werd de op blz. 35 van het vorig verslag genoemde
pangeran

MANGKOE DJAJA KESOEMA ADININGRAT den 28sten .Tuli 1900

als bestuurder geïnstalleerd, onder den naam en titel van sultan
IBRAHIM

CIIALIL

OEDIN , en

de door hem gepasseerde akte van

verband goedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit van 27
November 1900 n°. 28. In September 1900 w e r d , in overleg
met den resident, door den nieuwen sultan en zyne landsgrooten
t o t vermoedelijken opvolger iu het bestuur gekozen ADJI NJESEI,
zoon van pangeran NATA KESOEMA en achterkleinzoon van wijlen
sultan ADAM , welke keuze bij gouv. besluit van 3 Februari jl. n . 18
werd goedgekeurd. Ter consolideeriug van de nieuwe orde van
zaken , die in dit landschap h e t gevolg zal zijn van de overn e m i n g der belastingen door het Gouvernement en van de o p t r e d i n g van een nieuwen s u l t a n , werd h e t noodig geacht aldaar
een controleur met eene gewapende politiemacht te plaatsen ,
waartoe by gouv. besluit van 3 Augustus 1900 n . 1, bij wyze van
tijdelyken m a a t r e g e l , werd overgegaan.
Met Koetei bleef de verhouding uiterst bevredigend. De reeds
voorloopig als bestuurder opgetreden oudste wettige zoon van
den in December 1899 overleden sultan (zie vorig verslag, blz.
35—36) werd den 25steu J u n i 1900 , ouder den naam en titel
van

s u l t a n MOHAMAD ALIMOEDIN ALADIL CIIALIFATOEI. MOEMININ,

als

gelegen boven de monding der Moejoeb, onder b e t bestuur van
den controleur als gouvernements-vertegenwoordiger wordt g e s t e l d e n dat alle ingezetenen h u n n e geschillen en aangelegenheden
niet meer bij den sultan , diens zendelingen of vertegenwoordigers,
maar bij den controleur behooren voor te brengen.
De controleur werd o p z i j n tocht naar zijne nieuwe standplaats
door een landsgroote vergezeld, om hem het verkrijgen vau
aanraking met de bevolking e n , zoo n o o d i g , van hulp te vergemakkelijken. Op de sedert door beiden gedane reizen bleek
dat de bestuursvestiging door de inheemsche bevolking gunstig
opgenomen wordt.
De bekende reiziger, dr. A. W . NIEÜWENHUIS , die zich op het
einde van 1899 n o g aan de Boven-Mahakkam ophield , met het
doel om eene reis naar het land der Kenja-Dajaks te maken
(zie vorig verslag, blz. 3 5 ) , slaagde er in dien moeielijken tocht
te volbrengen Hij werd door dien stam zeer goed ontvangen
en keerde den 13den December 1900 t e Samarinda t e r u g , vergezeld van eenige hoofden der Kenja's, die na h u n n e opwachting
bij den assistent-resident gemaakt te h e b b e n , enkele dagen later
zeer voldaan weder vertrokken.
De sultan van Goenoeng Taboer trad in het huwelyk m e t
eene halfzuster van den sultan van Koetei, en vertoefde dientengevolge veel in dit laatste landschap. De g a n g van zaken
had daaronder echter niet te lijden , aangezien de bemoeienis
van den controleur zich nu verder kon uitstrekken dan anders
het geval zou zijn geweest. De sultan gaf aan het streng g e louvige deel van hoofden en bevolking aanstoot door meer dan
de vier hem volgens den Islam toegestane vrouwen te huwen
zonder de verlatenen te verstooten.
De sultan van Boeloengan schijnt om gezondheidsredenen
van de regeering afstand te willen doen. Hij verzocht reeds om
de dagelijksche leiding der zaken te mogen overlaten aan zyn
zoon , 8i KASIX , den van gouvernementswege in 1898 erkenden
bestuursopvolger (zie het verslag van 1898 , blz. 19). Dit verzoek ,
eene goede gelegenheid opleverende voor Si KASIN om zich te
bekwamen voor de taak die hem w a c h t , werd toegestaan, ouder
voorbehoud dat de sultan zelf de zaken van belang zou blijven
behandelen. In de bovenlanden werd de Dajaksche kampong
Pajah door de Malim Dessen Batoe Dajaks aangevallen en verwoest. H e t te voren nog uimmer te Boeloengan geweest zijnde
hoofd der verwoeste k a m p o n g bracht den controleur aldaar een
bezoek, en deelde toen o. a. m e d e . dat ongeveer twee jaren
geleden een blanke uit Boven-Broenei de Lepok T a n D a j a k s ,
die aan de Boven-Kajan w o n e n , had aangevallen en verslagen,
en tevens getracht had den handel in boschproducten naar
Broenei te t r e k k e n , hetgeen evenwel niet gelukt schynt te zijn.
Den 19den J u n i 1900 overleed te Patti (Samarang) de expanembahan van Boven-Sesajab (Boeloengan), SIS.U'OE , wien
die plaats in December 189(3 tot verblijf was aangewezen (zie
het verslag van 1897 , blz. 23).
De gezondheidstoestand was in de gouvernementslanden over
het algemeen zeer bevredigend.
De veestapel bleef van epizoötieè'n verschoond.
De handel bleef stationüair. De voornamelijk door Maleiers
gedreven binnenlandsche handel werd in het Amoenthaische
zeer gebaat door het opruimen van de stroomversnellingen (riams)
in de Balangan-rivier bij P r i n g i n : evenzoo de handel tusschen
Bandjermasin en de Dajaklanden door het uitdiepen en verbreeden van het kanaal Barito - Poelau Petak. Ook in de Kahajanen Koeroem-rivieren werden talrijke beletselen opgeruimd.
De uitkomsten van de rijstcultuur waren over bet algemeen
bevredigend, in eenige streken zelfs zeer goed I n het district
Martapoera werd echter twee derden van het gewas door veldinuizen vernield. Met de tabakscultuur was het treurig gesteld.
Daarentegen onderging de peperteelt in de afdeeling Pasir en
in de Tanah Boem boe-landen opnieuw eene belangrijke uitbreid i n g ; ook in Kendangan is men zich weder op die c u l t u u r
gaau toeleggen. Onder de boschproducten worden rottan en
getah steeds schaarscher, zoodat meer en meer t o t a a n p l a n t
wordt overgegaan.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren vrij gunstig.
De Islam breidde zich ook in 1900 uit onder de Dajaksche
stammen. H e t aantal Mekkagangers was grooter d a n in 1899.

zoodanig erkend en bevestigd, na passeering van de t. a. p.
bedoelde akte van verband , welke werd goedgekeurd en be- |
krachtigd bij gouv. besluit van 27 September l'-'OO n". 25. Hoewel
Koetei zich langzaam maar gestadig ontwikkeld, zouder daarom
t e beantwoorden aan de daarvan gekoesterde hoog gestelde verwachtingen , laten de innerlijke toestanden in dit landschap
nog veel te wenschen over. Alles wordt er ondergeschikt gemaakt
aan den chronischen geldnood van de inlandschegrooten, zoodat
willekeur tegenover de bevolking niet zeldzaam is. ü e nieuw
opgetreden sultan . wenschende daarin verbetering ie brengen ,
heeft zich t o t de Regeering gewend met h e t , reeds eenige jaren
geleden ook door zyn vader gedaan verzoek om hem een a m b tenaar van het binnenlaudsch bestuur toe te voegen, ten
einde ook in zijn land de in h e t gouvernementsgebied bestaande
gunstige toestanden in het leven te roepen . aan welk verzoek is
voldaan door bij gouv. besluit van 7 December 1900 n". 1 3 , by
wyze van tijdelijken m a a t r e g e l , ten behoeve van de onderafdeeling K o e t e i . aan den assistent-resident van Koetei en de
Noordoostkust van Borneo een controleur toe te voegen met
standplaats te Tenggaroeng.
O m t r e n t de bestuursvestiging aan den bovenloop der Mahakkaui
en de v o r m i n g , by wijze van tijdelijken maatregel, van de nieuwe
onderafdeeling Boven-Mahakkam . is reeds in het vorig verslag
(blz. 35) het een en ander medegedeeld. Voor het welslagen van
dien maatregel achtte de Indische Regeering het wenschelyk ,
dat de behandeling vun zaken betreffende het nieuwe bestuursgebied voorloopig in één hand b e r u s t t e , waarom den nieuwen
sultan verzocht werd zich voorshands geheel vau bemoeienissen
dienaangaande te onthouden. Den 30sten J u n i vertrok de voor
het bestuur der nieuwe onderafdeeling aangewezen controleur
n a a r zyne standplaats ï e p o e h — weike standplaats later (St.
§ 15. Ceh'lws en tmdtrhoorighêden.
190U n". 289) met het oog op gunstiger terreingesteldheid, verplaatst werd naar het iets hooger gelegen Long Iram , — na
De politieke toestand in het rechtstreeks bestuurde gebied
uit handen van den sultan ontvangen te hebben eene proclamatie
tot diens onderdanen . houdende mededeeling . dat op verlangen kon in 1900 over 't algemeen g u n s t i g worden genoemd.' In de
van het zelfbestuur van Koetei, het stroomgebied der Mahakkam, afdeeling Noorderdistricten had in de laatste helft van J u n i
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l .
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eene korte rustverstoring plaats. Het gerucht dut de doeloeng j zy elkander plechtig beloofden een einde te maken aan den
(hoofd) van Lamoeroe [Boni) en zijn zoon door oen familielid ! bestaanden onhoudbaren toestand van regeeringloosheid, alle.
van den regent van Malawa (Bergregeu teehappen) waren ver- geschillen door den bevoegden rechter te doen uitwijzen, rust
moord, en dat de lieden van Lamoeroe daarover door een inval en orde te h a n d h a v e n , elkander te steunen, handel en nijverin Maiawa wraak wilden nemen, had eene overhaaste vlucht beid te bevorderen en alle willekeurige handelingen krachtdadig
op groote tehaal van lieden uit de grenskampongi van dat tegen te gaan. Kort na zijne bevestiging bracht de nieuwe
regentschap ten gevolge. De resident ter beschikking van den hoofdvorst een bezoek aan den gouverneur van het gewest.
Soppeng werd in bet laatst van November bezocht door den
gouverneur werd op dit bericht naar de Bergregentschappen
gezonden, en door zijne bemoeiingen en de medewerking van tweeden gecommitteerde voor inlandsohe zaken: op politiek gebied
den vorst van Boni, wiens tussohenkomst was ingeroepen om i viel hier niets bijzonders voor.
Op een van den resident van Menado ontvangen bericht dat
de bevolking van Lamoeroe van haar voornemen ai te brengen,
irareu rust en orde spoedig hersteld, zoodal de gevluchte lieden j de onder Sigi staande Tonapoe-Alfoeren van plan waren om
reeds in het begin van Juli naar hunne kampongs waren terug- ! weder een inval te doen in de Posso-streek, werd de bestuurder
| van genoemd rijkje uitgenoodigd om de Alfoeren terug te roepen
gekeerd.
De leenvorstin van Tanette bracht in Februari jl. een bezoek en te waken d a t zij de rust en veiligheid in den vervolge niet
ter hoofdplaats Makasser en woonde de feestelijkheden hij, welke meer verstoren. Volgens mededeeling van den eivielen gezagaldaar ter gelegenheid van liet huwelijk van 11. Al. de Koningin hebber van de Palos-baai is aan deze oitnoodiging gevolg gegeven.
Het zelfbestuur van Loewoe verzuimde' in 1900 te voldoen
werden gegeven. Kerst medio April keerde zij naar h a a r rijk je terug.
In l'oni bleef h e t , nadat aan de in het vorig verslag (blz. 86) aan znne contractneele verplichting tot het zenden van een
beschreven vijandelijkheden niet Wadjo een einde was gemaakt, gezantschap naar .Makasser. Aan de akte van verband gepasseerd
verder geheel rustig. De met den bestuurder gevoerde onder- i door de in Mei 1900 in hare waardigheid bevestigde nieuw opgehandelingen om te geraken tot de overneming, tegen schade- ; treden bestuurster (zie vorig verslag, b!z. 37), welke o. m. eene
loosstelling, van het recht tot het heffen van in- en uitvoer- opgaaf der havens van het landschap b e v a t , werd b|j gouv. besluit
r e e h t e n , enz. bleven zonder resultaat. Eene met hein op 19 van 10 Februari 1901 u . 9 de vereischte goedkeuring verleend.
Aan de voorwaarde waaronder de op 13 December 1897 met
December 1897 gesloten BUppletoire overeenkomst, waarbij het
politiek contract van 1896 (zie het verslag van dat jaar, blz. 29) Loewoe en op 23 October t. v. met Laiwoei gesloten suppletoire
in dier voege is aangevuld, dat de gouverneinents-niijnverorde- contracten in April 1900 werden goedgekeurd (zie vorig verslag ,
ningen op het land-ehap en zijne ingezetenen van toepassing blz. 37), namelijk dat de bedoelde zelfbesturen er mede zouden
zijn verklaard , werd goedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit instemmen, dat de bij die suppletoire overeenkomsten vervallen
van 4 April 1900 n". 2. Van September tot December werd verklaarde bepalingen der vigeerende politieke contracten geBoni bezocht door eene commissie tot aankoop van paarden handhaafd blijven, voor zoover zij betrekking hebben op het
voor het leger. Ondanks de ondervonden hulp en medewerking verhuren en verkoopen van gronden aan niet tot de inheemsche
van het inlandsch bestuur slaagde de zending slechts gedeeltelijk. bevolking dier landschappen behoorende personen, werd sedert
Van de 600 te koop aangeboden paarden konden er slechts 41 voldaan door nadere schriftelijke verklaringen dd. 2 Mei 1900
•worden aangenomen, hetgeen hoofdzakelijk aan den achteruit- en 19 Februari 1901.
gang van het ras te wijten is.
De in 't vorig verslag (blz. 37/38)' vermelde goedkeuring
De bestuurder van L a i k a n g , die in April j l . zijne opwachting (.Maart 1900) van de in 1897 gesloten suppletoire contracten
bij den gouverneur m a a k t e , heeft KKAENG POENAGA (verg. vorig met de zelfbesturen van de Kaïlische landschappen Palos. Dongverslag, blz. 87) weder in genade aangenomen; rust en orde gala en Towaè'li, betreffende de overdracht van mijnrechten,
bleven sedert ongestoord.
enz. aan het Gouvernement, is nader gebleken voorwaardelijk
In Soeppa werd na den dood van de bestuurster in Februari te zijn verleend, namelijk onder voorbehoud dat de bedoelde
1900. tot opvolger gekozen een neef (zusterszoon) van de over- zelfbesturen ook zouden erkennen de toepasselijkheid voor h u n
ledene, met name LA MAPAHJOEKIB; in Februari jl. werd machtiging gebied en de ingezetenen aldaar van 's Gonveruements m\jnververleend tot erkenning en bevestiging van den gekozene.
ordeningen , en tevens eene dergelijke verklaring zouden afleggen
Vuii den vorst van Sidenreng werd tijdens h e t conflict tusscben als de hiervóór bedoelde , van de zelfbesturen van Loewoe en
Boni en Wadjo de meeste medewerking ondervonden doordat Laiwoei verkregene. Aan de gestelde voorwaarde werd op 22
hij strenge onzijdigheid betrachte en zijn broeder, den „aroe Mei 1900 voldaan. Aan de op blz. 88 van 't vorig verslag bemalolo" (aangewezen opvolger in het bestuur), op wiens hulp de sproken suppletoire contracten met de Mandharsche landschappen
Wadjosche AKOE PKNEKI bij zyn optreden tegen Boni gerekend T a p p a l a n g , Madjene, B i n o e w a n g , B a l a n g n i p a e n Pambaoewang
h a d . aanmaande om zich van alle inmenging te onthouden, i werd , respectievelijk ouder dagteekening van 25 , 26 en 27 Mei
Ongevraagd gat hij den resident een gewapend geleide mede 1900 en 17 en 19 April 1901 , eene verklaring van denzelfden
toen deze zich in J a n u a r i 1900 ter bijlegging van de geschillen I aard toegevoegd.
n a a r Boni begaf
Willekeur, roof en diefstal zijn in de Mandharsche landHet op 4 Mei 1898 met Sidenreng gesloten suppletoir contract, schappen n o g steels aan de orde van den dag. De aan Tjenrana
hetreffende de overdracht aan het (gouvernement van het recht opgelegde boete wegens eene in J u l i 1897 aldaar gepleegde
tot het vergunnen van mijnbouwkundige opsporingen en tot het ; strandroof bleef n o g steeds onvoldaan. De bestuurder van dit
verleenen van concessies voor mijn- en landbouw, en verder ! landschap werd aangeschreven zich vau alle inmenging in het
houdende toepasselijk-verklaring van de gouveriiementsmijnver- bestuur aan de Toraini-bocht te o n t h o u d e n , naar aanleiding
ordeningen op genoemde landschappen en h u n n e ingezetenen j van berichten uit Menado dat hij in strijd met eene door de
(zie het verslag van 1899, blz. 80). werd goedgekeurd en be- j hadat indertijd aan het Gouvernement gedane belofte, zendekrachtigd bij gouv. besluit dd. In' September 1900 n". 4 , onder ] lingen naar eenige hoofden had afgevaardigd. In Binoewang
voorwaarde dat het zelfbestuur er mede zou instemmen, dat de werd overeenkomstig de landsinstellingen tot eventueelen o p bij die BUppletoire overeenkomst vervallen verklaarde bepaling I volger in het bestuur gekozen de oudste zoon van den tegenvan het vigeerend politiek contract gehandhaafd blijft, voor j woordigen b e s t u u r d e r , niet name MAIUALAKKA DAKNG PATOMPO,
zoover zij betrekking heeft op het verhuren en verkoopen van
welke keuze bij gouv. besluit van 4 September 1900 n". 14 werd
gronden aan niet tot de inheemsche bevolking v a n h e t landschap bekrachtigd.
Eehoorende personen. Aan die voorwaarde is sedert door eene
In plaats van den in J a n u a r i 1900 overleden aangewezen
nadere schriftelijke verklaring dd. 16 April 1901 voldaan.
opvolger in het bestuur over Soembawa werd als zoodanig de
In Wadjo, waar het na de gebeurtenissen in het begin van jongere broeder van den overledene gekozen, m e t n a m e MAHMOKD
her verslagjaar (zie vorig verslag, hlz. 36/37) rustig bleef, werd . MAS KOKHTJIR; de vereischte goedkeuring op deze aanwijzing
de nieuw gekozen .aroe matowa"' (hoofdvorst) in December jl. in werd verleend bij gouv. besluit van ti J a n u a r i j l . n°.22. De bezijne waardigheid bevestigd, nadat hij bij de gebruikelijke akte stuurder van Sanggar overleed op 23 December 1900.
van verband, goedgekeurd en bekrachtigd bij gouv. besluit dd. J
De veiligheid van personen en goederen bleef ook in het
16 Februari 1901 n°. 8, en waarin (verg. g '.»). eene opgaaf is verslagjaar te wenschen overlaten; steeds heeft men te kampen
opgenomen van de havens van het landschap, de verplichting l met de weinige medewerking van hoofden en bevolking tot het
had aanvaard om het bestaande politieke contract getrouwelijk voorkomen of ontdekken van misdrijven. Vooral veediefstal komt
e komen. Het eerste werk van den nieuwen , a r o e m a t o w a " veelvuldig voor.
was het sluiten van eene onderlinge overeenkomst met de zes
Ter gelegenheid van den verjaardag van H . M. de Koningin
voorname vorsten en de overige grooten van Wadjo, waarbij en als blijk van waardeering van langdurigen trouwen diensl
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en ijverige plichtsbetrachting werd de regent van Mandalle worden gekeerd. Naar verwacht mag worden zal dit landschap,
(Noorderdistricten) begiftigd met de kleine gouden «ter voor vooral door o n t g i n n i n g van de rijke T a n a b o a - s t r e e k , weder van
trouw en verdienste.
beteekenis worden voor den uitvoerhandel , zoomede voor den
Üe gezondheidstoestand was in 1! '00 over 't algemeen bevredigend. mijnbouw. Op de verschillende door onze ambtenaren met den
De rijstoogst viel in de atdeeling Noorderdistricten beter uit gonvernementastoomer Haaf en het flottielje-vaartuig Java aan
dan in 18911; in de Zuiderdistricten was de uitkomst minder de landschappen in de Tomini-bocht gebrachte bezoeken, werden
gunstig tengevolge van de langdurige droogte, insecten en veld- zij in Parigi steeds vriendschappelijk en met eerbied ontvangen.
muizen, waardoor de oogst op sommige plaatsen in Bonthain Ook in Saoesoe zyn de toestanden door onze voortdurend''tegenmislukte. Dit laatste was ook gedeeltelijk het geval in de o n d e i - werking van den invloed van Sigi en Towaeli gaandeweg verafdeelingen Ba'angnipa (Oosterdistricten) en Boeloekoemba(Zui- beterd. BIJ een der bedoelde bezoeken (October 1900) kwam de
derdistricten). De koftiecultuur gaat zoowel in ons rechtstreeksch voornaamste landsgroote aan boord van de Jam zijne opwachting
gebied als in de vorstenlanden meer en meer achteruit. Andere maken en beloofde zich geheel te zullen richten naar de bepa*
voedingsmiddelen dan rn'st, vooral djagong, k a t j a n g , ketela, lingen van het in 1899 met dit landschap gesloten en bij
oebie e n - a n d e r e a a r d v r u c h t e n , gaven een ruimen oogst. De gouv. besluit van 29 Juli lü00 n", 18 goedgekeurd en beinzameling van boschproducten was voor de bevolking der vor- krachtigd nieuw politiek contract.
stenlanden eene voorname bron van inkomsten.
De rust in het Posso-gebied werd min of meer verstoord door
De algemeene toestand van den handel was bevredigend.
een strijd tusschen de die streek bewonende Alfoersche stammen
De visscherij, ook die van tripaug en paarlemoer- en andere der Tonapoe en To-ondae. Een voorgenomen inval der Tonapoe*
schelpen, gaf' zeer goede uitkomsten.
Alfoeren in het gebied der Topebatoe en in dat van Mapane
De Islam maakt geregeld eeuigen voortgang onder de heiden- op last van den radja van S i g i , kon door den controleur van
sche stammen, De zendeling-leeraren in de onderafdeelingen P o s s o , na wederzijdsche verklaringen, zonder wapengeweld
Boeloekoemba en Binainoe (atdeeling Zuiderdistricten) hadden worden afgewend ; het hoofd der Tonapoe-Alfoeren sloot zelfs
weinig succes niet hun evangelisatie-arbeid: overigens waren een verbond van vriendschap met den c o n t r o l e u r , ten teeken
zij n u t t i g werkzaam , in het bijzonder door het verleenen van waarvan hij eene geciseleerde lans en eenig stofgoud aanbood.
geneeskundige hulp.
Uit het landschap Todjo werd een sneltocht ondernomen naar
Mori. In Maoeton werd de rust verstoord door het optreden
10.
Menado.
van zekeren POIDARAWATI alias ToKBOLOTOlTOl, die zich als bestuurder trachtte op te werpen en verzet pleegde tegen den
Uit het rechtstreeks bestuurd gebied vallen geen bijzonderheden door het Gouvernement erkenden radja. Eene in J u l i 1900 door
van poütieken aard te vermelden.
den controleur van Posso in het werk gestelde eerste poging
Op de >Sangi- en Talaut-eilanden liet de verhouding van de om hem te arresteeren op het eiland VValea (Togean-groep),
verschillende zelfbesturen onderling en tot het Gouvernement waarheen hij zich begeven had om zijn broeder MAKAKAOE alias
niets te wenschen over.
PoiDULOiiO af te halen om gezamenlijk in Maoeton op te treden,
De hangende qnaestiex niet betrekking tot de grenzen tusschen mislukte doch deed niettemin zijn aanhang sterk verminderen.
Bolang Mongondo en de Minahassa en tusschen Kaidipang en Niettegenstaande zijne pramveu bij deze gelegenheid waren weghet district Attingola van de atdeeling G o r o n t a l o , zoomede een genomen , wist hij toch weer naar Maoeton terug te keereu ,
dergelijk geschil o m t r e n t de grens tusschen Bwool en het district zoodat eene excursie tegen hem noodig bleek. De landingsdivisie
K w a n d a n g van genoemde atdeeling kwamen nog niet tot afdoening. van het Hottieljevaartuig Jara , gesteund door 25 man onder
Voorts werd een reeds uitgemaakt grensgeschil tusschen Bwool en een officier van het garnizoen van Menado, nam en verwoestte
ï o n t o l i weer opgerakeld door de bewering dat van uit eerstge- den U d e n October 1900 het bij de kampong Loboe gelegen .
noemd landschap het gestelde grensteeken verplaatst zou zijn.
van een kanon en 2 lillas voorziene en door p.m. 4 0 p e r s o n e n ,
I >e toestand in Bolang Mongondo , die blijkens de in het vorig waaronder vele geweerdragenden , verdedigde huis van den
verslag (blz. 38) besproken klachten van eenige hoofden tegen opstandeling. Het resultaat hiervan was dat het geheele landden radja te wenschen overliet, is er sedert niet beter op ge- schap Maoeton bij den wettigen radja in onderwerping k w a m .
worden. Het tijdelijk verzet en de demonstraties tegen den be- met uitzondering van de door vreemdelingen (afstammelingen
stuurder hielden a a n , geleid door eenige personen zonder gezag van lieden uit Todjo) bewoonde landstreek Boelauo . waarvan
en in het geheim gesteund door de ten vorigen j a r e ontslagen de bevolking ook onder de vroegere radja's van Maoeton steeds
hoofden. Deze oppositie , die door een flink en energiek be- heeft getracht onafhankelijk te blijven. In deze streek vond de
stuurder spoedig gebroken zou zijn , blijkt den tegenwoordigen opstandeling eene schuilplaats en bescherming, weshalve in
zwakken en besluiteloozen radja te machtig , niettegenstaande November eene tweede excursie tegen hem werd ondernomen ,
hg den steun van het Gouvernement geniet. Aangezien zonder waarbij het hoofddorp Boelano vermeestert! en verwoest werd
directe bemoeienis van het Europeesch bestuur met dit land- door de landingsdivisie van de Jara met 40 man onder een
schap geene verbetering te verwachten i s , is bij gouv. be- officier van het garnizoen te Menado, zonder dat onzerzijds versluit van 4 Mei 1901 n . 9 , bij wijze van tijdelijkeu m a a t r e g e l . liezen werden geleden. Vooraf had de Boegineesche tolk INTJE
een controleur boven de formatie in dienst gesteld , die zich zal DAIIALAN , die met gewapende politiedienaren op verkenning was
hebben te vestigen op eene nader door den resident te bepalen gezonden, een ouverwachten aanval te d o o r s t a a n , waarbij de
plaats op de hoogvlakte van Mongondo, en wien o. a. is toe- aanvallers met een verlies van 27 dooden en een aantal gegevoegd een korps gewapende politiedienaren. sterk 34 man wonden werden afgeslagen. PÖIHAKAWATI nam de wijk naar de
onder een Europeesch instructeur. Het onderzoek naar de schuld Kaïlische landschappen in het gouvernement Celebes en onderder betrokkenen bij het in April 1900 te Paleleh (Bwool) ge- hoorigheden , terwijl de hoofden en bevolking van Boelano na
de ondergane tuchtiging in onderwerping kwamen. De voorpleegd misdrijf (zie t. a. p.) naderde zijn einde.
I n verband met de inlijving van de noordkust van Celebe3 naamste leiders van het verzet werden in Februari jl. door de
en de 8angi- en Talaut-eilanden bij het tolgebied is het wen- mlandsche rechtbank tot dwangarbeid veroordeeld. In Maoeton
schelijk gebleken van de zelfbesturen aldaar ook over te nemen kon het verzet, na het militair optreden tegen Boelano als
het havenbeheer en de havenpolitie met het recht tot het heffen geheel gefnuikt worden beschouwd. Dat reeds het bij de eerste
van haven- en ankeragegelden. In Februari j l . is door het excursie in October behaalde succes ook in de andere staatjes
Opperbestuur machtiging verleend om , nadat daarop bij de be- indruk had g e m a a k t , bleek bij de daarna door den controleur
grooting zal zijn g e r e k e n d , tot die o v e r n e m i n g , waartegen bij aan boord van de Java in de Tomini-bocht gemaakte r e i s ,
de zelfbesturen geen bezwaar b e s t o n d , over te gaan. Op de waarbij die a m b t e n a a r en de etat-major van het schip in Parigi
Saugi- en Talaut-eilanden zal zij zonder schadeloosstelling kunnen met buitengewoon eerbetoon ihet strooien van rij-t, eene hulde
geschieden, terwijl ter n o o r d k u s t , waar de radja's ankerage- aan terugkeerende overwinnaars) werden ontvangen.
geldeu heffen, eene kleine schadeloosstelling ad f 7 4 5 ' s j a a r s ,
Omtrent de iulandsche besturen in dit gewest valt voorts nog
wegens de derving dezer inkomsten zal moeten worden toegekend. aan te teekenen dat tot president-radja van Bolang Mongondo,
I n de landschappen aan de Tomini-bocht werd de verkeerde in plaats van den wegens zijn optreden tegen den radja ontinvloed der vorsten van de westkust van O l e b e s met succes slagen vorigen titularis (zie vorig verslag, blz. :!S). de oudste
tegengegaan. In Parigi keerden rust en kalmte t e r u g ; de ver- zoon van den bestuurder is aangesteld. terwijl de djogoegoe
huizingen naar elders hielden o p e n pogingen van de bestuurders van Bwool, die zouder voorafgaande kennisgeving eensklaps
van Sigi en Towaeli om weder invloed te verkrijgen konden ter bedevaart was vertrokken . deswege uit zyn ambt is ontzet.
niet medewerking van het Parigisehe zelfbestuur voldoende De onder de Minahassa-hoofden reeds lang bestaande neiging
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Mohaminedaansch geworden), waren beperkt en ten slotte vry
wel te niet waren gegaan. Toeal tracht den vroegereu toestand
te herstellen, waartegen de Christen-kampongs zich verzetten,
De evangelisatie bleef op de Sangi- en Talaut-eilanden ge* en de hierdoor ontstane spanning maakt dat Ohristeneu en
stadig voortgang maken; in de Tonuni-bocht daarentegen heeft Europeanen zich te Toeal niet veilig voelen en de omwonende
het bekeeringswerk nog geen succes. Belangrijke uitbreiding bevolking daar niet ter markt durft te komen. Om ongeregeldvan den Mam werd niet opgemerkt; het aantal Mekkagangers heden te voorkomen beeft het bestuur zich in December 1900
genoodzaakt gezien de politiemiddelen te Toeal te versterken met
was grooter dan gewoonlijk.
De veiligheid van personeu en goederen , die in de recht- een detachement Ambonsche schutters. Inmiddels worden krachitreekft bestuurde streken en op de Sangi- en Talent-eilanden tige pogingen gedaan om alle bestaande geschillen in der minne
weinig te wenschen overlaat, ging ook elders merkbaar vooruit. op te lossen , waarop wel uitzicht schijnt te bestaan.
O]) het eiland VVetter, waarin 1899, blijkens het vorig verslag
Met uitzondering van de noordkust, waar koorts, buikziekte
en influenza hecrschten, was de gezondheidstoestand in het (blz 41), twee lieden van elders vermoord waren, viel over de
' gewest tamelijk gunstig. Op de Sangi- en Talaut-eilanden, veiligheid niet meer te klagen, nadat het bestuur in November
waar veel werk wordt gemaakt van het draineeren van moerassen 1900 er in geslaagd was een geschil tusschen twee negorijen
en het aanleggen van waterleidingen, had men betrekkelijk bij te leggen.
Behoudens de in de onderafdeeling Klein-Key heerschende
weinig over ziekte te klagen.
De klapperoogst was minder ruim dan in 1899, doch dit animositeit tusschen Christenen eu Mohammedanen , kan de in dit
werd goedgemaakt door een beteren rijstoogst en een betrekkelijk gewest bestaande verhouding tusschen de belijders van beide
goeden koffieoogst. Ook de miloe of djagoug leverde een vrij godsdiensten bevredigend genoemd worden. Na de ramp van
ruim beschot op. Behalve op het eiland Siauw, waar de oogst September 1899, die de Christelijke gemeenten aan de Elpapoetihbevredigend was, was de productie der nootmuskaatboomen baai decimeerde , hebben zij zich langzamerhand hersteld ; overal
overal slechts middelmatig. De in de afdeeling (iorontalo vrij werden noodkerkjes opgericht en werd met den bouw van nieuwo
veel verbouwde katjang tanah , zoomede de op de .Sangi- en | scholen begonnen. De zending maakt over het geheel in dit
Talaut-eilanden als voedingsmiddel zeer gewaardeerde aard- gewest geleidelijk voortgang. Evenwel is het een betreurensi waardig verschijnsel dat de drankzucht meer en meer toeneemt.
vruchten slaagde?) goed.
In sommige deelen van het gewest, met namen op de eilanden
Te Gorontalo bleef men over gedruktheid in den, overigens
Letti, Kisser en Wetter, had de bevolking in vrij hevige mate
vrij wel stationnair blijvendeu handel klagen.
Den Olsten December 1900 vertoonde de vulkaan op het door pokken te lijden. Overigens was de gezondheidstoestand
eiland Siauw eruptieverschijnselen : door de uitgeworpen stoffen | in 1900 niet ongunstig.
In den toestand van den Europeeschen handel kwam geen
werden verscheidene boouien en eenige huisjes vernield. In de
eerste maanden van 1901 gaf ook de Sopoetan (afdeeling Amoe- verandering ten goede, daarentegen verkeerde de inlandsche
handel in een tijdperk van bloei. De bonthandel op de Keyrang) teekenen van werking.
eilanden, leed onder de politieke toestanden aldaar. De uitvoer
van paarden uit de Aroe-eilanden gaat steeds vooruit.
§ 17. Jmboina.

om hunne kinderen sohoolonderwyi te laten genieten begint

ook in de afdeeling Gorontalo eu onder de radja's der Sangi('ii Talaut-eilanden en der noordkust baan te breken.

Hoewel in enkele afdeelingen wederom geschillen voorkwamen,
§ 18. TeriHtli; m onderhoorighedm.
die soms dreigden de openbare orde te verstoren , was het in
1900 in dit gewest op politiek gebied vrij rustig. Op het eiland
De op Nieuw-Guinea geplaatste ambtenaren bleven hunne taak
Haroekoe (afdeeling Saparoea) was het een tusschen de bevolking met ijver en toewijding voortzetten. Hoewel de uitkomsten van
der negorij van dien naam en haren regent gerezen geschil, hun arbeid niet onbevredigend waren , zullen nog veel inspandat de aandacht van het bestuur eischte. Een gedeelte der ning en tijd gevorderd worden alvorens eene algemeene blijvende
bevolking had de negorij bij wijze van protest verlaten en deed verbetering in den in vele streken nog heerschenden toestand
het overige deel, dat het gezag van den regent was blijven van regeeringloosheid en wanorde zal zijn verkregen. Het laatste
erkennen, allerlei overlast aan. Voortdurende vechtpartijen is vooral nog op de Zuidkust het geval , waar vooral de
waren het gevolg en de regent, die zelf' gewond werd , was Tugeri's om hun verraderlijken en 'woesten aard gevreesd zijn.
ten slotte genoodzaakt de vlucht te nemen. Door het optreden De bevolking der Noordkust steekt daarbij in vele opzichten
van het Europeesch bestuur werd de rust hersteld en de regent gunstig af. Vele bewoners dier kust vertoeven nu en dan eenigen
weder aan het gezag geholpen en met de ontevredenen verzoend. tijd op Ternate en de aldaar opgedane ervaring laat niet na een
Tusschen dezelfde negorij en het daaraan grenzende Oma bestond beschavenden invloed uit te oefenen op de ruwe zeden hunner
voorts een grensgeschil, dat reeds sedert een paar honderd jaar landgenooten. bovendien heeft hun verblijf op Ternate nog dit
hangende was gebleven en aanleiding tot ongeregeldheden gaf. voordeel, dat zij Maleiseh leeren, waardoor het groote bezwaar, dat
Ook dit geschil werd door bemiddeling van het bestuur bijgelegd zich thans nog op de Zuidkust voordoet en waarmede men vroeger ook in de Humboldts-baai en aangrenzende streken te kampen
en de grens definitief bepaald en in kaart gebracht.
Omtrent Oeram vallen geen belangrijke gebeurtenissen te ' had , het gemis namelijk van bruikbare tolken , in laatstgenoemd
vermelden. Op AVest-Cerani kwamen nog sneltochten voor, doch gebied grootendeels is opgeheven. Intusschen zijn de Tugeri's ,
veel zeldzamer dan vroeger. Door het regelmatig houden van - die bij gelegenheid van het in Maart 1900 door het flottieljebestuursvergaderingen wordt getracht de voortdurende geschillen, , vaartuig Serdang ingesteld onderzoek naar het lot van de door
die vaak veroorzaakt, worden door aanmatigend en onwettig dien stam weggevoerde opvarenden van de Oeneraal Pel werden
optreden der strandbevolking tegen de binnenïandsclie stammen gevangen genomen (zie vorig verslag , blz. 44), thans eveneens
en herhaaldelijk aanleiding tot moord geven , zooveel mogelijk bezig te Fak Fak Maleiseh te leeren , hetgeen wellicht eeu eerste
volgens de landsinstelliugen op te lossen. Het grensgeschil stap kan zijn op den weg om aan het bedoelde bezwaar ook voor
tusschen de negorij ltoeruahkai (afdeeling Kairatoe) en het nabu- | de Zuidkust een eind te maken.
rige Latoe (afdeeling Amahei), waarin ook de negorij Aboroe
In de afdeeling West- en Zuid-Nieuw-Guinea deed zich in den
op het eiland Haroekoe betrokken was (zie vorig verslag, blz. 40), aanvang van 1900 eene eigenaardige quaestie voor. Bij afwezigwerd in het begin van 1901 opgelost, terwijl pogingen werden beid van den controleur had de vroegere occupant van het terrein,
aangewend om ook eene verzoening tusschen de bewoners van I waarop het etablissement te Fak Fak staat, aan den adspirantRoemahkai en Aboroe tot stand te brengen.
controleur medegedeeld, dat de Halifoeroe's in het gebergte
Ook in de onderafdeeling Klein-Key (afdeeling Aroe-, Key-, ontevreden waren over de handelaren , die zich daar hadden
Tenimber- en Zuidwester-eilanden) werd de aandacht van het nedergezet, omdat deze de prijzen hunner waren voortdurend
bestuur hoofdzakelijk in beslag genomen door geschillen in en ; verhoogden en voor de te ontvangen producten telkens minder
tusschen de verschillende negorijen , welke hier bovendien in betaalden. Hoewel dit als reden voor de bestaande verstoordheid
nauw verband staan met en aanleiding geven tot naijver tusschen zeer aannemelijk scheen , bleek weldra dat het niet de ware
Christenen en Mohammedanen. Dit is bepaaldelijk het geval in oorzaak was. Op een namiddag werd plotseling door eenige
de oneenighedea tus>chen Toeal en verschillende naburige nego- Halifoeroe's op een zich bij de zoetwaterbron berindenden politierijen . op welker gronden vroeger door Toeal zekere rechten dienaar, met wieu zij eerst een praatje hadden aangeknoopt.
(vrije houtkap, inzameling van boschproducten , enz.) werden geschoten , waarbij echter alleen de watervateo die hij bu' zich
uitgeoefend, die echter langzamerhand, voornamelijk door de tot had, werden getrolfen. Volgens dadelijk ingewonnen inlichtingen
het Christendom overgegane kampongs (Toeal was inmiddels zouden de schuldigen uit de negorij Euggowap afkomstig zijn,
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doch reeds den volgenden dag kwamen eenige Halifoeroe's van
die plaats er tegen protesteeren dat men hunne negory als de
schuldige had aangewezen. Zij wisten tevens te vertellen dat de
Halifoeroe's van Dandarmanak '), van oudsher de grondeigenaren
van Fak Fak, op den politiedienaar hadden geschoten omdat
zy door hun gevolmachtigde aldaar benadeeld waren By het
nader gehouden onderzoek werd dit beweren bevestigd. Door den
gemachtigde was namelijk het geheele terrein met de daarop gelegen gewijde plaatsen (pamali's) aan het Gouvernement afgestaan,
zonder daarin de betrokken hoofden en bevolking te kennen,
terwijl van de erlangde schadeloosstelling niets aan hen was
uitgekeerd. Aangezien van hunne herhaalde verzoeken geen

notitie was genomen, gingen zij, door anderen bovendien opgehitst, er toe over 0111 door het lossen van een schot de aandacht
van het bestuur op bet bestaan van deze quaestie te vestigen ,
daarbij hunne oude adat volgende, die medebrengt dat ondervonden krenkingen in den regel op vreemdelingen, die er niets

mede te maken hebben, worden gewroken. Aan aan hoofdpersoon

werd nu duidelijk uiteengezet wat gedaan was om over den
grond de vrije beschikking te verkrijgen, terwijl voorts op zijn
verzoek, ter vervanging van de verdwenen pamali's, een lilla
werd toegezegd, welke daarop plechtig naar een door de betrokkenen uitgekozen plaats werd overgebracht. Hij legde vervolgens eene plechtige belofte van trouw aan het Gouvernement
af en beloofde voor de rust en orde onder de Halifoeroe's te
zullen zorg dragen. Aldus werd door dit incident ons recht op
het terrein van het bestuurs-etablissement op hechteren grondslag
gevestigd.
Na afloop van de op de vorige blz. bedoelde reis werd door den
controleur, aan wien sedert de titulaire rang van assistent*resident
werd verleend, een bezoek gebracht aan de kust noordelijk van Fak
Fak tot aan het beoosten het eiland Butoe Poetih gelegen landschap
Sipatuanam, op welken tocht bleek dat de vermindering van
de vroeger zoo talrijke oorlogen op de welvaart der bevolking
een gunstigen invloed gaat uitoefenen. Verscheidene nieuwe
nederzettingen , waaronder niet vrij goede huizen, werden gezien,
terwijl ook van de tuinen veel werk was gemaakt, en bet aantal
groote prauwen door aankoop van vaartuigen van Key en Goram
was vermeerderd. Daarentegen lieten de toestanden aan de
Zuidkust van de golf van Berauw, met namen in de landschappen
Roembati, Patipi, Sekar en Aergoeni, waarheen de assistentresident-titulair zich in Juni begaf, veel te wenscben over tengevolge van allerlei twisten en geschillen. zoowel tusschen de
hoofden onderling als tusschen hoofden en bevolking. De radja's
hadden echter bepaalde vijandelijkheden weten op te schorten,
en de komst van het bestuur afgewacht om de zaken in de betrokken rapats te behandelen en af te doen. De onvoldoende
controle op de handelaren van Sekar, die smokkelaars van beroep
zijn, bemoeielijkt het verkrijgen van rust en orde in die streken
zeer. Hierin zal, naar verwacht wordt, door de plaatsing aldaar
van een beambte der in- en uitvoerrechten bij de inlijving van
dit gewest bij het tolgebied, verbetering komen.
Ten einde zijne komst behoorlijk voor te bereiden, werden
door den assistent-resident nu en dan zendelingen naar de te
bezoeken streken gezonden. Van dit middel werd in Juni
1900 met veel succes gebruik gemaakt om met den machtigen
stam der Timowaka's en dien der Tjimekauwe's (de eerste tusschen
kaap Boeroe en kaap Steenboom, de andere oostelijk van laatstgenoemde kaap wonende) in aanraking te komen. De radja's van
Kipiak en Akarak en het hoofd van Omar kwamen , vergezeld
door hunne vrouwen en kinderen , dadelijk met de tot hen afgevaardigde zendelingen mede , en de assistent-resident koesterde
het voornemen om hen persoonlijk naar hun land terug te brengen,
ten einde kennis met de door hen bestuurde stammen te maken.
Hoewel kanibalisme bij hen niet bestaat, wordt toch elke vreemdeling, die in hun bereik komt, geplunderd en vermoord. Den
hoofden werd daarom al dadelijk gelast er voor te waken dat
deze en andere barbaarsehe gewoonten niet meer worden gevolgd. Eveneens niet bet gewenschte gevolg werden zendelingen
naar de noordkust van de golf van Berauw gezonden , waar het
dicht bevolkte landschap Bira van oudsher geteisterd werd door
de bewoners der Radja Ampat-groep en van het grootste deel
der zuidkust van de golf vau Berauw. Tegen het einde van
September 1900 bracht de assistent-resideut zelf een bezoek aan
die streken per gouvernenients-stoomschip Zeemeeuw, op welke
reis ook de Radja Ampat-groep werd aangedaan en de gelegen') Dit is (Ie na:un van het landschap, waarin de bor,', de landtong en
de rivier van Fak Fak gelegen zyn.
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beid werd gebruikt om den gewezen kadli van Salawatti te belasten met de waardigheid van radja van dat landschap, ter
vervanging van den overleden titularis. '*)
In den aanvang van October 1900 werd den assistenff-resident
opgedragen, aau boord van het ilottieljevaartuig Serdang, en
vergezeld van een kapitein van den generalen staf, naar de
Zuidkust te reizen en de maatregelen te overwegen , welke,
vooral ook wegens hunne rooftochten in Britsch Xieuw-Guinea,
tegen de op die kust wonende Tugeri's zouden moeten worden
genomen. Nopens zijne verrichtingen op dezen, van 13 October
tot 24 December geduurd hebbenden tocht, waarby met eene
landingsdivisie uit de bemanningen van de Serrfatt;/ en de inmiddels mede ter Zuidkust aangekomen pantserdekkorvet Snmalra
excursiën in het binnenland werden gemaakt, is door den assistent-resident, onder dagteekening van 24 Januari jl., een
uitvoerig rapport uitgebracht, hetwelk in uittreksel als bijlage
A aan dit verslag is toegevoegd, en waarnaar hier kortheidshalve
zij verwezen. De naar aanleiding van zyne bevindingen ter plaatse,
en na gehouden overleg met de autoriteiten van Britsch NieuwGuinea, gedane voorstellen zyn in Indiê' nog in behandeling.
Een tweetal op de zooeven bedoelde reis bezochte rivieren,
de Amberauka (op de kaarten Beronka genaamd) en de Marauka,
schenen belangrijk genoeg om eene nadere opneming te wettigen,
voor welk doel einde Februari jl. het flottieljevaartuig Java naar
de zuidkust is vertrokken. Wanneer daartoe tijd en gelegenheid
kunnen worden gevonden zal ook het kustgedeelte bewesten
de Bensbach-rivier worden opgenomen en overigens alles wordeu gedaan om de kennis van land en volk te vermeerderen,
vooral ook met het oog op de beantwoording van de vraag,
welke de meest geschikte middelen moeten worden geacht om
de rooftochten van de inboorlingen langs de kust en op de
rivieren voor den vervolge tegen te gaan. 3)
Voor een onderzoek op de Noordkust (speciaal het kustgedeelte
van Papoea Telandjang. van bewesten de Tanah Merah-baai tot
aan de grens tusschen Nederlandsch en Duitsch Nieuw-Guinea,
benevens de Walckenaers-baai) is in Mei 1901 het flottieljevaartnig
Ceram aangewezen.
Ter Noordkust van Nieuw-Guinea werd by een door den
resident in Maart 1900 aan Manokwari gebracht bezoek, voor
de op te richten gevangenis eene geschikte plaats gevonden op
een naast het etablissement gelegen hooger terrein , waarheen
tevens de nog slechts gedeeltelijk afgewerkte controleurswoning
werd overgebracht. Bij het einde van het verslagjaar was die
woning wegens gebrek aan werkkrachten nog niet geheel voltooid ; de gevangenis was in zoover gereed dat zij door de dwangarbeiders betrokken kon worden.
Vele Papoea's van Noord Nieuw-Guinea waardeeren den toestand van rust, die aan de kusteu der Geelvink-baa,i begint in
te treden , omdat zij inzien dat er thans recht is te verkrijgen
zonder de vroeger gebruikelijke middelen van moord en root,
doch anderen hebben geen vrede met den nieuwen stand van
zaken en verklaren dat zij thans „als vrouwen moeten leven'".
Deze partij tracht, waar zij in de minderheid is, door te verhuizen zich aan het bestuurstoezicht te onttrekken. Bovendien
zijn er nog velen die inmenging van het bestuur in onderlinge
veeten ongaarne zien, zoodat raaktochten nog verre van zeldzaam zyn. Intusschen gelukte het den controleur op zijne reizen
vele geschillen die, zonder zijne tusschenkomst, op de oude
barbaarsehe wijze zouden zyn beslecht, in der minne te schikken.
Ook kwam het, evenals ter West- en Zuidkust, meermalen voor
dat de tusschenkomst vau het bestuur werd ingeroepen. Zoo
vroegen o. a. in Juni 1900 de inboorlingen van het eiland Noe*) Zooals in de noot op blz. 42 van het vorig verslag is medegedeeld
waren de radja's van de tot de Radja Ampat-groep beho orende eilanden
Waigeoe en Salawatti in den loop van 1800, bij wij/.e van proef, onder bet
toezicht van den controleur te Manokwari geplaatst. Deze regeling is echter
sedert weder ingetrokken, nadat gebleken was dat bedoeld toezicht — voor
zoover het voor het bestuur te Fak Fak bezwaren oplevert — hetgemakkelijkst van Tcrnate uit door den resident zelven is te houden.
') Aan den commandant van de lam is aanbevolen geen gelegenheid te laten
voorbijgaan om alsnog inlichtingen in te winnen omtrent de schepelingen van
de He'ieraal Vel en de bij de laatste strooptochten der Tuueri's gevankelijk incè*
gevoerde bewoners van liritsch Nieuw-Guinea , en om deze lieden, indien zij nog
in leven mochten zijn, te bevrijden. Wat eerst bedoelden betreft, schijnt evenwel
weinig ol' geen kans te bestaan op eenig gunstig resultaat, daar den assistentresident op zjne laatste reizen langs de Zuidkust steeds onveranderlijk werd
medegedeeld, dat de gevangenen gedood en opgegeten, en hunne overblijtselen in zee geworpen waren.
Dit oorlOifStcbip is echte r in Mei jl. naar Soerabajja moeten worden teruggezonden wegens het uitbreken van bernberri onder de equipage,
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foor den met goed gevolg verleenden bijstand van den controleur uitlevering van een der bovenbedoelde Sowekkers eerst verkreter beëindiging van de bestaande oneenigheden met de zich gen nadat de betrokken negorij, de Rhoonsche vestiging Jopangsedert ongeveer 15 jaar aldaar gevestigd hebbende lieden van gar op den vasten wal tegenover Khoon , gedeeltelijk verbrand
Blak (een der Schouten-eilanden), die bet grootste gedeelte van en een der bewoners gesneuveld was. Voorts moest tijdens eene
Noefoor in beslag bebben genomen. De geiinmigreerde Biakkers in September/October door den controleur gedane reis — bij
maakten geen ongunstigen indruk: soininigen vroegen ecne akte welke gelegenheid wjj er in slaagden om van een tiental op
van aanstelling tot hoofd, die hun werd toegezegd wanneer zij zich het eiland Ivoeroedoe gevangen gehouden lieden uit het binnendaartoe te Manokwari zouden aanmelden. Enkele dagen nadeterug- land van Jappen er acht te bevrijden — een deel van de op
konist van den controleur van zijne reis naar Noefoor, vervoegden het eilandje Ambay aan de zuidkust van Jappen gelegen negorij
zich bij hem eenige inboorlingen van Korido(of Soepiori), die even- in de asch worden gelegd wegens ondervonden verzet by de
als hunne stamgenooten van Biak, van den resident, bij diens kort pogingen om den moordenaar van een handelaar in handen
te voren plaats gehad hebbend bezoek aan de Schouten-eilanden te krijgen , en moest in Februari jl. van de wapenen worden
reispassen hadden ontvangen, niet aansporing om zich bij hunne gebruikgemaakt tegen lieden van Kabo (Wandammen-baai), die
komst in de Doreh-baai bij den controleur aan te melden. Zij weigerden hunne belofte na te komen om met de noordelijk
vroegen ondersteuning in levensmiddelen, die hun gegeven gelegen kampongs vrede te sluiten en de gewapende politiewerd , en uitten den wensch dat een handelaar zich in hun dienaren beschoten.
Ter voldoening aan bet verzoek van eenige handelaren te
midden mocht vestigen. Na den moord op een deel der bemanning van de Coredo in 1886 (zie het verslag van 1887 , blz. 16) Ternate , maakte het stoomschip Campkvil van de Koninklijke
is namelijk geen bandelaar er toe te bewegen geweest om op Paketvaartmaatschappij in Januari 1900 een tocht op de in de
de Schouten-eilanden een toko te openen , zoowel wegens den Geelvink-baai uitmondende Ambernoh- of Rochussen-rivier, hetbekenden brutalen aard der bevolking , als wegens de geïsoleerde geen ten gevolge had dat in den loop van de tweede helft van
ligging dier eilanden geheel buiten de mailroute der Koninklijke dat jaar aan de oevers van dien stroom door de Nederlandsche
Paketvaartmaatschappij. Intusschen zal aan hun wensch wel Nieuw-Guinea-Handelmaatschappy in het belang van den
niet kunnen worden voldaan alvorens een ordelijker toestand handel in vogelhuiden een station gevestigd werd.
Den Kiden .Juli 1900 overleed de bejaarde sultan van Ternate.
zal zijn ingetreden. Maar dan kan ook worden verwacht dat
deze streken vooral voor den handel van groot belang zullen Het bestuur over het sultanaat werd tijdelijk opgedragen aan
worden . daar de Schouten-eilanders behooren tot een krachtigen ! eene daartoe door den resident aangewezen commissie , bestaande
stam , die door land- en scheepsbouw en het stichten van koloniën | uit den gewestelijken secretaris als voorzitter, de drie voorgetoond heeft flinke eigenschappen te bezitten. Eenigen tijd naamöte landsgrooten , den secretaris van het sultanaat en den
later, in de eerste dagen van J u l i , tijdens de afwezigheid van oudsten zoon van den overleden sultan , die als diens vermoeden controleur op eene reis naar de Geelvink-baai, kwam het delyke opvolger wordt beschouwd. Met die commissie werd op
hoofd van Sowek (Schouten-eilanden) op het etablissement met 4 Februari 1901 eene bij gouv. besluit van 6 Maart
het bericht, dat op een kort te voren door de lieden van Khoon 1901 n°. 5 goedgekeurde en bekrachtigde suppletoire overeengehouden raaktocht vijf der zijnen waren geroofd. Daar het : komst gesloten tot overdracht aan het Gouvernement van het
den controleur reeds gelukt was op de zooeven bedoelde reis ; recht tot invoering van de pacht van het gedistilleerd in het
drie van de gevangen Sowekkers te bevrijden , was het hoofd ": tot het sultanaat behoorende gedeelte van het eiland Ternate.
Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin
by 's controleurs terugkomst zeer verrast dat zijne wenschen
reeds van bestuurswege waren voorkomen. Zoowel aan hem als werd aan prins MOHAMAD ALTING , kapitein-laut van Tidore , de
aan eenige andere inboorlingen der Schouten-eilanden (van Biak groote gouden ster voor trouw en verdienste toegekend.
De gezondheidstoestand was in 1900 minder gunstig dan in
en Bosnik), die zich te Manokwari kwamen beklagen over de
vele aanvallen, welke zij van kuststammen uit de Geelvink-baai het voorafgegane jaar. Vele gevallen van koorts deden zich voor,
hadden te verduren, werd ook de verdere hulp van het bestuur ook ter hoofdplaats. In de afdeeling West- en Zuid-Nieuwtoegezegd. Daar echter de instructie van de Resident licnsbach , Guinea heersehte in het begin van het jaar onder de dwaughet communicatievaartuig van den controleur, reizen naar de arbeiders eene berriberri-epidemie, die vooral in Februari verSchouten-eilanden en de kleine Geelvink-baai uitsluit, moest scbeidene slachtoffers eischte , doch tegen het einde van Maart
daartoe eene andere gelegenheid worden afgewacht. Toen echter was geweken. Aan de Noordkust vertoonde de berriberri zich in
in September de rust in de Doreh-baai dreigde te worden ver- Februari, en opnieuw tegen het einde van Juli, toen de gezondstoord door den korano van Sanggei die, naar aanleiding van heidstoestand 0]i het bestuursetablissement, ook door het heerden te Aniberbaken op zijn zoon gepleegden moord, een raak- schen van typheuse koortsen , bepaald ongunstig was te noemen,
tocht derwaarts wilde ondernemen , meende de controleur van In de afdeeling West- en Zuid-Nieuw-Guinea werden met het
die instructie te moeten afwijken en stoomde hij naar Aniberbaken, I vacciueeren voorloopig wel resultaten verkregen , doch aan de
met het resultaat dat althans één der van den moord beschul- Noordkust stelt men er over het algemeen nog weinig vertrouwen in.
digden kon worden gearresteerd.
Op het bericht dat de handelaren beoogten kaap d'Urville
De toestand van den handel ter hoofdplaats, die voor een groot
in conflict waren geraakt met de Papoea's van Armopen , waarbij deel beheerscht wordt door de uitkomsten der vogeljacht op
o.a. eene partij handelsgoederen der Nederlandsche Nieuw-G uinea- Nieuw-Guinea , leed onder de daling van de prijzen der paradijsHandelmaatschappij ter waarde van f500 zou zijn geroofd , werd vogels. In- en uitvoer van Batjan, waar een goede koftieoogst
de te Manokwari geplaatste adspiraut-controleur (zie noot 1 op werd verkregen , gingen vooruit, en ook in den Banggaai-archipel
blz. 41 van het vorig verslag) per paketvaartboot naar Djamna was de handel levendig.
Hoewel de Islam zich niet merkbaar uitbreidde , hebben toch
gezonden ten einde een voorloopig onderzoek in te stellen.
Het bleek dat de gespannen toestand voor een deel moest de vorderingen, die het Christendom in de laatste jaren op
worden toegeschreven aan ontevredenheid der strandbewoners Halmaheira maakt, de Moslimscbe hoofden aldaar uit hunne
met de handelingen der Ternataansche jagers, die, zonder onverschilligheid doen ontwaken, en zij wenden thans af en toe
hunne tosschenkomst in te roepen, niet het binnenland recht- | pogingen aan om dien voortgang tegen te werken, zoowel door
streeksche handelsrelatiën aanknoopen en hen slechts als koelies ! aansporing van hunne geloofsgenooten tot betere nakoming hunner
gebruiken. Een zich daar gevestigd hebbende Ternataan godsdieustplichten, als door propaganda onder de heidenen.
scheen bovendien een minder gunstigen invloed op hen uit
te oefenen. Hierbij kwam dat de Papoea's, die reeds zoolang
j; 19. Ti mor en onderhoorigheden.
ongestraft bleven voor hunne brutale handelingen, de tijdelijke
bergplaatsen van goederen der handelaren telkens opnieuw
Sedert de in 't vorig verslag (blz. 46) vermelde , in Maart 1900
plunderden, zoodat eenig militair vertoon dringend noodig werd plaats gehad hebbende verwikkelingen tusschen bewoners van
geacht. Hiervoor was een oorlogsschip het meest gewenscht, Nederlandsch- en Portngeesch Timor, ') deden zich nog af en
waarom, bij de komst van het flottieljevaartuig Herdaag, in
het begin van Januari 1901, dadelijk van de gelegenheid ge') De van den resident ontvangen ophelderingen , waarvan op de aangebruik werd gemaakt om die streek te bezoeken. Wegens den haalde blz. tprake i s , hebben doen zien dat er geen reden was tot het
van stappen in deze b\j de 1'ortugeesehe Regeering en hebben de Indische
ingetreden westmoesson kon echter geen communicatie met doen
Regeering aanleiding gegeven run aan de bevolking, wier tot do vijandelijkArmopen worden verkregen , zoodat de voorgenomen tuchtiging heden
geleid hebbende handelingen wnarsehjjnlijk door duidelijker instructiën
tot een geschikter tijdstip moest worden uitgesteld. Dat het van onze ambtenaren voorkomen zouden zijn geworden , in Januari jl. eeno
gebruiken van geweld niet alt\jd te vermijden is, bleek ge- tegemoetkoming in de door haar geleden sehade te verleenen tot een bedrag
durende het verslagtijdperk herhaalde malen. Zoo werd de van f 1031.
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toe moeielykhedeu van denzelfden aard voor. In Juni 1000 ] gelegenheid 4 lieden gedood en 4 gevangen genomen werden.
werden 3 van een zestal uit het tot Fialarang behoorende hmd- Sedert werd van de zaak niets meer vernomen.
scliap Korbaoe afkomstige personen , die zich een kort eind fMOl
In den loop van 1900 werden weder een aantal inlandschc
over de Portugeesche grens hadden begeven , door eene patrouille zeltbestuurders door den resident beê'edigd en in hunne waarvan zoogenaamde „moradores" neergeschoten. Volgens de resul- ! digheid erkend, namelijk: in de onderafdeeling Beloe (in April)
taten van een onzerzijds ingesteld onderzoek hadden deze lieden, i DATOE MAOEK als radja van Silawang en GABRIEL PABEKA als fettor
zonder van den vereisehten pas te zijn voorzien , de grens over- j van Djeniloe (goedgekeurd bij gouv. besluit dd. 4 November 1900
schreden om wilde aardvruchten te zoeken, en geen u d e n n°. 4 ) , en (in Augustus) MOUOEK NAÏN als radja van Harneno
wapens by zich dan buien en kapmessen waarmede zy hun arbeid ' en OESI ANAI'AIIA als radja van Beboki (gouv. besluit dd. 19 L)emoesten verrichten. Druk aan het werk zijnde zouden zij plctse- ; cember 1900 n 7); in de onderafdeeling Amfoeang (in Augustus)
ling door de patrouille beschoten zyn. Volgens de Portugeesche | NAI Am NJNÜ als fettor van Amfoeang Naiklioe (gouv. besluit dd.
lezing over het gebeurde echter zou de patrouille aangevallen 21 December 1900 n°. 5) en (in Oetober) NAI BAKI en NAI FAI
zijn door een groot aantal met geweren en lansen gewapende j respectievelijk als fettor van Takaip Ebbenoni en Takaip Tailieden van Fialarang , die het eerst geschoten zouden hebben. ; bokko (gouv. besluit dd. 19 December 1900 n°. G), en in de
In September deed eene sterke bende uit Oikoessi (Portugeesch | Onderafdeeling Babauw (in Augustus) NOSOK NENO, als radja
Timor) een inval in Beboki en doodde bij die gelegenheid 45 i van Benoe (gouv. besluit dd. 3 Januari. 1901 n". 1). Benoe is
hewoners van dit landschap. Hoewel beide rukjes reeds gedurende ! een der staatjes in welke in 1885 het ryk Groot-Sonnebait
ongeveer 20 jaren met elkaar in oorlog zijn, werd van dadelijk- uiteenviel (verg. vorig verslag, blz. 40) en Beboki was vroeger
heden in de laatste jaren niets meer vernomen. Het schijnt dat een deel van Waiwikoe-Wahale , waarvan het zich onaf hankelijk
het «telen van eenige paarden door lieden van Beboki ten nadeele ' heeft gemaakt. Wat de beide genoemde staatjes, zoomede Silavan inwoners van Oikoessi tot dit vernieuwd optreden aanleiding wang betreft, is dit de eerste maal dat de radja's als zoodanig
heeft gegeven. De gouverneur van Portugeesch Timor, wien ; door ons zijn erkend.
verzocht werd zoo mogelijk aan het plegen van vijandelijkheden
Voorts kwamen, en wel met een achttal landschappen. Weder
door Oikoessi een eind te maken, verklaarde daartoe niet by machte • eenige contracten tot stand, houdende overdracht aan het Gouverte zijn , doch niettemin pogingen in die richting te zullen aan- j nement van het recht tot het geven van vergunning voor het
wenden. Aan den radja van Beboki werd vergunning gegeven om ! doen van mijnbouwkundige opsporingen en ontginningen , met
eene hoeveelheid kruit in te voeren ten einde zich bij een even- toepasselijkverklaring ook op de ingezetenen van de Nedertaeelen nieuwen inval te kunnen verdedigen. In November had ! landsch-Indische mijuverordeuingen. De vereischte goedkeuring
wederom een inval van uit het Portugeesche gebied plaats. Ditmaal j en bekrachtiging van die overeenkomsten werden verleend bij
waren het lieden uit het landschap Lamakhitoe, die 3 mannen , de gouv. besluiten van 6 December 1900 n \ G Pneriman op Alor),
en 2 vrouwen in het onder Nederlandsch gezag staande Makir 9 Januari 1901 n°. 31 (Silawang en Djeniloe op Timor), 10 Februdoodden. Vermoedelijk was rooi- en moordzucht de eenige oorzaak ari 1901 n°. G (Beboki en Harneno op Timor), 6 Maart 1901
TUI deze euveldaad. Uit Lamakhitoe werd voorts in Maart jl. j n°. 32 (Benoe op Timor en Endeh op Flores) en Ij Maart 1901
een onverhoedsche aanval gedaan op Aitoon, waarbij vier per- , n". 33 (Takaip op Timor).
sonen het leven verloren. Zooals op blz. 1 reeds is medegedeeld ]
Ook in zake de heffing van tolrechten en de invoering van
zijn maatregelen in overweging om verbetering te brengen in andere belastingen door het Gouvernement werden onderhandeden tegenwoordigen toestand aan de Nederlandseh-Portugeesche | lingen gevoerd, die reeds ten opzichte van een groot aantal
grenzen.
staatjes er toe hebben geleid , dat de bestuurders zich bereid
De verwachting dat de beschieting in Januari 1900 van eenige | verklaarden hunne bevoegdheid ten deze op het Gouvernement
kampongs op de kust van Waiwikoe (onderafdeeling Beloe) door , over te dragen.
de pantserdekkorvet Sumatra (zie vorig verslag , blz. 46) indruk i
Ten aanzien van de veiligheid van personen en goederen kwam
op de bevolking zou hebben gemaakt en de hoofden zou hebben in den toestand geen verandering: in het direct gouvernementsbewogen om hunne opwachting by de besturende ambtenaren ' gebied voldoende verzekerd, laat die daarbuiten veel te wenschen
te komen maken, werd niet verwezenlijkt, hoewel anderzijds de | over.
vrees , die te Atapoepoe gedurende eenigen tijd heerschte . dat de j
Van toeneming van het aantal Christenen op de zendingsWaiwikoe's zouden komen wraaknemen, niet bewaarheid werd. i posten viel weinig te bespeuren.
De gezondheidstoestand was in 1900 bevredigend, behalve
Naar aanleiding van een moord door een bewoner van het |
landschap Kolabe (onderafdeeling Amfoeang) gepleegd op een op Alor en in de onderafdeeling Beloe, waar de pokken tot
onderdaan van den radja van Amakono, deed deze een inval in tegen het einde des jaars bleven heerschen. Ook in Sikka (Flores)
Kolabe, waarbij 5 lieden van dat landschap werden gedood. By j deden zich vele gevallen dier ziekte voor.
In de onderafdeeling Babauw heerschte in Juli en Augustus
een tweeden inval echter kregen de aanvallers 3 dooden. Overi- '
gens kwamen in deze onderafdeeling, vooral in het landschap 1900 eene besmettelijke ziekte onder het vee.
De toestand van den handel was over het algemeen gunstiger
Takaip, veel kleine quaesties onder de verschillende hoofden ;
dan in 189!'. Vooral de uitvoer van paarden en copra was
voor, die echter niet tot bloedvergieten aanleiding gaven.
Tusschen de landschappen Netpala en Noenbenain de onder- belangrijk; die van sandelhout verminderde daarentegen.
De uitkomsten van den rijstoogst waren voor Timor, Flores,
atdeeling Babauw ontstond twist, doordat een toemoekoen van
eerstgenoemd staatje naar het andere overliep en niet wilde Savoe en Oost-Soemba zeer bevredigend, voor Rotti, Middenterugkeeren. Het gevolg was dat 5 Noenbena's werden gedood, j en West-Soemba beneden het middelmatige en voor Alor zeer
Op Flores werd m het begin van 1900 een onderhoofd van j slecht. De oogst van djagong, het hoofd voedsel der bevolking,
het op het eiland Solor gelegen en aan Larantoeka onderhoorig slaagde naar wenseh, behalve op Kotti en Alor, waar de resullandschap Panuingkajoe, OU.A genaamd, door den radja van ' taten minder bevredigend waren. De klapperoogst was grooter
Larantoeka gevangen gezet wegens eene oude schuld. Omdat OLLA dan in 1899. De opbrengst van stroopsu'ker uit het sap van
nalatig bleef in de betaling e n , naar het heet, bovendien tegen den lontar-palm was overvloedig.
den radja van Larantoeka intrigeerde, werd hij in het blok '
gezet. Den 13den Februari verschenen een 100-tal lieden van
§ 20. Bitli en Lombok.
Pamangkajoe te Larantoeka, met het doel OLLA te bevrijden.
Zy losten 2 schoten op den radja zonder hem te raken , doch
Ten aanzien van de gouvernemeutsafdeelingeu Boeleleng en
ontvingen toen van een aantal van te voren door dezen verza- Djembrana (Bali) en Lombok zijn geen feiten van politieke bemelde gewapende lieden een zoo hevig vuur, dat zij overhaast teekenis te vermelden. Orde en rust werden er niet verstoord en
moesten vluchten. Zy kregen niet minder dan 50 dooden , terwijl ' de bevelen van bet bestuur allerwege stipt opgevolgd. Aangezien
OLLA den volgenden dag gevounisd en verdronken werd. Voorts de voor alle partijen bevredigende organisatie van het bestuur
eischte Larantoeka van Pamangkajoe, behalve eene boete en uit op Lombok goed blijkt te werken , en de oeconoinisclie onwtandigelke kampong 2 personen als gijzelaars of slaven , dat de radja heden der bevolking thans gunstig zyn , behoeft ook voor het
zijn gouden stok tegen een zilveren zou verwisselen , en dat de vervolg weinig vrees te bestaan voor ernstige rustverstoring, in
bewonen van de kampongs Pamangkajoe en Lewonama die verband waarmede , naar het oordeel van den onlangs afgetreden
tonden verlaten om zich te Larantoeka te vestigen. Hoewel het ' resident, geen bezwaar bestaat tegen de opheffing van het garniaanvankelijk scheen dat de zaak tot een vreedzaam einde zou zoen te Ampenan. Tot hoofdplaats der afdeeling Lombok werd. met
komen , is dit niet geschied. In Mei toch werden door Laran- ingang van 1 April jl., in stede van laatstgenoemde plaats,
toeka 2 kampongs in Pamangkajoe in de asch gelegd , bij welke Mataram aangewezen. De verhuizing van bewoners van West-
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naar Midden-Lombok, in verband met den minieren voorraad
van bouwgronden a l d a a r , hield ook in 1900 aan.
Te Mataram werd e e n , deels uit vrijwillige bijdragen, deels uit
van gouvernementswege beschikbaar gestelde rondten bekostigd
en hier te lande vervaardigd monument opgericht ter eere van
de in 1894 op Lombok gevallenen.
In het vorig verslag (blz. 47) is reeds melding gemaakt van
het besluit der Indische Begeering tot aanvaarding van het a a n bcid van den bestuurder van Gianjar o m d a t landschap i n dezelfde
verhouding tot het Gouvernement te brengen als Karang Asem,
en van de gevolgen welke dat besluit aanvankelijk had gehad.
T h a n s valt te vermelden, dat orde en rust in Gianjar niet
werden verstoord, en dat sedert het ontvangen van de mededeeling dat vijandelijkheden, die t e g e n d a t landschap gepleegd zouden w o r d e n , mede gericht zouden zijn tegen het G o u v e r n e m e n t ,
de zelfbestuurders der omliggende landschappen, die vroeger
Gianjar beoorloogden, zich van elke daad van openlijke vijandschap hebben onthouden. De heilzame gevolgen van den veranderden toestand hebben voor de bevolking voornamelijk bestaan
in het ophouden der hoogst bezwarende wachtdiensten , die van
haar vroeger gevorderd werden voor het bewaken der grenzen
en b e t tekeergaan van vijandelijke invallen. Zoodoende heefty.ij
meer tijd beschikbaar gekregen voor hare eigen werkzaamheden,
speciaal die op het veld, terwijl, door de bemoeiingen van ons
b e s t u u r , ook de beletselen, die vroeger in den weg gesteld
werden aan het opdammen van irrigatiewater ten behoeve van
andere landschappen, zooveel mogelijk werden uit den weg g e ruimd. I n de eerste plaats werd eene dergelijke reeds lang a a n haugige quaestie tussehen de bestuurders van K a r a n g Asem en
Kloengkoeng, ten voordeele van laatstgenoemd landschap tot
oplossing gebracht, terwijl voorts van den dewa-agoeng e n d e n
radja van Bangli de toezegging werd verkregen , dat ook h u n n e r zijds verder geene bezwaren gemaakt zouden worden tegen de
opdamming van water binnen hun gebied ten behoeve van Gianjar.
De noodige irrigatiewerken werden daarna door de belanghebbenden werkelijk hersteld, waarop spoedig de bewerking en
beplanting van duizenden bouws sawali, waarop jaren lang geen
padi gekweekt was kunnen worden , gevolgd is. Slaagt deze oogst,
dan zal daarmede aan h e t n o g bestaande gebrek grootendeels
een einde komen. Het herstel der irrigatiewerken en de bevloeiing
daaruit hadden echter niet zouder stoornis plaats. Herhaalde malen
is het bestuur moeten optreden om beraoeielijking ten deze en
moedwillige beschadiging, waarbij hoogstwaarschijnlijk gehandeld
werd m e t oogluiking zoo niet op last van hooger h a n d , tegen
te g a a n , en om den bestuurders die daarin mede betrokken
•waren te beduiden dat het niet a a n g i n g de bevolking te laten
lijden ouder de quaesties welke zij met elkaar hadden. Ook aan
het herstel der in verscheidene dessa's zeer vervallen woningen
is bij den nieuw ingetreden toestand door de bevolking begonnen k u n n e n worden. De omzet op de passars en het personenen goederenverkeer tussehen de verschillende landschappen zijn
toegenomen. In het belang van dezen binnenlandschen handel is
ook de hand geslagen aan het herstellen of verbeteren van
wegen en bruggen. De bemoeiingen onzerzijds met de zaken
van Gianjar hebben voorts ten doel meer eenheid te brengen
in het bestuur en de rechtsbedeeling, opgemerkte misstanden
daarin weg te nemen en voor goed een einde te maken aan h e t
opleggen van verminkende straffen en aan tegen de eischen der
menscheUJkheid indrnischende gebruiken. Met inachtneming der
billijke aanspraken van de landsgrooten, is in het belang van
een krachtig bestuur gestreefd naar versterking van het gezag
van den stedehouder, dat onder de gebeurtenissen der laatste
jaren zeer geleden had. Bij gouv. besluit van 29 November 1900
n°. 15 werd !ïvj i' 1 zijne nieuwe waardigheid bevestigd en vervolgens den 2den J a n u a r i d. a. v. door den resident ter hoofdplaats
van liet landschap geïnstalleerd, bij welke gelegenheid hij en al
zijne p o e n g g a w a ï en m a n t r i ' s , op h u n verzoek, den eed van
trouw aan bet Gouvernement hebben afgelegd.
H e t landschap Karang Asem werd meermalen door onze a m b t e naren bezocht, die er steeds geheel naar belmoren ontvangen
werden. Tot directe i n m e n g i n g in de zaken des lands bestond
aldaar weinig aanleiding. GoESn Gr* M. I IJII.AXTIK voert er als stedehoudei van het Gouvernement met krachtige hand h e t bestuur.
Hij verleende steeds ijverige medewerking waar ze van hem verlangd werd en volgde de door het gewestelijk bestuur genomen
beslissingen in de quaesties met zijue naburen steeds stipt op.
De aanrakingen met de buiten ons recbtstreeksch gebied
gelegen staatjes op Bali betroffen voornamelijk de uitlevering
van misdadigers , ten aanzien waarvan de van de zijde der zelf-

bestuurders ondervonden medewerking dikwijls te wenschen
overliet. Het belangrijkste dezer gevallen betrof een der ondergeschikte hoofden van Gianjar, DKWA POKTOE MEKAK, d i e , naar

algemeen vermoed w o r d t , op aanstoken van den dewa-agoeng
van Kloenkoeng, een opstand trachtte te verwekken tegen het
in Gianjar gevestigd gezag, en toen deze poging tijdig ontdekt
en verijdeld w a s , met eenigen a a n h a n g de wijk nam naar Badoeng
en aldaar een onderkomen vond. Aan het herhaaldelijk gedaan
verzoek tot uitlevering van dien persoon werd door de radja's
van Badoeng onder allerlei voorwendsels geen gevolg gegeven,
en om zich aan verderen aandrang te onttrekken hebben zij
hem ten slotte n a a r Kloengkoeng laten verhuizen , zoodat het
bestuur zich t h a n s te deeer zake tot de bestuurders aldaar zal
hebben te wenden.
Door den stedehouder van K a r a n g Asem werd de bemiddeling
ingeroepen van ons bestuur om recht te verkrijgen in zake den
ten nadeele van eenige zijner onderhoorigen gepleegden roof door
den djoeragau van een in Badoeng thuis behoorend v a a r t u i g ,
die na in een der K a r a n g Aseinsche havens eene lading suiker
te hebben i n g e n o m e n , heimelijk verzeilde zonder te hebben
betaald en naar Badoeng terugkeerde. Ofschoon de zaak, althans
wat het omschreven feit betreft, geheel tot klaarheid was g e ! komen , bleven de vorsten van laatstgenoemd landschap zelfs
| in gebreke de berokkende schade te doen vergoeden, terwyl op
brieven van den r e s i d e n t , hetzij met uitvluchten , hetzy in h e t
! geheel niet werd geantwoord. Ten einde eenigen d w a n g uit t e
oefenen tot de afdoening dezer zaken werd voorloopig geen gevolg
gegeven aan het verzoek der Badoengsche vorsten om hen in de
gelegenheid te stellen t o t de bestraffing van eenige uit eene
; poeri weggeloopen v r o u w e n . die de wgk hadden genomen naar
een der bergdensa's van Boeleleng. W e l werd overgegaan tot de
uitlevering van een Boeginees, die in Badoeng twee moorden
gepleegd had en later in Karang Asem was opgevat en naar
Boeleleng opgezonden. Deze uitlevering had echter eerst plaats
nadat de verzekering was verkregen d a t den moordenaar g.?enverminkende of folterende straffen zouden worden opgelegd.
Uit Bangli vluchtte een der vrouwen van den vorst, welke
i diefstal in de poeri gepleegd h a d , naar Boeleleng. Op het verzoek tot uitlevering w e r d , overeenkomstig de in dergelijke
gevallen in de laatste j a r e n gevolgde gedragslijn , het voorstel
gedaan om het over haar uit te spreken vonnis naar Boeleleng
. op te zenden voor de tenuitvoerlegging der straf, nadat deze
zoo noodig door toepassing van het recht van gratie door den
Gouverneur-Generaal gewijzigd zou zijn. Met dit voorstel werd
door het betrokken zelfbestuur ingestemd. D e afdoening van
zaken met den vorst van Bangli ondervindt veel vertraging door
gebrek aan medewerking zijnerzijds. Aan verzoeken tot opzending van personen die moeten terechtstaan of als getuigen fung e e r e n , wordt zelden gevolg gegeven. H e t bestuur wordt er
slecht gevoerd, hetgeen in Boeleleng het handhaven eener goede
politie in de grensstreken zeer bemoeielijkt. Aan de Banglische
zijde der grens bevinden zich eenige vestigingen van (Jhineezen,
die hoofdzakelijk bestaan van de winsten behaald m e t het slijten
van opium en h e t bouden van hazardspelen , en waarvan ook
de vorst zijn aandeel krijgt Dit z\jn verzamelplaatsen voor slecht
volk , d a t telkens voor het binnenbrengen van clandestien opium
of andere kwade praktijken de grens passeert; een en ander
heeft zelfs reeds tot doodslag aanleiding gegeven. Tot heden is
de radja echter in gebreke gebleven om aan het verzoek daar
orde op te stellen te voldoen. Ook had in Bangli eene weduwenverbranding plaats ter gelegenheid van de lijkbezorging van een
der broeders van den vorst, niettegenstaande deze laatste er
mede bekend Mas dat het 't ernstig verlangen der Regeering
is om dergelijke barbaarschheden te doen ophouden.
Met den vorst van Tabanau werden weinig moeielijkheden
ondervonden , ofschoon de vlugge afdoening van zaken ook aldaar
te wenschen overliet. Hij beloofde medewerking voor het tegengaan van veediefstallen in D j e m b r a n a , waarvan de daders gewoonlijk een goed heenkomen zoeken naar T a b a n a n .
De invloed van den dewa-agoeng van Kloengkoeng moet
buiten zijn eigenlijk gebied in den laatsten tyd zeer getaand
zijn. Reeds meermalen werd van ter zijde vernomen (de radja
van Bangli sprak er zelfs tijdens een bezoek van den controleur
openlijk over, ofschoon in algemeene t e r m e n ) , dat bij de andere
radja's het verlangen begint veld te winnen om in eene andere
verhouding jegens h e t Gouvernement te komen en zich van
Kloengkoeng geheel los te maken. In hoever dit verlangen
inderdaad beslaat en ernstig gemeend is, zal nader moeten blijken.
Op godsdienstig gebied vallen geen bijzondere verschijnselen
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te vermelden. De deelneming aan de bedevaart was grooter dan
in 189'J; op Lombok hield dit verband met den verbeterden
oeconomischen toestand.
Ook in 1900 had eenige emigratie uit de Balisehe vorstenlanden naar Boeleleng plaats.
De «lichtheid der bevolking van deze residentie in aanmerking
genomen , kan in het algemeen de veiligheidstoestand , zooals
die valt op te maken uit het aantal voorgekomen misdrijven ,
niet onbevredigend genoemd worden. Hoof door kleine benden
gepleegd kwam zoowel op Bali als op Lombok eenige malen
voor. Li den regel mocht het gelukken de hoofdschuldigen in
handen te krijgen.
In het algemeen genomen was de gezondheidstoestand gunstig.
Epidemieën kwamen niet voor. De gewone ziekten als koorts,
buikloop , enz. traden o p , doch alleen in West-Lombok , en
speciaal onder het garnizoen van Ampenan, heerschten zy in
heviger graad dan gewoonlijk.
In sommige dessa's van Oost-Lombok heerschte eene ziekte
onder het vee, vermoedelijk septicaemia haemorrhagica, welke
echter geen grooten omvang aannam. In dezelfde onderafdeeling
en in Boeleleng maakte eene ziekte onder de paarden vele
slachtoffers.
De toestand van den handel was redelijk.
De rijstcultuur leverde over het algemeen bevredigende uitkomsten. In Boeleleng slaagde het gewas goed. In Djembrana
en op Lombok had het tijdens het rijpen te lijden van zware
stortregens, welke schade echter gecompenseerd werd door de
opbrengst verkregen van de aldaar nieuw in ontginning gebrachte sawahvelden. In Boeleleng leverden de koffieplantsoenen
een vrij goeden oogst o p , gunstig afstekende by dien van het
vorige jaar. Elders in de gou vernemen tslanden is de koffiecultuur van geen beteekenis. De klapperoogst gaf goede resultaten, tengevolge waarvan veel copra werd uitgevoerd. Op
Lombok viel de uienoogst in het oostelijk deel matig uit. De
opbrengst der uitgestrekte katoenaanplantingen ter noordkust
was goed. De aanplant van aardnoten bestemd voor den uitvoer
nam in Boeleleng zeer toe.
Tegen het einde van November vertoonde het Kendjanigebergte op Lombok eene verhoogde vulkanische werking. De
eruptiekegel Goenoeng Baharoe Djari stootte eenige weken
achtereen zware rookkolommen uit, hetgeen gepaard ging met
onderaardsch gerommel en de in de eerste dagen met het opwerpen
van kolossale hoeveelheden asch , welke als een regen over het
geheele eiland en de omringende zeeën neerviel, terwyl het lichtere
gedeelte zelfs Bali bereikte.
I>.

Landmacht.

Ingevolge de Kon. besluiten dd. 1 Augustus en 11 September
1900 nos. 24 en 33 ging op 2 October d. a. v. het bevelhebberschap over het Indisch leger, waartoe ook behoort het beheer
van het departement van oorlog, uit handen van den op zyn
verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen luitenant-generaal
L. SWART over op den by laatstgemeld besluit tot luitenantgeneraal bevorderden generaal-majoor , chef van het wapen der
infanterie , H. C. P. DE BRUYN. By dat/.elfde besluit was intusschen
ook — en wel in de eerste plaats — tot luitenant-generaal
bevorderd de generaal-majoor der infanterie J. B. VAN HEÜTSZ ,
die ofschoon de oudste in zyn nieuwen rang , niet tot het legercommando geroepen werd uithoofde van de wenschelijkheid in
's lands belang zijner handhaving als civiel en militair gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden. Tegelijkertijd werd de
verhouding geregeld van den laatstgenoemde , en de onder zijne
bevelen staande troepen, tot den in anciënniteit jongeren legercommandant, en wel door de vaststelling (Kon. besluit dd. 11
September 1900 n". 32), bij wijze van tijdelijken maatregel, van
eene nieuwe lezing van de tot het legercommando betrekkelijke
eerste alinea van § 1 der normale legerformatie, welke § nu
tevens behelst eene (tijdelijke) uitbreiding van gemelde formatie,
zoowel met één luitenant-generaal als met den aan den titularis,
gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden, als adjudant toegevoegden kapitein, die behooren kan hetzy tot den generalen
staf, hetzij tot een der vier wapens.
§ 1. Levende strijdkrachten.
Samenstelling en sterkte van hel leger. In bylage B zijn de
.statistische gegevens betreffende het leger over het jongst verloopen jaar bijeengebracht.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.
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Tot toelichting van de opgaven , met betrekking tot de samenstelling en sterkte in tabel 1 dier bylage vervat, zy hier het
volgende aangeteekend.
De ^normale" formatie werd gedurende 1900, behalve bij het
hiervóór reeds besproken Kon. besluit dd. 11 September n°. 32,
nog gewyzigd by dat van 7 Juni n". 77 (St. n°. 216), hetwelk
hoofdzakelijk ten doel heeft eenig administratief personeel, waarmede vóór dien tyd de .normale" formatie om verschillende
redenen reeds tydely'k was verminderd of vermeerderd , definitief
uit die formatie af te voeren of daarin op te nemen. ')
In de „tegenwoordige" (tydelijk geldende) formatie kwamen in
1900 enkele wijzigingen , die zich voornamelyk in het cijfer der
officieren deden gelden. Zy wyst dan ook op uit. 1900, behalve
15 officieren, slechts ruim 100 militairen beneden dien rang
minder aan dan het jaar te voren. De wijzigingen in de formatie
van het personeel beneden den rang van officier waren alle van
ondergeschikt belang. De ruim 100 man , waarmede die formatie
werd ingekrompen , bestonden voor het meerendeel uit personeel
der artillerie en van den hospitaal dienst.
Wat de officieren betreft, verdwenen uit de .tegenwoordige"
formatie 3 majoors en 10 kapiteins der infanterie, die niet in
de .normale" formatie waren opgenomen, doch sinds 1896 tydelijk daarboven werden gevoerd , ter verzekering van eene behoorlyke aanvulling van de troepenmacht in Atjeh , zoomede
nog een 5-tal, mede niet in de .normale" formatie tellende
officieren van andere wapens en diensten (hieronder 1 van de
artillerie en 2 van de militaire administratie). Hiertegenover staat
echter eene tijdelijke uitbreiding van de formatie der infanterie
met 1 kapitein voor de vervulling van het secretariaat der in
§ 3 hierna bedoelde commissie, belast met het onderzoek naar
de mogelijkheid eeuercentralisatie deropnemiugs-en kaarteeringswerkzaamheden in Indië, hetgeen met de boven besproken uitbreiding der .normale" formatie met 2 officieren voor het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden , de hooger opgegeven
vermindering der .tegenwoordige" formatie met 15 officieren
oplevert.
De sterkte van het leger steeg gedurende 1900 van 1345 tot
1367 officieren en als zoodanig dienstdoenden, doch ging terug
van 39 388 tot 36 798 militairen beneden den rang van officier.
Het feit, dat de sterkte aan onderofficieren en minderen (over
de officieren en als zoodanig dienstdoenden zie hierna onder
„Aanvulling van het korps officieren') op uit. 1900 derhalve 2590
man (ruim 1200 Europeanen , p. m. 150 Amboineezen en ruim
1200 andere inlanders) minder bedroeg dan op uit. 1899, was
ten opzichte van de Europeanen het gevolg hiervan , dat tegenover een verlies aan dien landaard gedurende 1900 van 2418
man, slechts eene winst stond van 1244 man, ouder welke laatsten
1025 man suppletietroepen (in 1899 waren de verliezen 2440
man en de winsten 1489 man , onder welke laatsten 1264 man
suppletietroepen): de vermindering aan niet-Europeesch personeel
vindt haren grond in de omstandigheid , dat de werving van
Amboineezen het geheele jaar door gesloten bleef en die voor
inlanders eerst in het begin van November weder werd opengesteld, zoodat ook bij deze landaarden het verlies, ten bedrage
van 1951 man, niet door de winst, ten bedrage van 585 man,
werd gedekt (in 1899 bedroegen deze cijfers respectievelijk 2065
en 18!'). Detailcijfers nopens de winsten en verliezen zyn
opgenomen in voormelde bijlage (tabel 8).
Vergeleken met de cijfers der .tegenwoordige" formatie wyst
de hiervóór opgegeven sterkte , voor zooveel de officieren betreft
(als zoodanig ook medetellende de onderluitenants en de adjudantonderofficieren , dienstdoende als officier), op eene vermindering
van het incompleet van 105 tot 68, en wat de onderofficieren
en manschappen aangaat, op eene afneming van het overcompleet
van 3514 tot 1023. Bij de infanterie bleef nl. de sterkte , ad
28 420 man, de .tegenwoordige" formatie, die slechts 27269
man vorderde, nog met 1151 man overtreffen, terwyl ook by
de artillerie en het korps marechaussee nog op een vrij belangrijk
') Over de verschillende wijzigingen , reeds toegelicht in de stukken der
Indische begrooting voor 1901, welke later — b(j Kon. besluit dü. 31 Januari
1901 n». 59 (St. n°. löfit — in de normale formatie zijn aebracht, zal eer.«t
in het volgend verslag zijn te handelen. Voorloopig zjj slechts aangeteekend,
dat de dientengevolge in de legerinrieuting te brengen wijzigingen hoofdzakeltjk zullen bestaan in eene reorganisatie (inkrimping) der garnizoensinfanterie, tegen uitbreiding van de veldtroepen met twee bataljons, elk bestaande uit 2 Kuropeesche en 'X inlandsche compagnieën , terwijl onder de
overige uit gemeld besluit voortvloeiende maatregelen o. a. behoort de instelling van eene permanente militaire spoorwegcommissie, ter vervanging van
de voorloopige commissie van dien aard, wier werkzaamheden, waarover
laatstelijk gehandeld is in 't vorig verslag (tl/.. 50), weMra zullen atloopen.
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overcompleet viel te wijzen. Vermits echter liij enkele onder- |
deelen van het leger , hoofdzakelijk hij den hospitaaldienst en j
hij het schrijverspersoneel, het door de formatie gevorderd
aantal plaatsen niet ten volle door militairen was bezet, wijzen j
de eindcijfers van den sterktestaat op een incompleet van 150
Europeanen en een overcompleet van 71<S Ainhoiueezen en 402 j
andere inlanders , in totaal alzoo op het bovengenoemde overcompleet van 1028 man. Ten aanzien van het incompleet aan
Europeanen valt hier echter op te merken , dat op uit. 1900 hij
het leger 287 burgerpersonen aanwezig waren ter vervanging
van Europeesche militairen , zoodat ten slotte feitelijk nog op
een overcompleet van 87 Europeanen valt te wijzen.
Van de 128 420 infanteristen, ongerekend het meer dan 1300
man sterke en ruim voltallige korps marechaussee in Atjeh ,
waren er bij het veldleger ingedeeld 15658, namelijk 14 118
(zijnde 551 meer dan de formatie eischte) bij de 18 veldhataljons ,
terwijl de overige 1535 man van het veldleger twee reservebataljons vormden, te zamen met eene formatie van 1508 man ,
waarbij dus 27 man overcompleet waren. Van de bedoelde 15053
man veldtroepen , 1191 minder dan op uit. 1899, waren er — na
aftrek van zieken en geëvacueerden en van hen, die om andere
redenen niet tot uitrukken konden worden aangewezen — beschikbaar om te velde te gaan 13 140 , d. i. 83.9 pet. van de sterkte
der veldtroepen, tegen op uit. 1899, 14110 of 83.8 pet. van de
aanwezige sterkte. Naar de landaarden was de verdeeling aldus :
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Met het oog op den politieken toestand in Djambi (residentie
Palembang) werd in Maart 1901 tijdelijk een militaire post
gevestigd op een punt nabij de monding der Tambesi-rivier.
Het personeel (4 officieren en 200 man infanterie, 1 officieren
11 man artillerie, benevens eenig personeel der militaire administratie en van den geneeskundigen dienst) kon gevonden worden zonder dat tot tijdelijke uitbreiding van de legerformatie
behoefde te worden overgegaan.
Eene bij de gouv. besluiten dd. 19 December 190C u". 20
en 17 Januari 1901 n". 15 bevolen onderlinge verwisseling van
standplaats van de 2de compagnie artillerie (2de veldbatterij) te
Banjoebiroe en de 18de compagnie artillerie (1ste bergbatterij)
te Batavia kreeg in Pebruari 1901 haar beslag.
Gedetailleerde opgaven omtrent de sterkte van de in elk militair
commandement bij het einde van 1900 aanwezige troepenmacht
vindt men sub 4 vau bijlage B : voor de standplaatsen der verschillende troepenafdeelingen wordt verwezen naar blz. 129/434
van deel I van den Indischen Kegeeringsalmanak voor 1901.

Aanvulling van het korps officieren. In vergelijking niet het jaar
te voren, viel gedurende 1900 op eene gelijkmatiger verhouding
tnsschen de wiust- en verliescijfers niet betrekking tot het
officierskorps te wijzen, voornamelijk als een gevolg van de
omstandigheid , dat bet aantal der in 1900 met buitenlandsch
verlof vertrokken officieren dat der teruggekeerde verlofgangers
slechts weinig meer overschreed, en eene ruimere aanvulling
Uit. 1800.
Uit. 1900.
Europeanen (en Afrikanen) . . .
4916 — 80.4 pet.
4 403 = 78.0 pet. met nieuw benoemde officieren werd verkregen (voor nadere
gespecificeerde gegevens omtrent de winsten en verliezen aan
Amboineezen
1315 = 80.4 „
1*94 = 84.8 „
Andere inlanders
«885 = 87.8 ..
C, 443 = 88.2 ,. officieren zie het vijfjarig overzicht in tabel N van bijlage B).
Dientengevolge steeg gedurende 1900 het aantal in de sterkte
14 118 = 83.8 pet.
13 110 = S3.9 pet
tellende officieren van 1239 tot 1254. ') Aangezien tegelijkertijd
Over het algemeen kau gezegd worden , dat de toestand waarin het aantal voor 2de-luitenants in de plaats tredende onderluitehet hoofdwapen, de infanterie, verkeerde op uit. 1900 iets nants weder vermeerderd werd, ditmaal met 8, waardoor het
minder gunstig was dan het jaar te voren ; want terwijl de sterkte klom vau 65 tot 7 3 , en het aantal als 2de-luitenant dienstdaalde van 30 917 tot 28 420, nam het aantal dergenen, die doende adjudant-onderofficieren slechts met 1 (van 41 tot 40)
aanstonds beschikbaar waren tot uitrukken, af van 24 527 tot verminderde. wees de sterkte aan officieren en als zoodanig
dienstdoenden bij liet einde van 1900 22 meer aan dan op uit.
22 319 man.
1899. Bet op laatstgenoemden datum in vergelijking met de
I destijds geldende „tegenwoordige" formatie bestaande incompleet
Plaatst•lijkt' indeeling. De in 1899 vastgestelde formatie van de van 105 zou dus bij het einde van 1900 znn gedaald tot 8 3 ,
bezettingstroepen op Lombok (zie vorig verslag, blz. 48) bleef indien niet de eischen dier „tegenwoordige" formatie inmiddels
in 1900 gehandhaafd en werd by gouv. besluit dd. 30 October waren verminderd met 15 officieren , zoodat het incompleet op
1900 n". 3 ook voor 1901 bestendigd.
uit. 1900 08 bedroeg. Dit incompleet is feitelijk terug te brengen
De na de beëindiging van de expeditie in het landschap tot 49, omdat in het incompleet aan officieren-apothekers, ten
V Kotta (Midden-Sumatra) te Bangkinang achtergelaten com- getale van 13 , en in dat aan 2de-luitenants der militaire adpagnie van het 17de bataljon infanterie, werd ingevolge gouv. ministratie, ten getale van 5 , kon worden voorzien door de
besluit dd. 20 Maart 1900 n°. 17 vervangen dooreen detachement hoven de formatie in dienst zijnde militaire apothekersbedienden
van het garnizoensbataljon van Sumatra's Westkust. van dezelfde en adjudanten-onderofficier-kwartiermeester -), terwijl van de 3
sterkte en samenstelling als de in 1899 ingetrokken infanterie- officieren . in de formatie uitgetrokken als adjudanten van den
bezetting van Solok (Padangsche Bovenlanden). Ter vermijding Gouverneur-Generaal, er , overeenkomstig de daartoe bestaande
van uitgaven werd deze compagnie niet naar hare standplaats bevoegdheid , één tot de marine behoorde. Neemt men verder
Padang teruggezonden , doch het personeel daarvan te Bangki- in aanmerking, dat bij de cavalerie op een overcompleet van
nang bij het garnizoensbataljon overgeplaatst, terwijl de Euro- 1 officier viel te wijzen , dan bleven ten slotte bn de overige
peesche en inlandsche compagnieën van het 17de bataljon, wapens en dienstvakken 50 officiersplaatsen onbezet en wel: bij
welke tot op genoemd tijdstip de bezetting van Bangkinang de infanterie 3 1 (het cijfer zou 31 hebben bedragen, wanneer
hadden geleverd , te Padang werden gereconstrueerd.
niet 3 infanterie-officieren onbezette luitenantsplaatsen bij het
Zonder dat daardoor vooralsnog wijziging werd gebracht in korps genietroepen hadden ingenomen), bij de artillerie 2 , de
de formatie van de betrokken garnizoensbataljous, werden genie 4 (hierbij in aanmerking nemende, dat voor 3 andere
achtereenvolgens . naar aanleiding van de gouv. besluiten dd. 23 vacatures over infanterie-officieren werd beschikt), de militaire
April 1900 n°. 4 1 , 7 Juli 1900 n". G2, en 9 Januari 1901 administratie 1, den geneeskundigen dienst 6 (5 officieren van
n . 10, de militaire bezettingen van Boeton (gouvernement Celebes gezondheid en 1 paardenarts) en bij andere onderdeeleu van het
en onderhoorigheden), Port van der Capellen (gouvernement leger 3.
Sumatra's Westkust) en Boentok (residentie Zuider- en OosterOmtrent de kansen van aanvulling in 1901 zij verwezen naar
aldeeling van Borneo) in .Mei en Augustus 1900 en in Maart de tabellen 2 en VI van bijlage B.
1901 ingetrokken.
Bij gouv. besluit dd. 12 April 1901 n". 17 (Jav. Cour. van
In afwachting van de voorgenomen herziening der formatie ; den lGden dier maand), zijn maatregelen getroffen om onder de
en dislocatie van het garnizoensbataljon van Sumatra's Oostkust, I
werd verder hij gouv. besluit dd. 10 October 1900 n°. 11 een ! ') Onder Int totaal van 12.39 officieren waren er 0 5 , en onder (lat van
voorloopige indeekngsstaat voor dat bataljon vastgesteld , niet ' 1254 waren er 58 begrepen (1 kapitein, 37 eer.ste- en 80 tweede-luitenants),
gelijktijdige intrekking van de militaire bezetting van Bengkalis. i die van het Ncderlandsehe leger bjj Int Indische waren gedetacheerd. Als
Aan de nieuwe legering was bij de afsluiting te Batavia vau niet over en weder gedetacheerd — op den voet van liet Kon. besluit dd. 18
de mededeelingen betreffende dit hoofdstuk nog slechts ten deele Augustus 1871 n". 10 (St. n". lïn) — telden zij allen in de sterkte als tweedeluitenant.
uitvoering gegeven.
Boiciiilien rekende onder het totaal van 1254 nog een gepensionneerd kaDe sinds Februari 1899 tijdelijk te Padang onder dak gebrachte pitetn
der Infanterie, die, overeenkomstig het bepaalde in s 5u der legerinlandsche compagnie van het voor het overige te Padang Pand- formatie , et n der oflicieraplaataea bl) het hoofdbureau van bet wapen der
jang gelegerde lüde bataljon infanterie (zie het verslag van 1899, infanterie (Ilde afdeeling van het departement van oorlog) bezette.
:
blz. 44, noot 3) keerde , na beëindiging van den bouw der voor
) Zie art. 5 , pont 8 en 4 van het Kon. besluit dd. 28 Januari 1882
haar bestemde kazerne, in Januari 1901 naar hare organieke n°. 13 (St. n». 113i, zoonis dit art. luidt ingevolge het Kon. besluit dd. 12
standplaats terug.
April 1884 n". 8 (St. D». 99).
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subalterne officieren van het Indische leger de kennis van in- der koloniale reserve waren er 784, die zich aldaar voor de
landsche talen aan te moedigen. Te dien einde zullen aan hen, eerste maal bevonden.
die door een af te leggen examen blijken geven in één of meer
Militair onderwijs. Tabel 19 van bijlage B bevat numerieke
der in Nederlandsch-Indië inlieemsche talen een /.ekeren graad
van bedrevenheid te bezitten, gratilicatiën worden uitgereikt, opgaven betredende de bij de verschillende inrichtingen van
waarvan het bedrag . zoomede het aantal dat voor elke taal be- militair onderwijs hier te lande voor Indisch officier in opleiding
schikbaar wordt gesteld , by- het begin van elk jaar aan het zijnde leerlingen , zoomede omtrent die by de militaire school
leger wordt bekend gemaakt. Voor 19U1 is voor deze gratificatiën te Meester-Cornelis. Daarin vindt men ook gegevens ten aanzien
van het aantal der tot het Indische leger behoorende officiereu,
bij de begrooting gerekend op eene som van f 8000.
Het bijwonen van den ingevolge St. 1901 u°. 89 bij het ge- die de lessen aan de Hoogere Krijgsschool te 's-Oravenhage volgen.
Aangaande de kader- en de korpsscholen in Indië vindt men
neeskundig laboratorium te Weltevreden in te voeren cursus in
tropische ziekten is bij de uitvaardiging van gemeld Staatsblad opgaven in tabel 14 van bijlage B.
Bij het korps pupillen te Gombong werden in 1900 geen
verplicht gesteld voor alle voortaan in Indië nieuw aankomende
officieren van gezondheid. Ook zyn voorzieningen getroffen om jongelieden als pupil aangenomen. Daar verder 36 jongelieden
hen , gedurende dan tijd dien zij voor dit doel te Weltevreden als pupillen werden afgevoerd (waarvan 32 door overgang bij
doorbrengen, tevens op de hoogte te doen brengen van het het leger), daalde de sterkte van het korps van 216 tot 180
pupillen , te weten 4 zonen van officieren , 147 van militairen
militaire gedeelte hunner betrekking
2
De bij Kon. besluit van 21 October 1898 n'. 15 ingestelde beueden dien rang , 3 van ambtenaren en 26 van particulieren. )
By
het
nieuwe
korps
pupillen
werden
in
1900
aangenomen
51
Staatscommissie om te dienen van advies in zake samensmelting
van de officierskaders der beide legers (zie het verslag van 1899, jongelieden , allen in de 1ste Categorie; van dezen werden er 4
blz. 44) heeft op 29 Juni 1901 haar op 15 Juni te voren vastgesteld uit het korps afgevoerd . zoodat ten slotte op uit. 1900 het nieuwe
rapport ingediend, dat, ofschoon drie van de vier leden der korps 47 pupillen telde (34 zonen van militairen beueden den
commissie niet overtuigd waren van de onmogelijkheid der samen- rang van officier en 13 van particulieren).
Ten aanzien van de legering der pupillen van het bestaande
smeltiug, de strekking heeft om haar te ontraden. Üe commissie
heeft intusschen een uitgewerkt voorstel gedaan om, zonder korps en die van de medio 1901 op te richten 2de categorie van
zoodanige sameiismellimj, toch tot nauwere aaneentluiting van het nieuwe korps, is bepaald, dat voorloopig eerstbedoelden te
Gombong zullen blijven . en de laatstbedoelden zullen worden
de beide officierskaders te geraken.
gehuisvest in een deel van de gebouwen der militaire school te
Voorziening in dê behoefte aan militairen beneden den ranq van Meester-Cornelis. alwaar z\j onder toezicht van den directeur
officier. In tabel s van bijlage B vindt men een uitgewerkt dier inrichting zullen staan. Het ligt daarbij in de bedoeling,
numeriek overzicht van de gedurende de laatstverloopeu vy'f zoodra de sterkte van het bestaande korps voldoende is afgenomen
jaren b\j het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden om het resteerend gedeelte te Meester-Cornelis onder dak te
den rang van officier en van de daartegenover staande verliezen : kunnen brengen , de pupillen van het nieuwe korps te Gombong
in tabel 11 eene vijfjarige statistiek betreffende de reëngage- te huisvesten.
menten , en in tabel 12 een uitgewerkt overzicht, alleen over
1900, nopens de winsten en verliezen aan kader.
Bewapening. Bij het einde van 1900 waren van het repeteerTen aanzien van het uiet-Europeesch element valt hier op te geweer, model '9ó , 29 067 stuks in gebruik bij de korpsen of
merken dat, uitgenomen wat betreft de aanneming als pupillen voorhanden in de wapenmagazijnen , en 11 077 stuks opgelegd
bij de korpsen van soldatenkinderen van inlandschen landaard, in de oorlogsmagazijnen.
De in December 1899 naar Indië verzonden marechausseewelke het geheele jaar door was opengesteld, de werving van
Amboineezen ook in 1900 geheel gesloten bleef en die van andere karabijnen — ten getale van 1190 stuks, daar van de bestelde
inlanders eerst in den aanvang van November weder werd geopend. 1200 stuks (zie vorig verslag , blz. 50) er 10 hier te lande waren aanDe resultaten van de koloniale werving in Nederland, zoowel gehouden — werden in Februari d. a. v. voor zooveel noodig in
te Harderwijk als te Nijmegen, zijn gebruikelijker wijze mede- dienst gesteld. Het aantal karabijnen, model '95, op uit. 1900
gedeeld in tabel 9 van bijlage B. Zij bleven gedurende het geheele in Indië aanwezig, bedroeg 2816 stuks, waarvan in gebruik (bij
jaar 1900 zeer matig; in verband met de sterkte van het Indisch de cavalerie, het korps marechaussee en de lijfwachten-dragonders)
leger werden trouwens geen bijzondere maatregelen genomen of voorhanden in de wapenmagazijnen 2067 , en opgelegd in de
oorlogsmagazijnen 719.
om die werving aan te moedigen.
Evenals zulks in 1899 reeds met de bij de cavalerie en de
Sedert April, maar vooral sedert Juni 1900 nam het aantal
wegens ziekte uit Indië terugkeerende militairen , bestemd om lijfwachten-dragonders in gebruik genomen karabijnen . model
bij de reconvalescenten-afdeeling te Zutphen in verpleging te '9ö , had plaats gevonden , werden in 1900 ook de bij de iu/anterie
worden opgenomen, sterk af. Waren in 1899 bijna 600 man, en de marechaussee in dienst gestelde geweren en karabijnen
die uit Indië terugkeerden, bij die afdeeling ingedeeld, in 190Ó van het nieuwe model, na voorafgegane proeven , van een mondbedroeg dat aantal niet meer dan 334, en onder die omstandig- deksel voorzien. Zoowel geweren als karabijnen, model ' 9 5 ,
heden was het niet noodig het te Maastricht gereed gemaakte bleven goed voldoen.
Tot de invoering van het in Indië ontworpen ledergoed voor
logies te betrekken. De tijdelijke evacuatie van Zutphen naar
het hospitaal te Maastricht (zie vorig verslag. blz. 49) kon, de infanterie en , behoudens enkele kleine wijzigingen , ook van
daar het aantal bedlegerige zieken te Zutphen in gelijke mate de van hier uitgezonden nieuwe modellen lederwerken voor de
cavalerie. werd besloten. De indienststelling van de voor een
afnam , ook al spoedig gestaakt worden.
Op 1 Juli 1901 telde de koloniale reserve aan onderofficieren deel in Indië en voor een ander deel, speciaal voor de infanterie ,
en minderen in het geheel 2136 man, waarvan 1417 ') in Indië hier te lande te vervaardigen lederwerken, zal korps- (eskadrons*)
dienden en 719 hier te lande. Deze laatste sterkte was, met de gewijze plaats hebben.
In totaal werden in den loop van 1!>00 voor het geweer en de
daarbij behoorende 26 officieren over Zutphen en Nijmegen verkarabijn, model '95, in Indië ontvangen ruim l 718000 scherpe
deeld als volgt:
en ruim 665 000 losse patronen, terwijl by de pyrotechnische
Officieren. Onderofficieren
werkplaats te Soerabaija nog 900 000 scherpe patronen weiden
en minderen.
bij de recnnvalescenten-Efdceling te Zutihcn.
aangemaakt. Het totaal aantal scherpe patronen voor deze vuur10
IM
wapenen , bij het einde des jaars in Indië aanwezig, bedroeg (in
bij het valide gedeelte te Nijmegen . . . .
373
rond cijfer) 24 458 700 stuks. Aangezien de bij de pyrotechnische
werkplaats te Soerabaija genomen vullingsproeven (zie het ver71'J
i6
Onder de 346 onderofficieren en minderen, sub 1'. bedoeld,
tellen 65 man vast personeel en onder de 373 man , sub 2°. vermeld, waren er 154, die nog niet in Indië dienden.
Onder de 1417 in Indië dienende onderofficieren en minderen
') Bij de opgave van dit cijfer kon weder geen rekening gehouden worden
met de mutatiën in de twee jongst verloopen maanden (Mei en Juni) in Indië
voorgekomen.

*) Het aantal kinderen van Europees* he of met hen gelijkgestelde gegradueerde en mindere militairen in Indië bedroeg op uit. 1900 1740, \vairvan 918 jongens (724 beneden den leeltijd van 8 j a r e n , lnlj van 8 t'm 14
jaren en 41 ouder dan 14 jaren). Van de sedert 18(51 (zie Iijbl. Sjt. n°. 1076)
opengestelde gelegenheid voor jongelieden van Europeesche afkomst in Indië
om, onder genot van eene kleine toelage, bjj de korpsen of inrichtingen van
het leger eenig handwerk of ambacht te leeren, werd in 11)00 alleen te Magelang door 4 jongelieden gebruik gemaakt.
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slag van 1899, bl/.. 4ti) met gunstigen uitslag /\jn bekroond,
is thans de confectie van scherpe eu losse patronen voor de
nieuwe vuurwapenen in lndië verzekerd. Uitzending dier munitie
zal derhalve niet meer plaats vinden ; alleen zullen de benoodigdheden voor den aanmaak naar behoefte uit Nederland worden
ontboden. Het aantal revolv?rpatronen, gedurende 1900 in Indië
aangemaakt, bedroeg 271 128 stuks. Er wordt getracht voor de
modelrevolver een patroon te ontwerpen, welke effectiever werking
aan den kogel verschaft.
Op uit. 1900 bedroeg het in Indië onder militaire verantwoording aanwezig restant gewereu klein kaliber van het vroegere
model (stelsel DE BEAUMONT) 25 538 stuks, waarvan 5566 stuks
in gebruik b\j de schutterden, de barissans eu het MANGKOB
NEoouo'sche legioen of in de wapen magazijnen voorhanden, en
19 972 opgelegd in de oorlogsmagazijuen. Met de «looping van
laatstbedoelde geweren werd een aanvang gemaakt. Als reserve
zullen niet meer dan p.m, 18300 stuks worden opgelegd, terwijl
bovendien nog p.m. Io700 stuks, welke in gemeld restant-cijfer
niet zijn begrepen , omdat zy niet bekwaam meer waren, worden
aangehouden om naar behoefte tot ichermgeweren te worden
getransformeerd.
Het aantal scherpe patronen voor de BEAUMOXT-geweren beliep
op uit. 1900 nog bijna 8'/ 2 millioen.
Nieuw geschut werd iu 1900 niet aangevoerd. Voorbereidende
maatregelen worden getroffen om de houwitsers van 12 e.Al. en
de kanonnen van 8 c.M. K., ingedeeld bij het mobiel onbespannen geschut, waar mogelijk, in te trekken of te vervangen
door kanonnen van 7 c.M. K.A.. met de bedoeling om daarna
de eerstbedoelde geschutsoorten op te ruimen. Ter verdere aauvulling van de geschutbewapening zyn of worden iu den loop
van 1901 snelvuurkauonnen van 15 c.M. uitgezonden , terwijl
contracten zijn gesloten voor de levering van het voor de verdediging van Batavia benoodigde suelvuurgeschut van 12 c.M.
en 7.5 c.M. en van twee batterijen mobiel snelvuurgescbut (één
veld- en één bergbatterij). Met deze vuurmonden zal de noodige
munitie gelijktijdig worden verzonden. Het rookzwakke buskruit
voor die munitie wordt aanvankelijk in den vreemde besteld, doch
zal later door de Muiderfabriek worden vervaardigd.
Voorts zullen mede in den loop van 1901 eenige mitrailleurs
van verschillend type, doch alle ingericht voor de munitie van
het geweer model '95, ter vergelijkende beproeving naar Indië worden gezonden.
De conservatieproeven met het gedurende de jaren 1896 t.'m
1899, in 14 partijen, in Indië ontvangen rookzwak buskruit
voor de patronen van het geweer, model '95, werden voortgezet,
waarbij werd bevonden , dat het kruit van de oudste aanvoeren
langzamerhand in chemische stabiliteit achteruitgaat, terwijl met
een van de in Januari 1899 ontvangen soorten, zoowel uit een
ballistisch als uit een chemisch oogpunt, minder gunstige uitkomsten zn'n verkregen. Het Iaat zich intusschen aanzien, dat
deze bezwaren , door kleine verheteringen in de confectie van
het kruit zullen worden overwonnen
De in 1900 voortgezette en beëindigde schiet- en conservatieproeven met de in 1898 in Indië aangebrachte monsters in kardoessaai verpakt rookzwak buskruit (schietkatoenkruit eu NOBELkruit) voor de stalen kanonnen van 7 c.M. L. A. leverden eeene
betere uitkomsten op dan de reeds in 1899 verkregene. Beide
soorten moeten dan ook, op grond van de daaraan verbonden
nadeelen — bij het schietkatoenkruit eene te groote vermindering
in chemische stabiliteit, bü het NouEi.-kruit achteruitgang in
ballistische eigenschappen — voor invoering iu Indië ongeschikt
worden geacht. Ook de ondervinding, opgedaan niet een drietal
Uiden monsters, eveneens in kardoessaai verpakt, rookzwak
buskruit, namelijk schietkatoenkruit voor den mortier van 7 c.M.
A. (in Juni 1899 ontvangen) en schietkatoen- en nitroglycerinekruit voor het stalen kanon van 7 c.M. K. A. (in Maart 1900
aangebracht), was vooralsnog even onbevredigend. Eerstbedoelde
kruitsoort bleek , na gedurende een half jaar te zijn opgelegd ,
belangrijk in aanvaugssnelheid te zy'n afgenomen, welke achteruitgang echter sedert zoogoed als tot staan kwam. Daarentegen
was de verandering in chemische stabiliteit, die in bedoeld tijdvak reeds eenigszins had geleden , na verloop van een jaar zoodanig toegenomen , dat reeds een begin van zelfontleding was
ingetreden. Wat het schietkatoenkruit voor het stalen kanon
van 7 c.M. K. A. betreft, werd na een halfjaar verdere bewaring
in Indië niet zonder gevaar geacht, zoodat het voorzichtigheidshalve aan eene strengere controle is onderworpen, terwijl bij het
nitroglyceriue-kruit, een achteruitgang in aauvangssnelheid werd
geconstateerd, die waarschijnlijk moet worden toegeschreven
aan het uitzweeten van nitroglycerine. In verband met een en
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ander bestaat het voornemen om proeven te nemen rust nog een
viertal andere van hier uit te zenden soorten rookzwak buskruit,
terwijl tevens, door het nemen van rij-, schiet- en conservatieproeven, wordt nagegaan of eene door de firma KRCPP te Essen
vervaardigde stof („I'ulverhaut" of krnitvlies) met voordeel het
kardoessaai zal kunnen vervangen.
Kleeding en uitrusting. Het voortgezette onderzoek naar een
doelmatiger eetketel heeft tot geen resultaat geleid.
In afwachting van de ontvangst van de gereedschappen , benoodigd voor het houden van pionieroefeningen bij de cavalerie
(verg. vorig verslag, blz. 51), werd bij Alg. Order 1900 n . 80
het aantal gereedschappen vastgesteld , dat aan de verschillende
onderdeden van het wapen zal worden verstrekt.
Thans worden bij de cavalerie proeven genomen niet het medevoeren van springmiddelen.
Huisvesting. Met den bouw te Weltevreden (Batavia) van
nieuwe lokalen voor de school tot opleiding van inlandsche geneeskundigen en de daarmede verband houdende wijziging van de
inrichting van het militair hospitaal aldaar (zie vorig verslag,
bl/. 51) werd voortgegaan. De voltooiing van dit werk werd
tegen medio 1901 tegemoetgezien. In dit hospitaal werd bovendieu de bouw van eene afzonderlijke operatiezaal onderhanden
genomen.
De in 1899 aangevangen verbetering van de spoelwatervoorziening van het fort te Soerakarta, met drooglegging van de
natte grachten , werd beëindigd.
'In Atjeh werden het serni-permanent kampement voor de bezetting van 12 brigades marechaussee te Seulimeum (XXII Moekims)
en het tijdelijk bivak voor eene mobiele colonne te Bajan (Ooskust
van Atjeh) voltooid. Met het oog op de gunstige uitkomsten ,
verkregen met het reconvalescenten-hospitaal t e L h o N g a ( X X V
Moekims), werd eene uitbreiding van het etablissement aldaar
onderhanden genomen, om het geschikt te maken voor de
verpleging van 200 zieken en reconvalescenten. Het bivak te
Kroeëng liaja (XXVI Moekims) werd opgeruimd.
Te Padang (Sumatra's Westkust) werd voortgegaan met de
afdoende vernieuwing in semi-permanenten trant van het militair
hospitaal. Voor de tijdelijk te Padang onder dak gebrachte inlandsche compagnie van het te Padang Pandjang gelegerde 16de
bataljon, werd ter laatstgenoemde plaats eene semi-permanente
kazerne bijgebouwd. Te Bangkinang in het voorloopig onder
geregeld bestuurstoezicht gebrachte landschap V Kotta (Padangsche Bovenlanden) werd , ter vervanging van de bouwvallig
geworden bivakgebouwen, een nieuw tijdelijk kampement onderhanden genomenDe gebouwen van het kampement te Tandjong Poera (Oostkust van Sumatra) werden, wegens intrekking van het garnizoen,
in het openbaar voor afbraak verkocht. In verband met de bij
gouv. besluit van 10 October 1900 n°. 11 getroffen voorloopige
regeling, betreffende eene gewijzigde legering van het garnizoensbataljon van Sumatra's Oostkust, werd een aanvang gemaakt
met den bouw vau een nieuw tijdelijk kampement te Kwala
Simpang.
Voeding eu verpleging. De bepalingen betreffende de voeding
der in Atjeh en onderhoorigheden en op Lombok gelegerde
troepen en dwangarbeiders werden, behoudens enkele wijzigingen van ondergeschikt belang, ook voor 1901 van kracht
verklaard.
Op dezelfde wijze als zulks voor hunne raug-en graadgenooten
iu Atjeh is bepaald, werd eene regeling getroffen voor de toekenning van eene toelage aan de te Bangkinang in het bij het
gouvernementsgebied der Padangsche Bovenlanden ingelijfde landschap V Kotta verblijf houdende gehuwde officieren, onderluitenants en onderofficieren, die hun gezin derwaarts niet
mogen medenemen.
De proefnemingen ter oplossing van het vraagstuk om , evenals
voor de Europeesche militairen, ook voor de inlanders geschikte
zoogenaamde noodrations samen te stellen leidden ook iD 1900
nog niet tot een bevredigend resultaat. Van de conserven*
fabriek te Poerworedjo (residentie Bagelen) werd ook in 1900,
ter voorziening in een deel der behoefte, geconserveerd vleesch
voor het leger betrokken.
Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. Omtrent den
algemeenen gezondheidstoestand bij het leger zij verwezen naar
de driejarige statistiek, opgenomen sub 17 en 18 van bijlage B.
Kon in de laatste jaren over het algemeen op een voortdurend
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verbetereiiden toestand worden gewezen , ook de cijfers over 1900
geven in dit opzicht gunstige uitkomsten te aanschouwen. In
de eerste plaats geldt zulks liet totaal aantal ziektegevallen ,
dat, ook in verhouding tot de gemiddelde legersterkte, weder
belangrijk verminderde. Üe oorzaak dier vermindering moet,
naast het geringere aantal zieken dat met malaria ter verpleging werd opgenomen , mede worden toegeschreven aan eene
aanmerkelijke afneming, zoowel onder het Europeesche als
onder het inlandsche element van het leger, van het aantal
lijders aan venerische ziekten. Ook in het cijfer der lijders aan
syphilis valt eene gestadige vermindering te bespeuren. Daarentegen nam het aantal berriberri-laders, althans onder het
inlandsch legerelement, eenigszins toe.
De cholera kwam bij het leger slechts sporadisch voor ; in het
geheel vielen niet meer dan 7 gevallen op te teekeuen , waarvan 5 met doodelijken afloop.
De in het vorig verslag (bis. 52) vermelde proefneming met
verdeelbare brancards .stelsel SCHKHKR" werd met gunstigen
uitslag bekroond en deze brancard met toebehooren in de uitrusting van de cavalerie opgenomen.
De in den aanvang van 1900 onderhanden genomen aanmaak
van het nieuwe ambulance-materieel voor den geneeskundigen
dienst te velde werd grootendeels beëindigd.
Ten behoeve van het ziekeuvervoer per stoomtram tusschen
het hospitaal te Koeta Radja en de reede van Oeleë Lheuë
werd een door de genie geconstrueerde speciale ziekenwagen in
dienst gesteld, die in alle opzichten voldoet.
De in Atjeh genomen proef met de evacuatie van zieken,
voornamelijk malaria-laders, van het hospitaal te Koeta Radja
naar den post Lho Nga in de XXV Moekims, leverde ook in
1900 gunstige uitkomsten o p , zoodat besloten is tot de oprichting te laatstgenoemder plaatse van een hospitaal der 5de
klasse en eene reconvalescenten-afdeeling.
Ten einde het hospitaal-personeel beter voor zijne taak berekend te maken , worden bij wijze van proef, ouder leiding
van officieren van gezondheid , bjj verschillende groote hospitalen
cursussen voor ziekenverpleging gehouden.
In de behoefte aan ijs in Atjeh en onderhoorigheden voor de
ziekeninrichtingen en de talrnke uitrukkende colonnes kou , gedurende 1900, door de gouvernements-ijsfabriek te Koeta Radja
steeds worden voorzien: de verkoop van ijs aan particulieren
behoefde slechts twee malen te worden beperkt, en wel toen
elke der beide aanwezige machines (sedert met eene derde vermeerderd) op hare beurt noodzakelijk moest worden nagezien.
De ontvangsten ter zake van tegen betaling (a f 0,10 per K.G.)
door de fabriek afgeleverd ijs bedroegen f 30 564 of f 9993
meer dan in 1899; daarentegen verminderde de hoeveelheid ijs,
door het Gouvernement ontvangen zonder nadere verrekening,
van 167 135 K.G. in 1899 tot 137 386 K.G. in 1900. Voor verpakking en verzending naar de posten werd uitgegeven f 4476
(in 1899 f 3784) 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 32 193
(over 1899 op f 29 149).
Manoeuvres. Evenals in vorige jaren, werden ook in 1900,
zoowel op Java als in het gouvernement Sumatra's Westkust,
door de veldbataljons, waar mogelijk in vereeniging niet de
andere plaatselijk aanwezige wapens, veldoefeningen op kleine
schaal gehouden.
Remonte. Het remontedepót te Poerabaija (Preanger Regentschappen) leverde in 1900 een even groot aantal paarden aan
het leger af als in 1899, namelijk 112 stuks. Terwijl de inrichting dus in dit opzicht aan de verwachtingen bleef voldoen,
heeft de in de laatste jaren opgedane ervaring geleerd , dat
het door het depot geoccupeerde, niet voor uitbreiding vatbare
terrein te klein is voor het groot aantal paarden, die daar bij
de bestaande, laatstelijk in 1897 van 150 tot 250 opgevoerde
maximum-formatie, gewoonl\jk worden verpleegd.
Bovendien is gaandeweg gebleken , dat de heuvelachtige gesteldheid van het terrein en zyne afgezonderde ligging oorzaak
zijn dat de inrichting uit een technisch en, niet het minst, ook
uit een financieel oogpunt, niet zóó gunstig werkt als het geval
zou zijn, wanneer zy op een terrein ware gelegen, dat die
nadeelen niet bezit. Al deze gebreken hebben er toe geleid om
eene verplaatsing van het depot in overweging te nemen naar
een nab\j Padalarang (mede in de Preanger Regentschappen)
gelegen terrein , dat, bij eene voldoende oppervlakte , waarborgen
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biedt dat ook aan de overige aan het depot te stellen eischen
zal worden voldaan.
Voor de aanvulling van het depot werden in 1900 93 paarden
aangeschaft en voor de rechtstreeksche remonte der cavalerie
91 stuks, welke aaukoopen meerendeels op Java en Celebes
plaats vonden. Onder de op Java aangeschafte paarden waren
er 23 uit de Preanger Regentschappen afkomstig, en onder de
op Celebes verkregene waren er 41 in Boni aangekocht door
eene tot dat doeleinde derwaarts gezonden commissie (verg.
hoofdst. C, blz. 34). Door tusschenkomst van den op Soemba
met de levering van paarden aan het leger belasten civielen
gezaghebber werden , als gevolg van diens vertrek met buitenlaudsch verlof, slechts 3 paarden verkregen. Maatregelen zijn
echter genomen om te trachten in het vervolg weder meer
paarden van Soemba te betrekken en tevens een beteren aanfok
aldaar te bevorderen. Te dien einde is er een officier der bereden wapens gedetacheerd , die tevens met de waarneming van
het civiel gezag der afdeeling Soemba en onderhoorigheden
belast is. ') Overigens werden, buiten de eigenlijke remonteering,
bij wüze van proef , te Samarang nog aangeschaft 12 paarden ,
bestemd voor de artillerie, en wel van de soort waaruit het
leger , ingeval van mobilisatie , noodzakelijk zal moeten putten ,
en zulks om zich een denkbeeld te vormen in hoever zulke
paarden voor sommige diensten aanstonds of anders kort na
indienststelling, zonder bijzondere africhtiug, bruikbaar zn'n
om voor ontbrekende paarden in te vallen. De proefneming kan
als geslaagd worden beschouwd.
De voorgenomen aankoop in China van muildieren voor de
artillerie leverde niets op. Een derwaarts gezonden gecommitteerde moest namel\jk, uithoofde van de aldaar uitgebroken
onlusten, onverrichter zake terugkeeren. Door de met tact en
zorg bewezen tusschenkomst van onzen consul-generaal te Cairo
werden echter een 40-tal van Cyprus afkomstige muildieren aangeschaft, die in Februari jl. in goeden toestand te Batavia
werden aangebracht. Omtrent hunne geschiktheid als draagdier
bjj de artillerie viel vooralsnog geen gegrond oordeel uit te spreken.
Bij de artillerie- en cavalerie-paarden deden zich in 1900 slechts
sporadische gevallen van kwaden droes voor: daarentegen leed
laatstgenoemd wapen een verlies van 36 paarden tengevolge van
surra, welke by het eskadron in Atjeh was uitgebroken.
Transporttrein. Ook in 1900 bewees de in Atjeh georganiseerde
transporttrein zeer belangrijke diensten bü de operatiën en voor
de approviandeering der tijdelijke, in verband met den aanleg
van den tramweg langs de Noordkust opgerichte bivaks. Proeven
worden genomen om na te gaan of het in 1899 bjj den trausporttrein ingevoerde nieuw model draagkussen ook geschikt is
voor het vervoer van infanterie- en artillerie-munitie. De op
oprichting van eene kern voor een permanenten transporttrein
voor het Indische leger is in voorbereiding.
Reglementen en voorschriften. Bij gouv. besluit dd. 29 Maart 1900
n". 44 werd, ter vervanging van dat van 1885 (Bijbl. St. n°. 4157),
vastgesteld een nieuw „ Algemeen voorschrift nopens het verlaten
van den dienst bij het leger door militairen beneden den rang
van officier."
Tot de door het lègerbestuur in den loop van 19UO uitgegeven
boekwerken, reglementen en voorschriften behooren o a.: een
door den sedert tot majoor bevorderden kapitein der infanterie
J C. C. XIJLASI) samengesteld werkje, getiteld: „Het schot en
de vuuruitwerking van het geweer en de karabijn , model '95"
(Alg. Order 1900, n". 14); eene „Instructie voor den chef van
het wapen der infanterie" (Alg. Order 1900 n°. 70): een „Overzieht van de bepaliugeu betreffende de samenstelling der draagbare wapenen met toebehooren , lederwerken en slag- en blaasinstrumenten en de verstrekking van ingrediënten tot het onderhoud der eersten" (Alg. Order 1900 n". 73); een „Voorschrift
betreffende den militair geneeskundigen dienst in NederlandschIndië op voet van oorlog" (Alg. Order 1900 n". 88), en een
nieuw „Reglement voor den militair veterinairen dienst in
Nederlandsch-Indië" (Alg. Order 1900 n°. 89).
Belooningen m strajj'en. Bij gouv. besluit dd. 9 December 1900
n°. 5 en 13 Januari 1901 n \ 2 , werden, met toepassing van
art. 5 , 2de lid van het Kon. besluit dd. 24 November 1859 n°. 69
') In Juni 1900 werd daartoe een cavalerie-oftieier aangewezen , die
echter nog voor het einde des jaars «regest dekte naar Java moest terugkeeren en toen vervangen is door een officier der artillerie*
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(St. 1860 n . 26) achtereenvolgens buitengewoon tot majoor bevorderd de ritmeester der cavalerie jlir. L. D. C. DE LANNOÏ en

de kapitein van den generalen staf ö. 0. E.

VAN DAALEN,

maatregelen tot beperking van de schadelijke gevolgen der
prostitutie. Moest zich het legerhestuur daarbij uit den aard
der zaak bepalen tot het aanwenden van middelen in den
boezem van het leger zelf — de voornaamste daarvan zjjn opgenomen in di' Alg. Orders 1900 n"« 62 en 84 en 1001 n ü . 17 —
voor de beteugeling van bet kwaad daarbuiten werd van civiele
zijde op krachtige wijze medegewerkt, en wel in het bijzonder
door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid, die
deze aangelegenheid met instemming van de Indische Regeering
bij circulaire dd. 29 Januari 1901 in de belangstelling van alle
bestuursambtenaren aanbeval, met nadrukkelijk verzoek om , op
de in die circulaire aangegeven wijze, voortaan met meer gestrengheid tegen het euvel op te treden. In hoever de genomen
maatregelen doel zullen treffen, zal de toekomst moeten leeren;
het verdient echter de aandacht, dat reeds de cijfers over 1900
betreffende syphilis en venerische ziekten eene niet onbelangrijke
vermindering aantoonen in vergelijking met het jaar te voren.
(Ter zake zij verder verwezen naar hetgeen voorkomt onder

eerst-

genoemde wegens uitstekende militaire daden , door hem bedreven
gedurende de krijgsverrichtingen ter No<>rd- en Oostkust van
Atjeh in liet tijdvak van 1 Juni t m 25 October 18'.)8, laatstgenoemde wegens uitstekende militaire verrichtingen en uit daden
gebleken buitengewone militaire talenten.
Een overzicht van de overige aan militairen der landmacht
gedurende 1900 toegekende eerbelooningen wegens aan den lande
bewezen bijzondere diensten ter zake of ter gelegenheid van
krügsverrichtiugeu in Indië vindt men in tabel 15 van bijlage H.
De toekenning van het in 18(59 ingestelde eereteeken voor
belangrijke krijgsbedrijven werd, bij Kon. besluit dd. 22 Januari
1901 n". 12 (St. n". 148) nader uitgestrekt (zie het verslag van
1897, blz. 49) tot hen, die bij land- of zeemacht in Atjeh en
onderhoorighedeu dienden sedert den afval van TOEKOE O B U
(29 Maart 1896), tot bij het einde vau het jaar 1900, met bepaling dat de hun deswege uit te reiken gesp het opschrift draagt:
,Atjeh 1896—1900."
Het aantal der militairen beneden den rang van officier, die
in 1900 aanspraak verkregen op de gouden, zilveren of bronzen
medaille voor langdurigen trouwen dienst, beliep 3283, tegen
3136 in 1899.
Tabel ld van bijlage B bevat eene numerieke opgaaf betreffende eenige categorieën van gestraften of om niet-eervolle
redenen uit het leger of tijdelijk uit hun korps afgevoerdeu.

„ Algemeen» qezontiheidttontand en tiekenverpuging " hiervóór).

De laatst bekende verantwoordingen der cautine-administratiën
(over 1899) wezen, verdeeld over 107 cantines, in totaal op een
voordeelig saldo van f141525. De waarde van gebouwen,
meubilair en bibliotheken der cantines werd op' uit. 1900 geschat op f 617689.
Van particuliere zijde werd voortgegaan den Europeeschen
militair in militaire tehuizen het gemis aan familieleven te vergoeden en daarbij tevens tot zijn zedelijk welzijn werkzaam te
zijn. Van een op de Indische begrooting van 1901 uitgetrokken
Maatregelen en inittllingen in hel belang van liet zedelijk en stoffelijk bedrag van f 6000 voor subsidiën aan vereenigingen , die zich
welzijn van den toldaal. in den loop van 1900 werd het aantal ten doel stellen het zedelijk welzijn der militairen te bevorderen
voor Europeanen ingerichte dagverblijven met 5 uitgebreid, zal cent' som vau f 2400 worden toegekend aan de Vereeniging
zoodat hij het einde des jaars 42 dergelijke verblijven aanwezig voor evangelisatie onder de militairen ia Nederlandsch-lndië,
waren.
ten behoeve van haar militair tehuis te Koeta Radja (Atjeh),
Het in het vorig verslag (blz. 53) vermelde onderzoek naar en het overblijvende worden verdeeld onder eenige andere,
ili' mogelijkheid om eene andere regeling in het leven te roepen nader aan te wijzen inrichtingen van dien aard.
ten aanzien van den verkoop van onschadelijke dranken . enz.
Bij de afsluiting van de mededeelingen voor dit hoofdstuk
in de militaire cantines, heeft uitgewezen dat het geen aanbe- was een zestal godsdienstonderwijzers of gewezen zendelingveling verdient dien verkoop voor rekening der cantines te doen leeraren, op den voet van de regeling in St. 1889 n°. 170,
geschieden, in stede van, zooals thans, voor rekening vanden juncto St. 1894 n° 150 — welke sedert is vervangen door de
cautinehouder, aangezien zoodanige maatregel weinig ofniet ten in hoofdst. K . afd. III, nader te vermelden nieuwe regeling bij
goede zou komen aan den soldaat, daarentegen voor de cantines Kon. besluit dd. 22 April 1901 (Ned. St. n". 78n) — en onder
op den duur tot groote schadeposten zou leiden en door de toezicht van de naastbij gevestigde predikanten , belast niet de
moeielijkheid , of beter de onmogelijkheid, eeuer goede controle behartiging van de godsdienstige belangen der tot de Protestantden weg tot diefstal zou openstellen. Hierbij dient in 't oog te sche gemeente behooreude militairen beneden den rang van
worden gehouden. dat onder bedoelde onschadelijke dranken officier en van andere minder gegoede gemeenteleden te Batavia,
niet zijn te rekenen minerale wateren, als sodawater. Apolli- Malang, Magelang, Willem I , Gombong en Tjimahi. Die ter
nariswater, e. d.. zoomede limonades gazeuses , waarvan de ver- laatstgenoemde plaats werd eerst in Januari 1901 tot dezen
koop, luidens het voorschrift omtrent het huishoudelijk beheer werkkring aangewezen.
der militaire cantines (Alg. Order 1881 n°. 46). voor rekening
Over het gebruik, door militairen beneden den rang van
dier inrichtingen moet plaats vinden. De desbetreffende bepalingen officier van de postspaarbank gemaakt, wordt gehandeld in
gaven echter blijkens de ervaring hier en daar tot verschil van hoofdst. L , afd. IV.
opvatting aanleiding, waarom zij bij Alg. Order lü00 n". 102
Met betrekking tot de vereenigingen „ Het Roode Kruis " in
werden verduidelijkt.
Nederlandsch-lndië en het ,Militair Ondersteuningsfonds" te
Bij diezelfde Alg. Order werd voorts , ingevolge gouv. besluit Batavia zijn over 19<K) nog geen opgaven ontvangen. Het hier
dd. 12 October 1900 n°. 9, eene nadere regeling getroffen ten te lande gevestigde „Nationaal fonds tot ondersteuning van de
aanzien van het beleggen van gelden der militaire cantines, het nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-lndië gevallen
uitleenen daarvan aan zusteriurichtingen en het verstrekken van militairen" zag zijne vaste jaarlijksche uitgaven , door het steeds
rentelooze voorschotten aan militaire instellingen . vereenigingen, aangroeiend aantal gebeniticieerden , in 1900 weder stijgen met
en/., welke de verbetering van de voeding van den minderen f 2152, waartegenover echter eene vermindering stond van
militair ten doel hebhen. dan wel in het algemeen strekken tot f 480 per jaar. Het kapitaal van het fonds bedroeg bij het
nut en vermaak, tot opwekking van den militairen geest of tot einde des jaars f 381 900.
veredeling van den smaak van den minderen militair.
Slaalssloomtramweg in Atjeh m telephonen aldaar. Van hettramTen einde wijfiers een ruimer gebruik van minerale wateren.
hetwelk allicht kan leiden tot een verminderd verbruik van sterke wegnet in Groot-Atjeh werd de niet meer gebruikte zijlijn
dranken, in de hand te werken , werd den militairen autoriteiten Toenga— Peokan KroeëngTjoet opgebroken. Daarentegen werden
opgedragen die artikelen voortaan zoo goedkoop mogelijk in alle in het belang van het goederenvervoer op het traject Oeleë
cantines verkrijgbaar te stellen, en daarbjj te overwegen of het Lheuë — Koeta Radja twee. in Januari 1901 voor het verkeer geniet mogelijk zou zijn voor rekening dier instellingen toestellen opende zijlijnen aangelegd , en wel een van het station Oeleë
aan te schaffen voor de vervaardiging van minerale wateren in Lheuë naar bet particulier entrepot aldaar en een van het station
Koeta Radja naar de wijk Penajoeng. De lijn Sigli-Geudé Hrenë
eigen beheer.
De door het legerbestuur ontvangen statistische gegevens kwam in volledige exploitatie, in verband waarmede personeel
omtrent opgelegde straffen wegens dronkenschap en doomstan- eu materieel weder werden uitgebreid. De lengte in exploitatie
digheden welke daarop van invloi-d kunnen zijn geweest, loopende bleet' 78 K. M. bedragen.
over het 2de halfjaar 1900. hebben, na hetgeen op dit gebied
Met den aanleg van de beide oiudvakken (Sigli — Meurendoe en
in de laatste jaren werd tot stand gebracht, geen nieuwe ge- LhoSeumawé' — KroeëngManei) van de lijn ter Noordkust van
zichtspunten in het vraagstuk der beteugeling van het overmatig Atjeh van Sigli naar Lbo Seumawé , werd een aanvang gemaakt.
gebruik van sterken drank geopend. Intusschen blijft deze aan- De aarden baan werd over 39 K.M. voltooid, terwijl nog22 K.M.
gelegenheid de volle aandacht vau het legerbestuur bezighouden. onderhanden waren. Voorts werden de kunstwerken reeds voor
Bijzondere vermelding verdienen hier voorts nog de getroffen een deel aangebracht, en was men met het leggen der rails
I
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zouden kunnen voortvloeien uit eene scheiding van den opnemingsarbeid en de speciaal technische werkzaam heden ten
behoeve waarvan de opnemingen ondernomen worden. Voor het
geval eene centralisatie in handen van den topographisehen
dienst onuitvoerbaar of onraadzaam mocht geoordeeld w o r d e n ,
zal de commissie verder ook hebben te overwegen of niet door
andere maatregelen ware te geraken tot meer eenheid en vereenvoudigiug en , zoo mogelijk, tot bezuiniging in de ten behoeve van de verschillende departementen van algemeen bestuur
verrichte metingen.
O m t r e n t het gedurende 1900 verrichte door de verschillende
onderdeelen van den militairen topographisehen <lienst valt het
volgende te melden.
§ 2. FortifieatÜH.
I n Zuid-Sutnatra werden de verkenningen tot het opsporen
De in 1899 (St. n". 211) uit de rij der militaire versterkingen van geschikte secundaire en tertiaire driehoekspunten in de afgeschrapte , W e l k o m s t b a t t e r i j " en de batterij „het Loo", beide deeliug Kauer der residentie tienkoelen ten einde g e b r a c h t ,
waarna de werkzaamheden in dat gewest werden g e s t a a k t , ten
in de nabijheid van Batavia gelegen , werden geslecht.
De batterijen ter verdediging van het Westgat van Soerabaija einde meer personeel beschikbaar te hebben voor de residentie
(zie vorig verslag, blz. 54) kwamen gereed , terwijl, nadat daartoe P a l e m b a n g . Aldaar werden de verkenningen in de afdeeling
bij de Indische begrooting voor 1901 de noodige gelden waren L e m a t a n g Oeloe en l l i r , Kikim en de Pasoemah-landen geheel
beschikbaar g e s t e l d . in den aanvang van dat j a a r een begin voltooid en die in de ouderafdeeling Ampat L a w a n g der afwerd gemaakt met den bouw der batterijen voor de verdediging deeling Tebing Tinggi" ter hand genomen. Pilaren werden gevan het Oostgat van Soerabaija , met den aanleg van werken bouwd op S p r i m a i r e , 8 secundaire en 81 tertiaire p u n t e n ,
voor de verdediging van de kuststrook n a b \ j , en voor het stellen zoodat op uit. 1900 in het geheel 25 p r i m a i r e , «15 secundaire
van inundatiê'n beoosten Batavia, zoomede met den houw van ; en 400 tertiaire punten blijvend op het terrein waren aangemunitiemagazijnen te Bandong in de Preanger Regentschappen. ' geven- Hoekmetingen betrekking hebbende op het hoofddrieDe bouw van eene nieuwe versterking te Baros (Tapanoli) Eoeksnet werden uitgevoerd op 5 stations der eerste orde. De
en van het civiel en militair etablissement te Tapa Toean j coördinaten werden berekend van 6 p r i m a i r e , 10 secundaire en
92 tertiaire punten. Totaal waren op uit. 1900 de coördinaten
(Westkust van Atjeh) werd beëindigd.
W e g e n s i n t r e k k i n g , respectievelijk in Maart en J u l i 1900, berekend van 21 p r i m a i r e . 15 secundaire en 165 tertiaire punten.
van de militaire bezettingen a l d a a r , werden de redoute Fort '>(In den loop van 1900 werden de coördinaten van het drievan der < 'apellen te Batoe Sangkar (Sumatra's Westkust) eu de ! hoeksnet van Sumatra's Westkust in druk uitgegeven bij de
versterking te Boekit Koeboe (Oostkust van Sumatra) uit de rij j landsdrukkerij te Batavia en verkrijgbaar gesteld bij het depot
der militaire versterkingen geschrapt (St. 1900 nos. 257 en 294). van leermiddelen aldaar.)
De xuilitaire gebouwen te Fort van der Capellen zijn aan het \
De topographische opneming van Sumatra's W e s t k u s t had
civiel bestuur overgegeven , niet uitzondering van de comman- z i c h , hij het einde van 1900, uitgestrekt over 40 142 K. M 1 . I n
d a n t s w o n i n g , waarvan de materialen worden gebruikt bij den den loop van dat jaar werden daar nl. opgemeten en in kaart
bouw van eene officierswoning te Kan'oetanam (Sumatra's West- gehracht 2451 K.M 2 ., alle op de schaal van 1 : 4 0 0 0 0 , zijnde
kust). De gebouwen te Boekit Koeboe werden afgestaan aan den 1716 K.M 2 , minder dan in 1*99. Deze vermindering vond haren
datoe van Besitang. De gebouwen en terreinen behoorende tot ! grond deels in het uitsluitend opnemen op de schaal van 1 : 40 000,
de versterking te Boentok (Zuider- en Oosterafdeeling van [ deels in de o m s t a n d i g h e i d , d a t , in verband met de tewerkB o r n e o ) , welker militaire bezetting in den a a n v a n g van 1901 stelling in Atjeh van opnemerspersoneel boven de formatie (zie
mede werd ingetrokken , zullen aan het civiel bestuur worden | vorig verslag , blz. 5 4 ) , een zestal goed geoefende opnemers aan
overgegeven , hetwelk de gebouwen in bruikbaren staat zal de brigades ter Sumatra's Westkust onttrokken en door nog
hebben te houden. Omtrent hét al dan niet behouden van de | slechts gedurende korten tijd geoefend personeel, dat uit den
versterking (het blokhuis) als zoodanig zal nader worden beslist.,1 aard der zaak minder arbeid presteerde, vervangen moesten
Door de in den nacht van 5 op 0 J a n u a r i 1900 plaats gehad worden. Met de opneming in dit gewest bleven belast de
hebbende zware aardbeving werd de versterking te Kepahiang ' l s t e o p n e m i n g s b r i g a d e , met hoofdkwartier te P a d a n g Sidemin Palembang grootendeels vernield, terwijl die te Tebing Tinggi poean (Tapanoli) en de 3de opnemingsbrisade , welker hoofdin hetzelfde gewest zwaar beschadigd werd. Te eerstgeuoemder k w a r t i e r , na de opneming in de Padangsche Beneden- en Bovenplaats moest dientengevolge een nieuw tijdelijk kampement , landen van het zuidelijk n a a r het noordelijk deel was overgegaan ,
worden opgericht; te Tebing T i n g g i werden de gebouwen weder j op l November van P a d a n g naar Fort de Koek (Padangsche
Bovenlanden) werd verplaatst.
in behoorlijken staat gebracht.
De 2de opnemingsbrigade , met hoofdkwartier te Buitenzorg
In Atjeh werd het voorwerk der versterking te Sigli opgeruimd, i
Bij ordonnantie van 19 April 1901 (St n". Iu9) werd eene (Batavia) en belast met de herziening van een groot deel der
regeling vastgesteld ten aanzien van den overgang, ingeval van detailbladen van de residentiekaarten van B a t a v i a , P r e a n g e r
oorlog met een buitenlandschen vijand, van de organisatie der Regentschappen en K r a w a n g , ging voort met de herziening van
strijdkrachten in Nederlandsch-Indië op voet van vrede tot die ! die van Batavia. Op uit. 1900 waren op de schaal van 1 : 20 000
in het geheel 3424 K . M \ h e r z i e n , en wel 768 K.M'\ in de
op voet van oorlog.
P r e a n g e r Regentschappen en 2656 K.M 1 , in Batavia. De tot deze
§ 3 . Topographüche dienst.
brigade behoorende o p n e m e r , die in 1898 ter beschikking was
gesteld van de niet eene zending naar de Boven-.Mahakkam
De reeds eeuige j a r e n geleden ter sprake gekomen vraag in (Centraal-Borneo) belastte gecommitteerden (zie t. a. p.), keerde
hoever het uit meer dan één oogpunt aanbeveling zou verdienen medio 19Ü0 terug. Daarentegen was een mede tot deze brigade
de door een aantal diensttakken in Tndië elk ten eigen behoeve behoorende o p n e m e r , die eerst van begin Mei 1900 tot medio
en door verschillend personeel verricht wordende terreinop- , I u n i . en daarna sinds het einde van laatstgenoemde maand te
nemingen en kaarteeringswerkzaamheden tecentraliseeren, door I Djambi (Palembang) was gedetuol
r d , by het einde des jaars
bijv. de leiding en uitvoering daarvan uitsluitend op te dragen ' n o g aldaar werkzaam.
aan het personeel van den topographisehen dienst, is ingevolge
De opleidingsbrigade, met hoofdkwartier te Poerworedjo (Bagegouv. besluit dd. 2 November 1900 n°. 23 aanhangig gemaakt bij l e n ) , zette hare werkzaam heden in Banjoemas en Bageien voort.
eene te dien einde samengeroepen commissie, bestaande uit den In Banjoemas waren bij het einde van H'00 opgenomen eii in
hoofdofficier chef van gemelden d i e n s t , als voorzittend l i d , en kaart gebracht 5130 K.M 5 ., en wel 2S88 K.M 2 ., op de Behaal
verder uit andere deskundigen vertegenwoordigende de bij de van 1 : 2 5 000 (waarvan 2062 K.M', aan gewone meting en 826
zaak betrokken burgerlijke d i e n s t t a k k e n , a l s : k a d a s t e r , bosch- ' K.M 2 , aan terreinen , waarvan , met behulp van de kaarten der
wezen, staatsspoorwegen, irrigatiewerken en mijnwezen. De com- ; i r r i g a t i e b r i g a d e , de m e t i n g e n herzien werden). 1357 K.M', op
missie (buiten den secretaris uit zes leden bestaande) zal speciaal de schaal van 1 : 50 000 en 885 K . M \ op de schaal van 1 : 100 <J0O.
ook hebben te onderzoeken of, en zoo ja op welke wijze, In Bageien waren op dat tijdstip opgenomen en in k a a r t gebracht
voor iederen diensttak in het bijzonder de bezwaren zouden kunnen 500 K.M 5 ., en wel 367 K.M», op de schaal van 1 : 2 5 000 (waarworden opgeheven, welke voor den eenen of anderen dier diensten- van 342 K.M 2 , aan gewone meting en 25 K.M 2 , aan t e r r e i n e n ,
begonnen. W e g e n s den politieleen toestand in de landschappen
Samalanga en l'eusangan kon het rniddenbaanvak (MeureudoeKroeëng Manei) nog niet definitief worden opgenomen. Eene
noodig geworden wijziging en uitbreiding van het station te
Sigli en de houw van nieuwe stations te Meureudoe en Lho
Seumawé werden onderhanden genomen.
Een voorontwerp
voor de verlenging van de lijn tot I d i , waartoe bij de Indische
begrooting voor 1901 in beginsel werd besloten, kwam gereed.
Op uit. 1900 bedroeg de lengte vun het telephoonnet 300 K.M.
tegen 294 K.M. het jaar te voren. Te Sigli werd een centraal
teleplioonstation ingericht.
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herzien 2met behulp van de kaarten der irrigatie-brigade) en
1;;; K.M , op de schaal ren 1:50000; tevens werden de boekmetingen voltooid en z\jn thans 179 pilaren gebouwd op tertiaire
punten, welke alle zijn getrianguleerd en berekend
Op uit. 1000 waren bij deze brigade gedetacheerd, ter beproe»
ving en opleiding, 4 officieren, 11 Europeescbe onderofficieren
en minderen en 12 inlandsche élève-topografen, terwijl in den
loop ren dat jaar 8 officieren . die hier te lande den cursus aan
de Hoogere Krügsscliool baddeu doorloopen, gedurende zee maanden in bet terrein-opnemen werden geoefend. De ervaring,
opgedaan bij de opleiding van inlandscheélève-topografen, heeft
geleerd, dat eene geregelde aanvalling dezer élèves uit inlandsche
jongelieden . die vooraf behoorlijk onderwijs hebben genoten i
te Tillen tijde mogelijk is te achten. Van de sinds 1898 aangestelde 29 élèves werden 2 op verzoek en 5 wegens ongeschiktheid
ontslagen; van de overige 22 konden echter reeds 10 tot inlandsen
topograaf der 3de klasse worden benoemd, terwijl de nog in
opleiding zijnde 12 élèves beloven goede opnemers te zullen
worden. Maleische élèves werden in 1900 niet aangenomen ; voor
zoover zich onder de benoemde topografen der 3de klasse inlanders van dezen landaard bevinden , geven zij redeu tot t e vredenbeid.
'
Met de geleidelijke inkrimping van het Europeescbe opnemerspersoneel, welke gepaard gaat met de benoeming van inlandsche
topografen boven de formatie van het leger (zie vorig \ e r s l a g ,
blz. 54), werd in 1900 voortgegaan. Aangezien echter met deze
inkrimping de benoeming van inlandsche topografen gelijken
tred hield . viel bij het einde des jaars nog op eenig incompleet
aan opnemers te wijzen, welk incompleet echter vermoedelijk in
den loop van 1901 nagenoeg geheel zal kunnen worden aangevuld.
De in 1900 in Atjeh en ouderhoorigheden — onder de rechtstreeksche controle van een officier-opnemer — gedetacheerde
9 opnemers konden slejhts langzaam aan eene geregelde opneming
voortwerken , daar een aantal hunner dikwerf aan ageerende
colonnes moesten worden toegevoegd of werkzaamheden hadden
te verrichten in het belang van voorgenomen excursiè'n. Bn' het
einde des jaars waren , op de schalen van 1 : 20 U00 en 1 : 40 000,
opgenomen en in kaart gebracht 3053 K.M 2 .
De kaarteering van h e t rijk Gowa(Zuid Celebes) werd voltooid.
Gedurende 1900 werden bü het topographisch bureau te Batavia bewerkt en van gouvernementswege uitgegeven : verschillende vervolgbladen, nl. 3 graadafdeelingsbladen (schaal 1 : 80 O00)
en twee militaire bladen (1 : 40 000) betreffende de topographische
k a a r t va7i Snmatra's W e s t k u s t en 3 detailbladeu ( l : 2 5 000)betreffende de residentiekaart van Banjoemas ; voorts een herziene
herdruk van de kaart der hoofdplaats Soerabana en omstreken
(1 : 20 000), een gewijzigde herdruk van de spoor- en tramwegkaart van Java en Madeira ( 1 : 1 0 0 0 000). een bijgewerkte herdruk van de overziehtskaart van Groot-Atjeh en Pidië (1 : 200 000),
eene herziening van 11 detailbladen van de residentiekaart van
Batavia (1 : 20 000) en van 14 detailbladen van de residentiekaart
der Preanger Regentschappen ( 1 : 5 0 000), een blad vau de r e sidentie Banjoemas (1 : 50 000), eene kaart van Pidië in 5 bladen
( 1 : 4 0 000) en eene kaart van de vlakte van Gowa ( 1 : 5 0 000).
Wijders werden voor speciale doeleinden o. a. gereproduceerd :
eene figuratieve sehetskaart ten behoeve van de excursie naar
Samalanga (1 : 40 000), dergelijke kaarten van Atjeb's W e s t k u s t ,
van Lageuu tot Seunagan en van de Kroeëng Seunagan tot de
Kroeëng Scumanjan , van Atjeh's Oostkust (alle 1:100 000), van
Atjeh's Noord- en Oostkust (1 : 200 000), van Djambi (1 : 500 000),
en van een gedeelte der kampongs N a n g K o ë en Bali Oelem
(1 : 2000) en — voorloopig in zwarte afdrukken — de resultaten
der opnemingen, in 1S99 en 1900 verricht in het terrein tusschen
Peusaugan en de Kroeëng Djamboe A j é , zoomede van die tijdens
de militaire expeditie naar de V Kotta.
Voor verkochte kaarten werd in 1900 in I n d i ë ontvangen
f 5866, terwijl de kosteloos en tegen regularisatie verstrekte
kaarten eene verkoopwaarde vertegenwoordigden van f 29 431.
Aan retributie voor het nemen vau kopieën van kaarten werd
in 1900 geïnd f 620.
Sedert de opgaaf in ' t vorig verslag (blz. 55) zagen hier te
lande (bij de topographische inrichting van b e t Ministerie van
Oorlog) h e t licht een verbeterde herdruk van de residentiekaart
van Pasoeroean , zoomede blad 14 (tot dusver blad 1 2 ) , bevattende het eiland Celebes, van den geleidelijk herzien wordenden

uitmakende gedeelten van de bladen 7. 8 en 9 en (5 en 7),
omvattende Midden-Sumatra en de residentiê'n Sumatra'i Oostkust en Tapanoli.
Waren tot dusver slechts enkele van de bij hel topographisch
bureau te Batavia vervaardigde kaarten hier te lande in des
handel verkrijgbaar gesteld (de kaarten van Atjeh en despooren tramwegkaari van .lava en Madura), onlangs is die maatregel toegepast op alle van gemelde inrichting afkomstige kaarten.
§ I.

KHJQiverrichtingen.

Gedurende het tijdvak waarover deze paragraaf loopt (medio
Maart 1900 tot medio Maart 1901) hadden krijgsvcrriehtingen
jdaats in het gouvernement Atjeh en ouderhoorigheden en
maakte eene oproerige beweging in h e t landschap Maoeton
(residentie Menado) gewapende tussohenkomst noodzakelijk.
Aangezien de laatstbedoelde excursie reeds beschreven is in
ooofdst. C , i; 1 6 , is hier alleen gewag te maken van de verrichtingen op militair gebied in Atjeh en ouderhoorigheden,
voor zoover namelyk de uitvoerige bespreking van den g a n g
van zaken in dat gewest in hoofdst. C . § 3 , nog aanvulling
I »• hoeft.
Eenige algemeene opgaven mogen , zooals gebruikelijk , voorafgaan.
Gedurende 1900 kwamen in Atjeh a a n , ter aanvulling vau de
door evacuatie, pasporteering, g a g e e r i n g , overplaatsing, overlijden als anderszins ontstane nmtatiëii, 1927 militairen (waaronder 78 officieren), terwijl in de vier voorafgegane jaren 1896
t/m 1899 de gezonden aanvulling achtereenvolgens had bedragen
7455, 5309, 4956 en 1742 m a n , daaronder respectievelijk 1 7 8 ,
199, 218 en 53 officieren. Onder de in 1900 naar Atjeh g e zonden suppletie bevonden zich 796 E u r o p e a n e n , tegen in de
jaren 1896 t/m 1899 achtereenvolgens 3834, 2 0 1 5 , 2168 en 712
(met inbegrip van de officieren).
De gedurende 1900 onzen troepen door den Atjehschen vijand
toegebrachte verliezen bedroegen 32 gesneuvelden (9 E u r o p e anen — onder wie 2 officieren — en 23 i n l a n d e r s ) ' ) , benevens
267 gewonden (100 Europeanen — onder wie 11 officieren —
en 167 inlanders), zijnde 1 gesneuvelde en 59 gewonden minder
dan in 1899. V a n de 267 gewonden stierven er aan de bekomen
kwetsuren 24 (9 Europeanen — onder wie 1 officier — en 15
inlanders); in 1899 22 van de 326 gewonden.
De vijand liet in genoemd tijdvak 921 dooden, onder wie
verscheidene hoofden, in onze h a n d e n ; bovendien werden 517
personen gevangen genomen.
Aan handvuurwapenen werden op Atjehers buitgemaakt of
door hen ingeleverd 830 s t u k s , hieronder niet gerekend de vele,
die tijdens de excursiën werden vernield. Onder die 830 geweren , karabijnen en revolvers telde men 193 stuks van h e t
achterlaadstelsel (o. a. 2 repeteerkarabijnen , model ' 9 5 , en 91
Beaumont-geweren).
G r o o t - A t j e h.
In de afdeeling Groot-Atjeh w a r e n , evenals in het voorafgegane j a a r , alleen in de sagi der X X I I Moekims en in d e t o t
de X X Y Moekims behoorende nederzettingen ter Westkust nog
militaire tochten noodig tot nadere consolideering van ons gezag.
In de XXII Moekims gold h e t enkele benden onder PANGLIJIA
POLEM , TOEKOE LHON , T o n o i MOKIJA LIIOX en andere hoofden of

aanvoerders te vernietigen of te verdrijven. In de sagi der
XXV Moekims hadden ontmoetingen met den vijand alleen
plaats in h e t landschap Lhong. Vooral in de eerste helft vau
1900 werden door de aldaar gelegerde brigades marechaussee , een
enkele maal versterkt door brigades van elders of detachementen
infanterie van Poeloe Etsje, verscheidene kleine gevechten g e ieverd.
Ouderhoorigheden.
Pidië. N a d a t PANGUMA POLEM en eenige andere hoofden van h e t
verzet in Maart 1900 uit Boven-Samalanga waren gevlucht (zie
vorig verslag, blz. 6 0 ) , zwierven zij met meer of minder volgelingen in verschillende gedeelten van Pidië rond , waar zn steun
vonden bij de b e n d e n van HABIIS MBUUBOB en a n d e r e n .

Voort-

van .STEMFOORT en TEN SIETHOFF.

durend werden deze benden achtervolgd door troepenafdeelingen ,

In bewerking bleven n o g de t. a. p. vermelde bladen 1 en 8 ,
zoomede de sedert ter reproductie hier te lande uit Indië o n t vangen bladen 7 en 10 (in den bestaanden atlas respectievelijk

') Waai in deze paragraaf b|i ds opgaven van gesneuvelden en g< wonden
sprake is van Inlanders, zijn onder die benaming ook Auiboineezen te verstaan.

Atlas
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behoorende tot de vaste bezetting van Sigli en Padang Tid.ji of de kapitein der infanterie L. F . SonÖDm — en 3 inlanders).
door brigades marechaussee, die daartoe tijdelijk op laatstge- De versterkingen , gedurende den nacht door een detachement
noemden post onder dak werden gebracht, alsmede door patrouilles infanterie bezet, werden den volgenden dag geslecht. De berguit de bivaks Djemnpa en Gloemptmg Mitijeu (zie r o n g verslag, batterij keerde naar Koeta Radja t e r u g , terwijl de compagnie
blz. 58 e n ' 6 9 ) , terwijl ook eenige malen de landstreek door van het 12de bataljon den U d e n Maart voor eenige dagen een
marechaussee uit Groot-Atjeh werd doorkruist. Geheel P i d i ë , bivak betrok in kampoug Keubee, ter beveiliging van de werktot de grens van Meureudoe, en vooral Keuinala, zoomede het zaaiiiln'den by het leggen van een dam door het moeras, uit
afgelegen Tangsé werden door onze troepen be/.ocht, waarbij het heuvelterrein aan de zuidzijde, naar de plaats der versterdeTi vijand niet zelden belangrijk nadeel werd toegebracht. Zoo kingen , welke dam den 19den d. a. v. was voltooid.
leed hij bij verschillende ontmoetingen tijdens den verslagtijd
Menre.uibie. W a s bij het afsluiten van het vorig verslag de
e<*n verlies van p. in. 180 doeden , onder wie TOEKOE DALA.M eD
TBDKOKOÏ BEN TIBO en werden een honderdtal lieden gevau- toestand in Meureudoe verre van r u s t i g , ook gedurende dezen
gen genomen. De verliezen aan onze zijde bedroegen 11 ge- verslagtijd moesten onze troepen meermalen tegen rondzwervende
sneuvelden (4 Europeanen en 7 inlanders) en 48 gewonden vijandelijke benden optreden. Zoo kwamen in April 1900 be(22 Europeanen — ouder wie de kapitein der infanterie P . riehten in dat PANGLIMA POLEM uit Pidië naar Meuivudoo was
J. Wur.Bs en de lste-luiteuant vau liet korps marechaussee uitgeweken , en werden daarom eenige brigades marechaussee
ï . J. VELTMAN — en 20 inlanders). Eene beschrijving van uit Groot-Atjeh toegevoegd aan de in het bivak Keuilé Meunl die verschillende tochten kan hier achterwege worden ge- reudoe (zie de noot op blz. 59 van het vorig verslag) gelegerde troelaten ; alleen verdient afzonderlijke vermelding de tocht van p e n , ten einde deel te nemen aan de v e r v o l g i n g , zoowel van dit
Seulimeum n a a r T a n g s é , van 15 tot 29 Mei 1900 ondernomen hoofd als van TOKKOB BEN PEÜKAN, die met een grooteu a a n h a n g
door eene mareehaussee-eolonne, onder bevel van den kapi- de landstreek onveilig maakte. Nadat liet in het laatst van April
tein van den generaleu staf G. O. E. VAN DAAI.EN. Deze was gehikt om vau TOEKOE BKN PKUKAN'S bende ee i twintigtal
colonne, die een bivak had betrokken in eene ladang jiabij strijders te dooden en een even groot aantal te verwonden,
Toengké Maree , slaagde er in om in den nacht van 10 op 17 Mei keerde h g , achtervolgd door de marechaussee , naar zijn vroeger
eene vijandelijke bende te overvallen , die op eene zandbank in gebied aan J e Beura Ajau-rivier terug. Toen eene patrouille
de Pidïë-rivier bivakkeerde. Bij den onmiddellijk gevolgden aanval uit b e t bivak Kende Meureudoe uit den r a n d van kampoug
vluchtte de vijand in zuidelijke r i c h t i n g , met achterlating van Briweueh (aan den rechteroever der rivier van dien naam)
20 dooden. Tijdens de vervolging werd nog eene bende uit plotseling was beschoten, waardoor de Iste-luitenaut der infankampoug Titeuë met een verlies van 3 dooden verdreven. Aan onze j terie J . F. DAAMS en 5 inlanders waren gewond , werd de verzijde werden bij deze ontmoetingen o inlanders gewond. De volging g e s t a a k t en in genoemde k a m p o n g TOBKOE MOBDA ADAN
colonne kwam op haren verderen marsch nog enkele malen in | gevangen g e n o m e n , welk hoofd de aanwezigheid des vijands
aanraking met den vijand , zonder dat zij er in slaagde PANGLJMA j niet had gerapporteerd. De ondervonden vijandelijkheden moesten
POLEM aan te treffen, waarop zij den 28sten Mei van Tangsé | in verband worden gebracht met de verdwijning van TOEKOM
over P a d a n g Tidji naar Seulimeum t e r u g k e e r d e , waar zij den T J I MEUBEUDOE, die in den nacht van 24 op 25 April niet vrouwen en kinderen uit zijne koeta aan de Kroeëng Oelim was
29sten aankwam.
In verband met den aanleg van wegen en de werkzaamheden : g e v l u c h t , en zich naar P a n d r a s had b e g e v e n , waar ook TOEKOE
aan den tramweg w e r d , behalve het in het vorig verslag (blz. 58) j T J I SAMALANGA zich schuil hield, uit vrees door onze troepen
vermelde tijdelijke bivak Poetoe A r a , n o g een bivak betrokken ; te worden opgelicht wegens zijne dubbelzinnige h o u d i n g t e g e n te Koeta Uambajan. Het laatstgenoemde werd den loden J a n u a r i over h e t bestuur.
Op h e t bericht dat eeue sterke bende zich ophield in kampong
1901 weder opgeheven ; d a t te Poetoe Ara werd in October 1900
verplaatst naar Teupin Raja. Geschiedde die verplaatsing eensdeels R e u l e u e h , aan den voet van het gebergte tusschen de Kroeëng
ter wille vau den t r a m w e g a a n l e g , anderdeels was het behoud i Oelim en de Kroeëng Meureudoe, werd den 5den Mei door eene
van het bivak te Poetoe A r a , evenmin als dat van het reeds : colonne van 100 bajonetten , onder commando van d-m kapitein
genoemde te Djeumpa, met het oog op het toegenomen aantal j der infanterie jhr. A. W. VAN HOLTIIK , uit het bivak derwaarts
wegen in Pidië meer noodig. Op verzoek van den oeleëbalang | o p g e r u k t , en werden eenige brigades marechaussee in hinderlaag
van Ndjoug werd evenwel in het laatst van November het bivak j gelegd in den zuidoostelijken rand van k a m p o u g Gennting. De
Poetoe Ara opnieuw bezet, thans door eenige brigades mare- . vijand , die aangetroffen werd in eene oude versterking te Glé
chaussee uit Groot-Atjeh (Indrapoeri), om echter den lsten ; Tjoet, werd met een verlies van 57 dooden verdreven. Aan onze zijde
sneuvelden bij dit gevecht 2 inlanders en werden gewond 3
Februari 1901 weder te worden opgeheven.
W a r e n de voornaamste hoofden van het verzet overal in de E u r o p e a n e n (onder wie de onderluitenant J . A. MATHUSKN)
landstreek opgejaagd en hadden de meesten h u n n e r de wijk en 25 inlanders. De verdreven bende bestond uitsluitend uit lieden
genomen naar Samalanga of P e u s a n g a n , toch vielen in het van Samalanga.
Gedurende den loop van 1900 drongen meermalen beuden
Pidië'sche nu en dan vijandelijkheden voor, die hier dienen ver- ;
uit genoemd landschap het Meureudoe'sche binnen . en hoewel
meld te worden.
W e r d , zooals in hoofdst ( ' , blz. 9 , is vermeld , de vijand j zij bij verschillende ontmoetingen niet onze troepen niet onbein de laatste helft van J a n u a r i 1901 met een aanzienlijk verlies , langrijke verliezen aan dooden en gevangenen l e d e n , onder
uit zijne stelling in de paja Keubee verdreven, in het begin van ' welke laatsten o. a. TOBKOI G A K , hielden de invallen niet op.
Maart had eene p. m. 100 man s t e r k e . b e n d e , onder aanvoering : Het was vooral de naaf Samalanga uitgeweken T. B E S PBÜEAB,
van TOEKOE BIN ALOEÈ, TOEKOE DI KROEËNG en TOEKOE DI LANGGO, ; die telkens met grootere of kleinere beuden de Oelim-rivier
in dat moeras opnieuw eenige versterkingen bezet en zwaar : overstak ten einde Meureudoe in beroering te brengen. Zoo
versperd. Bij eene v e r k e n n i n g , op den 4den dier m a a n d , werden j werd door hem in J u l i Nang Koe bezet, uit welke k a m p o n g
onze t r o e p e n , die zoowel van de zuidoost" als van de westzijde j ziine volgelingen door eene colonne der vaste bezetting van het
h e t moeras trachtten binnen te dringen , hevig beschoten, waar- | b i v a k , in vereeniging met de marechaussee, niet een verlies
door 2 Europeanen sneuvelden en 2 andere gewond werden , : vau een tiental dooden werden verjaagd. De verliezen aan onze zyde
zonder dat het gelukte de versterkingen te naderen. U i t Koeta j bedroegen by deze ontmoeting 2 gesneuvelden (inlanders) en
Radja werden daarop eene compagnie van het 12de bataljon, de I 5 gewonden (1 Europeaan en 4 inlanders).
Ook TOEKOE DI KBOEËNG liet van zich hooren , zoowel in J u l i ,
bergbatterij en een detachement genietroepen naar Pidië gezon- ;
d e n , en n u ontving de commandant der divisie marechaussee te Seu- door h e t bezetten van eene stelling i n de k a m p o n g aan de
limenm, die den Wen Maart met 5 brigades te P a d a n g Tidji was aan- j Beura Ajan-ri v i e r , als in September, door het versterken van
gekomen, den last om voorloopig ter plaatse te blijven. Den 8sten k a m p o n g Moesa in het Pidië'sche. In beide gevallen werd door
werd door deze troepen , in vereeniging met i ' 2 compagnie van het de marechaussee tegen hem opgerukt. De eerste maal gelukte
14de bataljon uit P a d a n g Tidji en een detachement van 40 bajonet- het h e m , na een onbeduidend v u u r g e v e c h t , met zijne bende
ten uit Sigli, het geheel onder bevel van den luitenant-kolonel bytijds de vlucht te n e m e n , doch de tweede maal werd de
P . H. VAN DER WEDDEN , tegen de in de paja Keubee gelegen verster- k a m p o n g Moesa omsingeld door de marechaussee en een
kingen o p g e r u k t , en de vy'and, na hevigen strijd , met een detachement uit Poetoe A r a , en vielen 16 dooden in onze
verlies van 73 d o o d e n , onder wie TOEKOE UI LANGGO, verdreven, h a n d e n . TOEKOE DI KUOEÉNG zelf wist echter ook ditmaal te
waarbij eene groote hoeveelheid vuur- en blanke wapenen in ontsnappen.
onze handen viel. De verliezen aan onze zijde bedroegen 1 gesneuN i e t alleen in het Meureudoe'sche, waar de taak der troepen
velde (Europeaan) en 8 gewonden (5 Europeanen — onder wie behalve in het patrouilleeren, ook bestond in het dekken der
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door eene compagnie van gemeld bataljon, tegen het aanbreken
van den dag de aanvaU-colonne volgde om een aanval eventueel
te steunen. De versterkingen bleken bij aankomst der troepen
verlaten te zijn , waarop zy vernield werden ; eenige lilla's en
geweren werden buit gemaakt. Majoor Bi.KCKHANN ontving daarop
bevel naar Djoeroeng Koeuibang op te rukken e n , na den vijand
hieruit verdreven te h e b b e n , in noordelijke richting, door kampong Kiran , naar het strand te marcheeren en voorts door Matang
Oelini naar het bivak terug te keeren. De bergbatterij keerde
naar N a n g Koe terug.
Inmiddels werd door de kanonnen van 10..' c.M. A. gevuurd op
de versterking Tanah Merah. De colonne BI.KIKMANN >ond de
kampong Kiran en de in den westrand daarvan gelegen versterkingen verlaten: de vijand vluchtte langs het strand en werd
door de ter reede liggende schepen mee salvovuur beschoten.
Smiiiilaii: a en Pmuangan. N a de onderwerping der voornaamste Op haren verderen marsth door Matang Oelira liaar de keudé
hoofden , o. a. T. Tfl SAMAI.ANÜA . T. MOKPA SAMAI.ANGA en '1'.
Oeliin , vond de colonne ook deze woonplaatsen verlaten; zonder
MAIIRAIMA DJKI'MPA (verg. hoofdst. C , blz. 11), bleef de bevol- dat een schot was gevallen, keerde zy des namiddags in het bivakking van Sarnalanjja en P e u s a n g a n , daartoe aangezet door den terug.
pretendent-snltan . PUTOLOM 1'OI.KM en anderen , voortgaan met
Met het doel de versterking Tanah Merah in den vroegen
zich op tegenstaud voor te bereiden , zoodat de civiele en mili- morgen van den 31sten J a n u a r i te overvallen , rukte in den avond
taire gouvernt ur ten laatste besloot tot eene excursie in ge- van den 30sten eene colonne u i t , samengesteld uit de divisie
noemde landschappen.
marechaussee, 2 compagnieën van liet 12de bataljon en de sectie
Alvorens niet de eigenlijke operaties een aanvang te maken genietroepen , het geheel onder bevel van deu kapitein H. VAN
w e r d , nadat uit de door den kapitein R. G. DOUKMAN en den STIPKIAAN L r i s n i s . Gedurende den nacht zouden de vuurmonden
aan dezen toegevoegden officier-opuemer verrichte verkenningen ! van 10.5 c.M. A. van ty'd tot tijd op de vijandelijke versterkingen
was gebleken , dat de vijand tal van versterkingen had opge- vuren. Bij aankomst te Tanah Merah werd de versterking ber i c h t , waarvan het meerendeel zoowel van de zeezijde, als van storind ; zij bleek echter te zijn verlaten en werd vernield. By
uit het heuvelterrein ten zuiden van kanipong N a n g ' R o e , ge- den terugmarsch naar N a n g Koë werd in drie evenwydig aan
legen op de grens van Meureudoe en Samalanga aan de Oelim-ri- elkaar marcheerende colonnes, gesteund door eene compaguie
vier , zeer goe 1 zichtbaar en onder vuur te nemen waren , een con- van het 3de bataljon en vergezeld van eenige opttcniers, de I I Moecentratie-bivak in genoemde kampong ingericht. Daartoe begaven kims Teunong doorgetrokken. De verschillende aan de rivier
zich den 2^sten December eene compagnie van het 12de bataljon gelegen kampongs werden doorzocht door de compagnieën van
e n e e n e sectie genietroepen uit Kotta Radja naar Meureudoe; de het 3de en 12de bataljon, terwy'1 dit in de meer oostclyk daarvan
compagnie infanterie betrok een bivak te Teupiu P o e k a t , de gelegen woonplaatsen door de marechaussee geschiedde. Eenige
genietroepen werden in het bivak Meureudoe onder dak gebracht. j Atjehers werden gevangen genomen ; de versterking Tjot P a n a i l i ,
Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met het aanleggen van . door den vijand verlaten , werd vernield. Tegen den avond waren
eene Decauville-baan van het bivak Meureudoe naar kampong alle troepen weder in het concentratie-bivak vereenigd.
N a n g Roê' ten behoeve van den aanvoer van materialen voor
Den lsteu Februari werden door het geschut op den Glé N a n g
het in te richten bivak, met eene zijlijn naar den Ulé N a n g Roë de versterkingen op den Glé Bateè' Ili en Asan Koembang
Roë , op welken heuvel emplacementen werden gemaakt voor de onder vuur g e n o m e n : overigens werd die dag be>teed aan den
opstelling van 2 vuuruiondeu van de marine van 10.') c.M. A. : opvoer van vivres. Den volgeuden dag werd door de m a r e en van 2 k a n o n n e n van 7 c.M. L. A. Tevens werd eene brug chaussee, het 3de bataljon en 2 compagnieën van het 12de
over de Oelim-rivier geslagen. De verschillende werkzaamheden , bataljon , de genietroepen , de landingsdivisie, de bergbatterij
gedekt door de hiervóór genoemde compagnie van het 12de : en eene sectie snelvuurgeschut gemarcheerd naar de keudé
bataljon en door eenige brigades marechaussee uit Indrapoeri , Sanialanga, om vandaar tegen de bovengenoemde versterkingen
daartoe in Meureudoe gelegerd, waren in het laatst van J a n u a r i te ageeren. Het bivak N a n g Koë bleet bezet door 2 compag1901 beëindigd. De vijand gaf nu en dan blijken van zy'ne aan- nieën van het 12de bataljon en de cavalerie, ter bewaking van
wezigheid door onze troepen uit den westrand van kampong het achtergelaten geschut der marine en de sectie m o r t i e r e n ;
Kiran te beschieten, van waar hij telkens zonder verliezen aan de 2 kanonnen van 7 c M. L.A. uit dit bivak werden overgeonze zijde werd teruggedreven.
bracht n a a r de Koeala Samalanga.
De troepenmacht voor de excursie aangewezen bestond uit 2
De bovenvermelde troepen volgdeu den rechteroever der
bataljons infanterie (3de en 12de bataljon), 1 divisie marechaussee, Oelim-rivier tot kanipong Matang Oelim en van daar den vroeger
eene landingsdivisie der m a r i n e , 3 pelotous cavalerie, 2 sectiën aangelegden weg door kampong Kiran. Door de hevige regens
bergartillerie. I sectie genietroepen en de noodige ambulances van den vorigen dag verkeerde de weg in zeer slechten s t a a t ,
en tremen. Behalve de reeds vermelde vuurmonden van 1<I.5 waardoor vooral de bergbatterij vele moeielijkheden ondervond.
c.M. A (marine) en 7 c.M. L. A . , werden nog voor de excursie Met het oog hierop werd tegen 12 uur 's middags op eene bebestemd i sectie mortieren van 7 c.M. A. en 2 sectiën snelvuur- groeide plaats in de sawah ten westen van kampong K a n d a n g
geschut van 3.7 c.M. van de marine. De troepen vertrokken van g e r u s t , nadat uit den rand daarvan eenige vijanden waren ver20 t/m 20 J a n u a r i 1901 van Koeta Radja naar Meureudoe en dreven. Tydens de rust werd de voorhoede (marechaussee) in
waren den 29sten • J a n u a r i alle in het bivak N a n g Koë ver- zuidoostelijke richting vooruitgeschoven, eenigen tijd later door
eenigd. De civiele en militaire g o u v e r n e u r , die het opperbevel 3 compagnieën van het 3de bataljon gevolgd, om het terrein
op zich nam , vertrok met den staf per stoomschip van Koeta te doorzoeken en naar eene geschikte bivakplaats uit te zien.
Radja naar Meureudoe en bereikte eveneens den 29steu J a n u a r i Deze werd gevonden in kampong Koemah Toedjoeh Koeëung
h e t concentratie-bivak.
(Mn. Loeè'ng), waar tegen 0 uur n. m. de geheele colonne in
Spoedig na zijne aankomst werden door de op den Glé X a n g een bivak was vereenigd. Hier werd bericht ontvangen dat de
Roë opgestelde vuurmonden de vijandelijke versterkingen op pretendent-sultan en T. BEN PEÜKAN sedert 30 J a n u a r i naar
den Glé Risa Boengang onder vuur gen-unen , aan welk Peudada of Peusangan waren uitgeweken en dat de stelling op
vuur ook deelnam het geschut van H r . Ms. Tromp, die voor den den Glé Bateè' Ili sterk was bezet.
mond der Kiran-rivier ten anker was gekomen. Niet lang na
Op den 3den Februari te 7 uur v. m. werd door de m a r e het openen van dit ge&chutvuur verliet de vyand zijne op deu chaussee het 3de bataljon , eene compagnie van het 12de bataljon,
heuvel aangelegde versterkingen en verzamelde zich in Djoeroeng de landingsdivisie, de artillerie en de genietroepen in drie
K o e m b a n g . eene benting in den westrand van kanipong K i r a n , colonnes in de richting van Bateè' Ili opgerukt. N a d a t de
waaruit hg evenwel na een kort tijdsverloop eveneens door middelste colonne den zuidelyken rand van kampong Md. Baroh
artillerievuur werd verdreven.
had b e r e i k t , werd door de artillerie het vuur op de vijandelijke
Den 30sten J a n u a r i ten 4 uur v. m. werd door 2 compagnieën versterkingen geopend. N o g tijdens dit vuur werd aan de
van het 3de bataljon, onder den majoor G. M. BLECKMANN, uit- marechaussee last gegeven voorwaarts te gaan en de meest
g e r u k t om de versterkingen op den Glé Risa Boengang zoo oostelyk gelegen versterking aan te vallen; de andere colonnes
mogelijk by' verrassing te n e m e n , terwijl de bergbatterij, gedekt volgden deze beweging. N a d a t de hoogste heuvel d o o r d e m a r e ~
tramwegwerkzaamheden , waartne nu en dan voor enkele dagen
bivaks werden betrokken, maar ook in Pidië moesten af en toe
patrouilles uit Meureudoe o p t r e d e n , vooral wegens de herbaalde
verbreking der telephonische gemeenschap met Poetoe Ara.
Het was meestal in Peudoë dat zich de kwaadgezinden verzamelden onder een zekeren PANUJ.IMA BIIAIIIM , doch hoewel
telkens derwaarts werd o p g e r u k t , werd geene aanraking niet
den vijand verkregen , die steeds bij de n a d e r i n g onzer troepen
de wijk nam en slechts enkele dooden in onze handen achterliet Tijdens de laatste maanden van den verslagtijd legde de
vijand in het Meureudoe'sshe weinig activiteit aan den d a g ,
zoodat de werkzaamheden aan de wegen en de inrichting van
het coneeiitratiebivak N a n g Hoe' (zie onder 8amalanga en Peusaiiijiiii) goeden voortgang konden hebben.
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chaussee was b e k l o m m e n , werden achtereenvolgens. 5 versterk i n g e n , die tijdig d'>or de verdedigers waren verlaten, genomen.
Middelerwijl waren ook de andere troepen op de heuvels verBchenen en werd de hoofd v e r s t e r k i n g , waarin alle strijders zich
hadden verzameld , aangevallen en bestormd. N a een woest
handgemeen , tijdens hetwelk de vijand gelegenheid vond een
vat buskruit te doen ontbranden , werd de versterking genomen.
De vijand liet IS0 d o o d e n ' e n eene aanzienlijke hoeveelheid vuuren blanke wapenen in onze h a n d e n ; aan onze zn'de bedroegeu de
verliezen 5 gesneuvelden (1 Europeaan en 4 inlanders) en i'ó
gewonden (11 Europeanen — onder wie de lste-luitenant-adp i d a n t der infanterie W . VAN D U W I E L E N , de l s t e - l u i t e n a n t d e r
uiareeiiaussee J . E. VV. VKRSCIIIIK en de onderluitenant ( i . \VIKLANU — benevens 22 inlanders). N a d a t door de intussclien in
batterij gekomen artillerie het vuur was geopend op destelling
Asan K o e m b a n g , werd door de marechaussee en de compagnie
van het 12de bataljon ook daartegen o p g e r u k t , en werden de
drie v e r s t e r k i n g e n , na zwakken t e g e n s t a n d , door den vijand
verlaten , en door de onzen vernield. De verliezen des vijands
bedroegen 2 d o e d e n ; aan onze zijde werden 2 inlanders gewond.
Tijdens den aanval op Asan Koembang werden de op den
Glé Bateë Ui gelegen versterkingen in brand gestoken en
het daarin aangetroffen, vijandelijke geschut vernield. Tegen den
avond waren alle troepen weder in het bivak vereenigd.
I>en volgenden dag (4 Februari) werd de cavalerie uit N a n g
Roe n a a r ' M n . Loeê'ng ontboden en werd het geschut van den
Glé N a n g Koé' teruggetrokken. Gedurende den 5den en Oden
Februari werd de omtrek van Mn. Loeê'ng doorkruist en de
bovenloop der Kroeëng Pandieh bezocht; bij enkele kleine ontmoetingen werden een twaalftal vijanden gedood.
Nadat op ('en 7den Februari rustdag was gehouden, werd
den volgenden dag door de beschikbare troepen een marsch
gemaakt in oostelijke richting naar de Kroeëng Tamboeë en
langs liet strand terug. Vijandelijkheden hadden niet plaats.
I n de sawah bezuiden Blang K o e t a , nabij het vroegere Semoelit,
werden 3 oude versterkingen aangetroffen, welke met de daarin
aanwezige lilla's werden vernield. Op verzoek van T. T J I SAMALANGA, welk verzoek door T . Ni: van Meurasa, die zich den 4den
Februari bij de colonne had gevoegd, werd overgebracht, werd
op den Oden Februari de kende Samalanga door eene conipagnie van het 3de bataljon bezet.
Den lüdeu werd het bivak Mn. Loeëng door alle troepen
verlaten en in oostelijke richting naar Peudada afgemarcheerd.
N a vele.ruoeielijkheden ondervonden te hebben, vooral bij het
oversteken van de Kroeëng P a n d i e h , werd te 7 u u r n.m. de
Koeala Peudada bereikt, waar in het donker naar de doorwaadbare plaats werd gezocht. Toen deze eindelijk was gevonden,
kon de staf met de cavalerie, de be> - gbatterij en een peloton
infanterie den overkant bereiken en een bivak betrekken in de
keudé Peudada; de overige troepen brachten den nacht aan
den linkeroever der rivier door. In deu morgen van den U d e n
trokken ook de overige troepen de Peudada-rivier over en marcheerde de geheele colonne naar kampong <Tloempang Pajoeng,
waar tegen 5 u u r n.m. het bivak werd betrokken. De marechaussee, die door het heuvelterrein over Kareuëng Bro (aan
de Boven-Peudada) hadden moeten niarcheeren, d o c h , misleid
door den g i d s , h u n doel niet b e r e i k t e n , kwamen den 12den
eveneens te Gloempang Pajoeng aan. Den volgenden dag werd
door hen eene verkenning gemaakt n a a r den Glé S a b e e , waar
de zes daarop aangelegde versterkingen slechts door enkele lieden
werden b e w a a k t , die bij de nadering der troepen de vlucht
namen. N a d a t de versterkingen waren vernield, werd de marsch
voortgezet naar P a n t é Pjjeu om te trachten TOEICOE RADJA T J I ,
TOEKOE

HAD.JI RADJA MOEDA , POTJOET OEXOAII en

POTJOET RAJKU

gevangen te n e m e n , doch de genoemde personen werden niet
aangetroffen. Denzelfden d a g werden de landingsdivisie, de
sectie snelvuurgeschut der marine en eene sectie bergartillerie
ingescheept.
Den 14den F e b r u a r i vertrok eene c o l o n n e , via de aan de
Kroeëng P e u s a u g a n gelegen kampong R a j a , naar kampong
D j a n g k a , om HADJI SOLEIMAN , die de hassil voor den pretendent-sultan had g e ï n d , op te lichten Onderweg werd eene
kleine bende met een verlies van eenige dooden verdreven. HADJI
SOI.KIMAN werd in bovengenoemde k a m p o n g niet aangetroffen ;
hij was dien dag n a a r h e t bivak Gloempang Pajoeng o n t boden en daar gevangen genomen. Denzelfden dag werd het
bivak N a n g Roe , n a d a t het door de aldaar achtergebleven compagnieën van het 12de bataljon was verlaten , opgeheven.
De eigenlijke excursie geëindigd zijnde, vertrokken de opper-

bevelhebber niet zijn staf (behalve de kapitein 1(. Q Dooi M\N),
alsmede eene compagnie van het 12de bataljon , de 2de sectie
bergartillerie en de genietroepen , via Lbo Seuiiiawé , naar Koeta
Kadja, eenige dagen later door nog eene compagnie van het
12de bataljon gevolgd. Daar ook de cavalerie, over land via
Meureudoe en Sigli, naar Koeta Kadja was teruggekeerd , bleven
alleen het 3de bataljon en de marechaussee i n Peusaugan achter
Den ltfden Februari marcheerde eene compagnie van het dde
bataljon naar Sarah Sirong , aan de BoTen-Peutai g a n . en de
marechaussee met t> dagen vivres naar Blang Laka i n d e G a j o e l a u d e n , met het doel den pretendent-sultan eu P o u o R T J I
.MOKHONU of eene zijner andere vrouwen op t e lichten. De n a a r
Sarah Sirong uitgezonden compagnie keerde den volgenden d a g
I onverrichter zake in het bivak terug. Op denzelfden d a g meldde
zich POTJOET OENGUI in het bivak : haar werd gelast zich naar
| Poelo Iboih te begeven , waar ook spoedig doorliet 8de bataljon
sou worden gebivakkeerd, ten einde den voortvluchtige!! T. Moi Di
T J I te achtervolgen. De marechaussee, die wegens den hoogen
waterstand in de Peusangan-rivier, Blang Laka niet hadden
k u n n e n b e r e i k e n , kwamen den 23-ten F e b r u a r i over Kareuëng
Bro te Kende Peudada en ha Iden onderweg eene bende van
TOKKOK

DIOIIAN LAMPASKI met een verlies van l> dooden en

een

elf tul gevangenen verdreven.
Daar inmiddels berichten waren ingekomen dat de pretendentsultan ziek lag te Beurabo, vertrokken de marechaussee d e n
24.-ten d e r w a a r t s , om daarna naar Samalanga te m a n h e e r e n ,
en de aldaar gelegerde compagnie van het 3de bataljon af te
lossen.
H e t bivak Gloempang Pajoeng werd den 20sten Februari tegen
dat van Poeloe Iboih verwisseld, waar POTJOET OINGAII verblijf
hield en waar zich den 2lsten ook T. MOEOA T J I bij het bestuur
kwam melden U i t dit bivak werden herhaaldelijk tochten g e m a a k t , o. a. van 25 tot 27 Februari over Mong Mong n a a r
A w e h G e u t a h , waar men meende dat zich eene bende onder
MAMAT_ PBBLAX ophield, en van 28 Februari tot 1 Maart
n a a r Tjot T i , waar T BEK PEUKAX was gesignaleerd. Onderweg
werd nu en dan vuur ontvangen van kleine benden en ook het
te A w e h G e u t a h betrokken bivak had daarvan te lijden, waardoor aan onze zijde 2 Furopeaneu werden gewond: de beide hoofden
werden echter niet gevonden. In de eerste helft van Maart
werd Aweh Geutah nog meermalen door onze troepen b e z o c h t ,
waarbij telkens overlast van kleine beuden werd ondervonden ,
zonder dat het gelukte haar ernstige verliezen toe te brengen.
Bij een tocht naar Blang Laka , waar de pretendent-sultan te v e r geefs werd gezocht, werden eenige Gajoes, die op de troepen
hadden gevuurd , neergelegd.
Door de in de keudé Samalanga achtergebleven compagnie
van h e t . 3 d e bataljon was aanhoudend gepatrouilleerd , en daarbij
ten zuiden van Meunasa Koembang aan eene bende een verlies
van 7 dooden toegebracht, onder wie TEUNGKOE DI LHONG KKIT.EE,

een voornaam oelama. De marechaussee, die te Beurabo bericht
ontvingen dat de pretendent-sultan bij h u n n e n a d e r i n g i n oostelijke
richting was g e v l u c h t , bereikten den 2<>sten Februari de keudé
Samalanga. De compagnie van het 3de bataljon vertrok daarop
den oden Maart via Meureudoe en Sigli naar Koeta R a d j a ,
alwaar zij den lOden d. a . v . aankwam.
Lho Seumaur. Nadat onze troepen Keudé Geudong hadden
verlaten (zie vorig verslag, bis. t i l ) , begon de vijand in deze
landstreek weder actief te worden en verschenen nu en d a n
benden bij die k e u d é , zoodat het noodig werd geacht de in de
nabijheid gelegen koeta van TOKKOK LAOTON te bezetten. Deze
benden , die zoowel in de Pasé-streek als in Keureutoë r o n d z w i e r v e u , stonden onder aanvoering van PANGUMA KII.AT en
PANGUMA AKOX, beiden panglima's van den pretendent-sultan.
Niettegenstaande zij aanhoudend werden vervolgd en n i e t
zelden gevoelige verliezen leden, bleven zn de landstreek
onveilig maken en beschoten zelfs de in het bivak Keudé
Geudong gelegerde troepen. Ten einde met meer nadruk tegen
den vijand te kunnen optreden werd eene compagnie van h e t
12de bataljon uit Koeta Radja n a a r Lho Seumawé overgeb r a c h t , en gelastte de civiele en militaire gouverneur den a a n l e g
van een weg rechtstreeks naar Matang Koeli, om uit dit c e n t r u m
van Keureutoë op te treden tegen den pretendent-sultan en zijne
b e n d e n , die z i c h , naar het gerucht l i e p , eenige dagmarschen
boven Biram ophielden.
Behalve het bivak Keudé Geudong werd n o g in k a m p o n g
Aron een bivak betrokken. Deze versterking der troepenmacht
was echter evenmin in staat den vijand geheel in toom te houden -
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zooals o. a. bleek uit het besrhieten van transporten — als een i N i b o e n g , bivaks betrokken te Rampaih en Djamboe K a d j e u ë n g ,
door een deel der bezetting van Keudé Ueudong door Sauiakoero j welk laatste een enkele maal werd beschoten, terwijl ook de
ondernomen tocht, waarbij van eene bende een zevental strijders [ uitgezonden patrouilles nu en dan van vuur te lijden badden, waarwerd gedood. Daarom werd nog eene compagnie van hetzelfde door aan onze zyde 2 Europeanen werden gewond. N a het gereed
bataljon van Koeta Radja naar Llio Seumawé gedirigeerd, en j komen van den weg werden de bivaks opgeheven en marcheerde
werden bivaks betrokken te Matang Koeli en Aloeë Kedjroeën. de colonne den lsten J u n i naar Matang Koeli, welke plaats den
ter beveiliging van de werkzaamheden aan de wegen naar Geu- | 3den werd bereikt. Den Oden vertrok de colonne naar Lho Seudong. I n het laatst van Mei kwam <le weg Aloeë Kedjroeën- m a w é , om van daar naar Pidië te worden gedirigeerd.
Geudong geribd en vertrok de te eerstgenoemder plaats gelegerde
compagnie naar Lbo Seumawé. Nadat in J u n i een tweetal benden
Oostkuxt van Aljcli. De krygsverrichtingen in de landschappen
niet gevoelige Jmrlie/.en van de oevers der Kenreutoë-rivier waren ter Oostkust van Atjeh bepaalden zich gedurende den verslagtyd
verdreven , wenl deze waterweg voor den opvoer van vivres naar tot het vervolgen van enkele benden onder N J A MAMAT PEUKKII.A ,
TatnroKOi Hoatur, NJA DAWOT, PAHOUHA PBANG OBSOS en anderen.
Matang Koeli veilig.
Om de Pasé-streek geheel van vijanden te zuiveren, werd Door het bezetten van Lho Niboeng en Rampaih door de colonne
dit gebied niet alleen door patrouilles uit Matang Koeli herhaal» VAN HEK VVKDDKX werd het N J A DAWOT C. S. onmogelijk gemaakt
delyk bezocht, maar werd ook n o g de t e L h o Seumawé Belegerde zich weder ter Oostkust te vertoonen.
compagnie van het 12de bataljon daarheen overgebracht, welke
Het landschap Langsar werd af en toe bezocht, zoowel door
afdeeling, behaive de bovengenoemde t a a k , ook t o t opdracht troepen uit riajan als door afdeelingen u i t Seroeway en Koeala
bad een weg naar Kampaili aan te leggen. De tot dit doel uit- S i m p a n g , en in de keudé Langsar werd voor eenigeu tyd een
ge/.onden colonne had een bivak in l J eutoë betrokken , alwaar bivak betrokken om eene bende van PASOLIVA PKANG OESOE te verdrijven, welke bende in April 1900, met een verlies van eenige
de pretendent-sultan dikwijls verblijf hield.
In de Laatste helft van J n n i werd in dit bivak bericht ontvan- dooden, by Sara P i n a n g werd verjaagd. In het begin van N o gen van T J O K N-H A-IAII van K e u r e u t o ë , dat de pretendent-snltan, veniber. 1900, toen berichten inkwamen dat N J A DAWOT zich i n
n a eerst naar Samalanga Ie zijn u i t g e w e k e n , was teruggekeerd kampong Loeboe Sigenep ophield, werd onmiddellijk derwaarts
en hare woonplaats iu Djeurat Mantjang had bezet. N a a r a a n - opgerukt en gedurende 14 dagen een bivak in die kampong b e - .
leiding van dit bericht werd in den nacht van 20 op 21 J u n i t r o k k e n , doch het gelukte niet dien rooveriu handen te krijgen.
derwaarts opgerukt, de kampong omsingeld en de vijand met Evenmin slaagden de herhaaldelijk in het werk gestelde pogingen
e e n ' v e r l i e s van öl dooden , ouder wie TOEKOK MOKDA PAULA WAN om de overige hiervóór genoemde hoofden op te lichten of
verdreven. De colonne kreeg bij dit gevecht 1(5 gewonden (15 onschadelijk te maken.
Europeanen — onder wie de lste-luitenants der infanterie A. A.
DIJKSTRA en 15. LAMBBBTS — en 1 inlander). De pretendent-sulWtttkuti van Atjrli. In de landschappen ter W e s t k u s t van
tau n a m de vlucht naar Samakoero. uit welke kampong zijne Atjeh hadden gedurende den verslagtijd nog meermalen meer
bende door een detachement der vaste bezetting van den post of minder belangrijke ontmoetingen plaats met benden onder
Lho S e u m a w é , versterkt door eene afdeeling niarine-landings- T. A u BA'ET , IMKUM RIPIX , TEUNGKOE K A D U , TEUNGKOE JOESOEP
divisie van H r . Ms. Mataram, met een verlies van 12 dooden en anderen. Eerstgenoemde, door troepen uit Poeloe Raja en
werd verjaagd , terwijl aan onze zijde 2 schepelingen en 2 inlanders eenige brigades marechaussee uit Lho N g a niet een verlies
werden gewond. Teruggekeerd naar de Pasé-streek, waar hij van een negental zijner volgelingen uit het landschap P a n g a
onmiddellijk werd opgejaagd door de colonne uit P e u t o ë , nam de v e r d r e v e n , trok af naar L h o n g , waar hij eene stelling op den
pretendent-sultan de wijk n a a r ' P e u s a n g a n .
Glé Groetej bezette. * Hoewel de/,e stelling door een deel der
Iu het begin van Juli trachtte hij door het bezetten van Babah vaste bezetting van Poeloe R a j a , in vereeniging met eene
Lambajong in het Sawangsche, dit landschap, alsmedeGloem- compagnie van het 3de bataljon, werd g e n o m e n , gelukte h e t
p a n g Uoea en Nisam in beroering te b r e n g e n , doch hjj werd niet genoemd hoofd uit het landschap te verdrijven . zooals bleek
spoedig verdreven.
uit het bij herhaling beschieten van het te L i n i N o h aan d e n
De colonne iu P e u t o ë , die in Juli voortdurend de landstreek linkeroever der Lam Beusoë betrokken bivak. Geheel Boven-Daja
doorkruiste en o. a. in Samakoero en Blang Mangat nog eenige ' werd daarom , van Mei tot September , afgepatrouilleerd % wat den
benden verdreef, w e r d , toen bij het eiude der maand niets meer | vyand bij enkele ontmoetingen een verlies van een twintigtal doowerd bespeurd , gedeeltelijk naar de kende Geudong overgebracht, | den kostte, terwijl aan onze zijde 1 Europeaan en 1 inlander werden
vanwaar in de eerste dagen van A u g u s t u s een vierdaagsche tocht ! gewond.
werd g e m a a k t , eerst naar de Djamboe Aer en vervolgens naar
De benden van TinUM Ririx , die inmiddels naar Teunom waren
den tnond der Piada-rivier, waar TEÜHGKOB TAPA het terrein on- I u i t g e w e k e n , worden ook daar opgejaagd en trokken , in h e t
veilig maakte (verg. hoofdst. C , blz. 12). Bij eene ontmoeting laatst van October, met een niet onbelangrijk verlies aan dooden
met onze troepen werd dit hoofd m e t 18 zijner volgelingen g e - (waaronder 2 panglima's) n a a r Anjon in lioven-üenga af. H e t
dood en aan onze zijde 1 Europeaan gewond.
door de onzen verlaten bivak te Lam Noh werd door den v y a n d
Omstreeks medio Augustus werd het bivak in Peutoë door verbrand.
de rest der colonne verlaten, en begaf dit gedeelte zich eveneens
Tijdens een tocht naar Anjon , in de eerste helft van Decemnaar Keudé Geudong , waar geen a a n r a k i n g niet den vijand werd ber , werd nabij Blang Plintah eene bende van TOEKOE ALI BA'ET
v e r k r e g e n , zoodat het bivak den lsten September werd opge- verdreven ; de kampong was evenwel by aankomst onzer troepen
heven. Een der compagnieën van bet 12de bataljon keerde naar verlaten.
Koeta Radja t e r u g : de a n d e r e , die te Lho Seumawé bleef, beIn het begin van J a n u a r i 1901 betrok eene colonne uit Poeloe
trok van 15 September tot 14 October bovenbedoeld bivak o p - Raja een bivak in het T e u n o m s c h e , deels tot opsporing van
nieuw , toen in de nabijheid daarvan wederom vijandelijke benden vijandelijke benden , deels t o t beveiliging der werkzaamheden
werden gesignaleerd, waarmede de voortdurend uitgezonden bij den aanleg van een w e g van P a n g a naar Kroeëng Sabé. In
patrouilles evenwel geene ontmoeting hadden.
de laatste helft dier maand werd een tocht naar Wojla onderGedurende de laatste maanden van den verslagtijd viel niets nomen , waarbij AxAT PANDJANU met 3 zyner volgelingen g e meldenswaardigs voor.
vangen genomen werden en LAOET A U met 4 zijner a a n h a n g e r s
Omtrent de verrichtingen in de Djamboe Aer-streek zij n o g gedood : beiden waren gewezen panglima's van wijlen TOEKOK OEMA.
vermeld , dat de colonne-commandant, na het tracé voor een Aan onze zijde werden daarbij 2 inlanders gewond. I n F e b r u a r i
weg n a a r Rampaih te hebben aangegeven , den 3den April 1900, werd eene marechaussee-patrouille in het Teunomsche , in k a m met achterlating iu het bivak van 1 officier en 50 bajonetten , pong Pasi Teubee , plotseling door eene p. m. 40 man sterke
van Lho N i b o e n g naar Rampaih m a r c h e e r d e , terwyl eene bende overvallen , waardoor aan onze zijde 8 inlanders werden g e sloepennottielje der marine zou t r a c h t e n , in verband met de wond en 2 karabynen verloren gingen. De vijand nam , m e t
c o l o n n e , de rivier tot Langkaban Mantjang op te varen, liet- achterlating van 9 d o o d e n , de wijk naar Lho Goetjé, van waar
geen echter niet gelukte. Laflgkahan Mantjang en Rampaih hij onmiddellyk door eene uit het bivak opgerukte colonne werd
verlaten v i n d e n d e , werd door de colonne tweemalen, doch tel- verjaagd; onze troepen verloren daarby 1 gesneuvelde (inlander)
keus te vergeefs . getracht Saniakilang te b e r e i k e n , op welke en 1 gewonde (Europeaan).
plaats de pretendent sultan zich dikwijls heette op te houden ,
In het begin van Maart werd nogmaals eene bende uit Pasi
waarop naar Rampaih werd teruggekeerd. Tijdens den inarsch Teubee verjaagd , en de daar aanwezige padi-voorraad , die de
werd eene kleine bende met verlies van eenige dooden verdreven. bende blykbaar had willen medevoeren, vernietigd. Den U d e n
hi verband met de wegwerkzaamheden w e r d e n , behalve te Lho dier maand werd een vierdaagsche tocht naar den bovenloop
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der Teunom-rivier o n d e r n o m e n , waar zich vele kwaadgezinden
schenen schuil te houden. H e t ty'dens dezen tocht "op den Glé
Poetoes betrokken bivak werd in den nacht van 11 op 12 Maart
hevig beschoten, waardoor 1 inlander sneuvelde.
De in het vorig verslag (blz. 61) vermelde mobiele c o l o n n e ,
die onder bevel van den Initenant-kolonel C. A. VAN LORNEN in
het Meulaboh'sche a g e e r d e , betrok in den loop van 1900, tot
beveiliging der werkzaamheden bij den wegenaanleg en ter vervolging van vyandelyke b e n d e n , achtereenvolgens bivaks te
P e u r e u m e u ë , Poengkieh en Babah Kroeëng Manggi. Van uit deze
bivaks werden nu en dan tochten naar het binnenland g e m a a k t ,
o. a. in Mei 1900 uit Poengkieh naar de Boven-Boeboen-streek,
waar — by verschillende ontmoetingen — 17 Atjehers werden
gedood en aan onze zy'de 1 inlander sneuvelde en 2 inlanders
gewond werden.
I n het laatst van J u l i werd uit Babah Kroeëng M a n g g i ,
onder bevel van den kapitein van den generalen staf G. M.
BLECKMANN , een tocht gemaakt over Moego aan de Goenié-rivier
naar de Kroeëng Mé in Wojla; van den vijand, die zich hier
en daar verzette , vielen een zeventiental dooden en vele wapenen
in onze handen.
Terwijl de mobiele colonne in de bovenstreken het terrein
van vijanden zuiverde, verdreef een detachement der vaste bezetting van den post Meulaboh den vijand uit een viertal versterkingen naby Goenoeng M e u ë , waarbij 21 strijders het leven
lieten. Vermits het terrein in Boven-Meulaboh weinig geschikt
was om een weg naar de Boebou-streek aan te leggen , waar
het ons vyandiggezinde hoofd TEONGKOE KADLI nabij Oedjong
Plinta (aan de Boebon-rivier) eene sterke stelling had bezet,
werd in het begin van Augustus begonnen aan den aanleg van
een weg van Meulaboh d e r w a a r t s , tot welk doel een deel der
mobiele colonne te Boebon werd gelegerd. Nadat de stelling
naby Oedjong Plinta den 14den dier maand was v e r k e n d ,
waarbij aan onze zijde 2 inlanders werden gewond , werd den
volgenden d a g , nadat de troepen te Boebon tijdelijk waren
versterkt met eeue compagnie der mobiele colonne, tegen de
genoemde stelling opgerukt en de vijand, niet een verlies van
25 d o o d e n , verdreven. Aan onze zijde werden daarbij gewond
2 Europeanen — onder wie de late-luitenant der infanterie,
gedetacheerd van het Nederlandsche leger J . F . DEN OUDEN —
en 1 inlander.
Toen de weg naar L a n g o z y n e voltooiing naderde, verwisselde
de te Babah Kroeëng Manggi gelegerde compagnie der mobiele
c o l o n n e , medio A u g u s t u s , deze standplaats met Kintjo, r u i m
9 K.M. verder binnenslands. Uit dit bivak werd in September
een tocht gemaakt naar Beutong , waar TJOET NJA DIKN, T. OEMA'S
w e d u w e , zich heette op te houden. N a eenige zeer vermoeiende
marsenen door het bergterrein werd Djambé Kroeëng bereikt,
waar een bivak werd betrokken. In den morgen van den 17den
werd dit bivak van de overzijde der ondoorwaadbare Kroeëng
I n o n g hevig beschoten , waardoor onze troepen een verlies leden
van 1 gesneuvelde (Europeaan) en 3 gewonden ( E u r o p e a n e n ,
onder wie de kapitein der infanterie A. J. P. KESSLEE, die nog denzelfden dag overleed). N a nog een dag verder te zyn doorgemarcheerd moest de t o c h t , wegens gebrek aan drinkwater, worden
gestaakt en keerden de troepen naar het bivak terug. Toen de
weg langs den rechteroever der Meureubo-rivier gereed w a s ,
keerde de mobiele colonne via Meulaboh naar Koeta Radja terug.
In het landschap Tapa Toean werden de benden van TEONGKOE
JOESOEF (zie vorig verslag, blz. 22) rusteloos vervolgd en ten
koste van enkele gewonden aan onze zyde verdreven. Evenals
ten vorigen jare werd ook in 1900 Blang Pidië bezocht, alwaar
in het laatst van September een bivak werd betrokken , niet
alleen ter wille van den wegenaanleg, maar vooral ook ter o p sporing van kwaadgezinden in T r i p a , waar o. a. in October
eene bende met een verlies van 24 dooden werd verjaagd,
waarby aan onze zijde 1 inlander sneuvelde en 1 Europeaan
e n 4 inlanders gewond werden.
Gedurende den overigen verslagtijd bleef het bivak in Blang
Pidië bezet en werden vandaar herhaaldelijk patrouilles uitgezonden om T. BEN BLANG PIDIE op te sporen, met wiens bende
men dan ook eene enkele maal slaags g e r a a k t e , waarop zy in
de richting der Gajoe-landen terugtrok. I n de eerste dagen van
December 1900 werd daarom een tocht naar Ajer Mirah en Sipoejoe o n d e r n o m e n , waarby wel is waar eenige vijanden werden
g e d o o d , maar de schuilplaats der bende niet werd gevonden.
A a n onze zyde sneuvelde daarbij 1 Europeaan en werden 3 E u r o peanen — onder wie de lste-luitenant der infanterie S. D. K R A MERS — en 1 inlander gewond.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen 1901—1902.
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Terwyl een deel der bezetting naar bovengenoemde plaatsen
op weg w a s , werd het bivak hevig beschoten, welk vuur ons
eenige gewonden kostte.
Op het bericht dat T. BEN in Boven-Kroeëng Kali eene sterke
stelling had i n g e n o m e n , werd in Februari 1001 derwaarts o p g e r u k t en de vijand met een verlies van 15 dooden verdreven;
onder de gesneuvelden behoorden de beide Kloeëtsche hoofden
TOEKOR N J A RADJA en

KETJIQ ASAII , alsmede PANGLIVA TJOET

uit

T a n g a n . E e n e den 22sten dier maand in het werk gestelde
poging om T. BEN te Aloeë Pakoë te overvallen, leed schipbreuk
door de overhaaste vlucht van dat hoofd.
§ 5.

Korpsen niet rechtstreeks tot hel leger behoorende.

Voor numerieke opgaven van uit. 1900 betreffende de schutteryen en de overige in deze § bedoelde op militairen voet g e organiseerde korpsen zy verwezen naar tabel ltf van bylage B.
Met betrekking tot de daartoe behoorende twee detachementen
lijfwacht-dragonders in de Vorstenlanden valt slechts te vermelden dat by gouv. besluit dd. 12 October 1900 n". 43 fondsen
werden beschikbaar gesteld voor de i n r i c h t i n g , het onderhoud
en de verlichting van een zoogenaamd dagverblijf ten behoeve
van het detachement te Djokjokarta, en voor het onderhoud en
de verlichting van een d e r g e l y k , reeds te voren uit eigen middelen i n g e r i c h t , lokaal voor het detachement te Soerakarta.
De in 't vorig verslag (blz. 62) bedoelde commissie, belast
met het onderzoek naar de mogelijkheid en wensebelykheid om
de schutterijen in den bestaanden vorm te vervangen door eventueel ook als versterking van het veldleger aan te wenden — ook
buiten de steden op te r i c h t e n — korpsen, diende in November
1900 haar eindverslag bij de Indische Regeering in. Dit verslag
is om advies in handen gesteld van het legerbestuur e n , voor
zoover het de schutterijen betreft, ook in handen van de andere
hoofden der departementen van algemeen b e s t u u r , van de algemeene rekenkamer en van de hoofden van gewestelijk bestuur
op J a v a en Madura.
Met het oog op het tot stand k o m e n , in den laatsten t i j d ,
op verschillende plaatsen van J a v a , van als rechtspersoon erkende vrijwillige schietvereenigingen, w e r d e n , by gouv. besluit
dd. 23 Februari 1901 n u 11 (Jav. Cour. van 1 Maart d. a. v . ) ,
bepalingen uitgevaardigd nopens het uit 's lands voorraad verstrekken aan dergelijke vereeuigingen van vuurwapenen en m u nitie. De vuurwapenen (geweren van het buiten gebruik gestelde
model — stelsel DE BEADMONT — en revolvers) worden in bruikleen
afgestaan, de munitie tegen betaling.
§ 6.

Koninklijk

koloniaal militair invalidcnhuis
nabij Arnhem).

(op Bronbeek

In den loop van 1900 werden in het invalidenhuis opgenomen
40 oud-militairen van het Indisch leger, en werden uit de sterkte
afgevoerd 54 man (8 wegens overlijden, 38 die op verzoek en
8 die wegens wangedrag ontslagen werden). Dientengevolge
telde het gesticht op uit. 1900 131 verpleegden (35 gegradueerden
en 96 m i n d e r e n ) , tegen 145 (29 gegradueerden en 116 minderen)
by het einde van 1890. Van deze 131 oud-militairen hadden er
126 by het leger in O o s t - I n d i ë , 2 by de landmacht in W e s t Indië , 1 bij het leger hier te lande en 2 by de Koninklijke
Nederlandsche marine gediend. In 1899 waren 'deze cijfers r e s peetievelijk 140, 4 , 0 en 1. Gerekend over het geheele j a a r
huisvestte het gesticht in 1900 gemiddeld 135 man per d a g ,
tegen 139 man in 1899. I n de infirmerie w a r e n , by het einde
van elk kwartaal van 1900, in verpleging achtereenvolgens 2 2 ,
1 8 , 11 en 20 man. Met de vervulling van verschillende functiën
op Bronbeek waren op uit. 1900, evenals op uit. 1899, belast
24 verpleegden (waaronder 8 gegradueerden).
De uitgaven voor het invalidenhuis in 1899 (volgens verbeterde opgaven) bedragen hebbende f 67 360, of — na aftrek
van de ten bate van het gesticht ingehouden gagementcn (ad
f 20 626) — f 46 7 3 4 , bedroegen in 1900, volgens voorloopige
opgaven f 66 5 2 0 , of — n a aftrek als voren (in 1900 werd aan
gagementen ingehouden f 19 726) — 46 794.

E. Zeemacht.
§ 1.

Altjemeene mededeelingen.

De in noot 1 op blz. 63 van het vorig verslag aangekondigde
wyziging van h e t Kon. besluit van 4 J u n i 1897 (St. n". 2 1 8 ) ,
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houdende vaststelling van de samenstelling en de sterkte der de vloot aanwezig.
oorlogsvloot in Nederlandsch-Indiè', en strekkende tot uitvoering
Van de 0 inlandsche matrozen , die aan den aan boord van
van het organiek besluit van 27 Juli 1896 (St. n". '238), kwam het wachtschip te Soerabaija geopenden cursus voor hulpstunrmau
tot stand bij Kon. besluit van 27 Juni 1'JOl (Xed. St. n". 191). deelnamen (zie vorig verslag, blz. 63), konden er in October
Die wijziging, gedeeltelijk geboden door de opheffing , in Janu- 1900 twee «orden bevorderd tot djoeroemoedi, waarna zy voor
ari 1900, van een der twee in art. 2 voorgeschreven waehtschepen, hunne verdere practische ontwikkeling geplaatst zijn op een der
had verder ten doel: eene maximuni-grootte vast te stellen voor opnemingsvaartuigen. Van de 4 overigen moesten er 2 wegens
de schepen der Indische militaire marine , omtrent welke schepen gebrek aan aanleg worden verwijderd, terwijl de beide anderen
thans is bepaald dat zij in oorlogstijd buiten dienst worden ge- opnieuw den cursus volgen.
steld naar gelang van behoefte aan personeel voor de haven vcrWat den gezondheidstoestand op de vloot betreft, blijkt uit
dediging of voor aanvulling van de bemanning van het auxiliair tabel 4 van bijlage 0 dat in 1900, zoowel bü Europeanen als
eskader. Voorts is bepaald dat het deel der zeemacht in Indië, inlanders, meer ziektegevallen voorkwamen dan in 18i'9, waarbij
bestemd tot verdediging van havens of toegangen naar havens echter in aanmerking dient te worden genomen , dat de geof reeden , zal bestaan u i t e e n , in verband met de andere noodig middelde sterkte althans van de inlandsche schepelingen grooter
geachte verdedigingsmiddelen nader vastte stellen aantal torpedo- was. De vermeerdering van het aantal ziektegevallen moet
booten , van welke vaartuigen de volle bemanningen, ook al intusschen uitsluitend worden toegeschreven aan het voorkomen
njn zij tijdelijk buiten dienst, steeds in Indië aanwezig zullen van epidemische ziekten — knokkelkoorts en influenza — waarzijn , en eindelijk is de sterkte van den in Indië aanwezigen staf mede men in 1899 in 't geheel niet te kampen had. Knokkelder zeemacht van ongeveer 10 op ongeveer 18 Europeanen ge- koorts kwam bijna uitsluitend voor gedurende het verblijf der
bracht.
schepen te Soerabaija, alwaar zij in hevige mate heerschte, en
Wegens het omvangrijker worden van het stafwerk bij het influenza vertoonde zich zoo goed als alleen onder de bemanningen
departement der marine te Batavia, is in Maart 1901 . voorshands van het fregat Tromp en van het flottieljevaartuig JVtos, tijdens
op tijdelijken voet, overgegaan tot nadere uitbreiding met een die bodems bij Atjeh vertoefden, en onder die van het pantserluitenant-ter-zee 1ste klasse van de in 1868 (St. n". 57) schip Piet Hein, toen het zich in de wateren van China bevond.
vastgestelde en laatstelijk in 1900 (St. n°. 60) gewijzigde formatie Door berriberri werden 42 Europeanen en 20 inlanders aangetast.
van het bij dat departement gedetacheerd personeel.
Van de Europeesche lijders behoorden er niet minder dan 38
In verband met de op 1 April jl. ingevoerde regeling der tot de bemanning van het pantserdekschip Friesland, onder welke
zeetraktementen van de officieren der Koninklijke Nederlandsche de ziekte epidemisch optrad tijdens het verblijf van dat vaartuig
marine, is bij gouv. besluit van 22 April jl. n". 14(St. n°. 173) in de Delagoa-baai. Venerische ziekten kwamen bü de Europeanen
vermindering gebracht in de toelagen , welke door aan het depar- en syphilitische aandoeningen bjj Europeanen en inlanders beiden
tement der marine in Indië gedetacheerde ^eeofficieren worden in belangrijk mindere mate voor dan in 1899.
genoten.
Bij gouv. besluit dd. 27 April 1901 n°. 25, i s , voorloopig
Materieel. Ook gedurende het tijdvak 1 April 1900 t m Maart
bij wijze van tijdelijken maatregel, machtiging verleend om aan 1901 verkeerde de oorlogsvloot nog in den overgangstoestand,
den in Februari te voren (St. n". 89) bij het geneeskundig la- bedoeld bij art. 6 van het Kon. besluit dd. 4 Juni 1897 n". 46
boratorium te Weltevreden ingevoerden cursus in tropische (St. n°. 218). In overeenstemming met de bij de begrootingsziekten ook te doen deelnemen door officieren van gezondheid, wetten voor 1901 aangenomen sterkte, waren op 1 April van
dienende aan boord van de oorlogsvloot in Indië.
dat jaar in dieDst (zie tabel 1 van bijlage G) 6 schepen, behoorende tot het auxiliair eskader (1 pantserschip, 4 pantser§ 2. Oorhxjsmarine.
dekschepen en 1 fregat), en 17 bodems van het eigenlijk Indisch
eskader (1 pantserdekkorvet, 10 flottieljevaartuigen, 3 torpedoPersoneel. De gemiddelde sterkte over 1900 van het personeel booten , 2 stoomopnemingsvaartuigen en 1 wachtschip).
der vloot bedroeg 221 officieren, benevens 2221 Europeesche en
De veranderingen, gedurende het behandelde tijdvak van
962 inlandsche onderofficieren en minderen , in het geheel der- 1900'190.1 voorgekomen in de samenstelling van het auxiliair
halve 3104 koppen , tegen 3388 koppen over 1899. Hoeveel koppen eskader, waren : het vervangen van het pantserdekschip Holland
bij het einde van dat jaar waren ingeschreven in de rol der door het pantserdekschip Gelderland, en de toevoeging aan het
toen in dienst zijnde schepen en hoeveel hun aantal meer of eskader van het pantserdekschip Noordbrabant. Het sedert Mei
minder bedroeg dan de „bepaalde'' sterkte , blijkt zoowel voor 1899 tijdelijk boven de formatie van het auxiliair eskader gehet Indische als voor het auxiliair eskader uit bijlage C (tabel 1). voerde , afgekeurde pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden
Tevens doet die bijlage in totaal kennen (zie tabel 2) de be- is onlangs uit de sterkte der zeemacht afgevoerd en zal kosteloos
paalde en de aanwezige sterkte aan officieren en aan verdere aan de Indische Regeering worden overgedragen. Daar het
bemanning, afzonderlijk ook wat betreft het personeel der onderzoek naar de geschiktheid van dien bodem voor de locale
machinekamers en van het korps mariniers.
verdediging van Soerabaija (zie vorig verslag, blz. 63) tot een
Hoewel de werving ook in 1900 beperkt bleef, ontbraken negatief' resultaat heeft geleid , zal het schip voorshands worden
bij het einde van dat jaar aan de sedert 1899 voorloopig gebruikt als bergplaats der munitie voor het snel vurend geschut
van 10 tot 20 pet. verhoogde, als „ bovenrol" toegestane der schepen van het auxiliair eskader.
overschrijding der „ bepaalde sterkte" van de inlandsche
In de actieve sterkte van het eigenlijk Iudisch eskader werden
schepelingen (verg. vorig verslag, blz. 62) niet meer dan gedurende gemeld tijdvak opgenomen het nieuw aangebouwde
12 koppen. Te Batavia werden in 't geheel slechts 12 en flottieljevaartuig Auahan en de cieuwe torpedobooten Hydra en
te Soerabaija 10 inlanders per maand als matroos of'licht matroos 8cylla, terwijl tijdelijk buiten dienst gesteld werden de flottieljeaangeworven, en als vuurstoker werden weder enkel aangenomen vaartuigen Lombok, Niat en Malaram , tot het ondergaan van
(in de qualiteit van vuurstoker 2de klasse) zij die vroeger reeds herstellingen. Met inbegrip van liet reeds in December 1899
als zoodanig bij de marine gediend hadden. De werving voor buiten dienst gestelde flottiéljevaartuig Bovneo, wareu dus op
alle „qualiteiten" in de buitenbezittingen leidde tot de aan- 1 April 19U1 in't geheel 4 schepen van het Indisch eskader tijdelijk
neming van 45 koppen (38 te Makasser en 7 te Bandjermasin). uit de sterkte afgevoerd, en bevond zich bovendien nog één
Ten aanzien van het verloop van het inlandsch personeel blijkt vaartuig, het voormalige in 1899 afgekeurde wachtschip liromo,
uit bijlage C, tabel ;$,' dat het totaal verlies aan inlandsche te Soerabaija in conservatie, zonder dat aan dat schip reeds
onderofficieren en minderen in 1900 in het geheel slechts 80 koppen eene andere bestemming was gegeven.
bedroeg. Ook wat de reëngagementen betreft was de toestand
In aanbouw zijn hier te lande 2 torpedobooten , die in het
zeer gunstig; van de 327 inlandsche schepelingen, wier dienst- voorjaar van 1902 voor den proeftocht gereed moeten zijn en
verbintenis kwam te eindigen, verbonden er zich opnieuw 3(J4. de namen Miiintaums en Python zullen dragen, zoomede het
Op alle schepen van het Indisch eskader werden de Euro- reeds in 1899 op stapel gezette stoomopuemingsvaartuig van
peesche vuurstokers (voor zoover die geen werkman zijn) ver- Doorn, waarvan de oplevering, die opnieuw vertraging ondervangen door inlanders. De daaromtrent door de commandeerende vond (zie vorig verslag, blz. 64, noot 2) eerst in het najaar
officieren van die bodems uitgebrachte rapporten luidden over van 19ul kan worden verwacht.
het algemeen gunstig.
In het station Noordelijk Sumatra bleef de sterkte der oorlogsOok in 1900 werd voortgegaan met de opleiding van inlanders marine (Atjeh-divisie) aanvankelijk vastgesteld op zes bodems.
tot matrozen-looder en matrozen-roerganger. Bij het einde des Na afloop van de excursie naar Samalanga en Peusangan , in het
jaars waren respectievelijk 46 en 16 van deze schepelingen op begin van 1901, werd dat aantal tot vijf teruggebracht. Op
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In den aanvang van 19"0, toen door stremming in den aanvoer
1 April 1001 was het fregat Tromp stationsschip; de 4 andere
bodems waren de flottieljevaartuigen Edi, Km lei, Siboga en Assaban. van Ombilien-kolen tijdelijk: gebrek aan die kolensoort ontstond,
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bleef het flot- werd door de schepen der Atjeh-divisie eene proef genomen met
tieljevaartuig Flores gestationneerd. Voor den dienst op de rivieren het stoken van liengaalsche kolen , waarbij bleek dat, hoewel
die kolen in geval vau nood goede diensten kunnen bewijzen,
blijft dat schip goed voldoen.
Wegens de politieke verwikkelingen in Djambi was aldaar, het gebruik daarvan op den duur niet gewenscht is, daar zij in
van begin Augustus 1900 tot medio Maart 1901 , de Ceram ge- qualiteit ver bij andere in Indië verkrijgbare soorten ten achter
stationneerd , waaraan sedert Oetober de met marine-personeel staan.
bemande hekwielstoomer Tamiang van de gouvernementsmarine
Vloeibare brandstof. Aan het met de Dordtsche Petroleummaatwerd toegevoegd (zie § 8).
De Java-divisie bestond aanvankelijk uit vn'f schepen , waarvan schappü gesloten onderhandse!) contract (zie vorig verslag, blz.
4 behoorden tot het auxiliair eskader, zijnde het pantserschip 65), tot ievering vau 25 ton petroleum-residu (astatki) per week ,
Piet Hein en de pantserdekschepen Koningin If'ilhelmina der : ten behoeve van het marine-etablissement en van 9 ton per week
Nederlanden, Friesland en Holland, van welke het laatstge- i voor bet wachtschip te Soerabaija, kon door de Maatschappij
noemde in Februari 1901 door het pantserdekschip Gelderland op den duur niet worden voldaan ; die hoeveelheid moest sedert
werd vervangen. Door toevoeging eindelijk vau het pantser- 1 September 1900 zelfs worden verminderd tot 6 ton per week.
dekschip Noordbrabant, dat den 23sten Maart 1901 uit Neder- Dientengevolge kon verder alleen astatki worden gebruikt voor
land aankwam, bestond de Java-divisie eerder uit 0 schepen. de stoomketels van de electrische installatie aan boord van het
Van het Indisch eskader maakte slechts één schip deel uit van wachtschip en moesten de ketels bij het marine-etablissement
die divisie, namelijk de pautserdekkorvet Sumatra. Van 15 Juli weder worden ingericht voor het gebruik van steenkolen, hettot 23 September 1900 was dit schip het eenig overblijvende , geen zonder noemenswaardige kosten steeds kan geschieden.
tengevolge van buitenlandsche zendingen, opgedragen aan de
De proeven met astatki aan boord van de recherchevaartuigen
Friesland, die naar Zuid-Afrika, en aan eene divisie van drie der gouvernementsmarine in de wateren van Atjeh moesten,
schepen, die naar de wateren van China werden gedirigeerd. in verband met de drukke diensten , die van deze vaartuigen
Tijdens den gezamenlijken oefeningstijd in Juni/Juli 1900 waren gevorderd worden , sedert medio 1900 worden beperkt tot de
aan de Java-divisie tijdelijk het flottieljevaartuig Serdang en de Hazenwind. De resultaten waren niet onbevredigend , doch de
torpedoboot Cerberus toegevoegd , welke laatstgenoemde bodem I proefneming is nog van te kleinen omvang om nu reeds een
overigens voortdurend te Soerabaija in slation bleef, evenals definitief oordeel te kunnen uitspreken. Zoolang petroleum-residu
de nieuwe torpedobooten Hydra en Scylla, welke den 6den in Indië niet algemeen verkrijgbaar is, en men dus niet zeker
December aldaar aankwamen.
is steeds over eene voldoende hoeveelheid te kunnen beschikken,
Het flottieljevaartuig Bali verrichtte van Juni 1900 af opue- zullen proeven op groote schaal bezwaarlijk te nemen zijn.
mingsdiensten. Voor algemeeue diensten bleven, gedurende
het geheele verslagtijdperk, beschikbaar de flottieljevaartuigen
§ 3. Gouvernementsmarine.
Java en Serdang alsmede het flottieljevaartuig Ceram , behoudens
den tijd dat dit vaartuig in Djambi gestationneerd was.
Van de kleine vaartuigen, die in de sterkte der zeemacht
Personeel. De bij gouv. besluit dd. 25 Januari 1900 n". 39
geen zelfstandige plaats innemen , werd het oorlogsstoomjacht (St. n°. 50) vastgestelde nieuwe formatie van het Europeesch
Satelliet, na tot uit. Maart 1900 tijdelijk dienst te hebben gedaan personeel aan boord van de gouvernementsstoomschepen bleek
als loodsstoomvaartuig bij den loodsdienst te Palembang (zie in de practijk aan alle eischen te voldoen. Met inbegrip van
vorig verslag, blz. 67), eerst (sedert 1 Mei) gebezigd bij de op- 7 gedetacheerden op stoomschepen van den dienst der bebakening
neming van het Westervaarwater van Soerabaija en vervolgens en kustverlichting , doch ongerekend de bij het departement der
(1 December) buiten dienst gesteld, tot het ondergaan van her- marine vast gedetacheerde gezaghebber, waren bij het einde van
stellingen. De overige kleine vaartuigen bestonden op 1 April jl. 1900, bij eene in dienst zijnde sterkte van 19 schepen, aanwezig
uit 35 stoomsloepen (daaronder 10 van het auxiliair eskader) en 121 man (20 gezaghebbers, 44 stuurlieden, 50 machinisten en
2 stoombarkassen , welke laatste beide in dienst waren; over de 7 machinist-leerlingen). Het overcompleet — de formatie vorderde
stoomsloepen werd, op 4 na, beschikt (over 1 voor quarantaine- op gemeld tijdstij) slechts 108' man — dat ontstaan was door het
diensten ter reede Soerabaija). In het tijdvak 1 April 1900—uit. tijdelijk uit de sterkte afvoeren van den hekwielstoomer Tamiang
Maart 1901 werden één stoombarkas en één stoomsloep afgekeurd en den overgang van het gouverneinentsstoomschip Sperwer bij
en kwamen bij het marine-etablissement te Soerabaija 3 stoom- den dienst der bebakening en kustverlichting , werd a la suite
sloepen gereed.
van het korps gevoerd en deed dienst aan boord van de stoomOpgaven betreffende hetgeen de in de laatste jaren voor reke- schepen van laatstgenoemden dienst.
ning der Indische geldmiddelen gebouwde schepen der Indische
In 1900 werden vier jongelieden, afkomstig van de kweekschool
militaire marine nieuw hebben gekost en wat er sedert tot uit. voor de zeevaart te Amsterdam , van hier uitgezonden en in
1900 voor onderhoud, herstelling, enz. aan ten koste is gelegd Indië benoemd tot 3de-stuurmau. Voor de vervulling van de
(deze laatste opgaven ook voor de schepen van het auxiliair openvallende plaatsen van leerling-machinist boden zich in Indië
eskader) treft men aan in tabel 5 van bijlage O.
steeds genoeg candidaten aan; in 1900 werden twee jongelieden
tot die betrekking benoemd.
Steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1900—uit. Maart
De tot dusver met gunstigen uitslag op een vijftal stoomschepen
1901 werden de gouvernements-steenkolendepóts aangevuld met genomen proef, om voedingsgeld te geven in plaats van rant22 721 ton Ombilien-, 12 75-5 Engelsche ton (van 1017 K.G.) soenen (zie vorig verslag, blz. 05) wordt nog voortgezet en over
Cardiff- en 20 338 Engelsche ton Australische kolen , zoomede met een grooter aantal schepen uitgestrekt.
132 ton Teweh- en 474 ton andere Uorneo- (Pengaron-) kolen.
Het vaste korps inlandsche schepelingen bestond op uit. 1900
De leveringen van Cardiff- en Australische kolen hadden bijna uit 622 man , zoodat de formatie met 9i) man werd overschreden.
uitsluitend plaats ingevolge inschrijving , na onderhandsche mede- Dit overcompleet, dat intusseheu sedert geleidelijk werd verdinging; de aanvoer geschiedde per stoomschip. Voor nadere minderd, werd in dienst gehouden om als aanvulling te worden
opgaven omtrent die aanvulling zij verwezen naar bijlage O, gebezigd van de schepelingen die ter verpleging in ziekeninrichsub 7.
tingen waren opgenomen of om andere redenen tijdelijk aan
Ten einde sommige depots zoo spoedig mogelijk en tevens op den dienlt waren onttrokken.
de goedkoopste wijze van kolen te voorzien, had aanvulling
Op de 8 kleine zeilvaartuigen (adviesbooten) was de gevorderde
van het eene uit het andere depot meermalen plaats. Het ver- sterkte van 88 (niet tot het vaste korps behoorendc inlandsche
voer geschiedde in die gevallen door stoomschepen van de Ko- opvarenden bij het einde van 1900 aanwezig.
ninklijke Paketvaartmaatschappij.
Ten aanzien van het verloop onder het inlandsen personeel der
Door een 5-tal oorlogsbodems en een paar kleinere landsvaar- gouvernementsstoomschepen zij vermeld, dat gedurende 1900
tuigen moesten nu en dan buiten de depots beperkte hoeveelheden 19 schepelingen overleden (in 1899 24) en dat er 38 voor verderen
buitenlandsche kolen worden aangeschaft (in 't geheel 93 ton dienst werden afgekeurd, hoofdzakelijk tengevolge van berriCardiff- en 806 ton Australische kolen), terwijl door de schepen berri (9 minder dan in 1899).
in de Zuider- en Oosterafdeeliug vau Borneo ook Koetei-kolen
Nadere opgaven nopens de gevorderde en aanwezige bemanning
(743.5 ton) en kolen afkomstig vau plaatselijke ontginningen van de vaartuigen der gouvernementsmarine vindt men in
(174 ton) werden geladen.
bijlage D.
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Materieel. Aan de stoomvloot der gouvernementsmarine (zie
het uitgewerkt overzicht in bijlage ü), welke op uit. 1899 bestond
uit 21 schepen (19 zeestoomers, waaronder 3 recherchevaartuigeu,
en 2 rivierstoomschepen) werd in April 1900 toegevoegd het
nieuwe recherchevaartuig Spits, doch daarentegen ontviel aan
die vloot de zee9toomer Sperwer, welk vaartuig reeds sedert
medio 1898 dienst had gedaan als bebakeningsvaartuig en op
1 October 1900 definitief bij den dienst der bebakening en kustverlichting overging. Bij het einde van 1900 was dus in het
aantal der gouvernementsstoomschepen geen verandering gekomen, doch twee der vaartuigen waren tijdelijk uit de sterkte
afgevoerd , namelijk de Glalik, die sedert 1 September den dienst
Avaarnam van het in reparatie zijnde bebakeuingsvaartuig Lucifer f
en de hekwielstoomer Tamiaug, die sedert 8 October, tijdelijk
bemand met personeel van de oorlogsmarine, was toegevoegd
aan het op de Djambi-rivier gestationneerde flottieljevaartuig ;
dnm. en later (sedert medio Maart 1901) zelfstandig opnemings- ;
en andere diensten op die rivier verrichtte.
In aanbouw zijn hier te lande 2 nieuwe gouvernement&stoomers, type Glalik, de Kwartel en de Fazant, welke vaartuigen respectievelijk in October 1901 en Februari 1902 voor i
den proeftocht gereed moeten zijn.
Van de op uit. 1899 aanwezige 9 kleine zeilvaartuigen der j
gouvernementsmarine (adviesbooten) ging er in 1900 één door
stranding verloren.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

schepen der oorlogsmarine, 18 malen door schepen der gouvernementsmarine, 3 malen door schepen van de Koninklijke
Paketvaartmaatschappij en 1 maal door het Deli-lichtschip.
§ 5. Speciale diensten onder beheer van liet departement
der marine.

Kustrerlichting, bebakening en loodswezen. Het stoomschip Lucifer
(inspectievaartuig) werd in September 1900 tijdelijk buiten dienst
gesteld tot het inzetten van een nieuwen ketel en het ondergaan
van belangrijke herstellingen. De Cheribon (bebakeningsvaartuig)
en de tot de gouvernementsmarine behourende Sperwer die, na
reeds sedert 1898 als bebakeningsvaartuig te zijn gebezigd , met
I October 1900 definitief by den dienst der bebakening overging, werden met het oog op de groote uitbreiding welke de
drijvende gasverüchting heeft ondergaan, waardoor het overnemen van zware lasten veel voorkomt, van nieuwe masten en
laadboomen voorzien.
Het plan tot uitbreiding van de kustverlichting (zie vorig
verslag, blz. 67), kwam in 1900 tot een begin van uitvoering
door den bouw van een kustlicht der 5de orde (bliksemlicht)
op den Goenoeng Blinkar en van geleidelichten op de eilanden
Soewangi en Anak Soewangi, welke drie lichten een gedeelte
uitmaken van de voor Straat Laut (zuidoostkust van Borneo)
ontworpen verlichting. De ontsteking dezer lichten had op
II en 12 November 1900 plaats. Bij den bouw werd voor het
§ 4. Marine-etablissement (e Soerabaija en gouvernementsdok te
eerst
gebruik gemaakt van het tot werkhulk en logementschip
Sabang (Poeloe Wê).
getransformeerde, in Juni 1899 als opnemingsvaartuig afgeMarine-etablissement. De hoofdingenieur, eerstaanwezend in- keurde stoomschip Eanda.
In het voorjaar van 1901 waren in aanbouw kustlichten op
genieur bij het etablissement, keerde van zijne detacheering
naar Europa (zie vorig verslag, blz. 66) in Juli 1901 naar St. Petrus (Riouw en onderhoorigheden), de Aroe-bank (oostkust Borneo) en Tandjong Petang (zuidelijke ingang van Straat
Indië terug.
Laut).
Het reglement op het beheer en de organisatie van het etaHet licht der Ode orde aan de Deli-toea-rivier (oostkust van
blissement (St. 1900 n". 123) onderging een paar wijzigingen Sumatra), dat na de verlichting der Deli-geul met gasboeien
op punten van ondergeschikt belang (zie St. 1900 n . 298 en overbodig was geworden, is 1 Mei 1900 gebluscht. Oe licht1901 n°. 187).
opstand met lantaarnkamer en lichttoestel wordt overgebracht
De werkzaamheden b\j het etablissement namen in 1900 weder naar hoek Masau (Penimpoen) aan den ingang der Sabang-baai
toe; het onderhanden geweest zijnde aantal werkorders bedroeg op Poeloe W é , ter vervanging van een daar geplaatsten kleineren
bij het vak van scheepsbouw 132 en , bij dat van stoomwezen lichtopstand met rood licht.
109, tegen respectievelijk 117 en 84 in 1899. ')
Enkele houten , in slechten toestand verkeerende opstanden
Oe in April 1899 aangevangen herstellingen aan het 1400-tons voor oeverlichten ter oostkust van Sumatra zullen worden verdok liepen, tengevolge van vertraging in de ontvangst van vangen door ijzeren opstanden van 13 M. hoogte.
de daarvoor benoodigde materialen , in 1900 nog niet af, zoodat
De drijvende gasverüchting werd uitgebreid met 1 gas boei
alleen kon worden gebruik gemaakt van het 5000-tons dok. Het in de Banjoeasin (Palembang), twee gasboeien in de Baballan-geul
aantal dokdagen. bedroeg 690, waarvan er kwamen voor reke- (oostkust van Sumatra), ter vervanging van twee lantaarnboeien ,
niug van het auxiliair eskader 56, van de Indische militaire en 1 gasboei by het rif Pisang (Westervaarwater van Soerabaija),
marine 180, van de gouvernementsmarine 125 en van andere terwijl eene lantaarnboei met rood licht werd gelegd bij het eiland
vaartuigen 329.
Pajoeng, in de monding der Palembang-rivier.
Welke onzer marine-schepen gedurende het tijdvak 1 April
Oe proeven met het gebruik van petroleum-gasgloeilicht voor
1900—uit. Maart 1901 bij het etablissement (of elders) ver- de kustverlichting werden in 1900 voortgezet en hebben zoo
toefden om te dokken en (of) herstellingen te ondergaan, en goed voldaan , dat bü de kustlichten der 1ste t/m 3de orde tot
hoelang zij daar moesten verblijven, blijkt uit tabel 6 van geleidelijke vervanging van de thans gebruikelijke olielampen zal
bijlage C.
worden overgegaan.
Het bassin van het etablissement werd gedurende 1900 op j Ten einde de kleine vaste lichten met geringe kosten en zonder
3
diepte gehouden (door uitbaggering van 121820 M . specie) uitbreiding van het bedieningspersoneel te kunnen transformeeren
door den baggermolen Tandjong Priok en de nu en dan ook in karakteristieke lichten , is door den onder-inspecteur der kustvoor andere diensten gebezigde hopperbarge Japara. De bag- verlichtiug eene installatie ontworpen voor het gebruik van
germolen Soerabaija bleef in conservatie.
acetyleengas, in verband met een automatisch werkend flikkerVoor alle verdere opgaven, met betrekking tot het bedrijf I toestel. De uitkomsten van de met die installatie genomen proeven
bü het etablissement, zij verwezen naar tabel 8 van bijlage C. j waren in alle opzichten bevredigend. Met minder kosten werd
een lichteffect bereikt, grooter dan dat hetwelk met eene lamp
Gouvernementsdok te Sabang (Poeloe We). Het op blz. 66 67 van 'der 6de orde van het thans gebruikelijke model wordt verkregen.
het vorig verslag bedoelde, tot uit. 1902 loopende contract met l
De bebakening werd, zooveel noodig, aangevuld of gewijzigd.
de naamlooze vennootschap .Zeehaven en kolenstation Sabang", j Op 1 April 1901 lagen 365 tonnen te water, tegen 349 op denvoor de exploitatie van bet 3000-tons dok en voor het dokken i zelfden datum van 1900.
en herstellen van landsvaartuigen aldaar, kwam sedert onder j De op het eind van 1899 aangebrachte schroefpaalbebakening
dagteekening van 7 Juli 1900 tot stand, waarna het dok den in de vaarwaters van Kendari en Salabangka (oostkust van
lsten Augustus d. a. v. aan de vennootschap werd overgedragen. Celebes) hield zich uitstekend. Ten einde verdere uitbreiding aan
Van het dok werd in 1900 11 malen gebruik gemaakt door die wijze van bebakening te geven zijn de noodige materialen
uit. Nederland ontboden.
In verband met de uitbreiding van het -cheepvaartverkeer te
') Deze getallen komen niet overeen met die, vermeld op blz. G6 van
Emmahaven (Sumatra's Westkust) werd aldaar een tweede
het vorig verslag, aangezi-n men eerst met het jaar 1900 begonnen is om, Europeesche loods in dienst gesteld, met gelijktijdige verminbehalve de tot dusver alleen opgegeven werken ten behoeve van aanbouw
dering van het inlandsch personeel bij den havendienst te Padang
en onderhoud van schepen, ook de grootere werken van anderen aard welke
en Enimaliaven (St. 1901 n°. 65). Voorts werd hét tarief der
bjj het etablissement worden ondernomen, als: constructie van opstellingen
voor kustverlichting, aanmaken van corps-morts, enz., mede te rekenen.
loodsgelden te Emmahaven verhoogd (St. 1901 n'. 80) en werd

Bijlage C.
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een nieuw regbment voor het loodswezen aldaar vastgesteld
(St. 1901 n°. 83).
Aan loodsgelden werd in de laatste drie jaren ontvangen :
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De gezondheidstoestand was over het algemeen zeer gunstig.
Het opneniingsvaartuig rait Goglt ging voort met de opneming
ter oostkust van Sumatra en kwam gereed met het in kaart
brengen der Aruphitrite-baai en daarin uitmondende koeala's,
1898.
1899.
1990.
de monden der Indragiri-, Ilcteh-, Tongkal-en D.jambi-rivieren,
f 28 828 f 30 001
f 33 225
Tandjonp; Priok (Batavia)
benevens de kust van Sumatra tot de Sekenah-baai (2°. Z.B.).
174 392
107 087
225 985
Soerabaija (met Grissee)
Daarna werd overgestoken naar de Toedjoe-eilanden en werden
2 477
2 138
. . . .
BarjjoewaDfji (voor Straat Bali) a) . . .
zeeloodingen
verrieht tusschen den Sumatra-wal en deze eilanden13
801
17
395
20
977
Tjihitjap
15 910
16 795
19 197 groep. Van October afwas de weersgesteldheid minder gunstig
Emmahaven (Padanfj)
. . . .
9789
10023
Aroe-baai en Baballan-rreul . . ),. . .
waardoor de opneming zeer vertraagd werd. De gezoudheidstoe. . . .
18480
.1113:.
Koetei-rivier en Balik Papan-baai ) '. .
Palemban^ e)
28 809 stand was in den aanvang gunstig, later minder goed, tengevolge van liet weder.
a) Deze loodsdienst werd, gerekend van 1 Jauuari 1900. ingetrokken (St.
Het flottieljevaartuig Bali, nog tijdelijk met opnemingsdiensten
n°. 83).
belast, begon in de tweede helft van Juni 1900 de opneming
b) Deze diensten werden in Februari 1899 ingesteld (St. n"'. 31 en 29).
van Straat Boeton en kwam daarmede gereed omstreeks half
c) Als voren in Maart 1900 (St. u". 31).
October, waarna de opneming werd voortgezet langs de oostkust vau Celebes tot de Kei.dari-baai. In de tweede helft van
Daar het stoom vaartuig Sidajoe, dat door het departement der November werd deze opneming tijdelijk gestaakt, om op te
burgerlijke openbare werken tijdelijk in bruikleen was afgestaan komen naar Soerabaija, vanwaar, na plaatsing van het diepaan het loodswezen te Soerabaija , niet langer gemist kon worden , zeeloodtoestel LEHLANC , in het eind van December werd vertrokontbreekt te Soerabaija een tweede communicatievaartuig. Zoodra ken om het tracé Sainarinda--Menado voor een telegraaf kabel
de beide voor de havendiensten te Tandjong Priok en Palembang op te looden. Niettegenstaande het zeer ongunstige weder was
bestemde stoonivaartnigen , welke in aanbouw zijn , zullen zijn op- deze arbeid in de laatste dagen van Januari 1901 gereed en
geleverd , zal de thans te Palembang dienstdoende Alberline naar vertrok dit vaartuig in de eerste dagen van Februari weder naar
Koetei kunnen terugkeeren en daarentegen de Bodjonegoro van het terrein bij de Kendari-baai, om verder de opneming ter
Koetei naar Soerabaija worden overgebracht.
oostkust van Celebes noordwaarts voort te zetten. De gezondNu het aantal loodsstationssehepen in de laatste jaren belangrijk heidstoestand was vrij gunstig.
is vermeerderd — van 2 tot 7 — i s de wenschelijkheid gebleken
De periodieke opneming , van het Westervaarwater van Soera- '
om over een reserveschip vau dien aard te kunnen beschikken. baija, die de laatste maal in 1896 was geschied, werd in Mei
In verband daarmede is het in Februari 1900 buiten dienst ge- 19U0 aangevangen en kwam gereed, waarna nog de reede van
stelde flottieljevaartuig Maduia tot loodsstationsschip ingericht en Kalianget (Sumanap) werd opgenomen.
in Mei d. a. v. voor de Moeara Djawa (Koetei) gestationneerd,
Verder werden door verschillende oorlogsbodems en schepen
en het tot dusver aldaar gebezigde schip tot reserve-loodsstatious- der gouvernementsmarine partieele opnemingen gedaan en bijschip bestemd.
dragen geleverd tot verbetering van bestaande zeekaarten en tot
vermeerdering van de hydrographische kennis van den OostHaveninrichtingen. Te Tandjong Priok (haven van Batavia) Indischeu Archipel.
De verkoop in Indië van zeekaarten en gidsen bracht in 1900
werd in 1900 ontvangen aan kaaigelden f79 028 en aan steigergelden (met inbegrip van huur voor het opslaan van steenkolen f 2761 o p . tegen f 4226 in 1899.
Omtrent de werkzaamheden, in het belang der hydrographie
aan het oosterboord dier haven) f'38 274, tegen respectievelijk
vau
Nederlandsch-Indië , hier te lande verrieht, valt het volgende
f 75736 en f 34 410 in 1899.
Met ingang van 1 Januari 1901 kwam eene tot bezuiniging op te merken.
In het tijdvak van medio Mei 1900 (tot zoover liepen de opleidende reorganisatie van het havendepartemeut te Batavia tot
stand (St. 1900 n*. 333). De bij St. 189(5 n\ 130 vastgestelde gaven van het vorig verslag) tot medio Mei 1901 — op welken
staat, aantoonende de standplaatsen tier havenmeesters en fun- laatsten datum de kopergravures der kaarten n°. 110,Straat Boeton,
geerende havenmeesters, onderging, in verband met verschillende n". 123, Toegangen tot Makasser (noordblad) en n". 127, Straat Mamaatregelen met betrekking tot den dienst der in- en uitvoer- kasser (middenblad), nog in bewerking waren — werden uitgegerechteu en accijnzen en met de overneming van het havenbeheer ven de volgende 9 nieuwe kaarten : n°. 40, Riouw- en Lingga-archivau de inlandsche zelfbesturen in de Zuider- en Oosterafdeeling pel, blad 1 (nieuwe opneming); n . 43, Monden der hidragiri-rivier
van Borneo, de noodige aanvullingen en wijzigingen (St. 1900 (nieuwe opneming); n°. 48, Mond der Djambi-rivier (nieuwe
opneming:; n". 130, Monden der Koetei-rivier (nieuwe opnu. 338 en 1901 o<*. 3 en 139).
neming); n°. 160, Palenibang-rivier van P . Pajoeng tot PaEen reglement, regelende het gebruik — door particulieren — lembaug
opneming); n". 175, Vaarwaters en ankervan 's lands los- en laadhoofd ter hoofdplaats Ternate, werd phiatsen (nieuwe
op de westkust van Celebes en in Straat Makasser
uitgevaardigd bij St. 1901 n". 84. De reeds herhaaldelijk aan ge- (nieuwe
: n°. 177, Noordkust Celebes van
vulde staat, houdende vaststelling van de begrenzing der roeden F'. Motoeoopneming)
tot
boek
Poloempauga
(nieuwe opneming) ; n". 178,
in Nederlandsch-Indië (St. 1898 n°. 240), werd nader aangevuld Noordkust Celebes, van hoek Poloempauga
tot Mariri (nieuwe
met de bepaling der grenzen vau eenige reeden in de Zuider- opneming); en n°. 180, Baai van Amoeraug (nieuwe
opneming).
en Oosterafdeeling vau Borneo (St. 1901 n". 156).
Verder verschenen 3 schetskaarten n". 41 t m 4 3 , welke de
uitkomsten van de partieele opnemingen van minderen omvang
Hydroaraphische dienst. Het opneiningsvaartuig Makasser, aan bevatten, en werden naar het depot te Batavia gezonden eenige,
welk schip een adviesboot en 2 stoombarkassen waren toegevoegd, niet in den handel verkrijgbare, autographieën van schetsmatige
beëindigde in het laatst van Maart 1900 de opneming ter oost- opnemingen van minder belang.
kust van Borneo tot de Kanioeiigau-eilandcn; te vergeefs werd
De lithographieën der kaarten n". 39 , Zuidelijk gedeelte van de
daarbij e e n onderzoek ingesteld naar eenige twijfelachtige ritten. Chineesche zee (blad II), n°. 50, Kariniata-eilauden en n°. 65, JavaVan half April tot half Mei werd het noordwestelijk gedeelte zee en aangrenzende vaarwaters (blad I ) , waarop belangrijke
van den Spermunde-archipel opgenomen, waarna werd voort- verbeteringen waren aan te brengen , waarvoor de steenen miniier
gegaan met de opneming van de west* , noordwest' en noordkust geschikt bleken , werden vervangen door kopergravures.
vaa Celebes. Tijdens deze werkzaamheden ging een der beide
10 lithographieën en 3 kopergravures werden , door het aaustoombarkassen , toen ze in Augustus door het gouvernements- brengeu van groote verbeteringen volgens nieuw ingekomen
stoomschip Snip van Makasser naar Tontoli werd gesleept, verlo- hydrographische gegevens, bijgewerkt.
ren.Op21 December, toen de Ma Lasser het opnemingsterrein verliet
ü p de naar Batavia gezonden kaarten , ten getale van 4075,
wegens het slechte weder en naar Soerabaija opkwam om aan werden , alvorens zij werden afgedrukt, 23 groote en 992 kleine
het marine-etablissement eenige voorzieningen te ondergaan, correcties aangebracht.
waren de VV.-, N.W.- en N.-kust van Celebes opgenomen,
Deel II van den „ Zeemansgids voor den Oost-Indischeu Aruitgezonderd : op de westkust, het stuk van de Pare Paré-baai chipeF' kwam gereed: met de samenstelling van deel III werd
(4" Z. B.) tot hoek Mandar of Kangasa (3° 35 Z. IL) en van hoek een aanvang gemaakt en voortgegaan werd met het uitgeven,
Oti (0° 20' Z. B.) tot Tamboe (0° B.). Van einde December 1900 naarmate daartoe gegevens inkwamen, vau verschillende medetot einde Februari 1901 werd te Soerabaija vertoefd, waarop het deelingen op zeevaartkundig gebied.
schip weder vertrok naar het opnemingsterreiu in Straat Makasser.
De aanstaande commandant van een der opuemingsvaartuigen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.
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werd te Utrecht, gedurende zes maanden, geoefend in het verrichten van astronomische plaatsbepalingen met het universaalinstrnnient.
S (3. Verrichtingen der zeemacht.
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te Blang Pidië — waarvan een groot gedeelte der bezetting
eene korte excursie had te ondernemen —, door de Edi eene
landingsdivisie van 20 man gedebarqueerd, die, bij het leggen
van eene nachtelijke hinderlaag, met den vijand handgemeen
geraakte en daarbij twee gewonden bekwam.
Bij de verschillende kruistochten werd meermalen een bezoek
gebracht aan bet eiland Simeuloe (Simaloer), waar hoofden en
bevolking steeds blijk gaven van vriendschappelijke gezindheid.
Ter Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo deed het aldaar
gestationneerde flottieljevaartuig Floret verschillende reizen langs
de kusten en op de rivieren. In April 1900 werd een tocht
ondernomen op de Negara Merampid- en Poeloe Petik-rivieren ;
in Juni werden reizen gedaan naar Kotta Baroe en Poeloe Laut
en daarna naar Koetei. waar de Floret tegenwoordig was bij de
beëediging van den nieuw opgetreden sultan van dat landschap;
in Juli werden Kotta Waringin en Pasir bezocht, op welke
laatste plaats eveneens een nieuwe bestuurder werd geïnstalleerd ;
in September werd eene reis gedaan naar Kotta Baroe, Balik
Papan en Gossong Pajoeng, en vervolgens werd een aanvang
gemaakt met de opneming van de Barito-monding, ten behoeve
van den in 1901 aan te leggen telegraafkabel van Bandjermasin naar Landangan, welke werkzaamheden voor het grootste
deel gereed kwamen. In Januari 1901 werd een kort bezoek gebracht iian Koetei, en in Februari/Maart eene reis ondernomen
naar de Boven-Teweh, tot machtsvertoon tegenover de nog steeds
onrustige bevolking dier streek.

Ook gedurende 1900 bracht het vanwege de marine op de
Atjehsche kust uitgeoefende toezicht op de naleving van da
scheepvaartregeling en tot het weren van invoer van oorlogscontrubande slechts enkele overtredingen , en dan nog van weinig
belang, aan het licht. Daarentegen werden ter Noord- en Oostkust
eenige gevallen van op inlandsche vaartuigen gepleegden zeeroof
geconstateerd. In verband met de herhaalde malen voorgekomen
aanwijzing van schepen in het belang van militaire operatiën te
land , konden echter ook ditmaal de bewakingsstations niet steeds
overeenkomstig de vastgestelde regeling worden bezet. Door de
tot de Atjeh-divisie behoorende bodems, werd tot tweemalen
toe, hulp verleend aan in nood verkeerende vreemde schepen,
en wel in Mei 1900. door de Koetei, aan het bij Diamantpunt
gestrande Russische schip llossia en , in September d. a. v., door
de Edi, aan het F.ngelsche stoomschip Yauyttze, dat met eeue
gebroken schroefas nabij de Nicobaren op eene gevaarlyke plaats
had moeten ankeren. De pogingen om de llossia af te brengen
gelukten eerst na drie dagen; de Yangttze werd behouden te
Sabang binnengebracht.
Voor den dienst ter Noordkust waren aanvankelijk twee oorlogsbodems aangewezen ; later werd voor dit kustgedeelte één
oorlogsschip als minimum vastgesteld. Had aanvankelijk de meeste
De schepen der Java-divisie bleven, voor zoover zij niet wegens
actie plaats in het gedeelte der Noordkust tussehen Diamant- huitenlandsche zendingen afwezig of wegens andere diensten
punt en Lho Seumawé — o. a. werd door de landingsdivisie tijdelijk aan het divisieverband onttrokken waren , aangewezen
van de Mataram in den nacht van 24 op 25 Juni deelgenomen om in de nabijheid van Java te vertoeven en door het houden
aan de militaire excursie tot verdrijving van den pretendent- van gezamenlijke oefeningen zich meer en meer voor hunne
sultan uit Boven-Samakoero , bij welke gelegenheid twee schepe- bestemming in oorlogstijd geschikt te maken. Den 23steu Juni
lingen werden gewond (verg. hoofdst. D , blz. 52), — van het 1900 werd door de divisie uit Tandjong Priok eene oefeningsreis
derde kwartaal 1900 af werden de diensten der oorlogsbodems aanvaard naar Padang, waarbij een kortstondig bezoek werd
het meest vereischt in het gedeelte tussehen Sigli en Sama- [ gebracht aan Benkoelen en de Taroesan-baai.
langa, wat voortvloeide uit de oprichting in die kuststreken
De divisie werd tijdens haar verblijf te Padang den Oden Juli
van de zoogenaamde spoorwegbivaks aan de in aanbouw zijnde telegrafisch naar Tandjong Priok opgeroepen , naar aanleiding
trambaan Sigli-Lho Seumawé. Voorts nam de marine in Ja- van den uit Nederland bekomen last om, behalve de Holland,
nuari; Februari 1901 een werkzaam aandeel in de excursie tegen die reeds den 23sten Juni naar China was gezonden, met spoed
Samalanga en Peusangan. In December te voren waren de beide nog twee schepen derwaarts te dirigeeren, waartoe de Koningin
kanonnen van 10.5 e.M. A. van de Koelei, na vooraf aan den Wilhelmina der Nederlanden en de Piel Hein werden aangewezen,
wal te zijn beproefd, in prauwen naar Meureudoe overgebracht, die den 15den Juli de reis aanvaardden.
aldaar ontscheept en tijdelijk opgesteld op den heuvel Nang
Daar de Friesland reeds sedert October 18!'9 met eene zending
Roë, ten einde te worden aangewend tot beschieting van naar de Delagoa-baai was belast, bleef dus van de Java-divisie
vijandelijke versterkingen, die ook uit zee werden beschoten slechts één schip, de Sumatra , over. De Friesland keerde den
door de Tromp , Edi en Assahan. Eene landingsdivisie van de 25sten September, de Koningin Wilhelmina en de Holland den
Tramp, samengesteld uit eene compagnie matrozen en mariniers, Oden November 1900 en de Piel Hein den 19den Februari 1901
alsmede eenige artillerie, namelijk 2 snelvuurkanonnen van 3.7 iu Indië terug.
c.M. op landingsaffuit met daarbij behoorend personeel, maakte
De Holland en de Sumatra waren, van het laatst van April
verschillende tochten mede en nam deel aan'de bestorming van tot den 9den Mei 1900, van de divisie afwezig, ten einde den
den Glé Bateë lli. Het artillerievuur van de verschillende gouverneur van Celebes en onderhoorigheden te vergezellen bij
marine-vuurmonden had eene zeer gbede uitwerking. De marine zijn bezoek aan Loewoe (zie vorig verslag, blz. 37). Den lOden
bekwam bij de gelieele excursie twee gewonden.
October verliet de Sumatra de divisie opnieuw, met bestemming
Ter Oostkust werd de bewakingsdienst grootendeels door naar Nieuw-Guinea Den 2dcn November kwam het schip te PortrechiTehevaartuigen uitgeoefend; toch bleef, voor zooveel zulks Kennedy (Thursday-eiland) aan, waar den lOden ook het flottieljemogelijk was, ook een flottieljevaartuig voor dit gebied aan- vaartuig Serdang arriveerde, welk schip den 2den October van
gewezen.
Soerabaija was vertrokken en, na te Pak rakden assistent-residentHet ter Westkust gestationneerde oorlogsschip verleende ge- \ titulair van West- en Zuid-Nieuw-Guinea aan boord te
regeld hulp bij den oproei van vivres , enz. ten behoeve van held,en genomen, zoowel Port Kennedy als eenige plaatsen op
de in het binnenland' van Menlaboh ageerende colonne der Britsril Nieuw-Guinea had bezocht, tot het houden van besprekinlandmacht In verband daarmede kon Menlaboh tot in Sep- gen met de Britsche autoriteiten en ten einde te trachten gegevens
tember 1900 al~ hoofdstation van het ter Westkust aanwezige te verzamelen om het opsporen op Nederlandse!) gebied van de
flottieljevaartuig beschouwd worden. Telkenmale, wanneer het schuldigen aan rooftochten op het Britsch gedeelte van Nieuwschip kruistochten langs de krast ging ondernemen, werd te Guinea's zuidkust te vergemakkelijken. Beide schepen vertrokken
«lier plaatse eene gewapende stoomsloep en eene vlet achterge- daarop naar het nabij de Britsche grenzen gelegen kustgedeelte,
laten, waarvan liet personeel, behalve aan den opvoer van met het doel om met eene sterke macht de kampongs te doorvivres . ook deelnam aan de militaire diensten van het garni- zoeken . eventueele gevangenen, afkomstig van het Britsch gebied,
zoen. Voorts wen! meermalen de landingsdivisie ontscheept te bevrijden en verzet te bestraffen. Bij een gewapenden sloetot het verleenen van dekking aan het opvarende of terug- pentocht van 28 tot 30 November op de Beronka** (Amberanka*)
keeiende vivrestransport, hetwelk herhaaldelijk door vijandelijke rivier, tot op ongeveer 25 zeemijlen stroomopwaarts, werden in
benden werd bestookt. Na de opheffing van de bivaks te de doorzochte kampongs geen sporen ontdekt van eenige schuld
Babah Kroeëng Manggi en te Peureumenë werd de opvoer van aan de bedoelde rooftochten. Meer succes werd verkregen door
vivres uit .Menlaboh gestaakt en werd daardoor een veelvuldig de gewapende sloepentlottielje, die den 2den December de
verblijf van het oorlogsschip daar ter plaatse minder noodig. ! Marauka-rivier werd opgezonden. Bij het door de landingsdivisie
Daarentegen werd, sedert het laatste kwartaal van 1900, drukker gehouden onderzoek werden toch in een der kampongs eenige
vertoefd ter reede Rajah, in verband met het binnenslands artikelen gevonden , onmiskenbaar afkomstig van roof op Britsch
ageeren van colonnes der landmacht.
gebied; die kampong werd dan ook verbrand. Voorts werden
Van 5 tot 7 December werd, ter versterking van het bivak een tweedaagsche sloepentoeht, tot op ongeveer 40 zeemijlen
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de rivier o p , en ten luiste BSD tweedaagsche tochtte land
gedaan, met het doel om te trachten langs dien weg Sileraka
te hereiken, hetgeen evenwel niet mocht gelukken. Den 9den
December keerden alle sloepen terug aan boord van de schepen,
die den volgenden dag verstoomden naar Sileraka, alwaar,
door de vereenigde landingsdivisiën , eene militaire demonstratie
werd uitgevoerd, tot machtsvertoon tegenover de bevolking,
die zich evenwel schuil hield. ') Daarna aanvaardde de Sumatra
de terugreis en kwam, na o. a. Dobo en Bima — uit laatstgenoerude plaats werd nog een korte tocht gemaakt om de
schipbreukelingen van het in Straat Sapeh gestrande Noorsche
fregat Akerfhuus af te halen — te hebben bezocht, den lGden
Januari 1901 te Soerabaija aan.
Omtrent de verrichtingen van de voor algemeene diensten
beschikbaar geweest zijnde schepen valt het volgende te vermelden.
De Serdang , die den 9den April 1900 te Soerabaija was teruggekeerd van haren tocht naar Nieuw-Guinea's zuidkust, in
verband met het gebeurde met een drietal scheepsofficieren van
de paketboot Generaal Pel (zie vorig verslag, bis. 43—45), deed
van 17 April tot 14 Mei loodingen voor een tracé voor den
ontworpen telegraafkabel van Bandjermasin naar Landangan.
Na te Soerabaija eenige voorzieningen te hebben ondergaan,
vertrok het schip den I9den Juni naar Tandjong Priok en nam
vervolgens deel aan den oefeningstocht der Java-divisie naar
Padang. Na van 28 Juli tot 10 Augustus eene reis gedaan te
hebben naar Cheribon , tot het houden van verschillende oefeningen , werd naar de Wn'nkoopsbaai gestoomd, tot het doen
van opnemingen in het belang der defensie. Na een kort verblijf te Tandjong Priok en Soerabaya , werden van 28 Augustus
tot 23 September dergelijke opnemingen verricht in eenige baaien
ter zuidkust van Java. Den 2den October verliet de Serdang
Soerabaija, tot het doen, in vereeniging met de Suinttlra , van
de hiervóór reeds besproken tochten naar Nieuw-Guinea's zuidkust. Na het vertrek van de Sumatra (December 1900) bezocht
de Serdang nog verschillende plaatsen ter noordkust van NieuwGuinea, tot aan de grens van het Duitsche gebied, en kwam,
na de Mapia-eilanden en Amboina te hebben aangedaan, den
20sten Februari 1901 te Soerabaija terug.
Door de Java werd in April/Mei 1900 eene reis gedaan naar
Nieuw-Guinea, gedurende welke aan het civiel bestuur hulp
werd verleend by de regeling van eenige politieke aangelegenheden.
Na te Soerabaya te zijn teruggekeerd om eenige kleine herstellingen te ondergaan, vertrok de Java in September naar Menado,
bezocht eenige kustplaatsen ter noordkust van Celebes en aan
de Tomini-bocht en verleende vervolgens (October/November) hulp
bij de bedwinging van eene oproerige beweging in het landschap Maoeton (zie daaromtrent hoofdst. C, blz. 35). De Jura
was den 15den December te Soerabaija terug, en werd daar
gereed gemaakt voor den op blz. 37 bedoelden onderzoekingstocht op de zuidkust van Nieuw-Uuinea , waarheen het schip
den 23sten Februari 1901 vertrok. In Mei d. a. v. is de Java
echter, wegens het uitbreken van berriberri onder de bemanning,
naar Soerabaija moeten terugkeeren.
De Ceram kwam, na gedurende April/Mei 1000 het tijdelijk
station Noordkust Celebes te hebben bezet, medio Juni weer te
8oeraba\ja. .Na te zijn gedokt vertrok het schip, begin Juli,
naar Ampenan (Lombok), doch het werd van daar teruggeroepen,
ten einde personeel en materieel in te schepen, bestemd voor
bet pantserdekschip Koningin fPUhelmina der Nederlanden en het
pantserschip Piet Hein, welke bodems te Tandjong Priok werden
gereed gemaakt voor de reis naar ('hiua. Na van medio Juli tot
begin Augustus te Taudjong Priok te hebben vertoefd, werd
de Ceram naar Djambi gedirigeerd, in verband met de politieke
verwikkelingen in dat rijk. Aanvankelijk surveilleerde het schip
ter kuste , len einde den sluikhandel in vuurwapenen en ander
oorlogsmateriaal tegen te gaan , waarna het, sedert November,
op de Batang Hari en hare zijrivieren hydrographisehe en t<;pographisehe opnemingen deed. Tusschentijds deed de Ceram een
tweetal reizen, tot overbrenging van den hekwielstoonier der
ouveruementsiuarine Tamiang, eerst (in September) van de
'amiang-rivier naar Singapore en vervolgens (in November) van
daar naar Djambi. De Tamiang was namelijk aan de Ceram toegevoegd , ten einde dat Hottieljevaartuig behulpzaam te zijn bij
de opnemingswerkzaamheden op de bovenrivieren , waartoe de

f

') De tochten van de Sumatra en de Serdang zyn uitvoerig beschreven in
het all bhlage A aan dit versbg toegevoegde extract-rapport van den
assistent-resident titulair van YVest- en Zuid-Nieuw-G uinta, dd. 24 Januari 190t.

59

[Nederl. (Oo8t-) Indië.]

hekwielstoomer, door zijn geriugen diepgang bijzonder geschikt
is. Medio Maart verliet de Ceram het station Djambi, de Tamiang
achterlatende, tot voortzetting der opnemingen, en bovendien
tot het verleenen van steun bij de vestiging van een militairen
post aan de Moeara Tambesi. In Mei il, is de Ceram aangewezen
voor de op blz. 37 bedoelde onderzoekingen ter noordkust van
l Nieuw-Guinea.
Voor uitvoerige mededeelingen aangaande de verrichtingen
der oorlogsmarino in Indië zij verwezen naar de geregeld , als
! bijvoegsels van de Javasche Cour., verschijnende kwartaal' overzichten, naar het door de zorg vau het Ministerie van
i Marine hier te lande uitgegeven „Jaarboek van de Koninklijke
' Nederlandsche zeemacht", zoomede naar de laatste kolom van
i tabel 1 van bijlage C.

'
;
!
]1

F. Rechtswezen.
§ 1. Rechterlijke macht.
De omstandigheid dat van lieverlede alle landraden op Java
en Madura , behalve alleen die van Bawean , een rechtskundigen
voorzitter hebben gekregen, moest doen overgaan tot eene
omvangrijke herziening van de rechtspraak aldaar over Europeanen en inlanders, gelijk het Kon. besluit in St. 1873 n". 157
reeds had aangegeven. Kon nu toch eeuerzijds (overeenkomstig
dat besluit van 1873) de rechtsmac-ht der residentiegerechten
(residentiereehter is de rechtskundige lan draad voorzitter) en der
landraden aanmerkelijk worden uitgebreid, met gelijktijdige
| afschaffing van de rechtbanken van omgang en verbetering van
de rechtspleging voor het residentiegerecht, anderzijds moest
! de door de nieuwe instelling verbroken goede organisatie der
i rechterlijke macht worden hersteld, waartoe vereischt werd :
' overbrenging van de revisie van de strafvonnissen van inlandsche
: rechtbanken van het Hooggerechtshof bij de drie raden van
! justitie , inkrimping van het Hof en wijziging (deels verbetering)
j van een aantal rechterlijke traktementen. Eindelijk zou de af' schaffing van het forum privilegiatum van den lande en van den
| Landvoogd , de opheffing van het koloniaal appèl medebrengen ,
waartegen met het oog op eene verbeterde samenstelling van
1
het Hof geen bezwaar bestond. Tevens was ook voor de be' noeming, bevordering en het ontslag der rechterlijke ambtenaren
eene regeling gewenscht, en konden ter gelegenheid van deze
verschillende maatregelen de Indische wetboeken op tal vau
plaatsen nuttige partieele herzieningen ondergaan. In deze en
in den aanhef der volgende paragraaf vinden de dienovereenkomstig tot stand gebrachte wijzigingen vermelding.
De totstandkoming der wetten van 11 Januari 1901 (Ned.
St. n'>s. 32 en 33, Ind. St. n" s . 119 en 128) tot wijziging van de
Indische begrooting voor 1Ü01 en tot ontbinding van het Hooggerechtshof maakte de vaststelling mogelijk van drie Kon.
besluiten : één tot overbrenging van de hoogerbedoelde revisie
op de raden van justitie te Batavia , Samarang en Soerabaija
(St. 1901 n". 124). één van transitoire strekking (St. 1901 11 .
125) en één tot nieuwe regeling van de indeeling van het Hof
en de drie raden in kamers. en van de verdeeling der werkzaamheilen (St. 1901 n". 120). Daarbij zullen zich twee gOUvernementsbesluiten voegen, ée'n tot uitvoering van de verdeeling van de
werkzaamheden der Europeesche rechtscolleges en één totvaststelling van rechterlijke bezoldigingen. De inwerkingtreding van wet
en Kon. besluiten is afhankelijk gesteld van een respectievelijk bij
ordonnantie en door den Gouverneur-Generaal te bepalen datum.
De boven aangeduide regeling van benoeming, bevordering
en ontslag van rechterlijke ambtenaren kwam tot stand bijeen
Kon. besluit van 16 Maart 1901 n . 59 (St. n .201), dat almede
iii werking treden zal op een nader in Indië te bepalen datum
en aanslmt bij de nieuwe bepalingen voor de leden van het
Hof, bedoeld in den aanhef' van § 2.
Afgescheiden van de genoemde maatregelen , doch in samenhang daarmede, kwam tot stand de overbrenging van de rechts*
macht der rechtbanken van omgang op de landraden op Java
en Madura (St. 1001 n . 13 , verg. n . 1'i), beneven- de uitbreiding
van de rechtsmacht der residentiegerechten op Java en Madura.
gepaard aan eene omvangrijke herziening van de rechtspleging
voor die gerechten (St. 1001 u". 15 , gewij/.igd bij n". 108) , welke
maatregelen eveneens in werking zullen treden op een door den
Gouverneur-Generaal te bepalen datum. De overbrenging van
de zoogenaamde klapzaken bij de residentiegerechteu (ter ontlastiug van de raden van justitie), ingevolge St. 1901 n J . 14,
was reeds na de gewone termijnen in werking getreden. Aan-
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teekening verdient nog dat de gedrukte wordingsgeschiedenis
der drie besluiten in St. 1901 n°». 1 3 , 14 en 15 aan alle g e gradueerde leden van de rechterlijke macht en aan alle advokaten in Indië werd ter hand gesteld.
De afschaffing van het fiat-executie (zie hieronder § 2 ) , die
wijziging zou hebhen noodig gemaakt van de bepalingen omtrent
de opgeheven rechtbanken van o m g a n g , leidde er toe de vermelding dier rechtbanken uit de geheele wetgeving te elimineeren
en de op de landraden betrekkelijke artikelen dienovereenkomstig
aan t e vullen bü Kon. besluit van 4 Mei 1901 n". 51 (in werking tredend op een b\j ordonnantie te bepalen datum).
Overeenkomstig de b(j de begrooting voor 1901 genomen beslissing werd b(j gouv. besluit in S i 1901 n°. 40 eene verhoogde ,
bezoldiging der adjunct-hoofddjaksa's, djaksa's en adjunctdjaksa's op Java en Madura vastgesteld.
W a t partieele voorzieningen betreft ten aanzien van inlandsen
personeel bij het rechtswezen, zij bier overigens verwezen n a a r
de gouv. besluiten of een deei daarvan , opgenomen in St. 1900
n"». 334 en 335 en 1901 n°*. 51 en 5 3 , de beide eerste in verband staande met de opheffing sedert 1 J a n u a r i 1901 van vijf
gewesten op J a v a , de beide andere beoogende eene geringe
versterking van het inlandsch openbaar ministerie iu een paar
regentschappen op J a v a .
Ter Sumatra's Westkust werd eene inlandsche rechtbank (rapat)
opgeheven , terwijl ten aanzien van het personeel bü een drietal
andere aldaar eenige voorzieningen van ondergeschikt belang
werden getroffen (St. 1900 n»*. 327 en 328 en 1901 n". 59).
§ 2.

Aan 1 vereenigiug (eene Chineesche) werd rechtspersoonlijkheid g e w e i g e r d , op grond van de overweging dat zij moest
worden aangemerkt als eene wederkeerige waarborgmaatschappij
in den zin van a r t . 10 van voormeld K o n . besluit.
Naamluoze vennootschappen. I n 1900 werd in Indië bewilliging
verleend op de oprichting van 98 en iu Nederland op die van
30 naamlooze vennootschappen, welke haren werkkring uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indiê' v o n d e n , alle nader
vernield in bijlage E tabel I. Van een 4-tal van eerstbedoelde
en een 2-tal der andere categorie had echter — op het tijdstip
van afsluiting van het overzicht — de voorgeschreven open baarniaking der akte van oprichting nog niet plaats gehad.
Bewilliging op wijzigingen in de statuten werd gedurende
1900 in Nederlandsch-lndië in 45 gevallen verleend.
Rechtstoestand van personen. Van de iu het laatste lid van art.
109 van h e t Regéeringsreglement aan de Indische Regeering
voorbehouden bevoegdheid werd gedurende 1900 gebruik gemaakt
door met Europeanen gelijk te stellen 17 mannen en 4 vrouwen ,
die rechtens als inlanders waren te beschouwen, zoomede 1
Chinees en 1 Chineesche vrouw. Op beide laatstbedoelden n a ,
waren allen Christenen.
§ 3. Burgerlijk

recht, handelsrecht en burgerlijke

rechtsvordering.

Staatscommissie lot herziening van de Indische wetgeving op privaatrechtelijk gebied. Aan de voorstellen der commissie, genoemd
onder 14 . en 1 5 ' . (regeling van den privaatrechtelijke!! toestand
van inlandsche Christenen) en 18°. (opheffing van bezwaren
voortvloeiend uit verschil van w e t g e v i n g ; vrijwillige onderwerping) van de onder s t u k 14 bij hoofdstuk X der Staatsbegrootiug
voor 1898 aan de Tweede Kamer overgelegde lijst harer voorstellen en adviezen, i s , na ingewonnen advies der Indische
R e g e e r i n g , besloten geen gevolg te geven.

Rechtswezen in liet algemeen.

Wijziging van eenige op het rechtswezen beirekking hebbende arlikclcn van hel llrgceriiigsreglenient. Deze w\jziging . hoofdzakelijk
het stellen van een leeftijdsgrens en van verbeterde regels voor
het ontslag der leden van het Hooggerechtshof, alsrnede o p heffing van het koloniaal appèl en van het fiat-executie b e helzende, is tot stand gekomen bij de wet van 29 April 1901
(Ned. St. n". 9 2 ) , welke in werking zal treden op een bij ordonnantie te bepalen datum , tegelijk met het Kon. besluit van 4
Mei "1901 n". 5 0 , betreffende gratie en andere met gezegde wet
samenhangende onderwerpen en dat van 18 J u n i 1901 n ' . 50
(Ned. St. n . l ö ' i t . houdende i n t r e k k i n g van het reglement van
1850 oj) h e t koloniaal appèl (St. 1851 n ' . 4 , j u n t o St. 1872
ii'. 12 en 1887 n \ 152).

[ N e d e r l . (Oost-) I n d i ë . ]

i
j
j
i

Meerderjarigheid.
Naar aanleiding van de Nederlandsche w e t
van 6 Februari 1901 (Ned. St. n". 62) werd by Kon. besluit van
28 Februari 1901 n ' . 92 (St. n". 194) de meerderjarigheidsleeftijd
voor Europeanen eu met dezen gelijkgestelden in de Indische
wetgeving teruggebracht op 21 jaar. Het ligt in de bedoeling dit
b e s l u i t , waarbij nog een nader besluit benevens één of meer
ordonnanties zullen aansluiten , te doen in werking' treden op
deuzelfden datum als de Nederlandsche wet en als overeenkomstige verordeningen in Suriname en Curacao.

Aanvulling van hel inlandsch reglement met bepalingen omtrent het
onderzoek in llraf- en burgerlijke zaken naar de echtheid min onder
openbare bewaarilers berustende t/cse/irt/tcn. H e t op blz. 71 van het ,
Overschrijving. I n verband niet de opheffing van vijf residentiën
vorig verslag genoemde Kon. besluit werd afgekondigd in St. op Java onderging de overschrijvingsordonnautie eenige wijzi1900 u . 2 4 3 ; de ordonnantie tot wijziging van art. 3'J van het j ging bij St. 1901 n°. 64.
reglement op het notarisambt in St. 1900 n°. 244.
Privaatrecht der inlandsche Christenen, I n aansluiting aan de
Rechtswezen in de buitriiliezitlingeu.
Aan het op blz. 71 van h e t mededeelingen , gedaan op blz. 3-4 van de Memcrie van A n t vorig verslag vermelde Kon. besluit tot bevoegdverklaring van woord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer nopens de
den Oouverneur-Generaal om h e t Siimatra-regleinent te herzien \ Indische begrooting voor 1901 , kan worden opgeteekeud , dat
(sedert afgekondigd in St. 1900 n". 324) werd nog geen volledig blijkens de J a v . Cour. van 30 April 1901 aan den rechterlijken
gevolg gegeven. Blijkens St. 1900 n°. 331 werd het Menado- j ambtenaar mr. J . H . CARPEXTIEK ALTJNG is opgedragen het o n t reglement herzien , om eene leemte weg te nemen in de bepalingen j werpeu van eene regeling van den rechtstoestand der inlandsche
omtrent de inlandsche officieren van justitie en hunne adjuncten. bevolking in de Minabassa-districten der residentie Menado t e n
Eene wijziging van bet reglement voor Sumatra's Oostkust, I aanzien van het p r i v a a t r e c h t , en het voorbereiden van zoodanige
in verband met eene wijziging van de administratieve indeeling regeling voor andere g e w e s t e n , in het bn'zonder voor de resiTUI dat gewest, kwam tot stand bij St. 1900 i r . 266. Bij de dentiën Aniboina en T e r n a t e .
ordonnantie in St. 1900 n°. 325 werd voor alle reglementen der
Het voor genoemde residentiën, zoomede voor Timor en onderbuitenbe/.ittingen . behalve Atjeh en T e r n a t e , het K o n . besluit hoorighedei) , geldende reglement van 1 8 6 1 , betreffende h u w e in St. 1899 n°. 8 (executie civiele landraadvonnissen), en bij de lijkeu van inlandsche Christenen , werd op eenige p u n t e n g e ordonnantie in St. 1900 n°. 332 werd voor alle , behalve Billiton
wyzigd by de ordonnantie in St. 1900 n°. 208.
en Benkoelen , het Kon. besluit in St. 1898 n". 60 (verwijzing
naar de terechtzitting van den landraad in strafzaken) nagevolgd, i
Dagvaarding en rngatoire commissie. I n het — onafgedaan g e Eindelijk werd bij de ordonnantie in St. 1901 n°. 157 eene , bleven — gewüzigd ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling
wijziging aangebracht in het reglement voor Bali en Lombok , i van eenige bepalingen in het Wetboek van Burgerlüke R e c h t s in verband met de verlegging van de hoofdplaats derafdeeling vordering (Gedrukte s t u k k e n , Zitting 1899—1900, 1 0 , n". 2)
Lombok van Ampenan naar Mataram.
werden voorzieningen opgenomen voor het rechtsverkeer tusschen
moederland en koloniën (zie de voorgestelde artikelen 4a, 8 9 2 ,
Rechtspersoonlijkheid van rcieenigingcn. In 1900 werden in Indië 893 en 8 9 4 , en blz. 8 , 11 en 13 der Alemorie van Antwoord).
o)) den voet van het Kon. besluit van 28 Maart 1870 n°. 2 (St.
n°. 64) 55 vereenigiugen als rechtspersoon e r k e n d , bijna alle
Andere onderwerpen. T e n aanzien van eenige tot deze paragraaf
— op 5 na — a a n g e g a a n ' v o o r minder dan 30 j a r e n ; 16 er v a n , behoorende onderwerpen zijn enkel statistische opgaven overdeels van godsdienstige!!, deels van liefdadigeu a a r d , waren gelegd. Die opgaven, welke zgn opgenomen iu bijlage E , tabellen
door Chineezen opgericht.
1I-IV en X betreffen als n a a r gewoonte de iu het j o n g s t ver-

Bijlage C.
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tot gevangenis werd bestemd en een drietal gevangenissen,
mede in de buiteube/.ittingen , werden ingericht vooreen grooter
aantal gevangenen.
Volgens uit Indië' ontvangen opgaven met betrekking tot
da mutatiën onder de gevangenen gedurende 1899 *) — over 1900
zijn nog geen volledige gegevens voorhanden — was het aantal
§ 4. Strafrecht en ttrafvordering.
definitief veroordeelden , op 1 Januari 1899 bedragen hebbende
25 027 (verbeterde opgaaf), bij het einde van dat jaar gedaald
Overbrenging van tle revisie. In aansluiting aan het op blz. 59 tot 25 372 (onder weike totalen echter begrepen is een groot
vermelde valt on te teekenen, dat de niinisterieele toezegging, aantal — respectievelijk 10 520 en 10 923 — door den politie«redaau in de vergadering der Tweede Kamer van 21 November rechter gestraften), terwijl hut cijfer der veroordeelden , wier
1900 (Handelingen 1900—1901, blz 370) dat. voor zoover de vonnis nog niet in kracht van gewijsde was gegaan , hetwelk,
Regeering toezicht kan uitoefenen op de actie der rechterlijke met inbegrip van dat der preventief in hechtenis gestelden, op
macht in Indië, gewaakt zal worden dat de bevoegdheid om 1 Januari 1899 bedragen had 4049 , bij het einde van dat jaar
oraal debat in het revisieproces toe te staan geen doode letter geklommen was tot 5047. Derhalve telden de gevangenissen op
worde , onder de aandacht van den Gouverneur-Generaal is ge- 1 Januari 1899 30 270 veroordeelden en beklaagden en op 31
bracht, onder opmerking dat het wellicht aanbeveling verdient December van datzelfde jaar 31 019. Het totaal der gedurende
dat de ambtenaren van het openbaar ministerie bh' de raden 189ü bijgekomen „nieuwe veroordeelden"' beliep 280 059, en dat
van justitie opmerkzaam worden gemaakt op het gewicht van der wegens strafeindigiug ontslagenen 280 313, zijnde respechet nieuwe voorschrift, ten einde bij hunne conclusié'u in revisie tievelijfc 3819 en 6361 meer dan het jaar te voren, welke verdaarmede rekening te houden.
schillen hoofdzakelijk betroffen de politioneel veroordeelden , die
in den regel 95 a 9(5 pet. der veroordeelden uitmaken. Van deze
Betaling van de hoogste boete. In aansluiting aan art. III litt. j tot straffen van slechts zeer korten duur veroordeelden telden
X van het Kon. besluit op de resideutiegerechten (St. li'01 n". 15), j in 1899 onder de bijgekomen „nieuwe veroordeelden"' 277 050,
waarb j eene nieuwe lezing van art. 410, 2de lid, van het Regle- ' en onder de wegens strafeindigiug ontslagenen 270 009, zijnde
ment op de strafvordering is vastgesteld, is de Gouverneur- ! respectievelijk 7955 en 6877 meer dan in 1898.
Generaal gemachtigd ook voor de buitenbezittingen de regeling ! Voorloopige gegevens betreffende het aantal gevangenen over
van de betaling der hoogste boete te herzien.
1900 vindt men in bijlage E , welk overzicht voor 'elke gevangenis in het bijzonder tevens liet aantal onder de gedetineerden
Tarieven. Het tarief tot regeling der schadeloosstelling voor | voorgekomen ziekte- en sterfgevallen vermeldt. Deze cijfers en
inlanders en met dezen gelijkgestelde personen , in strafzaken i de omtrent sommige daarvan verstrekte toelichtingen zijn echter
als getuigen of' deskundigen verschenen (St. 1^84 n". 143), onder- ! niet eenvormig en volledig genoeg om daaruit tot algemeene
ging eene aanvulling bij St. 1901 n". 122.
gevolgtrekkingen nopens den gezondheidstoestand der gevaugenisbevolking te kumien besluiten. In 't algemeen viel
Uitlevering. Gedurende 1900 werd onzerzijds voldaan aan het echter op te merken dat de berriberri weder meer neiging
verzoek van het Bestuur van Portugeesch Timor om uitlevering I tot heviger optreden vertoonde dan in de laatste jaren. Naar
van 1 Europeaan en 1 iulandsche vrouw, beiden beschuldigd ! verwacht wordt, zal het nieuwe voedingstarief voor iulandsche
van diefstal en eersthedoelde bovendien van zware mishandeling, j gevangenen, hetwelk, overeenkomstig de voorstellen van de
en aan dat van het Bestuur der Straits-Settlements om uitleve- j indertijd daartoe benoemde commissie (zie het verslag van 1898,
ring van 1 Ohiueescke vrouw en 1 Chinees, beschuldigd respec- | blz. 50), in den aanvang vau 1901 werd vastgesteld, er toe
tieveln'k van diefstal en wegvoering van eene minderjarige, en i medewerken om de ziekte voortaan gemakkelijker te voorkomen
van medeplichtigheid daaraan. Voorts werd in dat jaar de uit- • of krachtiger te bestrijden dan tot dusver mogelijk was.
levering aan de autoriteiten in West-Australië gelast van ü sche- ; Bedoeld tarief, dat meer dan het thans nog vigeerende,
pelingen der in de Moluksche wateren afgeloopen brik Elliel, < rekening houdt met hetgeen de vrije inlander gewoon is te
waarvan 2 wegens moord en diefstal en de anderen wegens diefstal. nuttigen, geeft bovendien gelegenheid om aan hen,diezwaren
Aan onze autoriteiten werden door het Bestuur der Straits- ! arbeid verrichten , meer voedsel te verstrekken dan aan hen ,
Settlements uitgeleverd 1 uit de residentie Riouw en onderhoorig- ! die met geen of slechts met licht werk zijn belast. In de voorheden en 1 uit de residentie Oostkust van Sumatra gevluchte j waarden waarop in den loop van 1901 nieuwe aanbestedingen
inlander, respectievelijk beschuldigd van medeplichtigheid aan j worden gehouden voor de levering van voeding aan de gevangenen is het nieuwe tarief opgenomen , zoodat het te bediefstal in dienstbaarheid en van misbruik van vertrouwen.
Drie aanvragen om uitlevering van 1 uit het gouvernement , ginnen met 1 Januari 1902 zal kunnen worden toegepast.
Atjeh en onderhoorigheden ge vluchten Chinees, 1 uit de residentie \ Aangaande den arbeid der gestraften valt in hoofdzaak naar
Riouw en onderhoorigheden gevluchten inlander en 1 uit de voor- I vorige verslagen te verwijzen. Van de mannelijke iulandsche
malige residentie Japara gevluchten Chinees, beschuldigd de i gestraften moesten die , welke tot langer dan één jaar dwangtwee eerstbedoelden van diefstal in dienstbaarheid en de derde ; arbeid waren veroordeeld , weder nagenoeg alle als aanvulling
van verduistering, moesten zonder gevolg blijven, omdat de : voor de behoeften van Atjeh en van de gouvernements-kolenbetrokkenen door de politie niet konden worden opgespoord. : outginning te Sawah Loento worden aangewezen. Eerstgenoemd
Van 1 uit de residentie Bali en Lombok gevluchten , wegens gewest vorderde eene aanvulling vau 1812 man (1490 van Padang
het vervaardigen van valsche munt veroordeelden Chinees kon de ! en 310 van Batavia), waardoor aldaar gedurende 1900 eene
uitlevering niet plaats hebben, omdat de te Singapore voorden I sterkte kon worden gehandhaafd van 1820 man (in 1899 was
vluchteling gehouden persoon door de voor dat doel daarheen j het cijfer gemiddeld 1095), terwijl naar Sawah Loento, waar
gezonden lieden niet werd geïdentificeerd.
de gemiddelde dagelijksche sterkte van 2153 in 1899 tot 2<>20
in 1900 werd opgevoerd , de aanvoeren mede aanzienlijk waren
Gratie en remissie van Straffen. De mededeelingen , onder dit (alleen van Batavia werden derwaarts 1210 veroordeelden ophoofd te doen, meerendeels van statistisehen aard, zijn opge- gezonden).
nomen sub VII van bijlage E.
Aan de voorgenomen betere regeling van den dwangarbeid
voor tot die Btraf veroordeelde inlanders en met dezen gelijkVeedie [stallen (op Java en Madura). Voor de gebruikelijke sta- gestelden (zie het verslag van 1899, blz. 79 , zoomede bl/.. 13—16
tistische opgaven zij verwezen naar bijlage E , sub VI.
van de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag deiTweede Kamer, betreffende de Indische begrootiug voor 1901)
zal,
nu de daarvoor benoodigde fondsen bij die begrooting
Gevangeniswezen.
8 5.
zijn toegestaan, eerlang uitvoering kunnen worden gegeven.
Gedurende 1900 werden gebouwd en opgeleverd 12 landsgevangenissen in de buitenbezittingen (zie bijlage F ) , terwijl te
!
) De meer gedetailleerde opgaven, welke tot dusver als „Statistiek van
Pangkallau Brandan (Oostkust van Sumatra) een gehuurd gebouw
de gevangenen in Nederlandscb-IndiB" onder de bijlagen van het Koloniaal
Verslag werden opgenomen, /.uilen voortaan in indië worden uitgegeven,
') Zie voor nadere voorschriften omtrent hetgeen bij de opmaking der
evenals de „Statistiek der rechtsbedeeling", die van eene viiiia:irl;iks,dio (/.ie
akten betreffende voltrekking van huwelijken als de blerbodoelde ia in acht laatstelijk byllge D van het verslag van 18U8J in eene jaarluksehe publicatie
te nemen liet gouv. besluit in St. 11)00 n°. SOI.
zal worden veranderd.
loopen jaar gesloten zoogenaamde gemengde huwelijken, ') verleden akten van oogslverband, en he]iumie\de faillissementen ,zoomede — over 1899 — de gedane inschrijvingen in de registers
van den burgerleken stand.
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Volgens de boekingen by- het departement van justitie beliepeu de kosten van bet gevangeniswezen, ongerekend hetgeen
voor gebouwen werd uitgegeven , over het laatst bekende jaar
(1899) f 2 010 174 (tegen t 1 982 026 over 1898), waarvan wegens
traktementen en toelagen aan ambtelijk personeel by de gevangenissen en kettingkwartiereu f 205 043 (in 1898 f 207 109)
en wegens bezoldiging van mandoors , belast met het toezicht
over de veroordeelden tot dwangarbeid of tenarbeidstelling aan
de publieke werken, f 115 920 (in 1898 f 115 090).
§ 6.

Militair recht en militaire rechtspraak.

Het in 't vorig verslag (blz. 73) vermelde Kon. besluit betreö'ende opzending van veroordeelde militairen is afgekondigd
in St. 1900 n". 212.
§ 7.

Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.

[Nederl. (Ooet-) Indië.]
alle door den Gouverneur-Generaal verleend, betroffen er 87
enkel Java, terwy'1 in de 47 andere de vergunning werd verleend zonder aanduiding van bepaalde streken. Ten aanzien van
deze laatsten werd het voorbehoud gemaakt, dat reizen buiten
het rechtstreeks bestuurde gouvernementsgebied alleen zouden
mogen worden ondernomen na overleg meten toestemming van
de betrokken Europeesche autoriteit.
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in 't vorig
verslag (uit. Mei 1900) tot 1 April 1901 werd de bü art. 47 van
het Regeeringsreglenient bedoelde politieke maatregel van verwydering toegepast ten aanzien van 6 uit Atjeh en 3 uit de V
Kotta Kampar (Padangsche Bovenlanden)afkomstige inlanders,
die, ofschoon in rechten niet vervolgbaar, wegens verschillende
bezwarende feiten geacht werden voor de openbare rust en orde
in het gewest of het landschap hunner herkomst gevaarlijk te zyn.
Daarentegen werd gedurende 1900 ten opzichte van 31 vroeger
politiek verwijderde inlanders (30 Atjehers en 1 Bantammer) de
maatregel opgeheven, en aan 6 andere een ander ballingsoord aangewezen dan waarheen zy' tot dusver waren gerelegeerd. Onder
deze laatsten behoorden de 5 inlanders, die blijkens het vorig
verslag (blz. 34) uit de afdeeling Kendangan (Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo) naar Patjitan (lladioen) waren verwyderd ,
waarvoor nu Bandjarnegara (Banjoemas) in de plaats kwam.

Door verschillende met het hoogste gewestelijk gezag bekleede ambtenaren werden weder omtrent een aantal binnen
den kring hunner wetgevende bevoegdheid vallende onderwerpen,
voor een grooter of kleiner deel van hun ressort, nieuwe of
gewyzigde reglementen of keureu van politie vastgesteld, die,
na voorafgaande raadpleging van den directeur van justitie,
afgekondigd werden in de Jav. Courant. Schier alle betroffen
Drukpers. Bij bet Kon. besluit en de ordonnantie in St. 1900
gelijke onderwerpen van politiezorg als vaak in vorige verslagen n os . 317 en 318, in werking getreden op 15 December 1900 (St.
genoemd. Onder die van bijzondere strekking zijn o. a. te noemen n". 319), is de bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal geeene verordening op het verkoopen van drinkwater ter hoofd- regeld om, tot verzekering van de openbare orde, den invoer
plaats Soerahaya, ten einde te voorkomen dat door de water- binnen Nederlandsch-Indië van buiten Indië, doch elders dan
verkoopers aldaar onzuiver water wordt gedebiteerd, en eene in Nederland, gedrukte stukken te verbieden. Het oog was by
betreffende de controle op de op ondernemingen van landbouw die regeling gericht op den nadeeligen invloed van in Indië
of nijverheid in Atjeh en onderhoorigheden in gebruik zijnde ingevoerde, tegen ons bestuur ophitsende , bladen en pamfletten.
vuurwapenen, enz. (Jav. Cour. 1900 n°«. 73 en (38).
Van de blijkens het vorig verslag (blz. 74) op uit. 1899 in
Bij de inkrimping met 1 Januari 1901 (St. 1900 n". 334) Indië aanhangige drukper?delicten (3 te Samarang en 2 te Soevan het aantal gewesten op Java werd de bepaling gemaakt rabaya) werden er in 1900 4 berecht (2 dezer zaken leidden tot
dat alle verordeningen en verdere beschikkingen, die vóór het vrijspraak en 2 tot veroordeeling), terwijl de andere zaak, na
in werking treden van den maatregel toepasselijk waren in het gehouden instructie, op verzoek van den klager werd ingetrokgebied der opgeheven residentiè'n, aldaar ook na de opheffing ken. By het einde van 1900 waren nog 6 drukpersvervolgingen
dier gewesten van kracht bleven, voor zoover niet anders door (1 te Batavia en 5 te Soerabaija) aanhangig.
de daartoe bevoegde macht werd bepaald.
Slavernij en pandelingschap. Aangaande de onder ons recht§ 8. Bijzondere rechten.
streeksch bestuur staande streken, waar nog onvrijen worden
Recht van verblijf. In bijlage E , sub V I I I , is opgenomen een aangetroffen, is alleen gemeld dat in de afdeelingen Padang
naar de verschillende landaarden gesplitst overzicht der in 1900 Lawas en Toba en Silindong (Sumatra's Westkust) het aantal geen in elk dèr vier voorafgegane jaren door den Gouverneur- registreerde slaven in 1900 verminderde van respectievelijk 761
Generaal (of in de bezittingen buiten Java en Madura door de en 192 tot 754 en 177, en dat de in de afdeeling Lombok (Bali
hoogste gewestelijke gezaghebbers) verleende en der door die en Lombok) in 1899 volbrachte registratie van alle onvrijen een
autoriteiten geweigerde vergunningen tot vestiging of inwoning totaal van 7741 aanwees, nl. 7558 slaven en lijfeigenen (6762
in Nederlandsch-Indië, zoomede van de verzoeken om zoodanige Sassaks, 581 Baliërs en 215 vreemden), benevens 183 pandelingen.
vergunningen, welke in elk dier jaren werden in beraad gehouden , Nopens de in zake slavernij en pandelingschap in laatstgemelde
op grond dat de aanvragers — voorshands nog slechts tot voor- afdeeling te treffen voorzieningen zie n°. 39 van de stukken der
loopig verblijf gerechtigd krachtens de hun voor een bepaalden Indische begrooting voor 1901.
en alsnu verlengden ternnjn uitgereikte toelatingskaarten — nog
Met betrekking tot de slavernij in de zelfbesturende landschapniet deden blijken aan de vereischten voor het verkrijgen van pen der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo wordt
het recht van inwoning te voldoen, d. i. genoegzame middelen bericht, dat door de verschillende in die landschappen uitgevan bestaan te bezitten of door werkzaamheid te kunnen ver- vaardigde regelingen betreffende de conversie van slaven in pankrijgen. Omtrent de verleende en de geweigerde toelatingskaarten delingen en de daarmede gepaard gaande registratie de slaverny
zijn opgaven alleen verzameld met betrekking tot de vreemde onder de Maleische bevolking sterk verminderd en de kennis
oosterlingen (zie de aangehaalde bijlage, sub IX), welk overzicht der veranderde toestanden meer onder slaven en pandelingen
tevens vermeldt het aantal vreemde oosterlingen (niet-ingezetenen) doorgedrongen is. In het Berouwsche landschap Goenoeng Taboer
die, wegens niet-voldoening aan de bepalingen op de toelating moest de registratie van eenige personen , wier onvrije toestand
en vestiging (meerendeels de zoodanigen aan wie de toelating of niet bewezen en door hen zelf ontkend werd, geweigerd worden,
vestiging moest geweigerd worden), op aanzegging van het bestuur ook wijl het duidelijk was dat hij, die zich voor hun meester
Indië weer verlieten of, bij niet vrijwillig vertrek, door het open- uitgaf, speculeerende op mogelijken vrijkoop, uit winstbejag de
baar gezag verwijderd werden. Wat Europeanen betreft, had in registratie aanvroeg.
1900 verwijdering plaats van 21 Nederlanders en 1 Franschman. I
In de residentie Timor en onderhoorigheden werd door den
Aan 157 Europeanen en met hen gelijkgestelden , die in Indië posthouder van Zuid-Flores één geval van slavenhandel aan het
aankwamen met h.et doel om aldaar te reizen , werd in 1900 de licht gebracht. De zaak was bij het einde van 1900 nog by den
daartoe noodige vergunning verleend. Voor zoover de tot reizen ' raad van justitie te Makasser in onderzoek.
aangekomen Europeanen en met hen gelijkgestelden hunne aan- I
Overtredingen van de sinds 1872 (St. n°. 114) voor alle onder
vraag tot een enkel gewest bepaalden (en uit dien hoofde zich j ons rechtstreeksch bestuur staande streken geldende verbodsbepade vergunning door den hoogsten gewestelijken gezaghebber \ lingen tegen het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld ,
zagen verleend), waren zij 23 in getal: 9 van deze gewestelijke werden in 1900 nergens geconstateerd.
vergunningen golden voor de Westerafdeeling van Borneo, 6
voor Celebes en onderhoorigheden, 4 voor Palembang met uit§ 9. Personen en instellingen met het rechtswezen in verband.
zondering van het landschap Djambi, en verder 1 voor elk der
gewesten Benkoelen , Lampongsche Districten, Riouw en ZuiderPractizijns en notarissen. Ten aanzien van de by het Hoogen Oosterafdeeling van Borneo. Van de overige 134 aan Euro- gerechtshof of by de raden van justitie in Indië als advocaten
peanen en met hen gelijkgestelden verleende reisvergunningen , tevens procureur (rechtsgeleerden) of enkel als procureur (niet-
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rechtsgeleerden) toegelaten practizüns zyn geen bijzondere maatregelen te vermelden. De bedoelde niet-rechtsgeleerde practizüns
waren bü het einde van 1900 3 in getal (te Batavia, Samarang
en Makasser). Zoowel bij den raad van justitie te Padang als
bü dien te Makasser was, ingevolge opdracht der Regeering,
de substituut-griffier tevens tydelyk belast met de waarneming
der functiën van advocaat en procureur by het college.
Met betrekking tot het notariaat, waar dit wordt uitgeoefend
door daartoe in het büzonder aangestelde personen, is slechts
aan te teekenen, dat te Buitenzorg, waar het afzonderlük vendudepartement werd opgeheven , de functiën van vendumeester van
ambtswege werden opgedragen aan den daar ter plaatse bescheiden
notaris (St. 1900 n°. 195).
De wyziging met 1 Januari 1901 in de bestuursinrichting op
Java gebracht door de opheffing van een 5-tal gewesten maakte
eene nadere voorziening noodig met opzicht tot de uitoefening
in befloelde gewesten van het notariaat als bübetrekking. Bedoelde
voorziening werd getroffen bij St. 1900 n". 896.
Gedurende 1900 werd 1 caudidaat-notaris tot notaris benoemd,
en onderwierpen zich 10 adspiranten aan één of meer gedeelten
van het notaris-examen, van wie er 3 slaagden voor het tweede
en 3 voor het derde gedeelte. Voor verdere bijzonderheden zy
verwezen naar het in de Jav. Cour. van 7 December 190Ö
opgenomen verslag der examencommissie.
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daarmede in verband staande onderwerpen" de vereischte \\yziging ondergiDg door dat van 1 Juli 1901 n°. 54, waarbij die
bepalingen met de reeds vroeger daarin gebrachte veranderingen
(zie St. 1880 n°. 198 en 1890 n". 3) opnieuw in haar geheel zün
vastgesteld.

H. Algemeen burgerlijk beheer.

In October 1900 nam de heer J. E. DK MEIJIER , na terugkeer
van de hem opgedragen commissiereis naar Nederland in zake
de geschorste werken in de Solo-vallei (zie vorig verslag, blz.
76), de leiding van het departement der burgerlyke openbare
werken weder in handen.
Hoofdzakelyk in het belang der proefneming met den verkoop
van briquetzout, werd de directeur van onderwüs, eeredienat en
nijverheid in Mei 1900 gemachtigd om eene dienstreis te maken
naar Madura en Probolinggo, terwijl in April jl. eene gelijke
machtiging werd verleend ten einde hem in de gelegenheid te
stellen om , vergezeld van den waarnemenden chef van de afdeeling mynwezen en den inspecteur van den burgerlyken geneeskundigen dienst voor Java en Madura, de Ombilien-kolenmünen
ter Sumatra's Westkust te bezoeken , met het doel om zich door
plaatselijke bezichtiging en bespreking op de hoogte te stellen
van den gang van zaken aldaar.
Ten einde te kunnen voldoen aan het reeds herhaaldelyk geWees- en boedel kamers. Voor elke der vyf wees- en boedelkamers
bleken
verlangen der ingezetenen van Nederlandsch-Indië om
afzonderlyk is in bülage E , sub V, opgenomen een overzicht,
aanwyzende den omvang van het beheer, de ontvangsten ter in kennis te worden gesteld met by de Regeering in overweging
zake van beheerloon en leges, de met de in beheer zünde kapitalen zijnde maatregelen van groot en algemeen belang, is in Maart
gekweekte rente, en de, na aftrek van op de uitzettingen geleden jl. aan de hoofden der departementen van algemeen bestuur opverliezen en gevallen kosten , aan de geadministreerden te goed gedragen de van hen uitgaande voorstellen, welke voor publiceering in aanmerking komen, voor te brengen met eene toegedane rente (over 1900 3'/ 2 pet., tegen 3 3 / 4 pet. over 1899).
, welke voor dadelyke openbaarmaking geschikt is.
Van de by St. 1900 n°. 2C1 getroffen regeling ten aanzien van lichting
Met
het
inventariseeren van de nog onbeschreven stukken in
de overgifte door de weeskamers van onbeheerde nalatenschappen het landsarchief
te Weltevreden , by welke instelvan vreemdelingen aan in Indië gevestigde consulaire ambtenaren ling in 1900 eene(oud-archief)
zeer
omvangryke
verzameling bescheiden uit
werd reeds melding gemaakt in hoofdst. B (blz. 2).
Soerabaija werd ontvangen, werd geregeld voortgegaan.
Het 17de of laatste deel (register) van het „NederlandschIndisch Plakaatboek" zag in 1900 te Batavia het licht, terwül
G. Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
hier te lande de jaargangen 1G41—1642 (in één deel) werden
gepubliceerd van het „Daghregister gehouden in 't casteel Ba§ 1. Algemeene Rekenkamer.
tavia", volgens de in het Rijksarchief berustende origineelen.
Ten aanzien van de onderwerpen, welke als een gevolg van
de vaststelling der nieuwe instructie voor de Algemeene RekenJ. Departement van biiiiieiilaiidsch bestuur.
kamer (St. 1898 n°. 164) alsnog regeling door den GouverneurGeneraal behoefden (zie art. 42 dier instructie), is by ordonnantie
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.
van 22 Augustus 1900 (St. n". 238) bepaald, dat dienaangaande
gehandhaafd blyven de regelingen en voorschriften, welke onder
§ 1. Europeescli bestuur; politie.
de werking der oude instructie (St. 1875 n°. 24) hebben gegolden.
De begrootingsrekening over 1898 werd door de Rekenkamer
overzicht betreffende de tewerkstelling op uit. 1900 van
in Januari 1901 aan de Indische Regeering ingediend, terwyl de Een
controleurs
en adspirant-controleurs bü het biunenlandsch
het college, onder dagteekening van 30 Maart 1901, zijn jaar- bestuur op en buiten
Java en Madura — ook van de boven de
verslag over 1900 uitbracht. Dat over 1899 is in October 1900 formatie in dienst gestelde
— is opgenomen sub I van bijlage G.
(Zitting 1900—1901—121) aan de Staten-Generaal medegedeeld,
tegelijk met het door de Algemeene Rekenkamer hier te lande,
Ten aanzien van de verschillende gewesten valt in deze paramet betrekking tot de in Nederland gevoerde geldelyke admini* graaf het volgende te vermelden.
stratie van Nederlandsch-Indië over 1899 uitgebrachte verslag.
Java en Madura. Door de verdere uitvoering van de in 1899
§ 2. Comptabiliteit.
door het Opperbestuur verleende machtiging (zie vorig verslag ,
Ten einde tegemoet te komen aan de gerezen bezwaren ten blz. 76) kreeg het meerendeel van de wijzigingen in de inrichting
aanzien van de wijze van boekhouding van de algemeene ont- van het biunenlandsch bestuur op Java en Madura gedurende
vangers van 's lands kassen , 'is bij gouv. besluit dd. 24 Februari de tweede helft van 1900 en de eerste maanden van 1901 zyn
1901 n°. 12, door aanvulling van de in 1873 (Bübl. St. n". 2718) beslag. De gewüzigde indeeling der gouvernementslanden in
uitgevaardigde «Voorschriften voor de algemeene ontvangers en gewesten en de daarmede samenhangende maatregelen werden
hulpordonnateurs", uitvoering gegeven aan het denkbeeld tot vastgesteld bü de ordonnantie van 23 December 1900 en het
wederinvoering van het sedert gemeld jaar' niet meer gebruike- gouv. besluit van gelüke dagteekening n°. 1 (St. n os . 334 en 335).
Ingevolge die ordonnantie, welke op 1 Januari 1901 in werking
lÜke kasboek.
De op blz. 89 van het verslag van 1897 bedoelde voorzieningen is getreden, zyn de residentiën Krawang, Tagal, Japara,
in verband met de bij de wet van 13 Juli 1895 (St. n°. 191) met Bagelen en Probolinggo (deze laatste vergroot met eenige van
1 Januari 1896 in sommige artikelen der Indische comptabili- de residentie Bezoeki afgescheiden dessa's) respectievelük toegeteitswet gebrachte wijzigingen kwamen, voor zoover ze door den voegd aan de residentiën Batavia, Pekalongan, Samarang,
Gouverneur-Generaal konden worden getroffen, tot stand bij Kadoe en Pasoeroean , met behoud van laatstbedoelde namen
gouv. besluit van 18 Maart 1901 n". 2 1 , waarbij o. m. eene voor de nieuwe vergroote gewesten, terwül voorts eenige wijziordonnantie (St. 1901 n". 138) is vastgesteld tot herziening van
ing werd gebracht in de grenzen der residentiën Rembang,
de in St. 1875 n°. 25 opgenomen «Regelen voor het administraoérabaya en Kediri. Bij het aangehaald gouv. besluit zyn de
tief beheer voortvloeiende uit de wet van 23 April 1864 (St. betrekkingen van resident en gewestely'k secretaris der opgeheven
n°. 106)", terwyl het Kon. besluit van 4 Augustus 1874 n°. 4 residentiën ingetrokken , zyn de voormalige residentie Krawang
(St. 1875 n°. 23), houdende .Bepalingen omtrent de wyze van en de afdeelingen der overige ingelüfde residentiën, welke
verificatie der ontvangsten in Nederlandsch-Indië en omtrent vroeger rechtstreeks door de betrokken residenten werden be-
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heerd . onder liet bestuur van assistent-residenten gesteld, 1 ) is

de afdeeling Pasoeroeau van het gelijknamig gewest, waarvoor

reeds tijdelijk, in overeenstemming met het reorganisatieplan,
een assistent-resident was toegestaan, definitief onttrokken aan
het rechtstreeksch hestuur van den resident van Pasoeroeau,
is bepaald dat de zetel van het gewestelijk bestuur in de vergroote residentiën Batavia, Sainarang, Pasoeroeau en Ivadoe
respectievelijk gevestigd blijft te Batavia , Sainarang, i'asoeroean
en Magelang, en is als hoofdplaats der vergroote residentie

Pekalongan voorloopig Pekalongan aangewezen. Voor zooveel
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lijken aard; voor zooeer zij definitief waren, werden zij vastgesteld bg St. 1900 n<>*. 306 en 307 en 1901 n°. 33.
Si/matras Wmlkutt. De ontworpen reorganisatie van het
Europeesch bestuur in dit gewest (verg. vorig verslag, blz. 79)
bleef in Indië nog in behandeling.
Aan den assistent"resident van de afdeeling Siboga der residentie Tapanoli werd, ter verlichting van zijne taak, voorshanda bij wijze van tijdelijken maatregel, eeu controleur toegeroegd ten behoeve van het bestuur over de onderafdeeling
Siboga en Ommelanden, aan wien tevens het bestuur over de
naburige onderafdeeling Batang Taro-districten is opgedragen .
waardoor de maatregel niet met eene uitbreiding van het
controleurs-personeel gepaard behoefde te gaan (gouv. besluit
van 21 Maart 1901 n°. 32).
Aangezien de in de afdeeling Padang Lawas en in de onderafdeeliugen Toba eu Siliudong der residentie Tapanoli in dienst
zijnde mandoor-oppassers en oppassers tot dusver steeds als
gewapende politiedieuaren werden beschouwd, gekleed en bewapend , kwam het wenschelijk voor hen ook als zoodanig aan
te stellen , waartoe bij gouv. besluit dd. 5 October 1900 n°. 10
(St. n°. 262) werd overgegaan. Voor enkele nadere bepalingen
ten aanzien van deze drie korpsen zie St. 1901 n°. 192.
Van de indienststelling op tijdelijken voet van een korps
gewapende politiedieuaren ten behoeve van de Mentawei-eilanden
werd reeds melding gemaakt op blz. 26.

laatstgenoemd gewest betreft, werd het, uu de betrokken resident een maal ter hoofdplaats Pekalongan gevestigd was, raad*
zaam geoordeeld eerst na zijn defungeeren eene definitieve beslissing te nemen nopens de vraag of aau Tagal als gewestelijke
hoofdplaats de voorkeur ware te geven. Voorts zijn bij liet gemelde gouv. besluit de inkomsten der residenten op Java en
Madura nader vastgesteld , is het noodige bepaald met betrekking
tot het personeel, enz. voor de residentie" en assistent-residentiekantoren in de vergroote gewesten en zijn eindelijk eenige
speciale voorzieningen getroffen ten aanzien van de tijdelijke
tewerkstelling van het personeel op de residentiekantoren iu de
opgeheven gewesten , voor zoover het niet dadelijk in andere
betrekkingen mocht kunnen worden geplaatst.
De verdere voorgenomen veranderingen in de administratieve
indeeling van Java en Madura en de daarmede verband houdende
regelingen — waaronder ook eene gewijzigde formatie van het
inlandsen bestuurspersoneel — kwamen reeds tot stand voor de
Bmkotlen. Daar met de beschikbare politiemiddelen in dit
residentiën Bantam, Llembang, Madura, Madioen , Banjoemaa,
Cheribon, Kediri en Bezoeki (St. 11*00 n»<. 223, 230, 230. 306 gewest niet langer kon worden vol-staan, werd het korps ge(gewijzigd bij S t 1001 n°. 197), 308 en 310 en 1001 n"\ 50 en wapende politiedieuaren versterkt (St. 1901 n°. 52).
120), zoomede voor de vergroote residentiën Batavia, Pekalongan ,
Palembaiig. In verband met de politieke verwikkelingen in
Pasoeroeau en K'adoe (St. 1901 n"s. 6 3 , 68, 85 en 235), nadat
eerst bij St. 1900 n°. 218 was bepaald, dat de vroeger bij het rijk Djambi werden ten behoeve van dit gewest tijdelijk
gesteld (gouv.
ordonnantie vastgestelde indeeling voor iedere residentie zou twee controleurs boven de formatie in dienst os
vervallen met ingang van het tijdstip, waarop zij voor dat ge- besluiten dd. 15 Januari en 21 Februari 1901 n . 20 en 36),
west door eene andere , door den Gouverneur-Generaal hg' besluit namelijk één om den resident behulpzaam te zyu in de behanvast te stellen iudeeling zou zijn vervangen. Wat de residentie deling van verschillende belangrijke aangelegenheden en de
Bezoeki betreft, werd de standplaats van den resident verlegd andere om te worden toegevoegd aan den controleur-politiek
van Bezoeki naar Bondowosso , en werd de afdeeling Bezoeki agent te Djambi.
samengesmolten met de afdeeling Bondowosso, welke niet meer
Ouslfnisl van Sumatra. Met het onderzoek naar de toestanden
onder liet bestuur van een assistent-resident, doch rechtstreeks
en verhoudingen in de liokkan-streken is bij gouv. besluit van
onder dat van den resident werd geplaatst. -)
De mede in het reorganisatieplan begrepen ontheffing van de 22 November 1000 n". 22, bij wijze van tijdelyken maatregel,
assistent-residenten van de bij betrekkingen van algemeen ont- een boven de formatie te voeren controleur belast (zie blz. 25).
vauger van 's lands kas en van vendumeester werd ten opzichte Voorts werd bij gouv. besluit dd. 7 Mei 1901 n°. 6 , eveneens
van de meeste hunner geregeld bij gouv. besluit dd. 16 Maart op tijdelijken voet, een controleur in dienst gesteld, metTebing
1001 n". 7 (St. n . 136). Verg. daaromtrent overigens hoofdst. Tinggi (afdeeling Bengkalis) als standplaats, tot voorziening in
de gebleken behoefte aan beter bestnurstoezicht op de in die
M, afd. I , § 2.
Met uitzondering van een enkel gewest (Baujoeina's), zijn thans afdeeling gedreven Chineesche houtkapperijen of zoogenaamde
in alle residentiën op Java en Madura, waar volgens de be- panglongs (zie blz. 1). *) Aan dien controleur is een Chineesch
stuursreorganisate de functiën van gewestelijk secretaris door schrijver , tevens tolk , toegevoegd.
In verband met de opheffing van de militaire bezetting van
een assistent-resident moeten worden vervuld, definitief assistentBengkalis werd het korps gewapende politiedieuaren voor de
resident-secretarissen benoemd.
Eene nadere regeling met betrekking tot het personeel van Oostkust van Sumatra (zie St. 18^7 u°. 21 , juncto St. 1900
inlandsche schrijvers bij de residenten , niet het bestuur eener n°. 64), voorshands tijdelijk, versterkt (gouv. besluit dd. 10
afdeeling belaste assistent-residenten , controleurs belast met het October 1900 u°. 11).
toezicht over eene coutröle-afdeelinu en controleurs voor de politie
Aljeh en onderhooriahedm. De sedert 1S99, bij wijze van proef,
werd vastgesteld bij gouv. besluit dd. 17 Augustus 1900 n'. 10
onvervuld gebleven betrekking van waterschout te OeleëLheuë
(St. n'. 230).
Ten behoeve van de belangrijke contróle-afdeeling Poerwakarta werd ingetrokken (St. 1900 n°. 199).
(afdeeling Krawaug der residentie Batavia), voor welke bij het
Zitidcr- on Ootlerafdeeling van Bomen. Van de tijdelijke indienstreorganisatieplan ten onrechte op een adspirant-controleur in
stede van op een controleur is gerekend, werd bij gouv. besluit stelling van controleurs ten behoeve van het landschap Pasir
dd. 17 Januari 1001 n . 30, bij wijze van tijdelijken maatregel, en van de onderafdeeling Koetei, zoomede van de verplaatsing
een controleur boven de formatie in dienst gesteld , tegen ver- van de standplaats van den controleur der tijdelijke afdeeling
Boven-Mahakkain van Tepoeb naar Long Iram, is reeds melding
mindering van het aantal adspirant-controleurs met één.
gemaakt op blz. 33.
Ten opzichte van enkele gewesten vaii Java en Madura werden
Het aantal adspirant-confroleurs op de buitenbezittingen werd
maatregeien genomen tot uitbreiding of verbetering , dan wel (St. 1901 u'. 28) definitief vermeerderd met den in 1900 boven
inkrimping der politiemiddelen, waarvan sommige van tijde- de formatie aan den resident toegevoegden ambtenaar van dien
rang (zie vorig verslag , blz. 80).
'i Op de hoofdplaatsen der opgeheven g»»w?sten was te voren hrt plaatselijk
Bij gouv. besluit dd. 6 December 11*00 n*. 44 is de resident
iirsiiuir reeds l>ü wijze van tijdelijken maatregel aan assistent-residenten opgedragen, terwijl de in de residentsbetrekkingen ontstane vacatures onvervuld gemachtigd om ten behoeve van particuliere ondernemingen voor
waren gelaten. Voor Krawang en Japara waren assistent-residenten als waar- mijnbouwkuudige opsporingen en mgnontginning in zijn gewest
nemende residenten aangewezen, terwijl '""t '"'' bestuur van de drie overige indien hem zulks noodig voorkomt en daartoe door belanggewesten i|)<lelUk warm beitst <!• hoofden van gewesteljk bestnur d>r re»i- hebbenden het verzoek wordt gedaan , over te gaan tot de aandentien, waarraeJe die gewesten moesten worden vereenlgd.
Ji !)• betrekking van assistent-resident van Bondowosso wasreedste voren
onvervuld gelaten.
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Tijdens liet afdrukken van het eerste vel van dit verslag was de ge-

nomen maatregel ten opzichte van de panglongi hier te lande nog niet bekend.
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Tevens werden bij het besluit van 10 Augustus 1900 de
inkomsten der patihs , zoo op als buiten de regentschapshoofdplaatsen , zoomede de bezoldiging der districtsschrijvers in de
districten, welke ambtshalve! door een patih worden bestuurd,
t/Cêlëbei en onderhoorighiden, Aan den controleur der onderaf- nader geregeld. Met aanvulling in zoover van dat besluit werd
deeling Tello I'arangloë (afdeeling Makasser) werd, in stede van voorts (gouv. besluit dd. 20 Maart 1901 n'. 8) bepaald, dat de
Tello, de kampong Boeloe Koking als standplaats aangewezen op de regeutschapshoofdplaatscn bescheiden districtshoofden ,
voor zoover zij thans eene hoogere bezoldiging dan f 200 's maands
(St. 11)00 o0. 311).
genieten, ook by verandering van standplaats die hoogere beMenado. De sedert Januari 1898, eerst te Kwandangeu later zoldiging behouden , tenzij zij wegens tekortkomingen in den
te Soemalata gevestigile tijdelijke adspirant-coutroleur voor het dienst mochten worden overgeplaatst.
In verband met de omstandigheid, dat Tagal' Patti, Probodistrict Kwandang der afdeeling Gorontalo (zie het verslag van
l&'.iS, blz. 58, en dat van 1900, bis. 81) werd , evenals het hem linggo en Poerworedjo ophielden gewestelijke hoofdplaatsen te
toegevoegde korps gewapende politiedienaren, definitief in dienst zijn , werden de bezoldigingen van de aldaar bescheiden regenten
gesteld (St. 1901 n°. 95). Nadere bepalingen ten aanzien van teruggebracht tot die der overige, niet op zoodanige hoofddat uit Christen-inlanders gevormde korps zijn vastgesteld bij plaatsen gevestigde titularissen (St. 1900 n". 335). Ten einde de
tegenwoordige functionarissen te Tagal, Patti en Poerworedjo
St. 1901 n°. 227.
Omtrent de tijdelijke indienststelling van een controleur boven niet in inkomsten te doen achteruitgaan , werd echter bepaald,
de formatie en van een korps gewapende politiedienaren ten dat zij tot aan hun defungeeren eene voor pensioen medetellende
behoeve van de landschappen gelegen tusschen de Minahassa personeele toelage2 van f 100 's maands boven bedoelde bezoldiging
en de afdeeling Gorontalo, en speciaal voor Bolaug Mongondo, zullen genieten. ) Daarentegen werd, als gevolg van de verhefling van Bondowosso tot bestuurszetel der residentie Bezoeki,
zie blz. 35.
De controleur ten behoeve van de aanrakingen met de zelf- de bezoldiging van den regent aldaar — wiens regentschap
besturende landschappen aan de Tomini-bocht kreeg de beschik- tevens vergroot werd met het gebied van het regentschap Bezoeki,
waar de betrekking van regent, by' ontstentenis van nakomelinking over een Boegineeschen tolk (St. 1901 n°. 100).
gen der oude regentenfamilie , reeds sedert geruimen tijd onverTonale en onderhoorigheden. In verband, met de omstandigheid, vuld was — met f 100 's maands verhoogd (St. 1901 n". 120).
Aangezien eene bezoldiging van f 10 's maands voor de by
dat het gebied der afdeeling Banggaai voor één posthouder veel
te uitgestrekt is gebleken , is die afdeeling gesplitst in de afdee- St. 19Ö0 n°. 97 in dienst gestelde onderdistrictsschrijvers ontoeliugen Banggaai, bestaande uit het landschap van dien naam , reikend moest worden geacht, werd hunne bezoldiging, zoomede
en Tomboekoe , bestaande uit de landschappen Tomboekoe en die der hulpschrijvers bij de patih's in de gonvernementslandeu
Tomori (St. 1900 n". 258), en het beheer over laatstgenoemde op Java en Madura by gouv. besluit van 11 Januari 1901 n°. 6
afdeeling opgedragen aan een afzonderlijken, voorshands op (St. n . 27) met f 5 's maands verhoogd.
Zoowel in verband met de opheffing van enkele landskassen
tijdelijkeu voet in dienst gestelden posthouder, met standplaats
en de aanstelling van afzonderlijke algemeene ontvangersSakitta in Tomboekoe.
In Mei jl. i s . met wijziging in zoover van den in Juni 1900 vendumeester op sommige plaatsen , als met de in § 1 vermelde
genomen maatregel (zie noot l op blz. 41 van 't vorig verslag), nieuwe administratieve iudeeling van sommige gewesten , werden
bepaald , dat ten behoeve van elke der afdeeliugen Noord-Nieuw- verschillende maatregelen genomen ten aanzien van de betrekGuinea en West- en Zuid-Nieuw-Guinea tijdelijk boven de kingen van onder-collecteur en hulp-ondercollecteur.
In afwachting van de vaststelling van eene nieuwe administraformatie in dienst wordt gesteld een controleur of' adspirantcontroleur. Hiertoe werd overgegaan ten einde de op Nieuw- tieve indeeling der residentie Preanger Regentschappen i s , in
Guinea geplaatste adspirant-controleurs, na gebleken buiten- hoofdzaak om den wedono van het district Tjilokotot in zijn
gewone geschiktheid voor dien eigenaardigen werkkring. ook zeer drukken werkkring te kunnen doen bijstaan door een
na hunne bevordering tot controleur duarvoor te kunnen behouden. assistent-wedono, niet ingang van 1 Mei 1901 eene nieuwe
verdeeling van dat district in onderdistricten tot stand gebracht
J
Bali en Lombol;. De overbrenging met 1 April 1901 van de (St. 1901 n . 154).
Nopens de in 1900 plaats gehad hebbende samenvoeging en
hoofdplaats der afdeeling Lombok van Ampenan naar Mataram
splitsing van dessa's op Java en Madura komen opgaven voor
(St. 1901 if. (50) werd reeds vermeld op blz. 39.
in tabel II van bijlage G.
§ 2. Iiiluiitlscli bestuur.
SumatraI'J Westkust. In de onderafdeeling Batang Taro-districten
Jura en Madura. Van de ter verdere invoering van de reorga- van de afdeeling Siboga der residentie Tapanoli werden twee
nisatie van het binnenlandsch bestuur tot stand gekumen nieuwe koeria's tot eene enkele vereenigd eu , als gevolg daarvan , de
administratieve indeeling van een aantal gewesteu en de daar- formatie van de inlandschc hoofden in dat gewest nader gemede verband houdende wijzigingen in de formatie van het wijzigd (St. 1901 n". 94).
inlandsch bestuurspersoneel werd reeds gewag gemaakt in § 1.
Nadat by gouv. besluit van 10 Augustus 1900 n . 2 (St. n .
§ 3. Bestuur over vreemde oosterlingen.
220) in beginsel was vastgesteld dat, naarmate de omstandigheden zulks toelaten , in de gouverueraentslanden op Java en
Ten aanzien van het Chineesch bestuur te Probolinggo werd
Madura de functiën van districtshoofd in de districten waarin bepaald dat het in plaats van als tot dusver uit een kapitein ,
eene regentschapshoofdplaats gelegen i s , ambtshalve zullen voortaan zal bestaan uit een luitenant (St. 1900 n . 330).
worden opgedragen aan den aldaar gevestigden patili (zie blz. 77
Met het oog op het toenemend aantal Chineezen te Sigli
van het vorig verslag) '), kwam achtereenvolgens de combinatie (Atjeh en onderhoorigheden) werd aldaar een luitenant van die
der betrekkingen van patih en wedono-kotta in 27 regentschappen natie aangesteld (St. 1901 n°. 129).
tot stand. Met toepassing van de in het aangehaalde besluit
In het belang van de ontwikkeling van den handel ter af'vervatte bepaling, dat, indien bijzondere omstandigheden zulks deelingshoofdplaaia Kroë (residentie Benkoelen) is die plaats
noodzakelijk maken , tijdelijke voorzieningen ten behoeve van opgenomen onder de plaatsen waar wijken van Chineezen mogen
het bestuur over de bedoelde districten kunnen worden getroffen, zijn (St. 1901 n°. 112).
werden, bij de opdracht der functiën van wedono ter regentDoor den resident van Cheribon werden de verplichtingen
schapshoofdplaats , aan de patihs te Koedoes (Samarang) en van de in dat gewest aangestelde hoofden der vreemde oosterTagal (Pekalongan) tijdelijk assistent-wedono's aan hen toege- lingen bij instructie geregeld (Jav. Cour. dd. 11 December 1900).
voegd ten behoeve van het bestuur over die ouderdistrieten ,
Aangezien de resultaten van het in 1892 bevolen en in 1894
welke anders rechtstreeks door die patihs zouden moeten worden beëindigde onderzoek naar den oeconomischen toestand der
beheerd (gouv. besluiten van 8 November en 25 December 1900 vreemde oosterlingen op Java eu Madura (zie laatstelyk het
n'>s.27 en 4).
verslag van 1897, blz. 92 93) niet toelieten daarop alleen de
voorgenomen herziening van de op die klasse van ingezetenen
stelling van een voldoend getal door die ondernemingen te
bezoldigen politicoppassers, die aan de betrokken plaatselijke
ambtenaren worden toegevoegd.

') liet district van het regentschap Soekapoera (Preanger Regentschappen
waarin de rcgentsehipsh >oldplaats Manondja j a ligt, werd voorsHan is van de
toepassing van dezen maatregel uitgesloten.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.

') Een dergelijke maatregel was n u t noodig voor den nieuw rpgetrerton
regent van I'ro!)olinggo , die op de nader vastgestelde bezoldiging U benoemd.
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toepasselijke staats- en adiuinistratief-rechtelijke verordeningen
te baseeren , werd besloten die herziening Isngi partieelen weg
te doen plaats hebben , als gevolg waarvan in de eerste plaats
nieuwe bepalingen op het vereenigen van vreemde oosterlingen
in wijken werden voorbereid. In December 1900 is de Gouver-

nenr-öeneraal door het Opperbeitnur gemachtigd om bij de
vaststelling van die bepalingen — en te zijner tijd ook van
dergelijke voorschriften voor de buiten bezittingen — de t h a n s
vigeerende, na bekomen Koninklijke machtiging ') uitgevaardigde
ordonnantie in St. 18GG n . 5 7 , j u n c t o 1871 n". 145 en 1885
n". l u t ) , in te trekken.

§ 4. Gewestelijke communicatie" en poHtiêvaartuigtn.
l i e t op blz. 81 van het vorig verslag genoemde nieuwe stoomj a c h t [da kwam in den loop van 1900 gereed en werd onder
beheer gesteld van den controleur van Bajan (afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh). De formatie van het personeel en de
verdere uitgaven ten behoeve van dat vaartuig werden vastgesteld bij gouv. besluit dd. 18 October 1900 n°. 28 (St. n". 276),
bij welk besluit dit onderwerp ook voor alle andere op dat tijdstip in dienst zijnde gewestelijke vaartuigen opnieuw werd geregeld.
De teii behoeve van de controleurs te Sampit en Kotta Iiaroe
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en van dien te Paleleh
(noordkust van Celebes) bestelde vaartuigen , waaraan sedert de
namen Selatan en Paleleh zijn g e g e v e n , zijn nog in a a n b o u w ,
het eerste te Singapore , het tweede bij het marine-etablissement
t e Soerabaija. Het voor de bestuursvestiging in de Boven-Mah a k k a m (Centraal-Borneo) te Singapore gebouwde stoomvaartuig
Mahakkam kwam in Februari 1901 gereed, doch neemt voorloopig den dienst waar voor het in Indragiri (Riouw en
onderhoorigheden) gestationneerde stoomjacht Batang
Kwantan,
dat herstellingen moet ondergaan. De regeling van de uitgaven
voor de genoemde drie stootnvaartuigen geschiedde bij St. 1900
n«*. 198 en 265.
In April j l . is machtiging verleend voor den aanbouw te
Singapore van een stoomvaartuig voor de bezetting van Koeala
Simpang en den controleur van ï a m i a n g (Oostkust van S u m a t r a ) ,
voor welk vaartuig het noodige personeel in dienst is gesteld
bij gouv. besluit dd. 30 April 1901 i r . 8 (St, i r . 186), tegen
i n t r e k k i n g van het bij St. 1887 n°. 21 toegestaan personeel, enz.
voor de vroegere gewestelijke vaartuigen voor Langkat en Tamiang.
De aanschaffing van een tweetal stoom vaartuigen , het eerste
ter vervanging van de ter Sumatra's Oostkust in gebruik geweest zijnde stoomjachten Langkat en Slumal, welke respectievelijk
in 1894 en 1898 werden afgekeurd en verkocht, en het andere
ten behoeve van de bekruising van het kustgebied van Djambi
en de communicatie tusseben Palembang en Djambi, is in voorbereiding.
Aan de voor het politietoezicht op het Tob;;-meer (residentie
Tapanoli) gebezigde alurainium-boot Koningin Wilhelmina, welker
zeewaardigheid te wenschen overliet, werden eenige verbeteringen
a a n g e b r a c h t , die de hoop doen koesteren dat het vaartuig uu
zal blijken te voldoen.
Eene lijst van de op uit. 1900 in dienst zijnde gewestelijke
vaartuigen komt voor op blz. V->[ [35 van deel I van den Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Iudië voor L901.
«; 5.
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ring genomen maatregelen met, het doel om zooveel doenlijk
tegemoet te komen aan het streven van het Surinaainsehe Bestuur
om de kosten van aanvoer der .lavaansehe emigranten te verminderen (zie vorig verslag, blz. 81/82) z\jn sedert nog gevolgd
door een tweetal a n d e r e , beide betrekking hebbende op het
geneeskundig onderzoek der e m i g r a n t e n ; zie d a a r o m t r e n t St.
1900 n". 28:; en 1901 n°. 58.
T o t het werven in Nederlandsch-Indië van inlanders voor
bet verrichten van arbeid in vreemde landen werden in het
tijdvak 1 Juli 19(10—30 J u n i 1901, met dispensatie van het
daartegen bij St. 1887 n". 8 uitgevaardigd verbod, drie vergunn i n g e n verleend (gouv. besluiten van 11 en 20 Juli en 11
Augustus 1900 n0fi. 16, 2 en 15), namelijk de reeds op blz. 82
van het vorig verslag vermelde voor Kéunion en Nieuw-Caledouië
en één voor de werving van ten hoogste 100 inlanders van
J a v a ten behoeve van de „Mourilyan Sugar P l a n t a t i o n " in
Noord-Queensland (Australië). De voorwaarden waaronder die
vergunningen werden verleend zijn opgenomen in de Jav. Cour.
van 20 en 27 Juli en 24 Augustus 1900.
Aan den Britschen consul te Batavia werd , n a a r aanleiding
van door hem gevraagde i n l i c h t i n g e n , medegedeeld, dat eventueele verzoeken om vergunning tot de werving van Javaansche
koelies voor het verrichten van arbeid op voor de paarlvisscherij
gebezigde vaartuigen , toebehoorende aan in Queensland en in
Britsen Nieuw-Guinea gevestigde reederijen, zoomede ten behoeve
van in laatstgenoemde kolonie en in Natal gelegen landbouwondernemingeu , niet zullen worden ingewilligd , in verband met
het aangenomen beginsel om aan de emigratie van inboorlingen
uit Xederlandsch-Indië geen verdere uitbreiding te geven , doch
h a a r te beperken tot de s t r e k e n , waarheen reeds eene vrij geregelde emigratie plaats heeft.
Straatverlichting.
Op blz. 83 van het vorig verslag werd reeds
met een enkel woord melding gemaakt van door de NederlaudschIndische Gasmaatschappij te Jlotterdam gedane stappen om de
b e s t a a n d e , respectievelijk van 1859, 1877 en 1896 dateerende
concessies voor verlichting met gas van de hoofdplaatsen Batavia,
Soerabaija en Samarang door nieuwe te vervangen , hetgeen
vooral daarom wenschelijk scheen omdat die concessies aanleiding gaven tot verschil van meening ten aanzien van de rechten
en verplichtingen der betrokken partijen. De met de Maatschappij
gevoerde onderhandelingen hebben sedert geleid tot het gouv.
besluit van 12 Februari 1901 n . 2 3 , waarbij aan de Maatschappij
eene n i e u w e , tot 1 J a n u a r i 1920 loopende concessie is verleend,
w e l k e , behalve de verlichting vau de genoemde drie hoofdplaatg e n . ook die van de afdeelingshoofdplaats Buitenzorg omvat.
De Maatschappij zal . wat Samarang betreft, uiterlijk binnen ëén
jaar e n . wat Buitenzorg a a n g a a t , binnen anderhalf j a a r na de
dagteekening der concessie, gereed moeten zijn om het noodige
gas te leveren, terwijl de Regeering zich heeft verbonden o m ,
behalve voor de thans reeds met gas verlichte srouvernement.sgebouwen en inrichtingen , waarvan de verlichting op 's lands
kosten geschiedt, ook v o o r d e verlichting van het k r a n k z i n n i g e n gesticht te Buitenzorg gebruik te maken van gas. Voor alle
overige bijzonderheden zij verwezen naar de by het aangehaalde
gouv. besluit behoorende concessie-voorwaarden, welke zijn opgenomen in de Jav. Cour. van 22 Februari 1901.
Grenzen van gewestelijke en afdeelingshoofdplaal$en. Bij St. 1900
n". 2 0 ' en 1901 n01*. 1 0 8 , lb5 en 189 werden de grenzen g e wijzigd van de afdeelingshoofdplaatsen Tjiamis ( C h e r i b o n ) ,
Klatten (Soerakarta) en P a n d e g l a n g (Bantam) en van de district—
hoofdplaats Soengeiliat (Banka).

Emigratie van inboorlingen naar builen Nederlandsch-Indiê. De
transporten van Javanen naar Suriname waren, zooals verwacht
werd (zie vorig verslag, blz. £2) in 1900 bijzonder talrijk. In
't geheel werden door de Factorij der Nederlandsche E a n d e l I I . PrBSOOÏTUJKE DIEH8TKH.
maatschappü te Batavia, als agent voor deze emigratie, op *U-n
voet van art 1 1 . sub U der ordonnantie van 10 April Lï
§ I. Java rn Madura.
(St. :i . 72), d. i. per Nederlandse!) stoomschip via N e d e r l a n d ,
in II transporten 978 mannen en 885 vrouwen, benevens 55 ]
De op blz 88 van het vorig verslag bedoel Ie voorstellen met
kinderen beneden ld jaar verscheept. Onderweg deserteerden 2
m a n n e n , overleden 2 andere en moest 1 vrouw wegen: ziekte I b e t r e k k i n g tot de tweede vnfjaariyksche herziening d e r h e e r e n ditnstregeling voor de residentie Kadoe hebben geleid tot de
t.- Padang worden achtergelaten.
De reeds in de eerste helft van 1C0" door de Indische Iïegee- I vaststelling van eene op 1 September 1901 in w e r k i n g getreden
nieuwe regeling voor de sedert 1 J a n u a r i 1901 vereenigde gewesten Kadoe en Bagelen (St. 19 •! n". 204), waartoe te eerder
') Deze, !, ewd onnoodige, machtiging werd indertijd verleend omdat kou worden overgegaan omdat de bestaande regelingen voor
het e
.
witkfn-ordonnantie van 1866, deel uitmaakte van bet concept
eener ordonnantie op dc- toelating rn vestiging van vreemde oosterlingen Kadoe (St. 1894 n°. 282) en Bagelen (St. 1695 ;i . ISo) slechts
(fst. 1866 n". 66), voor de vaststelling waarvan de Koninklijke machtiging i op een /.eer ondergeschikt punt (ten aanzien van de vr\jstellin\\ i'-l no idig was.
| van elkaar afweken. H e t voornaamste onderscheid tusschen
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de nieuwe en de ingetrokken regelingen bestaat hierin, <"at
liet tot «lusver gehuldigde beginsel ren halve en meervoudige
dienstplichtigheid is vervallen. Overigens is de nieuwe regeling,
behoudens enkele verschillen van ondergeschikt belang, gelijkluidend aan de in 1898 voor een aantal andere gewesten uitgevaardigde ordonnantiè'n (/ie het verslag van 1899, blz. 88).
Nieuwe voorschriften ter uitvoering werden vastgesteld bij gouw
besluit van 24 Mei 1901 n°. 17.
Aangezien bet hoofdgeld daartoe voldoende ruimte bleek te
laten , werd ten opzichte van de residentie Kediri een dergeïyke maatregel genomen als die, welke reeds in een aantal
andere gewesten met goed gevolg wordt toegepast (verg. vorig
v e r s l a g , blz. 8.5), de vervanging namelijk van de diensten voor
h e t bezetten van wachthuizen door eene zoogenaamde ambulante
bewaking (St. 1900 n°. 272), en werden in de afdeeling Banjoewangl der residentie Bozoeki de diensten voor het aanleggen,
herstellen en onderhouden van bruggen en duikers gelegen in
de groote post- en binnenwegen buiten de afdeelingshoofdplaats
afgeschaft (St. 1900 n". 222), een en ander niet i n g a n g van
1 J a n u a r i 1901.
De in 1809 in Tagal aangevangen proef om aan de heerendienstplichtigen, die op verren afstand van het werk w o n e n ,
gelegenheid te geven om eenige dagen achtereen bij of op het
werk te blijven, tegen eene geldelijke tegemoetkoming voorliet
meer door hen gepresteerde w e r k , werd in 1000 voortgezet bij
de irrigatiewerken in de afdeeling Brebes en bij het verruimen
van de Waloeh-rivier in de afdeeling Pamalang. Omtrent de
daarmede verkregen uitkomsten werd nog geen bericht outvangen ; alleen is gemeld dat de tegemoetkoming in 't geheel
aan 24 003 heerendienstplichtigen werd uitgekeerd.
Volgens de gehouden aanteekeningen omtrent de in de gouvernenientsresidentié'n door de inlandsche bevolking (buiten die
op de particuliere landerijen) in heerendienst gepresteerde dagdiensteu zouden gedurende 1900 voor gewone heerendienstwerken 18 700 3i/0 en (in 0 gewesten) voor aanleg van irrigatiewerken (in de Preanger Regentschappen tevens voor wegen)
004 150 dagdiensten zijn verricht, welke totalen over 1800 respectievelijk ten getale van 20 437 800 en Ö76000 waren aangeteekend. Buiten de diensten voor aanleg van irrigatiewerken . werden in 7 gewesten of gedeelten van gewesten 402 627 dagdiensten
m é é r , en in 10 andere 2 200 187 dagdiensten minder gepresteerd
dan in 1809, welke verschillen kortelijk zijn toegelicht in noot
e van bijlage II , bevattende het gewone gespecificeerde overzicht der vorderbare en der gepresteerde dagdiensten van heerendienstplichtigen. Oe gehouden aanteekeningen (die , evenals de
h e e r e n d i e n s t o r d o n n a n t i ë n , geen betrekking hebben op de des-adiensten) doen zien dut gemiddeld over alle data'* van b e t gebied,
waarvoor elke der ordonnantiën is uitgevaardigd, per heerendieuxtplichtige gedurende 1900 zouden gevorderd zijn (zelfs
wanneer de hiervóór bedoelde901150dagdiensten voor irrigatiewerken . e n / , worden medegerekend) in 2 dier kringen niet
meer dau 1 of iets meer dan l d a g d i e n s t , in 3 alechts 3 a 4
dagdiensten en in 8 andere ."> a 0 , terwijl dit gemiddelde voor
de 10 overige gewesten of gedeelten van gewesten bedroeg 6 ;':
7 , 7 a 8 , 9 a |o en in a 11 . en zulks respectievelijk in 1 , 2,
5 en 2 der betrokken kringen.
Ook in 1900 w e r d . overal waar dit mogelijk bleek, van bestuurswege getracht den heerendienstarbeid der bevolking zooveel
doenlijk te verlichten.
Plaatsvervanging en afkoop (zoowel in geld als in producten)
van heerendiensten kwamen ook in 1900 weder veelvuldig en
onder allerlei vormen v o o r , voornamelijk bij de wachtdiensten
en de diensten ten behoeve van de wegen.
Gevallen van verzwijgen of r a n onwettige vrijstelling van
heerendienstplichtigen werden geconstateerd in 7 gewesten.
Onwettige vordering van heerendiensten kwam voorin Renlbang
en Madioen . en gaf in laatstgenoemd gewest aanleiding tot
strafrechterlijke vervolging of ontslag van de betrokken dessa*
hoofden.
Omtrent de werking i]or regelingen betreffende de pantjènen dessapojitie-diensten zijn over 1900 slechts weinig byzonderheden gemeld. Evenals in 1899 werden in Tagal en .lapara de
dessaregelingen oer mtroleerd lij hel onderzoek" van dessaklacbten,
bij dessaverkiezingen of bij belastiugverificatiën. Overigens b
men in J a p a r a de op blz. 84 van het voriur verslag vermelde
maal
I
n en ging men in Kadee voort met het
brengen van v rmindering in de pantjèn- en dessapolitie-dienstën
door het vereenigen van talrijke kleine dessa's. In K r a w a n g ,
B izoeki en Madurn kwam afkoop van gemeentediensten, hetzij
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door betaling van eene g e l d s o m , hetzij door levering van zekere
hoeveelheid padi of djagong , veel voor, terwijl in Hagelen de
gemeentediensten gewoonljjk te samen met de beerendiensten
werden afgekocht. Misbruik van pantjèndiensten, door het
vorderen van andere diensten dan die voor de h u i s h o u d i n g ,
zooraede het eischen van meer dan het vastgestelde aantal
p a n t j è n s , werd geconstateerd in Rembang en .Madioen.')

Nopens de opbrengst over 1900 — en de daaraan gegeven bei t e m m i n g — van het door de heerendienstpliohtige bevolking
in degouvernementsresidentiën (uitgenomen de residentie Batavia
en de elders gelegen particuliere landerijen) verschuldigde hoofdgeld , als equivalent voor afgeschafte heerendiensten . zijn de
gebruikelijke opgaven verzameld in bijlage J. Daaruit blijkt,
dat de aanslag in het hoofdgeld over 1900 bedroeg f 3 343 090,
welk bedrag vóór het einde van het j a a r , op f 175 n a . geheel
l was aangezuiverd, zoodat, na aftrek van de aan de dessahoofden
toekomende-8 pet. collecteloou , zuiver beschikbaar was f 3 070 034.
Van dit bedrag werd uitgegeven (of toegestaan) voor het doen
verrichten in vrijen arbeid van de in 1882 en later definitief
afgeschafte diensten f 2 754 9 3 0 , zoodat overbleef f 321 104.
Uit dit overschot, zoomede uit de f 4 0 0 000 by de Indische
begrooting voor 1900 (art. 121) beschikbaar gesteld u i t d e o v e r schotten van het hoofdgeld van vroegere jaren , werd weder in
de eerste plaats geput (tot een bedrag van f 39 784) voor het
doen verrichten in vrijen arbeid , daar waar deze diensten nog
niet definitief afgeschaft waren , d. i. in de Preanger Wegentschappen , en in de afdeelingen Bawean (Soeraban'a) en Banjoewangi (Bezoeki), van den koeliearbeid aan bruggen en duikers
in heerendienstwegen buiten de hoofdplaatsen van gewesten en
afdeelingen ; wijders voor het bestrijden van de uitgaven wegens
koelieloonen voor werken aan wegen en waterwerken , welker
uitvoering bij speciale beschikkingen in d a g h u u r was toegestaan,
zoomede van de geldelijke tegemoetkoming in bijzondere g e vallen verleend aan tewerkgestelde heerendienstplichtigen , welke
loonen en tegemoetkomingen eene uitgaat vorderden van f 1 2 1 3 2 2 .
i; 2.

Builênbtzittingen.

De cijfers betreffende 1900 o m t r e n t het aantal der heerendienstphehtigen in de gewesten der buitenbezittingen waar
I voorloopige of definitieve heerendienstregelingen w e r k e n , en
omtrent den aard en den omvang van den door hen gepresi teerden arbeid (buiten dien wegens gemeentelijke diensten) zijn,
! zooals gebruikelijk, opgenomen in eene bijlage (K) van dit
verslag, uitgezonderd wat betreft de residentiën P a l e m b a n g ,
Amboina en Mali en L o m b o k , de assistent-residentie Billiton
en de afdeeling Gcrontalo der residentie Menado, van waar de
opgaven nog niet waren ingekomen. (In de residentiën Kiouw
; en onderhoorigheden, Westerafdeeling van Borneo, T e r n a t e e n
onderhoorigheden en Timor en onderhoorigbeden . zoomede in
de afdeeling Banda der residentie A m b o i n a , worden van g
. vernementswege heerendiensten slechts dau gevorderd, wanneer
zulks tot wering van algemeene r a m p e n , o f w e l tot afwending
van algemeen gevaar tijdelijk noodig mocht zijn.)
Zooals uit de voormelde bijlage blijkt bleef i;i de meeste
gewesten hel in 190C verrichte aantal dagdiensten beneden dat
hetwelk in 1899 werd gevorderd. De grootere dienstprestatie
in de residentiën Lainpongsche Districten en Banka en on
hoorigheden moet in hooidzaak worden toegeschreven aan
buitengewoon onderhoud of herstelling aan de wegen en de
zich daarin bevindende bruggen en dl
Tewerkstelling van heerendii ustplichtigen op verderen afstand
van h u u u e woningen dau het bij de betrekkelijke regelingen
voorgeschreven m a x i m u m , v o n d , na bekomen machtiging van
i

i) rit de net den Gouverneur-Generaal gevoerde correspondentie over bet
tent rekken van meer gegeven» ontrent de werking der dessaiiienaten «ie
de noot op ti!z. 84 van 't voric verslag) is gebleken dat co tegenwoordige
toestand tri; deze no^- vrij wel wordt weergegeven door de crifcropgaven
opgenomen in bijlage 1' van li. t verslag van 1896, waar echier de in de
koloi
il i'. 7 en 8 vermelde cdlera niet aangeven hel iet dusver nimmer
gecontroleerde aantal grpraicerd , maar wel Int aantal jaarlijks U pretlterm
diensten. Bovendien hebben die opgaven alleen betrekking
Ie diensten
| welke bij n sidenta 'e-Ia t geregeld /.in — in welke regelingen scderi 1806
weinig vi ra; i!-i
•. — , '".
keniug geh oden met
de overige len behoeve van de. deaaa gevo denie dienaten, zuoala oio voor
iwegen . biuggeu rn warerleidingen, de monkee, hel bedehuis of ai
gel onwen voor
D»>1 . welki
'i zijn
vu omtrent welker omvang dus roorrh-ind
lier* kunnen wnrnVn
verstrekt, He sandaebt van ile li.dia >.'• Kegeenng bluft intu.saihen tip deze
i . e i l b r i I gCVC II
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de gewestelijke bestuurden, alleen plaats in Benkoelen, «Ie
afdeeling Kendangan «Ier residentie Znider- en Oosterafdeeling
van Borneo en de Minahassa (Menado).

Plaatsvervanging en afkoop van beerendiemten kwamen als
gewoonlijk veel voor. In het district Tombariri (Menado' besloot

de bevolking om bij de districtshoofden vaste wakers als plaatsvervangers te ••tellen, die daarvoor f 10 's maand* genieten.
De kosten worden bestreden door middel van eene jaarlijksche
contributie van f 0.40 per heerendienstpliohtige. In het district
•Solider van betzelfde gewest werJen dergelijke wakers aangesteld door enkele handelaren, in overleg met de hoofden en
de bevolking, waardoor ook de overige heerendienstplichtigen
van het verrichten van wachtdiensten werden vrijgesteld.
De aanslag in de ter hoofdplaats Benkoelen geheven wordende belasting, als equivalent voor vrijstelling van het werk
aan wegen en bruggen aldaar (St. 1874 n". 270, j u n c t o 1870
n". 58), bedroeg in 100(1 voor inlanders f 2 0 8 4 , en voor vreemde
oosterlingen f 2 5 0 , van welke sommen geïnd werd respectieve^
lijk f 1008 en f 240. Van den achterstand over vorige j a r e n ,
ad f 9 0 3 , werd in 1000 f 2^4 afbetaald en een bedrag van
f 195 wegens verjaring afgeschreven. Van den aanslag der van
de inlandsche bevolking op de hoofdplaats .Makasser met hare
buitenwijken , als equivalent voor vrijstelling van heerendiensten,
geheven wordende belasting van f 5 'sjaars per hoofd , welke
belasting steeds op uit. December van bet belastingjaar moet
zijn voldaan, was over de laatste vijfjaren op uit. 1000 ruim
f 24 000 achterstallig.
Overigens bevatten de voor dit verslag ontvangen mededeehngen omtrent de werking der heerendienstregelingen geene
andere bijzonderheden dan die welke reeds in vorige verslagen
zijn vernield.
De voorstellen met betrekking tot de vervanging van de voorloopige bepalingen voor het gouvernement Sumatra's Westkust
(St. 1877 n". 248) en de gouvernetnentsafdeelingen Boeleleng en
Djembrana op Bali (St. 1883 n". 88) door definitieve keerendienstregelingen bleven n o g in behandeling.
III.

LANDELIJKE INKOMSTEN.

Landrente (in de gouvernemenltlanden) "\i Jam en Mndura.
Gewestelgke opgaven nopens den aanslag en de i n n i n g van de
landrente over 11H)0 worden aangetroffen in bijlage L , sub A.
I n verband met d e gou V. circulaire dd. 7 October IS',17 (zie het verslag van 1808. blz. 63) moest onlangs worden bepaald hoe ver Ier
de aanslag dezer belasting t e regelen zou zijn. Daaromtrent zijn
n u , bij gouv. circulaire dd. 20 Maart 1001, voor de j a r e n
1901—1905 in hoofdzaak gelijke instructies verstrekt als voor het
afgeloopen tijdvak van zoogenaamde fixatie gegolden hadden.
Aan de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en M a d u r a ,
die der Vorstenlanden uitgezonderd, is nl. medegedeeld, dat
van de hun bij St. 1878 n*. 110 (art. 2) verleende bevoegdheid
om elk j a a r . onder nadere en vóór 1 October in te roepen goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, wijzigiug te brengen
in den a a n s l a g , waar d i t , in verband met verkregen betere
gegevens omtrent de opbrengst en de uitgestrektheid der gronden
noodig wordt g e a c h t . gedurende bet nieuwe vijfjarig tijdvak
slechts gebruik is te maken voor zoover betreft gronden die
belastingvrij of' belastingplichtig worden . tenzij wijzigiug van
den aanslag noodig wordt geacht wegens belangrijke verandering
in den oeconomischen toestand of' bet meer of minder bevinden
van bouwgronden tengevolge van door deskundigen verrichte
metingen , in welke gevallen de Gouverneur-Generaal dienaangaande t i j d i g , d. i. vóór 1 Mei van elk j a a r , weuscht te worden

ingelicht.
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waren , werd d e z e , wat de voor vast aangeslagen

gronden b e -

tref't, voor alle gewc-ten, behalve de Preanger Regentschappen,
vastgesteld op 1' 16655094, en voor deze residentie op f 1370649
of voor geheel Java en Madura op f 18 025 743; tegen f 17909008
(waaronder f 1 8 7 4 4 3 1 voor de Preanger Regentschappen) in
1*99, zijnde dus iu 't geheel eene vermeerdering van f 20 735.
Wegens misgewas of' wegens andere buitengewone en gewichtige
redenen werd vrijstelling verleend tot een bedrag van f 435 146,
terwijl f 180 059 werd afgeschreven wegens bet onbeplant blijven
van g r o n d e n ; de aanslag moest dus worden verminderd met
f 022 105 On 1800 beliepen de vrijstellingen en afschrijvingen
f' 809 000). Ter zake van de vast aangeslagen gronden viel
derhalve te heffen f 17 403 038, welk cijfer wegens aanslag van
de wisselvallig bebouwde velden was te verhoogen met f 350 454
(f 5120 meer dan in 1899), zoodat de ittivere aanslag der landrente in 1900 bedroeg f 17 751092, tegen f 17 474 907 ') in
1899 . dit is f 270 125 meer.
Op uit. December 1900 was van dezen aanslag n o g niet aangezuiverd eene som van f 28 555 (in Socrabaija f 24 209 en in
negen andere gewesten f 4256), tegen f 15 083 (in negen g e westen) bij het einde van 1809. De vrij belangrijke achterstand
iu Soerabah'a was hoofdzakelijk te wijten aan de omstandigheid
d a t , door het eerst laat beplanten van de velden in de Bengawandjero-streek , aldaar op bet einde van het j a a r nog veel padi
te velde stond.
Door de met de i n n i n g belaste personen werd wel geïnd ,
maar niet gestort f 4 3 1 2 , tegen f 2773 in 1899.
De voorbereidende werkzaamheden v o o r d e eventueele invoering
vau eene nieuwe l a u d r e n t e - r e g e l i n g , op de grondslagen der
1'reanger-regeling, ook in andere gedeelten van J a v a en
Madura werden met k r a c h t voortgezet. I n Cheribon was
men bij het einde van 1900 gereed met bet opmeten en i n
kaart brengen van 4 districten en niet de daartoe betrekkelijke
inhoudsberekeningen, terwijl nog 4 districten in bewerkiug
waren. In K e d i r i , Pasoeroean en Probolinggo was de bijmeting
van den bouwgrond — welke vroeger reeds door b e t kadaster
was opgenomen — afgeloopen in 10, en was men daarmede
nog bezig in 8 districten. .Nieuwe meting bad daar plaats in 5
districten ; verg. overigens wat nopens den voortgang van dit
werk wordt gezegd op blz. 71 onder de § Kadaster, alwaar ook
gehandeld is over het omwerken tot l a n d r e u t e - k a a r t e n , als voor
de Preanger-regeliug gevorderd w o r d e n , van de kaarten der
voormalige kadastraal-statistieke opneming in 9 van de 10 gewesten, waar deze is werkzaam geweest.
H e t onderzoek tot voorbereiding van eene nieuwe l a n d r e n t e regeliug wordt verder dienstbaar gemaakt aan het doen verdwn'nen van de duizenden enclaves door bet verspreid liggen
van gronden van de eene dessa in het gebied eener a n d e r e ;
deze arbeid dient aan al het andere voor te gaan ; thans is men
daarmede in de meeste gewesten op .Java bezig. Evenzoo wordt
van de laiidrente-onderzoekiugen partij getrokken tot het a a n wijzen . opmeten en in k a a r t brengen van de apauages van de
dessahoofden en de leden van de dessabesturen.
Volgens het b e g i n s e l , nedergelegd in de P r e a n g e r - r e g e l i n g ,
moet voor het berekenen van de productie aan padi beschikt
kunnen worden over d i proefsnitten vau ten minste drie normale oogstjaren ; ten einde nu , na afloop der metingen , eventueel niet zoo lang te moeten wachten met de invoering van de
nieuwe regelen , totdat de uitkomsten dezer snitten van goed
afgebakende en opgemeten proefvelden zouden zijn v e r k r e g e n ,
was het noadig dat met die af bakening en opmeting zoo spoedig
mogelijk een begin werd gemaakt. Daar het bleek , dat dit werk
aan jongere en minder bezoldigde ambtenaren dan de aan den
hoofdinspecteur der cultures toegevoegde controleurs kon w o r l e n
toevertrouwd . zijn daarvoor tijdelijk speciale personen op belangrijk lagere bezoldiging iu dienst gesteld, die werkzaam
zijn of waren in K r a w a n g , C h e r i b o n , T a g a l , 1'ekalongan , Soerabaija , Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki.
Tot het verzamelen van de andere gegevens dan die omtrent
de uitgestrektheid vau den bouwgrond waren één assistent-resident en zeven controleurs werkzaam ; deze controleurs zijn tevens
belast met het klasseeren of het vereeuigen in districtsgroepen
van den opgemeten bouwgrond. H e t klasseeren werd door lien
verricht in Banjoenias , Madioen , K e d i r i , Pasoeroean en J'robo-

voor 1900 werd iu 17 van de 20 gewesten der gouvernementslauden de aanslag alleen verhoogd of verlaagd wegens het belastingplichüg of belastingvrij worden van g r o n d e n , terwijl het
r e k e n i n g houden hij den aanslag met betere gegevens omtrent
opbrengst of' uitgestrektheid der gronden , gedurende het fixatie- !
tijdperk alleen bij uitzondering toegelaten , enkel toepassing vond
in 1'ekalongan en de P r e a n g e r Regentschappen. Overigens sproien
in laatstgenoemd gewest veranderingen in den aanslag voor 1000 |
n o g vo>rt uit de toepassing van de aldaar — voorshands iu |
47 van de 02 districten — iu werking gebrachte afzonderlijke
landrente-regeling (St. 1890 n ' . 126), welke ook in 1900 geen
aanleiding gaf tot klachten van de zyde der bevolking.
•) De in 't vorig versla? genoemde sim van f 17 475 362 i9 gebleken met
Ten gevolge van de verschillende factoren die , blijkens het f 395 verminderd te moeten worden, doordien voor Pekalongan de bruto
voorafgegane , op het cyfer van den aanslag van 1900 van invloed aanslag der vast aangeslagen gronden zooveel te hoog was gesteld.

Iiytage C.
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l i n g g o , terwijl in ('hevibon dit werk aan de plaatselijke be- | rapport van de commissie belast geweest met een plaatselijk
onderzoek naar de wij/e , waarop de in 1895 vastgestelde regostiiursanibtenareii werd toevertrouwd.
len omtrent de inlandsclie grondverhuringen ten uitvoer werden
Naar liet zich l>i.i den aanvang van 1901 liet a a n z i e n , /al in
190:2 eene nieuwe landrente-regeling, op de grondslagen all gelegd , en naar de daarop uitgeoefende controle, kwam bij
voor de Preanger Regentschappen aangenomen, toepassing kannen ordonnantie van 27 Augustus 1900 (St. n°. 240) eene herziening
vinden in eeuige districten van Cheribon , Banjoemas, Kediri en dier regelen tot s t a n d , welke op 1 J a n u a r i 1901 in werking
Pasoeroean , terwijl in de Preanger Regentschappen de nieuwe is getreden.
regeling alsdan vermoedelijk ook in bijna al de districten , waar
zij tlians nog niet w e r k t , zal kunnen zijn ingevoerd.
Ontginning door inlanders van moesten (niet tot de dessa's be./ioorenden) grond. U i t de gewestelijke s t a t i s t i e k , opgenomen in
Belastingen , bij wijze van landrenle, in enkele buileiibezillingen bijlage Al, sub I I I , blijkt dat gedurende 190U op den voet der
geheven. Hier worden bedoeld de vertieningsbelasting en de outginnings-ordonnantie (St. 181)0 n . 44) aan 34 133 inlanders
itesaughetfing in het gouvernement Celebes en onderhooriftheden, v e r g u n n i n g werd verleend om domeingrond te ontginnen , en
zoomede de belasting op n w a b i en die op tegalvelden en tuinen, wel tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 20 294 b o u w s ,
zoowel in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana (Bali)ali op welk laatste tofrial in 1899 bedragen had 22 870 b o n u s , te
ontginnen door 28(568 aanvragers. Van de vóór 1900 verleende
Lombok.
Nopens deze heffingen zijn enkel cijferopgaven ontvangen vergunningen van dezen aard kwamen er in dat .jaar 1372 te
vervallen (in 1899 7 0 0 ) , betrekking hebbende op 1910 bouws
(zie daaromtrent sub Ji van bijlage L).
(in 1899 600 b o u w s ) , hoofdzakelijk wegens het niet nakomen
Belading op de visclirijecrs van Java en Madura : verhuur van viseli- van de bij de v e r g u n n i n g gestelde voorwaarden. In zeer weinige
vijvers, grollen, «JI. in sommige gemalen «/' ''" builen Java. Op gevallen werd ontheffing verleend vau de verplichting tot het
hoeveel ter zake van de zoogenaamde landelijke inkomsten over aanleggen van terrassen ter voorkoming van het afspoelen van
1900 te rekenen viel, kan mede blijken uit de hiervóór aange- de bouwkruin.
Afgewezen, op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver
haalde bylage L.
golden , werden 1838 aanvragen , betrekking hebbende op 2325
Cijns van de landschappen ter noordhut van Celebei en van de bouws.
H e t aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning beSangi- en Talant-eilanden.
Eerstbedoelde landschappen hebben
als schatting jaarlijks op te brengen 1' 6000, terwijl die voor de droeg in 1000 4589 (tegen 4770 in 1809). van welke respectievelijk
Sangi- en Talaut-eilanden , in overleg niet de zelf besturen, voor 250, 169, 3 1 7 , 1410, 2U8, 325, <276en 256 alleen in de residentiën
1900 herzien werd en alsnu voor alle landschappen aldaar ge- Bantam , K r a w a n g , T a g a l , Bembang • B e z o e k i . Banjoemas ,
zamenlyk bepaald werd op f 5 4 930 (f 2307 meer dan voor 1899). Madioen en Kediri.
H e t oordeel omtrent de werking der outginnings-ordonnantie
I n mindering van het over 1900 verschuldigde werd door eerstbedoelde landschappen voldaan f 2270 en door die op Sangi en bleef gunstig luiden. De medewerking van de zijde der dessBr
Talaut f 3 9 0 0 5 , een en auder gepaard met geheele aanzuivering hoofden bij het tegengaan van overtredingen der ordonnantie
van het op 1 J a n u a r i 1900 over vorige jaren nog verschuldigd bleef veel te wenschen overlaten.
geblevene (verg. mede bijlage L).
uitgifte van grond in erfpacht. Gedurende 1900 werden in erfpacht toegezegd 71 perceelen , tegen 80 in 1899 en 7<> in 1808.
IV.
AGRARISCHE AANGKLKGKNIIEDEX i I1TGIITK VAN GROND.
Van deze 71 perceelen werden er 8 in hetzelfde j a a r ook afgestaan,
§ 1. Java en M'ad'ara.
en daar nog kon worden besloten tot de uitgifte vau 114 perceelen ,
waarop in vorige j a r e n erfpachtsrecht was toegezegd . werden
Conversie van communaal in erfelijk individueel grondbezit vond in 1900 in het geheel afgestaan 122 perceelen, tegen 207 in 1899
en 133 in 1898.
in 1900 niet plaats.
H e t aantal gedurende 1900 ingeschreven , dat wil zeggen door
Vervanging van de periodieke verdeeling der communale bouwgronden door het stelsel van vaste aandeelen kwam weder alleen de aanvragers aanvaarde perceelen bedroeg 142 (waarvan 53 dio
voor in de gewesten Pekalongan en J a p a r a , waar respectievelyk in 1000 eu 80 die in vorige jaren waren afgestaan), gezamenlijk
35 dessa's in de afdeeliug Batang en een 3-tal dessa's in de groot 41 525 b o u w s , tegen 156 perceelen , tot eene gezamenlijke
uitgestrektheid van 51 086 bonwa in 1899 (zie bylage N , rob I V ,
afdeeling Koedoes tot die verandering overgingen.
van het vorig verslag). Van de in 1900 aanvaarde perceelen ,
Vervanging van erfelijk individueel grondbezit door agrnrisrben ! van welke er één ten name van een Chinees eu de overige ten
eigendom. Tot het verkrijgen van agrarischen eigendom , op den name van Europeanen of ctütuurmaatschappjjen werden ingevoet vau het Kon. besluit van 1(5 April 1872 n". 29 (St. n". 117), schreven . waren er 31 bestemd tot uitbreiding van bestaande
werden gedurende 1900 16 a a n v r a g e n , betrekking hebbende op o n d e r n e m i n g e n , zoodat zij niet voor den vollen termijn van
eene gezamenlijke uitgestrektheid van ongeveer 152 bouws. aan- 75 j a r e n , doch voor den verderen duur van het reeds op die
liangig g e m a a k t . zoodat met de op uit. 1899 a a n h a n g i g gebleven ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht werden afgestaan. Ten
74 aanvragen voor ruim 238 bouws (verbeterde opgaaf) in 1900 opzichte van 13 perceelen . alle in de Preanger Regentschappen ,
te behandelen vielen 00 aan vragen voor ruim 390 bouws, waarvan werd in de erfpachtsakte het beding opgenomen dat de teelt
er 16 (voor bijna 95 bouws) werden toegewezen en één werd van koffie zou zijn uitgesloten.
Van de in 1900 aanvaarde perceelen werd voor 117 de canon
ingetrokken ; de overige bleven aanhangig. Tengevolge vau de
nieuwe toewijzingen behoorde by het einde van 1900 eene vastgesteld op bedragen van f 1.50 tot f 5 (het laatste bedrag voor
uitgestrektheid van ongeveer 0533 bouws aan inlanders in agra- 4 perceelen in de P r e a n g e r Regentschappen en 2 perceelen in
rischen eigendom toe (verg. de gewestelijke opgaven in tabel II Probolinggo), voor 21 op f 1 en voor één perceel, aangevraagd
voor den aanplant van voor brandhout bestemd h o u t g e w a s , op
van bijlage M).
Verhuur van in agrarischen eigendom verkregen gronden had f 0,50 per bouw ' s j a a r s . Voor twee van de tot de tweede categorie
plaats in de residentiën Pekalongan en Soerabaija. voornamelijk behoorende perceelen is evenwel bepaald dat de canon slechte
f 0,50 zal bedragen zoolang de gronden uitsluitend dienen ter
voor de beplanting met suikerriet en indigo.
verkrijging van b r a n d h o u t , en v o o r e e n perceel van dezelfde
Verhuur run grond door inlanders aan niel-inlandirs.
In 1900 categorie , voor veeweide aangevraagd , dat de canon tot f 1,50
werden in de gouvernen:ent?residentiën (uitgezonderd Ba- zal worden v e r h o o g d , indien tot de teelt van cultuurgewassen
tavia , B a n t a m , K r a w a n g en Madura, waar weder geen grond- wordt overgegaan , terwijl ten aanzien van het voor f 0,50
verhuringen als de hierbedoelde blijken te zijn voorgekomen) op per bouw 'sjaars afgestane perceel is bedongen d a t , bijaldien
den voet van de ordonnantie in St. 1895 n . 247, 38 223 h u u r - het voor eultuurdoeleinden wordt g e b r u i k t , de canon nader zal
overeenkomstcn geregistreerd, betrekking hebbende op 153 754 worden vastgesteld.
bouws (zijnde 2081 overeenkomsten m é é r , doch 32 047 bouws
W e r d , BOOals hiervóór is gezegd, het areaal van de in erfpacht
minder dan in 1899). Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I uitgegeven gronden, tengevolge »an de aanvaarding Tan nieuwe
van bglage M<
perceelen, in 1900 met 41 525 bouws vergroot, het onderging daarDe gewestelijke verslagen maken melding van 24 overtredin- entegen eene vermindering met 7418 bouws. wegens teruirkeer
aan het Gouvernement vau 23 perceelen en door de vestiging van
gen (12 door Europeanen en 12 door Chineezen).
Op grond van het op blz. £9 van het vorig verslag bedoeld een nieuw erfpachtsrecht — tot eene kleinere uitgestrektheid — op
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen
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een perceel in Kediri. Aangezien op a l t . 1899 in erfpacht werden
bezeten 1967 peroeelen, ter gezamenlijke grootte van r»:i(> 744
b o n u s . BOO Wfli, als gevolg van de besproken veran leringen ,
het areaal bij bet einde van 1900geklommen tot 604851 b o a w i ,
verdeeld over 2086 peivoelen. Hij deze opgaven wordt uitsluitend
gedoeld op die gronden , waarop . toen zij in erfpacbt werden
afgestaan, nog geen titel was gevestigd. Bovendien waren n o g ,
als in erfpacht bezeten , ingeschreven 94 perceelen (41 1 1 " bouws)
uitmakende g r o n d e n , w e l k e , toen zij in erfpacbt werden uit-

gegeven, reeds als bnnrgronden te boek «tonden (zie de volgende
rubriek). I it tabel IV van bijlage M blijkt, boe de voormelde
564 Söl bouws. ook naar gelang van het aantal pereeeleu waarvoor
die uitgestrektheid stond ingeschreven, over de gewesten waren
verdeeld en van welke jaren de uitgifte dagteekent.

Bij het einde van 1900 bedroeg, in alle gewesten gezamenlijk,
het aantal nog in de openbare registers in te schrijven, reeds

afgestane pereeeleu 122, betrekking hebbende opSSll'ibonwi,
en dat der pereeeleu, welke toegezegd maar nog niet afgestaan
w a r e n , 2 7 4 , met eene uitgestrektheid van 162002 bouws. Cijfers
per gewest vindt men mede in voormelde tabel I V . Het aantal
a a n v r a g e n , die in 190i> om verschillende redenen moesten worden
afgewezen, bedroeg 120 ' t e g e n 92 in 1899).
Het over 1900 door de verschillende erfpachters op .lava —
ook door b e n , die gewezen bnnrgronden in erfpacht b e z i t t e n , —
aan canon verschuldigde bedroeg f 1 3 0 1 2 6 7 . O m t r e n t de aanznivering, ook over vorige j a r e n , zij verwezen naar label V
van bjjlage M.
Ten einde onzekerheid omtrent de grenzen van sommige erfpachtsperceelen . welke indertijd door de gou vernemen ts-landmeters onjuist bleken te zijn opgemeten , weg te nemen . is
besloten om voor die pereeeleu zoogenaamde akten van rectificatie
te doen o p m a k e n , waardoor de begane fouten worden hersteld,
terwijl de rereischte nieuwe kaarten en mcetbrieven kosteloos
zullen worden uitgereikt.
Vervanging van huur door erfpacht kwam niet voor. Door de
terugneming door bet Gouvernement van een in Banjoemas
gelegen perceel, en de vestiging van een nieuw erfpachtsrecht
— tot eene kleinere uitgestrektheid — op eer, perceel in Samar a n g , daalde het aantal erfpachtsperceelen, welke uit gewezen
h n u r g r o n d e n b e s t a a n , van 95 op uit. 1899 tot 91 bij het einde
van 1900, terwijl de gezamenlijke uitgestrektheid van 41425
bouws verminderde tot 11 110 bouws. Voorde cijfers per gewest
zie n ï o t rf van tabel IV van bijlage M.
Verhuur run grond. In de voor landbouwdoeleinden in huur
afgestane oppervlakte (840 b o u w s . uitmakend'' 2 pereeeleu)
kwam ook in 1900 geen verandering.
Voor andere doeleinden waren op uit. 1900 van kracht 21
overeenkomsten, namelijk voor terreinen te Tandjong t'riok 7 ,
in de residentie Rembang 9 . ter hoofdplaats Soerabaga 4 en in
de residentie Be/.oeki 1. Het verschuldigde wegens huursom
bedroeg respectievelijk f 179f. f 1 0 5 , f 1020 en f920.
Verkoop run grond. De kleine stukken grond . die gedurende
1900 voor woonerven en njjverheidsinrichtingen door Int: Gouvernenient aan particulieren in eigendom werden afgestaan , besloegen in bet geheel 1532791 i l * . , uitmakende bijna 216 bouws,
waarvoor aan koopsommen bedongen werd f 1 5 1 4 5 6 , Gespecificeerde opgaven daaromtrent zijn te vinden in tabel VI van
bijlage .\1.
Uitgifle run grond met recht run opilal. De onder dezen titel
gedurende 1900 door het Gouvernement aan particulieren atgestane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk ruim
13 ' bouws . waarvoor door de verkrijgers verschuldigd was
f36641 (zie voormelde tabel VI).
Uitgifte run grond', a. in bruikleen; l> met recht run gebruik.
Gedurende 19Ö0 werd aan de te Soekaboemi (Preanger Regent*
Bchappen) gevestigde, bij gouv. he>luit van 15 J u n i I8W n'. 1
als rechtspersoon erkende vereeniging , Venatoria" in bruikleen
afgestaan een in het district 1 )jaiupangkoelon van de atdeeling
Soekaboemi gelegen perceel woeste g r o n d e n . naar schatting
groot ongeveer 70 o b o u w s . met het duel om op die gronden
zoowel in Nederlandsch-Indië voorkomende als uit andere tropisebe landen in te voeren nuttige en voor de wetenschap
interessante diersoorten aan te kweeken. Uitgifte met recht van
gebruik geschiedde ten aanzien van 'A stukken grond ter hoofd-
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plaats B a t a v i a , en van 7 in de al'deeling D.jember der residentie
Bezoeki.
Betehikking door hit Gouvernement over grond in het bezit van
derden. Ken overzicht van de in 1900 plaats gehad hebbende
onteigeningen bij minnelijke schikking van voor de uitvoering
van S l a n d t werken benoodigde g r o n d e n , bij de inhindsebe
bevolking in gebruik , is opgenomen sub VII van bijlage M.
Overigens werd in de residetitiëu Cheribon , l ' e k a l o n g a n , l'asoeroean en Banjoemas nog over gronden van derden beschikt ten
behoeve van een drietal .stoomtrammaatschappijen.
S 2.

BuitenbesiUingon.

1 .

GoBTtnemeaUltndei.

Verhuur van grond door inlander» aan niet-inlamlen. En 1900
vonden van de vier tot dusver uitgevaardigde regelingen omtrent
dit onderwerp alleen die voor de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo en voor de Lampongsche Districten toepassing. In de
afdeeling Ommelanden van Telok Betong van laatstgenoemd
gewest werden slechts twee overeenkomsten ter registratie a a n g e boden. terwijl aangaande de Znider* en Oosterafdeeling van Borneo
enkel is gemeld dat de contracten . waarvan bet aantal niet is
opgegeven, betrekking hadden op gronden in de afdeelingen
Keiiiiangan . Amoenthai en Doesoenlanden, welke bestemd waren
voor de oprichting van woningen en tabaksloodsen.
Ontginning door inlanders mn domeingrond. Op den voet van
de voor de residentie Menado geldende bepalingen (St. 1890 n". 107)
werd in 1900 weder alleen in de Minahassa domeingrond aan
inlanders ter ontginning afgestaan , en wel in de afdeelingen
Tondano en Amoerang , waar respectievelijk aan 14 en 322 personen vergunning werd verleend tot o n t g i n n i n g van 12 en 548
bouws. Het aantal geconstateerde en berechte gevallen van o vertreding der ordonnantie bedroeg 13.
Uitgifte nut gromt in erfpacht. Terwijl in 1899 40 aanvragen om
uitgifte in erfpacht van domeingrond in de buiten bezittingen
tot afdoening waren g e k o m e n , was dit in 1900 bet geval ten.
opzichte van 44 a a n v r a g e n , van welke er 16 afgewezen werden.
De 28 ingewilligde aanvragen hadden betrekking op een gelijk
aantal perceelen , tot eene bij schatting berekende gezamenlijke
uitgestrektheid van 90014 bouws.
liet beginsel om niet dan bij u i t z m d e r i n g den canon lager te
stellen dan bet in 188S aangenomen maximum van f 1 per bouw
' s j a a r s , tenzij bet 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 3 van de
2* perceelen (1 in Tapanoli en 2 in Benkoelen) werd van het
maximum afgeweken, en als maatstaf respectievelijk f 0,25 en
f 0,50 per bouw 'sjaars aangenomen.
Ingeschreven, dat is door de aanvragers (allen Europeanen of
handel- en cnltuurmaatschappijen) aanvaard, werden in 1900
9 perceelen , gezamenlijk groot (meerendeels naar schatting) 27 371
b o u w s , namelijk 2 van de 28 in 1900 afgestane perceelen en 7
vroeger afgestane. Voor 7 van deze perceelen is als maatstaf van
canon aangenomen het maximum van f 1 per bouw ' s j a a n ,
doch voor de 2 andere slechts f 0,50 en f 0,10 (verg tabel I V
van bijlage Al). Onder de 28 perceelen is e r 1 (in de Padangsebe
Bovenlanden), dat voor minder dan 75 j a a r werd afgestaan,
omdat bet bestemd was tot uitbreiding van een reeds vroeger
uitgegeven perceel.
v a n de vóór 1900 aanvaarde perceelen in de buitenbezittingen
werden er gedurende dat j a a r 4 geheel en 1 gedeeltelijk door
het Gouvernement t e r u g g e n o m e n , hetgeen het areaal der erfpachtsgronden aldaar deed verminderen met 27 193 bouws. I n
verband h i e r m e d e , en door inschrijving van de in 1900 aanvaanle perceelen , stonden bij bet einde van dat j a a r te boek
(verg. de vorenbedoelde tabel IV) 213erfpachtsperceelen, waarvan 212 eene uitgestrektheid of geschatte uitgestrektheid besloegen van 524711 b o u w s , terwijl van 1 perceel, uitmakende
de oostelijke groep der Postiljon-eilanden , de grootte of geschatte
grootte niet bekend is.
Ingevolge St. l x ^ 0 n . 39 was in 1900 nog alleen voor de
gronden , die vóór 1895 waren aanvaard , canon te betalen , derhalve voor I Oi perceelen, gezamenlijk te boek staande voor
264 222 bouws. Het verschuldigde beliep f 66 547. Omtrent de
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aanzuivering gedurende) 1900. ook wagons achterstand over
vorige jaren, zie tabel V van bijlage M.

functie 53 Europecsche ambtenaren (waaronder .'! in 1900 all
tijdelijk ambtenaar — zie St. 1899 n'-. 158 en 151 — tewcrkgeatefde aanstaande adjimct-latidmeters 8de klasse) ' ) , voorts 1

F$rliuur tan grond. De bettaaude overeenkomsten ter zake van eommiea, 8 klerken en 418 mantri's. Hiervan waren o.a, aangewezen voor het hoofdbureau te Batavia en de inspectieafdeeTotaka in de afdeeling Makasser, van met klapperbootuen be- lingen .Samarang en afalang 3 ingenieurs, 1 eommiea en U mantri's.
Voor de metingen en bet verzamelen van gegevena iu het
groeide eilandjes der residentie Tapanoh, van sagodoessons op
Ceram en van eenige domeintuinen en aawahi in Boeleleng belang der landrente-regeling, zoome Ie om behulpzaam te zijn
(Bali) bleven in 1900 roortloopen. Uit dien hoofde was in bij de classificatie der bouwgronden bleven van het kadaster't geheel verschuldigd f 5365.
personeel gemiddeld werkzaam 15 Europeeache ambtenaren en
de verhuring door liet Gouvernement van de landen L a y a n g e n

15U m a n t r i ' s , gezamenlijk vormende 5 opmetingssertié'n (2 iu
en de S andere in Pasoeroean , l'robolinggo en
Kediri). Door de 2 sectiën in ('henbon werden alleen nieuwe
metingen verricht, terwijl door de 3 andere in hoofdzaak het
vroeger gemeteue in loco werd herzien en uif de kadastrale
plans dessakaarten en dessaregisters werden samengesteld; verg.
overigens wat ter zake gezegd is op blz. 68. Over hoevee]
bouws en perceelen de landrente-metingen zich in 19oo uits t r e k t e n , kan blijken Uit het overzicht sub III van bijlage (i,

Cberibou
Uitgifte van grond in eigendom en mei recht vanopetal. Te dezer
zake zij verwezen naar de gewestelijke opgaven in tabel VI van
bijlage M.
Uil<ji/ti' van grond met reefil van gebruik bepaalde zich tot 1 perceel
ter hoofdplaats Handjermasin, bcnoodigd voor bergplaats van
steenkolen.
2 .

lalanddlie stalen.

Ter Suinatra's Oostkust •werden in 1900 door den resident
goedgekeurd 21 door inlandsche zelfbesturen aldaar met parti-

cnliere ondernemen gesloten landbonwo vereen komsten , gezamenlijk betreffende 66475 bouws , en lcontracten voor hontaankap,
van welke laatste coneessies (1 in P a d a n g en Bedagei en 3 in
Siak) de grootte niet is opgegeven. Van de landbouwovereenkomsten hadden er 2 betrekking op 4500 bouws iu L a n g k a t ,
1 oi> 2800 bouws i n T a m i a n g , 8 o p 4 5 0 0 b o u w a i n S e r d a n g , Lop
4800 bouws in P a d a n g en Bedagei, 5 op (5975 bouws in Batoe
B a r a , 8 op 40 Ooo bouws iu Assahan en 1 op 2800 bouwt in
Laboean Batoe. Daarentegen werden, met ouderling goedvinden
van partijen , of wegens niet nakoming door de ondernemers
van hunne verplichtingen, ontbonden verklaard 21 Iandbouwovereeukomsten (gezamenlijk betreffende 93 802 bouws), als 2
in S e r d a n g , 2 in P a d a n g en liedagei, 12 in Assaban , 1 in
Batoe Bara en 4 in Laboean Batoe. Tengevolge van een en
auder bedroeg op uit. UKJ0 het aantal in genoemd gewest nog
van kracht zijnde concessies voor landbouw» of houtkapondernemingen 287 , tegen 283 op het einde van 18'.''.».
Ten aanzien van de andere gewesten der buitenbezittingen
zijn de ontvangen opgaven zeer onvolledig. Slechts kan worden
gemeld dat in de Westerafdeeling van Borneo 5 landbouw» en
boscheoncessies de goedkeuring der Regeering verwierven . terwijl
die aan 2 andere moest worden onthouden.
De door den directeur van binnenlandse h b e s t u u r , ingevolge
de hem in October 1899 gedane opdracht (zie vorig verslag,
blz. 92), ontworpen bepalingen betreffende de uitgifte van
landbouwconcessies in die landschappen, waar het recht daartoe
van de inlandsche zelfbesturen op het Gouvernement is overgegaan , waren op het tijdstip van afsluiting van dit gedeelte
van het verslag nog bij de Indische Begeering in overweging.
V.

ApRAKlSCilK BH KAIUSTRALK OPNKMIXGKN.

8 i. Agrarische

opnemingen.

W e r d reeds in het vorig verslag (blz. 92) aan ge teekend , dat
de commissie voor het onderzoeken van op Lombok bestaande
geschillen over het grondbezit tusschen Baliërs en Sasaaks baren
arbeid als geëindigd kou beschouwen, — sedert w e r d , onder
dagteekening van 27 Maart 1900, namens die commissie, door
den controleur voor de agrarische aangelegenheden op het eiland
over haren arbeid een omstandig rapport u i t g e b r a c h t , waarin
tevens in bijzonderheden wordt gehandeld over al hetgeen iu
den laatsten tijd, met inachtneming vau de door de Indische
Regeering voorgeschreven gedragslijn, van bestuurswege is verricht om ook o]» agrarisch gebied op Lombok weiier een geordenden staat van zaken in het leven te roepen. Uit dien hoofde
wordt het r a p p o r t , . ofschoon reeds gepubliceerd als bijvoegsel
van de Jav. Cour. dd. 11 December 1000, belangrijk genoeg
geacht o m , door opneming onder de bijlagen van dit verslag
(zie sub lit. N ) , meer algemeen ouder de aandacht te worden
gebracht.

8 2. Kaaatler.
Bij het einde van 1000 waren by den kadastralen dienst in

waarin

ook eenige andere der voornaamste verrichtingen

van bet kadaster over 1900 onder cijfers zijn g e b r a c h t , o. a.
betreffende de bijhoiiding van de kaarten en registers der
voormalige kadastraal*atatistieke o p n e m i n g , welk werk echter
iu den aanvang vau 1000 in 8 van de lo betrokken gewesten,

nl. in Cheribon, Banjoemas en Madioen is gestaakt, omdat het
voor die bijhouding aangewezen personeel toen ter hand heelt
genomen . evenals m 1901 ook het geval is geworden in 6 van
de 7 overige der bedoelde gewesten (Rembang uitgezonderd),
de herziening (in loco) eu omwerking van de bewuste k a a r t e n ,
met het doel ze te k u n n e n doen dienen voor den laudrenteaanslag als in de Preanger Regentschappen ia ingevoerd (zie
St. 1896 n . 120).
De o p m a k i n g van het eigendomskadaster van de hoofdplaatsen
in de residentie Bezoeki kwam in 1900 geheel g e r e e d ; eveneens
de kadastreering der in de openbare registers ingeschreven perceelen, gelegen in <le residentie Djokjokarta. Dientengevolge
werd in elk der beide gewesten een kadastraal bureau gevestigd ,
zoodat sedert 1 J a n u a r i 1901 voor de bij houding van h e t eigendomskadaster en voor de werkzaamheden der gouvernementslandmetera op Java. en Madnra zijn aangewezen lii kadastrale
bureaus (daaronder de 3 bureaux van bewaring te B a t a v i a ,

Samarang en Soerabaija), en voor zooveel het eigendomskadaster
in de gewesten Sutnatra's W e s t k u s t , Kiouw en onderhoorigheden
eu Celebes en onderhoorigheden is ingevoerd, nog 3 kadastrale
bureaux buiten .lava en .Madnra, nl. te P a d a n g , Tand jong Pinang
en Makasser. Aan de kadastreering der hoofdplaats T e r n a t e kon
in 1900, wegens gebrek aan personeel, n o g niet worden begonnen.
Buiten de besproken werkzaamheden werden in 1900 door het
kadasterpersoneel n o g diensten v e r r i c h t , o. a. in verband staande
met onteigeningen ten behoeve vau den aanleg van staatsspoorwegen of van verdedigingswerken, dan wel met i n l i c h t i n g e n ,
cm., benoodigd door de commissie voor de vaststelling der verpondingswaarde. In Pekalongan, S a m a r a n g en Soerabaija werden ,
op verzoek van den dienst van het boschwezen, door kadasterpersoneel eenige op gouvernementsgrouden aanwezige kinaplantsoenen opgemeten en in kaart g e b r a c h t , terwijl vanwege
den kadastralen dienst ook eenige metingen in de afdeeling
I r d r a g i r i (onderhoorigheden van Uiouw) werden verricht voor
de regeling der grenzen van het gouvernementsgebied aldaar.
In Zuid-Celebes werd, op verzoek en op aanwijzing v a n h e t bes t u u r . door kadasterpersoneel voortgegaan met de meting van
z. g. ornaments* (regenta-) velden eu k a s o e w i a n g - v e l d e n , terwijl
op Lombok voortdurend 6 mantri's van her kadaster werkzaam
bleven voor de metingen iu het belang der agrarische regelingeu l/je S 1)Aan ten bate van den lande geïnde salarissen . voor verrichtingeu vanwege het kadaster ten gerieve van het p u b l i e k , werd
over 1900 in ' s l a n d s kas gestort f 05 115, tegen f lo7.jitl j n
1898 en f 7 2 4 2 3 in 1800.
\ oor de verschillende kadastrale en statistieke opnemingen
(niet inbegrip van de uitgaven voor de metingen op Lomboken de kosten voor het onderhoud van alle tiiangulatiepilaren)
werd iu 1000 uitgegeven (volgens de voorloopige boekingen)
f 582 834, tegen f 600 202 (verbeterde opgaaf) in 1S99.
^ V ; m J H 8 j n 18Ï)(J a . ln c,,. nn , m ,„ gdspiranten, verkeerde er op uit. ïtioo
geen enkele mCW in de positie \:m „tydt-lijk ambtenaar"; 7 bonnet (tienden
toen als adjanct-landmetei 3de klasse.
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VI.

TBAVIPOBTEI.

Van de aannemingscontracten voor transporten , waarmede
het departement van binnenlandse!) bestuur bemoeienis heelt,
liepen op uit. 1900 af: drie vijfjarige overeenkomsten roor het
vervoer van koffie, en/.., respectievelijk in da Preanger Etegent*
icbappen, in Cberibon en in damarang (met Kadee), en één,
mede voor vijt jaren van kracht geweest, voor het vervoer van

gouvernementsreizigers en goederen ter reede Bamarang. Overi»
gens behoefde nog voorziening het reedevervoer in Tagal, waar*
voor liet met uit. 1 89VJ afgeloopen contract nog gedurende <le
eerste helft van 1900 op de oude voorwaarden in deselfde handen
was gelaten. Dit laatste vervoer, het reedevervoer te Samarang en
liet koffievervoer enz. in Cberibon werden opnieuw nitbesteed en
toegewezen, deels voor 4'ƒ21 deels voor 5 jaren, tegen de in
b i j l a g e G , suh IV vernielde eenheidsprijzen. Ten aanzien van de
beide andere koffletransport-aannemingen (in de Preanger Regentschappen en iu Samarang en Kadoe) schoot, in verband met
eenige nader in overweging genomen wijzigingen in de te
stellen nieuwe voorwaarden, de tijd te kort om d e aanbesteding
DUIT in 1900 te houden. De dag van a a n v a n g van den nieuwen
eontractoeelen termijn werd. daarom vijf maanden — d. i. tot
1 J u n i 1001 — verschoven, en intusschen in beide transporten
door liet b e s t n n r , buiten tusschenkomst van een a a n n e m e r ,
voorzien.
VII.

PAKRVAABT

IN' ANDERi: STOOMVAMtTMIEXSTKK.

De bediening van de paketvaart in den Indischeu Archipel
vanwege de Koninklijke l'aketvaartinaatschappij , ingevolge het
met haar bestaande contract (zie vorig verslag, blz. 0 3 ) , had in
1900 zonder stoornis plaats. Wel kwam het enkele malen voor,
dat eene contractueelereis niet binnen den daarvoor vastgestelden
tijd werd v o l b r a c h t , m a a r , behoudens één uitzondering (toen
de Maatschappij dan ook boete beliep), was daarbij steeds over»
macht in het spel. Belangrijke wijzigingen in contractueel te
bevaren lijnen vonden niet plaats. Werd reeds i n ' t vorig verslag
melding gemaakt van de uitbreiding van een paar d i e n s t e n ,
vooralsnog op tijdelijken voet, ten einde — respectievelijk van
J a n u a r i en Maart 10O0 af — onzen nieuwen militairen post
Tandjong Kala (Oostkust van Atjeh) en de nabij Nienw-Gninea
gelegen Mapia-eilanden geregeld door de paketbooten te laten
a a n d o e n , met 1 J a n u a r i 1901 werd onder de in het gouverneinent Atjeh en onderhoorigheden te bedienen plaatsen, en wel
met uitbreiding van de diensten I en I I , voorloopig als proef,
opgenomen de ba ven plaats Sabang op Poeloe W e , terwijl mede
sedert den aanvang van 1001 , met wijziging van de in het
oostelijk deel van den Archipel onderhouden wordende diensten
XII en X I I I , voor .Skroc ter westkust van Nieuw-Guinea in I
de plaats trad onze bestuurspost F a k F a k aldaar. In de reeds
genoemde diensten I en II werden verder nog deze wijzigingen
g e b r a c h t , dat uit laatstgemelden dienst sedert J u n i 1900 is vervallen (zie ook blz. 26 hiervóór) Troemon (Sumatra's Westkust),
en dat eerstgemelde dienst sedert September 1900 weder is uit—
gestrekt tot het eiland E n g a n o (Benkoeten), door welke laatste
regeling buiten werking trad eene beschikking van ls'.'o (zie
het veislag van 18'.»4, blz. 0>0), waarbij er in toegestemd was
om het verplicht aandoen van gemeld eiland t e doen geschieden
in een niet-contractueelen dienst. Eindelijk is met betrekking
tot dienst IX (Soerabaija — Molnkken — noord* e n westkust van
Celebes — Soerabaija) nog aan te t e e k e n e n , dat deze n a uit. 1900
weder wordt ten uitvoer gelegd op den vroegereu voet, d. i.
zonder dat gebruik' wordt gemaakt van de in December 1808
(zie het verslag van 18'.*'.'. hl/, lui)) door de Indische Begeering
tot wederopzeggens verleende v e r g u n n i n g , om die route niet
enkel om de andere r e i s , zooals is voorgeschreven, maar op
elke verplichte vaarbeurt om de Xoord te doen afleggen.
De s t o o m v a a r t l y n e n , welke de Maatschappij zonder subsidie
onderhield,

hetzij

geregeld,

hetzij

tijdelijk

(bijv. die n a a r
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contractueelen dienst n". V I I I , alsnu ongeveer wekelijks eene
DOOt van Singapore naar dat gedeelte van den Archipel en
terug vaart. Van 13 Februari - 1 0 Maart 1001 werd de (niet-contractueele) vaart op S i n g a p o r e , wegens de daar toen heersi bende

pest. door de Maatschappij gesehorst; de veertiendaagsche aan*
sluiting op de Duitsehe mail vond zoo lang te Pinang plaats.
Hij gouv. besluit dd. 12 Augustus 1800 n" 8, <lus vóór het
tot stand komen van de in 't vorig veislag (blz. 98) bedoelde
overeenkomst van 3 Maart 1900 tot wijziging en verlenging van
het met de Maatschappij indertijd voor de j a r e n 1801 t/in 1905
gesloten contract voor de bediening van de paketvaart, werd
eene vaste regeling getroffen nopens de voorwaarden waarop
van de verschillende stooingelegenlieden der Maatschappij voortaan zou zijn gebruik te maken voor het gouvernement* ver voer
van en naar plaatsen, gelegen in lijnen der Maatschappij, niet
vallende onder het contract voor de jaren ÏS'.II t/m 190-Y T e r
zake van bedoeld vervoer zouden partijen zich verbinden bij eene
overeenkomst, in te gaan drie maanden na hare sluiting en
eindigende niet uit. 1905. De bewuste overeenkomst kwam tot
stand onder dagteekening van 28 J u l i 1000. Als maatstal der
aan het Gouvernement in r e k e n i n g te brengen paasagekosten
is aangenomeu f 1 per bevaren geographische mijl en per passagier 1ste klasse, met dien ver>tande dat de paasagekosten der
lste klasse in geen geval minder bedragen dan f' 1 3 ; voor
passagiers 2de, 3de en 4de klasse is het tarief bepaald respectievelijk op de helft, één vijfde en één tiende van gemelde
b e d r a g e n , en voor goederen en gelden, gerekend per kojang
(de pakketten der bnevenpost worden kosteloos overgebracht),
mede op ééu vijfde van het bedrag der passagekosten voor
een passagier lste klasse, behoudens eene minimumvracht van
f 2,60 per kojang.
De volgende cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf
der Maatschappij gedurende 1900, in vergelijking met de u i t komsten der twee voorafgegane j a r e n .
Aantal g e o g r a p h i s c h e m i j l e n door de
schepen iler Maatschappij a f g e l e g d :

1898.

1809.

1900.

.

89 987

83 800

70 405

. . . .

op lijnen voor welke subsidie werd genoten
op regelmatige diensten buiten contract

.

157 029

171615

174 081

op extra-reizen

21218

17 781

MeM

ter uitvoering van met de Indische R e g e e r i n g
gesloten aannemingscontracten wegens zout- en
k o l e n v e n o e r a)

I I 915

12 791

14 032

in 't geheel derhalve (geographische mijlen)

284 209

280 017

290 90*

terwijl op de verschillende lijnen nevenstaand aantal r e i z i g e r s werd verroerd :
gouvernementsreizigers
particuliere reizigers
T e zamen .

50 259

45 461

46 114

137 975

13.3 720

151 017

193 3M

179 181

197 131

a) Deze aannemingen betreffen : I". het afhalen van zout van Madura ten
vervoer naar Javt'l noord- en zuidkust en Baujocwangi . zoomede naar de buitenbez : ttingen, en 2° bet transp-irt van OmMlien Lo'en uit Emmahaven Daar endere
d e d e n kin rien Indisch n Arshipel He contracten loop n respectievelijk op uit.
1909 i n uil. I90S nf

De vloot der Maatschappij, die op 1 Mei 1900 bestond uit
33 stoomschepen met een brato-inhoud van 4 - 2 0 1 t o n , werd
sedert uitgebreid door de indienststelling van de i p blz. 04 van het
vorig verslag bedoelde vier stoomschepen. namelijk d e d r i e z e e Btooniers .iliing, raii Riemsdijk en de Klerk, benevens het voor
de riviervaart op Borneo bestemde hekwielstoomsehip Negara.
Daarentegen werd het stoomschip van Biebeeek van de hand g e daan. De vloot was diensvolgens op 1 Mei jl. samengesteld uit
35 zeestoomers, nietende bruto 46 828 ton en 1 rivierstoomschip,
groot bruto p.m. 1)0 ton. Op laatstgemeld tijdstip waren bovendien
hier te lande in aanbouw twee voor de rrachtvaart bestemde
stoomschepen, die de namen Houtman en Tasnian zullen dragen.

de

Oostkust van Sumatra gedurende het afseheepseizoen der tabak)
werden in 1900, sedert 't laatst van J u l i , o. a. uitgebreid niet
een nieuwen dienst , om de vier weken . tusschen Batavia en
Deii via Muntok en P a l e m b a n g , terwijl medio J u n i 1900 het
aandoen van Paloh (Sanibas) op de Pontianak-lijn werd gestaakt,
Sedert den a a n v a n g van 1001 w e r d , behalve aan het buiten
contract aandoen van de hoofdplaats T e r n a t e , ook uitbreiding
gegeven aan de diensten op Bandjermasin en de havens ter
oostkust van Borneo, in dier voege d a t , met inbegrip v a n d e n

Vanwege
de stoomvaartinaatschappijeii
. N e d e r l a n d " en
„Rotterdanische Lloyd" werd (door elke om de veertien dagen)
de wekelijksche maildienst tusschen Nederland en Indië ueregeld onderhouden. Door de mailbooten van de . N e d e r l a n d "
werden '27 en door die van de .Rotterdamsehe Lloyd'' 20 u i t en thuisreizen volbracht, terwijl de vrachtbooten dier Maatschappijen respectievelijk 19 en 8 reizen aflegden. Bovendien
werd vanwege eerstgenoemde Maatschappij nog 1 vrachtreis
gedaan met een gecharterd stoomschip en werden door haar de

liijlage C.

\.%. 2.J
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hiervóór vermelde <lrie nieuwe itoomschepen van «II! Koninklijke
Paketvaartmaatsehappij voor «Ie reis naar Indië met vraebtgoederen beladen. De vloot van de .Nederland" werd vergroot
met de nieuw gebouwde itoomschepen Koning Willem fff en
jmhiiii (vraebtboot) | doeh onderging eene vermindering tengevolge van den

verkoop van de vracht boot Print van

Oranje,

terwijl de ,Rotterdamecbe Lloyd" hare mailboot Bromo van de
hand

deed.

Dientengevolge (verg. bijlade i l , sul) VI van het

vorig verslag)1) was eerstgenoemde Maatschappij in het voorjaar

van 1'JUl in het bcy.it van 19 stoouischepen , nietende bruto
00 140 t o n , en de andere van 1:2 itoomscbepen niet een ge-

aamenlüken brnto-inhond van 37 002 ton. Voorts was voor de

.Nederland - ' eene nieuwe vrachtboot op stapel gezet en wan n
voor rekening van de ,Rotterdamsche Lloyd" ééne mailboot
(type Sindera) en twee vraehtbooten in aanbouw , welke |aatst-

Tweede Kamer.

n

.. [Nedcrl. (Ooat-) I n d i ë . ]

commissie deel oitmakenden controleur bij het binnenlandsch
bestuur,

van alle runderen en buffels in de residentie Batavia

kwam uien in 1900 gereed. De reestapel bleek te bestaan uit
286989 buffels en 16210 runderen. Wat de buffels betreft stemt
het cijfer nagenoeg overeen met d a t , hetwelk daarvoor in 1880
werd opgegeven, zoodal de bulfelstlipel /.ieli hersteld zou
hebben van de verliezen, hem toegebracht door de herhaaldelijk
in deze residentie gehcerscht hebbende besmettelijke veeziekten

De registratie is in de'afdeelingen Stad en Voorsteden van Batavia
en Meester-Comelis gecontroleerd door het brandmerken op de
boorni vau 54 17;! buffels en 18447 runderen, welke werkzaam*
beden thans in de afdeeliug Büitenzorg worden voortgezet.
De aan gemelden controleur gedane opdracht ten aanzien van
het registreeren en merken van vee in de Preanger Regentschappen , waarvan t. a. p. van bet vorig verslag sprake was ,

bedoelde drie ttoouischepen Ooentoer, Bezoeki en KediH zullenhad, zooals nader gebleken is, slechts ten doel de beantwoording

beeten.
van de v r a a g , in hoever met de bestaande bestuursmiddelende
Het op uit. .Mei 1901 afgeloopen, niet de beide stoom vaart- maatregel in toepassing zou kunnen worden gebracht. Door den
ïuaatschappijen te /.amen gesloten éénjarig contract betreffende resident van de P r e a n g e r Regentschappen is bereids ter zake
het vervoer van goavernementsgoederen naar Indië (zie vorig gerapporteerd.
verslag, bis. 94) is op gemelden datum vervangen door eene
De in het voorjaar van 1900 afgeloopen proef n,et het merken
nieuwe éénjarige overeenkomst, waarin zijn opgenomen de van het vee in de residentie Batavia door middel van genummerde
sedert 1 J u n i 1900 goedgekeurde aanvullingen en wijzigingen , en van letters voorziene o o r r i n g e n , aan welke proet p . m. 11000
waaronder eene belangrijke redueiic op de vraobt naar'J jilatjap. buffels weiden onderworpen , leverde zeer gunstige resultaten
De met elke .Maatschappij afzonderlijk gesloten éénjarige con- Op. Het bleek toch dat de i n l a n d e r s , zelfs met behulp van
tracten voor het vervoer van gouvernementsproducten uit Indië werktuigen , niet in staat waren om de ringen , indien zs. goed
h e r w a a r t s , welke eveneens op uit. Mei jL eindigden (zie t. a. p.), , waren a a n g e b r a c h t , open te maken. H e t is daarom te meer te
zjjn ook voor het tijdvak 1 J u n i 1901 — uit. Mei 1902 van betreuren dat de bevolking, ondanks alle aangewende pogingen
kracht verklaard , behoudens dat , in verband met de vracht- om haar daarvan af te b r e n g e n , zich in het hoofd blijft zetten
verhoudingen op de .lava-markt, bij snppletoire contracten dd. ! dat het vau oorringen voorziene vee vermagert. ::) Delandheeren
7 Mei j l . , de maximnm-vracht voor tin van f 20 op f 8 0 per last op wier kosten de proeven genomen zijn (zie het verslag van
is gebracht.
1899, blz. 102) hebben er dan ook van moeten afzien orn de
Nadere opgaven omtrent de beide stoom vaartmaatschappn e n , nieuwe methode van m e r k e n , die eene groote schrede voorwaarts
zoomede omtrent een aantal a n d e r e , min of meer geregeld op zou zjju in het belang van de veterinaire politie, algemeen in
of in Nederlandsch-Iudië varende particuliere stoouischepen, zijn te voeren.
te vinden op blz. 195—204 van deel I van den Regeeringsalmanak
B e t tijdelijk verbod tegen invoer van vee en paarden uit
van Nederlandsch-Indië voor 1901. 2)
Australië werd (St. 1900 n \ 247) opgeheven ten aanzien van
Bij ordonnantie van 28 November 1900 (St. n°. 314) is die rechtatreeksebe aanvoeren van paarden van A d e l a ï d ë , onder
van 22 December 1894 (St. n°. 2 7 * , laatstelijk aangevuld bij dezelfde voorwaaiden als zulks reeds was geschied voor dergelijke
St. 181*0 n . 205), houdende regeling van bet uit te oefenen aanvoeren van Melbourne en Sydney.
gouvernementstoezicht op het vervoer van personen m e t s t o o m De invoer op Java en Madura en Bali en Lombok van uit
s c h e p e n , in dien zin gewijzigd en a a n g e v u l d , dat in gevallen Azië en Afrika afkomstig Vee (St. 1897 n . 2 0 , juncto n . 121)
van onvermijdelijkheid door den Gouverneur-Generaal of, onder bleef verboden. In verband met het herhaaldelijk optreden van
diens nadere goedkeuring, door de hoofden van gewestelijk be- besmettelijke veeziekten (rnnderpest, mond- en klauwzeer en
stunr afwijkingen vau de bepalingen der ordonnantie kunnen kwaden droes) in C h i n a , Siam en Malakka, maakten de b e s t a a n worden toegestaan.
hoofden van de overige buitenbezittingen meermalen gebruik
van de kun bij art. 2 van St 1897 n . 20 toegekende bevoegdbeid om ook den invoer uit die streken in hui'ine gewesten
V I I I . VEEABÏSESIJDIEN'ST.
tijdelijk te verbieden. Gedurende 1900 werden dientengevolge
siechts 1<> i)41 stuks vee uit het buitenland iu Indië ingevoerd ,
Bij den aanvang van 1901 waren bh' den burgerlijken vee- |
tegen 19 795 stuks in 1899 : daarentegen was de uitvoer uit J a v a ,
artsenijdienst in functie: één i n s p e c t e u r , 18 gouvernenientsMadura en Bali naar de buitenbezittingen des te grooter.
veeartsen en 1 gouvernetnentsveearts boven de formatie. gc- j
Zooals gebruikelijk, zijn omtrent de voornaamste gedurende
detacheerd bij het geneeskundig laboratorium te Weltevreden ; j
l9oo in indië geheerscht nebbende veeziekten ( r n n d e r p e s t . miltéén gouvernementsveearts bevond zich met verlof in Europa.
v u u r . mond- en klauwzeer en de verschillende vormen van droes)
De commissie voor de herziening van de bepalingen op veeeeuige cijfers opgenomen in eene bijlage ( G , sub V) van dit
artsenijkundig gebied (verg. vorig verslag, blz. 9 5 ) , maakte
v e r s l a g , waarbij weder op te merken valt dat die statistiek alleen
een aanvang met een onderzoek n a a r het veeverkeer te land en
de gevallen vermeldt waarvan de gouvernementsveeartsen kennis
te water binnen het gebied van Nederlandsch-lndië , en werd
kregen. Runderpat
heerschte hevig in sommige gedeelten van
in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de quarantaine*
Midden-Sumatra (zie hoofdst. i', blz. 21) en kwam voorts, doch
toestanden in den Rionw-archipel en de Westerafdeeling van •
in betrekkelijk geringe m a t e , voor te Idi (Atjeh). De ziekte
B o r n e o , zoomede met de vee-beweging in A c h t e r - I n d i ë . in i
schijnt zich echter van daaruit naar de meer b i n n e n waart* gelegen
verband met den invoer van daar in onze bezittingen. Naar '
landschappen Idi Kajeu , Idi Tjoet en Peudawa Kajeu te hebben
aanleiding vau daartoe door de commissie gedane voorstellen
verbreid, waar zij naar schatting p. m. 500 runderen en buffels
w e r d , met intrekking van de vigeerende instructie voor de veeheeft gedood. Ook onder te Idi uit 1'inang en Singapore aanartsen (St. 1892 D". 2 4 2 , juncto St. 1,897 n". 250), bij gouv.
g e b r a c h t e , in q u a r a n t a i n e gehouden ladingen vee werd tot
besli.it dd. 11 J u n i 1901 n \ 8 (St. n". 220) eene instructie !
negenmaal toe rnnderpest geconstateerd. In de residentie Batavia,
vastgesteld voor den inspecteur en de veeartsen van den burger- |
die in 1899 hevig door miltvuur was geteisterd, eischte die ziekte
lijken veeartsenijkundigen dienst.
ook in 1900 nog eenige slachtoffers; voorts heerschte zij in de
Het aantal iulan lsche veeartsen daalde vau 17 tot 1 5 , dat
residentie K'rawang en in bet gouvernement ('elebes en om!erder inlandscbe helpers (mantri's) bleef 1" bedragen.
hoorigheden. Het aantal gerapporteerde gevallen van mond' tn
Met de registratie, onder leiding van den van vorenbedoelde
I,IIIIIII:HT was belangrijk l a g e r , dat van kwaden drott en huidrom
veel hooger dan in 1899.
'i Het aldaar genoemde stoomschip der ,Botterda<nache Lloyd" Suurte is
Door de gonvernementsveeartsen werden 07 gevallen van
sedert herdoopt in Soerubaiji.
hondsdolheid gerapporteerd (65 op .lava en 2 in de buitenbezitl
) De meer volledige lijst van min of in c-r geregeld de Indische wateren i
bevarende particuliere itoomsebepeu, welke tot dosver steeds onder de
s
) In de Vontenlandea deed men eene geheel andere ondervinding op.
belagen n n h-t Koloniaal Verslag werd opgenomen, wordt ditmaal wecgelat'ii. aaageadee de Pist over 1'JOO geen noemenswaardig verschil oplevert D:\ar heeft de bevolking niet de minste bezwaren, en is volkomen overtuigd
met die over 18'J'J (zie bijlage 11 , sub VII , van het vorig verslag).
van het nut der methode.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen 1901—1902.
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t i n g e n ) , waaronder 15 gevallen waarin iloor genomen infectie- I de (kostelooze) theoretische opleiding ') van aanstaande bouwproeven niet mot zekerheid kon worden uitgemaakt of men kundigen en machinisten by het einde van 1900 242 leerlingen
werkelijk niet hondsdolheid te doen had.
eu 8 toehoorders t e l d e , en de twee van gouvernementswege
Acute gOMtrointarÜU en nitrra kwamen in 1900 nog meer ver- j gesubsidieerde particuliere ambachtsseholen te Batavia en Sainaspreid voor dan vroeger. Ongerekend in Pasoeroean (waar beide r a n g . bij welke de cursus 1900/1901 begon met respectievelijk
ziekten heersehten), uit welk gewest geen betrouwbare opgaven ! 77 en 72 leerlingen.
konden worden verkregen , maakte eerstgenoemde ziekte op .lava
Buiten de aa:i laatstgemelde twee inrichtingen toegekende gouniet minder dan 58 488 slachtoffert. Getallen van mrra werden vernementssiibsidies van respectievelijk f 12 (Kin en i 6 0 0 0 ' s j a a r s ,
er 358 gerapporteerd, waarvan 812 op .lava en 40 in het gou- ! eu ongerekend ook de kosten van gebouwen eu l o k a a l h u u r ,
vemetnent ('elebes en onderhoorigheden. Omtrent den aard | beliepen de van landswege voor het middelbaar onderwijs gedezer, bijna altijd lethaal eindigende ziekten, die door soui- | dane uitgaven in 1900 (volgens voorloopige cijfers) f 598 033en
migen als identiek of nauw aan elkander verwant worden be- | in 1899 (volgens definitieve gegevens) f'592 832, waartegenover
schouwd en die tot dusver aan alle aangewende geneesmiddelen ! in elk dier jaren wegens schoolgelden ontvangen werd (voor
— ook aan de serum-therapie — weerstand hebben geboden, j zooveel bij het einde des jaars reeds bij 's lauds kas overgebracht)
verkeert men nog geheel in het onzekere. Met het oog daarop ! t 85 915 en f 8 9 0 8 6 .
is een uitgebreid onderzoek gelast — in Midden-.lava en de
Uit het .Siam-fonds" en het .Studiefonds voor onbemiddelde
Preanger Regentschappen onder leidingvan den gouvernement!* leerlingen" genoten te Batavia respectievelijk 2 en 5 leerlingen
veearts te Samarang en in Oost-.lava en Madura onder die van ondersteuning in de kosten h u n n e r studiën. Het studiefonds
zijn ambtgenoot te Soerabaija— ten behoeve waarvan een aantal , Midden-Java" verleende zoodanige ondersteuning in het getijdelijke niantri's in dienst zijn gesteld
heel aan 11 leerlingen; op 1 J a n u a r i 1900 bedroeg dat aantal
Tegen f 127 722 in 1899, werd in 1900 ten behoeve van den 13 . op 31 December 10.
burgerlijken veeartsenijdienst uitgegeven f' 147 G4<>. Onder laatstOvereeukomstig bet bh' de Indische begrooting voor 1901
gemelde som was begrepen f' 'JU (597 wegens maatregelen ter ontwikkeld p l a n , (zie b i s . 6 — 8 van de Memorie van Toelichting)
voorkoming of' beteugeling van besmettelijke ziekten onder hoorn- is bij gouv. besluit dd. 29 April 1901 n". 10 (St. n . 184)
vee en paarden. In 1899 was te dier zake besteed f' 21 592.
te Batavia, onder den naam van «Koningin Wilhelmina-school"
eene inrichting voor middelbaar en vakonderwijs o p g e r i c h t , bestaande uit eene hoogere burgerschool met driejarigen c u r s u s ,
X. Departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid.
niet daaraan verbonden handelseiusus (afdeeliug A ) , en een
cursus
tot opleiding van m a c h i n i s t e n , bouwkundigen en mijnI . OxOEKWIJS.
bouwkundigen (afdeeling B). Bij gouv. besluit van 25 J u n i 1901
n°. 34 (zie Jav. Cour. van den 28sten d. a. v.) werd een reglement
£ 1. Onderwijs voor Europeanen en met hen gelijkgettelden.
voor de school vastgesteld, 3 ) terwijl bij dat van dezelfde dagteekening n". 37 de directeur van onderwijs, eeredienst en
Onder verwijzing naar het eerlang te Batavia verschijnende
nijverheid is gemachtigd o m , bij wijze van proef, tot de afjaarverslag over 1900 betreffende het middelbaar en lager onderdeeling A der school meisjes als leerlingen toe te l a t e n , mits
wijs voor Europeanen in N e d e r l a n d s e h - l n d i ë , wordt van de
hierdoor geen splitsing van klassen in parallel-afdeelingeu noodig
daarin opgenomen niededeeliugen het volgende korte overzicht
worde. Ge school is den I3den Juli jl. geopend.
gegeven.
Middelbaar

o n d e r w ij s.

Bij de I n r i c h t i n g voor de t a a l - , land- en volkenkunde
van Nederlandsch-lndië (afd. B van het Gymnasium Willem I I I )
sloot de cursus 1899/1900 met 20 leerlingen , ') terwijl de nieuwe
cursus met 12 ingeschrevenen begon. O p uit. 1900 waren ingeschreven 14 leerlingen , van wie 12 in Indië en 2 hier te lande
het einddiploma van eene hoogere burgerschool hadden verworven.
Bij de drie boogere burgerscholen met vijfjarigen cursus — te
Batavia (afd. A van het Gymnasium), S a m a r a n g en Soerabaija —
was bet aantal aanvragen om toelating van jongens in 1900 iets
kleiner dan in 1899, dat om toelating van meisjes was in beide
jaren nagenoeg gelijk. Onder hen die aan de eischen voldeden
waren er 5 . die op den voet van het gouv. besluit van 17
F e b r u a r i 1899 n". 19 (zie het verslag van 1899, bis. 104). het
admissie examen in de buitenbezittingen hadden afgelegd. Bij
de hoogere burgerschool te Soerabaija bleek het mogelijk het
aantal tijdelijke leeraren n v t één te verminderen. E r wordt naar
gestreefd om ook bij de beide andere scholen , door eene gewyzigde verdeeling der lessen over de leeraren, tot i n k r i m p i n g
van personeel te geraken. Op uit. 1900 telden de drie i n n c h tingen , ongerekend de toehoorders en de leerlingen voor enkele
v a k k e n . 639 leerlingen, namelijk 583 j o n g e n s en lOti meisjes
(39 en 13 meer dan op uit. 1899). Onder de jongens bevonden
zich L3 zoons van inlanders en 4 van Cliinee/en. Omtrent den
uitslag der toelatings-, overgangs~ en eindexamens -) zie bijlage O.
Voor dergelijke opgaven zij u a a r die bijlage ook verwezen . wat
betreft de hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes
te Batavia ;'j (op uit. 1900 met 47 gewone leerlingen), de b u r g e r avondschool te Soerabaija, welke gouvernenientsim-ichting voor

Lager

o n d e r w ij s.

Xnrmnnhiholen eu nkle-e.ramens. Bij het einde van 1900 volgden
te Batavia 24 en te Soerabaija 12 leerlingen (onder wie respectievelijk 17 en 9 vrouwen) de lessen aan de gouvernementsnormaalschool, welke cijfers op uit. 1899 21 en 15 bedroegen.
Onder de in den loop van 1900 afgeschrevenen (respectievelijk
13 en 6 leerlingen) waren er te Batavia 5 en te Soerabaija 2
die de hoofdakte behaalden.
Particuliere gelegenheden om zich voor akte-examens voor te
: bereiden , waren : de normaalklassen tot opleiding van onder| wijzeressen bij 7 particuliere meisjesscholen, namelijk: 2 te
; Batavia, 1 te Meester-Cornelis, 1 te S a m a r a n g , 2 te Soerabaija

'en 1 te Padang; verder eene normaalschool te Samarang en eené
: nieuw opgerichte te Salatiga. Aan de particuliere meisjesscholen
te Batavia waren nog cursussen ter voorbereiding voor het
hoofdakte-examen v e r b o n d e n , en aan deze s c h o l e n , alsmede
aan de andere genoemde meisjesscholen, bestond tevens gelegenbeid om zich voor akte-examens in vreemde t a l e n , enz.
te bekwamen.
Aan de in 1900 te Batavia, te Samarang en te Soerabaija
| gehouden akte-examens werd deelgenomen door 120 p e r s o n e n ,
waaronder 12, die zich voor twee akten hadden aangemeld.
\ an deze 138 examens werden er 90 met gunstigen uitslag
afgelegd. Aan mannen werden 7 , aan vrouwen 83 akten uitgereikt.
Voor het verwerven van eene akte van bekwaamheid in de
vrije en ordeoefeningen der gymnastiek, in de nuttige en fraaie
| handwerken voor meisjes en in het h a n d t e e k e n e n , verviel (St.
I 190 J n . 277) de eisch dat d e c a n d i d a t e n d e n volbrachten leeftyd
van 18 jaren moeten bereikt hebben.

') Tot liet afleggen van liet Ede gedeelte vaa kei groot-ambtenaamexaaaea
Openbare lagere teholen. I n den loop van 1900 werd de sedert
werden in 1900 il leerlingen en i ond-leerlingen toegelaten, vaa wie 8het
diploma verwierven. Aan let lste gedeelte van dal examen onderwierpen i 1898 ter hoofdplaats Amboina tijdelijk gesloten lste school
zich G leerlingen ea i ond-leerliag, die allen slaagden.
:
) Het reglement op de eindexamen! der hoogere bnrgeischolen met vijt'Jarigen cursus (.St. 1881 n°. IBS, jam-M Sr. 1893 n». 86 en 181)8 n°. 258)
*) Gelegenheid tot psacMocke oefening in eenig handwerk vinden de leeronderging eene wijziging van ondergeschikt belang; zie daaromtrent St. 1'joi lingen bij de gouvernement»' en particuliere ateliers ter plaatse.
n". 116.
5
) Hij hetzelfde besluit werd de hiervóór bedoelde, in 1S9CI genomen maatregel
*) Aan cle lijst van leervakken l>jj deze inrichting is bij gouv. besluit van met betrekking tot bet afleggen ran het aootiaaie-examen voor de boogere burger4 .Juli i'jni n". "_', lej wijze van ijd lijken maatregel, !>•• zang toegevoegd. •eholea nok voor de Koningin WUhelmina-tehool van toepassing vetkiaard.
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heropend en werden drie nieuwe openbare legere scholen — t e

Batavia, Soekaboemi (Preanger Regentschappen) en Wlingi
(Kediri) — opgericht. Nog werd de oprichting van eene school
te Blora (Ueinbang) bevolen, welke echter op uit. 1900 nog
niet geopend was. Op dat tijdstip waren dientengevolge in
w e r k i n g : 109 openbare lagere scholen (189 gemengde en 30
meisjesscholen), namelijk 130 op 73 plaatsen van J a v a en
Madura en 3'J op 28 plaatsen van de buitenbezittingen. Onder
het totaal der 169 scholen waren er 53 (gemengde eerste- en
meisjesscholen), waar meer uitgebreid lager onderwijs gegeven
werd.
Bij het einde van 1900 telden de gezamenlijke Europeesche
lagere scholen 15 402 leerlingen (9148 jongens en 0314 meisjes),
zijnde 330 meer dan op uit. 1899; het aantal betalende nam
toe van 7258 tot 7331, dat der niet-betalende van 7874 tot 8131.
Onder deze cijfers waren begrepen — meerendeels onder de
betalende leerlingen — 1870 leerlingen (244 me-r dan op uit.
1899). behoorende tot de inlandsche of met deze gelijkgestelde
b e v o l k i n g , namelijk 557 kinderen van Christen-inlanders, 988
van andere inlanders en 325 van vreemde oosterlingen (waaronder
respectievelijk 105, 58 en 29 meisjes). Ingevolge daartoe, met
i n t r e k k i n g van alle vroegere desbetreffende beschikkingen, in
1900 verleende m a c h t i g i n g e n , werden in den loop van dat j a a r
278 inlandsche k n a p e n , bestemd om later voor dokter-djawa
te worden opgeleid, gratis toegelaten tot de Europeesohe nieteerste scholen. Daarentegen werd de kostelooze toelating van
9 dergelijke j o n g e l i e d e n , die geen voldoenden aanleg en üver
aan den dag l e g d e n , ingetrokken.
Het aantal leervakken werd aan de l s t e school te Koeta Radja
(Atjeh en ouderhoorigheden) uitgebreid met de beginselen der
Engelsche taal en aan de school te Amoerang (Menado), zoolang
de omstandigheden zulks toelaten, met de vrije en orde-oefeningen
der gymnastiek.
B i j ' gouv. besluit van 20 October 1900 n". 18 (St. n u . 279)
onderging het reglement op de openbare lagere scholen voor
Europeanen eene wijziging met b e t r e k k i n g tot de wyze van
verstrekking van leermiddelen aan betalende leerlingen.
Aan alle openbare lagere scholen — op 1 na — waren kinderbibliotheken verbonden.
Over 1899 (volgens verbeterde opgaven) en over 1900 (volgens
voorloopige gegevens) bedroegen de uitgaven voor het E u r o ieesch lager onderwijs en de ontvangsten wegens schoolgelden
ook die aan de normaalscbolen geïnd) als volgt:

75

[Neder!. (Oost-) I n d i ë . ]
De twee teekencursnssen te Samarang telden op uit. 1900 te
zamen 34 leerlingen.
Van de 5 in het voiig verslag vernielde gymnastiekscbolen
bleven er slechts 3 bestaan, welke op uit. 1901) 143 leerlingen
telden.
Scholen of klassen voor voorbereidend onderwijs werden a a n getr dlvn op 15 plaatsen van .lava en op 7 in de buitenbezittingen,
en wel ten getale van 37 (1 meer dan in 1899). Het totaal der
leerlingen aan 3ó van deze inrichtingen (van ééne school is het
aantal niet opgegeven) bedroeg 2183, dat is 239 meer dan op
uit. 1899. Onder de leerlingen kwamen 39 kinderen van inlanders
en !'4 van vreemde oosterlingen voor, zrjnde van de eersten 28
en van de laatsten 2 meer dan op uit. 1899.
§ 2.

Onderwijs voor inlanders. ')

Openbaar

o n d e r w ü s.

Reorganisatie run het inlandsch onderwijs. In den loop van 1900
werden de bestaande openbare inlandsche scholeu in de residentie
Znider* en Oosternfdeeling van Borneo gerangschikt onder de
openbare inlandsche scholen voor lager onderwijs der 2de klasse,
bedoeld bij art. 1 van het Kon. besluit van 28 September 1892
n . 44 (St. 1893 n . 125). Het gebouw voor de 1ste klasse-school te
Bangkallan, welker opening was bevolen als gevolg van de reorganisatie van het inlandsch onderwijs (zie vorig verslag, blz. 98),
kwam in het begin van 1901 gereed. Met betrekking tot de scholen
der 1ste en 2de klasse , welke elders werden of zullen worden
geopend, wordt verwezen naar hetgeen voorkomt ouder het hoofd
„Gewone lagere scholen".

Opleiding/scholen voor inlandsche ambtenaren. Oe in het vorig verslag
(blz. 98) in uitzicht gestelde uitbreiding van de hoofdenscholen 2)
te Bandong en Probolinggo tot opleidingscholen voor inlandsche
ambtenaren op den voet van de school te Magelang, kwam tot
stand bn' gouv. besluit van 19 Augustus 1900 n u . I I . Voor de
drie scholen gezamenlijk werden nieuwe voorschriften vastgesteld , welke o. a. bepalen d a t , behalve bij het inlandsch taaionderwijs , de Nederlandsche taal als voermiddel bij het onderwijs
wordt gebezigd (b(j de reorganisatie der school te Magelaug in
1893 was het Nederlaudsch als zoodanig vervangen door de landstaal of het Maleisch). De scholen te Bandong en Probolinggo
w e r d e n , evenals met die te Magelang reeds het geval w a s ,
verdeeld in twee afdeeliugen . respectievelijk met drie- en tweejarigen cursus. De tweede afdeeling heeft uitsluitend ten doel
189^1.
1900.
het onderwijzen van de beginselen der rechtswetenschap , het
Traktementen , leermiddelen , enz
f 2061". 300.54
f 2082 123,04»
staats- en administratief recht van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë , de beginselen der staathuishoudkunde, het landmeten en waterpassen
Gebouwen, huishuur, enz
528 705.99»
478 79'',65
en het lijn- en kaartteekeuen , welke vakken aan het bestaande
leerplan der scholen te Bandong en Probolinggo werden toegeTezamen . . . f 2 595 015,53» -f 2 560 921.69»
voegd. Als voorbereiding voor het landmeetkundig onderwijs
werd verder bepaald dat in de eerste afdeeling van de drie
Geïnde { openbare lag-ere scholen . . . .
f 281914,87
f 285 770,00»
scholen ook onderwijs zal worden gegeven in vormleer en meetschoolgelden ? normaalscholeu
2 050,00
2 110,00
kunde. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de hoogerTe zamen . . .
f 283 904.87
f 287 SSO.Ofi»
bedoelde voorschriften welke zijn opgenomen in de J a v . Cour.
van 24 Augustus 1900, onder a a n t c e k e n i n g , dat in het begin
lilijlt ten laste van den lande
II I 050,0!)»
f 9 273 Bll,«3
van iOOl aan de gewesten, waaruit leerlingen tot een der scholen
Particuliere icholen. Van de in het vorig verslag vermelde 20 kunnen worden toegelaten , nog zijn toegevoegd de resideutiën
particuliere scholen werden gesloten : 1 te Batavia en 1 te Ooendih Djokjokarta en Soerakarta voor de school te Magelang en de
(Samarang). Daarentegen werden er 4 g e o p e n d : 1 te Batavia, residentie Bali en Lombok voor de school te Probolinggo.
1 te Soekaboemi (Preanger Regentschappen), L te Tjiamis (CheriAan de school te Magelang werden in het laatst van 1900
bon) en 1 te Malang(Pasoeroean). Dientengevolge klom het aantal de overgangs- en eindexamens gehouden. Aan eerstgenoemd
enkel voor gewoon lager onderwijs van 4 tot 7, doch daalde het examen werd deelgenomen door 13 caudidaten , van wie er in,
aantal scholen , waar tevens meer uitgebreid lager onderwijs en aan liet eindexamen door 4 caudidaten , die allen slaagden.
werd gesteven, van 10 tot 15 Subsidiën u i t ' s lands kas ontvingen Voor elke der scholen afzonderlijk worden nadere o p g a v e n , ook
voor 1900 10 van de 22 particuliere scholeu , namelijk de 7 met betrekking tot de samenstelling van liet onderwijzend perbedoeld op blz. 97 van het vorig verslag en verder voor het soneel, aangetroffen iu bu'lage P .
eerst eene der meisjesscholen van de Zusters Ursulinen te Batavia,
Van de omstandigheid dat bij de kweekschool voor inlandsche
de school te Tjiamis (Oheribon) en die t e Manondjaija (Preanger onderwijzers te Fort de Koek niet alle beschikbare plaatsen door
Regentschappen).
kweekelingeu behoefden te worden ingenomen , is gebruik geBij het einde van 1900 bestonden op 7 plaatsen 15 namiddag- maakt om die school tevens dienstbaar te maken aan de opleiding
scholen of avondcursussen voor enkele vakken van lager of meer van aanstaande inlandsche ambtenaren. Bij gouv. besluit dil.
uitgebreid lager onderwijs, die te zamen 252 leerlingen telden. 25 J a n u a r i 1901 n". 10 werd nl. b e p a a l d , dat tot die kweekAls onderwijzend personeel waren aan de gezamenlijke parti- tchool ook kunnen worden toegelaten jongelieden , behoorende
cnliere scholen verbonden 28 onderwijzers, 180 onderwijzeressen
en 13 vrouwelijke kweekelingeu.
'1 Over de (partieuliere) scholen voor vreemde oosterlingen zie de laatste
H e t getal leerlingen klom in 1900 van 3270 tot 3530 (996 rubriek van deze paragraaf.
jongens en 2534 meisjes). Onder de leerlingen kwamen 97 kindereu
5) Bij gouv. besluit dd. 14 .Juni 1900 n°. 5 (St. n°. 180) werd aan de
van niet-Europeeschen landaard voor (40 meer dan op uit. 1899), leerlingen der hoofdenscholen wier ouders of verzorgeis een Inkomen nebben
namelijk : 70 van inlanders (met-Christenen), ouder wie 20 meisjes, van minder dan f 150 's inaands het recht 0|i vrije genei «knniiij.o hel (indeling
toegekend.
zoomede 27 van vreemde oosterlingen, onder wie 6 meisjes.

f
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tot aanzienlijke en bemiddelde inlaudsche familiën in bet
(gouvernement Sumatra's Westkust en bestemd om in 'slandi
dienst te treden in andere betrekkingen dan die van onderwjjzer
bij het openbaar lager onderwijs. Hun aantal, ten hoogste 10
bedragende, wordt jaarlijks vastgesteld door den directeur van
onderwijs, eeredienst en nijverheid, in overleg niet de inbind, che
schoolcommissie te Kort de Koek. Op die adspirant-ambtenaren
/.ijn van toepassing de voorschriften voor de adspirant-onderwyzera vastgesteld ; alleen genieten /.ij geen toelage. I 'e adspirantambtenaren nemen deel aan alle leSSOU der .idspiraiit-'Oiderwijzers,
behalve aan die van de hoogste klasse, en aan de toelatings*
en overgangsexamens, Bij Blagen in liet overgangsexamen van
di' derde naar de vierde klasse der kweekschool) welk examen
voor hen als eindexamen wordt, beschouwd, ontvangen zij een
diploma van met vrucht doorloopen cursus voor adspirantambtenaar. Aanvankelijk zijn op dien voet een viertal jongelieden tot Je kweekschool toegelaten.

onverdeeld g u n s t i g ; enkele leerlingen moesten wegens ziekte
(koorts) 2 a '•'> maanden de school verzuimen.
Speciale scholen. Hiertoe worden gerekend de „Depoksche school"
in de residentie Batavia en de „Amhousede burgerschool" ter
hoofdplaats Amboina. De eerste telde op uit. 1900 147 !eerlingen (waaronder 'H meisjes), tegen 111 (waaronder 59 meisjes)

op bet einde van 1899. Gedurende 1900 werd de school bezocht
door Kil leerlingen (hieronder 5 die gratis onderwijs o n t v i n g e n ) ,

namel\jk 7 kinderen van met Europeanen gelijkgestelde!]. I m
kinderen van inlaudsche Christenen , 6 van Mohaininedaaiischo
en 2 van (Jhineesehe ouders. Met het onderwijs in handenarbeid
(slöjd) (buiten de schooluren, tweemaal per week, telkens
gedurende \'/2 uur) werd geregeld voortgegaan. De Amboiisehe

burgerschool telde op uit. 1900 842 leerlingen, tegen315op het

einde van 1899 (waaronder respectievelijk 72 en 65 meisjes).
Gedurende 1900 werd de school bezocht door 391 leerlingen,
onder wie zich bevonden 89 kinderen van inlaudsche ambtenaren
Kweekscholen. Op uit. 1900 waren aan de kweekscholen te en aanzienlijken , 279 kinderen van andere inlanders en 2o van
Band on g , Probolinggo en Djokjokarta, de beide eerste elke met vreemde oosterlingen.
Bij gouv. besluit van 9 Februari 1901 n . 6 (St. n°. 86) i s ,
een nominaal aantal van 25 plaatsen en de laatste met 50 plaatsen ,
ingeschreven respectievelijk 21 , 20 en 36 leerlingen, tegen 1 7 , met opheffing van de te Menado bestaande openbare inlaudsche
17 en 41 bij het einde van 189'.'. Van de 50 plaatsen bij elke Bchool voor lager onderwijs der 1ste klasse, a l d a a r , onder den
der twee overige kweekscholen waren er op eerstgenoemd tijd- naam van „Alenadosche school'', eene voor kinderen van aan*
stip te Fort de Koek 28 en te Amboina 49 bezet, tegen 8 0 e n zienlijke en gegoede inlanders bestemde school o p g e r i c h t . welke
inrichting op ongeveer gelijke leest geschoeid is als de twee
89 op uit. 1899. Aan d e i n 1900 bij de kweekscholen afgenomen
eindexamens werd door 35 candidaten deelgenomen , die allen bovenbedoelde speciale scholen. Het onderwijzend personeel der
slaagden. Aan de toelatingsexamens der kweekscholen te Ban- school bestaat uit een Kuropeeseh hoofdonderwijzer (onderwijzer
ilmin', Djokjokarta, P r o b o l i u g a o , Fort de Koek en Amboina van het openbaar lager onderwijs voor E u r o p e a n e n ) , een innamen niet minder dan o82 candidaten deel , van wie er ,171 i landsch onderwijzer voor de Maleische t a a l , een inlandsch 1ste
aan de eiseben voldeden. Voor verdere opgaven /ij verwezen hulponderwijzer en een of meer inlaudsche hulponderwijzers.
H e t onderwijs in alle vakken van het l e e r p l a n , behalve d a t i n
naar bijlage 1'.
de Maleische taal , wordt gegeven in de Nederlaudsche taal ,
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. Van
welke taal zelve ook opzettelijk wordt onderwezen. Overigens is
2 kweekeliugeu te Amboina, aan wie wegens berriberri verlof
op de Bchool , voor zoover dit niet met haren specialen aard in
moest worden verleend , overleed er één op reis naar zijne
strijd is , van toepassing het reglement op de openbare lagere
woonplaats.
scholen voor Europeanen in Nederlandsch-Indiè' (8t. 1894 n°. 195).
De aan de kweekscholen te B a n d o n g , Djokjokarta, Fort de
behoudens enkele voorschriften, o. a. betreffende het leerplan
Ko.-k en Amboina verbonden externen-scholen werden in 1900 j
en het schoolgeld , hetwelk wordt geheven naar den maatstaf
bezocht door 457 leerlingen, onder wie 8 meisjes i5 te Bandong \
geldend voor inlaudsche scholen der 1ste klasse.
eu 8 te Fort de Koek). Aan de kweekschool te Probolinggo is
geen externen-school verbonden.
Gewone lagere schalen. Het aantal openbare inlandsche scholen
In verband met bet in verschillende deelen van Java be- der 1ste klasse nam gedurende 1900 op Java en Madura toe van
staande gebrek aan inlandscoe onderwijzers als govobj van de 27 tot 29 door de opening van zulke scholen op 2 afdeelings*
oprichting van n i e u w e , en van de vermeerdering van h e t aantal hoofdplaatsen (Bandjarnegara en Toeban). Voorts werd het
leerlingen op de bestaande scholen , werd bet aantal kweeke- aantal 2de klasse-scholen op J a v a en Madura van 205 op 2 0 9 ' )
lingen der kweekscholen te B a n d o n g , Djokjokarta en Probo- g e b r a c h t , doordien te Petir (liantam) en Sindanglaut (Cheribon)
liuggo in het begin van 1901 . bij wijze van tijdelijken maat- scholen werden geopend , en zoowel ter hoofdplaats Hoerakarta
regel , verhoogd tot respectievelijk '-'A . 67 en 42
als op de afdeelingshoofdplaats Poerworedjo (Kadoe), nevens
.Met het oog op de wenschelijkheid dat het onderwijs aan de reeds b e s t a a n d e , nog eene school der 2de klasse werd opgeinlanders in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, richt. Overigens was besloten tot de opening van nog 5 scholen
waar tot dusver slechts e e n e , niet bij eene kweekschool aan- der 1ste en 12 der 2de klasse, alle op J a v a en Madura (zie nader
sluitnide openbare inlaudsche school der 2de klasse bestaat (te bijlage P ) , welke echter in 1900 nog niet in werking kwamen.
Koeta Radja), gegeven worde door A t j e h e r s , is bij gouv.
In de buitenbezittingen klom het aantal openbare inlaudsche
besluit dd. 16 November 1900 n". 2. machtiging verleend scholen van 801 tot ÜlO -) door de opening van 2de klasseom , bij wijze van proef, drie Atjehsclie jongelieden die de school scholen te K e n d a n g a u , N e g a r a , Moeara Teweb en Samarinda
te,Koeta Radja hebben doorloopen, toe te laten tot de 4de of (Xuider- en Oosterafdeeling van Borneo) , Sawab Loento (Pade 5de klasse der externen-school bij de kweekschool te Kort dan gsehe Bovenlanden),Bintoeban (Benkoelen), Kembes(Menado),
de Koek, ten e i n d e , na het doorloopen van den cursus dier Satnasoeroe (Amboina) en Mataram (Lombok). Verder werd in
icbool, als kweekeling op de kweekschool te worden geplaatst. 1900 machtiging verleend tot de oprichting van nog 7 scholen
der 2de klasse in de buitenbezittingen.
Onderwijzers-examens builen </« kweekscholen. Op .lava en Madura
Ook in 1900 kon hier en daar wegens plaatsgebrek niet aan
meldden zich voor het examen van hulponderwijzer 40 en voor alle aanvragen om plaatsing worden voldaan, wat Öost-Java betreft
dat van kweekeling 122 candidaten a a n , van wie respectievelijk echter in mindere mate dan in 1899. aangezien verschillende school28 en 60 Blaagden. In de buitenbezittingen onderwierpen zich gebouwen eene vergrooting hadden ondergaan. Overigens vooraan eerstgenoemd examen 5 c a n d i d a t e n , van wie er 8 slaagden , zagen particuliere namiddagscholen i n d e behoefte aan onderwijs.
en aan het kweekeling examen 47 candidaten . van wie 29 aan
Opgaven omtrent het aantal scholen en liet cijfer dèr leerde eiseben voldeden.
lingen per gewest of per eiland worden aangetroffen in bijlage
P ; wat de buitenbezittingen betreft is echter dat cijfer niet
School i'iinr zonen van inlamhchc hoofden en van andere aanzienlijke later dan over 1899 bekend.
inlanders Ir Tondano. ') Op uit. 1900 waren de 40 plaatsen aan
Gedurende 1S99 beliep bet totaal der ingeschreven leerlingen
de/, • school alle ingenomen , en wel door,jongelieden uit Menado, bij al de toen in de buitenbezittingen bestaande 801 gouvernedaar zich uit andere gewesten geen leerlingen hadden aange*
mentsscbolen 45 618, zijnde 1859 meer dan over 1898. Op Java
meld. Getuigschriften wegens goed volbrachten cursus werden
en Madura waren over 1900 bij de 2:58 gouvernementsscholen
uitgereikt aan de S leerlingen der hoogste klasse , waardoor heb
ingeschreven 43(117 l e e r l i n g e n , van wie er bij het einde van
van de/e inrichting afkomstige aantal gediplomeerden t >t 101 het jaar nog 28 8o5 op de schooüijsteu voorkwamen, zijnde 1479
steeg, / i e overigens bijlage P. Over het gedrag der leerlingen
viel niet altijd te roemen. D J gezondheidstoestand was niet
;
) Onder liet hier opgegeven aantal scholen zijn niet begrepen de aan vier
der gon vernemen U-kweekscholen verbonden externenicholen, noch ook de
twee zoogenaamde „speciale scholen voor inlanders."
') Zie. noot 2 op l>lz. 75.

fa.

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 19U1.
meer dan op uit. 1899. Hoewel ovrr het geheel de mutatiën en
het schoolverzuim nog belangrijk hieven, was nochtans in ver-

schillende residentie')i van Java vooruitgang te bespeuren. H< t

aantal meisjes op de gouverneinents inlandselie scholen bedroeg,
voor zoover daaromtrent opgaven zijn verstrekt., over de behandelde jaren op Java en Madiira 714 en in de buitenbezittingen 8294.

Ten eiude zooveel mogelijk het gevaarte ontgaan, waarop

in tal van rapporten der inspecteerende ambtenaren was gewezen.
dat een belangrijk deel der inlandflehe onderwijzers . gevestigd

op kleine plaateen en in weinig beteekenende centra van open-

baar leven , zouden vervallen in den sleur van liet dagelgkseh
dessaleven en in het algemeen zouden achteruitgaan, werd op
het laatst van 11*00, bij wijze van proef, aan 30 hooiden van
scholen op Java en Madura vergund zich in de poeasa-vacautio
te begeven naar een der drie hoofdplaatsen Batavia, Sainarang
of Soerabaija om daar ten hoogste een maand te verblijven. Aan
ieder hunner werd daartoe uitgekeerd f 70 als vergoeding voor
reis- en verblijfkosten. Omtrent den uitslag der proet werd nog
geen bericht ontvangen.
Geldelijk overzicht. De kosten van bet openbaar onderwijs voor
inlanders (met inbegrip van de lager te vermelden subsidiè'n aan
particuliere inlaudsche scholen), en de daartegenover staande
ontvangsten wegens schoolgelden en verkoop vau leermiddelen
aan particulieren, bedroegen over 1899 (volgens verbeterde opgaven) en over 19U0 (volgens voorloopige gegevens) als volgt:
1899.
1900.
Traktementen, leermiddelen, eai
U 970601,06 f 1811668,06
Gebouwen en huishuur
Subsidiën aan particuliere inlandselie scholen .
Tezamen

I43884J66*
101341,00

.

f 1 514 326,013 11 ;>90781,G9

Geïnde schoolgelden
f
Verkoop aan particulieren van inlandselie boekwerken en andere leermiddelen
Te zamen
Iiljjft alzoo ten laste van den lande

169097,68
110 031,00

f

113 029,83 f
5 784,61'
118814,46*f

118687,44
5 974,32
184661,76

f 1396 612,16 f 1466 SI 9,98

J
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geopend met 25 leerlingen (21 intern), vau wie L3 afkomstig
uit de residentie Soerabaija en 0 uit elke der residenticu l'asoe-

roean en Kediri.
HêUanduehe cursussen. Door onderwijzers van het Europeesch
lager onderwijs werden op verschillende plaatsen van Java
namiddag-cursussen opgericht, hoofdzakelijk ten doel hebbende

zonen van inlandsche hoofden en ran andere aanzienlijke inlanders te onderwijzen in de Nederlandsche taal.

Hoewel het betrekkelijk hooge schoolgeld nog velen terughield ,
mochten zich enkele van die cursussen reeds spoedig in een
grooten toeloop verheugen. Aan de cursussen te Samarang,
nembang, Patti en Tagal werd, bij wijze ran tijdclijken maatregel , behalve eene tegemoetkoming in eens voor den aankoop
van leer- en leesboeken , eene maandelijkschesubsidie toegekend,
wat de laatste 3 betreft, onder voorwaarde dat het van de leerlingen gevorderde schoolgeld niet meer zal bedragen dan f 1,5<>
per leerling 's maande en het onderwijs niet zal strekken tot
voorbereiding van een of meer der leerlingen tot eenig examen.
Het laatste werd noodig geoordeeld om te voorkomen dat het
onderwjjs zou ontaarden in het africhten voor het kleinambtenaars-examen.
Kost- en dagschool Ie Tumohon {voor dochters van hoofden en
aanzienlijken in de Minahassa). Op uit. 1900 bedroeg het aantal
leerlingen 06, waaronder 6 jongens (welke butsten alleen worden
toegelaten mits zy nog geen 8 jaar oud zijn en hunne zusjes
als internen de school bezoeken). Op 3 Europeesche scholieren
na, waren allen kinderen van inlaudsche ambtenaren en aanzieulyken. Van de 00 meisjes waren er 54 internen. Terwijl 12
meisjes en 1 jongen de school verlieten, werden 17 nieuwe
meisjes-leerlingen opgenomen. Aan schoolgelden werd in 1900
ontvangen p. m. f 7500, terwijl de school f 3000 gouvcrnementssubsidie genoot. De uitgaven stegen tot f 14102, zoodat erop
uit. 1900 een niet onbelangrijk tekort was. Op een in verband
daarmede ingediend verzoek om de subsidie met f 3000 's jaars
te verhoogen werd in den aanvang van 1901, by wyze van
tijdelijken maatregel, gunstig beschikt.

Scholen vonr hamliccrksondcncijs voor inlander.'. De op den zendingspost Modjowarno (Soerabaija) gevestigde inrichting van
dien aard telde in Januari 1900 2<l leerlingen. Hiervan verlieten
Kweekscholen en opleidincjsklassen. Het seminarie te Depok bij het einde van het jaar 9 de school, en wel 3 wegens vol(residentie Batavia), waar Christen-inlanders uit verschillende brachten leertyd en G om over te gaan naar de kweekschool ter
gedeelten van den Archipel tot inlaudsche onderwijzers, tevens plaatse, zoodat de cursus eindigde met 11 leerlingen. In Januari
zendeling-helpers, worden opgeleid, telde op uit. 1900 43 leer- 1901 werden wederom 7 leerlingen aangenomen, terwyl boveulingen, tegen 42. op uit. 1899. Naar hun landaard kunnen zy als dien 12 leerlingen der kweekschool mede de lessen der ambachtsvolgt worden verdeeld : 1 inlander van de Christen-gemeente te school volgden.
Depok en Toegoe (Batavia), 1 Soendanees, 5 Javanen, 1 Alfoer,
Omtrent de haiidwerksschool te Kediri kwamen over 1900
2 Niassers, 2 Telloreezen, 11 Battaks, 5 Dajaks, 9 Sangireezen, geen opgaven in.
4 inlanders van de Talaut-eilanden, 1 Savoenees en 1 Papoea.
De handwerksschoolteKcndalpaijak (Pasoeroean) werd inden
Onder hen bevonden zich geen zonen van ambtenaren en aan- loop van 19U0 overgebracht naar Swaroe. Met het oog daarop
zienlyken. In het afgeloopen jaar verlieten 11 leerlingen de werd de aan eerstbedoelde inrichting verleende subsidie van
inrichting, van wie 10 na volbrachten leertijd.
f ll»t) 's maands slechts uitbetaald over de maanden gedurende
Het door bet Rijnsche Zendingsgenootsehap te Bannen opge- welke de school in werking was geweest. Op een verzoek om die
richte seminarie te Pansoer-na-pitoe in Silindong (residentie subsidie over het verdere gedeelte van het jaar toe te kennen aan
Tapanoli) telde op uit. 1900 57 leerlingen. De school geniet van de school te Swaroe. werd te kennen gegeven, dat dit verzoek
regeeringswege eene subsidie van f 500 'sjaars, welke, evenals in nadere overweging zou worden genomen , zoodra kon worden
de subsidie van ten hoogste f5100 'sjaars voor de kweekschool aangetoond dat de school voldoende levensvatbaarheid bezit,
te Tomohon (Minahassa), voor het eerst is verleend in 19U0 (zie j aangezien gebleken was dat de inrichting te Swaroe nog van
vorig verslag, blz. 99). Aan laatstbedoelde school (stichting zeer geringe beteekenis was en dus eene ondersteuning niet
van het Nederlandsch Zendelinggenootscliap te Rotterdam) waren voldoende gerechtvaardigd zou zijn.
op uit. 1900 ingeschreven 28 kweekelingen, verdeeld over twee
klassen.
Lagere scholen (zendiagt- en andere). Gedurende het behandelde
Aan de zendingskweekschool te Oeloe op Siauw (Saugi-eilanden) jaar — 19U0 voor Java en Madura cu 1899 voor de overige
waren op uit. 1900 in opleiding (verdeeld over twee klassen) gewesten — gingen eenige particuliere scholen te niet of werden
20 leerlingen, tegen 24 bet jaar te voren. Drie leerlingen moesten tijdelijk gesloten. Over het geheel was echter het aantal der
wegens wangedrag van de school verwijderd worden.
nieuwe of heropende scholen grooter dan dat der scholen die
Van de aan sommige zendingsposten op Java verbonden op- voorgoed of tijdelijk gesloten werden. Voor zooveel de aan het
leidingsklassen voor de vorming van inlanders tot onderwijzers bestaur verstrekte gegevens aanwijzen, zou namelijk in HüK) op
kwamen die te Swaroe, Kendalpaijak en Kediri, tengevolge Java en Madura het aantal zendingsscholen geklommen zijn van
van da drukke werkzaamheden der zendelingen, niet geheel tot 50 (verbeterde opgaaf) tot 50, en dat der overige particuliere
haar recht. Zij werden daarom opgeheven en overgebracht naar wholen van 183 (verbeterde opgaaf) tot 203, terwijl in de
Modjowarno. Ten einde het Nederlandsch Zendelinggenootscliap buitenbezittingen het aantal particuliere inlandselie scholen, dat
hierin zooveel mogelijk te steunen, werd een van eene gouver- op uit. 189S, volgens nadere gegevens, zou hebben Instaan uit
nements-kweekschool afkomstige inlandselie onderwijzer voor den 407 zendings- en 98 andere, bij het einde van 1S99 gesteld
tijd van twee jaar ter beschikking van het genootschap gesteld, weidt op respectievelijk 480 en 101. Van de 50 en 203 partien aan de kweekschool te Modjowarno eene subsidie ran f1200 culiere scholen op Java en Madura werden er gedurende l'.ilJO
'sjaars toegekend. De nieuwe cursus aan deze kweekschool werd 29 en 135 door het Gouvernement gesubsidieerd, terwyl dit,
Particulier
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wat de 48(i en 101 particuliere scholen in de buitenbezittingen
1 >e .Maleische woordenlijst met toelichtingen door den inspeeteur
betreft, gedurende 1899 het geval was met 174 zendingsscholen. van het inlandicfa onderwn's Cu. A. VAN OPHDIJSKH is voltooid en
Van het particulier inlandsen onderwijs op Java en Bdadura zal binnen kort het licht zien.
maakten gebruik gedurende IS'.'1.) 20524, en gedurende 1000
§ 2. Oudheidkunde.
29905 leerlingen, van welke er bij het einde van 1900 nog
ingeschreven 'waren 10099. of gemiddeld ruim 02 per school.
Voor de gesubsidieerde scholen beliep dn" gemiddelde ruim 07,
De ontgraving, vanwege de van gouvernementswoge gcsubvoor de met-gesubsidieerde ruim 58.
_
sidieerde Vereeniging voor oudheid*, taal-, land-en volkenkunde
Wat de niet openbare inlandsche scholen in de buitenbe- te Djokjokarta, van den hoofdtempel van de tjandi Sewoe werd,
zittingen betreft, bljjkt uit bijlage I' dat, bij de afsluiting van ten einde het invallen van sommige gedeelten te voorkomen ,
die t-.rbe!, voor 128 van de 581 scholen het aantal op uit, 1899 voorloopig gestaakt.
ingeschreven leerlingen te Batavia nog niet bekend was. en
De herstellingen aan de in Kadoe gelegen tjandi Mendoet
dat h'\] de 453 orerige particuliere scholen, welke de tabel voor (verg. het vorig verslag, blz. 101) werden geregeld voortgezet.
verschil! Ie gewesten der buitenbezittingen aanwijst, op uit.
Ten einde dim grooten tempel van Panataran in Kediri voor
1899 waren ingeschreven 21170 leerlingen, d.i. gemiddeld ruim verder verval te vrijwaren zijn fondsen toegestaan voor het doen
46 per school. Van die 453 scholen telde men er alleen op van herstellingen aan dat monument.
Sumatra (met Nias) 208, met 7701 leerlingen, en in de resiNadat reeds in Juli 1000 eene commissie was benoemd, met
dentie Menado (ongerekend die op de Talaut-eilanden) 239, den ambtenaar voor de beoefening van Indische talen dr. J. L. A.
met 18132 leerlingen. Zoowel die in Menado als die op Sumatra BBAHDES als voorzitter, om na te gaan welke maatregelen moeten
(met Nias) waren, op eenige weinige na, alle zendingsscholen. worden genomen tot behoud van den lioro-lioedoer en of het
uitvoerbaar is om de thans geheel onder den grond
8eho\en voor vreemde <iot.lerlim.irn. Het aantal de/er buiten be«denkbeeld
bedolven bas-reliefs aan den voet van dat monument te vermoeienis van het Gouvernement opgerichte scholen bedroef? in vangen door andere steenen en die bas-reliefs ouder te brengen
1900 op Java en Madura 257, met 5304 leerlingen, en in de in het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
buitenbezittingen 182, met 2721 leerlingen. De verdeeling van en Wetenschappen, werd bij de Indische begrooting voor 1901
dey.e scholen over de verschillende gewesten blijkt uit hetover- in beginsel beslist dat van regeeringswege een, voorshands tot
. zicht aan het slot van bijlage P.
Java en .Madura te beperken, onderzoek zou worden ingesteld
naar de op die eilanden aanwezige oudheden, den toestand
waarin zij zich bevinden en de middelen die zouden kunnen
II.
KIN-STEN va WETENSCHAPPER".
worden aangewend om zooveel mogelijk te behouden wat er is.
Als een gevolg daarvan is bij gouv. besluit van 18 Mei 1901 n". 4,
§ 1. Studie run Oottertehe luien en run de itiileUingen
met ingang van 1 Juli 1001, eene te Batavia gevestigde, uit
van den Ulam.
drie leden bestaande commissie voor oudheidkundig onderzoek
üe adviseur voor inlandsche en Arabische zaken dr. C. SHOCCX ingesteld, eveneens ouder voorzitterschap van dr. 13EANDI:S,
HüBOBOHJB zette, voor zooveel zijne overige bezigheden zulks welker taak zal zijn het samenstellen van archaeologische en
toelieten, zijne studiën betreffende de Atjehsche taal- en letter- architectonische beschrijvingen van de oudheden, het in teekening
kunde voort. Het gelukte hem de noodige bouwstoffen te ver- brengen of photographeeren van die oudheden voor zoover dit
nog niet is geschied, het vervaardigen van gipsafgietsels en het
zamelen voor eene studie van de Gajoe-taal.
De ambtenaar voor de beoefening van Indische talen dr. .1. aangeven van middelen om de monumenten voor verval te beL. A. BBAHDES hield zich voornamelijk bezig met het verder iu hoeden. De commissie zal hare werkzaamheden aanvangen met
druk bezorgen van het door wijlen dr. H. N. VAN DEB TUUK de oudheden van Toempang bij Malang (l'asoeroeau). Ten behoeve
bewerkte Kawi-üaliueesch-Xederlandseh woordenboek , van welk van de publiceering van de in Indië verkregen resultaten en om
werk in liet laatst van 1900 het derde deel het licht zag. Het op andere wijze aan het doel bevorderlijk te z\jn heeft het
drukken van de door dr. BBAHUBS samengestelde beschrijving Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van
van de door dr. VAN DKB TUTTE nagelaten en aan de Kijks- Nederlandsch-Indiê alhier zijne medewerking toegezegd.
universiteii t" Leiden vermaakte Javaansche, Balische en Sassaksche handschriften (zie vorig verslag, blz. 100) werd voortgezet.
. § 3. NaUmrweteaechappen, ethnographie en geographie.
De ambtenaar dr. J. ('. G. JoHXKB vervolgde zijne studie van
de Savoeneesche taal en maakte een begin met de bestudeering
Meteorologie en astronomie. Door den sedert medio Juni 1899
van de overige talen der Kleine Soenda-eilander.
met verlof hier te lande vertoevenden directeur van het Koninklijk
i i" tijdelijke ambtenaar dr. Pu. S. VAN ROHEBX werd definitief Magnetisch en meteorologisch observatorium te Batavia, dr. J. P.
benoemd tot leeraar in de Maleische taal bij de afdeeling B VAN DBR STOK, werd in .Mei 1901 eene reis naar Straatsburg
van het Gymnasium AVillem III te Batavia, welke betrekking gulaan ten einde in overleg met eenige aldaar vertoevende
tot dusver tijdelijk door hem was waargenomen.
autoriteiten op seismologisch gebied verbeteringen voor te beDe toevoeging van den nut verlof hier te lande aanwezigen reiden van een der beide bij het observatorium aanwezige geismoambtenaar dr. J . G . H . GUNNINI; aan prol. dr. A.C. VKBBDEte Leiden, grafen . welk instrument tot dusver niet aan alle daaraan te
ten einde dien hootrleeraar hulp te verleen en bij de bewerking stellen eischen voldeed. Sedert is dr. VAN DBB STOK, op zijn
van de nieuwe uitgave van zijn Javaansch-Nederlandsch woorden- verzoek, met ingang van 1 Juni 1901, eervol uit den Indischen
boek (zie het verslag van 1899, blz. 110), nam met 1 September dienst ontslagen onder toekenning van pensioen.
1901 een einde , metingang van welken datum dr. GUNNING , onder
De uitkomsten van de in 1809 bij het observatorium verrichto
toekenning van pensioen, eervol uit den Indischen dienst is waarnemingen werden gepubliceerd in den lusten jaargang van
ontslagen.
de , Regenwaarnemingen en in het 22ste deel van de ,ObserAan den gewezen lector bij de voormalige Indische Instelling vations'*. In laatstgemeld werk komen evenwel slechts de magte Delft J. S. A. VAN DISSEL, die zich naar Indië had begeven, nctische waarnemingen over de eerste drie maanden des jaars
werd in November 1900 opgedragen in het belang van onze in extenso voor , daar , door den storenden invloed van de elecbestuursvestiging op Nieuw-Guinea ter plaatse de talen te be- trische tram, de waarnemingen voor de rest van het jaar vrijwel
Btudeeren , welke door <le kustbewoners van het Nederlandsch onbruikbaar waren. Voorts werden nog aan het observatorium
gedeelte van dat eiland gesproken worden, terwijl bij tevens bewerkt de in deel LX van het Natuurkundig Tijdschrift van
belast werd met liet verzamelen van ethnographische gegevens. Nederlahdsch-Indië gepubliceerde, op een 120-tal plaatsen in
In April 1901 werd voor den heer VAK Diasïi . aan wien voorloopig den Archipel, hoofdzakelijk op Java, door particulieren verrichte
Lak Lak als standplaats is aangewezen, eene instructie vastgesteld. regenwaarnemingen, welke eene zeer te waardeereu aanvulling
De met verlof hier te lande aanwezige controleur der 1ste van de officieele waarnemingen vormen. In hetzelfde deel van
klasse 11. N. KILIAAN is, met ingang van I 0ctoberl900, voor het Natuurkundig Tijdschrift werden mede opgenomen de evenzoolang als noodig zal blijken, werkzaam gesteld om , in overleg eens bij het observatorium bewerkte , door de hoofden van gemet den reeds genoemden hoogleeraar VEERDE een Madureesch- westelijk bestuur ingediende rapporten betreffende vulkanische
Nederlandsch woordenboek te bewerker,. waarvoor de bouw- verschijnselen en aardbevingen, aangevuld met eenige waarnestollen door hem in Indië zijn verzameld (verg. het verslag van mingen van particulieren.
1899, t. a. p.) en dat met geldelijken steun der Regeering in I
Op grond van de in 11)00 verrichte waarnemingen meldde de
het licht zal worden gegeven.
waarnemende directeur van het observatorium, dr. S. FIGEE, het
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volgende: „De barometer vertoonde te Batavia kleine afwijkingen plaats werd aangesteld dr. .1. C. H i s t m , en dat de botanist voor
aan weerszijden van het gemiddelde. De temperatuur bleef ge- onderzoekingen over Javsi-tabak dr. M. RAOnOBan eene benoedurende het geheele jaar ver boven de normale; ook de bewol- ming in zijn vaderland volgde en vervangen werd door J. G.
king was sterker dan gewoonlijk en, in verband met deze beide JKNSKN.
Bij wijze van tijdelijken masitregel werd by gouv. besluit
afwijkingen, was ook het vochtigheidsgehalte der lacht te boog.
In de eerste negen maanden viel over den geheelen Archipel, ; vau 31 Januari 1901 n'. 17 aan den plantentuin eene onderen voornamelijk op .lava, te veel regen, doch de rest van bet afdeling voor onderzoekingen in het belang van de gouverjaar vertoonde een tekort. De grootste jaarlij k-che hoeveelheden : nemeutskofliecultuur toegevoegd en tot chef dier ouderafdeeregen werden gemeten to Tjilatjap (6040 m.M.), op het land ling benoemd dr. J. <J. KRAMKIJS , chef der IXde aldeeling
Kajoe Enak (0527 m.M.) en te Singkel (5599 m.M.). en de („Proefstation voor koffie"). Voorts werden bij dsit besluit de
kleinste regenval werd geconstateerd te Sitoebondo (1195 m.M.) noodige gelden voor ontgiunings-, oprichtings- en onderhoudsen te Donggala aan de Palos-baid (HOM m.M.)."
( kosten ter beschikking van den directeur gesteld voor een in
Door den tijdolijkcn directeur van het observatorium werden, de sifdeeling Malang der residentie Pasoeroean aan te leggen
ten behoeve van de voorbereiding van de waarneming van de proeftuin vau ongeveer 100 bouws, ten behoeve van de op
op 18 Mei 1001 plaats gehad hebbende totale zonsverduistering blz. 102 vau het vorig verslag bedoelde onderzoekingen in het
(zie vorig verslag, blz. 101), waarvoor een punt gekozen werd belang van de particuliere koffiecultuur in Nederlandsch-Indië.
Door 10 niet aan de imichting verbonden natuuronderzoeaan de Westkust van Sumatra, bij Painan tusschen Karang Sago
en Salido , dienstreizen naar den Riouw-Lingga-archipel en naar kers, afkomstig uit Duitschland, Frankrijk en Oostenrijk,
de westkust van Sumatra gedaan. Als bijdrage iii de kosten werden in 1900 in de laboratoria der inrichting wetenschapvan de Nederlaudsche expeditie voor de waarneming van de nelijke onderzoekingen verricht. Een 4-tal dezer bezoekers kwamen
eelipt werd uit de Indische geldmiddelen eene subsidie van f 10 000 i hoofdzakelijk herwaarts ter bestudeering van de tropische sigribeschikbaar gesteld. (Jok op andere wyze werd de expeditie cultuur en het verzamelen van nuttige gewassen voor het stichten
gesteund , o. si. door de stationneering van een oorlogsschip in ; van proeftuinen in andere tropische landen.
de nabijheid van het door de expeditie opgeslagen kamp, opdat
De periodieke uitgaven van den plantentuin werden geregeld
door officieren en bemanning bij de waarnemingen, hulp zou voortgezet. Bovendien verscheen bij de landsdrukkerij te Batavia
kuunen worden verleend, zoomede door de beschikbaarstelling ; een werk van dr. M. RACIF.ORSKI , getiteld: „Parasitische Algen
van tot het leger behoorend personeel en van materieel uit den und Pilze Java's."'
voorraad van het departement van oorlog.
Overige natuwrwetentthappen; tthnographie en geagrapJrie. Van de
Botanie ('s lands jdantcnluin Ie Buüensorg en daarbij behoomde door den officier van gezondheid der 1ste klasse van het Indisch
inrichtingen). Nadat in April 1000 de te Tjipetir (afdeeling ' leger a la suite dr. A. W. NIEUWENHUIS op zijne laatste (Juni
Soekaboemi der residentie Preanger Regentschappen) aan ge- , 1899—December 1900) reis in Ceutraal-Borneo gemaakte verlegde proef-aanplant van getsihpertja produceer? ude hoornen zaïnelingen zijn de zoölogische voorwerpen sifgestaan aan 's Rijks
aan het beheer van het boschwezen was onttrokken en weder ; Museum van natuurlijke historie te Leiden eu het zoölogischgebracht onder dat van 's lands plantentuin, wsiaronder die phytopathologisch museum i n ' s lands plantentuin te Buitenzorg,
aanplant oorspronkelijk behoorde (verg. blz. 120 van het verslag de ethuographica aan het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
van 1891), werd besloten tot de oprichting, mede onder beheer ' en Wetenschappen en 's Rijks Ethuographisch Museum te Leiden
van den directeur van den plantentuin, vau eene gouverne- (welke laatstgenoemde iustelliug ook de cliché's van de op do
nients-getahpertja-onderneming op groote schaal, waarvoor reis vervaardigde photographische opnamen ontving) en de geode beuoodigde fondsen bij de Indische begrooting voor 1901 i logische collectie aan het geologisch museum van 's Rijks Uniwaren beschikbaar gesteld (verg. blz. 0 van de Memorie van ! versiteit te Utrecht, ter sianvuiling v:m de bij dat museumbeToelichting en blz. 21 22 van de Memorie van Antwoord op ( rustende, in 1894 en 1896/97 door prof. MOLEXGKAAFF en dr. NIEUhet Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer). Ten behoeve , WKXHCIS bijeengebrachte geologische verzamelingen betreffende
van die onderneming, die zal worden aangelegd in de onmid- (' ntraal-fiorneo.
dellijke nabijheid van de aauplanting te Tjipetir en die onder
Tot het instellen van wetenschappelijke onderzoekingen op
de speciale leiding zal worden geplaatst van den chef der lilde : allerlei gebied, doch voornamelijk met het doel om botanische
afdeeling van den plantentuin, ') werden reeds voorbereidende studiën te maken in 's lands plantentuin te Buitenzorg (zie
maatregelen getroffen.
daaromtrent hiervóór) werd Nederlandsch-Indië ook in 1900
Aan den sedert December 1808 op tijdelijken voet aan den weder door verschillende Nederlsmdsche en vreemde geleerden
directeur van den plantentuin toegevoegden botanist bij de : bezocht.
Met geologische onderzoekingen ter Sumatra"s Oostkust hielden
gouvernements-kina-ondernemiiig dr. J. P. LOTSY , werd met
ingang van 1 Juni 1900, wegens ziekte, één jaar verlof naar zich, evenals in 1899, bezigde drs. SCHMIUT, SCUIFFMANX en PORKO,
\ terwijl de Duitsche geleerde prof. Büu.u met hetzelfde doel de
Europa verleend.
In Juni 19<M( werd de directeur gemachtigd om den adjunct- I residentié'n Ternate en Amboina bezocht.
directeur, chef der Iste sifdeeling, «Ir. J. G. BOKKLAOE en den
De by zijn kurps voor memorie gevoerde officier van ge/.ondassistent-hortulanus .1. .1. SMITU op te dragen, zich naar Am- , heid der 2de klasse van het Indische leger, tevens buitengeboinsi te begeven om aldaar botanische waarnemingen te doen woon hoogleeraar aan de < iemeeute-uuiversiteit te Amsterdam,
en speeimina te verzamelen, zoowel voor het herbarium vau dr. M. E. F. T. DüBOlS, bleef zich wijden aan de beschrijving
den plantentuin als voor den botanisehen tuin. O]) de terug- vsin de door hem of onder zijne indirecte leiding op Java en
reis naar Batavia overleed dr. B o n u u i op 25 Augustus te Sumatra verzamelde fossielen.
Ternate. Door den directeur werd, na daartoe in September
1900 gemachtigd te ziju, vergezeld van den landbouwzoiïloog
§ 4. Genoolecliappen ter bevordering van wetente/iappen en
dr. J. O. KoNiNosisEEGKii, in het belang der inrichting eene
nijverheid; wetenschappelijke werken van vertcliillenden
dienstreis gedaan naar Singapore en het schiereiland Malakka.
aard; tijdschriften en nieuwsbladen.
De chef der lilde afdeeling („Cultuurtuin en agrieultuurchemisch laboratorium"') dr. P. VAN B o n m a n keerde medio FeZoowel de in Indië bestaande wetenschappelijke genootschappen
bruari 1001 vau verlof naar Indië terug en bezocht op die ; en vereenigingen als de hier te lande gevestigde instellingen ,
terugreis verschillende botanische inrichtingen in Algiers en ' die zich de verspreiding van kennis aangaande Nederlandachop Ceylon.
i Indië ten doel stellen , zetten iu 1900 hare verschillende uitIn het personeel der in het belang van den kolonialen laud- ; gaven voort.
bouw bij den plautentuin werkzame, doch uit psirticuliero fondsen
Het aantal der iu Nederlandsch-Indië verschijnende periobezoldigde uatuuronderzoekers kwamen deze veranderingen , dat i dieke geschriften vermeerderde met het spiritistisch maandblad
de chemicus bij de VlIIste afdeeling (,Onderzoekingen over ! jLumen", het Javaansche tijdschrift ,8osodoro" en het Maleiache
Deli-tabak'') dr. A. VAN BIJLEIST eervol werd ontslagen en in diens „Parwata l'riaji'", alsmede niet een vijftal couranten, waaronder
3 iu inlandsche talen. Dasirentegen werd de uitgave gestaakt
van het .Archief van den landbouw der bergstreken in Xeder') In Juni 1001 i s , by wjjze van tijdelijken maatregel, de directeur van
landsch-Iudië".
den plantentuin gemachtigd um hiertoe over te g a i n , in verband waarmede
Van wijlen dr. J. (r. BoBSLAoVfl .Handleiding tot de kennis
HM den ehet der l i l d e afdeeling, evcm-n-, op tijdelijken voet, dr. W. 1.'.
TitOMi' ÜE H A A S , als adjunct chef werd toegevoegd.
der Hora vau Nederlandsch-Indië" (zie noot 3 op blz. 112 van

80

[*•
Koloniaal verslag van 1901.

het verslag van 1899) verscheen liet 1ste stuk van hst3de deeL

2.J
[Nederl. (Oost-) Indië.]

tot liet leeraarsambt bekwame en gerechtigde zendelingen, i s ,
bij gebreke aan geschikte zendelingen, meermalen van dien
een eerste vervolg (over de jaren 181)1 — 11)00) het liclit van het regel moeten worden afgeweken. In verband daarmede is bij
in 181)5 (zie het verslag Van dat jaar, hl/.. 187) verschenen Kon. besluit van 21) April 1901 n°. 4G (bfc n". 246) dat artikel
.Repertorium op de litteratuur betreffende de Nederlandschc in dien zin gewü'zigd dat, hoewel ook in den vervolge aan
Koloniën", door A. IIAUTMANN.
zendelingen de voorkeur zal worden gegeven , ook andere perSOnen tot hulpprediker kunnen worden aangesteld. Door aanvulling, bij Kon. besluit van 19 Augustus 1901 n . 4 1 , van art.
§ 5. Landsdrukkerij, nu.
6 van bet Kon. besluit van 1807, zooals dat artikel luidt inDoor de landsdrukkerij te Batavia werden in 11*00 van 4028 gevolge Kon. besluit van 31 October 1872 i r . 41 (St. 1873 n°. 9),
modellen ten dienste van verschillende landsadministratiën en is voorts de gelepenheid geopend om aan de hulppredikers een
van 158 hoekwerken , in 't geheel 37 721 12S afdrukken geleverd hooger pensioen toe te leggen dan tot dusver mogelijk was.
(daaronder ook de in het (Jhineesch en in deze of gene inlandsche
Het aantal Buropeetche gndsdienstleeraan steeg van 5 tot (1,
taal — in het geheel tien talen — afgedrukte overzettingen door de tewerkstelling, in het begin van 1901, bij het garnizoen
van in het Indisch Staatsblad opgenomen verordeningen). De ont- te Tjiinahi (Preanger Regentschappen) van een gewezen zendevangsten der inrichting bedroegen over 1900 1189 131 en de ling-leeraar. Voor het sterk verminderde garnizoen op Lombok
uitgaven (met inbegrip van die hier te lande gedaan — ad werd geen nieuwe godsdienstleeraar aangewezen, terwijl ook de
f 132 042 — voor aanschaffing van materialen) f 235 58(3, een vacature bij de landbouwkolonie te Poespo (Pasoeroean) op uit. 1900
en ander volgens voorloopige opgaven. In l^'.1'.1 werd. volgens nog niet vervuld was. De regeling van de positie dezer godsdienstdefinitieve gegevens, ten voordeele van de inrichting ontvangen leeraars (St. 1889 n". 170, juncto 1894 u". 150) is bij Kon. besluit
f' 244 977, en daarvoor uitgegeven f 173 992 (onder welk bedrag dd. 22 April 1901 n". 08 (Ned. St. n". 78«, St. n".255) vervangen
f 00 005 in Nederland).
door eene nieuwe, waarbij de Gouverneur-Generaal bevoegd is
De opgaven van de hoofden van gewestelijk bestuur omtrent verklaard om die personen, nadat zij door hunne werkzaamheid
de in Indië bestaande particuliere drukkerijen zijn. als naar getoond hebben daartoe geschikt te zijn, van eene ambtelijke
gewoonte, bijeengebracht in eene bij hoofdstuk O, afd. V , aanstelling te voorzien en hen mitsdien te doen deelen in de
van het verslag behoorende lijst van fabrieken en andere indus- voordeelen verbonden aan den staat van burgerlijk ambtenaar.
Als van laudswege bezoldigde iiilandsehe leeraars bij inlandsche
trieele inrichtingen.
Christengemeenten waren op uit. 1900 in dienst 172 personen,
d. i. 7 meer dan het jaar te voren, daar 11 in het eindexamen
III.
EEREDIENST.
der opleiding geslaagden werden aangesteld, doch 4 der iu
De voor deze afdceling ontvangen gegevens zijn zooveel mogelijk functie zijnden ontvielen. Voor dit ambt waren bij het einde van
bijeengebracht in bylage Q. Te dezer plaatse valt slechts het 1000 in opleiding (zie St. 1870 n". 125, juncto 1885 n°. 84) 73
inlandsche jongelieden , van wie er 14 in den loop van het jaar
volgende aan te teekenen.
als kweekelingen waren aangenomen.
§ 1. Christelijke godsdienst.
De gebruikelijke toelagen uit 's lands kas ter tegemoetkoming
van enkele Protestantsche gemeenten in de kosten van den
Indische Proleslantsrhe Kerk. De wijzigingen in do organisatie openbaren eeredienst, ter voorziening, op plaatsen waar geen
van de Indische Protestantsche Kerk, waarvan laatstelijk sprake predikant bescheiden is (een 58-tal, waaronder 7 in de buitenwas op blz. 85 van het verslag van 1898, kwamen tot stand bezittingen,), in het godsdienstonderwijs der Europeesche Protesbij Kou. besluit van 15 November 1900 n". 28 (St. 1901 n°. 81). tantsche jeugd door middel van daartoe door het kerkbestuur
Ten aanzien van de plaatsing, verplaatsing, bevordering en aangewezen personen , zoomede ten behoeve van dat onderwijs
verdere belangen der predikanten is door die wijziging de ! bij. inlandsche Christengemeenten, die over geen uit 's lands
gelegenheid geopend om ook rekening te houden met den [ kas bezoldigden Europeeschen of inlandschen geestelijke kunnen
wensch der betrokken gemeenten , wanneer die door den kerke- ] beschikken — in de residentie Amboina en te Toegoe (Batavia) —
raad of door een voldoend aantal harer lidmaten wordt kenbaar j wei-den ook in 1900 verleend.
gemaakt. In zake de kerkelijke tucht zijn de voorschriften in
zoover gewijzigd, dat thans ook gelegenheid bestaat om het
Itoonisch-halholiehe Kerk. Bij het einde van 1900 waren , met
onderzoek naar aanleiding van eene eventueele klacht tegen eenig inbegrip van den Apostolischen Vicaris, iu Indië aanwezig 47
kerkelijk ambtenaar, hetwelk tot dusver steeds moest geschie- | geestelijken. Bezoldiging uit 's lands kas werd genoten door
den door eene commissie van twee leden, gekozen uit het j 33 geestelijken en door 4 inlandsche of' met hen gelijkgestelde
Protestantsch kerkbestuur, te doen plaats hebben door een ge- hulpleeraren bij Iioorusch-kutholieke gemeenten, als hoedanig
committeerde , door het kerkbestuur te benoemen na hekomen 1 in dienst waren 4 Chineezen.
toestemming van den Gouverneur-Generaal. Het is de bedoeling
Op verschillende aanvragen van de zijde van het Roomschdaarvoor bij voorkeur een predikant aan te wijzen. Ook voor katholiek kerkbestuur, om op 's lands kosten kerkelijke dienstde oplossing van geschillen over kerkelijke aangelegenheden kan reizen te doen buiten de vaste dienstreizen , werd weder gunstig
thans, in plaats van eene commissie, op dezelfde wijze een ge- beschikt.
committeerde worden benoemd. Eindelijk is de meerdere of minVoor het geven van Christelijk onderwijs aan de Roomscbdere belangrijkheid der standplaatsen vervallen als criterium katholieke jeugd werden in 1900 toelagen verleend aan 54 gevoor de vaststelling van de jaarwedden der predikanten.
meenten (hiervan 7 in de buitenbezittingen), terwijl de gemeenten
Van het organiek toegestaan aantal van 41 predikanten waren te Soerabaija en Koeta Radja (Atjeh) in het genot bleven van
er bij het einde van 11)U0 38 in Indjëin functie en 3 met buiten- eene kleine tegemoetkoming in de kosten van den openbaren
landsch verlof. De 3 op uit. 1900 onbezette predikautsplaatsen eeredienst.
werden tijdelijk waargenomen door hulppredikers van bij de
Protestantsche Kerk aangesloten inlandsche Christengemeenten.
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie). Van
Met inbegrip van dit 3-tal (van wie er 2 tevens hun eigen de zendingsgenootschappen of zendingsvereenigingen, welke in
dienstwerk of een deel daarvan bleven vervullen) waren er van Indië een arbeidsveld hebben, werden gedurende het tijdvak
de 26 organiek toegestane hulppredikers op alt. 1900 22 in functie 1 Juli 1900 t/m uit. Juni 1901 20 zendeling-leeraren voor 't eerst
en 3 met buitenlandsch verlof. Eén hulppredikeraplaats bleef toegelaten (ten aanzien van één hunner werd de in September
voorloopig tijdelijk vervuld door een gewezen kweekeling der 1900 verleende toelating in Juni 1901 weder ingetrokken), zagen
Nederlandsche Zendingsvereeniging (zie vorig verslag . blz. 103). tj de hun reeds vroeger verleende toelating tegen die van een
Bij gouv. besluit van 3 April 1901 n". 19 is het aantal hulp- ander ressort verwisseld en werd van 1 de toelating tot een
predikers met één vermeerderd. Tot den werkkring van dezen bepaald gewest uitgebreid tot een tweede gewest. Toelating als
te Seba (eiland Savoe) gevestigdci; hulpprediker behoort, be- hulpzendeliug werd iu genoemd tijdvak verleend aan 11 inlanders.
halve het dienstwerk op zijne standplaats , ook de dienst bij de Van een tweetal inlandsche hulpzendelingen werd de toelating
inlandsche Christengemeenten op de eilanden Savoe en Raud- ingetrokken.
joewa (ïimor en onderhoorigheden).
A ui een zendeling-leeraar van het Rijnsche ZendingsgenootOfschoon art. 2 van het Kon. besluit van 22 December 1867 schap te Bannen moest de door hem gevraagde vergunning om
n°. 4 (St. 1870 n'. 71) voorschreef, dat de hulppredikers hij de van tijd tot tycl het landschap Dolok Sanggool in de buiten onzen
inlandsche Christengemeenten behooren te worden gekozen uit bestuurskring gelegen Battaklanden in het belang van het in-

In Augustus 1901 zag met geldelijken steun der Begeering
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landscli onderwijs te mogen bezoeken worden geweigerd (Juli 1900),
omdat aldaar voor zijne veiligheid niet kon worden ingestaan.
Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden zieken-

inriohtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.
Met liet oog op de omstandigheid dat by lomroige bestuurtambtenaren ten aanzien van de zending opvattingen bleken te

bestaan, die niet in overeenstemming zijn met de inzichten der
Regeering, zijn de boofden vangewestclgkbestuurb\jcirculaire
van 1 Juni 1901 (zie de Jav. Cour. van den Uden diermaand)
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De geldelijke voordeden , door de kolonisten (die allen op één
na bovendien in het genot waren van gagement) in 1!I()0 uit
bun bedrijf getrokken , bedroegen in 't geheel f 3320. Van landt*
wege werd in dat jaar in het belang der kolonie uitgegeven

f 200, terwijl aan terugbetalingen door enkele der tegenwoor*
dige en door voormalige kolonisten van genoten voorschotten
f 345 ontvangen werd.
Omtrent de verrichtingen gedurende 1000 van de vereeniging
„Soerja Soemirat" te Samarang waren tijdens het ter perse gaan
van dit hoofdstuk nog geene mededeelingen ontvangen.

er met nadruk op gewezen dat het zendingswerk, vooral waar
er ook door het geven van onderwijs en bet verstrekken van
geneesmiddelen naar gestreefd wordt ten nutte der bevolking
V.
BuaOBBLIJKI OBMBESHJHWOE DIENST.
werkzaam te zijn , ten volle aanspraak mag maken op steun ,
overal waar het niet geacht kan worden de openbare rust en
Personeel. Voor numerieke opgaven omtrent het bij het einde
orde in gevaar te brengen. Aan de gewestelijke bestuurders is van 1900 in Nederlandseh-Indië toegelaten (al dan niet aan
verzocht de ouder hen ressorteerende Europeesche ambtenaren 'slands dienst verbonden) <jenees-, heel-, verlos-, tandheelkundig
dienovereenkomstig in te lichten, terwyl hun voorts nog in j en pharmaoeutüch burgerlijk personeel, en omtrent de in 1900
herinnering is gebracht het gouv. besluit van 1 November 1889 verleende toelatingen van dien aard zij verwezen naar tabel I
n°. 19 (Bijbl. St. n°. 4042), dat o. a. tot strekking beeft om alle van bijlage T , welke tabel mede de plaats gehad hebbende
ougewenseiite bemoeiing van inlandsche hoofden en ambtenaren wijzigingen in de ressorten der als plaatselijke geneesheeren met
met tot het Christendom overgegane inlanders uit te sluiten.
gouvernementspraktijk belaste Buropetttke (civiele en militaire)
geneeskundigen en in de standplaatsen der ioklerS'djawa aangeeft.
§ 2. Mohammedaanicht godsdienst.
Zieklen-irelgcviiHj. De bij St. 1898 i r . 320 vastgestelde bijVoor zooveel de jrewestelyke verslagen over 1900 mededeeliu- zondere voorschriften in acht te nemen wanneer in Nederlandscligen inhielden op Mohaiumedaansch godsdienstig gebied, is Indië pest mocht voorkomen , werden in verband met de bepalingen der sanitaire conventie van Venetië (zie St. 1900 n°. 140)
daarvan reeds melding gemaakt in hoofdstuk C.
Het aantal Nederlandseh-Indische Mekkagangers, die zich aangevuld bij de ordonnantie van 22 April 1901 (St. n". 174).
by ons consulaat te Djeddah (Arabië) voor de bedevaart van
Aangezien het wenschelyk scheen naast de bestaande quarant1900 aanmeldden bedroeg 5172, van wie 5008 in het bezit waren aine- en epidemie-ordonuantiën van 1892 (St. n"". 44 en 45 en
van passen, tegen respectievelijk 7892 en 7094 in 1899. Van de de sedert daarin gebrachte wijzigingen) eene ordonnantie te
5008 met paspoort uit Indië vertrokkenen , die alle van retour- stellen waarin de geheele pest-wetgeving voor Nederlandsehbiljetten waren voorzien . ondernamen er in dat jaar 4025 de Indië is samengevat, en die wetgeving aan de Indische Hegeeterugreis, overleden er 122 en bleven er 321 in Arabië achter. ring over te laten , is de Gouverneur-Generaal in Augustus jl.
Bovendien vertrokken in 1000 de 101 in dat jaar zonder pas gemachtigd om, bij de uitvaardiging van die pest-ordonnautie,
te Mekka aangekomen en 948 in vroegere jaren achtergebleven de in 1807 met machtiging van het Opperbestuur tot stand
pelgrims, onder welke laatsten er 840 waren wier in Indië af- gekomen maatregelen tot wering van pest (St. 1897 n". 124),
gegeven passen bij het consulaat te Djeddah berustten. In het welke eveneens in overeenstemming zouden moeten worden gegeheel keerden dus in 1900 5077 pelgrims naar Nederlandseh- bracht met de bepalingen der sanitaire conventie van Veuetië,
Indië terug.
in te trekken. In verband met een en ander , zoomede op enkele
andere punten , zal ook de quarantaine-ordonnantie dienen te
worden gewijzigd, waartoe den Landvoogd tegelijkertijd de
IV.
INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID ; ÜITKEEEINGSnoodige machtiging werd verleend.
EN SPAARFONDSEN'.
In het reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst
Over weezenverpleging en armverzorging , over andere lief- (St. 18S2 n°. 97) werd by' de ordonnantie van 2 Januari 1901
dadigheids- of daarmede verwante vereenigingen , zoomcde over (St. n°. 1) eene wijziging gebracht met betrekking tot de wijze
het particuliere spaarbankwezen vindt men de voor dit verslag van vaststelling van de lijst der geneesmiddelen , welke voorbanden moeten zijn in de apotheken van tot. het afgeven van
ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlage K.
Naar aanleiding van de hem in Juli 1900 verstrekte opdracht geneesmiddelen bevoegde geneeskundigen.
tot het verzamelen van statistische gegevens ten einde toteene
Het aantal in Indië aanwezige ontsmettingsovens werd iu den
juiste kennis te geraken van den toestand der lagere klassen loop van 1900 met ééu vermeerderd, bestemd voor Emmahaven
van de Europeesche maatschappij op Java en Madura (zie (Snmatra's Westkust), zoodat er thans in het geheel 1G (7 vau
vorig verslag, blz. 105), is door den directeur van onderwijs, het stelsel DB JoHd & C°. en 9 van het stelsel VAN OVEEDEEK DE
eeredienst en nyverheid , onder dagteekening van 20 Juni 1901, MEIJEB) beschikbaar zijn.
aan de hoofden van gewestelijk bestuur de als bijlage 8 bij dit
Gedurende het sedert de afsluiting vau bet vorig verslag ververslag gevoegde circulaire gericht.
loopen tijdvak werden , hetzij bij vernieuwing, hetzy voor het
Ten aanzien van de in 1801 van gouvernementswege te Poespo eerst, besmet verklaard, wegens pest: ('enige havens of streken
in het Tengger-gebergte (l'asoeroean) in het leven geroepen in Klein-Azië, Syrië, Arabië, Perziê, Britsch-Indië, China,
proef-landbouwkolonie blijkt uit bet daaromtrent door den Japan, de Philippijnen , de Straits-Settlements, Malakka, Egypte,
controleur van Tengger over 1900 uitgebracht verslag, dat het de Kaapkolonie, Natai, Brazilië, de Argentijnsche Republiek,
aantal kolonisten van 18 tot 10 daalde, door het vertrek van 3 Urugay, Qneensland en West-Australië, benevens de steden
en de opneming van 2 nieuwe, van wie er één nog in hetzelfde Huil en Constantinopel en de eilanden Madagascar en Kéunion;
jaar de kolonie weer verliet. De gezondheidstoestand was in 1900 «regens cholera: eenige havens iu Britsch-Indië, de Straitszeer goed. Zes der kolonisten waren gehuwd ; bet aantal kinderen Settlements en China, en wegens pokziekte: eenige havens in
Britsch-Indië en Zuid-China.
bedroeg 30.
Van de 1G geoccupeerde pereeelen waren er 11 geheel, 3 voor
het grootste gedeelte en 2 voor ongeveer de helft in cultuur
Algemeen* geundheidstoeslatd. Deze was in 1900 over het algegebracht. Hoewel de cultuurwyze der kolonisten zeer veel te meen bevredigend en gunstiger dan in 1899. De meest voorgeweuschen overlaat, waren de uitkomsten verkregen met de teelt komen ziekten waren moeraskoortsen , pokken , mazelen . buikvan voedingsgewassen, vruchtboonien en groenten vrij bevredi* en oogziekten.
gend; daarentegen viel de koflieoogst slechts op zeer enkele
Meenskoortsen, hier en daar met buikaandoening gepaard,
pereeelen gunstig uit. De vaste kleigrond sehijnt zich niet voor kwamen nagenoeg overal in meerdere of mindere mate voor,
de koffieteelt te leenen . althans wanneer geen intensieve cultuur doch vooral in Erawang, Cberibon, Tagal, Samarang, Japara,
wordt gedreven , waartoe geld en werkkrachten ontbreken. Het IJembang, Be/.oeki, Banjoemas en Bagelen . de residentie Tapanoli
aantal aan de kolonisten toebeboorende runderen bedroeg op en de afdeeling Painan (Snmatra's Westkust), de Lampongsehe
uit. 1900 7 1 ; voorts waren aanwezig 8 paarden, 18 stuks klein Districten, Palembang, Celebes en onderhoorigheden en Bali
vee en 031 stuks pluimgedierte. Slechts drie kolonisten hielden en Lombok. In de afdeeling Grobogan (Samarang) beersehte
zich met eigenlijke veeteelt op en maakten met den verkoop gedurende het geheele jaar de malaria epidemisch ; in G maanden
van melk aan de sanatoria te Poespo en Tosari goede zaken. tijds bedroeg het aantal aangetasten ruim 22 pet. van de bevolHandelingen der Slaten-Oenetaal. Bijlagen 1901—1902.
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king, met een sterftecijfer van 0.8 pet. der aangetasten. Inden
aanvang van 1901 kon de epidemie als geweken beschouwd worden.
In tegenstelling niet 1890, bleef in 1000 een groot deel van
Nederlandich'lnulö geheel of nagenoeg geheel van poksiehte
verschoond. ll<'t meest vertoonde zich de ziekte; in sommige
gedeelten van de residentiè*n Soerabavja, Bezoeki, Hadnra,
Eiouw en onderboorigheden, Amboina en Tituor en onderboorigheden, zoomede op Bornco.
Mir.rlin heersebten vooral in Krawang, Benkoelen, de Zuideren Oosterafdeeling van Bomeu en de l<ampongsebe Districten ;
alleen in laatstgenoemd gewest liad de ziekte een kwaadaardig
karakter.
Van uitbreiding der lepra werd niets vernomen. In sommige
gewesten waar isoleering tier lijders het meest geweiischt was ,
werd die door het bestuur zooveel mogelijk in de hand gewerkt
of de gelegenheid daartoe in het leven geroepen,
Cholera kwam slechts sporadisch TOor, behalve iu de residentie
Oostkust van S u i n a t r a , waar de ziekte onder de uit China aangeroerde koelies , en later ook onder de bevolking veel slachtoffeif maakte. In de eerste maanden van 1001 moesten wegens

dese dekte de geeplaateen Laboean DeH en Belawan Deli (Januari/Maart) en Tandjong Balei (Maart/April) van genoemd gewest
besmet worden verklaard. Ter hoofdplaats Medan heersclite de

cholera gedurende eenigen tijd (Januari/Februari 1901)epidemisch.
ü e berriberri nam gestadig al. Buiten de gevangenissen, waar
zij zich hier en daar v e r t o o n d e , kwam de ziekte nog voor onder
de koelies op de particuliere ondernemingen in Benkoelen , de
afdeeling Tebing Tinggi der residentie P a l e m b a n g , Biouw en
Menado , zoomede onder de Chineesche mijnwerkers op Banka
en Billiton. Bovendien deden zich vele gevallen voor onder de

inlandsche verzamelaars van boschproduoten in de bovenlanden
van de Zuider- en Oosterafdeeling vau Borueo.
Traehoom en andere besmettelijke oogziekten bleven de inheem*
sche bevolking teisteren. Hoewel de geneeskundige dienst al het
mogelijke in het werk blijft stellen om die dikwijls blindheid
ten gevolge hebbende ziekten te bestrijden , zullen de weinige
medewerking van de zijde der bevolking en de langdurige en
pijnlijke behandeling van traehoom — waartegen zelfs ontwik*
Relde personen opzien — vooruitgang op dit gebied voorloopig
nog iu den weg blijven staan.
Te Soerabaija vertoonde zich in December 1000 de zoogenaamde
knokkdkooi h of ,dengue", eene plaag, waarvan Nederlandsch-Indië
geruimen tijd verschoond bleef. D^ ziekte nam spoedig eene groote
uitbreiding a a n , Europeanen zoowel als inlanderj aantastende.
Slechts zelden was de afloop doodelijk. Op andere plaatsen kwsr
men eerst veel later enkele sporadische gevallen voor. Iu J a n u a r i
1001 werden de directeur van het geneeskundig laboratorium
en de waarnemen Je directeur van de docter-djawa-school te
Weltevreden in de gelegenheid gesteld om van de te Soerabaija
bestaande zeldzame gelegenheid tot het bestudeeren dezer nog
weinig gekende ziekte gebruik te maken.
E e n e statistiek der geneeskundige gouvernementspraktijk is
opgenomen in tabel I I van bijlage T : in tabel VII zijn de bekend geworden cijfers aangaande bijzondere doodsoorzaken bijeengebracht.
Geneeskundig staatstoezicht. De inspecteur van den burgerlijken
geneeskundigen dienst stelde iu den loop van lOuO een onderzoek in naar alle apotheken op Java , zoowel die van beroepsapothekers als die , welke door civiele geneesheeren worden gehouden , zoomede naar de voorraden geneesmiddelen der doktersdjawa. Voorts maakte de inspecteur zijne reizen over J a v a o. a.
dienstbaar aan het onderzoek van de rijst, die in een 14-tal
londsgerangenissen aan de geïnterneerden werd v e r s t r e k t , en
aan de inspectie van een aantal vaccine-districten , waarvan er
één werd bezocht met de pas gepromoveerde dokters-djawa.
Bovendien werd op 20 plaatsen de k e u r i n g e n de geneeskundige
behandeling van prostituees nagegaan. I n het laatst van het jaar
werd door den inspecteur eene reis ondernomen naar de residentie
Palembang ten einde een onderzoek in te stellen naar de hygiënische verhoudingen en den geneeskundigen bijstand opliet
etablissement van de ruünbouwmaatschappij Kedjang Lebong
(verg. hoofd-t. C , blz. 27).
Tnlandtehe geneeskundigen {doklert-djatta).
Ten einde de financieile positie der dokters-djawa eenigszins te verbeteren zijn
die geneeskundigen alsnog gerangschikt onder de inlandsche
ambtenaren . die voor hun dienstwerk rijtuig dienen te houden
(St. 1'JOl n . 231), waardoor zij gedeeltelijke vrijstelling genieten
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vali de belasting op de rijtuigen van inlanders , terwijl voorts
de (jlouverneur-Ueneraal gemachtigd is om te bunnen behoeve
eenige wijziging te brengen in het reglement op do r e i s - , verblij f- en transportkosten vau het inlandsch personeel bij den
burgerlijken geneeskundigen en veteriuairen dienst (St.' 1882
n". 187). Aan den anderen k a n t i s , niet het oog op de wenschelijkheid om den band tusschen den Staat en de dokters-djawa
te versterken , en zoodoende te voorkomen dat zij , zooals tot
dusver veelvuldig voorkwam, hunne betrekking voor eene meer
lucratieve bij particulieren verwisselen , bij gouv. besluit dd. 12
J u n i 1001 n ' . ;il bepaald, dat zij die als kweekeüngen tot de
dokter-djawa-school worden toegelaten eene ftkte van verband
moeten passeeren , waarbij zij zich verbinden om , bijaldien zij
wegens eenige andere reden dan welbewezen ziels- of lichaamsgebreken binnen tien j a a r na hunne benoeming tot dokter-djawa
uit 's lands dienst mochten worden o n t s l a g e n , als vergoeding
voor hunne opleidingskosten, eene som van f 5800 aan den lande
terug te betalen. Voorts is nog bepaald dat dokters-djawa, die
zich aan berispelijke handelingen , wangedrag of pliehtverzuim
schuldig maken , door den directeur vau onderwijs, eeredienst
en nijverheid kunnen worden gestraft niet i n h o u d i n g van hunne
bezoldiging of een gedeelte daarvan gedurende niet langer dan
eene halve maand.
Bij de dokter-djawa-school begon de cursus 1900/1001 met
132 leerlingen (daaronder 38 afkomstig uit de buitenbezittingen).
Aan het iu November 1000 afgenomen eindexamen onderwierpen
zich met goeden uitslag al de 0 leerlingen van het hoogste
studiejaar. Zonder deze matsten mede te rekenen , en iu verband
niet andere mutatiën — waaromtrent verwezen wordt naar tabel I
sub B vau bijlage T — , bleven op uit. 1900 nog in opleiding
104 leerlingen (51 in de voorbereidende en 53 in de geneeskundige
afdeeling).
De reorganisatie der school (zie vorig v e r s l a g , blz. 107) werd
in 1900 nog niet volledig ingevoerd, omdat het maximutn-aantal van 200 kweekeüngen nog niet bereikt werd. H e t personeel
der school en de voor de inrichting toegestane fondsen werden
echter bij gouv. besluit van 27 Februari 1901 n \ 4 naar behoefte
uitgebreid. Zoo werd de betrekking van l e e r a a r , plaatsvervangend directeur, aan de formatie toegevoegd en het aantal onderwijzers bij de voorbereidende afdeeling cp drie vastgesteld ; voor
onderwijs in het Duitsch werden gelden toegestaan en de fondsen voor het onderwijs in de verloskunde, oogheelkunde en
artsenijbereidkunde nader geregeld. Verder werd de cursus aan
de voorbereidende afdeeling gesteld op d r i e , en die aan de geneeskundige afdeeling op zes jaren. Tevens werd eene overgangsbepaling gemaakt ten einde de in de beide hoogste jaren der
geneeskundige afdeeling geplaatste leerlingen nog gelegenheid
te geven in 5 jaren h u n einddiploma te behalen. I n de betrekking van directeur leeraar der school werd nog niet definitief
voorzien.
Het honorarium aan medewerkers van het «Tijdschrift voor
inlandsche geneeskundigen" werd vau f 25 per vel druks gebracht op een b e d r a g , d a t , ter bepaling door den directeur van
de dokter-djawa-school in overleg met den redacteur vau het
tijdschrift, de som van f 100 niet te boven mag g a a n ; het
was namelijk gebleken dat anders geen voldoende bijdragen
voor het tijdschrift konden worden verkregen.
De kosten der school bedroegen gedurende 1000 f GG 220 (tegen
f 4 1 7 3 2 . volgens verbeterde o p g a v e n , in 1899), waaronder
f 25 495 (in 1899 f 22 077) wegens toelagen aan leerlingen.
Inlandsche vroedvrouwen. De aan sommige Europeesche gcneesheeren opgedragen opleiding van inlandsche vroedvrouwen , op
den voet der proefneming van 1 8 9 1 , leverde gedurende 1900
3 geëxamineerden , waardoor het aantal aldus gediplomeerden
tot v0 k l o m , van welke er 24 in het genot waren van eene
gouvernementstoelage. Op genoemd tijdstip bleven er nog 17
in opleiding. Van de inlandsche vrouwen . opgeleid aan de in
1875 opgeheven verloskundige school te Weltevreden , genoten
gedurende 190O een 12-tal onderstand uit 's lands kas.
Omtrent de plaatsing in den aanvang van 1901 van e e n e i n landsche vroedvrouw op het eiland E n g a n o (Benkoelen) zie blz. 27.
Faecine en inenting tegen hondsdolheid. Tabel I van bijlage T
bevat eene statistiek der op uit. 1900 in functie zijnde inlandsche
vaccinateurs , en tabel V cijfers nopens h u n n e verrichtingen over
de laatste vijf jaren.
Voor de aanvulling van vacatures in het vaccinateurs-personeel,
waarvan de formatie enkele wijzigingen onderging (St. 1901
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n"s . 42, 45, 47, 48 en 54) worden bij voorkeur gekozen inlauders , die zich aan het Parc-vaecinogène bekwaamd hebben.
De nieuwe wijze van vaccineeren, uitsluitend met van liet
Parc-vaecinogène afkomstige animale lymphe, en het gebruik
van den „vacciuostyle individuel" werd in 1900 ingevoerd in
een drietal vaccinedistricten van de residentie l'ekalongan en
in één district van de residentie Kediri.
De o]) blz. 10b' van het vorig verslag vernielde nieuwe regeling
betreffende het opzicht over de vaccine door dokters-djawa werd
mede ingevoerd voor een aantal districten in de buitenbezittingen.
Bij gouv. besluit dd. 20 Januari 1901 n". 15 werd voor elke
der hoofdplaatsen Samarang en Soerahaija de oprichting bevolen
van een bureau voor de vaccinatie met animale9 lymphe. Het

reglement' voor die bureaux is opgenomen onder n .5552 van het
BnbL 8fc

De in 1899 genomen voorloopige maatregel, waarbij de directeur van het Parc-vaecinogène en Instituut PASTEUI; te Weltevreden ontheven werd van de f'untiè'n van leeraar bij de dokterdjawaschool (zie vorig verslag, blz. 1<*7), is sedert veranderd in
een definitieve (Sfe 1901 n°. 196). Ten einde verzekerd te zijn
dat bij eveutueele verhindering van den directeur iemand besehikbaar zou zijn om den dienst naar behooren waar te nemen ,
werd in den aanvang van 1900 , in afwachting van de definitieve
aanstelling van een onderdirecteur, een officier van gezondheid
bij de inrichtingen gedetacheerd.
De beknopte jaarverslagen van de inrichtingen over 1899
verschenen in deel XL van het Geneeskundig Tijdschrift van
Nederlandsch-Indië.
Cijfer-opgaven ten aanzien van de werkzaamheden bij het Parcvaccinogène , waar tevens inlanders tot vaccinateur worden opgeleid , vindt men in tabel V, sub B , van bijlage T , terwijl
tabel VI doet zien wat er omging bij het Instituut PASTEDE.
Ziekengetlichten. Voor opgaven over 1900 nopens de uitkomsten
der verpleging in de vijf groote burgerlijke ziekengestichten (de
zoogenaamde stadsverbanden op de drie hoofdplaatsen en de
Chineesche hospitalen te Batavia en Samarang) op J a v a , zie
bijlage T , sub I I I , en over het centrale berriberrigesticht te
Buitenzorg bijlage F.
Bij gouv. besluit van 21 September 1900 n°. 20 werd gelegenbeid gegeven om inlanders en daarmede gelijkgestelde personen,
werkzaam op particuliere ondernemingen van landbouw en
nijverheid, in geval van verwonding, in de inlandsehe burgerlij ke ziekeninriehtingen buiten de drie hoofdplaatsen van Java
te doen opnemen , voor zoover hiertoe ruimte beschikbaar is ,
tegen betaling door de betrokken ondernemingen van de verplegings-, en c. q. ook van de begrafeniskosten. Voorts werd
bij gouv. besluit van 25 April 1901 n . 4 bepaald dat inlandsehe
behoeftigen , die naar het oordeel van den betrokken geueeskuudige eene geregelde geneeskundige behandeling behoeven ,
ter kostelooze verpleging in de genoemde ziekeninriehtingen
kunnen worden opgenomen.
Het nieuwe ziekengesticht te Tjiamis (Cheribon) kwam in 1900
gereed, doch werd kort daarna voor een groot gedeelte door
brand vernield. Voor den wederopbouw zijn voorstellen in overweging. In gemeld jaar werd voorts een hospitaal voor hesmettelijke ziekten aan de Kali Baroe te Samarang opgericht, was een
nieuw ziekengesticht te Sitoebondo (Bezoeki) in aanbouw en
werd machtiging verleend voor den aanbouw van een etablisse*
ment voor 200 zieke dwangarbeiders te Kaijoetanam (Sumatra s
. Westkust).
De aan het militair hospitaal te Pelantoengan (Samarang)
verbonden leprozen-inrichting , waarin ook Europeesche lepralijders worden opgenomen (in 1900 werden er 28 van dien huidaard verpleegd), zoomede de inrichting van dien aard te Wangkang (Soerakarta), huisvestten gedurende 1900 in 't geheel 20(5
lijders, van wie er 47 in den loop van het jaar de inrichtingen
weder verlieten en 27 daarin overleden. De kleine inrichting
voor leprozen te Kemang Pompong (Palembang) telde 18 lijders,
van wie er 1 overleed, en een dergelijk gesticht te Singkawaug
(Wcsterafdeeling van Borneo) 17. Van de 10O lepra-lijders, welke
zich op uit. 1899 in het lepra-asyl (onderdeel van het in bylage
Il vermelde immigranten-asvl) te Medan (Oostkust van Sumatra)
bevonden, overleden in 1900 28 en verlieten 13 het gesticht,
terwijl 31 nieuwe verpleegden werden opgenomen.
De in 1899, voorloopig tot uit. 1900, van f G00 tot f 900
's maands verhoogde subsidie voor de verpleging van gouvernenientslijders in het particuliere gezondheidsetablissement te
Sindanglaija (Preanger Begentschappen) werd in Februari 1901
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tot uit. 1902 verlengd, en de voorwaarden van subsidie zoodanig

gewijzigd dat de beschikbare plaatsen voor gouvernementslijders

over het geheele jaar volledig in rekening kunnen worden gebracht, in dien zin, dat van onbezet gebleven plaatsen kan
worden gebruik gemaakt om later een naar verhouding grooter
aantal lijders te doen opnemen. Tevens werd voor de echtgenooten
van gouvernementslijders een verminderd tarief van verpleging
bedongen.
Ten einde bij de aanvragen van gouverncmentslijders om

opneming in gozondheidsetablissementen (behalve het ctablisse-

ïneiit te Sindanglaija worden ook de inrichtingen van dien aard
te Soekaboemi in de Preanger Begentschappen en te Poespoen
Telogosari in 1'asoeroeau met dat doel gesubsidieerd) hunne
aanspraken onderling behoorlijk te regelen, werden voorschriften
vastgesteld omtrent de volgorde, waarin aan dergelijke aan*
vragen behoort te worden gevolg gegeven.
De te Batavia gevestigde „Vereeniging voor ziekenverpleging"
verpleegde in haar diakonessenhuis aldaar gedurende het met
uit. April 1900 geëindigde vierde boekjaar 97 betalenden en 133
niet-betalenden , met respectievelijk 3240 en 3178 verpleegdagen.
Van do verschillende afdeelingen der aan het diakonessenhuis
verbonden polykliniek ') voor on- en minvermogenden maakten
gedurende liet tijdvak 1 Mei f899—uit. April 1900 443 patiënten
gebruik, aan wie 1955 consulten werden gegeven. Aan de opieiding van vrouwen tot ziekenverpleegsters, waartoe de verecniging zich geldelijk in staat zag gesteld door de op blz.
101 105 van het vorig verslag vermelde .Koningin Emma-stichting", namen bij het einde van 1900 0 leerlingen (5 intern en
1 extern) deel.
In September 1900 werd te Medan (Oostkust van Sumatra)
door do „Vereeniging voor ziekenverpleging ter Sumatra's Oostkust" eene ziekeninrichting geopend, aan welke drie verpleegsters
zijn verbonden. Op uit. 1900 waren 5 lijders in verpleging.
Van het op den zendingspost Modjowarno (Soerahaija) van
het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Botterdam bestaande
particuliere ziekenhuis voor inlanders, onder leiding van den
zendeling-arts dr. H. BERVOI.TS, bijgestaan door een van gouverneinentswege bezoldigden dokter-djawa (Christen-inlander), werd
in steeds toenemende mate gebruik gemaakt, zóó zelfs dat het
voor slechts l>0 patiënten ingerichte ziekenhuis eene aanmerkelijke uitbreiding heeft moeten ondergaan , waardoor in den
vervolge 220 lijders méér zullen kunnen worden verpleegd. In
verband daarmede zal aan de inrichting een tweede zendeling-arts
moeten worden verbonden, ten behoeve waarvan de in 1899
aan het ziekenhuis verleende gouternements-subsidie van f 3000
tot f 0000 'sjaars is verhoogd.
Wat het door het genoemde Zcndelinggenootschap gestichte
ziekenhuis te Kendalpaijak (Pasoeroean) betreft, bleek de wenschelijkheid om die inrichting op te heffen en over te brengen
naar Swaroe in hetzelfde gewest, aan welke nieuwe inrichting,
met ingang van 1 April 1901, voorloopig bij wijze van tijde1 ijken maatregel, eene gouvernements-subsidie is toegekend tot
hetzelfde bedrag (f 60Ö 's jaars) als die welke de voormalige
inrichting te Kendalpaijak genoot. Voorts is de directeur van
onderwijs , eeredienst en nijverheid gemachtigd om ten behoede
van het ziekenhuis een Christen-dokter-djawa beschikbaar te
stellen.
Het vanwege de zending der Gereformeerde Kerken te Djokjokarta geopende .PetroneTla-hospitaal'1 voor inlanders, dat onder
leiding staat van den zendeling-arts dr. J. G. ScHlUBXB, werd
in 1901 voor 't eerst ii; het genot gesteld van eene gouvernementssubsidie van f' 3000 'sjaars. Van de 100 bedden, waarvoor het
hospitaal is ingericht, waren er gedurende 1900 gemiddeld 72
(overeenkomende met 20 000 verpleegdagen) bezet. In October
van dat jaar zijn van hier twee gediplomeerde verpleegsters

uitgezonden, terwijl sedert ] Juni 1901 een tweede Europeesche

arts aan het hospitaal werkzaam is.
Krankzinnigemcezen. In het centrale gesticht voor krankzinnigen te Buitenzorg en in de twee hulpgestichten te Samarang
en Soerahaija was bij het einde der jaren 1899 en 1900 het
volgende aantal patiënten opgenomen (mannen en vrouwen zijn
daarbij te zamen gerekend , doen het aantal der laat.-ten is

tusschen haakjes vermeld).
'i Ook aan de doktcr-djawa-ichool zin polyklhiiekcn verbonden, evenals
san de zendingg-hospitalcn te Modjowarno en 1 (jokjol arta. Hit aantal patiënten,
dit) Bieb iiij ecntbedoeldc poliklinieken aanmeldden, indroeg gt durende Int
in februari l'JOl geëindigde curausjaar 1&C0/190] 2079,
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Met h e t oog op de praktijk der veeartseuijkunde werd bij het
laboratorium de bereiding van malleïne en miltvuur-vaceine

ter hand genomen.
Dfl beknopte jaarverslagen

van het laboratorium over 1899

Volgens de jongste opgaven waren alle plaatsen voor inlandsohe j en 1900 werden respectievelijk opgenomen in de deelen XL en
mannen envroawen bezet, in verband waarmede 59 krankzinnige ! XU van het Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch-Indiè*.
inlanden nog in plaateen van voorloopige opneming vertoefden, Uitvoerige mededeeüngen omtrent de bij de inrichting verrichte
waarvan 34 in het zoogenaamde Chineeschehospitaal te Batavia, onderzoekingen werden gepubliceerd zoowel in genoemd tijdin welke inrichting nog 81 inlandsche vrouwen hareeventueele schrift als iu de „Veeartsenijkundige bladen", uitgegeven door
overbrenging naar een der gestichten afwachten. Zie voorts i de Vereeniging tot bevordering vau veeartsenykunde in Neder-

bijlage T , sub I V .
In 1900 kon nagenoeg in alle opzichten gebroken worden met
elk stelsel van d w a n g , daar de streng doorgevoerde bedbehan-

deling voor de meest onrustige lqders van kalmeerenden invloed
bleek te zijn. Daarom werd dan ook de c< llenaldeeling' bij liet
krankzinnigengesticht te Jniiten/.org afgebroken
In verband
hiermede is ook afgezien van den bouw der voor het nieuwe
krankzinnigengesticht te Law a n g ontworpen cellenafdeoling.

laiidseh-Indië.

L. Departement der burgerlijke openbare werken.
I.

WATERSTAAT M BUBOMLDXl o r a n u a i WKISKKN.

§ 1. Personeel; uitvoering eau uerhen.

Deze en eenige andere wijzigingen van ingrüpenden aard inde i Personeel. De formatie van het korps ambtenaren van den
ontwerpen voor h e t nieuwe gesticht, zoomede tegenspoeden onder- waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken , zooals die
vonden bij den aanvoer der bouwmaterialen, zijn oorzaak, d a t is vastgesteld hij het Kon. besluit dd. 13 J a n u a r i 1890 n°. 71
de in h e t vorig verslag uitgesproken v e r w a c h t i n g , dat het g e - ; (St. n ' . 00) en uitgebreid bij St. 1898 n". 12, onderging nadere
.sticht in 1901 zoover voltooid zou zijn , dat het in gebruik kon uitbreidingen , zoowel in verband m e t de definitieve oprichting
worden gesteld voor verpleging van inlandsche patiënten , niet van de irrigatie-afdeeling Brantas (St. 1901 n". 79) als ten h e zal worden verwezenlijkt. Waarschijnlijk zal nu de opening j hoeve van de regeling van het beheer en toezicht over de Pekalenkunnen plaats hebben tegen het einde van 1902 of het begin w e r k e n , in de residentie Pasoeroean (St. 1901 n*. 177). Voorts
van 1903. T e n einde inmiddels zooveel mogelijk tegemoet te j werd bij K o n . besluit dd. 14 J a n u a r i 1901 n". 38 (St. n \ 130)
komen aan de onvoldoende verpleging, vooral in het h u l p - j bepaald, dat de indeeling in twee klassen van de tot dat korps
krankzinnigengesticht te S a m a r a n g . en tevens de nog in plaatsen ! behoorende architecten vervalt en werden tevens de bezoldigingen
van voorloopigc opneming wachtende krankzinnigen in de ge* ' van die architecten en vau de opzichters der 1ste klasse nader
stichten te kunnen o n d e r b r e n g e n , is het centraalgesticht t e i geregeld.
Buitenzorg tijdelijk uitgebreid met eenige loodsen van serui- I
De ingevolge de nieuwe bestuursorganisatie voor Java en Madura
permanenten a a r d . voor de opneming van 2O0 lijders boven het ' plaats gehad hebbende inlijving van een vijftal gewesten bij
normale aantal. V a n deze grootere verpleegruimte is gebruik j andere (zie blz. 63) maakte eene wijziging noodig van den bij
gemaakt om in h e t laatst van April 1901 alle in het h u l p - ' art. 4 van h e t reglement op h e t beheer en toezicht over den
gesticht te Samarang in verjileging zijnde krankzinnigen naar : waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken (St. 1889
Buitenzorg over te brengen , waardoor dat hulpgesticht is k n n n e n j n . 39) vastgestelde gebiedsomschrijving van de vijf waterstaatsworden o)igeheven terwijl voor de behandeling van het vermeerderd • afdeelingen. Daartoe werd overgegaan bij gouv. besluit dd. 4
aantal lijders te Buitenzorg tijdelijk een vierde geneesheer aan ' Maart 1901 n ° . 46 (St. n ° . 118).
het gesticht aldaar is toegevoegd ( 8 t . 1901 n c . 179).
Voor numerieke opgaven omtrent h e t medio April 1901 in
Aangaande den in h e t verslag van 1S99 (blz. 122) besproken \ dienst zijnde technisch personeel, zoowel dat in vasten dienst
cursus voor ziekenverpleging en aanverwante v a k k e n , zoomede i als dat hetwelk boven de formatie werd gevoerd , zie men tabel I
voor krankzinnigen verpleging, bij het centraalgesticht t e Bniten- ! van bijlage U .
zorg valt te vermelden , dat door de aan het gesticht verbonden j
Gedurende 1900 waren 13 waterstaatsambtenaren met de
geneesheeren een examen in bedoelde vakken werd afgenomen, ; functiën van landmeter b e l a s t , tegen 12 in 1899.
als gevolg waarvan 5 diploma's (2 aan verplegers en 8 aan ver* '
Van de medio April 1900 beschikbare 42 (niet 47 zooals op
verpleegsters) kouden worden uitgereikt.
blz. 109 van het vorig verslag is vermeld) candidaat-opzichters
De kosten van de drie gestichten bedroegen over 1900 f 344526 i werden er sedert 8 tot opzichter aangesteld. Aangezien h e t in
(namelijk wegens t r a k t e m e n t e n , enz. Tan net personeel f 139 799 1900 afgenomen opzichters-examen 9 geslaagden opleverde, van
en wegens k l e e d i n g , voeding, enz der patiënten f 204 727). wie e r , overeenkomstig de in 1899 getroffen regeling (Bübl.
De ontvangsten wegens verpleeggelden 'van betalende patiënten St. n . 5378), 5 werden geplaatst en 2 andere niet voor eeno
heliepen f 53 298.
benoeming in aanmerking wenschten te komen , waren medio
April 1901 n o g 36 geëxamineerden beschikbaar.
Oenetthunditj laboratorium te Weltevreden. i>ij gonv. besluit van
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1900 120 per15 Februari 1001 u". 17 (St. n°. 89) werd bij het laboratorium sonen gedurende het geheele jaar in dienst (3 meer dan in 1899)
voor onderzoekingen op het gebied van pathologische anatomie en bovendien een niet opgegeven aantal gedurende gezamenlijk
en bacteriologie, waarvan de naam veranderd werd in dien van 592 maanden , hetgeen neerkomt op 49 personen gedurende een
„geneeskundig laboratorium'', ingevoerd een cursus in tropische vol j a a r (over 1^99 beliep dat aantal 56).
z i e k t e n , waarvan de bestemming is om nieuw i n NederlandschIndië aankomende officieren van gezondheid vóór hunne plaatsing
Uilvoering van nethen. Volgens de boekingen ten dienste der
op de hoogte te stellen van den aard en de behandeling van begrooting van 1900 werd in dat j a a r aan civiele landswerken
in de tropen voorkomende ziekten en in te wij.len in de tropen* ten koste g e l e g d : wegens gewoon onderhoud en herstelling
hygiëne (verg. hoofd st. D , blz. 43). H e t volgen van dien cursus f 2946532, en wegens vernieuwingen en nieuwe werken f 3 6 3 4 1 0 3 ,
is voor die officieren van gezondheid verplicht gesteld, doch te zamen dus f 6 580 635. Die boekingen omvatten evenwel niet
de cursus is tevens toegankelijk voor reeds in dienst zijnde I n t geldswaardig bedrag der verbruikte materialen uit 's lands
militaire en alle civiele geneeskundigen. Voor eene benoeming voorraad. De waarde dier verstrekkingen is alleen vermeld niet
tot stadsgeneesheer zal voortaan worden gevorderd het over- opzicht t o t de vernieuwingen en nieuwe w e r k e n , waardoor het
leggen van een bewijs van het met succes volgen van den cur- bedrag van f 3 634103 stijgt tot f 3 873 5 9 1 ; verg. daaromtrent
sus , terwijl aan personen in het bezit van zulk een bewijs de de gespecificeerde opgaven in tabel II van bijlage U .
voorkeur zal worden gegeven bij benoeming tot civiel geneesheer.
Afgescheiden van de genoemde b e d r a g e n , bestreden u i t de
In verband met de invoering van den cursus werd h e t personeel voor het departement der burgerlijke openbare werken beschikvan h e t laboratorium uitgebreid niet een leeraar in tropische baar gestelde sommen , werd nog , ten laste van het departement
ziekten e n , met i n t r e k k i n g van het b e s t a a n d e , voor het labo- van bxnnenlandsch b e s t u u r , uitbetaald f 491 338, wegensloonen
ratorinm een nieuw reglement vastgesteld (zie Bijbl. St. n°. 5559). van koelies bij werken, ten behoeve van welke over heerenVoor de bestendiging van den reeds op blz. 51 vermelden tijde- dienstplichtigen had kunnen worden b e s c h i k t , maar die geheel
lijken maatregel met betrekking tot de deelneming aan den of ten deele in vrijen arbeid of althans tegen betaling werden
cursus door officiereu van gezondheid dienende aan boord van uitgevoerd.
de oorlogsvloot in I n d i ë , is in Juli j l . de machtiging van het
Bij de uitvoering van werken werd w e d e r , waar dit mogelijk
Opperbestuur verleend.
b l e e k , van de werkkrachten vau veroordeelden tot dwangarbeid
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en van politioneel gestraften gebruik gemaakt. Volgens eone
raming, gegrond op <le uit de verschillende geweiteu (uitgenomeo Prooolinggo, Kadoe, Bagelen en Tapanoli) vau <le
gewestelijke bestuurders ontvangen gegevens, sou de door
veroordeelden en gestraften gedurende 1900 verrichte arbeid
ten behoeve van burgerlijke openbare werken geachtkunnen
worden eene geldswaarde te hebben vertegenwoordigd van
f755150 (voor werken aan civiele gebouwen f 240889, voor
bevloeiingtwerken f .16 418 en voor aanleg en onderhoud van
bruggen en wegen f 491 843).
Het meerendeel der werken werd weder in eigen beheer uitgevoerd. Van de 5 werken , voor welker uitvoering openbare
aanbestedingen werden beproefd , konden er Blechts 2, en wel
aan Cliineezen , worden toegewezen (verg. de halfjaarlijksehe

overzichten te dier zake gepubliceerd in de Jav. Cour. van

24 Juli 1900 cu 1'J Februari 1901). Die toewijzingen liepen over

een totaal bedrag van f 16000, oi f 452 minder dan de sommen,
waarop de werken begroot waren.
Het beginsel om, in gevallen waarin zulks aanbeveling ver-

Tweede Kamer.
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tooid (totale kosten respectievelijk f' 48 294. f 89 100, f 49 930
en f153284), zoomede de uitbreiding van het tolkai.tooretoblisseraent te Belawan (Oostkust van Sumatra), de bonw
van bet krankzinnigengesticht met landbouwkolonie ie Lawang
(Pasoeroean) en die van eene nieuwe docter-djawa-school te
Weltevreden, aau welke in 1901 voort te zetten werken in 1900
respectievelijk werd verwerkt f 5 2 6 9 0 , f48448 en f' I 0 710.
De tot dusver gegolden hebbende bepalingen omtrent de
vervreemding van landsgebouwen. waarvan de opruiming in
'slands belang wensehelijk is (St. 18J5 n°. 28, juneto St. 187ó
u>\ 126 en 251), werden vervangen door de nadere regdina
in St. 1901 n". 222.
Wegen en In uw/en. Voor het aanleggen van nieuwe en het
verbeteren van bestaande wegen , zoomede voor het bouwen of
vernieuwen van bruggen en duikers (dus zonder het aan onderhoud of herstelling ten koste gelegde) werd in 1900van lands*
wege uitgegeven f 1565261; verg. de gewestelijke splitsing in
tabel II van bijlage U.

dient, hetzij geniewerkeu doorliet burgerlijke bouwdepartement,

Bevloeiingt- vu afwateringswerken. Aangezien met de in 1802
bij wijze van proef opgerichte irrigatie-afdeeling Brantas, die,
opdracht aan bet departement van oorlog van de oprichting wat de oppervlakte betreft —zij omvat de residentiè'n Pasoeroean
van een nieuw gebouw v .or de docter-djawa* school teWel tevreden. en Kediri, de vier zuidelijke afdeelingen der residentie Soerabaga
Bij circulaire van 12 November 1900 is door den directeur en kleine deelen van Madioen . Bembang en Probolinggo')—.
der burgerlijke openbare werken de aandacht van de geweste- de tweede, maar in beteekenis de eerste onder de irrigatie'*
lijke bestuurshootden gevestigd op eene reeds sedert eenigen tijd afdeelingen op Java en Madura mag worden genoemd, tot dusver
niet goed gevolg in een enkel gewest toegepaste regeling, ter hoogst bevredigende resultaten waren verkregen , is bij gouv.
voorkoming van verspilling van voor bet gewoon onderhoud besluit dd. 80 Januari 1901 ir.
St. ii'. 79) overgegaan tot
van landswerken toegestane gelden, welke regeling hierin be- de definitieve instelling van die irrigatie-afdeeling.
staat, dat door hen aan wie dat onderhoud is opgedragen om
In navolging van de in 1899 en 1VIMl getroffen regelingen van
de twee maanden aan den eerstaanwezend waterstaatsambtenaar dien aard (zie vorig verslag, blz. 10!») hebben zich in Mei 1901
wordt opgegeven welke som zij gedurende bet volgende tij Ivak eenige Buikerfabrikanten in de residentie Pasoeroean verbonden
denken noodig te hebben en welke werkzaamheden zij daarvoor om, bij wijze van proef, gedurende de jaren 1901 t/m 1905een
denken te verrichten , terwijl zij in elk maandrapport opgeven bedrag van f' 6320 's jaars ter beschikking te stellen van de.n chef
wat voor het verbruikte be hrag is gedaan. Bij deze aanvragen der irrigatie-afdeeling Brantas tot het in het leven roepen van
moet rekening worden gehouden met den toestand, waarin elk eene goede waterverdeeliug.
werk of elke groep van werken verkeert, hetgeen gevoegelijk
Ten behoeve van bet beheer en toezicht over de 1'ekalcU"
kan geschieden , omdat het niet noodig is dat de som , die in werken (Pasoeroean) werd, met gelijktijdige vaststelling van een
de gespecificeerde raming voor elk werk of voor elke groep van reglement daarvoor, liet noodige personeel aangewezen (St. 1901
werken is uitgetrokken, juist daarvoor wordt besteed. Er beleeft n". 177). terwijl, ingevolge het in 1897 (zie het verslag van dat
toch slechts gezorgd te worden, dat liet totaal bedrag voor al'e jaar, blz. 156) aangenomen beginsel, hetwelk in 1898 reeds
onder een zelfde artikel der begrooting ressort'erende werken toepassing vond voor het stroomgebied der Goeng* en Koemisikniet wordt overschreden. De ondervinding heeft geleerd dat bij rivieren in Tagal (St. 1898 ir. 18), bij ordonnantie van 25 April
het volgen dezer regeling steeds gelden beschikbaar blijven voor ICOl (St. n°. 178) aan de eigenaren van laiidbouwondeineininhet verrichten van kleine herstellingen die, hoewel niet altijd gen. die belang hebben bij de waterverdeeling in bet gebied
op gezette tijden noodzakelijk, tot het gewoon onderhoud moeten der Pekalen-werken, eene retributie is opgelegd—tot een totaal
worden gerekend. Eveneens ter voorkoming van nutteloozeuit- bedrag van 1' 8000 'sjaars — tot gedeeltelijke goedmaking van
gaven, richtte de directeur van binnenlandse!) bestuur onder de kosten van het op die verdeeliug van gouvernenientswege
dagteekening van 9 Maart 1901 eene circulaire tot de hoofden uit te oefenen toezichr.
van gewestelijk bestuur met uitnoodiging om bij voorstellen tot
Ten einde aan den arbeid van de in 1897 (zie het verslag van
verplaatsing of verbetering van dienstlocaliteiten , steeds zooveel dat jaar, blz. 155) benoemde commissie voor het instellen van
mogelijk een rapport van een technisch deskundige omtrent de een onderzoek naar de rentabiliteit van de door de directeuren
urgentie en doeltreffendheid d"r voorgestelde verandering over van binnenlandse!) bestuur en der burgerlijke openbare werken
te leggen.
aan te wijzen irrigatiewerken op Java meer voortgang te verzekeren, zijn bij gouv. besluit dd. 3 Juli 1901 n". 30 (zie de Jav.
§ 2. Bijzonderheden nopens de verschillende categorieën van werken. Cour. van den 5den dier maand) eenige maatregelen getroffen.
De hoofdinspecteur der cultures, die door tijdelijke toevoeging
Aangezien over de voornaamste der in 1900 voltooide civiele van een controleur van een deel van zijn arbeid is ontheven ,
landswerken uitvoerig wordt gehandeld in het Technisch jaar- zal nu meer tijd krijgen voor deze taak en die bijverhindering
verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch* aan den hem tóegevoegden assistent-resident kunnen overdragen ;
Indië over dat jaar, welk verslag vermoedelijk in den aanvang de taak van bet permanente technische lid zal zich bepalen tot
het onderzoek tier werken welke nog niet geautoriseerd zijn. en
van 1902 hier te lande bet licht zal zien (dat over 1899 verse!
in Mei 1901), kan bier met de volgende beknopte mededeelingen Ie t, onderzoek der werken , die reeds voltooid of nog in uitvoering
zijn, zal met medewerking van de met het beheer, het onderworden volstaan.
houd of de uitvoering belaste technici ge>chieden.
Gebouwen. In het in ij 1 vermeld totaal van f 3 873 591 is
De uitvoering van de bevloeiings- en afwateringswerken in
begrepen, als ter zake van gebouwen (vernieuwingen en nieuwe de Solo-vallei (residentiè'n Rembang en Soerabaija) bleef'ook in
werken) in 1900 verwerkt, met inbegrip van het geldswaardig 1900 geschorst De gedurende dat jaar gedane uitgaven voor
bedrag van materialen uit 'slands voorraad, f 1041199. Bene onderhoud, zoomede voor de opnemingen en debietnietingen,
splitsing naar gelang van de bestemming der gebouwen (wonin- waarmede in het belang van eene eventueele voortzetting van
gen , bureawx , schoolgebouwen, gevangenissen . bospitalen . enz.) de werken of van een deel daarvan werd voortgegaan, bedroegen,
is opgenomen in tabel TI van bijlage U. Tot de belangrijkste met inbegrip van betalingen hier te lande voor aanschaffing en
in uitvoering geweest zijnde werken behooren o. a. de oprichting uitzending van reeds vóór de schorsing bestelde werktuigen .
van een nieuw hoofdgebouw bij liet departement van justitie te f 210 052, waardoor het totaal verwerkt bedrag, tot nlr. 1899
Weltevreden, eene uitbreiding van het post- en telegraaf kantoor
!
) Wat Paiocro an en Probolinggo iirtr.rt wordt kin nog gedoeULopden
te Soerabaija, de bouw van eene kazerne voor de barissans te
toestand cnoali iii.- bral i tol 1 Jannari 1901, net Ingang ran welken
Bumanap (Madura) en die van eene resideutswoning te Medan tlatHUI Prooolinggo b[| Pasoeroean is Ingeluid.
(Oostkust van Sumatra), al welke werken in 1900 werden volHandelingen' der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.
hetzij civiele werken door de militaire genie te doen uitvoeren

(zie vorig verslag, blz. 109) vond in 1900 toepassing door de
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(volgens verbeterde opgaven) bedragen hebbende f' 15949828,
bij het einde van 1900 geklommen was lot f' 16105880.
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verbetering van do bevloeiing in de districten Singen-kidoel en
Grogol, doeh moet, afgescheiden van de nog niet te nemen
beslissing over dit plan, worden ter hand genomen om een
einde te maken aan de O verstroomingen, waardoor het distriet
Grogol te lijden heeft. De Kali Kontrak zal geschikt moeten
worden gemaakt voer den afvoer van 200 Mn. in de seconde,
doch zal aanvankelijk slechts zooveel worden verruimd dat de
afvoer 170 .\P. per seconde zal bedragen. Wordt, na liet tot
stand komen van de werken , niet door uitschuring van hot
verruimde proliel der Kali Kontrak een af voer-capaciteit van
200 M'. bereikt , dan zal eeno tweede verruiming ter hand moeten
worden genomen, niet het oog waarop de dijken met een hehoorlijk voorland zullen worden aangelegd. Voorts zal het prauw»
vaartkanaal bij Bajoeran door middel van eene sluis, ingelicht
voor het overbrengen der pranwen door middel van een overtoom, moeten worden afgesloten. Op grond van een uitgewerkt
voorloopig ontwerp zijn do kosten begroot op f 514 852, welk
bedrag, als tot de verdere verruiming van de Kali Kontrak moet
worden overgegaan, nog vermeerderen zal met f871051. De
bedoeling is het werk geheel in vrijen arbeid te doen uitvoeren,
in 1902 een bedrag van f200000 te verwerken en het geheele
werk in drie jaren te voltooien.
Eenige aanteekeningen omtrent de in 1900 met de verschillende
werken gemaakte vorderingen vindt men in tabel III van bijlage U.
Ten laste van de bij de begrooting voor 1900 toegestane
f 275 000 voor het verbeteren van bestaande bevloeiingswerken ,
of het aanleggen van nieuwe van geringen omvang werd in dat
jaar uitgegeven f217 840, en wel ten behoeve van 75 werken
of werkjes, uitgevoerd deels door de irrigatie-afdeelingen Serang,
Seraijoe en JJrantas, deels door den gewestelijken waterstaatsdienst, deels door den slgemeenen dienst. Voor opnemings-en
projectwerk ten dienste zoowel van groote als van kleine irrigatieplannen, waarvoor lnj de b'grooting gerekend was op
f 100000, werd uitgegeven f 107 220. -) Voor eene specificatie
van dat bedrag zie men de tabellen III en IV van bijlage U.

Naar aanleiding van bet <>>
| bis. 110 van bet vorig verslag
vermelde voorstel van de commissie van advies nopens de werken
in de Solo-vallei om de doorgraving van de heuvels tussehen Wringin Anom en Sidanoe Lawas voorloopig te laten rusten, omdat
in verband met een door baar aanbevolen onderzoek naar de
waterbeweging en de slibverplaatsing in Straat Madura — voor
welk onderzoek, voor zooveel lier jaar 15)Ul betreft, bij gonv. besluit
dil. 24 Februari 1901 ir. 5 de noodige fondsen zijn beschikbaar
gesteld — de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat dit deel van
Bet plan cal blijken te kunnen worden ontbeerd, is, teneinde
de bewakings* en onderhoudskosten tot een minimum te beperken, bet atelier teSidaijoe Lawaszoovee] mogelijk ingekrompen.
Geheele opheffing bleek voorloopig niet mogelijk, omdat bet
overbrengen van de graafmachines naar elders buitengewoon
veel zou kosten. De beide installaties voor electrische verlichting
zijn gedemonteerd en in V lauds pakhuis te Soerabana opgeslagen,
terwijl de baggermacbines na afloop van den westmoessou lt>00/0l
naar Tandjong Priok overgebracht en te Batavia in conservatie
genomen sullen worden. Het overig materieel ii grootendeels
door anderediensttakken overgenomen. In Januari 1901 isdaarop
de" dienst der Solo-werken als afzonderlijke dienst opgeheven en
liet algemeen beheer van de geschorste werken overgegaan op
den chef der '1de waterstaatsafdeeling.
Op grond van de overweging, dat, als bet groote irrigatiewerk niet wordt voortgezet, toch maatregelen zullen inoefen
worden genomen ter verbetering van den toestand in de Bengawandjero-streok, welke, door het verleggen van de Solo-rivier
langs Oedjong Pangka, tengevolge waarvan de waterstanden op
de beneden-rivier aanzienlijk hooger zijn geworden, in zeer
ongunstige omstandigheden is geraakt, is eene opnemingssectie
gevormd (bestaande uit 2 ingenieurs en 2 opzichters, die hij hun
korps a la suite worden gevoerd), die deze aangelegenheid in
studie' beeft genomen en tevens zal onderzoeken wat kan worden
gedaan om de bevloeiing in die streek gedurende den oostmoesson
te verbeteren. Aan één dezer ingenieurs is tevens opgedragen
In den loop van het verslagjaar deed de rentabiliteitscommissie
het toezicht op het onderhoud der geschorste werken, waarvoor j van haar gevoelen blijken ten aanzien van de vraag of de aanhem een afzonderlijke opzichter is toegevoegd.
gevangen opnemingen'ten behoeve van het in s'udie zijnde plan
Van de in liet algemeen irrigatieplan van 1890 begrepen tot verbetering van de bevloeiing in het zuidelijk gedeelte van
groote bevloeiings" en afwateringswerken waren er 7 tot, welker de afdeeling Djember der residentie Uezoeki behooren te worden
voortzetting in 15'00 fondsen waren toegestaan, terwijl op het voortgezet. De landstreek, waarop men hier het oog heeft, heeft
werkplan voor dat jaar 3 nieuwe bevloeiings werken voor- eene oppervlakte van ongeveer bOOOO buuws, waarvan 13 462
kwamen , namelijk de verbetering van de bevloeiing en afwatering bouws in erfpacht zijn uitgegeven , terwijl er van de overige
tussehen de Tjomal- en de Tjatjaban-rivier in Pago!, de ver- 60538 bouws tot dusver ongeveer 18 0OO in ontginning zijn
betering van de bevloeiing uit de Molek-leiding in het district gebracht. Zoowel het aantal ontginningen als het zielental der
Senggoro der afdeeling Malang van de residentie Pasoeroeanen bevolking nemen steeds toe, en het is te verwachten dat de
van de spoor weglnn
Probolinggo—Djember—
de verbetering van de bevloeiing en afwatering in de districten exploitatie
Waroedjaijeng en Kertosono van de residentie Kediri. Wat het Panaroekan de verdere ontwikkeling van de streek zeer in de
in de laatste plaats genoemde werk betreft werden nog alleen hand zal werken. De behoefte aan bevloeiingswater heeft zich
opnemingen, debietbepalingen en projectwerk verricht, daar het reeds doen gevoelen en zal steeds luider spreken , omdat de
definitief ontwerp nog niet gereed was en dus niet de eigenlijke vrijwillige ontginningen zullen blijven toenemen. Hoewel de tot
uitvoering nog niet begonnen kon worden. Aan al de genoemde dusver verrichte debietmetingen nog te gering in aantal zijn
werken te zamen werd van het voor 1900 toegestane bedrag van om reeds bepaalde cijfers te kunnen noemen , kan daaruit toch
voorloopig worden afgeleid dat bet benoodigde irrigatiewater —
f 900000 voor f 571980 ') verwerkt.
dat /al moeten worden ontleend aan de rivieren Djatiroto,
De plannen tot verbetering van de bevloeiing en afwatering Tanggoel. Bedadoeng en Majang, zoomede, zoo noodig, ook
tussehen de Tjomal- en de Pekalongan-rivier (Pekalongan), in uit de Bondojjoedo — in den westmoesson overvloedig voorde afdeelingen Magettan en Ngawi (Madioen) en in het stroom- banden is. De beschikbare watervoorraad in den oostmoesson
gebied der Seraijoe. enz. (Baujoeinas) bleven in behandeling.
laat zich eveneens gunstig aanzien, en er zal in den drogen tijd
Aan dijk- en rivierverbetering in het district Wedoeng der per bouw vermoedelijk meer water beschikbaar zijn dan in eenige
afdeeling Demak van de residentie Samarang en in de districten andere streek op .lava. Volgens de becijferingen der commissie
Singen-kidoel en ürogol der afdeeling Samarang (verg. vurig zal, indien de aanlegkosten der werken niet meer dan f 94 per
verslag, blz. 110 en 111) werd in 1900 respectievelijk f 5948 houw of in totaal f 8 950000 bedragen, op 4 pet. netto rente
en f 2 9 087 verwerkt. Onder het laatste bedrag is begrepen eene 'sjaars kunnen worden gerekend, nog afgezien van eventueele
som van f 14 843 voor werken die. bij wijze van ondersteuning heffing van retributie voor watergebruik van de erfpachtspervan de noodlijdende bevolking . zijn uitgevoerd in het distriet ceelen. Op grond van een en ander is de commissie van meening,
Grogol. waar eerlang, namelijk wanneer de m de begrooting dat de uitvoering van het werk ook uit een zuiver financieel
voor 1902 begrepen gelden worden toegestaan, een nieuw werk oogpunt, aanbeveling verJient, en adviseert zij tot voortzetting
zal uit te voeren zijn : de bedijking en verruiming van de Kali van de aangevangen opnemingen, waartoe dan ook zoodra
Kontrak. Dit werk maakt, evenals de van lSi*5—1&)9 uitge- mogeljjk zal worden overgegaan.
voerde bedijking van de Grogol- en Toen tan g- rivieren , deel uit
Ten aanzien van het plan voor een bevloeiingswerk van gevan het sedert jaren in studie zijnde plan tot uitbreiding en ringen omvang, waarvoor reeds in 1S97 een voorloopt ontwerp
gereed kwam . de verbetering en uitbreiding namelijk van de
irrigatie uit de rivieren Soerak en Welang in de afdeeling Hangil
') Hieronder bejtrenea f 9345 v nr opnemingen, en*, ten behoeve van de
verbetering van de bevloeiing en Afwatering in de dittrivtcn Warordjatfeng der residentie Pasoeroean, welk werk bevloeiing za) verschaffen
en K'rtns ii i>. «raarvan de kosten niet ten la-te van den slgenteenen poel
voor opnemingen, doeh van dien voor de uitvoering van dal werk zijn |
gebracht
-'. Ongerekend bel bedrag vaa f9341 bedoeld in noot 1
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aan p. m. 1250 bouwt gouvernemcntsgrond en p. m. 180 bonwi I ter plaatse is dan ook in studie Ook wordt vermeerdering van
vau liet erfpaohtsland Alkmaar (zie liet verslag van 1893, ! ligruimte in de zoogenaamde binnenhaven noodig geacht.
H e t ontwerp tot verbetering van dén minder gunstigen toeblz. 00 97) kan thans worden medegedeeld dat de erfpachter
zijn aandeel in de opnemingskosten, ad f 1750, in 's hu.tl-ï stand in de vaargeul bij Pekalongan kwam nog niet gereed.
In de haven en in Int havenkanaal te S a m a r a n g . zoomede in
kas gestort en toegestemd loeft in de voorwaarden waaronder
de Regeering lieh bereid heelt verklaard om «ie noodige rege* de Bamarangsehe rivier kon door baggeren de diepte steeds
lingen voor de waterrerdeeling te treffen , en de kosten van worden onderhouden.
aanleg, herstelling en onderhoud der noodige werken voor hare
Mei betrekking tot do verbetering van de haven van Soera*
rekening te nemen. Die voorwaarden komen in boofdzaak hierop baija (zie vorig verslag, blz. 112) kan wolden gemeld d a t , ten
neder, dat aan den erfpachter tot wederopzeggens vergunning einde eene oplossing van het vraagstuk voor te bereiden , bij
zal worden verleend tot bevloeiing van z(jn land wanneer ; gouv. besluit ild 20 Januari 1901 n . 22 gelden zijn beschikbaai

hij de bestaande Poentir-leiding met al de daarin liggende

gesteld tot het doen van loodingen en grondonderzoekingen op

kunstwerken , benevens den voor den aanleg van de nieuwe en

de banken bezuiden de r> ede,
De toestand der havens te Bezoeki en Uanjoewangi Blijft door
voortdurende opslibbing achteruitgaan. Een plan tot het ver*
• lengen van het los- en laidhoofd op laatstgenoemde plaats is
in bewerking.
In de Emtnahaven werd in Februari 1900 met het baggerwerk
een aanvang gemaakt. 1)
ist-lijke helft van de haven is reeds
j op eene dn pte van 7.5 M. onder laagste water springtij g e bracht. In de Padang-rivier bleef de toestand bevredigend.
Met bet maken van de vluc'itbaven te Kroë (Benkoel en) werd
: voortgegaan. Op uit, 1900 moest nog ongeveer 29''0 M3. koraalsteen worden verwijderd, vóór overal voldoende diepte zou zijn
' verkregen. In de haven werd een 21 M. langen steiger op ijzeren
jukken gebouwd Van de op f 4 5 0 7 3 geraamde kosten was bij
1
het einde van 1900 f 40 402 verwelkt.
De verlenging van den aanlegsteiger voor sloepen te Menado,
ten einde dien ook voor laadpranwen geschikt te m a k e n , werd
bijna voltooid. Voor dit w e r k , dat op f 17819 begroot i s ,
werd tot dusver f 10 983 uitgegeven. Voor Menado ziju voorts
4 corj smorts in aanmaak bij het marine-etablissement te Soera*
baija (geraamde kosten f 15805).
Voor eene afdoende verbetering van de geheel onvoldoende
haveninrichtingen ter hoofdplaats Makasser, m e t gelijktijdige
oprichting van zulke gebouwen als in verband met de ingevolge
de we^ v ; u i yo December 1899 (Xed. St. n . 292, M, 1900 i r . 8) voorgenomeu opheffing van die plaats als vrijhaven onontbeerlijk zijn,
werd de gelegenheid geopend door de wet van 24 J u n i 1901 tot
verhooging van de Indische begrooting van dat j a a r (Ned. St.
n . 1 0 2 , S i n . 3 2 1 ) . Het werk. waarvan de kosten op f 1 2 0 0 280
zijn geraamd (zie de Memorie vau Toelichting tot het ontwerp
der wet van 24 J u n i 1 9 0 1 ; Zitting 1900—1901 — 175), wordt
niet den meesten spoed uitgevoerd en zal vermoedelijk in ongeveer 2 jaren gereed zijn.
Het ijzeren los- en laadhoofd te Ternate kwam in 1900 nog
niet geheel gereed. Bij het einde van dat j a a r was daarvoor u i t gegeven f 8653(3 (raming f 3 6 7 0 9 ) . Voor de plaatsing van vier
meerpalen en twee eorpsmorts werd bovendien f 10 3ü7 toegestaan.

voor bet verbreeden van de bestaande leiding benoodigden grond
kosteloos aan het Gouvernement a f s t a a t : dat hij jaarlijks f1200
in 's lands kas zal storten en dat op h e t land i n den oostmoesson
geen rijst zal worden aangeplant. In verband daarmede is overgegaan tot het opmaken van een eindontwerp, dat op uit. 1930
nog in bewerking was.

Rivkr- en waterkeeringiwerken. De werken ten behoeve van het
behoud van het vaarwater in het O O 8 1 g a t v a n 8 O e r a b a ij a
kwamen in 1900 gereed. Er werd daaraan nog uitgegeven een
bedrag van f 110779. De ilais* en stuwwerken t e Goenoengsari
ondergingen belangrijke herstellingen , hoofdzakelijk bestaande
in bestorting aan den voet der stortvloeivn , waarbij nog voldoende voorraad stortmateriaal voor onvoorziene gevallen voorhanden is gebleven. Dit werk was begroot op f 5 1 0 0 0 en kostte
f 45 150. Voorts werden de sluis Diagir en het \Vonokromokanaal verruimd met het doel om bij bandjirs in de Soerabajja*
rivier lager waterstanden te verkrijgen (begrooting f 0 7 0 1 9 ,
kosten f 04 397), terwijl eindelijk zooveel mogelijk gegevens
verzameld werden omtrent den toestand der door de sluiswerken
te Goebeng en te Goenoengsari opgestuwde vakken dier rivier.
Voor verschillende ouderdeelen van werken , verband houdende
met de ingebruikstelling van de verbreede Porrong-rivier, werd
in 1900 nog f 14 253 uitgegeven.
De bouw van den 205 M. langen k a a i m u u r langs h e t Goenoeng
Sahari-kanaal ter hoofdplaats Batavia (zie vorig verslag, blz.
111) kwam in 1900 over eene lengte van 14S M. gereed. Van
de toegestane som van f 25 559 werd tot dusver f 20 ('12 verwerkt.
Te Samarang werd ter bescherming van den oever der rivier
bovenstrooms van het déversoir naar het Wester-bandjirkanaal
een strekdam aangelegd (begrooting f 1 1 2 4 9 , kosten f' 11 11<>).
In de residentie Banka werd de bouw van een los- en laadhoofd aan de Pandji-rivier ie Blinjoe voltooid, terwijl eene
dergelijke inrichting te Koba nog onderhanden was.
I n de Zuider- en Oosterafdeeling van Llorneo kwam eene
oeververdediging tot stand aan den rechteroever der Baritorivier bij Moeara Te web (begrooting f 14 9 7 2 . kosten f 1 0 745).
Voorts werd een k a n a a l , dat de Poeloe Petak-ri"ier bij Koeala
Drinkwatervoorziening.
Voor de afdeelingshoofdplaats Tagal
Kapoeas verbindt met een zijriviertje der B a r i t o , weder bevaar- (Pekalongan) kwam een ontwerp in behandeling tot aanvoer
baar gemaakt.
en verdeeling van bet water uit den op 3 paal afstand dier
Met het aanleggen van kribben in de Boné-rivier te Gorontalo , plaats gelegen artesischen put te Tjakrajoëd ui.
en in de rivier ter hoofdplaats Meuado kwam men gereed (beTen aanzien van de watervoorziening voor de hoofdplaat
grooting respectievelijk f 10 595 en f 33 8 0 5 , kosten f 9072 en Samarang werd , in verban I met de van particuliere zijde gef 33 171'.
dane concessie-aanvraag ') voor hoogdrukwaterleidingen aldaar
I en te Batavia (verg. vorig verslag, blz. 112) nog geene beslissing
Havens en reeden. Het toegangskanaal tot het haventje te La- genomen. Voor de uitbreiding van de drinkwaterleiding ter
boean-Tjaringiu (residentie Bantam) werd uitgediept.
; afdtelingshoofdplaats Salatiga werd f S83 toegestaan. Het ontDe teestand van het oude havenkanaal te Batavia bleef als werp voor eene drinkwatervoorziening voor de afdeelingshouldwaterweg vrij gunstig. De verbetering van den oostelijkeu haven- plaats Joana (Samarang) kwam nog niet gereed.
m u u r (zie vorig verslag, blz. 111) kon in 1900 nog niet geheel
De werken v o o r d e waterdistributie uit den artesischen p u t t e
worden voltooid.
Djokjokarta/Djebrea kwamen bijna gereed. Van de toegestane
Met het bijstorten van den oosterhaveudam te Taudjong Priok som van f 14 438 was tot uit. 1900 f 8651 verwerkt.
met van Merak afkoinstigen steen was men op uit. 1900 over
De filtreerinrichting ter voorziening in de behoefte a a n water
eene lengte van 590 M. gevorderd. W a n n e e r geene nieuwe ver- aan I n t havenemplacement te Tjilatjap (Banjoemas) werd volzakkingen o n t s t a a n , zal er nog vier jaar mede gemoeid zijn vóór tooid (toegestaan f 2 9 0 9 2 , uitgegeven f 2 1 7 9 7 ) , en evenzoo de
overal de gewensehte hoogte is verkregen. Door de baggernio- drinkwaterleiding voor de hoofdplaats Uembang (toegestaan
lens werd gewerkt in de westzijde van de voorhaven , langs de f 4 5 9 2 6 , uitgegeven f 11539). Abt het maken van e e n e d r i n k kaaimuren in de b i n n e n h a v e n , i n l i e t scheepvaartkanaal en voor waterleiding uit de bron Kadjargeneng naar de afdeelingsboofd*
den mond van de Westergracht. In 't geheel werd opgebaggerd plaats Blora (Rembang) werd een aanvang gemaakt. Van de
250 57U M.1. specie, waarvan 51500 Bi*, werd gebruikt tot op- daarvoor toegestane som van f 71027 werd i n 1900 reeds f 6 1 9 2 2
hooging van terreinen bezuiden de Zuidergracht en het overige verwerkt.
buiten de havendanimen werd gestort.
Te Cheribon kon de vaargeul door baggeren behoorlijk open
•) Hij L'OIIV. bnlnil dd. !3 Februari 1901 n°. SS II goedgekenid dat deze
worden g e h o u d e n , doch te Tagal was zulks niet steeds het geval oorspronkelijk <l> r de heeren C . W . W t u i , e. •. g daneaaniraav boieboawd
ten gevolge van het meer en meer vooruit^chrijden van de wordt all t« viju godaan door do lit il. i LiBOl ui m HI.II.N- \ i (". en de
diepte- en strandlijnen. Eene verlenging d e r h avendammen daar Twcntsclie Bankveneni ing D. W. ULMDSXCTII* k (•'".. brfdeteAm tcnlam
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De voorbereidende werkzaambeden voor de drinkwaterleiding
te Soerabaija (verg. vorig ver-lag. blz. 112) werden metkracbt
voortgezet. Hiervoor werd in 19oo f 8235 uitgegeven.
Voor de uitbreiding «Ier drinkwaterleiding te Lawang(Pasoe«
roean) kwam een ontwerp gereed, evenals voor de verdeeling
vim liet water uit den artesischeu put te Panaroekan (Bezoeki).
De drinkwatervoorziening te Emmahaven (Padangsche Bene*
denlanden) onderging eene belangrijke verbetering door liet bon*
wen van twte zandfilters en twee nienwa reservoirs (kosten
f 10102). Ter hoofdplaats Padang kwam Het eerite gedeelte van
de werken voor de waterverdeeling uit «Ie artesische putten gereed (raming f20930; in 1900 uitgegeven f8840), terwijl te
Solok (Padaugscbe Bovenlanden) de drinkwaterleiding werd voltooid (raming f0704, kosten f0134).
Voor de drinkwatervoorziening teTelok Betong (Larapongsche
Districten) kwam een ontwerp gereed, en voorde hoofdplaats Sin'
garadja (Bali en Lombok) is een dergelijk ontwerp in bewerking.
Te Belawan (Oostkust van Sumatra) werd een klein drink*
waterreservoir gebouwd (raming f 1033, kosten f 1550).
II.

Sl'OOK" EN TRAMWEGEN EN STOOJMVKZEN.

liet ontwerp voor een zijtak van den Bantani-spoonveg,
loopende van de halte Hangkas Betoeng over Menes naar de
kustplaats Laboean aan Straat Soenda (verg. vorig verslag,
blz. 112 113), kwam gereed.
Lijn P a d a l a r a n g - K r a w a n g (lengte 90' K.M.). Met
de voorbereidende maatregelen voor den aanleg van deze lijn
(verg. vorig verslag, blz. 112), waartoe de noodige fondsen
werden beschikbaar gesteld bij de wet van 29 December 1900
(Ncd. St. n". 223, St. 1901 n°. 8), werd in Januari 1901 een
aanvang gemaakt.
b. EvploiUlif.
Lengte in exploitatie. In de lengte der staatsspoorwegen
blijkens de tot medio 1900 loopende opgaaf in 't vurig verslag
bedragende: voor de Oostt'rlijnen op Java 812, voor de Westerlijnen aldaar 800 en voor den spoorweg ter Sumitra's Westkust
210 K.M., kwam sedert in zoover verandering, dat aan de
Westerüjiien op 20 December 1900 41 K. M. werden toegevoegd,
als gevolg van het in exploitatie brengen van het gedeelte
Serang-Anjerkidoel van den Ban tam-spoorweg.

Tarieven, De sedert 1893 toegepaste verhoogde tarieven voor
het vervoer van goederen op de bergsecties van de staatsspoorwegen op Java, welke voor doorgaand verkeer tot zeer ingeA. Spoorwegen.
wikkelde vrachtberekeningen aanleiding gaven, en die in 1894
reeds werden afgeschaft voor het vervoer van goederen met een
1'. B t a a t s s p o o r w e g e n .
coëfficiënt lager dan 0.0, zijn met ingang van 1 Januari 1901
buiten werking gesteld (gouv. besluit dd. 20 November 1900
Uitvoerige mededeelingeu betreffende de staatsspoorwegen in n". 2,8). De dientengevolge te verwachten winstderving zal
Nederlandsch-Indië worden aangetroffen in liet speciale jaar- grootendeels worden opgewogen door eene gelijktijdig ingeverslag, waarvan de jaargang 1900 eerlang hier te lande zal voerde wijziging van de tarieven voor het vervoer van wagenverschijnen, en in het onlangs te Batavia uitgegeven .Verslag ladingen kinabast en thee en van het speciaal tarief voor het
van den staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de vervoer van suikerrietstekken.
üiiibilien-kolenvelden overl900". Voorts worden in de Jav. Cour.
Door wijziging, niet ingang van 1 Maart 1901 , van het in
ïnaandelijksclie opgaven verstrekt betreffende den aanleg, en de 1895 voor doorgaande treinen ingevoerde verhoogde vrachttarief
exploitatie der staatsspoorwegen, terwijl uitvoerige cgfer-opgaven voor reizigers op het lijngedeelte Buitenzorg-Bandjar van de
omtrent de exploitatie, ook wat de particuliere °poor- en tram- Westerljjnen, is tegemoetgekomen aan de onregelmatigheid,
wegen betreft, zijn opgenomen in de „Statistiek van het vervoer dat in sommige gevallen voor langere reizen minder werd beop de spoorwegen en stoomtnunwegen in Nederlandsch-Indië", taald dan voor kortere (gouv. besluit dd. 22 December 1900 n \ 19).
waarvan de 11de jaargang (1900)inden loop van 1901 te Batavia
liet hy de gouv. besluiten van 5 Januari en 5 Mei 1900 n os .
het licht zal zien. Met het oog op een en ander bepaalt men 4 en 27 vastgestelde speciaal tarief voor het vervoer bij overzich te dezer plaatse tot de volgende korte mededeelingeu.
eenkomst van voor den uitvoer bestemde hoofd- en zaksuiker
(verg. vorig verslag , blz. 113) werd bij gouv. besluit dd. 10 Januari
a. Aanlrf.
1901 n . 9 ook voor 1901 van kracht verklaard.
Bij wijze van tegemoetkoming van de in ongunstige omstanLijn K a l i s a t — B a n j o e w a n g i (lengte 87 K.M.). On uit. April digbeden verkeerende particuliere kofliecultuur op Java is bij
1901 was het spoor reeds over eene lengte van 50 K.M. gelegd gouv. besluit van 30 Juni 1901 bepaald, dat gedurende het
en waren de gebouwen en kunstwerken alle gereed of onder- loopende jaar voor het vervoer langs de staatsspoorwegen van
handen. Van de Goenoeug Botoh-tunnel werd de richtingsgalerij koffie en koffie in hoornschil afkomstig van particuliere onderop 24 April doorgeslagen en de bovengalerij over 47 .M. aan de nemingen eene reductie van 20 pet. op de vrachtprijzen zal
Kalisat- en over 15 M. aan de Banjoewangi-Zjjde ingedreven, worden verleend , terwijl voorts eene definitieve prijsverlaging
zoodat nog 35 M. te maken overbleef De werkzaamheden aan voor het vervoer van cultuurplanten , koffieënten en entrijs is
de Goenoeug Goemitir-tunnel ondervonden door aandrang van toegestaan.
water en aardscbuivingen nog al vertraging.
In den klassificatie-staat der vracht- en ijlgoederen werden
opgenomen de artikelen „houtstamuien van palmsoorten" en
Lijn G o c b e n g — K a l i m a s - O o s t (lengte 7.317 K.M). Alle cassave" (gouv. besluiten dd. 7 en 29 October 1900 nn*. 20 en 7).
voor den aanleg van deze lijn benoodigde perceelen zijn in den ( Vrij vervoer bij dienstreizen werd toegekend aan de met den
loop van 1900 aan liet Gouvernement in eigendom overgegaan. civiel geneeskundigen dienst belaste geneesbeeren, ieder binnen
liet spoor werd over eene lengte van 0.271 K.M. gelegd. Alle zijn ressort (gouv. besluit dd. 21 Februari 1901 n". 34), zoomede
kunstwerken , met uitzondering van den nieuwen kaaiinuur langs aan de rijksbestuurders van Soerakarta en Djokjokarta (gouv.
Kampong 13aroe, kwamen gereed. Het eindcijfer der aanleg- besluit dd. 19 Juli 1901 n". 2S). Deze laatste'maatregel strekt
rekening bedroeg op uit. 1900 f323879. De voltooiing van de ter uitbreiding van dien genomen bij het op blz. 113 van het
lijn kan in de twee Ie helft van 1901 worden tegemoetgi zien.
^orig verslag besproken gouv. besluit van 21 Juli 1900 n', 1.
Lijn B a t a v i a — T a n ge ra n g—Ban tam. Hoofdlijn Batavia—
Anjerkidoel (lengte rnim 155 K.M.). met zijtakken Doeri—Pesing—
Tradie. Op uit. 1900 bestond het rollend materieel der staatsTangerang (lengte ruim 19* K.M.) en Tanab Abang—Weltevreden spoorwegeu op Java uit 290 locomotieven, 028 personen- en
(lengte p. m 1 K.M.). Het lijnvak Öerang—Anjerkidoel,en daar- bagagerijtuigeu en 4013 wagens , of 23 locomotieven , 21 rijmede de geheele hoofdlijn met den zijtak Doeri—Tangerang, tuigen en 173 wagens meer dan bij het einde van 1899.
werd op 20 December 1900 voor liet verkeer opengesteld. De
Tegen 48 571 ton in 1899, werden in 1900 ton behoeve van
zijtak Tanab Abang—Weltevreden kwam nog niet in uitvoering de staatsspoorwegen op Java 55 324 ton steenkolen verbruikt,
in verband met liet in overweging zijnde plan om die iijn . in namelijk 30433 ton ómbilien-, 18144 ton Australische", 419
stede van met het station Koningsplein (Weltevreden) vanden ton Oardiff*, 150 ton Japanschc-, 152 ton Beugaalsche en 20
spoorweg Batavia-Baitenzorg van de Nederlandsch*Indische ton Koetei-kolen.
Spoorwegmaatschappij, te verbinden met het station PassnrSenin
Op den spoorweg ter Sumatra's Westkust, waar het rollend
(Weltevreden) van de tot Padalarang verlengd wordende staatslijn materieel in 1900 vermeerderde met 3 rijtuigen en 24 wagens,
Batavia—Krawang.
en dus bij het einde van dat jaar bestond uit 00 locomotieven,
De totale bouwkosten van de Bantini-lyu hebben bedragen 05 rijtuigen en 377 wagens, beliep het kolenverbruik in 1900
24 002 ton (uitsluitend Ouibiliendvolen), tegen 23 103 ton in 1899
f 0 450 551 en de uitgaven voor onteigeningen f418 535.
§ 1. 8poor~ en tramwegen.
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Personeel. Bij <le exploitatie der staatsspoorwegen op Java
waren (voor zoover van gene Aanstelling voorzien) op uit. 1900

in dienst 1127 Europeanen en 1102 inlanders, en terSnmatra'i
Westkust respectievelijk 97 en 82*.

In de werkplaatsen te Bandong, Poerworedio en Meester*
Cornelis te urnen waren, ongerekend de koelies, gemiddeld
per dag werkzaam 711 man, en in die te Madioen, Soerabaya,
Djember en Padang respectievelijk 050, 1311, 111 en 214
Uitkomsten van tiet verkeer. Op de Westerlijnen der itaatsspoorwegen op .lava werd in 1901) bruto ontvangen f4980558,
d.i. f 799 055 of' 19 pet. meer dan in 1899. In die vermeerdering,
zoowel wegens reizigers* als wegens goederenvervoer, deelden
alle lijuvakken , met uitzondering van de lijn Batavia—Krawang,
waarop de ontvaugsten tengevolge van mis-OOgsten en minder
padi-rervoer eenigszins achteruitgingen. Wat de Oosterlijnen
betreft nam bet reizigers vervoer eveneens belangrijk toe —
hetgeen iu beide gevallen voornamelijk moet worden toegeschreven aan de toepassing van bet met 1 Januari 1900 iugevoerde één-cents-tarief voor inlandsclie reizigers, reizende in
locaal verkeer met gemengde treinen (zie het verslag van 1899,
blz. 133) —, doch daarentegen was de vermeerdering van
het goederenvervoer, tengevolge van de ongunstige weersgesteldheid, waardoor vooral het koffie- en suikervervoer heeft
geleden, onbeduidend. De totale bruto ontvangsten waren dan
ook slechts 1.3 pet. hooger dan in 1899 (f 0 783 750, tegen
f 6 690 019).
Na aftrek van de exploitatiekosten bleef op de Westerlijnen
f1788 339 en op de Oosterlijnen f3424 903 netto over, zijnde
respectievelijk 1'400 805 meer en f108177 minder dan over 1899.
De ontvangsten van den spoorweg ter Samatra's Westkust
bedroegen in 1900 bruto f'1350 407 en netto f039 097, tegen
in 1899 f1209 578 en f673 201 (verbeterde opgaaf).
Voor nadere gegevens met betrekking tot het verkeer op en
de geldelijke uitkomsten van de exploitatie der staatsspoonvegen
zie bijlage V.

Tweede Kamer.

89

[Neder]. (Oosl-) tndië.]

verleenden voorrang voor secundaire spoorlijnen in (Jheribon,
• •il om vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een
tramweg met stoom of electrieiteit als beweegkracht voor ougeveer dezelfde trajecten (zie t a. ]).), kon nog niet worden bescbikt omdat de daarvoor noodige bescheiden eerst onlangs,
en dan nog onvolledig , door den belanghebbende zijn ingezonden.
Gedurende het thans te bespreken tijdvak 1 Juni 1900 t/m
uit. Mei 1901 werden geen nieuwe.' aanvragen om voorrang
van concessie voor Bpoorwegen ingediend. Van de 15 aanvragen
van dien aard. die op uit. Mei 1900 nog in behandeling waren,
werden er 3 (betrekking hebbende op de lijnen l'atjitan —
Trenggalek in .Madioen en Kediri en Pontianak—Sambas ') ter
Westerafdeeling van Borneo, zoomede op eene ceintuurbaan in
Deli ter Oostkust van Bnmatra) om verschillende redenen afgewezeii, en werd er 1 , beoogende <1<M\ aanleg van eene l)eeauvillebaan (op het oude zeehoofd te Seinbilangaii op Madnra), ter
zijde gelegd. Op één van de 3 aanvragen voor lijnen in de
Preanger Regentschappen werd gunstig beschikt door het verlecnen aan den heer A. MUBI van voorrang voor den tijd van
2 jaren voor een seeundairen spoorweg, loopende van het station
Bandong der staatsspoonvegen, over Tjihideung en Lembang
naar Pangagradjan (gouv. besluit dd. 28 Maart 1901 n". 8),
welke voorrang, door storting van een waarborgkapitaal van
f 2000, zou moeten worden aanvaard vóór 28 Juli 1901. In verband met deze beschikking werden de twee andere aanvragen
voor de Preanger Regentschappen (eene voor hetzelfde traject
en eene voor de lijn Bandong—Soemedang—Karang .Samboug ,
met zijtak Bandong—Lembang) voorloopig in advies gehouden.
De 8 aanvragen voor lijnen op Sumatra 2) bleven nog in behandeling.

B.
1'.

Stoomtram-wegen.

Staatsstoomtramwegen.

Gedurende, 1900 werden op de reeds op blz. 40/47 besproken
staatsstoomtramlijnen in Groot-Atjeh en de Pidié-streek vervoerd
2\ P a r t i c u l i e r e s p o o r w e g e n .
700 879 personen (11825 in de lste , 20 296 in de 2de en 009 258
in de 3de klasse), tegen 679 315, alleen op de lijn iu Groot-Atjeh ,
5
De lengte in exploitatie bleef 8G3 K.M. (op Java 201, ter in 1899, zoomede 42 093 ton vrachtgoederen (20238 voor het
3
Sumatra's Oostkust K'2 K.M.) bedragen.
(iouvernement, 2804 voor eigen dienst en 12 991 voor partienlieren), tegen 42 750 ton, alleen op de lijn in Groot-Atjeh, in
Tarieren. Het speciaal tarief voor het vervoer op de lijn Sa- 1899. De bruto ontvangsten, in laatstgemeld jaar f127 887
marang—Vorstenlanden van de Nederlandsen-Indische Spoor- (waaronder f' Ü2 910 ter zake van landsvervoer), bedroegen in
wegtuaatschappij van voor uitvoer bestemde suiker (verg. vorig 1900 f 128 572 (waaronder f 50 220 ter zake van landsvervoer).
verslag, blz. 114) werd ook voor 1901 van kracht verklaard. Daar de exploitatiekosten in 1900 belangrijk hooger waren dan
Met ingang van l Januari 1901 is op alle lijnen der Maatschappij in 1899 (f 204 0i)4 tegen f138 942), was het uadeelig saldo, ad
aan Europeesche en inlandsclie ambtenaren van het binnenlandsch f' 70 092, f 05 037 hooger dan in 1S99, toen het f11055 beliep.
bestuur vry vervoer verzekerd in den zin van het gouv. besluit Deze minder gunstige uitkomsten moeten in hoofdzaak worden
dd. 21 Juli 1900 n°. 1 (zie vorig verslag, blz. 113).
toegeschreven aan de exploitatie als afzonderlijke lijn met eigen
Door de Deli-Spoorwegmaatschappij werden verlaagde tarieven atelier van het tramvak in Pidié'. Zoodra dit met de lijn in
ingevoerd voor schoolgaande kinderen en voor het vervoer van Groot-Atjeh zal zijn verbonden kan worden verwacht dat de
koelies werkzaam bij Europeesche firma's te Belawan.
exploitatiekosten naar verhouding zullen dalen en minder op de
ontvangsten zullen drukken. Bovendien heeft de ondervinding
Uitkomsten van hel verkeer. Uitvoerige opgaven nopens den geleerd dat, in verband met de tot dusver gegolden hebbende
omvang en de geldelijke uitkomsten van het verkeer gedurende tarieven. van de tramlijnen niet zooveel gebruik werd gemaakt
1900 op de drie particuliere spoorwegen (Samarang Vorstcnlan- als mocht worden verwacht, waarom met ingang van 1 Maart
den, Batavia—Buitenzorg en Deli-spoorweg) worden aangetroffen 1001 gewijzigde tarieven zijn ingevoerd . en de civiel en militair
in bijlage V.
gouverneur van Arjeli en onderhoorigheden bij gouv. besluit
Op de drie lijnen gezamenlijk bedroegen de ontvangsten bruto dd. 29 April 1001 n*. 00 is gemachtigd om voortaan buiten
f'5 320 273 en netto f 3 200 785 , tegen respectievelijk f5 125 087 j bemoeienis der Begeering al die wijzigingen in de tarieven aan te
en f 3 187 200 over 1899.
brengen, welke de omstandigheden als noodzakelijk zullen doen
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Saraaraug— blijken.
Vorstenlanden den (Staat toekomend aandeel in de winst op deze
lijn beliep over 1900 f' 248 8 2 1 , tegen f 220 344 over 1899.
2°. P a r t i c u l i e r e s t o o m t r a m w e g e n .

3°. C o n c e s s i ('• u o f a a n v r a g e n v o o r n i e u w e 1 ij n e n.

a. Aiinh'jr.

De in 1897 aan den heer A. A. MAAS GKESTKBAICS verleende
De stoomtramwegen, waarvan gedurende het verslagtijdperk
voorrang voor een secundaireii spoorweg in de Preanger Regent- de aanleg werd voltooid . de bouw onderhanden was of de uitschappen, loopende van Bandong over Koppo, Tjisondari en voering werd voorbereid, waren de volgende:
Pengalengan naar een punt aan de Tjibataroewa op de grens
van het district Kandangwesi (zie vorig verslag, blz. 115), kwam
Lijn SainaraiKj—Cfuribon van de S a in a r a n g — C h e r i b o n
te vervallen , nadat door den aanvrager was aangetoond dat de S t o o m t r a m m a a t s c h a p pij. Van de beide nieuwe lijnen
lijn financieel onuitvoerbaar was (gouv. besluit dd. 5 Januari
1901 n°. 18). In verband daarmede werd den lieer MAAS < i BESTEBAOTTS
') Deze aanvraag beoogde ipoor- of (ramaanlcg.
het door hem gestorte waarborgkapitaal teruggegeven.
Op het tweeledig verzoek van den heer A. MIJKB om terug•) Hieronder i aanvraag (voor eene lijn ia de Lampoagache Districten)
gaaf' van het door hem gestorte waarborgkapitaal voor den hem welke spoor- »/ traniaanleg beoogt.
Handelingen der Staten-GeneraaL Bijlagen 1901—1902.
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waarvoor de vergunningen in 1900 door de Maatschappij werden besluit dd. 29 Maart 1901 n". 22). Op 18 Juni jl. kon het lijnaanvaard (zie vorig verslag, blz. 115), kwam de 3.5 K.M. lange vak Ngiinbang— Bloeloek voor het verkeer worden opengesteld,
zijtak Weleri —Besokor gereed en werd op 29 Maart 1901 voor zoodat de lijn op dat tijdstip over eene lengte van ongeveer 43
liet goederenverkeer opengesteld. De bouw van de eerste 32 K.M. in exploitatie was.
K.M. van de 48 K.M. lange lijn ('horibon — Kadhipaten werd zoo
Op een in October 1899 door de Maatschappij ingediend verkrachtig aangevat, dat de steetien onderbouw van nagenoeg zoek om alsnog vergunning te krijgen voor den aanleg ter hoofdalle kunstwerken vóór uit. 1900 voltooid was en met het leggen plaats Djombang van een verbindingslijntje tusschen haren tramvan het spoor een aanvang kon worden gemaakt.
weg en de lijn van de Kediri-Stoomtrammaatschappij (verg. het
verslag van 1899, blz. 138) werd bij gouv. besluit dd. 15 October
Lijnen in de residentiën Samarang M Rembang der S a m a r a n g— 1900 n°. 1 gunstig beschikt, onder voorwaarde dat geen met
J o a n a S t o o in t r a m m a a t s c h a p p ij. Van de in aanleg suiker beladen wagens, alkoinstig van de aan het station der
zijnde lijnen werden de vertakking Majong—Welaltan (0 K.M.) staatsspoorwegen aansluitende Kediri-stoomtram, op de Babat—
van de zijlijn Koedoes—Petjangaliti op 1 November 1900, en Djonibang-liju mogen overgaan. De vergunning werd in Novemeen zijlijntje naar het havenkantoor ter hoofdplaats Kenibang op ber d. a. v. door de Maatschappij aanvaard , waarna onmiddellijk
12 April 1901 voor het algemeen verkeer opengesteld, terwijl een aanvang werd gemaakt niet den aanleg van het lijntje, dat op
van de lijn Kenibang—Blora—Tjepoe (Ploentoeran), waarvoor 28 Februari 1901 voor het verkeer kon worden opengesteld.
de termijn binnen welken zij voltooid moet zijn met één j a a r , en
dus tot 19 Juli 1902 werd verlengd , het gedeelte Blora—Bangle
Lijn in de residentiën Soerabaija en Pasoeroean van de M o d j o (1.6 K.M.) op 5 September 1900 voor goederenverkeer werd in
k e r t o-S t o o m t r a m m a a t s e h a p p ij , namelijk de hootdlijn
gebruik genomen.
Op het verzoek van de Maatschappij om ontheven te worden Porrong—Modjokerlo, met zijtakken DjapaanaH—Kalianjar en
van de verplichting tot aanleg van het zijlijntje Tajoe—Pakis Bangtal—Pohdjedjer. Met den aanleg van het aan het net der
van de lijn Joana—Tajoe werd nog geene beslissing genomen. Maatschappij nog ontbrekende gedeelte Bangil—Kalianjar van
Aan de Maatschappij werd vergunning verleend om het lijn- eerstgenoemden zijtak , welk gedeelte eerst uit. April 1902 behoeft
gedeelte tusschen het vroegere eindpunt van den tramweg te gereed te zijn (verg. vorig verslag, blz. 116), werd nog geen
Joana en het nieuwe station aldaar, uitsluitend voorgoederen- begin gemaakt.
vervoer te exploiteeren.
Lijn in dr residentie Pasoeroean van de M a 1 a n g - S t o o mt
r
am ui a a t s c h a p p ij , namelijk de hoofdlijn Singosari—
Lijn in da residentiën Saniaranf), SttnbëHQ en Soerabaija van de
N e d e r l a n d s e h-I n d i s c h e S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j , Blimbing—Malang—Gondanglegi—f'ampit, met zijtakken Gnndannamelijk van Ooendih naar 8o«rabafja , niet een zijtak van Soe- alagi—Sengoro—Kepandjen en Toempang—Blimbing. Op het tweemari naar Crissee. Nadat op 15 April 1900 het eerste gedeelte ledig verzoek der Maatschappij om wijziging van het tracé van
van deze in aanleg zijnde lijn , namelijk het vak Soerabaija— een gedeelte van het noordernet van hare lijnen en om haren
Lamongan (11 K.M.) gereed gekomen en voor het verkeer open- tramweg, in stede van op liet station Malang, op een nieuw
gesteld was, geschiedde dit ten aanzien van de vakken Lamongan- aan te leggen spoorweghalte KottaLatua, nabij die afdeelingsBabat (29 K.M.) en Goendih—Kradenan (37 K.M.) respectievelijk hoofdplaats , aan de .staatsspoorwegen aan te sluiten werd, nadat
op 15 Augustus en 15 October van dat jaar, zoodat op uit. de Maatschappij genoegen had genomen met de daarvoor van
December 107 K.M. in exploitatie waren. Bovendien was toen regeeringswege gestelde voorwaarden (verg. vorig verslag, blz.
voltooid het 1 K.M. lange verbindingslijntje van het station 116/117), bij gouv. besluit dd. 13 Juli 1901 n°. 28 gunstig beSoerabaija met den staatsspoorweg Soerabaija—Kaliinas. In aan- schikt. en in verband daarmede de oorspronkelijke vergunning
leg bleven nog de gedeelten Kradenan—Padaugan , Babat— voor de hootdlijn Malang—Danipit. met zijtakken Gondanglegi—
Padangan en Soemari—Grissee, respectievelijk lang ongeveer Kepandjen , Malang—Singosari en Malang—Toempang, gewijzigd
in eene vergunning voor eene lijn Singosari—Danipit, met zn,'54. 09 en 14 K.M.
en Toempang—Blimbing. De
Ten einde tot eene oplossing te geraken van voor de Maat- takken Gondanglegi—Kepandjen
vergunning is op 29 Augustus jl. door de Maatschappij
schappij gerezen moeielijkheden in verband met de schorsing nieuwe
van de werken in de Soio-vallei, zijn de concessievoorwaarden aanvaard.
De lijngedeelten van de dessa Toempang naar de staatsspoorvoor den tramweg op een paar punten gewijzigd (gouw besluit
weghalte
van dien naam (16.9 K.M.), en van die halte naar de
dd. 3 Mei 1901 n . 46), waardoor de Maatschappij de verplichting op zich heelt genomen om , ook na voltooiing van den aan- I halte Singosari (6.4 K.M.), met den aanleg waarvan in 1900
leg, tot uit. 1915 nieuwe werken en wijziging van bestaande J begonnen werd, kwamen gereed en werden in April 1901 in
werken voor de werken in de Solo-vallei noodig geacht, uitte I exploitatie gebracht.
voeren. Deze wijzigingen in de concessievoorwaarden gingen
Lijnen in ris residentie Pasoeroean van de P a s o e r o e a n - S t o o m met eene herziening van de naastingsbepalingen gepaard.
t r a m m a a t s c h a p p i j . Van de in aanleg zijnde liju WarongLijn in de residentiën Djokjokarla , Kadue en Samarang van de dowo—Sengon, waarvior de termijn binnen welken zij gereed moet
N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e S p o o r w e g m a a t s c h a p - zijn met 6 maanden , en dus tot 15 September 1901 werd verpi j , namelijk van Djokjokart* over Magetang en Setjang naar lengd, kwam het gedeelte Bakallan—Passar Alkmaar (4 K.M.)
Willem I, met een zijtak van Setjang naar Parahan. In de ver- gereed en werd op 8 Mei 1901 voor het verkeer opengesteld.
De vergunning voor eene 9 K.M. lange zijlijn van Passar
gunning voor de in exploitatie zijnde lijn Djokjokarta—MageKebon
Tjandi naar Passar Pasrepan (zie vorig verslag , blz. 117)
lang werd bij gouv. besluit dd. 20 December 1900 n". 5 opgeuomen eene verlenging van die lijn van Magelaug over Setjang kwam wegens niet tijdige aanvaarding te vervallen.
De t. a. p. bedoelde overeenkomst met de Maatschappij, regenaar Willem I , en bij gouv. besluit dd. 17 Mei 1901 n°. 3 een
zijtak van Setjang naar Parakau , welke nieuwe lijngedeelten lende o. a. de aansluiting van hare sporen met die van den
binnen 6 jaar gereed en in exploitatie gebracht moeten zijn. staatsspoorweg op het emplacement Pasoeroean , kwam tot stand.
De nieuwe concessie is o. a. verleend op voorwaarde dat het voor
de bestaande lyn gedeponeerde waarborgkapitaal van f 20 000
Lijn in de residentie Probnlinggo van de P r o b o l i n g g o met f 10 000 zou worden verhoogd, welke som in Maart 1901 S t o o m t r a m m a a t s c h a p p ij, namelijk van Pmbolinggo over
door de Maatschappij is gestort.
Krahsnan naar Paiton, met een zijtak van Kral.saan naar de suiherpahlnnzen aan de kali Boentoe. De op blz. 117 van het vorig
Lijn in de residentie. Soerabaija, van de B a b a t — D j o m b a n g verslag bedoelde overeenkomst met de Maatschappij, regelende
S t o o m t r a m m a a t s c h a p p i j , namelijk van Djombang over de aansluiting van hare sporen met die van den staatsspoorweg
Dolloh , Kaboeli, Xgimbang, Üloeloel; en Brada/i naar Babat. Nadat op de bezuiden Proboliuggo gelegen halte Djati, zoomede het
met de Maatschappij overeenstemming was verkregen met be- rechtstreeksch verkeer tusschen den spoorweg en den stoomtramtrekkiug tot den bouw van eenige kunstwerken wanneer tot weg en het gebruik van het rollend materieel van den spoorweg
eene hervatting vau de werken in de Solo-vallei mocht worden op den tramweg, kwam in Juni 1900 tot stand. Voorts werd in
overgegaan , werden de ontwerpen voor het gedeelte Dradah— September van dat jaar met de Maatschappij nog eene overeenKabat in Maart 1901 van regeeringswege goedgekeurd en werd, komst aangegaan regelende den aanleg en het gebruik van eene
in verband daarmede, de termijn waarbinnen de geheele lijn in kruising met den staatsspoorweg van eene zijlijn van de stoomexploitatie moet zijn gebracht tot 9 Mei 1902 verlengd (gouv. trani naar de pakhuizen aan de haven van Probolinggo.
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Lijn ojt Mailura van de M a d u r a - S t o o m t r a m m a a t - I komsten van het bedrijf over 1900 zijn opgenomen in bijlage V.
s e li a p p ij , namelijk van Kauiut op de zuidwestkust naar Kttli ; De bij gouv. besluit dd. 7 Februari 1899 n". 74 vastgestelde
Aiiiji't op de oostkust. Van de/.cn tramweg kwamen de lijnvakken voorwaarden volgens welke op liet emplacement te Modjokerto
Kapedi—Pamakauan—Tandjoeng (40 K.M.) en Tandjoeug—8am- van de staatsspoorwegen overgang van goederenwagens mag
pang (17 K.M.) van het oostelijk gedeelte der lijn respectievelijk ' plaats hebben van de lijn Porrong—Modjokerto van de Modjoop 20 September 1900 m 11 Maart 1901, en het vak Kwanjar- i<erto-Stoomtraiii)i)aatscliappij op de lijn Modjokerto—Ngoro der
Balega (33 K.M.) van het westelijk gedeelte O]) lautstgemeldeu Ooit-Jara Stoointranimaatschappij (zie het verslag van 1899,
datum in exploitatie , waardoor in 't geheel 1>2 K.M. voor het bl/.. 138), werden bij gouv. besluit dd. 10 Januari 1901 n". 32
verkeer waren opengesteld. De aanleg van het nog overbly veilde vervangen door voor eerstgenoemde Maatschappij minder bevak Balega—Tandjoeng was in Mei 1901 reeds zoover gevorderd zwarende bepalingen.
dat toen de aansluiting der rails tusschen het oostelijk eu \ves- !
telijk gedeelte der lijn was verkregen.
3°. V e r g u n n i n g e n o f a a n v r a g e n v o o r n i e u w e
De onderhandelingen niet de Maatschappij over de voorwaarden |
1 ij n e n.
waarop vergunning voor eene rechtstreeksehe verbinding KanialGedurende het thans te behandelen tijdvak 1 Juni 1900 t/m
Kwanjar zou kunnen worden verleend (verg. vorig verslag, bis.
117) werden gestaakt, daar de Maatschappij om finaueieelc rede- uit. Mei 1901 kwamen van de in bijlage V van het vorig verslag vermelde 45 vergunningen voor den aanleg van stoomtramnen voorloopig van uitbreiding van haar net heeft afgezien.
In den loop van 1901 werd aan de Maatschappij vergunning wegen ' ) , waarvoor de termijn van aanvaarding op uit. Mei 1900
verleend voor het bouwen van een steeuen droogdok niet steeuen j nog openstond, er 12 wegens niet tijdige aanvaarding te verdam aan de westzijde van het in aanbouw zijnde los- en laad* vallen - ) , werd er t'éne op verzoek van den aanvrager ingehoofd te Kanial (gouv. besluit dd. 21 Maart 1901 i r . 7), zoo- j trokken en werd erééne aanvaard. Daarentegen werden 20 nieuwe
mede voor het maken van eene aanlegplaats met emplacement vergunningen verleend, waarvan er één —namelijk de hiervóór
TOOT goederenwagens te Fort Prins Hendrik bij Soerabaija (gouv. reeds vermelde, aan de Deli-Spoorwegmaatschappij verleende
besluit dd. 23 Juli 1901 n*.62). Beide werken worden beschouwd vergunning voor den aanleg en de exploitatie van de zoogenaamde
als onderdeden uit te maken van den tramweg , zoodat daarop alle Langkat-lijn — vóór uit. Mei 1900 werd aanvaard. Het totaal
op
voorwaarden van de vergunning voor dien weg toepasselijk zijn. aantal vergunningen waarvoor de termijn van aanvaarding
3
In afwachting van eene beslissing omtrent het verzoek der ; laatstgenoemden datum nog openstond bedroeg dus 50 ) , welke
Maatschappij om te Kali Anget een definitief los- en laadhoofd alle zijn vermeld in bijlage W. J
Afgewezen werden 54 aanvragen ) , van welke sommige slechts
te bouwen, werd haar in Mei 1900 vergund eene tijdelijke aan- ,
eene herhaling waren van vroeger atgewezen verzoeken , en verlegplaats aldaar aan te leggen.
scheidene niet in overweging konden genomen worden öf wegens
Lijnen Ier Sit)nalra,s Onthul van de D e l i - S p o o r w c g - onvoldoende toelichting, öf omdat daarbij enkel voorrang voor
m a a t s c h a p p i j . De haar bij gouv. besluit dd. 18 Juli 1900 eene vergunning was gevraagd , welke prioriteit voor stoomtramn°. 1 verleende vergunning voor een stoomtram weg van Timbaug wegen niet wordt verleend.
Langkat naar Tandjong Poera en van daar naar Pangkallan
Ten aanzien van één aanvraag kon op uit. Mei 1901 nog geen
Brandan (de zoogenaamde Langkat-lijn , lang 00 K.M.) werd definitieve beslissing genomen worden, waarom die nog in beonder de gestelde voorwaarden (zie vorig verslag, blz. 11^) op raad werd gehouden , terwijl op dat tijdstip , voor zooveel de
• 30 November 1900 door de Deli* Spoorwegmaatschappij aanvaard, aanvragen het departement der burgerlijke openbare werken
nadat het waarborgkapitaal, ad f 10 000, den 28sten t. v. hier ; reeds hadden bereikt, er nog 33 (23 voor lijnen op Java en 10
te lande was gestort. Met den aanleg zoowel van deze lijn als ! voor lijnen in de buitenbezittingen) in behandeling waren. 4)
van de 30 K.M. lange Bedagei-lijn (van Perbaoengan in Serdang I Ten aanzien van de eenige ernstige aanbieding welke van parnaar Bamban in Bedagei), waarvan de vergunning door de j ticuliere zijde was ingekomen tot het ondernemen van stoomMaatschappij in Mei 1900 was aanvaard (zie vorig verslag, blz. tramaanleg op Lombok (zie vorig verslag, blz. l i s ) kan worden
117), werd een aanvang gemaakt.
gemeld, dat de belanghebbende binnen den daarvoor gestelden ,
De gunstige uitkomsten verkregen met de exploitatie van de op 1 Februari 1901 afgeloopen termijn niet heeft kunnen aanbestaande lijnen deed de Maatschappij besluiten haar in November toonen dat hij zich van den noodigen financieelen steun had
1899 ingetrokken verzoek om vergunning vooreene stoomtramlijn verzekerd. Een door hem ingediend verzoek om vóór uit. Devan haar station Lceboe Pakam in Serdang naar Bangoen Poerba cember 19C1 van regeeringswege geen beslissing te nemen in zake
(33 K.M.) opnieuw in te dienen. Op dit verzoek werd gunstig het verleenen van vergunning voor den aanleg en de exploitatie
beschikt bij gouv. besluit dd. 12 Juli 1901 n°. 25. Voorts werd van een stoonitraniweg op Lombok, bleef nog in behandeling.
door de Maatschappij overgenomen de landbouw- en industrietram
van Selesseh naar Kwala in Langkat, met het doel die om te
C. Electrische tramwegen.
bouwen in een tramweg voor publiek verkeer. De daartoe noodige
vergunning werd verleend bij gouv. besluit dd. 11 Augustus 1901
Gegevens over 1900 omtrent de eenige tot dusver in Nedern°. 3 3 , met vergunning tevens om de sedert December 1890 in landsch-Indiê' in exploitatie zijnde electrische tramlijn , namelijk
exploitatie zijnde verlenging tot Selesseh van den zijtak Medan— die van de Batavia-Electrisehe Trammaatschappij ter hoofdplaats
Timbang Langkat van den Deli-spoorweg (verg. het verslag van ; Batavia , zijn opgenomen in bijlage V. Een verzoek van de
1891, blz. 151) voortaan als stoomtramweg te exploiteeren. De ; Maatschappij om hare lijn door te trekken in de Benedenstad,
beide vergunningen , volgens welke het te storten waarborg" | werd afgewezen (gouv. besluit dd. 17 April 1901 n". 41), aankapitaal respectievelijk f7000 en f2500 bedraagt, eindigeu | gezien de lijn voor een deel zou moeten loopen naast de rails
tegelijk niet de concessie voor den Deli-spoorweg. De lijn Loeboe j van den Bantam-spoorweg en de weg daarvoor niet breed genoeg
Pakam—Bangoen Poerba moet binnen 3 en de lijn Selesseh— ; is. Eene aanvraag om vergunning voor het aanleggen van een
Kwala binnen één jaar na aanvaarding van de vergunning zijtak aan de bestaande lijn , loopende van Goenoeng Sahari naar
gereed en in exploitatie gebracht zijn.
Molenvliet, werd in beraad gehouden (gouv. besluit dd. 20 Maart
1901 n*. 30), in verband met in gang zijnde onderhandelingen
b. Exploitatie.
Op uit. 1900 waren op Java en Madura geheel of nog slechts
TOOT een deel 15 stoonitramln'nen in exploitatie, met eene ge- \
zamenlijke lengte van p. Dl. 1470 K.M., of 310 K.M. meer dan
bh' het einde van 1839. Van deze lijnen, van welke er 3 aan de
Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij en 12 aan even
zoovele stoomtrammaatschappijeii toebehooren . zyn er 10 reeds
vermeld onder bet hoofd .Aanleg"; de 5 andere zijn de reeds
voltooide lijnen van de Nederlandsch-Indische Tramwegmaatschappij , de Oost-Java Stoointrainiuaatschappij , de SeraijoedalStoomtrammaatschappij , de Kediri-Stoomtramniaatschappij en de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (lijn Djokjokarta—
Brossot). Statistische gegevens omtrent den omvang en de uit-

') Ilieroniler begrepen de verdunningen voor tramwegen niet stoom of
electrii'iteit als beweegkraeht (nos. V I , X , X I V , XXXI i n XLI>. Eén van
de in bijlage V vermelde U verdunningen m°. XV) had betrekking op een
electrisehen tramweg.
') Hieronder 3 vergunningen voor tramwegen niet stoom of eleetriciteit
als beweejkraeht (.nos. X , XIV en X L I ) .
') Hieronder 7 vergunningen voor tramwegen niet stoom of eleetrieittit als
bfiweegkiaeht, namelijk de nns X I , X I I , X V I , X V I I , X X V I , XXXVIII
en XXXIX. De vergunning n°. XXXVIII werd in Juni 1901 aanvaard.
Ie t geheel zijn in bijlage W 51 vergunningen vermeld, waarvan erééne
(n°. XX) betrekking heelt op een eleetrischen tramweg.
*) Ongerekend eene reeds oader „Spoorwegen" vernielde aanvraag, welke
spoor- of traiuivegaanleg beoogde.
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met de Nederlandsch-Indische Tramwegmaatsehappij over den
aanleg van eene zijlijn van haar stoomtrainweg welke dezelfde
richting zou volgen. In Juli jl. heeft de Tramweginaatsthappn'
echter van hare plannen afgezien.
Op een verzoek van den heer E. F. J. 'T SAS oin voor den
tramweg ter hoofdplaats Samarang, waarvoor de termijn binnen
welken de vergunning door hem moet worden aanvaard tot 4
Juni 1902 is verlengd, in plaats van eleetrieiteit, stoom als
beweegkracht te mogen gebruiken , werd afwijzend beschikt.
De door den heer 11. A. EKKIIOI'T aanvaarde vergunning voor
een electrischen (of stoom-) tramweg Soekaboemi—Sagranten ,
met zijtak Leuwiliang—Parakanlima (zie vorig verslag, blz. 119)
werd ingetrokken , aangezien binnen den laatstelijk tot 14 April
1901 verlengden termijn geen ernstig begin met den aanleg was
gemaakt.
Over de gedurende het tijdvak 1 Juni 1900 — uit. Mei 1901
ingetrokken en nieuw verleende vergunningen voor tramwegen
met stoom of eleetrieiteit als beweegkracht, zoomede over de
vergunningen van dien aard welke op 1 Juni 1900 reeds waren
verleend doch waarvoor de termijn van aanvaarding op uit. Mei
1901 nog openstond , is reeds gehandeld onder het hoofd „Stoonitramwegen", sub 3°. Over eene in Juni jl. aanvaarde vergunning
zie men het hoofd „Paardentramlijnen" hierna. In den loop van
dat tijdvak werden 4 aanvragen om vergunning voor den aanleg
van electrische tramwegen afgewezen (hieronder de hiervóór reeds
vermelde aanvraag van de Batavia-Electrische Trammaatschappij),
terwijl er op uit. Mei 1901 nog één in behandeling was.

D. Paardentramlynen.
Solosche paardenlram. De aan de Solosche Tramwegmaatscliappij
bij gouv. besluit van 18 November 1899 n J . 8 verleende vergunning om haren paardentraraweg Soerakarta— Boijolali te wijzigen in een tramweg met stoom of plectriciteit als beweegkracht,
met verlenging tevens van den tramweg tot Soengiugan , werd,
nadat de daarvoor vastgestelde termijn tot 18 November 1901
was verlengd, op 27 Juni 1901 dcor de Maatschappij aanvaard.
Aanvragen voor paardenlramlijneii. De twee op blz. 119 van het
vorig verslag bedoelde aanvragen voor paardentramlijnen ter
hoofdplaats Batavia bleven nog in behandeling, terw\jl eene
nieuw ingediende aanvraag voor eene lyn Soekaboemi—Tjikeinbar
in beraad werd gehouden.

E. Kabelspoorwegen en transportkabels.
Met intrekking van de bij gouv. besluit van 28 October 1899

n c . 11 aan de heeren C. E. PI.OEM en H. VOORSEJIAN verleende j

vergunning voor een transportkabel in Pasoeroean , loopende van
Kali Padang naar Tjandipoero , met een zijtak van uit eerstgenoemde plaats naar Petoeng Ombo (zie vorig verslag , blz. 119),
is bü gouv. besluit van 22 December 1900 n". 1G, op dezelfde
voorwaarden, aan den heer C. E. PI.OEM en mevrouw de weduwe
E. G. VOOKNEMAN—KAL vergunning verleend voor een transportkabel van Dampit. het eindpunt van den Malang-stoomtramweg,
naar het station Pasiriau der staatsspoorwegen , met een zijtak |
van Kali Padang naar Petoeng Ombo.
Het t. a. p. bedoelde verzoek van den heer P. J. A. VAN NEER
om vergunning voor verschillende transportkabels in de residentiëu Madioen, Soerakarta en Kediri werd afgewezen, onder
mededeeling dat de Kegeering genegen was om een nader verzoek
voor een transportkabel van Patjitan naar Tawing, met een zijtak
van Toelakan naar Tegalombo in overweging te nemen.
§ 2. Stoomwczeu.
Het regeeringstoezicht op de bij particulieren in NederlandschIndië in gebruik zynde stoomketels, geregeld bij het reglement
in St. 1892 n". 4 2 , zooals het sedert gewijzigd is, strekte zich
op uit. 1900 uit tot 2710 ketels, of 170 ketels méér dan bij het j
einde van 1899. Het verwarmingsoppervlak der gezamenlijke
ketels vermeerderde van 181878 fl*. tot 192842 M-. Uitvoerige
opgaven daaromtrent worden aangetroffen in bijlage X.
Wegens vergoeding van kosten voor onderzoek en beproeving
van stoomketels werd in 1900 ontvangen f 35 875 , tegen f 32 53U
in 1899.
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§ 1. Fereenigde posl- en telct/raafdiensl.
In afwachting van het eerlang te Batavia verschijnende afzonderlijk jaarverslag over 1900 omtrent den post- en telegraafdienst in Nederlandsch-Indië (van den jaargang 1899 werd
aan de Stateu-Generaal een exemplaar aangeboden in December
1900), worden hier nopens dien diensttak in hoofdzaak slechts
mededeelingen van algemeenen aard opgenomen. Uitgewerkte
statistische opgaven over 1900 en de twee voorafgegane jaren
worden aangetrolfen in bijlage Y.
Het Europeesch personeel van den vereenigden dienst was,
in de rangen waarin het aantal der titularissen vast is bepaald,
b\j het einde des jaa' - s, met uitzondering van 2 commiezen der
3de klasse (die echter in de eerste dagen van 1 i'01 werden aan•
gesteld) samengesteld overeenkomstig de formatie. Dieutengevolge waren op uit. 1900 in dienst: 1 hoofdinspecteur, chef
van den dienst, 11 inspecteerende ambtenaren (waarvan 4 bij
het hoofdbureau), 125 kantoorchefs, 178 hoofd- en verdere commiezeu , 40 adjunct-commiezen en voorts — ongerekend de hulppostcommiezen en klerken, waarvan het aantal niet bij de formatie is vastgesteld, en 2 bij wijze van tydelijkeu maatregel in
dienst gestelde helpers-instrumentmakers (gouv. besluit dd. 13
December 1899 n". 13), die met ingang van 1 Januari 1901
definitief in de formatie werden opgenomen (St. 190L n'. 29) —
2 aan de werkplaats van den post- en telegraafdienst verbonden
technische ambtenaren en 5 lijnopzichters. Daar op genoemden
datum in dienst waren 91 hulppostcommiezen en 107 klerken
(van de eersten 3 en van de anderen 14 meer dan op uit. 1899),
beschikte men in het geheel over 565 Europeesche ambtenaren
(17 meer dan op uit. 1899): hieronder (wat de post- en telegraafkantoren te Weltevreden, Samarang en Soerabaija, zoomede het
hooftibureau betreft) 16 vrouwelijke klerken. Aangezien de sedert
November 1897 in gang zijnde proef met de aanstelling van
vrouwelijke klerken als geslaagd kon worden beschouwd , werden
bij gouv. besluit van 27 October 1900 n". 3 (Bijbl. St. n". 5532) de
voorwaarden voor hare definitieve aanstelling vastgesteld. De
candidaten zullen in het bezit moeten zyn van eenig diploma,
waaraan vrijstelling van het bn art. 6 van St. 1864 n°. 194
bedoeld examen . waaraan de mannelijke klerken moeten voldoen ,
verbonden is. Overigens is hare positie aan die der overige
Europeesche klerken gelijkgesteld.
In den loop van 1900 werden de examens voor de rangen van
commies der 2de en der 3de klasse éénmaal afgenomen. Aan dat
voor laatstgenoemden rang — van de in 1898 geslaagde candidaten waren er (zie blz. 120 van het vorig verslag) op uit. 1899
2 nog niet bevorderd — werd deelgenomen door 38 adjunctcommiezen en 6 klerken , van wie er respectievelijk 19 en 3
slaagden. Gedurende 1900 konden 14 geëxamineerden tot den
hoogeren rang bevorderd worden , zoodat bij het einde van dat
jaar 10 benoembaren (7 adjunct-commiezen en 3 klerken) beschikbaar bleven. Het examen voor den rang van commies der
2de klasse werd afgelegd door 9 candidaten (commiezen der 3de
klasse), van wie er 4 slaagden. Van hen werden er nog 3 in
hetzelfde jaar tot de 2de klasse bevorderd , hetgeen reeds in een
vroeger gedeelte des jaars het geval was geweest met den eenige
nog overgeblevene van de in 1899 afgenomen examens. Het
examen voor den rang van adjunct-inspecteur bleef ook in 1990
achterwege, daar de van het examen van 1897 overgebleven
candidaat (commies der 2de klasse) nog niet tot den rang van
inspecteerend ambtenaar kon bevorderd worden.
Het inlaiitlsch personeel werd in 1900 gebracht, wat de klerken
betreft, van 73 op 8 0 , en wat de bestellers, postiljons, enz.
aangaat, van 1043 op 1070 (het aantal der hieronder begrepen
postiljons met eigen paard verminderde echter van 42 tot 40).
Terwyl de geldeln'ke uitkomsten van den vereenigden dienst
(met inbegrip van de paardenpostery) over de jaren 1897 en
1898, volgens verbeterde opgaven, een voordeelig saldo aanwezen van respectievelijk f 229 554 en f 667184, was over 1899
(de uitkomsten over 1900 waren nog niet volledig bekend) een
dergelijk saldo te berekenen van f 848 046. Hierbij zn' echter
opgemerkt dat in elk van de drie genoemde jaren buitengewone
uitgaven voorkwamen, namelyk achtereenvolgens f 327 836
(f 262 836 voor nieuwe telegraafkabels en f 65 000 wegens uitkeering aan de Samarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij van
het eerste gedeelte van de haar toegezegde tegemoetkoming van
f 150 000 voor het vervoer van de post), f 65 000 en f 20 000,
de laatste twee bedragen als tweede en derde (laatste) termijn

Bijlage C.

|5.

2.]

Koloniaal verslag van 1901.
van die tegemoetkoming. Bovendien moet in het oog worden
gehouden dat onder do uitgaven slechts de kosten van het actief
dienend personeel zijn in aanmerking genomen, niet dus de
uitgaven wegens verloven, pensioenen, overtochtskosten en
wachtgelden, en dat onder de ontvangsten een fictief bedrag is
geboekt over 1897 van f 018 158, over 1898 van f 043 109 en
over 1899 van f 080 00(5, ter zake van porten van dienstbrieven,
verstrekkingen van postpaarden aan dienstreizigers en verzonden
binnenlandsche regeeriugstelegrammen.
§ 2. Brieveu- en pakketpost.
Posterijen in Indië. In 1900 werd het hulppostkantoor (tevens
telegraafkantoor van den dienst der staatsspoorwegen) te
Tassikmalaüa (Preanger Regentschappen) verheven tot posten telegraafkantoor, tegen gelijktijdige terugbrenging van het
post- en telegraafkantoor te Tjiamis tot hulppost" tevens spoorwegtelegraaf kantoor, terwijl, als gevolg van de opening van nieuwe
gedeelten van den Bantatn-spoorweg en de daarmede gepaard
gaande openstelling van spoorweg-telegraaf kantoren te Rangkasbetoeng en te Tjilegon (beide in Bantam), de op die plaatsen
bestaande telephoonkantoren werden opgeheven. Bovendien
werden te Goeuoeng Sitoli (eilaud Nias), te Weleri (Samarang)
en te Tjiteras (Bantam) voor het eerst hulppostkantoren (de
laatste twee builen bezwaar van den lande) opgericht, terwijl
het voor rekening van eene in de afdeeling Koetei werkende
petroleum-onderneming opgerichte hulppostkautoor te Moeara
Djawa in October 1900 naar Balik Papan werd verplaatst. Door
een en ander en door de verheffing van het hulppostkantoor te
Menes (Bantam) tot hulppost" tevens telephoonkantoor bleef
het aantal postkantoren, evenals op uit. 1899, 125 bedragen
(waarvan 114 tevens voor dim telegraafdienst aangewezen),
terwijl het aantal der hulppostkantoren van 91 tot 94 steeg.
(Van deze laatste waren er 29 tevens spoorwegtelegraatkantoren
en 2<> tevens telephoon- of hulptelegraafkantoren). Voorts telde
men 1246 postinrichtingen van eenvoudigen aard, zijnde 195
bestelhuizen van den ambulanten of spoorweg-postdienst (6 meer
dan op uit. 1899), waarvan 4 gelegen aan de nieuw geopende
gedeelten van den Bautam-spoorweg, één in Bezoeki en één
in Banjoemas) en 1051 bestelhuizen als bedoeld bij Bybl. St.
n°. 4801, d. i. van de — enkel op Java en Madura bestaande
— zoogenaamde districtspost (4 meer dan op uit. 1899). Ongerekend de bestelhuizen van de districtspost derhalve in het
geheel 414 gouvernenientskantoren voor den postdienst, waarbij
nog 7 zonder postdienst, zijnde de spoorwegtelegraafkantoren
op de halten Kalimas (Soerabaija) en Tjilatjap-haven der staatsspoorwegen op Java, zoomede de iu Augustus 1899 voor het
publiek verkeer opengestelde 5 gouvernementstelephoonkaiitoren
op Lombok.
De Algemeene bepalingen ter uitvoering van het Reglement
voor den postdienst in Nederlandsch-Indië werden in Augustus
1900 (St. n°. 235) gewijzigd ten opzichte van de soorten der
briefkaarten en der voor het frankeeren van poststukken te
bezigen zegels.
Voor den incasseeringsdienst in het binnenlandsch verkeer
zyu uitsluitend de eerstbedoelde 125 kantoren aangewezen; voor
de behandeling van aangeteekende stukken en voor het afgeven
en uitbetalen van binnenlandsche postwissels tevens al de 94
hulppostkantoren , en voorden binnenlandsclieu pakketpostdienst
bestond , behalve bij 123 postkantoren en 91 hulppostkantoren ,
op nog 205 andere plaatsen gelegenheid, namelijk bij de halten
van staatsspoorwegen of van particuliere spoor- en tramwegen,
in lift geheel dus op 419 plaatseu (10 meer dan op uit. 1899).
De cijfers omtrent de verschillende takken van den postdienst
wijzen over 1Ï00 weder op toegenomen verkeer, met uitzondering
evenwel van die betreffende den postwisseldienst. Het aantal
der in het binnenlandsch verkeer behandelde postwissels verminderde toch met bijna 2.5 pet. en het totaal van de overgeniaakte sommen met 1.9 pet.
In de w\jze, waarop het brievenvervoer ïn en tusschen de
verschillende gewesten geschiedt, kwamen eenige veranderingen.
De afstand, waarover op Java voor dit doel van spoor- of
tramwegdiensten gebruik werd gemaakt, klom in 1900 van
2883 tot 3133 K.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. 1900 n"\ 103,177 en 295 en 1901 n°. 109.)
Handelingen der Staten-GeneraaL Bijlagen 1901—1902.
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Posiverkeer met Nederland en vreemde landen. Het gebied der
Algemeene Postvereeniging werd op 1 Januari 1900 uitgebreid
met bet rn'k Korea.
Het postpakkettenvervoer van Indië', zoowel met Nederland
als met vreemde landen , tot deelneming waaraan op uit. 1900
in het geheel 182 Indische kantoren (1 meer dan op uit. 1899)
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 waren het
aantal der uit Indië naar vreemde landen en uit Nederland
naar Indië verzonden postwissels, zoomede het bedrag der laatste,
grooter dan in 1899, terwijl de cijfers der uit Indië naar Nederland en uit vreemde landen naar Indië verzonden wissels, zoomede de bedragen dezer postwisselzendingen iets lager waren.
Het buitenlandsch postwisselverkeer onderging in zoovereenige
wijziging, dat met ingaug van 1 September 1900 de bestaande
dienst tusschen Nederlandsch-Indië en Frankrijk werd uitgestrekt
tot het Fransche postkantoor te Jeruzalem.
De subsidie-afrekening wegens het overbrengen van de brieven*
malen in den door de Maatschappijen .Nederland" en ,Rotterdainsche Lloijd" contractueel te onderhouden geregelden maildienst
(zie St. 1893 n". 133) liep, wat 1900 betreft, voor eerstgenoemde
Maatschappij over 20 uit- en 27 thuisreizen en voor laatstgenoemde over 26 uit- en 25 thuisreizen, alle in versnelden maildienst volbracht, en waarvoor dus genoten werd. tegen de
gewaarborgde som van f 4000 per reis, door de .Nederland"
f 212 000, en door de , Rotterdamsche Lloyd" f 204 000, of te
zamen f' 416 000. Deze betalingen kwamen voor de eene helft
ten laste van de Nederlandsche en voor de andere helft ten
laste van de Indische postadministratie. Over 1899 was aan de
Maatschappijen respectievelijk uitbetaald f207 300 en f208000,
of te zamen f415 300.
Voor het vervoer van postpakketten in 1900 met de stoomschepen der beide Maatschappijen , ingevolge de afzonderlijke
overeenkomsten te dier zake (zie bijlage LL van het verslag
van 1894). werd verder aan de .Nederland" betaald f 13 550 en
aan de „Rotterdamsche Lloijd" f 1 4 000, tegen f 11480 en
f 14 300 over 1899. Van de alzoo over 1900 en 1899 betaalde
bedragen, ad f 2 8 1 5 0 en f 25 840, kwam ten laste van de
Indische postadministratie achtereenvolgens f 4095 en f 4340
(verbeterde opgaaf).
Ontvangsten. Volgeus voorloopige gegevens beliepen over 1900
de ontvangsten der brieven- en pakketpost (zonder daarbij
de paarden poster ö te rekenen en ook zonder voor de dienstbrieven
eene fictieve opbrengst aau porto's in rekening te brengen)
f 1509 249, tegen f 1451461 (volgens verbeterde opgaven) in
1899, eene vermeerdering derhalve van f 57 788. Ter zake van
verkochte postwaarden en formulieren (opbrengst f 1366 588) en
wpgeus porten aan ongefrankeerde en ontoere'kend gefrankeerde
brieven en verdere stukken (opbrengst f 46 600) beliep het
voordeelig verschil respectievelijk f 55 652 en f 9858, of te zamen
f 05 510, doch uit anderen hoofde werd gezamenlijk f 7722
minder ontvangen. Zoo viel in 1900 wegens op postwissels geheven recht en wegens ontvangsten van verschillenden aard
respectievelijk slechts te boeken f 88 272 en f 7 7 8 9 , teo-en
f 90 330 en f 13453 (verbeterde opgaaf) in 1899.
§ 3. Paardenposlerij.
De kosten van de in een 6-tal ') gewesten op Java van landswege nog onderhouden wordende paardenposterij , ten dienste
van het vervoer van gouvernementsreizigers langs binnenwegen,
bedroegen in 1900: voor gewoon onderhoud f 52 309, en wegens
voeding van de paarden (welke laatste kosten — sedert het
leveren van gras niet meer in heerendienst geschiedt — bestreden
worden uit de opbrengst van het hoofdgeld van heerendienst plichtigen) f 2 7 031, tezamen f 7 9 340, waartegenover aan
ontvangsten stond, namelijk als ook de 4619aan dienstreizigers
verstrekte bespanningen berekend worden als opbrengst-gevende,
evenals de 34 bespanniugen waarvan particulieren gebruik
maakten , respectievelijk f 76 295 en f 030, ofte suuen f76925.
Over 1899 beliepen , volgens verbeterde opgaven, eerstbedoelde
(fictieve) ontvangsten f 69 976 en de werkelijke ontvangsten
f 908, te zamen f 70 884, tegen f 79 927 (verbeterd cijfer) aan
') Namelijk Krawang, Preanger Regentschappen , ('hcribon, Samarang,
Japara en Kenibang. Op Mz. l i l van het vorig verslag wordt ten onrechte
gesproken van zaai gewesten; de paardenpnsteiij in Madioen word toch
reeds niet ingang van 1 Januari 1S'J9 opgeheven.
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kosten der paarden poster ij. Onder de sommen van f 630 en
f 908 is ook begrepen hetgeen dienstreizigers betaalden voor
het medenemeu van particulieren.
De routes, welke door de gouvernements-paardenposterij , en
die , welke door ondernemers van particuliere paardenposterijen
worden bediend , ingevolge de door het Gouvernement, niet het
oog op het vervoer van dienstreizigers , met die ondernemers
gesloten aanuemingscontracten , zijn vermeld iu den Indischen
Regeeringsalmauak (zie van den jaargang 1901, deel I, bijlagen
KK en LL).
§ 4.

Teler/rafen en telei>lionen.

Het aantal der telegraafkautoreii vau den post- en telegraafdienst, d. i. van de eigenlijke gouvernementstelegraaf, bleef in
1900 114 bedragen (zie echter noot b van bijlade Y , sub A).
Het aantal telegraaf kan toren van den dienst der staatsspoorwegeu , voor zoover deze spoorwegtelegraafkantoren in verbinding
staan met het net van de gouvernementstelegraaf, klom van
217 tot 226, daar te Kalibagor (Bezoeki) en te Karangkandri
(Banjoemas), zoomede, als gevolg van de in 1900 geopende
gedeelten vau den Bantarn-spoorweg, te Anjer-lor, Karangautoe,
Tjigading, Djamboe, Tjikeusal, Walangtaka en Tjilegon
(bantam) dergelijke kantoren voor het algemeen verkeer werden
opengesteld. Van de op uit. 1899 bestaaude 26 gouvernementstelephoonkautoren werden er in 1900 2 (te Tjilegon en Bangkasbetoeng) opgeheven , terwijl er te Menes 1 werd opgericht.
Door een en ander bedroeg het aantal gouvernements-telephoonkantoren op uit. 1900 25.
De spoor- of tramwegondernemingen, welke vergunning hebben om hare diensttelegraaf of hare diensttelephoon ook (tegen
betaling) voor het publiek verkeer beschikbaar te stellen , hadden bij het einde van 1900 43 spoorwegtelegraafkantoren en
13 telephoonkantoren geopend (van de laatste dus 2 meer dan
op uit. 1899), hieronder respectievelijk 9 en 3 op plaatsen waar
tevens een gouvemementstelephoonkantoor bestaat. De 43 spoorwegtelegraatkantoren waren die van de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij , van de Samarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij en van de De!i-Spoorwegmaatschappn' ; de 13 andere
alle van de Samarang-.loana Stoomtrammaatschappij.
De lengte der gouvernements-landlijnen en draden, op uit.
1S99 bedragen hebbende respectievelijk 6942 en 11119 K.M.,
was op uit. 1900, niettegenstaande de opheffing van de telephoonverbinding Serang—Tjilegon, bij het einde van 1900 gestegen tot 7109 en 11 208 K.M. Behalve de veranderingen ontstaan door verlegging van lijnen en draden, droegen tot de
vermeerdering bij : de opneming in het net van het post- en
telegraafkantoor te Tassikmalaya in de plaats van dat te Tjiatnis,
de aanleg van de telephoonverbinding Menes—Pandeglang en
de overneming van den dienst der staatsspoorwegen op .lava
van de telephoonlijn tusschen Mangoenredja en Tassiktnalaija
en van het militair departement van die tusschen Paijakombo,
Kottabaroe en Bangkinang (Sumatra's Westkust). Het aantal
K.M. kabel onderging eene kleine vermeerdering (van 11)50.6 tot
1650.7) als gevolg van de herstellingen (door de .Èastern Extension Australasia a n l China Telegraph Cotnpany") van de gouvernementskabels tusschen .Java en Sumatra (van Kalianda naar
Pasaugteneng by Anjer), in Maart 1900 en tusschen Bali en
• lava (van Singaradja naar Landangan bij Sitoebondo) in April
1900, waarbij oude onbruikbare gedeelten door nieuwe werden
vervangen. De kosten bedroegen respectievelijk f 7616 en f 2503.
Bij de begrooting voor 1901 werden de noodige gelden toegestaan voor de voorgenomen telegraphiiche verbinding van
Boroeo met .lava door een kabel van Bandjermasin naar Laudangan bij Sitoebondo en voor eene landlijn van Bandjermasin
naar Samarinda (Koetei). De kosten vau aanschaffing en legging
van den kabel, waarvan de lengte , aanvankelijk op 284 zeemijlen
geraamd was, werden op f 702 000 (behalve f 10000 voor de
oprichting van het kabelhuis bij Bandjermasin) geschat. Bij eene
tusschen verschillende kabelfabrikanten geopende inschrijving
werd het leveren en leggen van den kabel voor eene som van
£ 60 000 gegund aan de reeds genoemde Engelschi' Maatschappij.
De kabelverbinding kwam in het laatst van Augustus 1901 gereed en kon, evenals het telegraafkantoor te Bandjermasin. op
1 September d. a. v. voor het publiek verkeer geopend worden.
Bij <le uitlegging bleken niet meer dan 272'/4 zeemijlen kabel
noodig te zijn. waardoor de kosten verminderden tot £ 57 271
of f 0b'7 252. Van de laudlyn , waarvan de kosten op f 152 00:>

[Nederl. (Oost-) Indië.]

zijn geraamd, is het zuidelijk deel in aanleg, terwijl voor het
andere deel nog opnemingen plaats vinden.
Op vier van de zes aan de meergenoemde Maatschappij toebehoorende , met Nederlandsch-Indië in verbinding staande kabels,
werd gedurende 1900 twaalfmaal voor korteren of langeren duur
(van 1 tot 17 dagen) storing in de gemeenschap ondervonden.
De ontvangsten van het binnenlandsch telegraafverkeer (ter
zake van de betalende telegrammen , dus ongerekend de regeerings- en de diensttelegrammen) beliepen in 1900 f 509 594,
tegen f 490 004 in 1899 en f 483 378 in 1898. ')
Het aantal der betalende telegrammen in het binnenlandsch
verkeer was respectievelijk 3.47 en ruim 4.01 pet. grooter dan
iu 1899 en 1898. Het woordental nam eveneens toe; elk biunenlandsch telegram, dat in 1898 gemiddeld uit 11.70 en in
1899 gemiddeld uir. 11.59 woorden bestaan had, bevatte in 1900
dooreengenomen 11.68 woorden.
De in 1900 in het binnenlandsch verkeer gewisselde regeerings*
telegrammen vertegenwoordigden , berekend als betalende telegramuien , eene fictieve opbrengst van f 129 225, tegen f 119973
over 1899 en f 130 448 over 1898.
In het buitenlandsch telegraafverkeer bleef zoowel het aantal
der voor Nederlandsch-Indië bestemde als dat der van daar verzonden telegrammen weder toenemen. Ook het aantal der transittelegrammeu vermeerderde. Zoowel wat deze laatste als wat de
niet-transit buitenlandsche telegrammen betreft, washetgemiddeld woordental hooger dan in 1899, namelijk respectievelijk
13.34 en 8.26, tegen 13.05_ en 8.15 in 1899. Over 1898 waren
deze gemiddelden 12.99 en' 7.93. Het atuideel der Indische telegraafadministratie in de opbrengst van het buitenlandsch verkeer beliep over 1900 voor de transit-telegrammen f 119 262 en
voor de overige f 1712^0, tegen respectievelijk f 118 644 en
f 162 940 in 1899.J)
Van den tijdelijken maatregel om particuliere telegrammen van
en voor het personeel der in China van verschillende Mogendheden gestationneerde land- en zeemacht. mits bijeengevoegd
tot verzameltelegrammen tusschen de bevelhebbers d< r troepen
en hunne Gouvernementen, toe te laten tegen halven prijs (zie
blz. 122 van het vorig verslag) werd alleen voor trausito-telegrammen gebruik gemaakt. Over de maanden September t/m
December 1900 bedroeg het aantal woorden van deze categorie
van telegrammen voor de uit Australië ontvaugen berichten 2723
en voor die daarheen verzonden 8594, te zamen 11317.
Van de gelegenheid. die voor als dagbladcorrespondenten erkende personen op bijzondere voorwaarden (zie o. a. St. 1890
n". 131) bestaat om in het verkeer met Nederland, GrootBritanniè', Singapore en Pinaug, tegen verminderd tarief, telegrammen voor de dagbladpers te wisselen , werd in 1900 gebru'k
gemaakt met opzicht tot 2558 naar Iudië en 35 uit Indië verzouden telegrammen (welke getallen over 1899 bedroegen 1801
en 90); deze telegrammen telden respectievelijk 90 354 en 518
woorden (tegeu 52 779 en 1456 woorden iu 1899).
Het aantal woorden der tegen verlaagd tarief doorgezonden
dagblad telegram men , dat zijn die tusschen de Australische koloniën eenerzijds en Groot-Britannië en Frankrijk anderzijds over
en weer gewisseld, bedroeg over 1900 226 377, tegen in 1898'
146 803 en in 1899 170 384.
Ter verzending door tusschenkomst van de te Pinangen Singapore gevestigde kantoren der „Eastern Extension Australasia
and China Telegraph Company" werden in 1900 bij de kantoren
van den postdienst in de buitenbezittingeu aangeboden 27 telegrammen of 3 meer dan in 1899.
Van de gelegenheid om telegrammen van Sumatra naar andere
eilanden van Nederlandsch-Indië, of, omgekeerd, van eendier
eilanden naar Sumatra , over de buitenlandsche verbinding via
') Umler die sommen was begrepen ter zake van de (betalende) telegrammen ,
ontvangen van of verzonili n naar de gnuverneineiits-telephoonkantoren, >oor
zooveel betreft de opbrengst p r e k e n d tot het aansluitingskantoor, in l'.iOO
G4H0, in 18'J9 f 6951 en in 1808 f 7282.
• ) liet in noot 2 op bis. 122 va i liet vorii; verslag bedoelde verlaagd
unitorm teleuraintnrief van 4 Mnlling of ft frank per woord tnaarhen ren drietal Hritsche koloniën in Australië eenetzjjds, en Kuropa anderzijds, werd
nadir — met innam: van 1 Januari 11)01 — verlaagd tot 4,37* frank per
woord , wrik tarief tevens — met ingang van 1 Februari 11)01 — toepasselijk
is verklaard op het verki er tusschep de kolonie Nituw-Zuid-Wnles en Europa.
Van de t. a. p. besproken kabelverbinding Anika—Austialië werd het gedeelte
Durhan —Mauritius (ongeveer ;il8.'> K.M.) op 1 Juni J901 voor bit verkeer
geopend. Het tweede gedeelte, Mauiitius via Rodriguos on de Kokos eilanden
naar 1'erth in West-Aiistralië (T'.Klli K.M.), zou waarseli()nlijk uog in 1901,
en het laatste, van 1'erth naar Adelaïde in Zuid-Australië, in den aanvang
van 1902 gereed komen.
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wie respectievelijk 3345 en 4849 militairen. Uitvoerige opgaven
omtrent een en ander zyn opgenomen in bijlage AA.
Met betrekking tot het 1ste halfjaar 1901 blijkt uitdeinaandelijks als bijvoegsel van de Javasche Courant openbaar gemaakte
staten van de in de postspaarbank ingelegde en daaruit teruggevraagde gelden, dat bij het einde van dat semester het tegoed
der inleggers het cijfer van f 3 ()74 333 had bereikt, waarin
14 023 Europeanen. 9612 inlanders en 743 vreemde oosterlingen
deelden voor f 2 725 458 , f 293 470 en f 55 405.
Het ten name van de postspaarbank op het Grootboek der
3 pets Nationa'e Schuld ingeschreven kapitaal bedroeg op uit.
1900 f 2 021 700 (nominaal), te boek staande voor eene waarde
van f 1 835 706, terwijl in Indië was uitgezet in beleeningen op
effecten f 294 275 en een bedrag van f 709 673 rentegevend
Tele)>h(ion-OH<lernemiii<ieii. Het denkbeeld om het door particulieren geëxploiteerde telephoon wezen geleidelijk in handen van was gemaakt door diseonteering van vendu-acceptatiën , op den
het Gouvernement te brengen bleef nog in overweging, in voet van de op blz. 152 van het verslag van 1899 omschreven
verband waarmede ook in 1900 geen nieuwe vergunningen van regeling. Door deze beleggingen werd in 1900 eene rente gedien aard werden verleend, noch verlenging werd toegestaan kweekt tot een bedrag van f 86 903, overeenkomende met 3.46
ten aanzien van de termijnen van aanvaarding of van het in pet. van de uitgezette kapitalen , terwijl de som der uitgekeerde
exploitatie brengen van reeds verleende vergunningen. Oe onder- en bijgeschreven rente if 3734 -t- f 50 316 = ) f 54 050 beliep,
nemingen voor intercommunaal telephoonverkeer bleven dus 3 en dus een overschot werd verkregen van f 32 853, zijnde
in getal, terwn'1 het getal plaatselijke netten 35 bleef bedragen, ruim 92 pet. van de bedrijfskosten der instelling (ad f 35 675,
ongerekend het (niet in geld cijnsplichtige) telephoounet van de waaronder f 24 752 aan bezoldiging van den directeur en het
Deli-Spoorwegmaatschappü in sommige atdeelingeu der Oostkust hem ondergeschikt personeel) over gemeld jaar. Over 1899, toen
van Sumatra. De drie ondernemingen voor intercommunaal ver- het overschot f 18 560 en de bedrijfskosten f 35 507 (verbeterde
keer hadden in 1900 een gezamenlijke bruto ontvangst voor opgaaf) bedroegen , was dit percentage ruim 52 pet.
gesprekken van f 80 440 (in 1899 f 09 216), doch slechts door
twee was cijns aan den lande te betalen tot een totaal bedrag IV. GELEIDINGEN VOOR ELECTIUSCHE VERLICHTING EN VOOR HET OVERISRENGEN VAN KRACHT DOOR MIDDEL VAN ELECTRICITEIT.
van f 45 583 (in J899 — eveneens door twee ondernemingen —
f 36 873). Van de 35 ondernemingen voor communale verbindingen waren er op uit. 1899 en uit. 1900 respectievelijk 2 en 1,
Van de in bijlage AA van 't vorig verslag vermelde 8 verwelke geen betalende geabonreerden hadden. De overige telden gunningen van dezen aard. welke op uit. 1899 van kracht, maar
op die data in 't geheel 3101 en 3413 geabonneerde!) , terwijl de nog niet in exploitatie gebracht waren, kwamen er vóór uit.
bruto ontvangsten, in 1899 bedragen hebbende f 451860, in April 1901 6 te vervallen (de OP*. 1 t/m 4 , 7 en 8), èf wegens
1900 klommen tot f 488 997. Als cijns aan den lande was in 1900 het niet tijdig ter hand nemen van den aanleg of wegens niet
verschuldigd f 44 390. tegen f 40 273 in 1899, in beide gevallen tijdige aanvaarding. Daarentegen werden 7 nieuwe vergunningen
door 23 van de 35 ondernemingen. Voor elke onderneming in verleend , namelijk voor de electriscbe verlichting van de hoofdhet bijzonder worden de gebruikelijke gegevens aangetroffen in plaats Samarang en omstreken en van de hoofdplaats Buitenzorg,
bijlage Z.
zoomede voor electrische verlichting en overbrenging van kracht
door middel van electriciteit voor de hoofdplaatsen Soerabaija ,
Telephoonneleidinfien voor eigen gebruik. In 1900, gedurende welk Djokjokarta , Palembang, Padang en Koeta Radja (met Oeleë
jaar geen vergunningen werden verleend tot het aanleggen van Lheuë). Tengevolge van een en ander waren op uit. April 1901
telephoongeleidingen voor eigen gebruik, onderging de in 1898 nog in werking te brengen de in bijlage BB vermelde 9 reeds
aan de Billiton-Maatschappij verleende vergunning van dien aard aanvaarde of nog te aanvaarden vergunningen als bedoeld bü
voor het eiland Billiton eenige uitbreiding met betrekking tot den St. 1890 ir. 190, juncto 1895 n \ 121 en 1897 n". 69.
De reeds sedert 1 Juli 1897 in uitvoering gekomen vergunning
omvang van het net (gouv. besluit dd. 10 November 1900 n . 18).
voor de electrische verlichting van de hoofdplaats Batavia werd
bij gouv. besluit van 22 Maart 1901 n'. 6 uitgebreid tot het
§ 5. Pottspaarbank.
overbrengen van kracht d'>or middel van electriciteit.
Eene in Mei 1900 op bijzondere voorwaarden , voor den tijd
Hoewel, blijkens het reeds afzonderlijk aan de Staten-Generaal aangeboden jaarverslag van den directeur der Indische van 25 jaren aan den heer W. H. SMIT verleende vergunning
postspaarbank, het aantal inleggers eu het bedrag van hun voor het aanleggen en exploiteeren van geleidingen voor electrische
tegoed in 1900 niet in dezelfde mate stegen als in de twee uurwerken te Buitenzorg (Batavia). Bandong en Tjiniahi en
voorafgegane jaren, toen buitengewone omst-indigkeden haat- omstreken (Preanger Regentschappen), kwam wegens niet tijdige
invloed deden gelden , mag het gebruik dat van de instelling aanvaarding, reeds in November d. a. v. te vervallen.
Over de vergunningen voor electrische tramwegen is reeds
gemaakt werd bevredigend heeten en kan met voldoening gegehandeld op blz. 91/92.
wezen worden op de uitkomsten van het financieel beheer.
Het onderzoek naar de wensclielijkheid om de identiteit van
31. Departement van financiën.
inleggers behoorende tot de iulandsche of met haar gelijkgestelde
bevolking, in plaats van door een bij het vragen van terugbeI. FINAM n:x.
talingen te vertoonen penning, te doen vaststellen door middel
van een met drukinkt op wit papier te nemen afdruk van één
§ 1. Begrooling.
of meer vingertoppen van den inlegger (verg. vorig verslag,
blz. 123). heeft tot de slotsom geleid, dat het laatste middel in
a. IcfrMtiifiweUri.
theorie geheel beantwoordt aan het doel, doch practisch bezwaren
oplevert van zoodanigen aard, dat besloten is om aan de proef
Begroeting 1899. Bij de wetten van 31 December 1900 (Ned.
geen uitbreidiug te geven en van de algemeene toepassing van
net middel af te zien zoolang niet op overtuigende wjjze blijkt, St. n<*. 225 en 266 , St. 1901 n°». 101 en 102) zyn in de begrooting
dat de thans ten dienste staande middelen niet voldoende zijn van uitgaven voor het dienstjaar 1899 — reeds verhoogd hij de
om bedrog te voorkomen. Voorshands schijnt niet de minste in de verslagen van 1899 (blz. 153) en 1900 (blz. 124) vernielde
aanleiding te bestaan om hiervoor beducht te zn'u, daar de eenige wetten — nog eenige wijzigingen gebracht, waardoor het eindtot dusver voorgekomen onregelmatigheid op dit gebied geweten crjfer van het Iste hoofdstuk niet f 870 000 verminderd en dat van
moest worden aan de nalatigheid van den betrokken postainl>- het Ilde hoofd>tuk nader niet f 577 710 verhoogd werden. De begrooting wijst dientengevolge , tegenover een eindcijfer aan M iddetenaar.
Het tegoed der inleggers, op uit. 1899 bedragen hebbende len van f 133255514 , aan uitgaven een totaal van f 145 341 086 aan.
f 2 109 800. was bij het einde van 190o gestegen tot f 2 888 903
Begrontiiiq 1901. De vier wetten van 29 December 1900 (Ned.
(hierin deelden inlanders en vreemde oosterlingen respectievelijk
voor 9.32 en bijna 1. en voor 9.37 en 1.77 pet.), terwijl het totaal St. n os . 219 t in 222), houdende vaststelling van deze begrootiug ,
aantal inleggers geklommen was van 17 010 tot 22 327, ouder en de wet van gelijke dagteekeuing (Ned. St. u°. 223) , houdende
Pinang en Singapore te verzenden, tegen een tarief van f 0,50
per woord, werd in 1900 gebruik gemaakt voor 438 telegraminen, of 269 meer dan in 1899.
In bet locale verkeer tusscben Pinang en het Noordelijk deel
van Suniatra. mede tegen f 0,50 per woord, werden 4070 telegrammen (met 28 852 woorden) gewisseld, tegen 4368 (met 34 818
woorden) in 1899.
Omtrt'nt het betalend verkeer (anders dan voor eigen dienst)
bij de 43 particuliere spoorwegtelegraafkantoren kan slechts worden vermeld dat bn' de 13 kantoren der Deli-Spoorwegmaatschappü de betalende telegraafcorrespondeutie in 1900 opbracht
f 2872, tegen f 3548 in 1899.
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verhooging zoowel van het Iste als van het Ilde hoofdstuk der
hegrooting van uitgaven ten behoeve van den aanleg van een
spoorweg van Padalarang naar Krawang, werden in Indië afgekondigd op den Uden Januari 1901 (St. n™. 4 t m 8 ) . Tegelijk
werden aldaar openbaar gemaakt (St. 1901 n««. 9 t/m 12) de
Kou. besluiten van 81 December 1900 n"«. 135, 136, 137 en 138,
betreffende de splitsing in artikelen van de beide hoofdstukken
der begrooting van uitgaven. Deze hoofdstukken zyn sedert bij
een tweetal, op bis. 59 en 87 reeds besproken wetten verhoogd ,
en wel hoofdstuk I (uitgaven in Nederland) met f350000 (Ned.
St. n". 102. St. n . 321), en hoofdstuk II (uitgaven in Indië) met
f 140 200 (Ned. St. n"». 32 en 102, St. n<>». 119 en 321). In
verband met een dier beide wetten werd ook de raming der
middelen in Indië verhoogd, en wel met f 85 000.
Tengevolge van een en ander zijn nu de eindcijfers der vier
hoofdstukken als volgt:
Middelen in Nederland (hoofdstuk Ider Middelen) f 29 068 541
Middelen in Indië (hoofdstuk I I der Middelen) 121 669 500
f
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitgaven)
f 30 660 341
Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I der Uitgaven) 120 970 919
Nadeelig verschil

150 738 041

151 631 260
f

893 219

Met betrekking tot de dekking van het begrootiugstekort
bepaalt art. 2 van de wet, houdende vaststelling van het Iste
hoofdstuk der Middelen , dat daarin voor zooveel noodig wordt
voorzien door uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende
schuld.
b.

Brgrootingirftleningcn,

Het wetsontwerp tot vaststelling van het slot der Indische
rekening over 1897 (zie blz. 125 van het vorig verslag) is aan
de Tweede Kamer der Stateu-Generaal ingediend onder dacrteekening van 17 November 1900 (Zitting 1900—1901—180). De
algemeene rekening over 1898 , tot vaststelling van welker slot
eerlang een wetsontwerp kan worden tegernoetgezieu , wyst de
volgende uitkomsten aan :
Ontvangsten in Nederland
l d . id. (uit het voordeelig saldo van den
dienst 1890 overgebracht)
Ontvangsten in Indië

f 20 206 194,6»»

Uitgaven in Nederland
„
„ Indië

f

400 000,00
111825 940,61
f 132 432 135,23»
32 890 762,42*
117 818 641,93'
150 709 404,36

Nadeelig slot

18 277 269,12'

§ 2. Lanilskassen in Indië en kasbeheer in Xetlerland.
Overeeukomstig het plan tot reorganisatie van het binnenlandsch bestuur op Java en Madura (verg. blz. 64) werden by
St. 1901 n'. 136 een 15-tal assistent-residenten en 1 assistentresident-secretaris ontheven van de functiën van algemeen ontvanger van "s lands kas en (of) vendumeester op hunne standplaats , zoodat thans nog slechts één assistent-resident, namelijk die van Galoeh (Cheribon), met de betrekking van ontvan*
ger is belast. Deze maatregel ging pepaard niet de intrekking
van de landskassen te Indramaijoe (Cheribon), Soeniedang en
Manondjaija (Preanger Regentschappen), Japara (Samarang),
Bexoeki, en op Bawean (Soerabaija). en met de instelling van
eene landskas te Tasssikmalaija (Preanger Regentschappen).
Voorts werd bij gouv. besluit dd. 16 Maart 1901 n . 7 , voorloopig op tijdeiijken voet, het beheer van de landskassen te
Pandeglang (Bantam), Garoet en Tassikmalaija (Preanger Regentschappen), Madjalengka (Cheribon), Pamakassan . Bangkallan
en Sampans (Madura), Banjoewangi (Bezoeki), Tjilatjap (Banjocnias', Wonosobo en Keboemen (Kadoe) en Patjitan iMadioen),
welk beheer vroeger öf door assistent-residenten 6f doorafzonderüjke algemeene ontvangers werd gevoerd , opgedragen aan
afzonderlijke ambtenaren, die mede belast zy'n met de functiën van vendumeester, tevens kassier en boekhouder bij het
vendnkautoor op hunne standplaats. Bij gouv. besluit dd. 23
December 1900 n". 2 was reeds een dergelijke maatregel genomen
ten aanzien van de landskas te Poerwakarta, in verband met
de opheffing van de betrekking van secretaris , tevens ontvanger
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en vendumeester, van het bij de residentie Batavia ingelijfde
gewest Krawang.
In verband met de overbrenging van de hoofdplaats der afdeeling Lombok (residentie Bali en Lombok) van Ampenan naar
Mataram (zie blz. 39) werd ook 's lands kas derwaarts verplaatst
(St. 1901 n°. 158).
Opgaven , aanwijzende den stand van de gezamenlijke landskassen op Java en Madura en van die in de buitenbezittingen by
het einde van elke maand van 1900, zijn opgenomen in bijlage CC.
Van de op de Javasche Bank , krachtens haar octrooi, rustende verplichting tot kostelooze overmaking van gelden ten
behoeve van den lande tussehen Batavia en hare agentschappen te Samarang, Soerabaya, Padang en Makasser, en tusschen
deze vier plaatsen onderling, werd in het tn'dvak 1 April 1900
t/m 31 Maart 1901 van gouvernementswege gebruik gemaakt
voor de overmaking van een totaal bedrag van f 23 550000.
Het aandeel van den lande in de rente, op den voet van de
regeling in St. 1899 n"s. 77 en 100, in 1899 gekweekt met de
disconteering bij de landskassen van vendu-acceptatiën voor gezamenlyke rekening van de postspaarbank en van het Gouvernement (verg. vorig verslag, blz. 125) bedroeg f 2522.
Blijkens hetgeen t. a. p. is medegedeeld was ter ontlasting van
de overvuld geraakte landskassen gedurende de eerste helft van
1900 een bedrag van f 9 millioen door tusschenkomst van de
Factory der Nederlandsche Handelmaatschappij herwaarts overgemaakt. Inmiddels had de Javasche Bank het aanbod gedaan
om zich te belasten met de telegraphische overmaking, a pari,
van landsgelden van Indië naar Nederland en omgekeerd,
welk aanbod is aangenomen voornamelijk omdat daardoor de
gelegenheid zou worden geopend om te groote Indische kasvoorraden aanmerkelijk te verminderen en tevens zekerheid zou worden
verkregen dat de kassen te allen tijde zonder moeite of kosten
zouden kunnen worden aangevuld. De daarop betrekking hebbende overeenkomst met de Javasche Bank kwam in December
1900 tot stand, en wel voor het tijdvak 1 Januari 1901 t i n
uit. Maart 1906, met dien verstande dat zij niet van toepassing
is op specieverzendingen , en behoudens het recht van partyen om
haar, na tijdige opzegging, tusschentijds te doen eindigen. Aangezien in 1900 nog meer dan het vermelde bedrag van f 9 millioen
in Indië bleek gemist te kunnen worden , en het billijk voorkwam
voor de overmaking daarvan eveneens van de tusschenkomst der
Javasche Bank gebruik te maken , werden op 29 üctober en 27
December van dat jaar door die instelling achtereenvolgens nog
f 4 millioen en f 3 millioen telegraphisch en a pari naar Nederland geremitteerd. Op 5 Februari, 20 Maart en 20 Mei 1901
zyn nader f 2 millioen, f 1 millioen en f 2 millioen op den
voet der nieuwe overeenkomst derwaarts overgemaakt.
Door de voortdurende styging van het Indische kassaldo ook
in de tweede helft van 1900, behoefde geen gebruik te worden
gemaakt van de aan den directeur van financiën bij gou v. besluit
van 16 Juli 1900 n'. 2 verleende machtiging oin gedurende datjaar, zoo noodig, gelden op te nemen bij de Javasche Bank
tegen onderpand van gouvernementsproducten. Dat in 1901 belangrijke remises naar Nederland mogelijk zyn geweest houdt
gedeeltelijk verband met de ontvangst in Indië in het laatst
van 1900 en het begin van 1901 van een bedrag van f 2 millioen
aan nieuw aangemunte kleine zilveren standpenningen (verg.
vorig verslag, blz. 137 en afd. II § 1 van dit hoofdstuk).
Tengevolge van de aanzienlijke remises uit Indië vermiuderde het debetsaldo van de rekening met 's Rijks schatkist op uit.
September 1900 tot f 5 009 713 en op uit. October tot f 2 230 197,
om vervolgens plaats te maken voor een voordeelig saldo o p :
uit.
,.
„
„
„

November 1900 van f 891 353
December „
„
I 269 499
Januari
1901 „
ISI7 4SI
Februari
„
„
i 53» 538
Maart
„
„
4 iii 908

uit.
„
„
„
„

April
1901 van f 984 938
Mei
„
„
5 705 191
Juni
„
„
1739 419
Juli
„
..
4 4*9 410
Augustus „
„
3 870 089

De gunstige verwachtingen aangaande den stand der Indische
kas gaven aanleiding om voor lfOl geen bijzondereu maatregel
tot voorziening in het kastekort voor te stellen. zooals voor
1900 bij de wet van 30 December 1899 (Ned. St! n°. 319) is
genomen.
Voor rente van vlottende schuld over 1900 is betaald f417245,43,
namelijk f 369 006,19 voor één jaar rente tegen 4 pet. van op
1 J anuari 1900 uitgegeven schatkistbiljetten, ad f 10 100 000,
na aftrek van f 34 993,81 wegens vervroegde aflossing , f21849,67
voor ' 4 pet. commissie over f 8 739 806,66, uitmakende het aandeel van Nederlandsch-lndië in de som van f 12 980 000 waar-
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over die commissie is berekend, f' 20 991,6:* voor rente van
f' 2 200 00D aan schatkistpromessen over 3 maanden en f 5 397,94
voor rente van voorschotten in 1900 door de Nederlandschejtenk
verleend ingevolge art. llbil van haar octnioi (Ned.St. 1888 n°. 122).
§ 3.

Verkoop run producten.

Veilingen, De in 1900 hier te lande door tusschenkomst der
Nederlandsche Handelmaatschappij voor gouvernementsrekening
geveilde producten bestonden uit 113 031 pikol .Iava- en 142*1
pikol Menado-koffie, 210 204 pikol Banka-tin en 313 933 K.G.
kinabast. De totale bruto .opbrengst, ad f 20 242 216, liet, na
aftrek van de kosten van aflading in Indië, vervoer over zee
en verkoop (dus ongerekend de in Indië gedane uitgaven , waaromtreut opgaven per oogstjaar worden aangetroffen in de bij
hoofdstuk O behoorende tabellen), ten bedrage van f 1264 382,
een netto provenu van f 24 977 834 over. Voor gespecificeerde
opgaven omtrent een en ander zie bijlage DD.
Over de op Java en te Padang gehouden koffieveilingen en
over den verkoop van Ombilien-kolen wordt gehandeld respeetievelijk in afd. I en II van hoofdstuk O.
BemmekHugou, Ook gedurende 1900 had het vervoer van gouvernementsproducten uit Nederlandsch-Indië herwaarts uitsluitend
plaats met stoomschepen der maatschappijen „Nederland"' en
„Rotterdamsche Lloyd ", en wel op den voet van de met elke
maatschappij afzonderlijk voor de tijdvakken 1 Juni 1895 t/m
a l t Mei 1900 en 1 Juni 1900 t'm uit. Mei 1901 (verg. over
laatstbedoelde contracten blz. 73) gesloten overeenkomsten. Het
aantal beladingen bedroeg in stoomschepen welke in den contractueelen maildienst vertrokken 5 1 , en in zoogenaamde extrabooten 21. Op deze 72 reizen werden voor gouvernementsrekening
herwaarts verscheept 3953 last koffie, 7482 last tin en 347 last
kinabast. Omtrent de betaalde vrachten zie bijlage EE.
JtturantiiH, Van de in 1900 door de Nederlandsche Haudelmaatschappij geldelijk verantwoorde producten , die, berekend
naar de prijzen op de tijdstippen van verscheping, eene waarde
vertegenwoordigden van f 2 6 320 903, was tegen zeegivaar verzekerd geweest eene waarde van f 694 803, waarvoor wegens
premie betaald was f 2213. De beloopen zeeschade beliep in het
geheel f21229. Hiervan werd door assuradeuren vergoed f298,
zoodat het Gouvernement op de eigen risico eene schade leed
van f 20 931 (verdeeld over 8 ladingen in stoomschepen).
§ 4. Andere Wonnen MM inkomst.
A.

Verplichte middelen.

De reglementen voor de verpachting van 's lands middelen
(St. 1853 n'. 86 en 1854 n". 75, zooals die sedert zijn gewijzigd
en aangevuld) zijn bij ordonnantie van 10 Februari 1901 (St.
n°. 87) nader aangevuld in dien zin , dat thans ook is voorzien in
het geval, dat de pachter en zijne borgen het verzoek doen om een
borg of de borgen van zijne of hunne verplichtingen te ontslaan.
O p i u m p a c h t.
Jara. Op Java liepen al de driejarige pachtcoutracten op uit.
1900 af. Voor den met 1901 aanvangenden nieuwen termijn waren
verpachtingen te houden voor slechts 12 ') in stede van 15 perceelen , daar van de gewesten welke in 1S97 nog voor de opium') Kameigk de perceelen (gewesten) C'lierihnn, Tagal, Pekalongas, *aniarang, J a p a r a , Kembang, ISanjoeraas, Hagelen, Kaïloe , Djokjokarta en
Soerakarta, zonmeile de te zamen een perceel vormende gewesten Batavia,
Krawang en Lainpongsche Districten. Ten einde de inoeieljjkhcden af t» snijden . welke zouden kunnen rijzen in verband met de op het tijdstip waarop
de verpachtingen gebonden werden nn» niet tot stand gekomen inliivinu van
sommige gewesten hu andere (zie blz. 63) , werd bepaald , dat de verp »skttngea
zouden plaats hebben voor het toenmalige gebied der gewesten. Alleen ten
opzichte van Kembang, van welk gewest kleine gedeelten bij de niet steef
onder de pacht vallende residentiën Soerabaija en Kediri zouden worden gevoegd , werd het voorbehoud gemaakt, dat met ingang van den datum waarop
die gebiedswijziging in werking zou treden, ook het pichtperceel eene gelijke
wijziging zou ondergaan, tegen restitutie aan den pachter van t'2">0 's maands
op den aangenomen pachtschat. Sedert i s , in verband met de aanstaande invoering der opiumregie in Samarang, met Ingang van 1902 nog eenige
wijziging gebracht in den omvang van het pachtgebied Soerakarta (St. 1'JOl
n°. 228).
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pacht in aanmerking warengekomen, in de nieuwe puchtvoor
waarden (zie St. 1900 n°. 251, juncto n°. 282) geen sprake meer
behoefde te zijn van Soerabaija, waar reeds op 1 Januari 1899
de regie was ingevoerd, noch van Madioen en Kediri, waar dit
op 1 Januari 1901 zou geschieden. Ook thans kwam het geweuscht
voor de pacht af te staan voor één jaar dan wel voor driejaren,
in het laatste geval achter onder voorbehoud, dat het üouverneinent vry zou zijn om binnen dien termijn, mits niet vroeger
dan met 1 Januari 1902, de pacht door de regie te vervangen.
De voor de pachters verkrijgbare hoeveelheden ruw opium uit
's lands voorraad , welke reeds voor den afgeloopen pachtterraijn
lager waren gesteld dan vroeger, omdat de ondervinding geleerd
had dat die voor sommige gewesten hooger waren bepaald dan
voor de behoefte noodig was, ondergingen om dezelfde reden
opnieuw vermindering, en wel ten opzichte van de perceelen
Tagal , Pekalongan , Samarang , Japara , Kembang , Kadoe ,
Djokjokarta en Soerakarta. Hierdoor werd tevens zooveel doenlijk
de mogelijkheid ontgaan, dat de pachters in de laatste maanden
vóór de invoering der regie in eenig gewest die invoering zouden
bemoeielijken door groote hoeveelheden opium tegen verlaagde
prijzen onder de bevolking te brengen. De vermindering beliep
in 't geheel 21600 katti 'sjaars, zoodat de verstrek bare maxima,
welke in de 12 perceelen laatstelijk gezamenlijk 91860 katti
'sjaars bedragen hadden , tot 73260 katti werden teruggebracht.
Voor het perceel Kadoe werd het aantal kitten (verkoopplaatsen)
van 31 op 33 gebracht.
Aangezien het voornemen om zoo spoedig mogelijk de regie
over geheel Java uit te breiden gebrek aau concurrentie deed
voorzien, in welk geval aan onderhaudsclie verlenging der
loopende contracten de voorkeur zou moeten worden gegeven
boven nieuwe verpachting, had de Regeering zich voor den
nieuwen termijn het recht voorbehouden om voor elk perceel de
pacht voor het jaar 1901 of voor de jaren 1901 t/m 1903 zonder
voorafgaande opveiling onder de hand af te staan. Voor 7 van de
12 perceelen, namelijk voor Cheribon, Samarang, Japara, Kadoe,
Bagelen , Djokjokarta en Soerakarta, gelukte het van dat recht
gebruik te maken . zoodat slechts verpachtingen behoofden te
worden gehouden voor de perceelen Batavia c. a., Tagal , Pekalongan , Rembang en Ban joemas. Alleen voor Batavia c. a.,
waar tengevolge van verdeeldheid in de oude pachtkongsi zich
twee partijen hadden gevormd , die tegen elkaar opboden, kon
eene hoogere pachtsom bedongen worden dan voor 1898 t/m 1900,
terwijl in de andere gewesten waar openbare opveiling plaats
had, de pachtschat aanmerkelijk daalde. Voor Kembang deed
bovendien het verminderd debiet van opium als gevolg van de
staking der werkzaamheden in de Solo-vallei zijn invloed gelden
en werden in 't geheel geen aanbiedingen verkregen , waarom
tot onderhandschen afstand moest worden overgegaan. Over al
de perceelen gezamenlnk verminderde de jaarlijksche pachtschat
van f 6189 036 tot f' 6 001 080 (verg. tabel III van bijlage FF).
Omgeslagen over de verstrekbare hoogste hoeveelheden opium
kwam de pachtsom vuor alle paehtperceelen dooreen neer op
f 82,73 per katti, tegen f 72,94 onder de werking der afgeloopen
contracten. Dat dit gemiddelde, niettegenstaande een mindere
totaal pachtschat, voor den nieuwen termijn hooger is, wordt
verklaard door de vrij belangrijke vermindering der maximum^
verstrekkingen.
Vergeleken bij het tijdvak 1895—1897 valt voor 189S—1900
eene vrij belangrijke vermindering te eonstateeren van de opiumvc-rstrekkingen aan de pachters. Wanneer men de na afloop van
de pachttermijnen aan den lande teruggeleverde hoeveelheden
in rekening brengt, blijkt het verbruik van ruw opium in de
14 perceelen , waar de pacht in 1900 nog werkte , gemiddeld per
jaar te hebben bedragen 74 566 katti in eerstgenoemd en 67 SOS
katti in laatslgemeld tijdvak.
Volgens de door de pachters verstrekte opgaven beliep het
debiet_ van bereid opium in 1900 slechts 623 784 tliail, tegen
733 077 thail in 1899, welke hoeveelheden respectievelijk overeenkomen met 38 986 en 45 817 katti.
l'itvoerige opgaven voor elk pachtperceel in het bijzonder
nopens de verstrekking en het debiet van opium over de jaren
1899 en 1900 zijn opgenomen in tabel I van bijlage F F , terwijl
tabel H eene statistiek bevat der in 1900 gedane aanhalingen
van opium. Het aantal aanhalingen (602) was kleiner dan in 1899
(700), doch daarentegen was de aangehaalde hoeveelheid grooter
(ruim 524 katti, tegen ruim 138 katti in 1899 , naar het gewicht
herleid in ruwen staat). De belangrijkste aanhalingen waren die
van 114 en 55 katti bereid opium, respectievelijk aan boord van
een te Tandjong Priok liggend Engelsch-Chineesch stoomschip
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en bij den inlandschen schipper van e e n e t e Toeban (Bembang)
Tan Soerabaija aangekomen prauw. Voorts verdienen nog vermelding ei IK! aanhaling van 11) katti bereid opium in Cberibon

en eene van p. m. Otbail, «relke laatste hoeveelheid werd aangetrotfen in een van Singapore afkomstig p o s t p a k k e t , bestemd voor
een te Koedoes (voormalige residentie .lapara) woonachtigen
Chinees. Overigens zij nog vernield dat in ltembang 19 maal
geringe hoeveelheden regie-opium werden aangehaald.

Evenals in 1899 in Japara (/.ie vorig verslag, blz. 1-0), werd
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H e t aantal aanhalingen bedroeg in de vier gewesten , zonder
te rekenen die betreffende onbeduidende hoeveelheden opium en
m o r p h i n e , l i l , ziinde 21 minder dan in 1899. In totaal werd
aangehaald ruim 12 katti (alles herleid naar het gewicht in ruwen
s t a a t ) , tegen 102 katti in 1899. ü e grootste aanhalingen waren
eene van 40' j tbail bereid opium ter Sumatra's W e s t k u s t en
eene rau 4-'J thail bereid opium in Palembang.

Elders in de buitenbezittingen , voor zooveel aldaar vanwege
het Gouvernement het recht tot den verkoop van opium wordt
v e r p a c h t . zijn de pachters niet aan maxima gebonden en hebben
zij zelf het opium aan te schaffen buiten bemoeienis van den
l a n d e , uitgenomen, wat dit laatste betreft, de pachters in Menado
(Jri/us. Cycloop, Tagtu, Wachter va l'all;, waarvan de Cycloopen Ternate , die zich uitsluitend van opium u i t ' s lands voorraad
eene belangrijke herstelling onderging door de vernieuwing van hebben te voorzien. 1 ) Op uit. 1900 verstreek de pachttermijn in
de vlampijpen) werd slechts tweemaal op een bepaald d o e l , een de gewesten Atjeh en oiiderhoorigheden (zoowel in de afdeeling
van Singapore r e r w a c h t wordend zeilvaartuig , g e k r u i s t , doch Groot-Atjch als in de Onderhoorigheden) en Billiton , en op
in beide gevallen te vergeefs. Omtrent een paar maatregelen uit. Maart•1901 die voor T e r n a t e en v o o r d e afdeeling Banda der
met betrekking tot de opvarenden aan boord dier itoomschepen residentie Amboina. Was voor de afdeeling Oroot-Atjeh en voor de
zie men S t 1900 n . 192 en 19ul n". 175.
eerst sedert 1 Maart. 1900 onder de pacht vallende Atjehsche OnderVolgens de daaromtrent van ons consulaat-generaal te Singa- hoorigheden (zie blz. 127,128 van liet vorig verslag) de opium pacht
pore ontvangen o p g a v e , ontleend aan verklaringen der afsche- totdusver afzonderlijk geregeld, thans werd het weuschelijk geoorpers . zouden in 1900 van daar naar Bah' 824 en n a a r Makas-er deeld voor het geheele gewest één algemeene regeling te treffen,
512 kisten opium zijn verscheept (tegen respectievelijk SG7 en welke werd vastgesteld bij de ordonnantie van 15 J a n u a r i 1901
557 kisten in 1899), welke opgave voor Kali geheel en voor (St. n". 55). De nieuwe regeling komt ongeveer geheel overeen
Makasaer vrijwel overeenkomt met de onzerzijds gehouden aan- met die voor de Onderhoorigheden (St. 1900 n°. 2). Alleen is
teekeningen betreffende de outscheepte p a r t g e n , welke voor de mogelijkheid opengesteld — en zulks in het belang van
laatstgenoemde plaats een totaal van 490 kisten aanwezen.
tijdelijke vestigingen , of wanneer de oprichting van onderneOe aanzuivering van hetgeen de pachters aan den lande ver- mingen buiten de grenzen der gouvernementsvestigingen dat
schuldigd waren wegens pachtsom ( f 8 6 1 4 5 9 6 ) en wegens aan weuschelijk maakt — om den pachter mede het uitsluitend recht
heil verstrekt opium (f 1 '.'57 050) had in 1900 zeer geregeld toe te kennen tot den verkoop van ruw opium , het bereiden
plaats. Op 1 J a n u a r i 1901 viel nog slechts in te vorderen een van opium en den verkoop van h e t bereide product binnen de
bedrag van f 3 0 0 0 wegens opiumverstrekkingaan den pachter te grenzen van nader door het hoofd van gewestelijk bestuur aan
P e k a l o n g a n , welke achterstand echter nog in dezelfde maand werd te wyzen plaatsen. Bovendien is uitdrukkelijk gestipuleerd , d a t
aangezuiverd. Het verstrekt opium , waarvoor de pachters f 30 per verkoop van opium door anderen dan hen die daartoe volgens
katti hebben te voldoen , kostte den lande , wat liet Levantsch het reglement bevoegd zijn, verboden is. Daar de nieuwe regeopium betreft f 7 , 9 4 , en wat de Bengaalscke soort betreft f 10,30 5 ling eerst op 1 April 1901 in werking zou kunnen t r e d e n ,
per k a t t i . zoodat, daar de verstrekkingen van 1900 bestonden uit werden voor het tijdvak 1 J a n u a r i t / m 31 Maart 1001 onder30 055 katti vau de eerste en 35 200 katti van de andere s o o r t , hundsche aanbiedingen u i t g e l o k t , met h e t r e s u l t a a t , d a t de pacht
onder de som van f 1 0 5 7 6 5 0 aan winst begrepen was f 1 8 5 6 2 7 7 , voor dat kwartaal op de aangegeven wijze kon worden afgestaan
I n mindering van over de jaren 1897 en vroeger den lande (St. 1900 n". 3 0 0 ) , en wel voor f 40 000's maands. N a v e r p a c h nog aankomende vorderingen betreffende sommige opiumpacht- t i n g en herverpachtiug op de nieuwe voorwaarden , werd het
perceelen w e r d , blijkens tabel V van bijlage F F , gedurende middel voor het tijdvak 1 April 1901 t/m uit. Maart 1904 g e g u n d
1900 voor zooveel J a v a en Madura betreft, nog geïnd f 1 8 3 1 8 voor f 42 090 's maands , of f 10 290 's maands minder dan voor
(voor de buitenbezittingen was dit cijfer f 15 224).
het tijdvak 1 April t/m uit. December 1900 was v e r k r e g e n ,
welke achteruitgang wordt toegeschreven aan het verminderd
BuiUtibexittingen.
Van de vier gewesten , waar hetzelfde pacht- debiet tengevolge van het vertrek van vele Chineesche koelies
stelsel werkt als op J a v a , namelijk Sumatra's W e s t k u s t , Ben- naar de Straits-Settlemeuts. waartoe zij genoopt worden door
koelen , Palembang en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, de concurrentie van Atjehsche koelies. Ook voor Billiton daalde
moesten in de laatstgenoemde drie nieuwe verpachtingen plaats voor den nieuwen termijn (1 J a n u a r i 1901 t r a uit. Maart 1903)
h e b b e n , welke verpachtingen , wat Benkoelen en Palembang de p a c h t s c h a t , en wel van f 180 000 op f 108 000 ' s j a a r s , op
betreft, werden gehouden voor het tijdvak van 1 J a n u a r i 1901 welk verschijnsel blijkbaar van invloed is geweest de omstaut m uit. Maart 1902, dan wel voor het tijdvak 1 Januari 1901 digheid dat de Billiton-Maatschappij , die vroeger al haar erts
t/m uit. Maart 1903 , en wat aangaat de Zuidcr- en Oosterafdee- liet verwerken op h e t eiland zelf', sedert eenigen tijd een g e ling van Borneo voor 1 j a a r of voor 3 j a r e n , aanvangende niet deelte te Singapore laat uitsnielten. De opbrengst van de uit een
1 April 1901. Behoudens de verhooging van de maximum* geldelijk oogpunt vau weinig belang lijnde pacht in Ternate ,
verstrekkiug in Benkoelen van 45 tot 60 k a t t i opium 's m a a n d e , welke bij de vorige verpachting zoo sterk was gedaald (van
en de vern
rdering van het aantal kitten in Palembang van f' 3640 tot f 1708 per j a a r ) , vertoonde weer eene stijging (tot
16 tot 2 0 , een en ander ais een gevolg van de zich ontwikkelende f 2 0 9 9 ) , terwijl ten aanzien van de pacht op de Banda-eilanden
mijnbouwindustrie in die gewesten , zoomcde de vermeerdering opnieuw eene vermindering valt te constateeren (f20400 tegen
van het aantal verkoopplaatsen in de Z u i d e r - e n Oosterafdeeling f 21 000 'sjaars). Nadere opgaven omtrent een en ander bevat
van Borneo met één , waren overigens de pachtvoorwaarden (St. tabel IV van bijlage F F .
1900 n . 260) ongeveer gelijk aan die voor de voorafgegane
De over 1900 ter zake van de opiumpacht in de b u i t e n b e pachttermijnen. Voor Benkoelen en Palembang werden zeer zittingen verschuldigde'bedragen , namelijk f 4 O07 313 aan pachtgunstige resultaten v e r k r e g e n : de pachtschat steen toch voor die sommen en f 250 ló;i wegens koopprijs vau opium uit 's lands
gewesten respectievelijk van f 2 4 6 2 1 tot f 3 9 204 en van f 79 200 voorraad (op welke verstrekkingen de winst van den lande bef i t f 96000 s j a a r s . Ook voor de Zuider-en Oosterafdeeling van droeg f 1 7 3 6 9 6 ) , werden naar behooren v o l d a a n , niet uitzondeBorneo kan het verkregen bod ( f 1 1 7 3 8 , tegen f10572 'sjaars) ring van een gering b e d r a g , dat de pachter te Menado schuldig
gunstig genoemd worden. De op blz. 127 van het vorig verslag bleef, doch spoedig na uit. December 19>>0 aanzuiverde.
ter sprake gebrachte overneming van het opiummiddel in het
zeil besturend gebied der residentie Zuider- en Oosterafdeeling
\ n d e t e v e r p a c h t e m i d d e 1 e n.
van Borneo kwam tot dusver nog niet tot stand . daar het de
bedoeling is de pachl eerst in te voeren nadat met de tolrechtenJava en Madura. Van de zoogenaamde kleine middelen k w a heffing een aanvang zal zijn gemaakt.
men voor eene nieuwe verpachting in aanmerking bijna alle
Evenals in 1899 nam de pachter van Benkoelen ook in lfOO p a n d h u i z e n , verschillende o v e r v a a r t e n , het recht op de zeevoortde volle hoeveelheid opium waarover hij als maximum mocht brengselen bij de Duizend-eilanden en .het eilaud A l k m a a r (rebeschikken, doch in de drie andere gewesten bleven de verstrek* ;
kingen weder ver beneden de toegestane maxima. Voor verdere j
') Mier werd in 1900 verstrekt rcspoiticvclijk 4M*/< en 17 katti, tegen
411!'/;
en -'S katti in ls'.i'.i talles Jtciigaakch opium).
bijzonderheden daaromtrent zie men tabel TV van bijlage PP.
i
in 1900 ( J u n i ) in de residentie Cherihon de speciale opiumpolitie
ingetrokken , doch daarentegen de gewone politie tijdelijk versterkt met 3 inantri's en -> oppassen.
Door de voor de opiumrecherche aangewezen itoomschepen
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lidentie Batavia) eil h e t op die eilanden groeiende h o u t , de
('hineesche dobbelspelen in do residentie Batavia en het alleen
in dat gewest werkende middel ('hineesche waijangspelen, welke
laatste pacht slechts voor één j a a r werd gegund in verband niet
het in overweging zijnde denkbeeld om de pacht te vervangen
door eene rechtstreeksche heffing. Aangezien gebleken was, dat
de waijangvertoouingen meestal werden gegeven vóór of in de
uabyheid van de dobbelhuizen , en daar blijkbaar dienstdeden
om de speelzucht aan te wakkeren , werd by de nieuwe verpaehting aan gegadigden te kennen gegeven , d a t geen verlof'
meer zou worden verleend om de vertooningen in die minder
gewenschte omgeving te doen plaats hebben , hetgeen ten gevolge
had dat de jaarlyksche pachtsom zeer belangrijk daalde (van
f 18 000 tot f' 9G72). Op de opbrengst d e r speelpacht heeft de
maatregel echter geen nadeeligen invloed uitgeoefend; voorden
nieuwen termijn werd zelfs iets meer verkregen dan voor den
vorigeu. De opbrengst van de pandliuispacht steeg aanmerkelijk
(f 142Ü023 voor 1 9 0 1 , tegen f 1147 218 voor 1900), zonder dat
met zekerheid is uit te m a k e n , welke oorzaken daartoe hebben
medegewerkt. Wel viel in vele perceelen bij de gehouden verpachtingen eene scherpe concurrentie waar te nemen , welke
wordt toegeschreven deels aan de goede zaken door de pachters
gedurende den vorigen termijn g e m a a k t , deels aan de gestadige
uitbreiding van het gebied der o p i u m r e g i e , tengevolge waarvan
veel Chineesch kapitaal vrij k o m t , waarvoor op nieuw plaats
moest worden gezocht. Ook de geruchten omtrent plannen tot
intrekking van de pacht der paudhuizen i n geheel Indië schynen
aan de stijging der paehtcijfers niet vreemd.
Voor alle kleine middelen gezamenlijk beliep het totaal der
pachtsommen voor 1901 f 1S96 7 5 3 , tegen t 1 6 2 2 9 2 8 in 1900.
Gespecificeerde opgaven bevat tabel I van bijlage GG.
De aanzuivering van de pachtsommen over 1900 geschiedde
over ' t a l g e m e e u naar behooren. Bij het einde van het j a a r was
slechts door 3 p a c h t e r s , ongerekend de b o e t e n , gezamenlijk
nog verschuldigd f' 4 4 8 , welk bedrag in den loop van J a n u a r i
1901 ten volle werd gekweten.
Op de nog vorderbare achterstanden over vroegere pachtjaren ,
bij h e t einde van 1899 bedragen h e b b e n d e f 94 942 , werd in
19H0 aangezuiverd f 1927 (zie d a a r o m t r e n t tabel II van bijlage GG).
De op blz. 128 van het vorig verslag ter sprake gebrachte
plannen tot heffing van schut- of doorvaartgelden bij de
sluiswerken te Goebeng en Goeuoengsari (residentie Soerabaya)
en t o t vervanging van de pacht van h e t recht t o t het heften
van schutgelden aan de in hetzelfde gewest gelegen sluizen te
Me'irip en Gedek door rechtstreeksche heffing zijn sedert verwezenlykt en wel met ingang van 1 November 1900 (zie St. 1900
n". 261). Voorts is het denkbeeld in overweging om na h e t
eindigen van den thans nog loopenden pachtterniijn (uit. December 1901) ook de heffing van schutgelden bij de sluizen te T a u g k é
(residentie Batavia) en t e S a m a r a n g in eigen beheer te nemen.
Aan het t. a. p . van het vorig verslag besproken voornemen
om n a a r de uitvoerbaarheid van de exploitatie der paudhuizen
in eigen beheer een grondig onderzoek te doen instellen door een
specialen a m b t e n a a r , bij voorkeur een ervaren ambtenaar van
het binnenlandsch bestuur , is bij gouv. besluit van 8 November
1900 n ' . 25 uitvoering gegeven in dien zin , dat aan den assistentresident

W.

P.

D. DE W O U T

VAX W K S T E U O D S , behalve een

onderzoek naar hetgeen van Kegeeringswege met betrekking tot
de oprichting van landbouw-credietbanken zon k u n n e n worden
gedaan (verg. daaromtrent het over den inlandsehen landbouw
op J a v a en Madura handelend gedeelte van hoofdstuk O), tevens
is opgedragen gegevens te verzamelen voor de beantwoording
van de vraag in welken zin verbetering is aan t e brengen in
het bestaande stelsel van het uitleenen van kleine geldsommen
op pand. Bovendien werd besloten om reeds met ingang van
1 April 1901 eene proef te nemen met d e exploitatie van een
pandhuis in eigen beheer, waarvoor het pandhuis te Soekaboemi
(Preanger Regentschappen) werd aangewezen (9fc 1901 n . 181). ')
De voorloepige resultaten van die proef, hoewel uit den aard der
/.aak nog weinig z e g g e n d e , mogen niet onbevredigend heeten.
Zooals gewoonlijk werden ook in 1900 ten aanzien van de
pandliuispacht hier en daar overtredingen geconstateerd, waaronder 27 gevallen van beweerde overschrijding door de p a c h t e n
van het rentetarief. Van de daarin betrokken 26 beklaagden
werden er 15 gestraft en de overigen vrijgesproken. W e g e n e h e t
'i XIn
hirnaedc
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111,1111
i i l i li i •!•
•i 1 i '. u
i t |pandfeaia,
»t»
~ te veistrijki-ii,
ileehti voor de rertte drie maanden
termijn o» uit. 1900 kwam
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van 1901 opnieuw in paeht •iafgestaan.

clandestien uitleenen van kleine sommen tegen pand werd tegen
22 personen eene vervolging ingesteld, welke voor 7 h u n n e r
eindigde met vrijspraak en voor de andere niet veroordeelin- tol
tenarbeidstelling.

Builenbe»ütingen. De tot dusver alleen in de afdeelingGroot*
Atjeh van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden wer*
kende pacht van het gedistilleerd is met 1 April 1901 ook i n gevoerd in de afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh (t<t. 1901
n u . 75). Bij die gelegenheid werden de voor genoemd gewest
gegolden hebbende bijzondere voorwaarden vervangen door het
zoogenaamde algemeene drankenpacht-reglement (St. 1890 n .
8 5 , j u n c t o 1894 n". 158 en 1900 n*. 169), behoudens eenige
door plaatselijke toestanden gevorderde afwijkingen. In afwachting van het tot stand komen van de nieuwe regeling werd

op de oude voorwaarden de drankenpacht in Uroot-Atjeh slechts
afgestaan voor de eerste drie maanden van 1 9 0 1 , tegen f 8110
' • m a a n d e , zijnde f 710 meer dan de maandelijksche pachtsom
over den termyn 1898 t/m 1900 had bedragen. Daarna is de
pacht in het geheele gewest op de nieuwe voorwaarden voor het
tijdvak 1 April 19<»1 t m uit. Maart 1904 ondershands gegund
tegen f 45 000 'sjaars. Ook op de tot dusver alleen ter hoofdplaats T e r n a t e werkende drankenpacht werd met ingang van 1
April 1901 bet algemeen drankeiipacht-reglenieut van toepassing
verklaard , terwijl verder de pacht over het geheele eiland T e r n a t e
werd uitgebreid (St. 1901 n . 117). Daar intusschen de afkondiging der nieuwe bepalingen eerst na uit. Maart 1901 . h e t
tydstip waarop het bestaande pachtcontract ten einde liep . te
Ternate bekend w e r d , werd dat contract met één maand '\erlengd (zie St. 1901 n". 232) en vervolgens de pacht op de nieuwe
voorwaarden voor het tijdvak 1 .Mei 1901 t m uit. April 1902
afgestaan voor f 5904 'sjaars. H e t algemeen d r a n k e n p a c h t reglement werkt thans in alle gewesten der buitenbezittingen
waar de pacht van het gedistilleerd bestaat.
De bij de ordonnantie van 11 Maart 1900 St. n". 108) ingevoerde pacht der Ohineesche dobbelspelen op het eiland T e r n a t e
(zie vorig v e r s l a g , blz. 129) werd na drieledige opveiling ( n a melijk voor 9 m a a n d e n , voor 1'A en voor 2 3 /i jaar) gegund voor
het tijdvak 1 Juli 1900 t/m uit. Maart 1901 , tegen een pacht
schat van f 85 's niaands.
Volgens de bepalingen op de ter hoofdplaats Menado bestaande
pacht van h e t middel s a g u w e e r , was het den eigeuaren van de
bijna geheel binnen het pachtgebied gelegen aanplantingeu van
saguweerpalmen verboden binnen dat gebied hun saguweer aan
anderen dan aan den paehter te verkoopen , die van deze oms t a n d i g h e i d , zeer ten nadeele van de welvaart van de onmiddellijke omstreken van Menado . misbruik maakte , zoodat de
cultuur der saguweerpalmen met ondergang werd bedreigd. A a n
dezen ongewenschten t o o t a n d is een einde gemaakt door verkleining van het pachtgebied met de strook gronds waarop zich
de aanplantingeu bevinden (St. 1901 u". 121). Aangezien die
maatregel niet vóór 1 April 1901 in werking kon treden , t e r wijl de loopende pachtovereenkomst reeds niet uit. December 1900
kwam te verstrijken, werd de pacht voor de eerste drie maanden
van 1901 nog op de oude voorwaarden en tegen dezelfde pachtsom onderhands afgestaan, waarna de pacht op de nieuwe voorwaarden . na tweeledige opveiling (voor 1 en 3 jaar) voor h e t
tijdvak van 1 April 1901 t/m uit. Maart 1902 is gegund voor
f 13 200 ' s j a a r s , zijnde f 1092 's jaars minder dan voor 1 J a n u a r i

1898 t/m uit. Maart 1901 werd verkregen.
liet reglement op de sagaweer-pacht ter hoofdplaats Amboina
(St. 1SSG i r . 121 , juncto 1895 n°. 150) werd aangevuld met eene
bepaling op het vervoer van saguweer binnen liet pachtgebied.
en zulks ten einde den clandestienen handel i n dien d r a n k tegen
te gaan (St. 1901 n . 218).
I n het reglement op de pacht van het recht om belas!
te betten van «Ie sagoe, w a s , g e t a h , enz. in eenige streken d e r
residentie Oostkust van Su t r a , werd eenige wijziging gebracht
ten aanzien van de tarieven dier belasting (St. 1901 n°. 70).
In de overige gewesten «Ier buitenbezittingen vond d a a r ,
waar de pachtovereenkomsten met uit. .Maart 1901 kwamen te
verstrijken, de opveiling, evenals op Java en M a d u r a . in den
regel tweeledig p l a a t s , namelijk voor een korteren of' langoren
termijn . waarbij in de meeste gevaii
[inning voor den
langeren termijn werd o v e r g e g a a n , om.lat de biedingen voordeeliger waren. Over alle kleine middelen gezamenlijk bedraagt
het eindcijfer aai: pachtsom over 1901 f 1 7 8 6 1 6 1 . zijnde f 7 9 760
minder dan (volgen< verbeterde opgaven) over 1900 (verf. bijlade
G G , tabel 1).
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Vim bet in 190n auti pachtsommen verschuldigde bleef'hij het
einde van liet jaar van 5 pachters nog in te vorderen i' 2003
(ongerekend de boeten). Zoowel deze som als liet door den
pachter van het gedistilleerd ter Smnatra's Westkust nog verschuldigde bedrag van f 28(37 over 189'.' (/ie vorig verslag,bis.
129) werden in Januari 1901 aangezuiverd. In mindering van
achterstanden over andere pacht jaren werd in 1900 geïnd f 2893
en bleef' nog te vorderen f 252 516 (verg. bijlage GG, tabel II).
Overtreding van de pachtbepalingeu betreffende de pandhui/.en
kwam gedurende 190<» alleen in de Zuider- eu Oosterafdeeling
van Borneo aan het licht, namelijk cjrie gevallen van overschrijding van het rentetarief', ter zake waarvan veroordeeling tot
geldboeten volgde. Wegens het clandestien uitleenen van kleine
K>mmen tegen pand vonden drie veroordeeliugen plaats (2 ter
Smnatra's Westkust eu I ter Oostkust van Sumatra).

[Nederl. (Oost-) Indië.]

bestond en ook bleef bestaan. Bij de ordonnantie van 1 Maart 1901
(St. n°. 111) is uu dat gedeelte aan den verboden kring onttrokken.
Ten aanzien van de verboden kringen kan overigens nog
worden niedegi deeld dat het voornemen bestaat om de verbodsbepalingen op den invoer, het bezit en den verkoop vau opium
in de Preanger Regentschappen, Bantam en het tot die kringen
behoorend gedeelte der residentie Batavia in zoover los te laten,
dat ia door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen Chineesche
wijken regie-opium verkrijgbaar zal worden gesteld voor Chineezen en inlandsche militairen. Ook daar is het opiumgebruik
onmogelijk geheel tegen te gaan , en de Regeering zal in haar
streven om dat gebruik zooveel mogelijk te keeren sterker staan,
wanneer zij de feiten , die niet voor verandering vatbaar zijn ,
aanneemt en erkent, dan wanneer zij daarvoor de oogen sluit.

Gedurende 1900 werd in de 5 tot het regie-gebied behoorende
gewesten vau Java en Madura in 't geheel gedebiteerd 180 257
thail opium , tegen 199 185 thail in 1899. Evenals tot dusver
steeds het geval was geweest, was Bezoeki weer het eenige
1
gewest waar liet debiet hooger was dan onder de werking van
het pachtstelsel, hetgeen uitsluitend schijnt te moeten worden
toegeschreven aan de betere bestrijding van den opiumsluikhandel
(verg. bis. 130 van het vorig verslag). Dat nog 540 thail meer
werd gesleten dan in 1899 vindt zyne verklaring in den aanleg
van den staatsspoorweg Kalisat—Banjoewangi en de daarmede
gepaard gaande vermeerdering van het aantal Chineesche werkI lieden. Voor de 4 overige gewesten valt eene vrij belangrijke
vermindering vau het debiet te constateeren , waartoe in de eerste
plaats medewerkten de achteruitgang van de koffiecultuur en de
in verband daarmede ingevoerde bezuinigingen op de erfpachtsperceelen , minder goede tabaksoogsten , de neutrale houding van
de regie tegenover het opiumverbruik , zoomede de strengere
handhaving vau het beginsel, dat in de kitten niet anders dan
medegebracht opium mag worden geschoven (zie vorig verslag ,
t. a. p.). Van hoeveel invloed de achteruitgang der koffiecultuur
is geweest kan voor Pasoeroean daaruit blijken , dat 02 pet. van
B . Onurnarlilr middrlra ei inkomsten.
de vermindering in dat gewest voor rekening komt van de koffieondernemingen. Bij deze algemeene oorzaken komen nog de prijsDe opium m/ir, wier werking zich in 1900 bleef bepalen tot de verhooging van het regie-opium in sommige gewesten , plaatresidentiën Soerabaija . Pasoeroean , l'robolinggo, Bezoeki en selijke rampen en . speciaal voor Madura , nog het feit, dat vele
Madura en de afdeeling Lombok der residentie Bali en Lombok, schuivers als contract-koelies naar de buitenbezittingen emiwerd met ingang van 1 Januari 1901 (St. 1900 n°. 204 o) ook greeren. Voor opgaven per maand van de gesleten hoeveelbeden ,
ingevoerd in de gewesten Kediri en Madioen , terwijl haar gebied ook wat betreft de verdeeling van het debiet naar de verschilmet 1 Januari 1902 zal worden uitgestrekt tot Rembang en leude verpakkingseenheden en de 'geldelijke opbrengst, zij verSamarang, wat laatstgenoemd gewest betreft met uitzondering wezen naar bijlage HH.
van de in Soerakarta gelegen enclave Tandoek (St. 1901 n". 229).
In de residentiën Soerabaija . Bezoeki en Madura had met 1
Bij de ordonnantie var. 22 Septemoer 1900 (St. n°. 254) i s , Januari 1900 eene verhooging van de debietpryzen plaats, als
met wijziging van de bepalingen voor de opiumregie (St. 1898 eene eerste poging tot nivelleering der prijzen , zoowel van de
ii°. 277) en van die tegen den invoer, het bezit, het vervoer en verschillende tube-soorten onderling , als van dezelfde eenheden
den verkoop van opium in de verboden kringen (St. 1890 ir. 254), in verschillende streken van eenzelfde gewest. Deze prysverhoobepaald dat opium aangehaald in die kringen , voor zoover zij ging . de ruimere verkrijgbaarstelliug van tube3 van de kleinste
gelegen zijn binnen het regiegebied, zal worden gekeurd door soort C/i matta) en de strenge handhaving van het grondbeginsel
den directeur van de fabriek der opiumregie . met afgifte van om geen tusschenhandel toe te laten tusschen de kithouders en
het verbeurd verklaarde opium aan die fabriek. Aangezien op de verbruikers (verg. vorig verslag , blz. 130) deden voornamelijk
>uinmige plaatsen . vooral op die waar zich groote garnizoenen het debiet van groote tubes afnemen.
bevinden, veel opiumgebruik door vrouwen bleek voor te komen
Het aantal verkoopplaatseu werd vermeerderd met d i e t e K a in de voor mannen be-temde kitten . waardoor de prostitutie met libaroe (Bezoeki) in het tracé van den spoorweg Kalisat—
weinig in de hand werd gewerkt, zijn de op het houden van Banjoewangi.
opiumkitten in liet regiegebied betrekking hebbende artikelen
Het aantal gelicentieerde verbruikplaat.-en (kitten) steeg in
van de reeds vermelde bepalingen in St. 1898 n°. 277 bij ordon- 190'I van 179 tot 188 (door vermeerdering in Soerabaija en Panautie van 17 Januari 1901 (St. n°. 02) aangevuld iu dien zin, soeroean met 15 en vermindering in Probolinggo, Bezoeki en
dat voortaan , doch alleen in geval van noodzakelijkheid , ver- Madura met 0 kitten).
gunning kan worden verleend om ook aan vrouwen gelegenheid
Vergunningeu tot bet koopen en vervoeren van regie-opium
te geven tot het gebruiken van regie-opium in daartoe met toe- tot een maximum van vijf thail, ten behoeve van de opiumstemming van her bestuur opgerichte, uitsluitend voor haar be- verbruikers finder het werkvolk der ver van eene verkoopplaats
stemde en dus niet voor mannen toegankelijke kitten. Van de i gevestigde erfpachtsondernemingen werden er in 1900 43 vergelegenheid is tevens gebruik gemaakt om duidelijker te doen leend (32 in Pasoeroean, 8 in Bezoeki en 3in Soerabaija), tegen
uitkomen, dat in de kitten alleen medegebracht opium mag worden i 58 in 1899 (46 in Pasoeroean , 9 in Bezoeki en 3 in Soerabaija).
geschoven.
Uit Pasoeroean wordt bericht dat de houders van deze ,titipanEen andere maatregel die. evenals de zooeven vermelde, uitslui- licenties ", die oorspronkelijk door de administrateurs der koffietend werd genomen om bestaande toestanden , waarin voorshands onderneruingen werden bezoldigd , zich — ook als een gevolg
feitelijk geen verandering kan worden gebracht, te wetti- van het streven naar bezuiniging op de ondernemingen — die
gen, hetgeen de voorkeur verdient boven oogluikende toelating betaling zagen onthouden, en nu zelf in hun onderhoud moeten
van voortdurende wetsovertreding . betreft het bergdistrict Teng- voorzien.
ger van de tot het regie-gebied behoorende voormalige residentie
De formatie van het vaste depóthouderspersoneel werd met
Probolinggo. Dat district, hetwelk in 1804 (St. ir. 158) tot ver- ingang van 1 December 1900 (St. n'. 301) ten behoeve van de
boden kring werd verklaard, werd in 1882 (St. n . 205) belangrijk residentie Soerabaija uitgebreid met 2 depóthouders (te Soerabaya
uitgebreid , waardoor ook de verboden kring eene vergrooting en Modjokerto), tegen intrekking van de betrekking van depötonderging. terwy'1 het opiumgebruik in het nieuwe gedeelte houder te Pasoeroean , in verband met de samensmelting vau het
In die gewesten buiten Java en Madura, waar het houden
van paudhuizen niet aan pachters maar aan licentiehouders is
toegestaan, werden in 1900 17 zoodanige vergunningen aangevraagd. De licenties zijn onderworpen aan f' 00 zegelrecht. eindigen steeds bij het einde van het jaar van afgifte eu gelden
alleen voor de daarin genoemde plaats.
In een van de betrokken zes gewesten (Mali eu Lombok)
werden in 19"0 geen licenties aangevraagd: over de overige
waren de vergunningen verdeeld als volgt: Uiouw 5 (43 874
beleeningen, waarop f 120 057 werd voorgeschoten): MenadoO
(21 161 en f 92 589): Teruate 2 (4174 en f 7928): Amboina 1
(1370 en f 10 052); Timor 3 (19 357 en f 44 878). ü e rentevoet,
in 1900 bij de gelicentieerde paudhuizen gevolgd , wordt opgegeven per maand te hebben bedragen : in Uiouw 5 a 10, in
Menado 4 a 5 , in Ternate 3 a 4 , in Amboina 8a 6 en op Timor
4 pet.
In de residentie Bali en Lombok werden wegens het clandestien
uitoefenen van het bedrijf van pandhuishouder 2 personen tot
tenarbeidstelling veroordeeld.
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depot aliliiar met dat te Probolinggo , terwijl voorts het depot
te Bezoeki werd verplaatst naar de nieuwe gewestelijke hoofdplaats
Bondowosso, die ook voor liet t r a n s p o r t van opium heter gelegen is.
H e t bij den dienst der opiumregio ingedeeld personeel gaf in
1900 alle reden tot tevredenheid. Er deden zich sleehts twee
gevallen voor van tekorten aan g e l d , en dun nog tot zeer
geringe bedragen.
W a a r het mogelijk bleek weid voortgegaan met beperking van
uitgaven , O. a. door combinatie der betrekkingen van assisteuteollecteur en verkooper, afschaffing van een regiecontroleiir in
1'asoeroeaii , en goedkoopere regeling van het transport. De kosten
voor versterking en — in den Oosthoek — ook die voor betere betaliug van de politie daarentegen bedroegen iets meer dan in 1899.
Het aantal opiumaanhalingen in het regie-gebied van .lava en

tikee , bevattende 221488 thail of Li 843 katti) niet alleen omda
er meer kleine tubes verkocht werden, maar ook omdat gezorgd
moest worden voor dsn DOOdigen voorraad in verband met de
invoering van de regie in .Madioen en Kediri op 1 J a n u a r i 1901.
Verwerkt werden 22 904 katti ruw opium (20 003 Bengaalseh
en 2901 Levantsch) en 1001 katti djitjing (overblijfselen van
gerookt regie-opium) o f ' a a n ruwe grondstof in 't geheel 23 905
katti. Hieruit werd verkregen 14 307 katti tjandoe of 60.1 pet.
I n de jaren 1890, 1897, 1808 en 1899 was het percentage respec-

Bladara, hetwelk in 1&99 104bad_bedragen, beliep in 1900 142

tievelfjk 53.5, 54.2, 58.01 en 59.1. Voor den opkoop van djitjing

(waarvan 11 in de verboden k r i n g e n ) , tot eene gezamenlijke
hoeveelheid van bijna 343 thail (het bereid opium herleid tot net

opgekochte boeveelheid werd bij de boeken der fabriek als ruwe

gewicht in ruwen staat). .Men /.ie daaromtrent de specificatie in
Tabel I I I van bijlage HM. Van de aanhalingen in de afdeeling
Soerabaija had er één betrekking op 3 blikjes, gezamenlijk
bevattende 5.25 thail bereid opium. Dergelijke blikjes waren
reeds eenige malen vanwege de politie door middel van spionnen
i n g e k o c h t , zoodat hier aan georganiseerden invoer van sluikwaar
te denken viel. Vermoed werd dat een met Singapore in betrekking staande hadji althans in één der gevallen betrokken was ,
doch bewijs tegen hem werd niet verkregen. Ook de b.'ide aanhaliugen op het eiland Bawean (verboden k r i n g ) , tot hoeveelheden van 1 katti 3.25 thail en 2 katti 15.20 t h a i l , doen denken
aan het bestaan van eene m a r k t voor smokkelwaar te Soerabaija.
Eene andere aanhaling in de afdeeling Soerabaija betrof eenige
darmen , inhoudende 7 katti 10.80 thail bereid o p i u m , welke
werden aangetroffen bij een van Bandjcrmasiu komenden E u r o peaan. De andere overtreders waren inlanders of Ohineezen.
O m t r e n t de geldelijke uitkomsten der regie op Java en Madura
over 1900 z;j verwezen naar het overzicht der baten en lasten ,
opgenomen sub I I van bijlage H I I . Zooals reeds werd opgem e r k t , ging in 1900 op Java en Madura het debiet van regie*
opium , behalve in Bezoeki, achteruit. I n ' t geheel werd f264925
minder ontvangen dan in 1899 (f 3 4 2 9 440 tegen f 15 094 305).
De lasten aan de eigen exploitatie verbonden (de zelfkosten,
evenals in 1899, stellende op f 1,75per thail) beliepen f 9 2 9 8 3 3 ,
zoodat eene netto winst werd verkregen van f 2 499 G07, tegen
f 2 0 8 9 8 6 9 in 1899.
Op Lombok , ') waar zich , evenals op J a v a en Madura , het
verschijnsel voordeed dat de verkoop van groote tubes verminderde , tegen vermeerdering van dien der kleine , was het debiet
in A p r i l , Mei en J u n i 1900 bijzonder laag — waarschijnlijk
een gevolg van den sluikhandel — doch sedert steeg bet geregeld. In December, toen zonder eenigen grond het gerucht
werd verspreid dat met 1 J a n u a r i 1901 de prijs van het opium
zou worden verhoogd, klom het debiet zelfs tot boven de 5<»thail
per d a g , omdat de schuivers zich n o g tijdig van zoo groot
mogelijke voorraden wenscliten te voorzien. Hoewel het debiet
in 't geheel met 333 thail achteruitging (15 9(39 in 1900, tegen
16302 in 1899), w a s , als gevolg van de in 1899 plaats gehad
hebbende prijsverhoofiing , de bruto opbrengst toch t 50lij hooger
dan in gemeld j a a r (f 54 840 tegen f 49824). Xa aftrek van de
o n k o s t e n , ad f 3 7 1 4 5 , bleef f 17095 als netto winst o v e r ,
tegen f 10 954 in 1899.
Licentiën voor het vervoer van meer dan één thail regie-opium
tot een maximum van 5 thail naar nederzettingen van vrecindelingen buiten Ampenan en Laboean Hadji (zie hlz. bil van het
vorig verslage werden in 1900 niet uitgereikt. Wel werd door
den verkooper van Laboean Hadji 157 thail (in 1899 ruim 30O
thail) verkocht aan lieden van buiten die p l a a t s , doch deze
namen bet mede bij hoeveelheden van minder dan één thail.
In 1900 werd op Lombok in 59 aanhalingen eene hoeveelheid
(herleid tot het gewicht in ruwen staat) van ruim 145 thail
opium verbeurd verklaard (tegen circa 8-"> thail in 56 aanhalingen
in 1899), waarvan ruim 112 thail betrekking bleek te hebben
op regie-opium (bij 49 van de 59 aanhalingen).
Door de voorloopige gouvernement-fabriek nabij Batavia voor
') in ili'zi' afdeeling der residentie Rali en Lombok, il • neniiie «treekder
bnitenbezittingi u «raar de opinm rvgia t"t dua*ei werkt, is zij bepi-rkt t"t
dn daartoe aangewezen nederzettingen van rreenuWinjen, terwijl aan de
inheeinscbe bevolking (Ballen en öa*saka) alle besil en vervoer raa ojiium
ot daarmede vermengde taken rerbodea il (verg. 8 t IJJU7 n". 17).
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen

1901—1902.

de bereiding en verpakking van opium werden in 1900 gevuld
en voor verzending gereed gemaakt 12 00(5 025 tubes tjandoe en
18 793 200 gelengs t i k e e , te samen bevattende 229 952 thail ol
14 372 katti bereid opium. Deze cijfers zyn zooveel hooger dan

die voor 1899 (9 55;i 05n tubes tjandoe en 10 982 000 gelengs

werd in .900 uitgegeven f 1 2 0 0 4 1 , tegen f 1 8 7 8 1 9 in 1899.' De
g r o m b t o f ingenomen tegen eene waarde van f 10 744, zij mie 8.9 pet.
van hetgeen daarvoor werd uitgegeven , alzoo weder een gunstiger
percentage dan in 1899, toen het 7.4 bedroeg (in 1898 5.8).
De in liet vorig verslag uitgesproken verwachting d a t men met
de nieuwe fabriek tegen het einde van 1900 gereed zou zijn .
werd niet vervuld. Verschillende ooi-zaken werkten daartoe samen:
vertraagde ontvangst uit E u r o p a van verschillende machinedeeleu,
het breken van een der k r a c h t leverende machines en voorts
de omstandigheid, d a t , toen het zich liet aanzien dat de
nieuwe fabriek toch niet tijdig gereed zou komen voor den a a n maak van den voor Kediri en Madioen benoodigden v o o r r a a d .
alles in het werk moest worden gesteld om te zorgen dat de
oude fabriek in staat zou zijn om af te leveren hetgeen meer
benoodigd was dan tot dusver, / i j is hiertoe in staat g e b l e k e n ,
doch bereikte daarmede ook de uiterste grenzen van hare capaciteit. Eerst in April 1901 kon het bedrijf voor een deel naar
de nieuwe fabriek worden o v e r g e b r a c h t , waarna einde J u n i de
oude proeffabriek geheel werd verlaten.
Het reeds op 1 December 1900 in functie getreden personeel
voor den dienst der met 1 J a n u a r i 1901 in Kediri en Madioen
ingevoerde regie bestaat respeetievelndv uit 3 en 1 Europeesche
depóthouders (te K e d i r i , ï o e l o e n g Agoeng en Xgandjoek in
Kediri en te Madioen), 4 en 5 inlaudsche assistent-collecteurs,
die t e . e u s als mantri-verkooper fungeeren , benevens 130 en 75
mantri's voor den verkoop. H e t aantal verkoopplaatsen is voor
Kediri op 134 en voor Madioen op S0 bepaald . of 12 en 10 meer
dan er vanwege den pachter geopend waren. Ter versterking van
de politie w e r d e n , met i n t r e k k i n g van het tot dusver tijdelijk
toegestaan personeel der o p i u m r e e h e r c h e , aangesteld voor Kediri
2 Europeesche schouten (te Kediri en B l i t a r ) , 1 Europeesche
opziener voor de politie (te K e r t o s o n o ) , 21 inlaudsche mantri's
en 47 oppassers (waarvan 29 b e r e d e n ) , en voor Madioen 1 Euro*
peesche schout (te .Madioen), 20 mantri's en 82 oppassers (waarvan 35 bereden). Bovendien werden den residenten globale k r e dieten verleend voor betaling van Europeesch en inlandsen
hulppersoneel en voor het doen van uitgaven in liet belang der
bestrijding van den sluikhandel.
De invoering van de r e g i e , waarbij van de zijde der afgetreden pachters alle medewerking werd ondervonden . had zonder
moeielijkheden plaats. l)e debietprijzen zijn ongeveer gelijkaan
die welke onder de pacht werden betaald . alleen i< er meer
regelmaat in gebracht en is voor Kediri de prijs der tikee veihoogd tot den voor het geheele regiegebied geldenden nniform*
p r y s , waarbij in het oog moet worden gehouden dat de tikeegelengs der regie ' t matta zuivere tjandoe b e v a t t e n , terwijl de
pachter 380 a 400 gelengs uit één thail m a a k t e , en voor de
bereiding van tikee bet opium met andere stoffen vermengde.
Door den pachter werd b y n a uitsluitend tikee verkrijgbaar gesteld : hij dwong zoodoende d" schuivers om zijn interieur product
te koopen. Xa de invoering der regie is het evenwel gebleken
dat velen er de voorkeur aan geven zelf h u n n e tikee te bereiden,
waardoor de verkoop daarvan , bij vroeger vergeleken, aan/ieiilijk
is achteruitgegaan.

Behalve in Januari 1901 in beide gewesten en in Mei alleen
in Madioen. werd door de regie steeds minder opium gesleten
dan door den pachter. De toegenomen verkoop in J a n u a r i laat
zicli voor een deel verklaren uit de omstandigheid . dat in die
maaiid het einde van de vasten viel . hetgeen in 1900 in f e brnari plaats had. Gedurende het 1ste halfjaar 1901 werd in 't
geheel gesleten in Kediri 49322 en in Madioen 21117 t h a i l ,
met eene bruto ontvangst van t 1 019052 en t 173073, terwijl
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de verkoop ouder het paclitstelsel gedurende het 1ste semester
van 1900 bedroeg in Kediri .",0708 en in Madioen 24868 thail ,
met eene opbrengst van f' 1 034 400 en f 472 868.

op zout in de residentie Oostkust van Snmatra *), en voorts de
heffing, van 1 Januari 1900 af, van invoerrecht van opium in
datzelfde gewest (zie St. 1898 n°. 132) en van gedistilleerd in de

de residentie Zolder* en Oosterafdeeling van Borneo helioorende
landschappen Koetei, Sambulioeng , Goenoeng Tuboer, Boeloen-

men , waarbij ook reeds is vermeld de opbrengst over de eerste zes
maanden van 1901, vergeleken niet het eerste semester van 1900.

Minahassa (residentie Menado) (zie St. 1898 n°. 120).
Na bütelling van nagevorderd recht en na aftrek van terugIn- en uitvoerrechten. De onderhandelingen over do overneming betalingen
, beliep het totaal van het in 189!» en lilOO ontvangene
door het Gouvernement van net recht tot tolheffing in de tot aan invoerrecht,
uitvoerrecht en pukhuishuur onderstaande somgau, Pasir, Tsnah Boemboe, Petagan Koesan en Kotta Waringin,
voor welke overneming de begrotingswetgever de middelen

reedi heeft toegestaan (zie rong verslag, blz. 181) liepen ten

einde (verg. blz. 82), zoodat de inlijving dier Landschappen bij
het tolgebied nog slechts wacht op liet gereedkomen van de
noodige etablissementen, waarvoor de projecten reeds zijn goedgekeurd en fondsen beschikbaar zijn gesteld.

De voorbereiding in Indië van de reentenheffing in liet oostelijk

deel van den Archipel , waartoe in beginsel werd besloten bij de
wet van 30 December 1809 (Ned. St. n". 292, St. 1900 n". 8),
vorderde in die mate, dat met die heffing een aanvang kan
worden gemaakt in het nog niet bij het tolgebied ingelijfde
gedeelte der residentie Ternate en onderhoorigheden, zoomede
in de residentiën Amboina en Timor en onderhoorigheden. Voorstellen dienaangaande zullen eerlang do Staten-Generaal bereiken.
Van de bij de wet van 30 December 1899 (Ned. St. n". 293,
St. 1900 n". 10) geopende gelegenheid om uitvoerrecht van boschproducten te heffen in de in art. 1 der tariefwet genoemde gewesten buiten Java en Madura is bij de ordonnantie van 8 Januari
1901 (St. n". 20), niet ingang van 15 Februari d. a. v.. gebruik
gemaakt ten aanzien van de gewesten Sumatra's Westkust,
Benkoelen, Lauipongsche Districten, Palembang, Banka en
onderhoorigheden , Billiton en Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo , terwijl diezelfde heffing voor de Westerafdeeling van
Borneo is vastgesteld ingevolge art. 6 der tariefwet. Omtrent de
wijze van toepassing van die heffing op het verkeer tusschen de
verschillende deelen van Nederlandscli-Indié' werd eene regeling
getroffen bij St. 1901 n". 21. Tevens ondergingen de tarieven
van uitvoerrechten voor de afdeeling Indragiri van de residentie
Riouw en onderhoorigheden en voor de residentie Oostkust van
Snmatra eene herziening ten opzichte van het uitvoerrecht van
getah en sago (St. 1901 n° s . 50 en 57).
In een aantal gewesten werden in verband met het toenemend
handelsverkeer of ter betere verzekering van de rechtenheffing
nieuwe tolkantoren geopend en andere verplaatst, of werd het
personeel uitgebreid. Men zie daaromtrent St. 1900 n üs . 267 en
268 (Madura). 304 en 305 (Riouw en onderhoorigheden), 1901
n°*. 2 en 3 (Menado). 134 en 135 (Lauipongsche Districten),
137 (Oostkust van Snmatra), 36, 190, 191 en 249 (Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo). Voorts werd , met het oog op de
groote beteekenis van de plaatsen Kroë en Biutoehan (residentie
Benkoelen) als uitvoerhavens van boschproducten , in Maart 1901
(St. n"\ 150 eu 151) de haven van Kroë voor den algemeenen
handel opengesteld en opgenomen onder de havens voor algeïneenen invoer en algemeenen uitvoer, terwijl te Bintoehan
een tolkantoor werd gevestigd.
In de afdeeling Groot-Atjeh (uitgezonderd bet eiland Wé) en
in de afdeeling Gorontalo met de landschappen aan deTominiboebt (Menado) en het landschap Banggaai (Ternate), waarde
gouvernements-tolheffing in den loop van 1899 was ingevoerd
(respectievelijk op 1 April ') en 1 Juli), waren de geldelijke
gevolgen in 190U voor 't eerst over een vol jaar na te gaan.
Terwijl over 1809 de tolontvangsten in die streken aan in- en
uitvoerrecht gezamenlijk hadden bedragen f 118 027, werd in
1900 f 182 340 ontvangen, derhalve f 64 313 meer. Voor GrootAtjeh alleen waren de cijfers respectievelijk f102 445 en f 139 206.
In het overig gouvernements-tolgebied werd in 1900 aan in-en
uitvoerrecht gezamenlijk geheven f 11 '899 674 (f 540 78S meer
dan in 1899), waarvan op Java en Madura alleen f 8 580 832
(f224 726 meer dan in 1800). Tot de vermeerdering van de ontvangsten in de buitenbezittingen droegen voornamelijk bij het
met ingang van 1 Maart 1900 (St. n°. 78) verhoogde invoerrecht

Invoerrecht .
ritvocrreclit
PakhuUhuur

.
.
.

.

.

.

.

1S99.
f 10 t o l r,97
1 4I>1 S l i
43 738

1000.
f 10(1(14 788
1 1*1 893
4!)il)i

isie halfjaar
19(10.
f 5 i40 588
837 9JI
24 58:!

late halfjaar
1901.
f 4 970 140
705 310
IS l i l

t' 11 508 437

f' I I 109 913

f 6 103 091

f 5 709 509

Voor elk kantoor van ontvangst in het bijzonder zijn de cijfers
over 1900 vermeld in tabel I van bijlage JJ , terwijl uit een
ander overzicht van diezelfde tabel blijkt hoeveel de voornaamste
der bij invoer of uitvoer belaste artikelen , zoowel in genoemd
jaar als in 1899, aan recht opbrachten.
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten hadden in 1900 99 bekeuringen plaats (alle , op 2 na , bij onderhandsche schikking beëindigd), tegen 123 in 1899.
Accijnzen. De bedragen welke de in een grooter of kleiner
gedeelte van het gouverneineiits-tolgebied geheven accijnzen,
zoowel in de eerste helft van 1901 als in de jaren 1899 en 1900
in 's lands kas deden vloeien, blijken uit onderstaande opgaaf
(voor 1900 zij bovendien verwezen naar tabel I van bijlage J J ) :
1899.

1900.

Accijns o]) inlandsch

ediatllleerd. . . .

Accijns op t a b a k . .
„
„ petroleum.
„
, lucifers. .

f

183
39
3 951
1 492

lste halfjaar 1ste halfjaar
1900.
1901.

853
497
864
421

170 015
35 220
4 093 945
1 982 048

77 319
22 254
1 891915
1 046 336

.667 635

f G 287 228

f 3 037 824

f

73 892
21 728
1 907 407
689 916

f 2 692 943

Tot de belangrijke stijging in de opbrengst van den petroleumen den lucifer-accijns droeg voor een deel bij dat die belastingen
in Groot-Atjeh (ongerekend het eiland Wé) eu in Gorontalo met
de landschappen aan de Tomini-bocht (Menado) en Banggaai
(Ternate) in 1000 voor liet eerst over een vol jaar werden geheven (verg. blz. 132/188 van het vorig verslag), terwijl, wat
den lucifer-accijns betreft, de hoogere opbrengst ook moet worden toegeschreven aan het feit dat, in verband met de bestaande
plannen om verandering te brengen in den maatstaf van heffing
van den accijns, in 11*00 buitengewoon groote hoeveelheden
lucifers werden ingevoerd. Ten vervolge op het op blz. 133 van
het vorig verslag omtrent die plannen medegedeelde kan thans
worden gemeld , dat het voornemen bestaat om de ordonnantie
van 10 Januari 1900 (!St. n°. 17) in te trekken , en den maatstaf
van den lucifer-accijns nader zoodanig te wijzigen , dat rekening
gehouden wordt met het aantal lucifers per doosje en tevens
met het aantal koppen waarvan de lucifers zijn voorzien.
Bij de itetroleumraffinaderij te Moeara Pladjoe (Palembang),
waarbij reeds in 1900 tijdelijk een douane-ambtenaar was gedetacheerd (zie t. a. p.), werd in April 1901, eveneens nog op
tijdelijken voet, in het belang van het accijns-toezicht een
verificateur geplaatst.
Ter zake van overtreding van de accijnsbepalingen betreffende
het inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers werden
in 1900 185 bekeuringen gedaan, tegen 154in 1899. Van de 185
bekeuringen in 1900 werd 1 buiten gevolg gelaten , werden 183
aan het oordeel des rechters overgelaten en werd 1 bij onderhaudsche schikking beëindigd.
IIawn- en ankeragegelden, zoomede. wat betreft de haven
Tandjong Priok ( B a t a v i a ) , loodt- en kaaigelden en vergoeding voor
/iel gebruik eau de electriscfie verlichting in de gouvernementt-optlag'

lokalen, en wat aangaat de Eiiuna-haven (l'adang), loodt' en
tleigergelden. De ontvangsten wegens deze middelen over 1900 en

'> D'1 invoerlngi-ordonnantie voor Atjeh (St. 1899 n°. 74, aangevuld bfl
St. 1901 n°. 7:;> maakte eene uitzondering vi.or de artikelen „gedistilleerd"
°) Aan het voornemen om ook na uit. Maart 1901 de vrijstelling; van
en „opium", waarvan eer-t met ingang van 1 Januari 1901 invoerrecht zou invoerrecht van het langs het tolkantoor Bagaa Api Api voor verbruik binnen
ivor.ien geheven (verg. bl<. 132 van liet vorig v.nlag). Wat opium betreft het gebied der zoutpacht in de afdeeling Benakalia ingevoerde zout nog op
ia sedert aanli iding gevo»d( n om de vrijstelling tot een nader te bepalen

datum te mlengen ifit. 1900 n°. 299).

tjjdeljiktn voet te verleng' u izie de noot op blz. 132 «an het vorig verlag)
is sedert gevolg gegeven (St. 1900 vf. 320;.
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het lste halfjaar 1001 , vergeleken niet hetgeen in 1890 en het
l s t e halfjaar 1000 werd g e ï n d , blijken uit de volgende opgaaf:
H a v e n , en ankerage j . I a v a en M a l u r a .
gelden
I liuitenhezittingen
Lu " l s - on Unni<^elilen l« T t n d j o n g l'iiok
'l.oods-en ateigergelde» te Kininahaven
Vergoeding voor het gebruik van Mc
elcctruclie verlichting in ue o p t l t j
lokalen te Tamljong 1'iiok . . . .

IMI I.
1' 278 300
87 427
100 610
20 873

1900.
f' jOr, 161
09118
11 i 151
31375

1 snö

2295

I8teha'f- l s t e hull'jaar 1000. jaar 1901.
f H O til f IIOO'll
47SHI
10 IM
SO 7«7
T>'.| : , i ' ,
l i 1«7
11 SsO
I 193

I -J05

Hoeveel onder de vernielde sommen over 1S90 en 1000 alleen
aan loodsgelden begrepen is , blijkt uit het over/.ieht op blz. 57.
Pêrtoneele belasting. De verordening op de heffing van deze
belasting (St. 1878 n . 340), waarvan de invoering voor de afdeeLing Lombok der residentie Bali en Lombok in 1895 (St. n". 100)
was uitgesteld , doeh sedert (St. 1807 n . 274) reeds was toegepast
op de vreemde oosterlingen in die afdeeling, werd met i n g a n g
van 1 Januari 1001 (St. n". 100) ook van kracht verklaard voor
de Europeanen. Van dien datum af werkt eins de belasting in
geheel Xederlandsch-Indië, met uitzondering van het gewest
Atjeh en onderhoorigheden , terwijl nog zijn vrijgesteld de
vreemde oosterlingen in de residentiën Kiouw en onderhoorigheden en Westerafdeeling van Borneo.
Over 1000 werden in het geheel aangeslagen 16337 Europeanen
en 32 202 vreemde oosterlingen (30 minder en 618 meer dan in
1890), wier a a n s l a g , na aftrek van de toegestane verminderingen . bedroeg voor de eersten f 547 680 en voor de anderen
f 383 7 1 1 , tegen f 547 704 en f 3 7 8 091 (volgens verbeterde opgaven) over 1809. De stijging van de cijfers voor vreemde oosterlingen is in hoofdzaak een gevolg van de omstandigheid , dat
in 19u0 ook in de Zuider- en Oosterafdeeling van borneo deze
categorie van ingezetenen aan de belasting onderworpen werd
(verg. blz. 133 van het vorig verslag). Voor elk gewest in het
bijzonder blijken de uitkomsten der belasting over beide jaren
uit bijlage J J , sub I I .
In 1900 kwamen slechts 8 doleantiê'n i n . tegen 17 in 1899.
Afzonderlijk voor Java en .Madura en voor de buitenbezit*
tingen beliepen de aanslag en het geïnd bedrag als v o l g t :

Af:

wegens toegestane v e i m i n d e -

Alzoo werkelijk te heffen . .
Bovendien verschuldigd aan s c h a t tingskosten . voor zooveel zij den
angeslageneu in rekening waren

1899.
1900.
(Verbeterde opgaven.) (Voorloopige opgaven )
J a v a en Buitenbe- J a v a en
i: nteubci ttingen. i
ziltingen. Madura
Madura.
f 799 820 t 180 010 1' 793 398 f 199 482
12 330

48 582

f 752 5U5

t' 17128''

t 711810

7 1 70

378

f TSBMI

f 171 f,:. 8

f 752 585

f

INT 1137

t' I M »:«

:

t' 751 112

:

191 945

Derhalve in het geheel donr de aangeslogenen verschuldigd
. . . .
Gein 1 b e d r a g a) .

12 908

17 321

.

173 B i l

f

180 571

403

7 709

a) Onder het geïnd b e d r a g is hier. en bij ander.' hierin te vermelden bela-tin
g e n , niet alleen begrepen wat op den aanslag van hetzelfde jaar is o n t v a n g e n .
maar ook w a t van den achterstand over vorige jaren is aangezuiverd (wat de
persnneele belasting betreft, ook hetgeen g e s t u i t is wegens te verhalen kosten van
s c h a t t i n g ) , zoomede de boeten w e g e n s te late betaling, terwijl d a a r e n t e g e n ,
ingevolge art. 20 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht h e t g e e n , ten
gevolge van verkeerden aanslag over het behandelde of over eenig vorig j a a r ,
dan wel uit anderen hoofde , aan belanghebbenden is terugbetaald.

Patentrecht.
W e g e n s aanslag van de patentplichtige bedrijven,
enz. van Europeanen en met dezen gelijkgestelden was in Indië
over 1000 te heffen , na aftrek van de toegestane verminderingen , f 1 090 674 , tegen f 1 060 6:58 (volgens verbeterde opgaven)
over 1899. Uit het volgende overzicht blijkt hoeveel .lava en
Madura en hoeveel de buitenbezittingen in die bedragen deelden ,
e n hoeveel in elk der beide jaren aan pateutrecht geïnd werd
(voor opgaven nopens den aanslag per gewest en nopens het
cijfer der aangeslagenen zie sub I I I van bijlage J J ) .
1899.
(Verbeterde opgaven.)
J a v a en
Buttenbe*

1900.
(Voorloopigc opgaven.)

M.uluia.
f 836 669

Java en

Bnltenbé*

Madura.
1 BM 399

zittingen.
1 301 790

Bittingen.
1 186 782

Af:
wegens toegestane
vermindering! n . . .

40169

•-'1 G44

35 5C1

24 954

A I z o o w e r k e l i j k te belten

I 791', ;,(i()

t JC>4 138

f 822 838

276 886

G e ï n d b e d r a g (zie noot a bij
h e t v o o r g a a n d e overzicht)

f 790 087

f ( 6 6 854

f 815 803

f 220 9 2 5
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Over het met uit. April 1001 geëindigde Nederlandsche belastingjaar 1000/1901 kwam bovendien aan de Indische geldmiddelen ten goede een bedrag van f 382035.3:'.'' (tegen f 340 152,08
over 1890/1000), en zulks als uitkeering ingevolge de wet \;ui
0 April 1807 (Ned. St. n°. 8 1 , St. n°. 150) uit hetgeen hier te
lande wegens belasting op beilrijfs- en andere inkomsten ontvangen wordt van in Indië w e r k e n d e , maar in Nederland 'gevestigde vennootschappen of vereenigingen (uitgezonderd v r zekerings maat schappij e n).
Gedurende 1900 werden in Indië met betrekking tot den aauslag in het patentrecht 39 doleautiën ingediend , tegen 11 in 1899.
Verponding en daarmede overeenkomende heffingen. Met 1 J a n u a r i
1000 ving voor J a v a en Madura een nieuwe vijfjarige termijn
aan voor den aanslag in de verponding, welke aanslag voor het
eerst mede betrekking had op de gewesten Djokjokarta en Soera- '
karta (verg. blz. 184 van het vorig verslag). Opgaven nopens
het getal aangeslagenen en het bedrag van den nieuwen aanslag ,
afzonderlijk voor Europeanen, (Jhineezen , andere vreemde oosterlingen en inlanders zijn opgenomen in tabel IV, sub n van bijlage
J J . Die opgaven zün evenwel nog slechts van voorloopigen aard ,
daar in een aantal gewesten de aanslag van verscheidene erfpachtsperceelen nog niet had plaats gehad , in welke gevallen de
cijfers voor den afgeloopen termijn zijn behouden.
In het geheel was op en buiten Java aan verponding te heffen
f 2 235 3 8 2 , tegen f 2128 056 (volgeus verbeterde opgaven) over
1899: voor eene specificatie van deze totalen zie sub h van tabel
I V van bijlage J J . Geïnd werd ter zake van deze belasting,
met inbegrip van het aangezuiverde over vorige jaren en van
b o e t e n , in 1899 f 2 212 129 en in 1900 f 1 621 010.
Ten einde de tijdvakken voor de vijfjarige vaststelling der
verpondingswaarde in de buitenbezittingen voortaan te doen
samenvallen met die op Java en M a d u r a , is bij ordonnantie van
12 J u l i 1901 (St. n°. 256) bepaald . dat d e op 1 J a n u a r i 1902
aanvangende t e r m i j n , waarvoor in de buitenbezittingen de aanslag zal worden vastgesteld, in stede van uit vijf, slechts uit
drie jaren zal bestaan. De belastingschuldigen werden bij gouv.
besluit van 7 September 1000 n°. 1 (St n°. 248) in de gelegenheid
gesteld van 1 J a n u a r i 1901 af tot uit. April d. a. Y. h u n n e bezwaren in te brengen tegen den bestaanden aanslag.
De voorgenomen invoering van eene speciale belasting op
de onroerende goederen , die bezeten worden krachtens een titel
van het voormalige Britsche G o u v e r n e m e n t , doch waarvan geen
bewijzen van eigendom of van een ander zakelijk recht zijn opgemaakt (zie vorig verslag, blz. 134) had op 1 J a n u a r i 1001
plaats (St. n°». 132 en 133). De belasting bedraagt één percent
van de w a a r d e , welke waarde telkens voor een tijdvak van vijf
jaren (voor de eerste maal echter voor een tijdvak van vier j a r e n ,
ten einde ook voor die belasting den termijn van aanslag met
dien van de verponding te doen samenvallen) wordt vastgesteld
door de algemeene verpondingscoinmissie te Batavia. Zoowel
voor gebouwen als voor andere goederen wordt die waarde op
dezelfde wijze bepaald als de verpondingswaarde van onroerende
goederen , waarvan eigendomsbewijzen bestaan. Daarentegen kon
nog niet worden overgegaan tot de invoering van de t. a. p .
b e s p r o k e n , met de verponding overeenkomende belastiug ter
zake van door niet-inlanders zonder ingeschreven wettigen titel
geoccupeerde erven , gelegen op het particuliere land Bloeboer
(residentie Batavia).
W e g e n s de belasting waaraan de specerijperken op de Banda*
eilanden zijn onderworpen was in 1000 verschuldigd f 5 1 3 6 0 ,
tegen f 52 723 in 1800. De lagere opbrengst i s , evenals in de
laatste j a r e n steeds het geval was , ook t h a n s weder toe te s e h r g ven aan den a c h t e r u i t g a n g van de noten* en nagelcoltuur op
deze eilanden en de daling van de pryzen van het product.
Bedrijftbetaiting. Terwijl in 1S09. volgens de t h a n s verkregen
vollediger gegevens , de aanslag op Java en Madura had bedragen
f 2 3 9 0 0 7 1 en in de gewesten daarbuiten f 806 146, kwam de
aanslag over 1900 te staan op respectievelijk f 2 4 6 1 1 7 2 en
f 843 645. Op J a v a werd tot die vermeerdering het meest bijgedragen • door de residentie B a t a v i a , in welk gewest sedert 1
J a n u a r i 1000 alle inlanders aan de bedrijfsbelasting zijn onderworpen. Het aantal inlandsche belastingschuldigen steeg in dat
gewest van 13114 tot 4 1 0 4 6 , terwijl hun a a n s l a g klom van
f 42 280 tot f 70 555. De hoogere aanslag in de buitenbezittingen
komt ook t h a n s weder hoofdzakelijk voor r e k e n i n g van Palembang en van de Oostkust vau Sumatra . in welke gewesten de
aanslag respectievelijk met f 10 280 en f 12 071 steeg. Men zie
overigens tabel V van bijlage J J .
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Onderstaand overzicht doet de in 1899 en 1900 geïnde bedragen kennen.

i u i l w over 1300 . .

Java
PII MaJur».
f l m iU

Buit«nbeijttingen.
t
IM6»»

f

()]. dien :i:i!islii<r werd
m l'JOO betaald . .

f

f

f' 3 02T iOI

Aan aebtcnitend over
voriffo jaren en boeten
werd bovendien l»o—
taald

2 3Tv Ui

2 i 3H

8*8788

Totall
180*811

181 l'.ifl

iiu 5:n

Totaal i» lOOOjyeind z:e
noot e op de vorige b!».).

f

2 107 81.i

f

^20 981

1 8 Ml 798

In 1899 werd gvlnd (volgene verbeterde op>
gaven)

f

I 305 387

f

005 018

f

3 000 105

Belasting «/' het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens
op .lava en M a d u r a , en slaehthelasting run buffels en runderen in
de Lampongsche Districten. De uitvoering van de eerst sedert
1 J a n u a r i 1899 werkende ordonnantie regelende de heffing van
de slacbtbelasting op .lava en .Madura (Sr. 1898 u".848) bracht
enkele gebreken van de daarin vervatte bepalingen aan bet licht,
waaraan bij ordonnantie van 12 Februari 1901 (St. n". 88) is
tegemoetgekomen. In 1900 werd uit hoofde van die belasting
in eenige gewesten meer (in totaal f 70 945) en in andere minder
(in totaal t S7 450) ontvangen dan in 1899, zonder dat voor de
stijging of daling bijzondere redenen k u n n e n worden opgegeven.
De totaal inkomsten liepen terug van f 1 8 1 3 7 7 7 tot f 1 8 0 3 2 6 6
(zie de gespecificeerde opgaven in tabel VI van bijlage J J ) .
liet aantal overtredingen wegens het slachten zonder vergun*
ning bedroeg in 1900 687 met 736 beklaagden , tegen 719 met

741 beklaagden in 1899.
De belasting op het slachten van buffels en r u n d e r e n in de
Lampongsche D i s t r i c t e n , die in 1899 f 1248 afwierp, bracht in

1900 f4371 op (alles zonder aftrek van eollecteloon). Er werden
twee overtredingen van de bepalingen betreffende deze belasting
geconstateerd , tegen een in 1899.
De belasting «\i hel slachten run varkens op .lava en Madura ,
die sedert 1 J a n u a r i 1900 ook werkt in de afdeeling Tassik*
malaija der residentie Preanger Regentschappen (zie vorig verslag,
blz 135) . bracht in dat j a a r f 782 's niaands meer op dan in
1899, terwijl de maandelijksche ontvangst f 3864 booger was dan
de gemiddelde opbrengst onder de pacht.
Bet aantal overtredingen bedroeg 3 0 , tegen 29 in 1899.
l i e t t a. p. bedoelde onderzoek naar de oorzaak van de miuder bevredigende opbrengst der belasting in de residentie Batavia
— ten opzichte van welk gewest in l'.'OO echter eene n i e t on be*
langru'ke stijging valt te constateeren — was op het tijdstip van
afsluiting van dit verslag nog niet afgeloopen.
Belasting op rijtuigen van inlanders (enkel in de gouvemements*
landen van .lava). Ten aanzien van deze belasting kan opnieuw
op eene stijging van het bedrag van den aanslag worden gewezen. Tegenover «'ene niet noemenswaardige daling (f 2o8) in
de gewesten Tagal en Banjoemas, stond eene verhooging met
f 12699 in de overige. Het totaal van den aanslag bedroeg
t 3 0 4 1 3 0 , tegen f 2 9 1 GG8 (verbeterde opgaaf) in 1899. Geïnd
werd (zie noot a op de vorige blz.) f319112, tegen f290465 in 1899.
Hij ordonnantie van 29 J a n u a r i 1901 (St. n . 77) werden, ter
voorziening in de daaraan geldeken behoefte, ook voor de/.e belastiug aanslagbiljetten in het leven geroepen. Tevens werd de
mogelijkheid geopend om in gevallen . dat aanvragen om vermindering van belasting door bijzondere omstandigheden te laat
worden ingediend . daarop alsnog gunstig te beschikken.
Van de aan dokters-djawa verleende gedeeltelijke vrijstelling
van de/e belasting (St 1901 n .231) werd reeds melding gemaakt
op blz. 82.
Zegelrecht. Aan zegelrecht werd in 1900 ontvangen f 1 357 978
(f 1070451 op Java en Madura en f 287
m de buitenbezitt i n g e n ) , tegen (volgens verbeterde opgaven) f' 1 807 347 in 1899
(f 1 081 218 voor Java en Madura en f 276129 voor de buiten*
bezittingen).
Volgens de lijst der vrijstellingen , beboorende bij de ordon-

[ N e d e r l . (Oost-) I n d i ë . ]
uantie tot regeling der zegelbelasting (St. 1885 n*. 181) zijn van
zegelrecht vrijgesteld de origineelen , afschriften of uittreksels
van geschriften der R e g e e r i n g , van landsdienaren of van colleges
op openbaar gezag ingesteld (andere dan r e c h t e r s , rechterlijke
colleges en hunne griffiers), maar waren van die vrijstelling
o. a. uitgezonderd de s t u k k e n , die worden uitgereikt aan landsdienaren in hun persoonlijk belang en aan bijzondere personen
of aan niet op openbaar gezag ingestelde colleges in elk geval.
1 'it een oogpunt van billijkheid is bij ordonnantie van 2 Juli
1901 (St. n°. 244) de uitzondering op de vrijstelling van zegelrecht voor bijzondere personen en niet op openbaar gezag ingestelde colleges beperkt tot het g e v a l , waarin zij voor landt*
dienaren is beperkt.
Recht nji de openbare verkoopingen. Hij de landsvendukantoren
(vendukantoren der 1ste klasse) werd in 1900 omgezet aan voor
particuliere rekening verkochte goederen f 0 705 418 en aan
voor gouvernenientsrekening verkochte goederen en producten
f 4 974 931 (in 1899 respectievelijk f ' 6 731050 — verbeterde
opgaaf — en f 4 3 2 8 785) en te dier zake aan recht geheven
f 371 5 8 8 , l a t e n d e , na aftrek van de kosten der kantoren , eene
winst van f 1 9 9 5 9 0 (over 1899 bracht dit recht onzuiver f 3 8 1 3 0 3
en zuiver f'206 200 op).
Hij de vendukantoren der 2de klasse (die welker beheer eene
bijbetrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1900: bij de door
notarissen beheerde kantoren f 3 184107 en bij die onder beheer
van gewestelijke secretarissen of besturende ambtenaren f'2875759,
te zamen dus f (5 059 8 0 0 , welke sommen over 1899 bedroegen
f 2967 994 + f' 2 804 «50 = f 5 772 850. Aan voor gouvernementsrekening verkochte goederen . enz. was onder den omzet
der kantoren 2de klasse begrepen f 232 445 (in 1899 f384 457).
Als aandeel van het Gouvernement in de inkomsten der vendukantoren 2de klasse werd in 1900 geïnd : ter zake van de door
notarissen beheerde f 9 8 6 1 2 en ter zake van de overige f 8 9 792,
te zamen derhalve f 188 404 (in 189') respectievelijk f 89 740 en
f 85 2 0 3 , of te zamen f 1 7 5 003). De zuivere opbrengst voor den
lande van alle vendukantoren kwam alzoo in 1900 te staan op
f 387 994 (in 1899 f 381 203).
Bij het einde des jaars hadden de landsvendukantoren aan
achterstallige (meer dan 12 maanden openstaande) debetposten
nog in te vorderen f 48 1 3 3 , tegen f 48 1 SI op uit. 1899.
Van de in verband met de reorganisatie van het binnenlandsch
bestuur op J a v a en Madura bij St. 1901 n ' . 136 en de gouv.
besluiten van 23 December 190Ó i r . 2 en 10 Maart 1901 n". 7
genomen maatregelen ten aanzien van het beheer van een aantal
vendukantoren werd reeds melding g e m a a k t op blz. 90. Nopens
eenige andere beschikkingen van dien aard zie men St. 1900
n»s. 195 en 196 en 1901 n<><. 147, 1 7 1 , 172 en 221.
/.ooals blijkt uit de mededeeling op blz. 100 van het verslag
van 1899, kwam bij de ordonnantie in St. 1S99 n°. 20 eene niet
onbelangrijke verlaging tot stand van het vendusalaris voor
koopmanschappen uit de eerste hand , Melke naar bet oordeel
van den vendutueester eene minimum*waarde vertegenwoordigen
van f 20 00O , en geveild worden onder het beding , dat de betaliug der koopprijzen niet zal geschieden aan het Gouvernement.
Sedert is nog een stap verder gegaan en het vendureglement
(St. 1889 n . 190) bij ordonnantie van 27 Februari 1901 (St.
n". 106) zoodanig gewijzigd, dat genoemd minimum is vervallen
en de openbare veilingen voortaan slechts worden beheerscht
door den algeiueenen regel van art. 10 van dat r e g l e m e n t , dat
aanwijst welk minimum van vendusalaris elke verkooping moet
opbrengen. Aanleiding daartoe bestond in de overweging dat
ondernemers van landbouw, voor wie het vroegere bedrag van
het vendusalaris blijkbaar te hoog was en die hun producten
niet bij openbare verkooping realiseerden , er na de verlaging
wellicht voordeel in zouden zien gebruik te maken van de gelegenheid otn, tegen billijke betaling aan de R e g e e r i n g , bij
openbare verkooping hunne waar aan de m a r k t te brengen . doch
het hooge minimum van f 20 000 daartegen nog een bezwaar
zouden vinden. Aan deze wijziging van het vendureglement zijn
tevens een paar aanvullingen vastgeknoopt, waarvan de eene
de s t r e k k i n g heeft om het onbeperkt toelaten van zoogenaamde
handelsvendutiën , die veelal geen ander doel hebben dan de
exploitatie van de zorgeloosheid , de kooplust en de spilzucht
van den inlander, zooveel doenlijk tegen te g a a n , terwijl de andere
de gelegenheid opent om eventueel over te gaan tot den openbaren verkoop van hout op stam in definitief ingerichte gouvernementsbosschen (art. 1 4 . al. 3 van het boschreglement in St.
1897 n . 01). A r t . o'i van het vendureglement t o c h , regelende

Bijlage C.
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de aanzuivering van vorderingen van liet Gouvernement ten laste
van koopers. verzette zich tot dusver tegen zoodanigen verkoop,
waarbij de levering en betaling van het verkochte eerst ougeveer anderhalf'jaar na de toewijzing kunnen volgen.
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is tot wet verheven ouder dagteek ,ning van 11 J a n u a r i 1901
(Ned. St. n°. 3 1 , St. n . 128).
Niettegenstaande in 1899 een bedrag van p. in. f 800 000 aan
zilreren pasmunt in de circulatie werd o p g e n o m e n , deed ook
in 1900 de behoefte aan die m u n t zich in sterke mate gevoelen.

Oversiinijviiiijs- benevens tueetuiè- en ovtrgangtreeht.
De op- Op uit. 1899 was voor een bedrag Tan f 828 787 aan die pasmunt
brengst van deze belastingen was in 1809 volgens verbeterde, ' in de landskassen op Java en Madnra a a n w e z i g , welk bedragin 1900 werd vermeerderd met f 16000 van twee kassen u i t d e
en in 1900 volgens voorloopige opgaven als v o l g t :

Overschrijving.^ iS'M)
recht.
| iHOÜ
:n ( I\tN D O .
Snccc83io- en
OTtygangwotbt. J liouo .

.liivn en
Madura.
f *;.0 750
503 1112

Uuiteulj.zitlingeu.
i 54 OU

I

I'

Ti 070
41 815

buitenbezittingen, zoomede met eene som Tan f 1885 000, zijnde

Totaal
f MO 791

ion Md
0 4:t3

5 5i'J

f

600 528
82 4ii(i
40 304

het b e d r a g , dat van de a a n m u n t i n g van 1900, ad f' 1 3só 0 0 0 ,
na aftrek van f 50 0O0 voor ' s l a n d s kas te Padang bestemd .
op J a v a en Madnra werd ontvangen. In bet geheel was (\\\^
beschikbaar f 2 1 7 4 ( 8 7 , waarvan naar verschillende kassen in
de buitenbezittingen werd geremitteerd f 1 0 8 3 5 0 , zoodat over-

bleef f2066487. Van dit bedrag was op a l t 1900nogf818696

By de ordonnantie van 19 J a n u a r i 1901 (St. n . G4) werden, i in de landskassen op J a v a en Madnra aanwezig (verg. bijlage
in verband niet de op 1 J a n u a r i 1901 plaats gehad hebbende CC), zoodat in de circulatie werd gebracht en opgenomen
inlijving van een vijftal gewesten op .lava bij andere (zie bit, f 1247 7 4 1 , hetgeen intusschen niet wegnam d a t , hoewel de
8 8 ) , de noodige voorzieningen getroffen met betrekking tot de I bevolking bij voortduring voor hare dagelyksehe betalingen over
in- en overschrijving van onroerende goederen aldaar.
voldoende zilveren pasmunt bleek te kunnen beschikken, van
de zyde der landbouwondernemers de vraag naar die munt bleef
De liiiiiiicn (tan Chinteten BOOT het houden van dobbelspelen braeh- aanhouden. Daar ook de voorraad koperen m u n t bij de landsten in 1900 op Java en M a d n r a , d. i. uitgenomen de drie hoofd- kas3en, voornamelijk tengevolge van de plaats gehad h e b plaatsen , waar het middel wordt v e r p a c h t , f 7750 o p , tegen bende duiten-inwisseling, belaigrijk geslonken was (op uit.
f 5050 in 1899.
December 1900 was nog slechts voor f 8S8 721 voorhanden), en
I n P a l e m b a n g , het eenige gewest der buitenbezittingen ; het zich bovendien liet aanzien dat in 1901 , vooral gedurende
waar het licentiestelsel is ingevoerd , voor zooveel betreft de I den koffie-inkoop en den maal-tijd der suikerfabrieken, opnieuw
buiten de speelpacht vallende streken (St. 1899 n°. 18), werden ' veel pasmunt uit de kassen zou vloeien — aan welke munt ook
tot dusver geen licentiën aangevraagd.
in de buitenbezittingen meer en meer behoef te bestond—, werd
in Mei 1901 op voorstel van de Indische Regeering besloten
Belastingen van verse/lillenden aard die slechts in het een of under ' om nog f 500 000 aan Indische k w a r t g u l d e n s , f 500000 aan
gewest geheven worden. O m t r e n t de opbrengst of den aanslag van Indische één-tiende g u l d e n s , f 150 000 aan 2'/ 2 c e n t - s t u k k e n ,
deze belastingen, meerendeels van inlanders geheven hoofdelijke f 250 000 aan centen en f 100 000 aan halve centen te doen a a n belastingen in een tiental gewesten der buitenbezittingen , uit- j maken , niet dien verstande, dat in 1901 zon worden aangemunt de
gezonderd het zelfbesturend gebied a l d a a r . vindt men opgaven j zilveren p a s m u n t en voor f 150 000 aan centen. De afgeleverde parover 1899 en 1900 in tabel IX van bijlage J.T. In die 10 gewesten l tijen van die muntsoorten , voor den aanmaak waarvan o. a. is ge(met inbegrip van de residentie Westerafdeeling van fiorneo, ' bruik gemaakt van eene in September 1900 uit Indië ontvangen
waar ook de Arabische bevolking hoofdelijke belasting versehul- hoeveelheid aan de circulatie onttrokken dof of ongewoon
digd is) beliep de aanslag over 1900, volgens voorloopige ge- klinkende en afgesleten specie, ter nominale waarde van
g e v e n s , gezamenlijk f 2 219 2 4 4 , tegen f 2 194 5 2 9 , volgens de f 82 148,25, ') waren in Augustus alle naar Indië verscheept.
definitieve opgaven, over 1899. In genoemde residentie, zoomede
De uitzending van t 2 00Ö 00O aan kleine zilveren standpenin de gewesten Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Celebes ningen (zie vorig verslag, bis. 187) geschiedde, voor zooveel de
en onderhoorigheden , Amboina en T e r n a t e was de aanslag in guldens b e t r e f t , in October/Noveinber 1900 en , wat de halve
het geheel f 10 793 lager dan over 1899, doch in de vijf andere guldens a a n g a a t , in Januari/Maart 1901.
gewesten , met namen Beukoelen, Lampongsche Districten.
O m t r e n t het in den omloop aantreffen van nagemaakte zilveren
P a l e m b a n g , Billiton en M e n a d o , verkreeg men in het geheel standpenningen van hoog zilvergehalte is ook over 1900 niets
een voordeelig verschil van f 8 5 5 0 8 , waarin Palembang deelde belangryks te vermelden. Strafvervolgingen , waarvan er evenwel
voor f 15 218 en de Lampongsche Districten voor f 10 097.
geen enkele betrekking had op volwichtige bedriegelijke n a B\j ordonnantie van 8 J a n u a r i 1901 (St. n". 22) is in de af- ' m a a k s e l s , werden ingesteld tegen 15 personen (alle inlanders),
deeling Groot-Atjeh van het gouvernement Atjeh en onderhoorig- van wie er 8 veroordeeld, 3 wegens gebrek aan bewijs vau
heden eene belasting ingevoerd op het houden van huurrijtuigen rechtsvervolging ontslagen en 4 vrijgesproken werden.
welke belasting, met eenige wijziging, overeenkomt met de tot
Wegens het desbewust uitgeven van valsch geld werden in
dusver vrijwillig opgebrachte heffing ten bate van plaatselijke 1900 180 personen veroordeeld (158 tot geldboeten en 28 tot
doeleinden in die afdeeling. H e t formulier van de dwangscliriften andere straffen), terwijl van de overige 200 ter zake van d a t
voor de invordering van deze, met ingang van 1 J a n u a r i 1901 inge- feit aangeklaagden er 178 vrijgesproken en 22 van rechtsvoerde belasting werd vastgesteld bij St. 1901 n . 2 3 . Voorts werd vervolging ontslagen werden. In gevallen waarin de aanbieders
de zoogenaamde hassil op het tot genoemde afdeeling behoorende van de valsche m u n t te goeder trouw bleken . werden de m u n t eiland W e , met i n g a n g van 1 Juli 1901 vervangen door eene stukkeu , na voor verdere circulatie ongeschikt te zijn g e m a a k t ,
belasting op de uitvoerprodueten van bet eiland (St. 1901 n°. 142). aan de eigenaren teruggegeven. -)
Wegens valschheid of daarvan v e r d a c h t , dan wel wegens
moedwillige verminking , werden in 1*."00 van gouvernen)entsI I . McKTSTBLSEL ; QILDKABKT.
wege aan den omloop onttrokken ">531 stuks zilveren speciën
(685 rijksdaalders. 00(3 g u l d e n s , 552 halve guldens, 13:14 kwart§ 1.
Muntwezen.
guldens en 2294 één-tieude-guldens). al welke m u n t s t u k k e n voor
onderzoek, en c. q. ter versmelting . herwaarts werden gezonden.
.Met betrekking tot de kosten van de inwisseling der duiten Omtrent de bevindingen van het Muntcollege ten opzichte van
kan , ten vervolge op hetgeen werd medegedeeld op blz. 138 137 de in 1900 onderzochte verdachte Indische speciën zij verwezen
van het vorig verslag . thans worden gemeld , dat de kusten van naar het aan de Staten-Generaal aangeboden r a p p o r t nopens de
de eigenlijke inwisseling hebben bedragen f 2 8 4 0 6 8 0 , welke mujitwerkzaamhedea over dat j a a r (Zitting 1900—1901 — -i47).
som is te verminderen met de netto opbrengst van het voor een
klein gedeelte ondershands en overigens o p publieke veiling Ter'i Namelijk Si 186 rijksdaalder», 18196 guldens. 13 098 halve guldens ,
koebte door versmelting verkregen koper . ad f782 457, en met de
winst op den aanmaak van de voor do inwisseling uitgezonden pas- '.•'.•7 kwartguldeni en 48 14') éon-tienderxnldcn». In Augustus 1901 is and' reene hoeveelheid dergelijke specie uit Indië aangeroerd, I n nomfesale
m unt, ad fl7ü(>G79. De kosten bedroegen das f'297 494, ouge- maal
waarde van i 189161,40 (Z8 6Ö4 rQktdaaldm, •.over. guldens. 18778 halve
rekend een bedrag van f 061 842 aan duiten , welke door de opium- guldens, 8142 kwartanldeni en 478 869 één tiende-gulden»), welke i>ij 's RQks
regie en bij den verkoop van briquetzout waren aangehouden. munt te Utiecht voor «ene volgende aaomunf.ng van Indische pasmunt wordt
De op blz. 1:57 van het vorig verslag bedoelde voordracht tot bewaard.
:
opheffing van de wettelijke maxima voor de uitgifte van pasmunt
) De Javasohe Baak handelde in 1900 aldus met SS8 rijksdaalders en
in Nederlandsch-Indië en tot aanvulling der Indische muntwet, 255 guldens.
H a n d e l i n g e n der Staten-GeneraaL Bijlagen
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Koloniaal verslag vau 1901.
S 2.

Qddmarkt.

Ben door den plaatsvervangend president <ler Javasohe Bank
ten lielioeve van het Koloniaal Verslag samengesteld overzicht

rui de geldmarkt in Nederlandsch-Indiè* in 1900, metde daarbij

beboorende tabel van den loo|, der prijzen te Batavia van ecnige
Indische effecten, is opgenomen in bijlage KK , welke bijlage
tevens maand-opgaven over 1900 bevat omtrent den loop der
wisselkoersen te Batavia, ontleend aan door de Handelsvereeniging aldaar verstrekte gegevens.
£ 3.

Javasche

Rank.

Blijkens bet jaarverslag der Bank over h e t o p u l t Maart 1001
geëindigde 73ste boekjaar waren de door die instelling over
1900 1901 verkregen uitkomsten nog gunstiger dan over bet
voorafgegane boekjaar, hetgeen des te bevredigender k a n w o r den genoemd omdat die uitkomsten te danken zijn aan den
grooten omzet en niet aan verbooging van den rentestandaard
in Indië of van mindere afschrijvingen.
Gemiddeld over liet gebeele boekjaar stond aan rentegevende
uitzettingen u i t f S l 593 m . tegen f 3 2 6 2 8 m in 1899/1900, terwijl
de het eigenlijke [ndische bankbedrijf uitmakende credietopera»
tien f 13925/m beliepen, tegen f 10575 m in 1899/1900. Byde
sluiting van bei boekjaar was van bet kapitaal der B a n k , ad
t' 6 mitlioen, en van haar reservefonds, ad f 1 137391 , belegd
1 L765 m in hypotheken en f 5 0 0 2 8 4 1 in effecten.
De dadelijk opeisobbare schulden der Bank bedroegen gemiddeld over het gebeele boekjaar 1 '01 787 m , waaronder f 60 125 m
aan in omloop zijnde bankbiljetten, tegen in 1899 1900f 63805 m,
waaronder i 57 752 m wegens biljetten-emissie. De inetaalvoorraad «ras gemiddeld over het gebeele boekjaar f 4i»114/m (in
1899 1900 i 37904 m), en daar de verplichte dekking 2/5 van
de dadelijk opeischhare schulden b e d r a a g t , was derhalve het
beschikbare metaal-saldo gemiddeld f M 1 9 9 / m ( i n 1H90 1000
t 12 3 8 2 » .
Door falsarissen werd in het verslagjaar een zeer goed geslaagde namaak van de bankbiljetten van f 5 in omloop gebracht.
Het kwaad nam echter geen grooten omvang aan en Bleef beperkt tot Samarang en o m s t r e k e n , behoudens een enkel biljet,
dat te Soerabaya werd achterhaald.
De winst der Bank over 1900/1901 beliep'bruto f 1 265 212 en
netto f 744 4 9 5 , of, na aftrek van patentbelasting f 7 3 5 4 3 7 , van
welk b e d r a g , vermeerderd met f:5227 onverdeeld gebleven van
de winst over 1899 1900, werd b e s t e m d : voor bet reservefonds
t' 56 972, voor tantièmes t l ! ' 876 en voor aandeelhouders f540 034,
van welke laatste som wen! uitgekeerd f 5 ^ 0 0 0 0 , uitmakende
9 pet. van het maatschappelijk k a p i t a a l , terwyf f 84 als onverdeeld saldo op de nieuwe rekening werd overgeschreven. De
r e s t , ad f 9 2 2 8 2 , uitmakende de heli't van hetgeen hoven 7.5
pet. vau de winst voor aandeelhouders werd bestemd . werd
ingevolge bet bepaalde hij art. 14. al. 5 van lier octrooi der
Bank (St. 1891 n . 49) in de koloniale kas gestort.
Van de met de Bank gesloten overeenkomst voor de overmaking van landsgelden van Indië naar Nederland en omgekeerd
werd reeds melding gemaakt op blz. 96.
De op 31 .Maart 1901 afgesloten balans der B a n k en de winsten verliesrekening over 1900/1901 komen voor sub [V van
bylage KK.

X. Burgerlijke en militaire Uradsdienaren.
Groot-ambtenaarsexamen.
Aan het in 1901 afgenomen 2de gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen ') onderwierpen zich
hier te lande 1 2 . en in Indië 9 caudidaten , van w i e e r r e s p e c tievelijk 10 en 1 slaagden. N a d e r e gegevens omtrent de uitkomsten van de examens zijn opgenomen in bijlage L L , sub I ,
terwijl het verslag van de examencommissie hier te lande te
vinden is in de Xederl. Staatscour. van 10 J u l i , en dat van de
Indische commissie in de J a v . Cour. van 17 .September 1001.
Ingevolge de daaromtrent in 1900 genomen beslissing (zie
vorig verslag, blz. 138) had in 1901 geen uitzending naar Indië
van in het examen geslaagden plaats.
') Ten overvloede zj er sin herinnerd, dat in afwachting van bet tot
stand komen van ecne herziening van de vigeerrade bepalingen betreffende
de benoembaarheid tol ambtenaar voor den administratierea dienst in Nederlaadach-Indië, by Kon. bealu.it van 18 Angastui 1900 n". 57 (.St. n*. 273)
werd bepaald, dat geen gelegenheid meer soa gegeven worden tot aflegging
van Int Jste gedeelte van het examen, doch dat het tweede gedeelte nog
zou kunnen worden afgelegd in l'JOl en 1902.

[Nederl. (Oost-) I n d i ë . ]
Faeulteittêxamtn. Gedurende het academiejaar 1900/1001 onderwierpen zich 5 doctoren in de rechtswetenschap met goed gevolg
aan het bij art. 0 2 , 2de l i d , der wet op het hooger onderwijs
bedoelde faculteitsexamen.
Aangezien buitengewone mutatiën aanvulling van het korps
rechterlijke ambtenaren in Indië noodzakelijk maakten , werd
besloten om in 1901 weder over te gaan tot de sedert 1800 niet
meer plaats gehad hebbende uitzending van j u r i s t e n , die in het

faculteitsexamen geslaagd waren. Voor net twaalftal opengestelde
plaatsen (zie de bekendmaking in de Nederl. Staatscour. van
11 J u n i ) meldden rich I adipiranten aan (alle beboorende tot
de geslaagden in het faeiilteitsexamen van 1900/1901), die in
den aanvang van September ter beschikking van den < rouverneur< M'iieraal zijn gesteld.
Examen» voor en be> oembaarheid lul tpeciale en technische betrek'
kingen. Onder deze rubriek kan worden gewezen op enkele
wijzigingen en aanvullingen van de respectievelijk hij Si. 1894
ii . 40 en 1886 n". 235 vastgestelde reglementen voor de examens
ter verkrijging van diploma's voor de betrekkingen van machinist
en machinedryver aan boord van stoomschepen varende o p e e n
Nederlandsch-Indischen zee brief en als .stuurman aan boord van
koopvaardijschepen ; men zie daaromtrent St. 19U0 n*». 142 en 297.
Klein-ambtenaarsexamen.
Aan dit e x a m e n , dat ook in 1900op
verschillende tijdstippen en plaatsen in Indië werd afgenomen ,
onderwierpen zich 819 caudidaten (600 op .lava en Madura en
123 in de bnitenbezittingen), van wie er 513 (432 op .Java en
.Madura en 81 in de buitenbezittingen), of ruim 62 pet. aan de
eiscln n voldeden. In het voorafgegane j a a r waren er van de 975
caudidaten 5 6 2 , of ruim 57 pet., geslaagd.
o n d e r de categorieën der van d i t examen vrygestelde personen
werden bij St. 1990 n°. 253 gerangschikt z i j , die geslaagd zijn
in het examen voor Europeesch burgerlijk schrijver bij h e t leger.
In verband met de wenschelykheid om bij sommige takken
van dienst vrouwelijke ambtenaren aan te stellen (verg. blz. 9 2 ) ,
is onlangs besloten om ook vrouwen gelegenheid te geven om
het klein-ambtenaarsexamen af te leggen.
Verloven. De bij St. 1803 n". 220 vastgestelde en herhaaldelijk
aangevulde lijst 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 één j a a r . tijdelijk worden
waargenomen, onderging wederom uitbreiding: zieSt. 1900 n°. 184.
By Kon. besluit van 7 .Januari 1901 n". 14 (St. n". 110) is
b e p a a l d , dat voor Indische a m b t e n a r e n , csie i n e e n e b e t r e k k i n g
waaraan periodieke traktements-verhoogingen zijn verbonden ,
verlof naar Europa hebben gekregen , gedurende dat verlof'heiast
zijn met werkzaamheden in het belang van den kolonialen dienst
en in Nederlandscb-Indië teruggekeerd zijnde, na 1 J a n u a r i lüül
de door hen vóór hun verlof' hekleede betrekking weder a a n vaarden , de tijd met welken hun verlof, in verband met die
werkzaamheden , is verlengd inedetelt ter verkrijging van die
traktementsverhoogingen.
In f', ui) werd aan 158 civiele en 51 militaire laiidsdienaren
(Europeesche ambtenaren en officieren der landmacht) buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst verleend (tegen r e s p e o
tievelyk 112 en 56 in 18'.'9), terwijl aan 59 Europeesche ambtenaren en 32 officieren der landmacht zoodanig verlof wegens
ziekte werd toegestaan (welke cijfers in 1899 luidden bedragen
70 en 52). Voorts werd aan 4 Europeesche ambtenaren en 4
officieren wegens dringende redenen verlof buiten bezwaar vau
den lande verleend.
Anciënniteit bij herplaatsing. Ten aanzien van den r e g e l . vastgesteld bij• gouv. besluit van 21 Oetober 1890 n . 15 (Bijbl. St.
n . 5430). betreffende de aucienniteits-berekening bjj herplaatsing
van bureau-ambtenaren na terugkomst van een buitenlandsch
verlof (verg. vorig verslag, blz. 139), is bepaald dat die regel
ook moet worden in acht genomen bij herplaatsing van wachtgelders onder de bureau-ambtenaren , die uit hunne betrekking
zijn ontslagen na de dagteekening van genoemd besluit.
Overtocht. Het reeds meermalen gewijzigd reglement op de
toekenning van overtocht voor 's land* rekening van Nederland
n a a r I n d i ë en omgekeerd (St. 1897 n°. 163) werd opnieuw gewijzigd en aangevuld bij het Kon. besluit van 7 J a n u a r i 1901
n ' . 15 (St. n". 114), waarbij ouder de in art. 6 van dat reglement
genoemde categorieën van p e r s o n e n , die gerangschikt zijn zouder
r e k e n i n g te houden met het bedrag der b e z o l d i g i n g , nog zijn
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Koloniaal verslag van 1901.
gebracht in de 2de klasse <le hoofd v e r p l e g e n i n krankzinnigen»
gestichten en in de 1ste klasse de gediplomeerde hoofdrer*
p l a t g a t e n in die gestichten.

107

[ X e d e r l . (üost-) I n d i ë . ]
king ook , is afgegeven , kunnen op last van den commandant
van het leger opgeroepen worden om voor die ho ddcoininissie
te verschijnen , welker uitspraak beslissend is.

y
Weduwen' en wetseiifond» der «ijlt leren mn de landmacht. Ook
Burgerlijke pennoenen. Hij Kon. besluit van 27 J n n i 1901 n". 40
(fit. u°. 817) is het reglement op het verleenen van pennoenenu wat 1000 betreft was het feit dat het vermogen van het fonds
aan Ejoropeesehe burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië;: vergrooting onderging (niet f 2 1 0 4 8 0 ) weder toe te schrijven
[ S t 1881 n°. 142, jmie.ro 1892 n .175) zoodanig gewijzigd, datt aan de jaarlijk-che bijdrage uit 's lands k a s , ad f 300000, Ophet bedrag van her maxinium-pensioen verlaagd is van f 1 2 0 0 0i) gaven omtrent de Bnancieele aangelegenheden van het fonds
op f 9 0 0 0 's jaars. Bovendien weid eenige verandering gebrachti /ijn te vinden in bijlage L L , sub I I , terwijl voorts k a n worden
in de wijze van berekening van den voor peniioen geldendenn geraadpleegd de als bijvoegsel van de Jav Cour. gepubliceerde
diensttijd en in de afronding van de pensioenen in volle guldens. , .jaarrekening,
t '
H e t ' reglement van het fonds, vastgesteld bij Kon. besluit van
Voorts werd bij Kon. besluit van 18 December 1900 n". * (St.
20 October 1898 (Ned. St. n . 155, Sr. rj . 309) werd bij Kon.
1001 i r . 9 9 ) , ten behoeve van inlanders en met Europeanena
beslui! v.m 27 April 1901 D . •"» I (Ned. St. n . 8 6 , St. n . 245)
gelijkgestelde!). eene overgangsbepaling vastgesteld op de pen-.
gewijzigd en aangevuld voor zooveel betreft de berekening van
sioensbepalingen in St. 1892 n . 1/5.
de eontributiën welke door de deelgenooten verschuldigd zijn,
Reit' en verblijf kon/en. Ten vervolge van h e t gouv. besluit vann terwijl voorts de gelegenheid is geopend tot ruimer.' belegging
v a n d e k a p i t a l e n van liet Fonds.
9 Maart 1895 u°. 16 (St. u . 56) werd luj dat van 14 Decemberr
1000 n . : ; (St. n . 820) bepaald dat in dringende gevallen,
0. Nijverheid.
waarin niet kan worden afgewacht dat vergunning aan Euro-I
peesche burgerlijke landsdieuaren en andere personen om zichb.
I . L A K D B O U W , B08CHWEZEB BS VEETEELT.
bij reizen voor rekening tan den lande door hun gezin t e doena
volgen, door den chef van her betrokken departement wordtt
verleend, de vergunning ook Kan worden gegeven door denn
^ 1, Java er Madura.
hoogaten besturenden ambtenaar ter plaatse.
Voor enkele regelingen van ondergeschikt belang met betrek*
A. Landbouw.
king tor dit onderwerp /.ij verwezen naar St. 1000 n" s . 271 enn
81:2 e n 1901 n ° \ 107 en 207.
1'. Inlandtrlie landbouw.
Weduwen' en weezenfonds voor burgerlijke (Europeesche) ambtenaren.
'•
;
Het vermogen van dit fonds nam in 1000 met f 412351 toe.
Gedetailleerde opgaven daaromtrent zijn opgenomen in bijlagee
L L , sub I I , terwijl overigens kan verwezen worden naar de(;
j a a r r e k e n i n g , gedrukt als Ijijvoegsel van de Jav. Cour. van 13
Augustus 1001.
IJi.j gouv. besluit van 21 October 1900 n . 10 ( S t n . 281)'
werd vastgesteld het tarief van emolumenten en andere wissel*
'"
;t
vallige inkomsten . genoten wordende door de daarbij genoemde
'
II
deelgerechtigden in het fonds . waarnaar de contributiën zullen
geheven worden van 1 Januari 1001 t/m uit. December 1003.

Zooals werd medegedeeld op blz. 140 van het vorig verslag
j| bestond destijds het voornemen om een onderzoek te doen instellen ten aanzien van hetgeen van regeeringswege ZOU kunnen
worden gedaan in het belang van de oprichting van landbouworedietbanken. Dat onderzoek is sedert (gouv. besluit dd. 8 N o vember 1900 n . 25) opgedragen aan den toenmaligenassistentresident van Poerwokerto ( Baujoemas). \Y. I'. D. DE WoLFF VAH
i| WBSTKBRODE, d i e . als oprichter van de Poerwokertosche h u l p - ,
I spaar- en landbouwcredietbank, geacht kon worden volkomen
op de hoogte van die taak te zijn. ') I n voldoening aan die op| dracht deed de heer DE W O U T eene rondreis door Midden- en
West-Java ten einde de zaak met verschillende bestuurshoofden
! (Europeesche en inlandsehe) te bespreken. Blijkens het daari omtrent door hem in April j l . uitgebracht r a p p o r t , bleek het
onderwerp zoowel bij ambtenaren als particulieren veel belangI stelling te vinden en werden hier en daar van de zijde der laatsten
reeds gelden voor het doel beschikbaar gesteld.

Bevordering, ontslag en non-aclirilril
vandeEurope*selieofficieren.'(
van het Indisch leger, pensioenen, onderstanden en verloven. I>e bij
f
Kon. besluit van 24 November 1859 n°. 69 ( S t 1860 n . 26)
')
vastgestelde regeling van de bevordering, het ontslag en het opP
non-activiteit-stellen van de Europeesche officieren der in N e d e r landsch-Indië aanwezige landmacht onderging bij Kon. besluit
a. h e n j a r i g e g e w a s s e n.
van 7 J u n i 1900 n". 78 (St. n". 240) eenige wijziging . voor zooveel,\
betreft de voorziening in de opengevallen otficiersplaatsen bijU
Volgens de van de hoofden van gewestelijk bestuur o n t v a n den magazynsdienst der artillerie, der genie en der militairee f,,.Vi gegevens (zie bijlage M M ) , w e l k e , voor zoover de gewesten
administratie en de bevordering der militaire paardenartsen. Ookk T a g a l , P e k a l o n g a n , S a m a r a n g , .lapara, Bagelen, nadoe en
werden zoowel deze r e g e l i n g , als het reglement op het toekennen11 I P r e a n g e r Regentschappen betreft, als geheel betrouwbaar kunnen
van pensioen en onder-rand (St. 1880 n . 22) en d a t o p h e t v e r - worden aangemerkt . aangezien die voor de eerstgenoemde zes
leenen van verloven naar lüuropa aan de officieren van het Indischh gewesten berusten op kadastraal statistieke opnemingen, e n v o o r
leger (Sr. 1893 n . 287), bij Kon. besluit van 6 April 1901 n . de P r e a n g e r Regentschappen op de metingen voor de l a n d r e n t e 47 (St. n . 22'M gewijzigd niet bet oog op eventueeleverkiezing
ff j r e g e l i n g , zouden de voor geregelde cultuur ontgonnen bouwgronden
van die officieren tot leden der 8taten-Generaal. Door wijziging
S l der inlandsehe bevolking in de gouvernenients-residentiën van
en aanvulling bij Kou. besluit van 29 Maart 1001 n°. 87 (St. n u . Java (hieronder niet mede te rekenen d e particuliere landerijen)
224) van bet reglement betreffende de toekenning van pensioenen11 en op Madura bij het einde van li'00 te stellen zijn op 4 041 735
en onderstanden ten laste van de [ndische begrooting aan dee
b o u w s . terwijl de gegevens voor uit. 1899 aanwezen 3'. 168 020
weduwen en kinderen van Europeesche en daarmede gelijkge- houws , derhalve thans 7*700 bouws meer. V a n deze uitgestrektstelde officieren en mindere militairen van de landmacht in11 i heid werden als sawahs (bevloeibare e n andere) gebruikt 2017602
Nederlandsch-Indië en van de aan laatstgemelden gelijkgestelde8 b o u w s , tegen 2 805 329 bouws op uit. 1899, terwijl als tegalmilitaire personen (St. 1889 u ' . 2 1 4 ) , werden voorzieningen ge-• jI velden werden gebruikt 1124133 b o u w s . tegen 1 Uü7 7(J0 bouws
troffen ten aanzien van de toekenning van pensioenen en onder- op uit. 1800. hetgeen op eene vermeerdering wijst met respecstanden aan de weduwen en weezen van ouderluitenants en met'* tievelijk 22 27:! en 56 433 bouws.
betrekking tot bet verleenen van onderstanden aan buiten echt1 iI
De uitgestrektheid der POOT geregelde cultuur ontgonnen bouwgeboren kinderen.
velden werd ook thans weder bijna geheel in cultuur genomen.
De onbeplant gelaten uitgestrektheid toch wordt opgegeven
Geneeskundig onderzoel; van militairen en van tot het lener behoo-~ j slechts te hebben bedragen 05 231 bouws , dat is ongeveer 1.0 p e t . ,
/•<•;«/ burgerpersoneel. By gouv. besluit van 20 October 1000 n ' . 17' j tegen 70 224 bouws in 1809. Verder werden van de bovendien
(St. n ' . 278) i s , met wijziging in zoover van het reglement opP i' aanwezige gronden — de niet geregeld bebouwde tegal^elder. —
den militair geneeskundigen dienst (St. 1887 n°. 51 en de sedertt in cultuur genomen , n a a r hetgeen de verkregen opgaven a a u daarin gebrachte wijzigingen) te Batavia eene geneeskundigee wijzen, in 1899 103 540 bouws en in 1000 153 218 b o u w s , dat
hoofdcommissie ingesteld. Alle tot het leger behoorende perso- is 10 328 bouws minder. Van beide categorieën van gronden
u e n , zoowel militairen als b u r g e r s , ten behoeve van wie doorr
eene van de in verschillende garnizoenen gevestigde geneeskun') Over liet bij dezelfde gelegenheid aan den lieer DB Wnnopgedragen
dige commissiè'n , een geneeskundig certificaat, van welke strek- ionderzoek in zake het bestaande pandnniicn stelsel zie men blz. '.'.'.
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werden meer of minder groote o|)ji<• r\-1;ikt<*i» voor twee oogsten
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Bezoeki naar M a d n r a , uit Banjoemas (vooral uit Tjilatjap) naar

gebesigd; in 't geheel geschiedde dit ten opzichte van 1 78n 083 Cheribon en uit Bagelen (vooral uit de afdeeling Koetoardjo)
bouws (iu 1899 van I .S8ö ."> 11 boaws). I >eze laatste getallen twec- naar I 'jokjokarta. Volgens het gewestelijk verslag zou in 1900
maal in rekening brengende, blijkt dua, dat door-de inlandsuhe te Soerabaija. waar de meeste uitheemsche rijst, waarvan .lava
bevolking in genoemde twee jaren in totaal respectievelijk voor een deel wordt voorzien, wordt a a n g e b r a c h t ! 1518 372
5 9 0 9 8 0 5 en 5 9 4 1 8 9 2 ' ) bonws zouden zijn beplant. Van die pikol zijn ingevoerd (tegen 806010 pikol in 1899 en 731300
5909805 bonira werden gebezigd 3 231 ;;77 bouwt voor ryst- pikol iu 1898). Deze rijst was voor een deel afkomstig uit Bali,
cultuur , en 2 0 7 8 4 2 8 bouwi roor de cultuur van andere een" en overigens uit H o n g k o n g , S i n g a p o r e , Kangoon , Saigon en
jarige gewassen. Van de padi-beplantingen zouden 8'A en van Portugecsch Timor. Volgens de of'licieele handelsstatistiek over
de andere l 4 ,j pet. mislukt zijn (verg. de bijlagen XX en OU). gemelde drie jaren beliep de totaal-invoer van uitheemsche rijst
In 1899 was dat percentage voor elke dezer categorieën ran ba- on .lava en .Madnra in 1898 944 0 0 0 , in 1899 1108 000 en in
1900 1 9 1 8 0 0 0 p i k o l . terwijl de uitvoer van rijst van Java naar
plantingen respectievelijk 6 en 1.4 pet.
De schattingen omtrent de van de padi-beplantingen (8 281 '-'~tl buiten Nederlandsch-Iddië achtereenvolgens 1)18 0 0 0 , 782000 en
bouws) verkregen productie komen in totaal te staan op 605Q00 pikol bedroeg, van welke hoeveelheden respectievelijk
7 8 1 7 4 4 0 9 pikol padl (3089 1(19 meer ilan berekend werd in 476000, 556000 f»n 495 umi pikol bestemd voor Nederland. Waf
1899 te zijn verkregen). Omgeslagen over de als beplant ver- de .jaren 1899 en 1900 betreft bestond de uitgevoerde hoeveelheid
melde uitgestrektheid zon de gemiddelde productie per bonw voor een deel uit ongepelde rijst (31800 en 3460 p i k o l , in de
neerkomen op 24.19 pikol , tegen 23.75 pikol in 1899. In ver- uitvoercijfera begrepen als 15900 en 1730 pikol).
Omtrent het ; anleggen van waterwerken kan worden medehouding tot de? geslaagde beplantingen alleen was bet algemeene
ïniddencijf'er 24.99 pikol per b o n w , tegen 25.27 in 1899. H o e d e gedeeld , dat in de afdeeling Pandeglang (Bantam) verscheidene
uitkomsten waren onderscheidenlijk m \Yest-, M i d d e n - e n Oost- oude vervallen waterleidingen in goeden staat werden gebracht,
en in de afdeeling Tjaringin van hetzelfde gewest een syphon
J a v a blijkt uit het overzicht aan het slot van bijlage X N .
Per gewest liep hel gemiddelde der padiproductie per beplanten werd gelegd , om het water van de h'arangmalang-leiding te
b o u w . volgens de over 1900 gemaakte berekeningen , niteen benutten voor p. m. 200 bouwt tot dusver van levend water
tnasohen ruim 14 ]>ikol op Madnra en bijna 39 pikol in Pasoe- verstoken s a w a h , terwijl in het district Tandjoengsan van de
roean , waarbij in het oog is te houden , «lat in eerstgemeld g c - afdeeling Soemedang (Preanger Regentschappen) de Djatirokewest slechts ruim 9 pet. van de aanwezige sawalis niet van regen leiding werd aangelegd , waardoor ruim 300 bonws tegalvelden
afhankelijk is, hetgeen in Pasoeroean niet bijna alle sawahs het tot sawahs werden gemaakt. Voorts werden verschillende verbeteringen aangebracht aan de waterwerken in «Ie afdeelingen
geval is.
Over het algemeen gaven in 1900 de uitkomsten van den Demak ( S a m a r a n g ) . Soerabaija. P a s o e r o e a n , Pauaroekan (13epadi-oogst reden tot tevredenheid. I n sommige streken oefenden zoeki), Poerworedjo ( B a g e l e n ) , Berbek eu Trenggalek (Kediri).
echter ongunstige weersgesteldheid, ziekten in het gewas of
De aanplautingen met andere eenjarige gewassen dan p a d i .
muizen en insecten een nadeeligen invloed uit op het beschot
o f de qualiteit van het geoogste, terwijl men hier en daar met welke de bevolking op haar eigen bouwgronden bewerkstelligde
bepaald misgewas te doen had. Deze nadeeleu deden zich in het (daaronder ook die voor t e k e n i n g van particuliere ondernemers,
bijzonder voor in een deel van Bantam en Soerabaija , in Kra- bedoeld sub 4 ' . van deze paragraaf), besloegen — de voor twee
w a n g . P e k a l o n g a n , Tagal en Bagelen , in de zuidelijke distrie- oogsteu gebezigde velden ook tweemaal in r e k e n i n g brengende —
ten van de Preanger Regentschappen en enkele bergdistricten zooals hiervóór 1 is g e z e g d , 2 678 428 b o u w s , waarvan 46 645
van Samarang , in de afdeelingen Bodjonegoro ( R e m b a n g ) , Ban- bouws (p. m. I | pet.) mislukten. Geoogst werd derhalve van
djarnegara (Banjoemas) en Bangil (Pasoeroean), zoomede in het 2 631783 b o u w s , welk totaal (zie bijlage O O ) , n a a r gelang de
district Toeren van laatstgenoemd gewest. Bepaalde schaarschte teelt, geschiedde als 1ste of als 2de gewas , gespecificeerd wordt
van voedingsmiddelen ontstond alleen in de afdeelingen Saina- als v o l g t :
r a n g , Demak en Grobogan der residentie S a m a r a n g , zooniede
tste g e w a s . 2 Ie g e w a s . 'Je zamen.
(in de laatste twee maanden van het jaar) in de districten K e m i r i , suikerriet
147 908
20 90 4
174812 l o u w s
10 291
17 415
27 7U0
Pitoeroeh eu Wonoroto van de residentie Bagelen. Ten einde indigo
49 700
s2 43:1
132 133
daarin zooveel mogelijk te voorzien werden buitengewone maat- tabak
diverse gewassen (meest d j a g o n g en
regelen genomen, zoowel door het doen uitvoeren van relief-works
andere voedingsgewassen dau padi;.
901920
13:15 212
1191111
(verg. blz. 8ö), als door het toestaan van fondsen voor het verstrekken van zaadpadi aan de noodlijdende bevolking. 2 )
Totalen .
1 100 819
1 401 904
2 031 783
I n Bantam werden de proeven met de vooral in Tjaringin
Over 1899 waren deze t o t a l e n . . 1 107 414
1 010 131
2 SI 3 445
zeer in den smaak vallende Soerabaijasche p a d i - a u d e h , en in het
district Toenipang der afdeeling Malang (Pasoeroean) die met de
Zooals uit deze opgaaf blijkt bleef de b e v o l k i n g . hetzij voor
zoogenaamde Hiudostan-ploegcn voortgezet. Over het algemeen
eigen r e k e n i n g , hetzij voor rekening van particuliere onderwas in vele gewesten verbetering waar te nemen ten aanzien
nemers , in belangrijke mate bouwgronden dienstbaar maken aan
van de g r o n d b e w e r k i u g . de kweeking en het uitplaiiten van
de teelt van suikerriet (in 1897, 1898 en 1899 werd dit gewas
bibiet en het bemesten van den grond.
achtereenvolgens van 1 3 1 3 6 8 , 140784 en 151 647 bonws geoogst).
Omtrent den in- en uitvoer van rijst zijn over 1900 slechts
Zoowel door de lang aanhoudende regens als door de uitbreiding
de volgende gegevens verstrekt.
van de suikercultuur, werd in 1900 minder indigo geplant dan
De g m o t e uitvoer van rijst uit Bantam naar Batavia . Banks.
in 1899, toen daarvoor 34 856 bouws werden benuttigd. Deze
en de Lampongsche Districten bleef aanhouden. In 1900 bedroeg
cultuur ging vooral achteruit in Sidoardio (Soerabaija) en in de
de uitvoer via K a r a n g - A n t o e '231548 p i k o l , en via Laboean
afdeeling Poerwokerto (Banjoemas). Ook bij de tabakscultuur
24750 pikol (tegen respectievelijk 2 4 1 7 0 0 e n 2 2 6 0 0 p i k o l in 189!»).
waren de aanhoudende regens de oorzaak van minderen aanplant.
H e t grootste gedeelte van deze Bantani-rijst was afkomstig uit
Uitbreiding van deze cultuur was evenwel waar te nemen in de
de afdeeling r a n d e g l a n g . Eveneens bleef belangrijk de uitvoer
afdeelingen Loemadj&ng en Kraksaan (Probolinggo), doch vooral
van Preanger-rÜst naai' Batavia en Midden*Java, terwijl voorts
in de afdeelingen Bondowosso, Djember en Pauaroekan (Bezoeki).
groote hoeveelheden werden uitgevoerd uit Cheribon naar verIn de afdeelingen Soekaboemi, Bandong en Soemedang (Preschillende deelen van den A r c h i p e l . Singapore en E u r o p a , uit
Tagal naar Pekalongan , u i t Saniaraug n a a r J a p a r a . uit Kembang anger Regentschappen) nam de cultuur van aardappelen , u i e n ,
(vooral uit de afdeeling Blora) en Kediri naar Soerabaija, uit bru>ne boonen "U kool toe. Ook in de afdeeling M a l a n g (Paaoer
roean) en in het T e n g g e r - g e h e r g t e (Probolinggo) werden deze
') Dit cijfer 1,11 nt oven-on uut hot op blz. i i't van liet vorig verslag ver- gewassen niet goeden uitslag verbouwd. In Bantam begint de
melde. Hei aldaar gereleveerde verschil tnsachen 'lat pyfer eu de in de i>ii
steeds meer i n g a n g vindende teelt van de katjang-Bandong
lagen I.!.. .MM en N\' van ila' verslag voorkomende specificatie der in J8W3 (HOLLE) de katjang-tjina reeds te v e r d r i n g e n , terwijl zich deze
b jwerkstHligde liepl anting n . welke pen totaal van 6 014 146 bouwt aan wHst, cultuur ook in de Preanger Regentschappen voortdurend uitbreidt.
wordt ook ia d - thuis ontvangen gegevent net opgehelderd. Alleen wordt
opgemerkt 'la' lantsibcdocld totaal .wellicht als te hoog moet worden aangemcikt".
h. O v e r j a r i g e ge w a s t e n .
;
i Voor den aankoop van aaadpadi werd in Samarang f 16 000en In Bagelen
t' 6000 toegestaan, terwjjl voor relief works respectievelijk t 215029 en
i 25340 werd beschikbaar gesteld.

De iu de gewestelijke verslagen aangetroffen bijzonderheden
omtrent de overjarige gewassen welke door de bevolking worden
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geteeld, hebben uitsluitend betrekking op de vrije koffiecultnur
in Bantam, Krawang, Japara en Rembang, waar het koffie*
monopolie is opgeheven. De rapporten daaromtrent luiden hoe
langer hoe ongunstiger. Niet alleen ontbreekt het der bevolking
aan allen lust om zich op de teelt toe te leggen, maar ook aan

het onderhoud der bestaande aanplantingen laat zij zich niet het
minste gelegen liggen. Alle verdere verstrekking van fondsen
ter aanmoediging der cultuur wordt dan ook nutteloos geacht.
Opgaven betreffende den omvang der cultuur werden alleen

lijken adviseur naar Europa, de plaatselijke onderzoekingen in
het belang van eene herziening der voor de verschillende koffiest reken

nog geldende cultuurplannen voortgezet en beëindigd

Het onderzoek strekte zich nog uit. tot de afdeelingen Ledok
(Hagelen), Kendal (Samarang) en Soekapoera Kollot (Preanger
Regentschappen), terwijl nog aanvullingsonderzoekingen plaats
vonden in de afdeelingen Salatiga, Oengaran en Ambarawa
(Sainarang). Bangil (Pasoeroean) en Bondowosso (Bezoeki).
Voor

de

distrieten

Tptjalcngka,

.Madjalaija,

Tjipeudjeuh ,

ontvangen met betrekking tot Japara, waar de nog aanwezige Timbanganten , Tjikemboelan en Bloeboer Limbangan der afaanplantingen, dagteekenende van vóór de loslating van de deeling Tjitjalengka, Peser en Tjipoetri der afdeeling Tjiandjoer
verplichte levering, in 1899/1900 teruggingen van 18U800 tot . en Tradjoe, Batoewangi en Kaudangwesi der afdeeling Soeka174900 hoornen. De in geheel vrije cultuur tot stand gebrachte poera Kollot van de residentie Preanger Regentschappen, zoomede
aanplantingen , voor zooveel bij den aanvang van 19Ü1 nog in voor de districten Boemidjawa en Boemiajjoe(Tagal), Ambarawa
leven, zouden bestaan hebben uit 206 200 Java- en 57 000 Liberia* (Samarang), Bandjar, Singoruerto en Karang Kobar (Bamoemas),
koffieboomen. Aangezien sedert 181)5 DG respectievelijk 33i>2<'0 Lempoeüang(Kadoe) en Sinee, Djogorqgo en Poeloeng (Madioen),
en 173500 hoornen waren a a n g e p l a n t , zon ruim 37 pet. van dr
uitgeplante .lava-kofiie eii 07 pet. van de uitgeplante biberiakoltie niet zijn geslaagd. De oog>t van 1900zou hebben bestaan
uit 253 pikol Java- en 18 pikol Liberia-koffie, of in totaal uit
271 pikol. Rekent men d a t alleen de nog in leven zijnde van
de vóór 1895 96 geplante boomen aan deze productie zouden
hebben bijgedragen , dan zouden voor eene opbrengst van één
pikol Java-koffie 5 7 1 . en voor dezelfde hoeveelheid Llberia-koffie
niet minder dan 1032 koffiebcomen noodig geweest zijn. Het
product werd tegen f 30 a, f 40 de pikol van de hand gezet.
I n K r a w a n g sterven de oude aanplantingen , dagteekenende
van den tijd der gouvernements-koffieeultuur, hand over hand
u i t , hetgeen eveneens liet geval is met de kleine tuintjes, hier
en daar na 1897 geplant. De productie over 1900 zou ongeveer
200 pikol hebben bedragen. De prijzen varieerden al naar gelang
van de qualiteit van f 12,50 tot f 44 per pikol.
Opgaven omtrent de in Bantam en Rembang verkregen oogsten
werden niet ontvangen.

2'.

Kullicnillmir aan de rerpKehte levering taderworpei

werden de nieuwe cultuurplannen in het laatst van 1900 en het
begin van 1901 door de Indische Regeering bekrachtigd. Voorts
werden nog ter goedkeuring voorgebracht de cultuurplannen
voor 5 districten der met Tagal vergroote residentie Pekalongan

en 2 districten der afdeeling Kendal (Samarang), en kon binnenkort de aanbieding worden verwacht van de cultuurplannen
voor 4 districten der residentie Pasoeroean, 3 districten van de
afdeeling Bondowosso der residentie Bezoeki en 2 districten van de
afdeeling Soekaboemi der residentie Preanger Regentschappen, ')
waarmede dan het omvangrijke werk ten behoeve van de h e r ziening der cultuurplannen geheel zal zijn afgeloopen.
In de afdeelingen fassikmaTaya der residentie Preanger Regentachappen, E o e m n g a n , Madjalengka en Cheribon der residentie
Gheribon . in de districten Salatiga en Oengaran ( S a m a r a n g ï ,
Batoer (Banjoemas) en Soemowono (Kadoe), zoomede in de t o t
dusver nog bij de gouveriieinents-kotïiecultuur betrokken afdeelingeu van Bagelen en Kediri, werd de verplichte teelt
lo'gelaten.
De onderzoekingen naar den invloed , welken de teelt van
koffie op den bodem uitoefent, werden nog steeds voortgezet door
den hiervoor tijdelijk aangewezen landbouwscheikundige dr. W .
K. TKO.MP UK HAAS.

Aangezien de Indische [legeering onlangs hare inzichten heeft
k e n b a a r gemaakt nopens de gedragslijn die voortaan ten aanzien
van de gouvernements-koffiecultuur op .lava ware te volgen (zie
vorig verslag, blz. 142), is dit, onderwerp thans hier te
lande in behandeling. Intusscben heeft de (Touverneur-Generaal
den directeur van binnenlandsch bestuur in Mei jl. doen aanschrijven om . c. q. na nader overleg niet de plaatselijke ambtenaren , de
noodige voorstellen te doen tot aanmoediging van de vrijwillige
koffiecultnur op de wijze als reeds geschied is in de residentiën
Pasoeroean , Probolinggo en de P r e a n g e r Regentschappen (zie
blz. 143/144 van het aangehaalde verslag), d. w. z. door liet
toekennen van eene tegemoetkoming per h o u w , te v e r d e d e n
over de eerste drie levensjaren van het koffiep'antsoeu , doch op
behoedzame wijze en alleen op die terreinen , die een langen
levensduur en eene behoorlijke productie verzekeren en die zoowel door den wetenschappelijkeu adviseur voor de koffiecultnur
als door de plaatselijke ambtenaren daarvoor geschikt worden geacht. Volgens die aanschrijving zullen die voorstellen
zich, zoo n o o d i g , mede k u n n e n uitstrekken t>t de tijdelijke
aanstelling van eenig toezichthoudend personeel, indien dit
door de plaatselijke ambtenaren noodzakelijk geacht en behoorlijk
gemotiveerd wordt.
N a d a t daarop bij de Indische begrooting voor 1901 gerekend
w a s , konden de iulandsche vorsten in Soerakarta en Djokjokarta
worden vrijgesteld van de verplichte levering aan het Gouver*
n e m e n t van de in h u n n e landen geteelde koffie (verg. vorig
v e r s l a g , blz. 142).
Voor de afdeeling Panaroekan der residentie Bezoeki werd
by ordonnantie van '12 J u n i 1901 (St. n . 240) uitvoering g e geven aan het voornemen om het in die afdeeling feitelijk nimmer
toegepaste koffiemonopolie formeel op te heffen (zie blz. 205 van
het verslag van 1897 en noot 1 op blz. 17'J van daf van L899).
In de behoefte aan wetenschappelijke voorlichting, ontstaan
door het in Augustus 1900 aan den wetenschappelijkeu adviseur
verleend tweejarig verlof n a a r E u r o p a , werd in .Januari 1901
voorzien door de toevoeging aan 's lands planten tuin van eene
tijdelijke ouderafleeling voor onderzoekingen in het belang van
de gouvernements-koffiecultuur (zie blz. 79).
In 1900 werden , ook na het vertrek van den wetenschappeH a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n c r a a l . Bijlagen

1901—1902.

Xaar

den

toestand

van

de

in 1899

(zie

het verslag van dat j a a r . blz. 175) aangelegde proefaanplantingen op een paar oude afgeschreven tuinen in de afdeeling
Bandong (Preanger Regentschappen), met het doel om uit te
maken of' die terreinen zich niet meer leenden voor de teelt
van koffie zonder voorafgaande reboisatie, werd door den adjunctadviseur voor de koffiecultnur een onderzoek ingesteld. Bij zijn
eerste bezoek aan den proeftuin Xgampoi op den Boerangrang
(medio P.M Ml) bleek dat zoowel de beplanting als het onderhoud
daarvan te wenschen hadden overgelaten , waardoor de stand
der aanplantingen over het algemeen niet g u n s t i g was. Door
toepassing van de door den adjunct-adviseurgegeven aanwijzingen
was de toestand der plantsoenen in den aanvang van 1901 rctds
zoodanig verbeterd, flat daarvan de beste verwachtingen mogen
worden gekoesterd. W a t den proeftuin op het plateau Leuweuu g
Datar van den Tangkoeban Prahoe betreft, hadden de planters,
ondanks de ontvangen betaling, blijkbaar meer werk gemaakt van
de tiisscheu de koftierijeu geplante gewassen dan van de koffie zelve.
1 )e toestand was aldaar zelfs zoo ongunstig, dat op voorstel van den
adjunct-adviseur besloten is om sommige gedeelten opnieuw te
doen beplanten, terwijl ter bevordering van een behoorlijk toezicht
op de verschillende werkzaamheden aan den controleur van
N o o r d - B a n d o n g , ook in het belang van diens overige omvangrijke
bemoeiingen met betrekking tot de koffiecultnur, een a m b t e n a a r
ter beschikking is toegevoegd.
Ten aanzien van de aan «Ie verplichte teelt en levering van
koffie onderworpen 14 gouvernementsresidentiën tonnen de over
het plantjaar 1899/1900 ontvangen opgaven (zie de hnlagen P P en
QQ) slechts voor T a g a l , Pekalongan en .Madioen eene onbeteekenende uitbreiding der cultuur a a n : wat eerstgenoemd gewest be«
treft uitsluitend ten aanzien der plantsoenen, welke vrijwillig of
Ier dien naam (als equivalent vcor verplichte beplanting) waren
tot stand gebracht, en in de beide andere gewesten hoofdzakelijk
voor zooveel de op hoog gezag aangelegde plantsoenen aangaat.
Voor de 11 andere gewesten daarentegen doen zich grootere of
kleinere verminderingen voor. niet alleen in het areaal der cultuur,
'i De plannen voor de bedoelde districten in de afdeelingen liondowosso
en Soekaboemi waven vroeger rcnis voorgebracht, doch sedert opnieuw in
behandeling genomen.
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maar nok in het cijfer «lor daarbij ingedeelden. Hij bei einde
van bot plantjaar 1898/99 (uit. Ootober 1899) waren namelijk
in de oaltuurplanneu der 11 gewesten begrepen — en konden
dus, tenzij tijdeljjk redenen van vrijstelling golden, nog met
bijplanting worden belast — 2467 dessa's met 222071 cultuur*
dienstplichtige gezinnen (verdeeld over lol districten), terwijl
op uit. October 1900 de/e totalen slechts waren 1930 en 181598
(Verdeeld over 79 districten), i». a. door gebeele loslating van
de verplichte teelt in <!o hiervóór reeds genoemde streken.

contractanten

tegen

betaling aangelegde koftieplantsoenen (zie

daaromtrent blz. 148/144 van het vorig verslag) bleven de
berichten gunstig luiden. Van die in het distriet Tiikalong
(Preanger Regentschappen) kon in 1901 de eerste oogst van

eenige heteekenis worden verwacht.
Met h e t , bij wijze van proef, op stomp zagen (verjongen), tegen
betaling van f 50 per b o u w , van o u d e , niet of weinig meer
vruchtdragende maar toch nog levenskrachtige boomen, ten opzichte van p.m. 20 bouws in 'J'engger (Pasoeroean), werd in
Daarenboven waren nog tijdelijk hij de verplichte cultuur, December 1000 een aanvang gemaakt. Op het tijdstip van afnamelijk alleen ten behoeve Tan net onderhond (in cnltuurdienst) sluiting in Judié' van de betrekkelijke inededeeiingeu waren de
van reeds bestaande aanplantingen, betrokken 1588dessa's(275 stompen begonnen reeds hier en daar uit te loopen , doch de
meer dan het jaar te voren), behoorende tot 45 van de nog uitloopers waren nog niet groot genoeg om toon reeds tot het uit—
bjj de verplichte cultuur betrokken 79 distrieten en tot 41 andere zoeken van de krachtigste en het wegsnooieu van de overige loten
(niet meer in de cultuurplannen begrepen) districten.
te kunnen overgaan. Het voornemen bestond om van eiken op
Wat het anaal der nog in onderbond zijnde plantsoenen stomp te kappen tuin een klein gedeelte ('/•, bouw) eerst tegen
betreft zou gedurende het plantjaar 1899/1900 dat der op b«»og het einde van den westmoesson op stomp te zagen, waarmede
gezag aangelegde rijn teruggegaan van rond 50200 tot «18700 men beweert op enkele erfpachtsondernemingen in het Kedirische
bouws, en dat der vrijwillig aangelegde of als zoodanig bekend uitstekende resultaten te hebben verkregen , ten einde op die wijze
staande van 106000 tot 102200 bouws. Het meest verminderde te kunnen nagaan welk tijdstip voor die bewerking het gunstigst
de omvang der plantsoenen wederom in de Preanger Regent- moet worden geacht.
v
schappen, waar, tegenover eene onbeduidende toeneming van
oor de in den westmoesson 1901 1902 te bewerkstelligen
het aantal boomen van de eerste categorie (nog geen 100 0UU), bijplantingen werd 109 pikol Padaug-zaad en 47 pikol Liberiaeene afneming stond van ruim 4 milboen boomen van de andere zaad v e r s t r e k t , welk zaad weder bij goed bekende particuliere
categorie. In Samarang gingen de aanplantingen met 1* millioen ondernemingen werd aangekocht. Het daarvan verkregen p l a n t boomen t e r u g , waarvan 1 millioen hoornen behoorende tot de materiaal liet over liet algemeen niet te wensehen over. Hlad2de categorie, en in Banjoemas. Cberibon, Kediri en Bezoeki ziekte op de kweekbedden kwam in hevige mate voor in enkele
heliei)en de v e r m i n d e r i n g e n , hoofdzakelijk wat d e op hoog gesag streken van de Preanger R e g e n t s c h a p p e n , T a g a l , Pekalongan
aangelegde plantsoenen betreft, respectievelijk ongeveer 1 ' , O1*, en Kediri. Op enkele kweekbedden in de contróh-afdeelingen
0 7 en 0G millioen. Tengevolge van deze verminderingen en van Toeren en Senggoro (Pasoeroean), werd by een groot aantal
andere van geringer heteekenis in nog 5 andere gewesten, plantjes een voos worden en afsterven van den peuwortel waarstonden de op hoog gezag aangelegde geregelde plantsoenen genomen , welke verschijnselen aan aaltjesziekte moeten worden
hij het einde van het plantjaar te boek als te bestaan int 57 toegeschreven. H e t hier en daar beschikbaar overtollige plantmillioen boomen (2' millioen minder dan het j a a r te v o r e n ) , materiaal werd , evenals in vorige jaren , aan de bevolking verterwijl de schattingen betreflende de overige aan de verplichte strekt tot uitbreiding of inboeting van hare vrijwillige aanlevering onderworpen aanplantingen in totaai gedaald w a r e n tot plantingen.
lt>V' millioen (7 3 millioen minder dan her jaar te voren), in het bezit
De weersgesteldheid was in 1900 in de meeste streken op J a v a
v-an 209192 personen (4122 minder dan op uit. October 1899). voor pluk en bereiding ongunstig. Door de aanhoudende r e g e n s ,
Het aantal Liberia-hoomen in de op hoog gezag a-ingelegde dikwijls gepaard met zwaren wind , viel hier en daar de jonge
plantsoenen bedroeg op uit. October 1900 8 377 7 0 0 , tegen vrucht af. of kwamen de bessen niet tot normale ontwikkeling ,
7 800 000 in het jaar te voren. Omtrent de vrijwillige aanplan- verrotten zij aan de boomen en gingen zij door wegspoeling vertiugen van deze koffiesoort zijn geen cijfers bekend , doch zij loren. Ook werkte de vochtige weersgesteldheid belemmerend op
breiden zich in verschillende s t r e k e n , waar de Java-koffie niin- de droging van de geoogste koffie. Als gevolg van een en ander
«ler goed tieren wil. meer en meer uit. Voor het nieuwe plantjaar bleet in vele streken de oogst ook belangrijk beneden de oorl!'00 1901 is slechts op een bijplant gerekend van 4 9 5 1 0 0 Liberia- sproukelijke raming. In Pasoeroean hadden pluk en bereiding
boomen (d i. 15 pet. van het totaal van 3 351400 bij te planten weder plaats onder toezicht van daarvoor voor den tijd van
koffieboomenl, tegen 751 200 (d. i 17 pet. van liet totaal van zes maanden in dienst gesteld personeel. De goede werking van
4 479 100) in den westmoesson 1899/1900. De betrekkelijk ge- ' dezen maatregel kwam ditmaal vooral uit in het district T e n g g e r ,
ringe bijplant van Liberia-koffie is ook thans weder hoofdzakelijk waar aanvankelijk alles behalve zorgvuldig geplukt en bereid
een gevolg hiervan, d a t , in afwachting van de beslissing in zake werd. doordien de bevolking voor de poeasa geld noodig h a d ,
het al ot niet voortzetten van de Diberia-koffieteelt (verg. het en zij alles wat maar eenigszius plukbaar w a s , o o g s t t e , beverslag van 1899, blz. 177). nog steeds het beginsel g e l d t , reidde en in de pakhuizen inleverde. N a de aanstelling van
dat dessa's, welke in den westmoesson van 1895/96 niet in cultuur* het tijdelijk personeel kwam daarin dadelijk verandering ten
dienst hebben g e p l a n t . voorloopig niet weer met verplichte goede.
bijplanting van Liberia-koffie mogen worden belast.
I n de cultuurplannen w a r e n , tijdens de opmaking van de zooOok in 1900 werden in dezelfde districten (van drie gewesten)
genaamde „voorstelstaten" tot regeling van de gedurende den als vroeger aan inlandsche bezitters van koffietuinen rentelooze
westmoesson 19i 0/1901 tot stand te brengen verplichte bij- gouvernementsvoorschotten verstrekt op het te oogsten product.
p l a n t i n g e n , begrepen 2291 dessa's met 217 701 cuituurdienst- Hoeveel van de daarvoor beschikbaar gestelde sommen (f 10204
plichtige gezinnen . terwijl bijplanting slechts werd opgelegd voor de Preanger Regentschappen, f 216 646 voor Pasoeroean
aan 930 dessa's met S1 025 cultuurdienstpliehtige gezinnen. De en f 30 000 voor Probolinggo) in werkelijkheid is u i t b e t a a l d ,
planttaak kwam dus gemiddeld te staan op bijna 40 boomen per blijkt alleen met betrekking tot P r o b o l i n g g o , waar van het
gezin, tegen ruim 37 boomen in 1899/1900. Van de tijdelijk van krediet f 10 500 ongebruikt bleef. Voor die districten der resibijplanting vrijgestelde 133 070 g e z i n n e n , behoorende tot 1361 dentie Pasoeroean, waar licentiehouders hun bedrijf uitoefendessa's, was de vrijstelling voor 23182 h u n n e r , behoorende tot d e n , w e r d , evenals in vorige j a r e n , bepaald, dat de verreke203 dessa's (hiervan o. a. 78 dessa's in Pasoeroean , 52 in de ning van de door de tuin bezitters genoten vooruitbetaling
P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , 25 Tagal en 18 in P e k a l o n g a u ) , hier- desverkiezende zou k u n n e n geschieden met het bij de licenaan toe te schrijven dat zij reeds eene voldoende productie tiehouders door hen in te leveren onbereid product. De ominleverden , m. a. w. omdat de gemiddelde levering gedurende standiglieid dat de tuinbezitters zich ook thans weder om
de laatste drie j a r e n het daarvoor vastgestelde minimum had verschillende redenen weinig genegen betoonden om h u n n e
bereikt. Overigens waren de redenen van vrijstelling van gelijken voorschotten op deze wijze aan te zuiveren, waardoor aan de
aard als in vorige jaren , waarbij voor alle (35) dessa's van het licentiehouders een groot gedeelte van het product wordt o n t districtTempefa der residentie Probolinggo nog kwamen de buiten- t r o k k e n , heeft de Indische Regeering, na een daartoe strekkend
gewoi.e zware heerendiensten . welke moesten worden gevorderd verzoek van de zijde der licentiehouders, er toe geleid, niet
voor het herstellen van de door aanhoudende overstroomingeu betrekking tot die voorschotten eene nieuwe regeling te treffen.
zwaar beschadigd"! wegen , dammen en waterleidingen.
Dezi' regeling, die werd vastgesteld bij gouv. besluit van 14
December 1900 n". 26, komt in hoofdzaak hierop n e e r , dat in
Omtrent de verschillende in vorige jaren door inlandsche de districten der afdeeling Malang (Pasoeroean), waar licentie-
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houders werkzaam zijn op den voet van St. 1S9(.) n . 208, de
voorschotten in den vervolge uitsluitend /.uilen moeten worden

staande 7 districten (waar de koffieoogst der bevolking in 1900
bedragen had 94 147 pikol'.

aangezuiverd door verrekening met het bij de licentiehouders
in te leveren onbereid product, terwijl ter tegemoetkoming aan het
hieruit voor de bevolking voortvloeiende bezwaar, dat /ij tot
deze wijze van aanzuivering van de door haar genoten vooruitbetaling beperkt wordt, tevens bepaald is, dat de miniinumprijs. waartegen het product door den licentiehouder van de
bevolking moet worden opgekocht, van f' 2,00 tot f 2,75 per
pikol natte beskoffie wordt verhoogd, hetgeen voor de bevolking neerkomt op eeue verhooging van f' 1,25 per pikol bereide
koffie. Voorts is het ongerief, dat voor de bevolking tot dusver
iu die wijze van aanzuivering der voorschotten gelegen was,
namelijk het over groote afstanden vervoeren van het naar
verhouding vijfmaal zwaardere onbereid product, ondervangen
door de bepaling, dat de licentiehouders verplicht zijn het aantal
opkoopplaatsen, waar de bevolking hare beskoffie zal kunnen
inleveren en tevens hare voorschotten zal kunnen aanzuiveren,
zoodanig uit te breiden , als de resident voor ieder district zal
noodig oordeelen. Aan de grootere kosten , waarin de licentiehouder door deze regeling zal vervallen , is bij ordonnantie van
14 December 1900 (St. n°. ;529) tegemoetgekomen door het
voorschrift, dat voor die ondernemers tot opkoop en fabriekniatige bereiding van aan den lande te leveren koftie. welke
toetreden tot de nieuwe regeling , het prijsverschil tusschen de
door hen bereide koffie en die van inlandsche bereiding , dat
geheel ten bate van den ondernemer verrekend wordt, van f 6
tot f 7 per pikol verhoogd wordt, zoodat het Gouvernement
eerst in het prijsverschil voor de helft zal deelen , wanneer het
bedrag van f 7 wordt overschreden. Van deze regeling koestert
men de verwachting, dat alle belanghebbende partijen zullen
worden gebaat: de licentiehouder door de grootere hoeveelheid,
die ter bereiding b'rj hem zal worden ingeleverd , de tuinbezitter
o. m. door de hoogere betaling , die hy voor zijn onbereid product
zal erlangen en de voor hem opengestelde gemakkelijker gelegenbeid om zijne onbereide koffie op niet te verre afstanden te
verkoopen , en eindelijk het Gouvernement door de grootere
hoeveelheden op. West-Indische wijze bereide koffie , die ter markt
zullen worden gebracht en verder door den beteren pluk, daar
voor de West-Indische bereiding slechts geheel rijpe koffie wordt
in ontvangst genomen , en bij de inlevering van grootere hoeveelheden onbereide koffie minder handen voor de bereiding
zullen noodig zijn, waardoor meer krachten voor den pluk
zelf beschikbaar blijven. Bovendien zal, vooral bij eenigszins
grooten oogst, minder product voor het Gouvernement en de
bevolking verloren gaan. Met uitzondering van den licentiehouder voor het district Karanglo, die dus nog steeds blijft
voortvverken op de voorwaarden in St. 1891 n°. 110, verklaarden alle licentiehouders in de afdeeling Malang zich reeds
bereid om tot de nieuwe regeling toe te treden. Hinnenkort
/uilen hun dan ook nieuwe licenties worden uitgereikt, zoodat
/ij van 1902 af op de nieuwe voorwaarden zullen kunnen werken.
De licentiehouders, die in 1900 hun bedrijf uitoefenden, waren
vijf in getal, namelijk die voor de districten Kotta .Malang,
Penanggoengan en Ngantang. die voor het district Pakis, die
voor het district Senggoro , die voor een deel van het district
Teugger en die voor het district Karanglo , van wie de eerste
vier werkten op den voet van St. 1899 n". 20S en de bepalingen
vastgesteld bij geuv. besluit van 4 Januari 1900 n \ 17 (zie
vorig verslag, Blz. 144), en die voor het district Karanglo
op den voet van St. 1891 n'. 110, zoodat deze laatste weder
uitgesloten bleef van de gelegenheid tot erlanging van voornitbetaling in verhouding tot de hoeveelheid ingekocht onbereid
product. '). De houders van de respectievelijk in 1897 en 1899
uitgereikte licenties voor de onderdistricten Toeren . Wad jak
en Pamottan van het district Toeren der residentie Pasoeroean
en voor het district Tjilokotot en bet onderdistrict Lembaug
van het district Oedjoengbroengkoelon der residentie Preanger
Regentschappen hadden met de oprichting van hunne bereidingsetablissementen nog geen aanvang gemaakt.
Het door licentiehouders uit den oogst van 1900 afgeleverd
product bedroeg 15 95S pikol, als volgt verdeeld over de onder-

M Deze vooruitbetaling is b.i de htervódr besproken regeling van December
l'JOO, in verband met de rerhooghlg van den door licentiehouder* voor het
onbere'.d product der bevolking te b talen minimumprijs, verhoogd van f <f,8fi
tot f ;l voor eiken in te knepen pikol nat e I eako.lie.
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Uit het overzicht sub llb van bglnge RR blijkt in boever
het door de licentiehouders afgeleverd product bij verkoop
in de vier gedurende 1900 te Batavia gehouden gouvernementsveilingen meer heeft opgebracht dan Pasoeroean-koffie van inlandsche bereiding.
De aanhalingen van aan de verplichte levering onttrokken
koffie waren van minder omvang dan in 1899 , ofschoon de oogst
toen nog eenige duizenden pikols minder bedroeg dan in 1900.
in al de II koffiegewesten — buiten de Vorsten landen ^- werd
namelijk de hand gelegd op slechts 91 pikol, tegen 100 pikol
iu 1899. Bet belangrijkst waren de aanhalingen in de Preanger
Regentschappen, namelijk 20 pikol, en verder in Bezoeki en
Proboliuggo, waar zij respectievelijk ongeveer 10 en 14 pikol
bedroegen. Wat de residentie Pasoeroean betreft, waar de aanhalingen, evenals in 1899, weder onbeduidend waren in vergelijkiug met die in de daaraan voorafgegane jaren en in verhouding tot het aldaar geoogste product, wordt, als bewijs dat de
koffio-smokkelhandel daar van geen beteekenis meer is, het feit
medegedeeld , dat de inlanders hoe langer hoe meer de voor
hunne consumtie benoodigde koffie inslaan bij handelaren op de
gewestelijke" en afdeelingshoofdplaatsen , wier aantal in den loop
van 1900 beduidend toegenomen is door grootere vrijgevigheid
bij het verleenen van de noodige licenties.
Het buitengewoon personeel (tijdelijk) tot tegengang van onttrekking van koffie aan de verplichte levering bleef ook voor 1901
in de op blz. 145 van het vorig verslag genoemde gewesten
gehandhaafd.
De verschillende voor Java en Madura geldende bepalingen
tot tegengang van onttrekking van koftie aan de verplichte
levering aan den lande werden , voor zooveel noodig gewij/.igd
en aangevuld, samengevat en opnieuw afgekondigd bij ordonnantie van 30 .Mei 1901 n". 20 (St. n . 210), terwijl voorschriften
tot uitvoering dier ordonnantie werden vastgesteld bij "OUT.
besluit dd. 5 Juli 1901 i r . 15 (St. n'. 248).
Hoewel de bladziekte zich in 1900 in alle gewesten vertoonde,
werd daarvan echter in de meeste streken weinig of geen nadeel
ondervonden. Alleen in de districten Gading (Probolinggo) en
Tengger (Pasoeroean) trad de ziekte vrij hevig op; in laatstgenoemd district verloren daardoor tal van plantsoenen, vooral
de jongste en de vruchtdragendste, veel blad. De aaltje-ziekte
bleef iu de vroeger door haar aangetaste streken heersenen en
breidde zich hier en daar zelfs wat uit. .Bovendien werd z(j in
1900 ook geconstateerd in de districten Salatiga en Ambarawa
(Sauiarang) en Tengger (Pasoeroean). In de Preanger Regentschappen deel de zoogenaamde „hama wedang'', evenals in 1899 ,
weder een deel van den oogst verloren gaan, terwijl deze ziekte
zich verder voordeed in eenige tuinen der residentie Cheribon.
Uit dit laatste gewest, zoomede uit Samarang eu Banjoemas,
werd tevens van het voorkomen van „djamoer oepas" melding
gemaakt. Enkele streken van Java werden weder door de bladluis bezocht, die voornamelijk de Liberia-aauplantiugen aan»
tastte , zonder echter merkbare schade teweeg te brengen. De
dadap-ziekte schijnt zich in 1900 slechts in enkele gewesten te
hebben vertoond. De dadapboomen hadden echter ditmaal bijzonder veel te lijden van rupsen en witte mieren.
Evenals in 1899 bleef de gouvernements-koffieoogst ook in
I9ii0 beneden de raming. Terwijl de oogst op uit Juli van dat
jaar voor de gouvernemeutsresidontiën, met inbegrip van de
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levering uit db Vorstenlanden , begroot werd op 212000 pikol
U89000 pikol Jav»- en 28000 pikol Liberia-soort), bleek «Ie
inlevering bij 'stands inkooppakhuizen, en met'bjjrekeningvan
91 pikol aangenaaide koffie, slechts te bedragen 207 111 pikol
(185859 pikol Java- en 21 252 pikol Liberia-koffie).of 4889pikol
minder dun de raming. De oogst verschilde (\u* slechts weinig
van dien van 1899, welke 198758 pikol of 8858 pikol tuinder
bedroeg, In den oogit van 1900 nam de residentie Pasoeroean
weder voor ongeveer de helft (ruim 49pet.)deel, terwijl daaraan
verder de residentiën Preanger Regentschappen, Tagal enProbolinggo respectievelijk 15, 9 en 7 pet., de andere lo gouver*
neraentsresidentiè'ii te samen rniin 18 pet. en de Vorstenlanden
ruim 2 pet. bgdroegen. Onder de iu de inkooppakhnizen ingeleverde hoeveelheden bevond zich aan 2de .soort koffie V '.'J7
pikol (ruim 4 pet.).
Voor het loopende jaar wordt, op een geringen oogst gerekend.
Overal werd geklaagd over eene vochtige weersgesteldheid in
den oostmoesson , die een nadeeligen invloed op bloei en
vruchtzetting uitoefende. Alleen vuur de Preanger Regentschappen overtreft de raming voor 1901 een weinig de opbrengst in
1900. doch overal elders, in het bij/onder in liet ten deze belangrijkste gewest Pasoeroean , wordt een veel geringere oogst
dan in 1900 verwacht. Op het einde van Juli jl. werd de gel Ie
oogst begroot op ongeveer 89900 pikol (71 300 pikol Java- en
18(500 pikol Liberia-koffie).
In verschillende streken werd liet verschijnsel van verkleuren
en bont worden van de koffie opgemerkt. hetgeen wordt toegeschreven aan de vochtige weersgesteldheid tijdens deopsebnring
der koffie in de pakhuizen. In de afdeeling Blitar (Kediri) verkleurde eene hoeveelheid van 1'_'8 pikol. welke als late soort
was ingekocht, zelfs dermate dat de transportaannemer die
koffie slechts als 2de soort wensehte af te voeren. Voor de
meeste gewesten wordt verder melding gemaakt van het voorkomen van snuitkever in sommige inkoop* en strandpakhnizen;
schade van eenig belang werd hierdoor echter niet aangericht.
Belangrijke verduisteringen van koffie weiden geconstateerd
hij een drietal inkooppakhuizen, en wel tot hoeveelheden van
respectievelijk 20, 78 en 8 pikol. Twee van de betrokken pakhuismeesters werden na bekomen ontslag strafrechterlijk vervolgd;
de derde pleegde na de ontdekking van het tekort zelfmoord.
Van de in de «iergroote in 1900 te Batavia gehouden veilingen
aangeboden '.'9304 pikol uit den oogst van 1900 werden slechts
87<>(39 pikol verkocht. In de in Augustus, September, November
en December gehouden veilingen werden namelijk respectievelijk
10(30, lo0. 4:575 en 10 500 pikol opgehouden, zijnde echter ouder
de laatste hoeveelheid 3800 pikol begrepen . welke reeds in
de veiling van November waren opgehouden. In het geheel bleef
dus feitelijk eene hoeveelheid van 12235 pikol onverkocht, omdat
hiervoor de vastgestelde limite-prijzen niet konden worden bedongen.Een overzicht betreffende de Nederlandsche en de Indische
gouvernementskoffieveilingen is opgenomen sub II van bijlage
RH. Aangezien, evenals in 19oo, voor 1901 slechts eene betrekkelijk kleine hoeveelheid koffie voor verkoop beschikbaar
i s , is voor dat jaar hetaantal te houden gou vernemen tsveilingen
weder op G bepaald , waarvan de: voorlaatste heeft plaats gehad
op 17 September en de laatste zal gehonden worden op 5
November.
Ter voorziening in de plaatselijke consumtie op Java en
Madnra werden, buiten de vier groote veilingen te Batavia, ook
in 1900, en wel op 30 plaatten, kleine koffievendutiën gehouden.
Langs dezen weg werden in "t geheel 1719 pikol. namelijk
1253 pikol Java-kot'tie (165 pikol \>U' soort en 1088 pikol 2de
soort) benevens 40(3 pikol Liberia-koffie verkocht. De opbrengst
beliep in totaal f' 40 919 of gemiddeld f 23,80 per pikol.
TA Uoavcrnemcals-kiDa-ondcrncming.
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heimerende etablissementen in 1900 van 1210 tot 1179 bouws
terugging, ten gevolge van de rooiing van eenige ziekelijke
plantsoenen op Lembang, Nagraken Kawah Tjiwidei, nam toch
bet aantal in den vollen grond staande hoornen belangrijk toe .

ei, wei van 2567000 op uit. 1899 tot 3932000 op uit. 1900
(verg. tabel 1 vau bijlage 88), welke vermeerdering geheel is
toe te schrijven aan inboeling van te ijl staande aanplantingen.

De vermeerdering had nog grooter kunnen zijn, ware het niet
dat door de buitengewoon natte weersgesteldheid eerst in December met de inboeting een aanvang kon worden gemaakt. Dankzij
den grooten voonaad krachtig plantmatenaal waarover kon worden beschikt, kon in vele tuil. en de inboeting op afdoende wij/.e
geschieden , hetgeen vooral noodig was op het etablissement
Tirtasari, waar in de laatste jaren , en ook in 1900, tal van
enten door stain- en tak-kankcr (djainar oepas) waren afgestorven.
Die ziekte vertoonde zich, doch slechts sporadisch, in 190'ook
in de enten-plantsoenen op Kawah Tjiwidei. Van de insectenplaag werd geen buitengewone last ondervonden.
In de kweekerijen bevonden zich op uit. 1900 naar schatting
17.51000 planten, dus 21000 meer dan bij het einde van 1899,
ongerekend eene hoeveelheid eerst tegen het einde des jnars
gemaakte enten in velschillende stadiën van ontwikkeling.
De bloei van ledgeriaua's en succirubra's was, eveneens als
een gevolg van het abnormale weder, zeer gering , zoodat, evenals in het voorafgegane jaar, ook in 1!!00 slechts een zaadveiling
(in November) gehouden kon worden , welke echter, met iubegnp van f' 880 voor de mede verkochte 88 stuks enten, de belangrijke som van f 15449 opbracht. Voor het aangeboden
ledgeriana-zaad (27 pakjes a 25 gram) liepen de bedongen prijzen
van f355 tot f 555 per pakje : overigens werden 2(3 pakjes (a 50
gram) suceiruhra-zaad geveild , waarvoor f 41 a f 75 per pakje
verkregen werd.
Jlet het oog op de geringe hoeveelheid beschikbaar zaad ,
konden nieuwe zaadbedden slechts in beperkt aantal worden
aangelegd. Dit geschiedde hoofdzakelijk met zaad, dat, bij wijze
van controle op het in publieke veiling verkochte, was aangehouden. Ten einde de particuliere kiuacultuur in Midden, en
Oost-Jara eenigszins tegemoet te komen , werd het Enropeesch
en inlandscfa personeel, voor zoover het tijdelijk gemist kon
worden . naar verschillende ondernemingen gezonden om de
planters, die zich van het ditmaal zoo buitengewoon dure zaad
badden voorzien , bij den aanleg van zaadbedden en in de wijze
van enten te kunnen voorlichten.
De oogst van 1900 bedroeg 5(51 705 K.G. , namelijk aan bast
van c. ledgeriana (fabrieksbast) 41G0SS'/C K.G., dooreen bevattende 6.43 pet. zwavelzure kinine, welke hoeveelheid in 1898
en 1899 achtereenvolgens had bedragen 306696en 856154 K.G..
met een gemiddeld gehalte aan kininesulfaat van 7.49 en 7.05
pet., aan succirubra- (pharniaceutischen) bast 143 67G K.G.,
tegen 51261 K.G. in 1S98 en 43 341 K.G. in 1899, zoomede
2000'/, K.G. bast, van c. officinalis, van welke kinasoort in de
twee voorafgegane jaren niet was geoogst. De ledgeriana-oogst
werd uitsluitend verkregen door kapping van ongezonde en onderdrukte takken, rooiing vau zieke booinen en uitdunning van
te gesloten plantsoenen. Om de op blz. 140 van het vorig verslag vermelde reden behoefde thans geen bast als waardeloos
in de tuinen te worden achtergelaten.
A oor de hier te lande te houden gouvernementsveilingen van
kinabast werd verscheept 878453'/, K.G. (279 0 7 1 ' , K.G. ledgeriana-bast met een gemiddeld gehalte aan zwavelzure kinine
van 7.01 pet., '.'7 3781/;, b-G. succirubra-bast en al de officiualisbast), welke verschepingen in 1S98 en 1S99 hadden bedragen
350236 en 313938 K.G. Van bet in Indië achtergebleven gedeelte van den oogst, ad 183311' 2 K.G. . werd voor den geneeskundigen dienst aldaar bestemd 1202 K.G. pharmaceutische
bast, en het overige (137 014 K.G. ledgeriana-bast, bevattende
gemiddeld 5.19 pet. aan kininesulfaat, en 45 095',', K.G. succirubra-bast) geleverd aan de Bandongsche kininefabriek, ten
einde aldaar te worden verwerkt tot zwavelzure kinine . met
dien verstande, dat de opbrengst van 41 630 K.G. bast zou wor*
den bestemd voor gouvernementbverbruik '), en die van HÓ 479' 2

Omtrent deze in de afdeeling Bandong der residentie Preanger
Regentschappen gevestigde onderneming worden steeds korte
driemaandelgksehe verslagen als eztra-bgvoegsel van de Ja v. Cour.
gepubliceerd , terwijl bovendien door haren directeur, den heer K.G. voor 'slands rekening zou worden verkocht ingevolge de
P. VAN Lnison , geregeld een uitgebreid jaarver-lag wordt bewerkt, hetwelk vroeger gewoonlijk werd opgenomen in liet
') De hieruit verkregen hoeveelheid sulfaat beliep 1168 K.G. Wat de op
.Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië ", doch van
den jaargang 1899 af door de landsdrukkerij te Batavia wordt de Uiini ondern inlog Pandan Aroem (afdeeling Soekaboemi der residentie
Preanger Regentschappen) geveatigde kininefabriek betreft, a:m welke ran
gedrukt en uitgegeven. Dientengevolge kan hier met de vol- gonvernementawege
evenceni opdrachten waren gedaan voor de levering van
gende beknopte mededeelingen worden volstaan.
kinineaoliaat, kan tbani worden gemeld dat zij steeds net verlies heeft
Terwijl de beplante uitgestrektheid van de tot de onderneming gewerkt en daarom In December 1900 is gestoten.
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in September 1899 met de fabriek gesloten overeenkomst ')(verg.
blz. 180 181 van het verslag van 1899).
Opgaven omtrent den oogst van 1900 per etablissement, soomede omtrent de geldelijke opbrengst en de sorteeringen van
den in <lat jaar te gelde getnaakten oogst van 1899 zijn opgenünien in de tabellen 11

IV van bijlage SS. De laatste tabel

bevat tevens eene berekening Tan het voordeelig verschil tusschen
de baten en 'Ie lasten der onderneming voor elk der oogstjaren
189ó t/m 1899.
Zooals o. a. blijkt uit de tnededeelingen <>p blz. 2041 van het
verslag van

189? en op blz. 149 van dat van 1898, werd in

laatstgemeld jaar besloten om de goaverncments-kina-onderneiniug geleidelijk te hervormen tot proefstation , voornamelijk
omdat E\j een lastpost voor de schatkist dreigde te worden. Die
vrees is evenwel niet bewaarheid, want vóórdat nog t"t uitvoering

van het hervormingsplan kon worden overgegaan, is de onderneming door de stijging der kinaba.-t-prijzen weder begonnen
aanzienlijke baten at' te werpen . die voor 190U te stellen zijn

op een netto bedrag van t 450000. Onder deze omstandigheden
scheen

het wenschelijk

\jan

het hervormingsplan a f ' t e z i e n ,

waartoe dan ook in Juli jl. de machtiging van het Opperbestuur
is verleend. Intusschen is het noodig gebleken het personeel der
onderneming te versterken. De werkzaamheden van den directeur
als scheikundige zijn toch in den laatsten tijd in hooge mate
toegenomen. Had de scheikundige vroeger alleen eultunr-analyses
te v e r r i c h t e n , welke werden uitgevoerd door den a d j u n e t - d i r e o
tenr — eene betrekking die bij St. 1898 n°. 54 is opgeheven —
sedert zijn niet alleen de handels-analyses voor het in Europa
te veilen product daarbij g e k o m e n , doch ook die van de te leveren
basten aan de Bandongsche k i n i n e f a b r i e k . tal van analyses
voor het boschwezen en het keuren der te Batavia te leveren
dan wel te verkoopen kinine. In verband daarmede is bij gouv.
besluit van 20 Mei 19U1 n . 1. vuorloopig op tijlelijken voet,
bij de onderneming een afzonderlijke scheikundige in dienst
gesteld en als zoodanig benoem I dr. J. VIETOB SIBINÜA.
De sedert den aanvang van 1900 t e Batavia gevestigde kininem a r k t (zie vorig verslag, blz 140) heeft de daarvan gekoesterde
verwachtingen verre overtroffen. Wel werd in de eerste veilingen (iu 't geheel werden er 8 gehouden . waarin r u i m 29 500 K.G.
kininesulfaat werd verkocht met eene netto-opbrengst vau
f' 003 98(5) eeu deel der aangeboden kinine o p g e h o u d e n , maar
in de latere werd alles tot bevredigende prijzen van de hand
gezet. Zelfs was de in de Deeember-veiling bedongen prijs
gunstiger voor de kinaplanters dan de prijs . welke hier te laude
voor bast werd besteed. Met de Bandongsche kininefabriek werd
door de belanghebbenden een nieuw contract aangegaan v o o r d e
verwerking van bast tot zwavelzure kinine ten behoeve van de
in 1901 te bonden veilingen , waarvan h e t aantal voorloopig op
9 werd bepaald. De berichten omtrent den afloop van de
eerste zes veilingen wijzen op n o g gunstiger uitkomsten dan
die welke in 1900 werden verkregen.
4". LsaéstewMsVnttthgn uitsluitend op esslnttes met de islndsrbe ktttlliag
berustende, ea leirfiemagts. tut opklop en bereiding ras IssdbeawsretfetteB.
De in den laatsten tijd uitgevaardigde verordeningen ter bescherming van de oeconomische belangen der inlandsche bevolkiug in verband met de particuliere land bouw-industrie werden
bij ordonnantie van 12 April 1901 (St. i r . 101) aangevuld niet
eene regeling der verplichting van particuliere ondernemingen
van landbouw of nijverheid op Java en Madura tot herstel van
de door baar karretransport aan dessawcgen en daarin gelegen
kunstwerken toegebrachte s c h a d e , onder karretransport te verstaau het gebruik maken van niet over rails loopende rij- en
voertuigen . welke niet uitsluitend voor vervoer van personen
worden gebezigd. Van de toepassing der ordonnantie is uitgesloten karretransport binnen de grenzen der residentiën Soerakarta eu Djokjokarta en van de particuliere landerijen beoosten
en bewesten de Tjimanok.
Door middel van de Jav. Cour. (zie het n°. van 20 Februari
ICOl) werden ter kennis van de belanghebbenden gebracht de
ingevolge a r t . 2 der in 't vorig verslag (blz. 147) besproken
ordonnantie van 21 September 189'.' (St. n". 203) door den
Gouverneur-Generaal billijk geachte maxima der uitgestrektheid
') lu l9i/0 werd door de fabriek voor deze hoeveelheid hast, berekend
to^'111 den unitprjj» ^an 3 cent, reets een bedrag van f 82769 in 'stands
kas gestort.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen

1901—1902.
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van

den .jaarlijksehen bruto-aaiiplant var. suikerriet of indigo-

gewas voor die tijdens de inwerkingtreding der ordonnantie
iu exploitatie zijnde suiker* en indigo-ondernemingen (waaronder

ook enkele op erfpachtsgronden of particuliere landen), welke
geheel of gedeeltelijk berusten op overeenkomsten niet de inlaildsche bevolking, en liet te verwerken gewas niet uitsluitend
door opkoop verkrijgen. In hoever die maxima , ten gevolge van

di' den ondernemers geopende gelegenheid uu binnen zekeren
termijn tegen het aangenomen cijfer hunne beswaren in te
b r e n g e n , sedert wijziging hebben o n d e r g a a n , is hier te lande

niet gebleken.
In aansluiting aan de tot medio 19ot) loopende opgaaf bij het
vorig verslag (bijlage T T , tabel III) wordt hierachter (mede aan
bet slot van bijlage TT) een overzicht opgenomen van de gedurende de tweede helft vau 1900 genomen regeeringsbeschikkingen op aanvragen tot het in werking brengen of weder in
werking brengen van ondernemingen als waartoe de voormelde
ordonnantie van 21 September 18ü9 betrekking heeft. H e t o v e r zielit, dat ook eene iu genoenul tijdvak ingetrokken vergunning
aanwijst, betreft enkel ondernemingen voor de bereiding van
suiker ; ten aanzien van indigo-ondernemingen kwamen in dat
tijdvak geen aanvragen ter afdoening.
Suikerondernemingen.
liet aantal suikerondernemingen , uitsluitend berustende op overeenkomsten met de bevolking, dat in 19<K)
aan de suikercampagne d e e l n a m , bedroeg 144 of evenveel als in
1899, en biji.a allen dezelfde als t o e n , uitgenomen alleen 2 nieuw
in werking gekomene (de op primitieven voet ingerichte kleine

fabriek Babakan-djati in de Preanger Regentschappen en de in
eene suikerfabriek herschapen vroegere indigo-onderneming
Tegowangi in Kediri), waartegenover eene vermindering stond
door de insmelting in Probolinggo (thans Pasoeroean) van de
fabriek 1 Ijaboeng bij de onderneming Bagoe en door de afvoering

uit de opgaven nopens de in deze onderparagraaf bedoelde (geheel vrije) fabrieken van de onderneming Asembagoes in Bezoeki,
omdat deze blijkt gerangschikt te moeten worden onder de op
erfpachtsgronden gevestigde ondernemingen. Tot de categorie
der bovenbedoelde 141 geheel vrije ondernemingen behoort overig r n s de fabriek Ardjuwinangoen in Rem b a n g , die echter, evenals in 1899, gesloten bleef.
H e t overzicht betreffende de uitkomsten der suikerindustrie
op J a v a is ditmaal opgemaakt volgens een door de Indische
Regeeriug vastgesteld nieuw m o d e l , dat o. a. ten opzichte van
de uitgestrektheid der riet beplantingen hierin met de vroeger
gebruikelijke opgaven verschilt dat niet meer is aangegeven het
net/o-egfer, d. i. na aftrek van de oppervlakte ingenomen door
wegen en slooten , maar de Ani/o-uitgestrektheid, en dit wel
enkel voor zooveel riet van eigen beplantingen der ondernemingen
verwerkt w e r d , terwijl het tot dusver opgegeven netto-cijfer
tevens omvatte de uitgestrektheid (in het nieuwe model niet
meer v e r m e l d ) , waarvan het door opkoop of op andere wijze niet
van eigen aanplantingen verkregen riet geschat werd afkomstig
te zijn. Uit dien hoofde zijn de cijfers van aanplant en ook de
berekende gemiddelde productie per b o u w , zooals zij over 1900
zijn opgegeven , niet met juistheid tegenover die van 1S£9 en
vorige jaren te stellen.
De brMfo-nitgestrektheid der eigen beplantingen voor den oogst
van 1900 wordt opgegeven voor 142 van de voormelde 144 fabrieken te IK bben bedragen 102088 bouws, opgeleverd hebbende
aan hoofd- . stroop- en zaksuiker (deze laatste voor de helft
rekenende) 9518G1G p i k o l , waaronder alleen aan hoofdsuiker
(1ste product) 9 117 423 pikol. In de Indische opgaven wordt de
gemiddelde productie der eigen beplantingen alleen over deze
laatste hoeveelheid berekei d . hetgeen dan neerkomt op 88.79
pikol 1ste product per bruto bouw , welk gemiddelde geacht kan
worden beneden liet normale te zijn gebleven uithoofde vau
minder sapgehalte van het riet ten gevolge van de vele regens
tijdens den oostmoesson. Met inbegrip van d^ p r o d u c t i e , verkregen uit het niet van eigen aanplantingen afkomstige riet —
bij 25 van de vorenbedoelde 142 ondernemingen en bij 1 ondern e m i n g , welke uitsluitend opgekocht riet v e r w e r k t e , bedragen
hebbende 180 547 pikol (ook hierbij de stroopsuiker ten v o l l e ,
doch de zaksuiker voor de helft in rekening brengende), — kwam
de totale suikerproductie voor 143 van de 144 uitsluitend op
overeenkomsten met de inlandsche bevolking berustende fabrieken
te staan op 9 094 103 pikol. Over 18'.'9 werd laatstgenoemd
cijfer, mede voor 143 o n d e r n e m i n g e n , d. i. zonder Asembagoes
(zie h i e r v ó ó r ) , op 9 9 8 5 1 8 6 pikol gesteld.
Luidens de gewestelijke rapporten werden de met inlandera
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mondeling aangegane overeenkomsten bijnazonder uitzondering
overal naar belmoren nageleefd. Voor 't eerst /ijn thans opgaven

verzameld nopens de door de ondernemen in het behandelde jaar
aan de inlandsche bevolking betaalde sommen wegens loonen

en gedane leveringen. De te dien aanzien voor 1:57 van de besproken 144 fabrieken vermeld" lommen , geheel berustende op
opgaven der ondernemers, wijzen voor 1000 op een totaal vau
ruim f 33 millioen, d. i. gemiddeld ruim t' 241000 per fabriek.
Overigens komen de voor deze onderparagraaf ontvangen
niededeelingen in hoofdzaak met <iie van vorige verslagen overeen. Als gewoonlijk leed weder menige onderneming seliade door
brandstichting in de riettuinen ; verg. wat daarover gelegd is '
in hoofdstuk C (blz. 2/3). Diefstallen van riet, veelal bij kleine |
hoeveelheden , waren mede niet zeldzaam. Van de gelegenheid l

bij St. 1890 n . 101 den ondernemen geopend om door hen

bezoldigde wakers met politiogezag te kunnen doen optreden ,
wordt tot nogtoe (zie vorig verslag, blz. 118) slechts schaars
gebruik gemaakt. Tegen het einde van 1000 gingen echter tot
den maatregel ook over een 0-tal fabrieken in de tegenwoordige
residentie Pekalongan , waar, EOOall nader blijkt, in 181*9 reeds
2 fabrieken danrtoe het voorbeeld hadden gegeven.
Voor eene goede controle op de waterverdeeling , ook door
verbetering van het technisch toezicht met geldelijke bijdragen
der ondernemers (verg. blz. 85 hiervóór), wordt gaandeweg beter
gezorgd.
Hij onderscheidene fabrieken werd ook in 1900 de installatie
verbeterd of uitgebreid. Electrische verlichting en railvervoer
kwamen meer in toepassing.
Voor opgaven omtrent de riet- en suikerproductie over 1900
voor elke fabriek in het bijzonder zij verwezen naar bijlage T T ,
welk overzicht tevens de sub 5"., 6 \ en 7". hierna bedoelde
suikerondernemingen omvat, zijnde die welke niet of niet uitsluitend op overeenkomsten met de bevolking berusten , in 't
geheel ten getale van 4-3 , waarvan er 2 niet gewerkt hadden.')
De door de ondernemers voor het product uit den oogst van
1900 bedongen prijzen waren over het algemeen weder bevredigend : f 7 a f 7'/« per pikol voor Amerikaausch assortiment,
f 7'/ 4 a f 73/:: voor u°. 15 en hooger.
Zoowel op enkele particuliere landerijen in de residentie
Batavia als in een 8-tal andere gewesten , inzonderheid in de
Preangcr Regentschappen , worden ondernemingen aangetroffen

voor het verschaffen vau plantriet aan dn suikerfabrikanten,
welk plantriet deze bibiet-ondernemers verkrijgen meerendeels
uit eigen beplantingen, en voor het overige t"\ens, dan wel
uitsluitend , door opkoop van de bevolking. Verder worden in
diezelfde 9 gewesten en in nog 7 andere ook bibiet-ondernemingen gedreven , welke te beschouwen zijn als onderdeden
van één of meer suikerfabrieken, liet aantal van de eerste categorie wordt opgegeven te hebben bedragen 100 , dat der andere
categorie 99, terwijl de eigen beplantingen worden gesteld op |
respectievelijk 5738 en 11220 bouws. De laatste twee totalen
zijn niet geheel volledig, als betrekking hebbende tot 91 en 98
ondernemingen. Voor opgaven per gewtlt zie mede bijlage TT.
Indigo-ondernemingen. In de over 1900 ontvangen opgaven i
(zie bijlage UU) is sprake van 21 op den grondslag van overeeukomsten met de inlaudsche bevolking berustende indigo- '.
ondernemingen op Java, voor zooveel zij het gewas niet uitsluitend
door opkoop verkregen, maar geheel of gedeeltelijk door aanplant '
'1 De 4.1, welke in exploitatie waren inweeft, verkregen , volgens voormelde bijlage T T , aan lioo 'il- en stroopsuiker, /ooinede aan raksuiker oleze !
laatste wener voor de lielit rekenende) 2837824 pikol, n a k e n d e , n e t de
8694163 pikol gefabriceerd l»ö dn 143 geheel vrije ondernemingen , eene totale
productie voor 1900 van 18031981 pikol (71809B ton), terwijl de Opgaven
over 1899 o» een totaal wezen van 12801 C89 pikol (759752 ton).
Gedur. nde de afscheepjaren 1899 1900 en 1900 1901 (1 .Juli—80 Jnnii werden van Java verscheept achtereenvolgen! 7ól 385 en 7<>0 907 ton suiker,
welke volgens de l'ij te all „HIK/ gedane aangiften liun weg vonden als volgt :
1899/1900. 1900 1901.
Naar Nederland . .
IMi
7)2
„
Engelsen Kanaai v/o . . 10.; J05 91327
,
Engeland. .
4 on
8692
„
overig Europa
4069
470
Amerika . . 310246 250002
liritseli-Indie.
10676 10 269
Transporteeren

433 874 869492

1899/1900.1900/1901.
Per transport «83874 859492
Naar P o n 8ald v/o
89 098 66026
„
Singapore . 29714 37 691
„
UongkOBg . 146996160605
,
China. . .
1-->i;0
7972
„
Aui'raliC
17 800 66888
58 334
.lapan.
3:i C8J 13899
elders .
Totalen 'tonnen)

761 886 760907
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op van de bevolking gehuurde gronden. Onder deze 21 ondernemingen tellen er 5 , die wel niet werkten, maar toch niet als
definitief gestaakt waren te beschouwen. De 10, die in 1900 in
exploitatie waren, beschikten over 42150 bouws eigen beplantingen , terwijl 2 daarvan daarenboven nog het product verwerkten
van door de bevolking op eigen risico beplante gronden, waarvan de uitgestrektheid voor één dezer ondernemingen wordt
gesteld op 3<i bouws, doch voor de andere niet is opgegeven.
Verkregen werd 150 723 K.G. product of, omgeslagen over
het niet volledige cü'er van <1206 bouws aanplant, gemiddeld
85.3 KG. per bouw. Do oogst viel dus beter uit dan in 1899,
toen bij diezelfde 10 ondernemingen, van 4775 bouws aauplant,
eene productie gemaakt was van 157 177 K.G. of dooreengenomen
S'J.9 K.G. per bouw. Overigens was in 1899 nog bij 3 andere
ondernemingen gewerkt, die toen gezamenlijk vau 1313 bouws
aanplant verkregen hadden 35 777 K.G. Eén van deze drie
werkte in 1900 als suikerfabriek, één was toen tijdelijk gesloten
en van de andere —1'agoe-Gogoranti in Kediri— wordt thans
geen gewag gemaakt. Of deze laatste enkel opgekocht indigogewas verwerkte (van hoedanige ondernemingen in de thans ontvangen mededeelingen geen melding wordt gemaakt), blijkt niet.
De hoogste- productie maakte ook in 1900 Koetosari in Pekalongan . namelijk 71.1 K.G. per bouw , tegen 60.4 in 1899. Verder
waren er nog 4 ondernemingen , wier productie 40 a 60 K.G.
per bouw bedroeg. De geheele fabrieksproductie is voor den
uitvoer bestemd geworden. Sommige ondernemingen bestaan uit
twee of meer fabrieken. In vele gevallen wordt ook stoom als
beweegkracht gebezigd.
Ten aanzien van 11 ondernemingen is opgegeven hoeveel aan
loonen en voor gedane leveringen aan de inlandsche bevolking
werd betaald. Deze betalingen beliepen in 1900 p. m. f309 000 ,
of bij doorslag ruim f 28 00() per onderneming.
Naar uit Kediri wordt bericht zouden , wegens de prijsdaling
van het product en de geringe kansen op verbetering wegens
de concurrentie welke de natuurlijke van de kunstmatige indigo
ondervindt, twee groote indigo-ondern u mingen (Wonoredjo en
Breuggolo) het bedrijfstaken en tot de suikercultuur overgaan.
Tabaktondememingen. Het aantal op overeenkomsten met de
bevolking berustende ondernemingen tot aanplant en opkoop,
dan wel alleen tot opkoop van tabak, bedroeg — voor zoover
er over 1900 bericht van is ontvangen — 70, doch slechts van
58 zijn min of meer volledige opgaven nopens de uitkomsten
van het bedrijf ingekomen . hetgeen in 1899 het geval was gewee-t met 45 van de toen epgegeven 55 ondernemingen. Was
voor deze 45 ondernemingen over 1899 eene productie vermeld
van 17 405 50n K-G. bladtabak en krossok, de bij vorenbedoelde
58 ondernemingen in 1900 verkregen hoeveelheid was veel gerinser. Zij wordt opgegeven te hebben bedragen (verg. bijlage
OU) 14959400 K.G., waarvan 11778200 K.G. (of circa 79pct.)
alleen bij 19 van de 21 ondernemingen in liezoeki, waar mincler dan in de overige tabaksgewesten door de ondernemers de
zorg voor de cultuur aan de inlandsche planters wordtovergelaten. Door de aanhoudende regens viel vrij algemeen de
tabaksoogst slecht uit. De verstrekte opgaven omtrent de uitgestrektheid van den eigen aanplant der ondernemingen op van
de bevolking gehuurde gronden , en vooral omtrent de uitgestrektheid door de bevolking in overeenkomst of op eigen risico
beplant, zijn te onvolledig om te worden medegedeeld.
Tijdens de afsluiting der Indische berichten voor deze rubriek
waren de onderzoekingen van den in Be/.beki speciaal voor de
tabakszaken geplaatsten controleur (zie vorig verslag, blz. 147)
nog niet beëindigd, zoodat men , naar uit Indië gemeld is,
nog niet in bijzonderheden kon treden.
Ondernemingen voor hel verwerken ran patli o/ rijst en voor hel
bereiden van eassave. Inrichtingen tot machinale verwerking vau
door opkoop van de bevolking verkregen padi of rijst worden,
ook volgens de over 1900 ontvangen opsraven, hoofdzakelijk
aangetroffen in de gewesten Bantam, Km wang, Preanger
Regentschappen en Cheribon.
In Bantam nam het aantal van deze rijstpellerijen in 1900 toe
van 5 tot 8 , doch één der nieuwe was nog niet met malen
begonnen. Alle werden door waterkracht gedreven. Voor de opgekochte padi liepen de prijzen van f 1.50 tot f 2,60 per pikol.

Productiecijfers zijn niet opgegeven. In Krawang (waar OOK padi

van de bevolking wordt opgekocht ter verwerking op de pelmolena vau de particuliere Tegahvaroe-landen en van het erf-
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pachtsland FMtngltfi)') telde men overigens 40 uitsluitend op
overeenkomsten met de bevolking berustende rn'stpellerijen,
waarvan er 30 (1 meer dan in 1899) gewerkt hadden, gezamenlijk
met 110 meereudeels door buffell gedreven molens. Uoor het
minder goed slagen van den oogst kwam minder padi ter verwerking dan in 1899, namelijk 137200 pikol, uitgeleverd hebbende 55 500 pikol rijst, terwijl in 1800 nit 162400 pikol padi
verkregen was 70100 pikol rijst. Wat de Preanger Kegentschappen betreft, valt melding te maken van 39 dergelijke rnstpellernen. De 37, die gewerkt hadden , leverden af 144 01)0 pikol
rijst, welke zij als padi hadden opgekocht tegen 1' 1,00a f2,50

per pikol. In 1809 was de productie (bij 34 ondernemingen)

geweest 135 000 pikol. Overigens wordt in dit gewest ook veel
padi van ile bevolking opgekocht door de verschillende erfpacktsondememingen , niet ter verwerking, maar om daarmede gedeeltelijk het werkvolk te betalen.
Het product van de uitsluitend op overeenkomsten met de
inlandsche bevolking berustende rijstpellerijeu, die voor het
meerendeel in handen van Chineezen zijn, vindt hoofdzakelijk
zijn weg naar Batavia en de Vorstenlanden.
Opkoop van riJ9t van de bevolking, ter overstamping en sorteering voor de Europeesche markt, had op vrij groote schaal
in Cheribon plaats, en wel in de afdeeling Indramauoe. Door
de twee voornaamste Europeesche rn'sthandelaren aldaar werd
op die wijze verkregen 35 0U0 en 40Ö00 pikol. Een tiental der
voornaamste Chineesche rijsthandelaren in genoemde afdeeling
verhandelden 256 000 pikol opgekochte rijst.
Van de in 't vorig verslag (blz. 149) bedoelde 5 rijstpellerijen
in Bezoeki, Pasoeroeau en Kediri kwamen van de 3 in laatstgenoemde twee gewesten over 1900 geen opgaven in. Een van
de 2 in Bezoeki, die welke in 1899 gesloten was gebleven ,
werd in 1900 heropend; zu' vermaalde uitsluitend van de bevolking opgekochte padi; de andere bovendien eigen verbouwde
padi, geoogst op van inlanders gehuurden grond. Productiecijfers
zijn niet opgegeven.
De productie der op overeenkomsten met de inlandsche bevolking berustende cassavemeelfabrieken beliep voor de 7 in de
Preanger Regentschappen en voor de eenige in Cheribon respectievelijk 48 200 en ll>76 pikol, tegen 02 800 en 1800 pikol in
1899. Bij laatstbedoelde fabriek, evenals de meeste van die in
de Preanger Regentschappen , aan Chineezen toebehoorende,
werd de ruwe cassave ditmaal hoofdzakelijk verkregen uit eigen
aanplant, namelijk 2033 van de verwerkte 3554 pikol, daar de
bevolking, wegens de groote vraag naar voedingsmiddelen, op
de passars voor hare cassave hoogere prijzen kon bedingen dan
de ondernemer wenschte te besteden (f 0.03 per pikol). Het
bereid product zette hij van de hand tegen f2 a f0 per pikol.
Overigens is nog gemeld dat 1 cassavemeelfabriek in eerstgemeld
gewest in 1900 gesloten bleef, dat er 1 in Bantam in aanbouw
was, en dat er 1 ook in Kediri bestond , welke laatste , Galoehan
genaamd, 50 000 pikol ruwe cassave verwerkte, geleverd aan de
fabriek tegen f 13 per kojan (30 pikol), afkomstig van 800 bouws
inlandsche beplantingen. Ten aanzien van de productie dezer
met stoom werkende fabriek is geen volledige opgaaf ontvangen.
Ophoop van Iher. Deze industrie vindt baar terrein uitsluitend
in de Preanger Regentschappen, waar o. a. in de afdeeling
Soekaboemi de bevolking p. m. 5Ó0 bouws reeds plukbare aanplantingen van Assam-tlice bezat, welker product (in 1900 omstreeks 1 millioen halve K.G.) zij aan Europeesche thee-ondernemingen in de buurt verkocht tegen 4 a 5 cent per half K.G.
In andere afdeelingen van htt gewest heeft de bevolking mede
dergelijke aanplautingen aangelegd, veelal echter van .lava-thee.
Voor zoover zij daarvan op primitieve wijze niet zelve thee
bereidt ten verkoop op de passars en in warongs (tegen 15 a 30
cent per pakje), vindt het geoogste insgelijks aftrek bij gevestigde thee-ondernemingen , voor een deel ook bij Chineezen ,
welke laatsten echter het op die wijze verkregen nat blad bereiden tot thee voor de inlandsche markt. Cijfers nopens een en
*auder zyn niet volledig bekend. Slechts bij uitzondering is gemeld
dat in het onderdistrict Tjigedoeg van het district 1'anembong
(afdeeling Limbangan) de eigen thee-aanplantingen der bevolking
') Op de. peHnriehting der nart'caltera landen Pnuaoekaa- on Tiiasseni
wordt uitsluitend da eigen erewomien pndi tjneké verwerkt. Deze Inrichting
en de molens op Te^ahvaroe en Kalang.-ari verkregen in 1000 gezamenlijk
slechts 54f>00 pikol rjjst (uit 106 300 pikol padi), te„'en 87 200 pikol in 1S'J9
(verg. vorig verslag, blz. 119, noot 8).

[Nederl. (Oost-) Iadië.]

besloegen 454 bouws en in de districten Djampangwetan en
Tjikondang (afdeeling Tji indjoer) respectievelijk 189 en 21 bouws.
Van de aanplautingen in Tjigedoeg werd in 1000 geoogst, volgens
het gewicht in bereiden staat, 19 900 K.G., tegen 12 020 KG.
in 1899. Deze thee werd uitsluitend op de passars verhandeld.
Ophoop , enz. van koffie. Over de tot dusver geopende ondernemingen voor de fabriekmatige bereiding van aan de verplichte
levering onderworpen koffie der bevolking, ten getale van 5 ,
alle in Pasoeroeau, is reeds gehandeld op blz. 111. Overigens
worden in dat gewest aangetroffen , ter hoofdplaats en te Kraton ,
2 vrij omvangrijke inrichtingen voor het pellen en sorteeren van
koffie van particuliere ondernemingen. De ongunstige omstandigheden , waaiin al sedert eenigen tijd de meeste particuliere
koffie-ondernemingen verkeeren , lieten zich ook bij laatstbedoelde
twee inrichtingen gevoelen.

Andere ondernemingen. De bananen- of pUang>onderueming
Ponowareng in Pekalongan . welke aanplantingen bezit op van
de bevolking gehuurden grond (in 't geheel 180 bouws), verkreeg in 1900 uit de verwerkte pisangvrnchten en pisaugstammen respectievelijk 11832 K.G. meel en 2390 K . C vezel, tegen
30G en 308 K.G. in 1899, een eu ander ter verzending naar
Europa.
De onderneming Wedari in Japara koopt kapok van de bevolking op, die gezuiverd naar Sarnarang wordt afgevoerd. Uit
de pitten , die ook ten deele van de kapokzuiverings-etablissementen nabij de hoofdplaats Patti worden opgekocht, perst
men op deze onderneming olie, die vooral te Samarang zeer
gereeden aftrek vindt. De uitgeperste massa levert als boengkil
eenc bij de suikerfabrieken gewilde meststof. Productiecijfers
zijn ditmaal niet verstrekt.
In 1899 werden van de bevolking opgekochte kapokpitten
tot olie en boengkil ook verwerkt bij de indigo-onderneming
Karangtoewang of Boemiajoe in Tagal. doch in 1900 werkte
deze onderneming niet. Daarentegen werd in 1900 van den opkoop van kapok werk gemaakt bij de nieuw geopende tabaksonderneming Karang Pandan in Malang (Pasoeroean). Aldaar
werd van 2750 pikol ruw product, opgekocht tegen f 3,50 a
f 5 per pikol, 550 pikol gezuiverde kapok verkregen. Van de
in 't vorig verslag (blz. 150) bedoelde 4 ondernemingen in
Proboliuggo en Kediri, die zich hetzij uitsluitend hetzij uevens
den opkoop van andere inlandsche producten (o. a. katjang en
djarak) mede aan de kapokindustrie wijdden , zijn thans geen
berichten ingekomen.
I it Xoerabaija wordt over 1900 bericht dat door de Maatschappij tot exploitatie van ondernemingen voor de cultuur van
vezelplanten , die in de afdeeling Modjokerto het erfpachtsperceel Bareng bezit, enkele bouws sawah van de bevolking werden
gehuurd voor de teelt van rameh ; van productie was nog geen
sprake.
ii". Landbouw op gronden door lid (ïouvt riteiiicnt in erfpacht
of in huur afoeslaan.
Opgaven omtrent de exploitatie der erfpachtsperecelen (in
huur worden niet meer dan 840 bouws bezeten) zijn over 1900
ontvangen ten aanzien van 591 ondernemingen , omvattende
3S5 882 bouws van de totale uitgestrektheid, ten bedrage , vol geus de voor dit hoofdstuk ontvangen gegevens (zie bijlage

vV), van 614 814 bouws. en van die 591 ondernemingen beliep

de beplante oppervlakte (bij 530 ondernemingen) ruim 194 000
bouws. op welk laatste cijfer ook de opgaaf over 1899 , toen met
betrekking tot 530 ondernemingen , ongeveer kwam te staan.

Onder voormelde 591 ondernemingen waren er 413 met k o t f i e -

plantsoen , vele van welke weder met verlies werkten. Niet alleen
toch bleven de marktprijzen gedrukt, maar bovendien richtten
aaltjes* en bladziekte groote schade aan. Voor zooveel bekend,
d. i. ten aanzien van 371 ondernemingen , beliep de oogst 335 500
pikol, terwijl over 1399, voor 355 ondernemingen, was opgegeven 403 400 pikol. een en ander voor een niet onbelangrijk
deel uit Liberia-koffie bestaande. Ten gevolge van de vermelde
ongunstige omstandigheden werd door de meeste planters de
grootst mogelijke zuinigheid betracht; door velen werd beton*
derhond der tuinen beperkt tot het neerslaan van het tusschen
het plantsoen opschietend onkruid, andere lieten de aanplantin-
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gen eenvoudig aan haar lot over. ')
Mij de tllO 6 cultuur daarentegen is steeds een belangrijke
vooruitgang waar te nemen. Werd in 1890 voor 57 van de 91

tegen 48;i(K) (verbeterde opgaaf) bij 57 landen over 1899. Met
de vervanging van Java-koffie door Liberia-koffie, waarop iu
het vorig verslag reeds is gewezen, werd gedurende 1900 voortgegaan , zoodat thans nog slechts op enkele landen .Java-koffie
wordt geteeld. Van belangrijke nieuwe ontginningen tot het
aanleggen van Liberia-tuinen is evenwel, in verband niet den nog
gedrukten marktprijs dier koftiesoort, voorshands geen sprake.
Onder de verdere cultures voor de wereldmarkt, die op somniige particuliere landeryen worden gedreven, zijn o. a. te
noemen t h e e , k i n a b a s t , c a c a o en s p e c e r ij e n. De

ondernemingen eene productie vernield van '1 897 200 K G., over
19oi) vindt men niet betrekking tot 69 van de 95 ondernemin*

gen opgegeven 5910500 K.G. Door verbetering te brengen in

de gebezigde installaties en in de bereidingswijze trachten de
p l a n t e r s SSOOWel de ( p i a n t i t e i t als d e q u a l i t e i t v a n h u n f a b r i k a a t

te verhoogen. De voor liet product bedongen prijzen waren zeer
loonend.
Met, de k i n a c u l t u u r werden in 1900 door den boogen stand
der markt mede goede winsten behaald. Geoogst werd, voor
zooveel blijkt, d.i. ten opzichte yan 59 van de 80 ondernemingen,
4 719 000 K.G. bast: over 1899, toen voor 89 van de 85 onder-

nemingen

productie-opgaven

inkwamen,

was

het

theecultuur kreeg, evenals de kinateelt, op eenige landen

in de residentie Batavia uitbreiding, terwijl zij ook in Bantani is ter hand genomen. De opgegeven productie over 1900
beliep 720 000 K.G. thee (voor 18 lauden), tegen 555 000 K.G.
(voor 1(5 landen) in 1899. De inzameling van kinabast, welke
over laatstgenoemd jaar (bij 5 landen) zou bedragen hebbeu
57.5 400 K.G., wordt over 1900 opgegeven (voor 3 lauden) tot
eene hoeveelheid van 358 000 K.G. Wat den oogst der overige
hiervóór genoemde producten betreft, zij verwezen naarbylage
\\ W. Slechts zij nog aangestipt dat, voor zooveel blijkt, op de
Painanoekan* en Tjiassemlanden in Krawang en op de landen
in Bantam ook c a o u t c h o u c-aauplantingen worden aangetroffen, waaromtrent alleen gemeld is dat die iu laatstgenoemd
gewest belangrijke uitbreiding ondergingen.

cijfer

4 089 700 K.G.
Ook voor e a c a o gaven de in 1900 bedongen prijzen reden
tot tevredenheid. Van deze cultuur werd , evenals in 1890, werk
gemaakt bij 60 ondernemingen . doch ook niet van alle deze
zijn oogstcyfers gemeld. Dergelijke cijfers blijken slechts ten
opzichte van 41 ondernemingen, welke gezamenlijk zouden verkregen hebben 480 000 K.G.. tegen in 1899 41 ondernemingen
314(300 K.G. Hoewel de „helopeltis vostatrix" zich nog steeds
iu de plantsoenen vertoonde, was de aangerichte schade gering
te noemen , vergeleken bij het voorafgegane jaar
Aangaande de teelt van t a b a k op sommige erfpochtsperceelen
zijn de ingekomen opgaven te onvolledig om te worden medegedeeld.
Op een 8-tal erfpachteondernemingen worden s u i k e r fabrieken aangetroffen, die echter veelal bet riet verkrijgen van gronden buiten het erfpacbtsperceel, daartoe van de bevolking gehuurd. In 't geheel produceerden die 8 ondernemingen in 1900
541 700 pikol suiker (de zaksuiker voor de helft rekenende).
Onder de in hoofde dezes bedoelde 591 ondernemingen zijn
er overigens eenige weinige, waar men aanplantingen aantreft
van k a p o k , p e p e r , s t a a r t p e p e r of andere bijproducten
voor de Europecsche markt. Te dien aanzien zy kortheidshalve
verwezen naar de desbetreffende aanteekening in een der noten
aan den voet van bijlage VV.
Afzonderlijk zij nog aangestipt dat de kina-ondernemingSarang
Halimoen in de Preanger Regentschappen in 1900 eene installatie
in werking bad voor de bereiding van alcaloïd uit den kinabast,
waarmede 209 K.G. zwavelzure kin in e werd bereid.
Omtrent de productie van c a o u t c h o u c werden alleen van
de onderneming Tjikadoe in Bantam gegevens ontvangen. Het
verkregen product beliep 8 pikol.
Over werkvolk werden in 1900 geen klachten vernomen.
li'.

7". Landbouw op rerhaunle lindes in SoeralfirU en Djokjokaitn.

Landbouw op landen mui sarticulieivn in eigendom afgestaan.

Voor zoover ten opzichte van de particuliere landerijen op
•lava opgaven over 1900 zijn ingekomen , zijn die bijeenverzameld
in tabel 1 van bijlage WW. Eenige tot dusver anu Kuropeaneu
en Chineezen toebehoorende landerijen werden ook weder in 1900
ten name van naamlooze vennootschappen overgeschreven.
Op de uitsluitend of ten deele voor landbouw-doeleinden bestenide particuliere landen bleef iu algemeenen zin de p a d iteelt, meestal voor de inlandsehe markt, de hoofdcultuur. De
schattingen nopens den oogst bedragen gewoonlijk ruim 0 millioen
pikol padi (over 1900 ontbreken de opgaven van een aantal
landen). T w e e d e g e w a s s e n nemen slechts eene bescheiden
plaats in. I n d i g o wordt op eenige landerijen in de afdeeling
Tangerang (residentie Batavia) voor de inlandsehe markt bereid.
De landen, waar s u i k e r wordt bereid, leverden iu 1900
115400 pikol , waarvan op 14 landen, meest alle in Tangerang,
12'200 pikol voor binnenlandsch verbruik, en op 4 andere,
waarvan bet product nagenoeg geheel voor uitvoer wordt bestemd , 103 20O pikol, welke totalen niet veel afwijken van de
opgaven over 1899. Op sommige landerijen in de residentie
Batavia wordt ook suikerriet geteeld oiniotjdaiitriettediei.cn,
voornamelijk ten behoeve van elders gelegen suikerfabrieken.
Ten aanzien van G2 lauden . voornamelijk in laatstgenoemd
gewest, wordt eene k o f f i e productie vermeld van 39100 pikol,
') Maa'regelen van regeeringswege om de lasten der koffl '•ondernemen te
verminderen, mum iiij de afsluiting van dit "ereiag, zou hier te lande als
in Indië aan de unie: Terg. de Itakkea di r Zitting 1901 — 1908 — !<0:

over eene reed* toegestane verlaging van vracht voor bet vervoer van koffie,
enz. langt de itaataspoorwegen zi? blz. 88 hiervoor.
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Uit de op uit. 1900 afgesloten registers , betrekking hebbende
op de landverhnnr in de Vorstenlanden, blijkt,, dat de uitgestrektheid der aan de daartoe gerechtigde categorieën van personen en naamlooze vennootschappen, op den voet van St. 1884
n°. 9 , juncto St. 1891 n°. 255, verhuurde gronden voorSoerakarla bedroeg 24G 127 en voor Djokjokarta 8S512 bouws, verdeeld over respectievelijk 125 en 44 ondernemingen. Ofschoon
hier en daar gronden werden bijgehuurd , wyzen deze cijfers,
vergeleken met die van uit. 1899, op eene vermindering voor
Soerakarta van 0 ondernemingen en 23 GG2 bouws, en wat Djokjokarta aangaat van 4 ondernemingen en 3498 bouws. In dein
1900 onder rechtstreeksch gouverneuientsbeheer gekomen Solosche
enclaves in de residentie Samarang, waar gronden verhuurd
waren ten behoeve van de ondernemingen Asinau , Gesangan ,
Getas en Plaoer, werden de eerste drie, door het verstrijken
van de huurovereenkomsten (voor Plaoer is dit eerst in Mei 1901
het geval geweest), uit de registers der landverhuur afgeschreven.*)
Voorts werden in Soerakarta de ondernemingen Ngreni en
Terbau in de afdeeling Klatten bij andere ingesmolteu , terwyl
in de afdeeling Sragen de onderneming Soko Djengkiloeng ophield te bestaan , daar de gronden er van aan de betrokken
apanagehonders werden teruggegeven. Hetzelfde geschiedde met
de in Djokjokarta gelegen ondernemingen Mendiro , Plemboeran, Rondoebanteng en Sempoe-Pakem.
De aan de inlandsehe verhuurders op te brengen pachtsommen
beliepen voor de gronden in Soerakarta f 1 188 327 en voor die
in Djokjokarta f G3G001 , waarbij nog komen eenige door hen
in de meeste gevallen bovendien bedongen leveringen in natura
als: rijst, gras, klappen, klapperolie, thee, koffie, sirih, enz.
Ofschoon over 't algemeen niet zoo bevredigend als in 1899,
hetgeen toegeschreven moet worden aan de slechte weersgesteldheid gedurende het oogstjaar 1900, luiden de exploitatieberichten
ook uu het gunstigst ten aanzien van de suikerindustrie.
•Suikerriet werd voor den oogst van 1900 geteeld op 25 huurlanden in Soerakarta en op 2G in Djokjokarta, doch slechts op
respectievelijk 14 en 15 dier buurlanden ter verwerking op
eene eigen fabriek, welke 29 fabrieken, van p. in. 15 000
bouws eigen beplantingen (bruto uitgestrektheid), verkregen
zouden hebben (verg. bijlage TT) 1478100 pikol suiker, terwyl
het opgekocht riet, afkomstig van eene niet opgegeveu uitgestrektheid. bovendien zou uitgeleverd hebben H 2 400 pikol,
in 't geheel derhalve 1 590 500 pikol (in Soerakarta 725 400 en
in Djokjokarta 8(55 100), bij welke opgaven de hoofd- en de
stroopsmker ten volle, doch de zaksuiker slechts voor de helft
i: in rekening gebracht. Over 1899 werd, zonder verdere speeificatie , opgegeven 741100 eu 847000 pikol, verkregen van 6G49
eu 7240 bouws (verg. wat nopens de nieuwe inrichting der
s
) Over bet vi rli enen van rechtstitels op de verhuurd geweest zjjnde
gronden, deels aan de inlandsehe bevolking, deels aan dn betrokken ondernemers , voor zoover de butsten '.iili daartoe tijdig mochten aanmelden , zie

het vorig verslag, bis. 88.
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de gourernetnente-koffieeultuur, aan het beheer van den dienst,
ran bet boschwezen te onttrekken en te brengen onder dat van
de ambtenaren van bef; binnenlandsch bestuur.
ken plantriet kwam in luoo de lerehziekte weinig voor.
I >e definitief ingerichte djatibosschen behoorende tot het boschOmtrent de verdere producten der huurondernemingen (rolt,
niet verwijzing naar bijlage WW, bet volgende aan te teekenen. complex Nbordwest-YViroiari en deel uitmakende vaubetboachDaar nóg geen middelen waren gevonden om met goed gevolg | district Grobogan (residentie Samarang), waarvoor het bedrijfsaan de mededinging der kunfct-indigo liet hoofd te bieden. plan bij gouv. besluit dd. 29 Juni 1900n*.52 werd goedgekeurd
suikeropgaven over 1900 gezegd is op blz. 118). Door liet
gebruik maken van gezond , hoofdzakelijk rap elders betrok-

viel in het aantal ondernemingen , waar dit gewas geteeld wordt, ; (zie vorig verslag, blz. 151), werden bij ordonnantie van 30
weder vermindering waar te nemen ; het daalde van 88 tot 74. j Januari 1901 (St. n°. 78) van dat boschdistrict afgescheiden om
De uitgestrektheid der beplantingen ging in Soerakarta ran | verder als „houtvesterij" afzonderlijk te worden beheerd.
7000 tot 634(5. en inDjokjokartaran763Ötot6146bonwsterug,
Ten aanzien van de verrichtingen van den dienst van bet
terwijl de productie , in 1899 in Soerakarta 805000 en in Djokjo- boschwezen in 1900 wordt bier het volgende ontleend aan het
karta 170 400 K.W., verminderde tot 243 «00 en 161300 K.G.
daaromtrent door den hoofdinspecteur, chef van den dienst,
Daarentegen namen de aan plantingen van t a b a k op de uitgebrachte omstandig jaarverslag, hetwelk is opgenomen in
buurlanden toe, daar zij in Soerakarta (bij 44 ondernemingen) deel J J X I I I van het Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in
besloegen 7225 bouws.. tegen 5910 in 1899 bij 48 v,ui de toen Nederlaudsch-1 ndië.
gewerkt hebbende 45 ondernemingen, terwijl in Djokjokarta,
waar het aantal tabaksondernemingen 10 bleef bedragen , de
a. BtKUelieer in eggerei zin.
aanplantingen voor den oogst van 1899 werden opgegeven ah
1749 en voor dien van 1900 als 1922 bouws. De productie klom
Uitgestrektheid der djatibouehen. In verband met de gedurende
in Soerakarta van 5264200 tot 5 710 500 K.G., en in Djokjo- 190o verrichte grensregelingen, metingen en herbewouding
karta van 1347 100 tot 1519900 K.G. De behaalde winsten , bedroeg bet areaal der djatibosschen op Java en Madura by het
waren nog matig.
einde des jaars 655279 hectaren, tegen 053 300 hectaren op uit.
De k o i f i e-oudememiugen (in Soerakarta ruim een 60-tal en j 1899, beide totalen met uitzondering van de niet op te geven
in Djokjokarta p. ra. een 10-tal met respectievelijk 18700 en 547 uitgestrektheid der djatibosschen in een deel van Soerakarta en
bouws aanplant) gaven door ziekten in de plantsoenen en de Inge in de residcutiën Bantam , Djokjokarta en Madura.

marktprijzen van het product over het algemeen slechte uitkomsten.

Als productie over 1900 wordt opgegeven voor de ondernemingen in Soerakarta 3700') pikol Jara- en Liberia-koffie en voor
die in Djokjokarta 1400 pikol, tegen 39100 en 1050 pikol in 1899.
In Soerakarta wordt gewoonlijk t isschen de koffie-aanplantingen c a c a o geteeld, vooral in de hooger gelegen streken.
Aan dit loonend gebleken gewas dat echter van ziekten te
lijden had, werd geoogst in 1899 : J0 4<>0 en in 1900 3:!4 200
K.G. • In Samarang kwam, met krachtige medewerking der
landhuurders, een , proefstation voor cacao" tot stand.
Ook de aanplantingen van k a p o k en p e p e r . welke op j
verschillende landen in Soerakarta worden aangetroffen , wierpen !
goede uitkomsten af en kregen gaandeweg uitbreiding. Voor 21 j
landen vindt men eene productie van 1198 pikol kapok en voor
11 landen 908 pikol peper opgegeven.
Overigens blijkt uit de ontvangen opgaven dat nog op 3 huurlanden in Soerakarta k i n a b a s t werd geoogst, gezamenlijk p. m.
73 000 K.G., één van welke ondernemingen tevens 80 pikol n o t em u s k a a t en f o e l i e afwierp, terwijl één van de twee andere
ook t h e e-aau plantingen bezat, welke echter nog niet plukbaar
waren. Over 1899 werd ook gewag gemaakt van kleine hoeveelheden c u b e b e (staartpeper), c o c a en c a o u t c h o u c . In de
opgaven over 1900 worden de beide laatste producten niet genoemd, doch alleen (voor 1 onderneming in Soerakarta) eene
inzameling van 13<> pikol cubebe vermeld.
Andere ondernemingen in de Vorstenlanden (buiten die op
buurlanden gevestigd), welke producten voor de wereldmarkt
opleveren, zijn in Soerakarta de aan het hoofd van het Manjrkoe Negorosche Huis toebeboorende suikerfabrieken Tjalamadoe
en Tasikmadoe, welke in 1900 1000 bouws riet verwerkten en
daarvan verkregen 102 450 pikol suiker (de zaksuiker voor de
helft gerekend), zoomede diens indigo- en tabaksoudernemiug
Mojoretno (of Metesih) met eene opbrengst van 7505 K.G. indigo
en 312 K.G. tabak, terwijl in Djokjokarta voor rekening ran
den sultan geëxploiteerd werd de in 't laatst van 190'» in twee

ondernemingen gesplitste iudigo- tevens tabaksonderneming

1'engasih, welke van respectievelijk 249 en 328 bouws aanplant
verkreeg 6614 K.G. iudigo en 256 500 K.G. tabak : overigen-

bezat in laatstgenoemd gewest een der prinsen de indigo-onder-

neming Pakem , welke slechts 600 K.G. indigo zou opgeleverd
hebben (aanplant 400 bouws), en een andere prins de indigoonderneming Wonotjatoer, met 118 bouws aanplant en eene
productie van 2550 K.G.

B. Boschwezen.
Bij ordonnantie van 27 Mei 19ul (St n". 208) ondergingen
enkele bepalingen van het „boschreglement" (St. 1897 n'. 01)
de wijzigingen eu aanvullingen waarvan laatstelijk sprake was
op blz. 152 van het vorig verslag. O. a. is, door wijziging van
art. 3 , de gelegenheid geopend om de wildhoutbosscben , voorkomende op de terreinen bestemd voor de instandhouding van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.

Oremregeling en afbakening der djatibottchen. Hieraan werd
gewerkt door het personeel ran de inrichtingsbrigade en, voor
zoover daartoe gelegenheid bestond, ook door het beheerspersoneel in de verschillende boschdistricten. Spoedige beëindiging
der werkzaamheden toch was gewenscht, ten einde de djatiboschgrenzen tegen de op verschillende plaateen nog steeds voortdurende pogingen tot clandestiene ontginning te verzekeren.
De kosten van de door het beheerspersoneel uitgevoerde grensregelingen afbakening der djatibosschen , zoowel in het algemeen
als ten behoeve van uit te bestellen boscbperceelen . bedroegen
in 1900 f 13 644.
Ter vervanging , voor zooveel de djatibosschen betreft, van de
ter zake van de afbakening van bosschen op Java en Madura in
1889 vastgestelde regelen (Bvjbl. St. n \ 4498) werden bij gouv.
besluit dd. 24 December 1900 ir. 41 (Hijbl. St. n". 5543) 'nieuwe
voorschriften vastgesteld betreffende de wijze waarop grensregelingen der voorloopig ingerichte djatibosschen op Java en
Madura en van de daarbij behoorende of daaraan toe te voegen
terreinen worden tot stand gebracht.
OrmtregeHng en afbakening der wUdhoutbottehen. Het personeel
der inrichtingsbrigade verrichtte deze werkzaamheden hoofdzakelijk in de gewesten Banjoemas en Bagelen. Door het beheer3persoueel werden enkele grensregelingen en afbakeningen
onderhanden genomen in de boschdistricten West-Preanger
Regentschappen — Bantam, Oost- 1'reanger Regentschappen—Krawaiig en Tagal—Cheribon. Voorliet meerendeel konden zij echter,
wegens gebrek aan werkkrachten, niet ten einde worden gebracht.
Verschillende werkzaamheden met de voorloopige inrichting der
djatibouehen in verband staande. In de verschillende boschdistricten
liepen de hoeveelheid verricht werk en de aard der werkzaambeden uiteen naar gelang van den toestand der bosschen en
van hetgeen vroeger reeds u as gedaan, zoomede naar de sterkte
en het gehalte van het beschikbaar personeel. Waar zulks niet
aan de inrichtingsbrigade was opgedragen , hield men zich bezig
niet voorloopige opnemingen , grensregeliug en afbakening hetzij
in 't algemeen, hetzij ten behoeve van in de naaste toekomst
aan te besteden boscbperceelen: voorts met het bepalen van de
aanwezige houtiuassa en niet het ringen van het in de eerste
twee of drie jaren ter velling bestemde houtgewas. Verder werd
de noodige zorg besteed aan den aanleg en het onderhoud van
wegen en bruggen en aan eene doelmatige indeeling der bosschen
door sleuven en paden, terwijl werd voortgegaan metdenaanbouw van woningen voor het personeel, dit laatste in verband
met de wensehelijkheid om bij de definitieve keuze der standplaateen uitsluitend de belangen van bet boschbeheer in het
oog te kunnen houden.
Nog slechts in een vijftal boschdistricten werkte men in 1900
reeds rolgens een goedgekeurd bedrijfsplan, namelijk in TagalOheribon. Grobogan, Bamarasg-West-Boerakarta, liamonganSidaijoe-Madura en Modjokerto-l'asoeroean. Overigens werd al
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het mogelijke verricht ter voltooiing van de voorloopige bedr\jfg>
plannen voor alle bosehdistricten waar de boueben voor een
eenigszins geregeld beheer in aanmerking komen.
Ttjalicultwr. Gedurende <len westmoesson 1899/190O werd in
het geheel eene oppervlakte vau :>Söl hectaren, bestaande uit

door hontkapondernemera leeggekapte boacbperceelen en uit
open of vroeger met wildhout begroeide plekken , niet djati

beplant. De kosten van deze aanplantingen , met inbegrip van

die besteed aan het onderhoud van vroeger aangelegde plant*
soeiieu en van het planten vau eaoutehouc leverende hoornen in
het djatiboschgebied (verg. de rubriek II ililliouinilhuti), bedroegen f 171655, tegen f 159 199 in 1899.
Hoewel verreweg de meeste aanplantingen weder tot stand
werden gebracht in contract met de bevolking, met tussclienbouw van veldgewassen, welke zoogenaamde „boschveldbouwniethode", overal waar de overeenkomsten trouw worden nagekonien, de zekerste uitkomsten oplevert, moest echter daarvan
worden afgeweken en eene minder geregelde, natuurlijker cultuurwijze worden toegepast in streken met eene scliaarsehe of
onwillige bevolking, of waar bijzondere omstandigheden, zooals
ongunstig terrein en grondge.-.tehlheid , de toepassing ondoenlijk
maakten. Intusschen werkte ook deze cultunrwijzezeer bevredi*
gend , vooral in de boschdistricten Ifandoeblatoeng (Itembang),
en Probolinggo-Bezoeki. In Randoeblatoeng werd voor het eerst
getracht door het uitstrooien van djatipitten in de nog niet
geëxploiteerde gedeelten der leegkapperceelen eene groote hoeveelheid jongen opslag aan te kweeken, waarvan na afloop van
de exploitatie nog een voldoend aantal levenskrachtige planten
overblyft voor de vorming van een nieuw bosch.
WildhouleuUuur. Met de cultuur van verschillende nuttige
wildhout- (niet djati) soorten, deels om de eigenschappen van
haar hout, deels omdat zjj waardevolle producten leveren, werd

voortgegaan. Tassehen de djati als beplanting en op de voor
die houtsoort ongeschikte gronden binnen de grenzen der djatibosschen werden in hoofdzaak caoutchouc leverende boomsoorten ,
en wel voornamelijk karet (ficus elastica) geplant. Bij het einde
van 1900 waren vau die hoornen reeds 95250 stuks aanwezig.
Overigens hebben de wildhontaanplantingen vooral ten doelde
herbewouding van geheel of gedeeltelijk kale berghellingen ,
bron- en stroomgebieden, waarbij . ofschoon in de eerste plaats
op hydrologische en klimatologische eiachen gelet wordt, het
aankweeken van ook in een ander opzicht nuttige boomsoorten
niet uit het oog wordt verloren. Behalve aan de verdere herbewouding van den Soembing, Sindoro en Merbaboe en eenige
kleinere bergtoppen , werd in 1900 vooral gewerkt op de kale
hellingen van den Lawoe (afdeeling Magettan van de residentie
Madioen). Ook de bevordering van «spontane rehoisatie'' leverde
gunstige uitkomsten o p : voornamelijk op den .Moerijn (.lapara)
bleek het hoe het onschadelijk maken van nadeelige invloeden
betrekkelijk spoedig weder een nieuw bosch kleed op de bijna
kale hellingen doet ontstaan.
De totale kosten van de wildhoutcnltures , niet uitzondering
van die besteed aan den aanplant van caoutchouc leverende booaien (verg. de rubriek Djalicultuur), bedroegen in 1900 f 13 982.
In de residentie Kediri. waar in de laatste jaren vele erfpachtsperceelen aan het Gouvernement zijn teruggegeven, zal
door beplanting met wildhoutsoorten getracht worden te verhinderen dat die gronden in waardelooze wildernissen van alangalang en ander onkruid ontaarden.

[Nederl. (Oost-) Imlié.]

300 M'J. had kunnen worden verkregen uit gedeelten , waar de
exploitatie , wegens de zeer ongunstige weersgesteldheid en de
beerseliende ziekten onder de bevolking en dan veestapel, niet
kon worden voleindigd. De inkomsten van Noord-Kradenan bedroi'gen in 1900 f 4 1 115 en de uitgaven f 29 917. Het voordeelig
saldo beliep dus t 11228, of f8214 minder dan waarop bij
het bedrijfsplan gerekend was. Hierbij is evenwel geen rekening
gehouden met de waaide van 350 M3. reeds gekapt, doch op
uit. 1900 nog onverkocht timmerhout, ad p.m. f 8750, noch
met die van het hout dat verkregen had kunnen worden uit de
door onvoorziene omstandigheden in 1900 niet geëxploiteerde
gedeelten. Sedert den aanvang der exploitatie in 1897 werd tot
uit. 1900 in 't geheel een voordeelig saldo verkregen van f 108 606,
welk bedrag het daarvoor bij het bedrijfsplan geraamde, ad
1 112 706, met f 45 960 overtreft (verg. de opgaven op blz. 155
van het vorig verslag). Aan timmerhout uit Noord-Kradenan
werd in 1900 op publieke veiling 1225 M'. verkocht, hetwelk
gemiddeld f 32,04 per M'. opbracht, of f 3,36 minder dan in
1899 werd verkregen, doch uog f 5,21 meer dan de gemiddelde
opbrengst waarop in het bedrijfsplan is gerekend.
Met inbegrip van bedoelde hoeveelheid werd in 1900 in 't geheel
aan djati-timinerhout van landswege in het openbaar verkocht
2410 M'. en aan verschillende diensttakken verstrekt 88 M'.
Hoeveel van het in eigen beheer gekapte djatibrandhout werd
te gelde gemaakt, is niet gemeld.
In de 1'reanger Regentschappen werd voortgegaan inethetin
eigen beheer exploiteeren vau Vt/dAoitfbossehen. Deze exploitatie
leverde in 1900 1801 M3. timmerhout en 17 stapelmeter brandhout
op. Ook dit hout werd meerendeels verkocht; overigens werd van
het timmerhout 253 M". ten behoeve van's landsdienst verstrekt.
Van de op uit. 1899 door c o n t r a c t a n t e n geëxploiteerd
wordende 89 houtkapondernerningen (64 leegkapperceelen, 6
afbakeniDgsperceelen en 19 zuiveringsperceelen) liep ten aanzien
van een 8-tal (1 leegkapperceel, 3 afbakenings- en 4 zuiverings! perceelen) de exploitatie in 1900 ten einde, terwijl daarentegen de in tabel I van bijlage XX vermelde 11 nieuwe
ondernemingen (8 leegkap- en 2 zuiveringsperceelen, benevens 1 atbakeningsperceel) in werking kwamen , zoodat het
jaar eindigde met een totaal van 92 ondernemingen, betrekking
' hebbende op 71 leegkap-, 4 afbakenings- en 17 zuiveringsperceelen. Evenals dit reeds in de twee voorafgegane jaren het
geval was geweest, werd ook hg de in 1900 gehouden aanbe*
stedingen van exploitatieperceelen het van te voren vastgestelde
minimum door de bedongen retributies per massa-eenheid bijna
altijd verre overtroffen. Opmerkelijk was de toenemende belangstelling van het Chineesche kapitaal in houtkapondernemingen ,
welk verschijnsel voor een deel zijne verklaring vindt in de
i geleidelijke invoering van de opiuuiregie en het dientengevolge
vrijkomen van in de pachten gestoken kapitaal en van het
i daarbij werkzaam personeel.
De door «Ie particuliere boschexploitaties verkregen productie
beliep over 1900 en de twee voorafgegane jaren als volgt: ')
.I.iren.
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Een recapituleerend overzicht naar gelang van den aard der
perceelen , van de opbrengst aan hout in 1900 en van de door
de ondernemers aan den lande verschuldigde sommen is opgeiionien sub II van bijlage XX.
Exploitatie der tljati- en wUdhoulbouchm. De geregelde exploiDe bonthandel bleef in 1900 levendig, terwijl meestal goede
tatie vau d/altboéschen i n e i g e n b e h e e r leverde in 1900 prijzen konden worden bedongen. Over het algemeen viel op te
:!
3018 M . timmerhout en 10 074 stapelmeter brandhout op, waar- merken dat het gebruik van djatihout toeneemt. De door de houtvan o. a. uit de houtvesterij Noord-Kradenan (Samarang) 1618 M '. kapondernemera in 1900 naar Nederland en den vreemde uitgeen 250 stapelmeter, en uit de bij St. 1895 n". 107 bedoelde voerde hoeveelheid timmerhout zou, volgens de aanteekeningen
boschperceelen in Samarang en ^ est-Soerakarta 1229 M ". en bij de verschillende havenkantoren op Java, 22 919 M3. hebben
9795 stapelmeter, van welke laatste perceelen bij het einde des I bedragen, tegen 12352 M3. in 1899 en 5690 M3. in 1898. Intusschen
jaars nog slechts een klein gedeelte ter exploitatie overbleef, mag niet worden verzwegen , dat er aanleiding bestaat om de verwaarvan het hout, hoofdzakelijk brandhout, in het begin van melde cijfers niet als volkomen juist te beschouwen. Er zal worden
1901 op stam is verkocht.
getracht voor den vervolge vertrouwbaarder opgaven te verkrijgen.
Eene poging in 1900 aangewend om ook het hout uit eenige !
Afgescheiden van de eigenlijke exploitatie van 's lauds bosschen,
boschgeiieelten van de houtvester^ Noord-Kradenan op die wijze
hetzij
in eigen beheer, hetzjj door particulieren, is voorts nog
te gelde te maken , mislukte , daar bij den vastgestelden limiteprjjs geen enkel bod werd gedaan. Wat betrelt de productie in :
'i De gebruikelijke opgaven omtrent de opbrengst van den aan sommige
1900 van Xoord-Kradenan , dexe bleef aan timmerhout 178 M3. landliuiinlrrs
in Boetakarta, tegen < ene vaste pachtsom 'sjaar», totgestanen
beneden die waarop bü het bedrijfsplan gerekend was, doch j aanknp van liet op hunne landen groeiende djatihout zijn ditmaal niet onthierbij dient in het oog te worden gehouden , dat nog ongeveer vangen.
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gewag te maken van de zoogenaamde ongeregelde aankappingen
zoowel in d.jati- als in wildhoutbosschen, namelijk van d e a a n kappingeu , welke plaats v o n d e n : 1". k r a c h t e n s l a s t (ten
behoeve van 's lands dienst of van door de bevolking in gemeentedienst u i t t e voereu werken) en 2". k r a c h t e n s v e r g u n n i n g
(zoo aan inlanders als niet-inlanders). In 1900 beliepen de a a n kappingen sub 1". 5332 M 3 . djati- en 901 M 3 . ander t i m m e r h o u t ,
benevens 00 stapelmeter b r a n d h o u t ; en die sub 2*. 1193 M 3 .
djati-timmerhout, 1411* M 3 . w i l d h o u t , 15 876 stapelmeter brandh o u t , 245 stuks sadengpalmen en 100 stuks langkaps.
Uitdunning van djatibosschen. De u i t d u n n i n g der djatituinen ,
waarmede op eenigszins groote schaal eerst in 1899 werd begonnen , vormde in 1900 een zeer belangrijk gedeelte der werkzaamheden van het boschpersoneel. Hoeveel er van afhangt dat
de d u n n i n g tijdig ter hand wordt genomen en met zaakkennis
wordt uitgevoerd, valt aan de plantsoenen , welke deze kunstbewerking in de laatste jaren hebben ondergaan , duidelijk waar
te nemen. Het is aan weinig twijfel meer onderhevig d a t , zooals
trouwens ook uit sommige uitdunningen in proefperken valt af
te leiden , onder normale omstandigheden sterke d u n n i n g de
beste uitkomsten oplevert, terwyl het vaststaat d a t , door reeds
op vijf- a zesjarigen leeftijd met het uitdunnen te b e g i n n e n ,
de ontwikkeling der djatiplantsoenen in h u n n e eerste levensperiode in hooge mate wordt bevorderd. Bovendien levert de
verkoop van het verkregen dunsel eene niet onbelangrijke bate
op. I n 1900, gedurende welk j a a r 4834 hectaren djatiplantsoenen
werden u i t g e d u n d , overtrof de opbrengst van het d u n s e l , ad
f 35 405 , de kosten der d u n n i n g , ad f 22 274 , met f 13 131 ,
tegen eene zuivere opbrengst van f 5033 in 1899. Al de dunningen geschiedden in eigen beheer.
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definitief in te richten djatibosschen in de districten Sedan en
P a m o t t a n der afdeeling en residentie R e m b a n g nog toegevoegd
twee strooken djatiboseh in het district Djatirogo der afdeeling
Toeban , te zamen groot p, m. 430 hectaren (gouv. besluit dd.
26 Maart 1900 n°. 5 1 ) , en een stuk djatiboseh in het district
Uinangoen der afdeeling R e m b a n g , groot p. m. 93 hectaren
(gouv. besluit dd. I November 1900 n". 49), terwijl machtiging
werd verleend om over te gaan tot de g r e n s r e g e l i n g , a f b a k e n i n g , opmeting en kaarteering van de bij schatting 7220 hectaren
beslaande djatibosschen in de residentie Cheribon (gouv. besluit
dd. 28 November 1900 n \ 9).
De omvang der aan de definitieve inrichting verbonden werkzaamheden nam belangrijk toe , niet alleen ten gevolge van de
verdere inrichting der boschcoinplexen Margasari (Tagal) en
Regaloeh en N g a r e n g a n (.lapara), waarmede in 19')0 begonnen
werd , maar ook omdat de opmaking van de voorloopige bedrijfsplannen voor de boschdistricten onder de leiding en het toezicht
van den chef der inrichtingsbrigade werden gebracht.
De uitgaven ten behoeve van de boschinrichting bedroegen
in 1900 f 116 8 8 7 , namelijk f 74 494 wegens bezoldiging en
reiskosten van het personeel en f 4 2 3 9 3 aan eigenlijke werkgelden en diverse benoodigdheden.

Van de wildhoutplautsoenen

Grensregeling en afbakening.
In 1900 werden de grensregeling
en afbakening voltooid van de gezamenlijk 10 800 hectaren
groote complexen W e s t - P a n o l a n , Oost-Panolau , Sambiroto en
Mrajoeng in R e m b a n g , zoomede van een complex van 3500
hectaren in J a p a r a , terwijl in Banjoemas en West-Bagelen het
werk afliep over eene totale uitgestrektheid van 5073 h e c t a r e n ,
behoorende tot 7 complexen. N a g e n o e g gereed kwam men met
deze werkzaamheden in Tagal en ten opzichte van het ongeveer
16 000 hectaren groote boschcomplex Zuid-Kradenan—ZuidWirosari (Samarang).

werden alleen de in vroegere jaren door den dienst van het
boschwezen aangelegde kiuaplantsoenen in Samarang en Hagelen
op eenigszins groote schaal gedund. De verkoop van den op die
wijze in Samarang verkregen kinabast bracht f 3374 op, terwijl
de oogst uit Bagelen, ad 21 000 K.ti., aan de Bandongsche
kiuinefabriek ter verwerking zou worden afgestaan. Tegen het
einde des jaars (gouv. besluit dd. 16 December 1900 ir. 12) is
de directeur van binnenlandsch bestuur gemachtigd om den directeur der gouvernements-kina-onderneming op te dragen om zich
zoowel naar de genoemde gewesten , als naar Kadoe, Pekalongan
en Soerabaija , waar zich eveneens door den dienst van het boschwezen aangelegde kinaplantsoenen bevinden, te begeven ten einde
o. a. aan het oogsten van r de basten deskundige leiding te geven.

Opneming. Opnemingen hadden plaats in laatstgenoemd complex . in drie complexen in T a g a l , nl. M a r g a s a r i , Oost-Tagal
en W e s t - T a g a l , zoomede in de complexen Regaloeh en N g a r e n gan (.lapara), voorts in de gewesten R e m b a n g . Banjoemas en
Bagelen en in de boschdistricten S a m a r a n g - W e s t - S o e r a k a r t a
en Pekalongan-Kendal. De opneming van de complexen Margasari en Regaloeh en de bedryfskaart van laatstgenoemd complex,
zoomede die van Oost-Tagal werden nagenoeg voltooid, terwyl
van een zevental boschperceelen in R e m b a n g perceelkaarten
werden vervaardigd. In 't geheel werd in 1900 gemeten eene
oppervlakte van 34 067 heetaren, overeenkomende met 4258 K.M.
meettracé.

Uitdunning van wildhoutbosschen.

Bewaking van 'stands bosschen. Deze taak bleef nog steeds veel
oplettendheid en toewijding van de zyde van het boschpersoneel
vereischen. Overal waar van de b e s t u u r s a m b t e n a r e n , en bijgevolg
ook van de distriets- en dessapolitie, de noodige medewerking
werd ondervonden en waar door de politierechters behoorlijke
straffen werden opgelegd, kon de toestand over 't algemeen
gunstig genoemd worden. Dit was o. a. het geval in de boschdistricteu Samarang—West-Soerakarta (met uitzondering van de
afdeeling D e t n a k ) , J a p a r a , Toeban , Kediri en Kadoe—Djokjok a r t a , e n , hoewel in mindere m a t e , ook in de districten Pekal o n g a n — K e n d a l , R a n d o e b l a t o e n g , Blora, P a d a n g a n en Lamongan—Sidaijoe—Madura , terwyl in de districten W e s t - P r e a n g e r
Regentschappen—Bantam ,
Oost-Preanger Regentschappen—
Krawang , Tagal—Cheribon , Banjoemas , Bodjonegoro , Probolinggo—Bezoeki en Bagelen , zoomede in de hontvestery NoordKradenan , betrekkelijk veel boschdelicten v o o r k w a m e n , en de
bosschen in de districten G r o b o g a n , T o d a n a n , R e m b a n g ,
Kedewan , Ngawi—Oost-Soerakarta en Madioen en in de afdeeling Demak in bepaald ongunstige omstandigheden verkeerden.
Eene niet onbeduidende rol spelen daarbij , althans wat de
wildhoutbosschen betreft, de clandestiene ontginningen van
boschgrond , en het is niet het minst ten opzichte daarvan dat
op de medewerking der dessapolitie slechts zeer weinig te rekenen
valt. Vele der op deze wijze in bezit genomen gronden worden
door de bevolking na enkele jaren reeds weder verlaten , nadat
de bouwkruin door afspoeling vooreen groot gedeelte verdwenen
is. Slechts zeer langzaam dringt het besef van het groote nadeel,
dat deze roofbouw voor het algemeen belang der landbouwende
bevolking na zich s l e e p t , bij de inlandsehe hoofden door.
b.
Algcmecnc opmerkingen.

Dclinilii'U' 1><>S< him i< h t iriir.
In den loop van 1900 werden aan de

Indeeling der bosschen. I n de complexen Regaloeh en N g a rengan (Japara) kwam het gewijzigde indeelingsnet bijna gereed,
terwijl van de in R e m b a n g gelegen bosschen Noord-Karangdjati
en T e m a n g k a t (onderdeel van het complex Balo) van het eerste
het sleuvennet (48 K.M.) werd geprojecteerd en het laatste door
sleuven (7 K.M.) werd ingedeeld.
Boschbesclirijciiigcn. I n R e m b a n g werd de boschbeschryving
van het complex Sedan c. a. voortgezet, kwam die van het
ongeveer 4000 hectaren groote complex Toedir gereed en werd
| een a a n v a n g gemaakt met die van het complex Balo.
Proefperken.
In 1900 werden een vijftal nieuwe proefperken
I uitgezet en een aantal andere in oude aanplantingen en veri j o n g i n g e n gelegen perken gedund. De nieuwe o p n e m i n g van
de in 1895 voor de eerste maal gedunde proefperken leverde
' ongeveer dezelfde uitkomsten als de in 1899 plaats gehad h e b bende opneming (zie vorig verslag, blz. 154). Alleen bleek de
bijgroei in alle subperken sterker te zijn geweest.

e.

Personeel.

Bij het einde van 1900 was het in functie zijnde technisch
personeel van het boschwezen , voor zooveel betreft die categorieën van titularissen , die, ingevolge art. 2 van het . Dienstreglement" (Bijbl. St. n \ 5104), door den (ion verneur-Generaal
worden benoemd, samengesteld iils volgt: 1 hoofdinspecteur
(chef vn n den dienst), 2 inspecteurs (van wie er één was belast
met de controle op het beheer en de andere als chef der inrichtingsbrigade optrad), 32 houtvesters (van wie er 8 met verschillende opdrachten en 24 met het beheer der boschdistricten
op Java en Madura waren belast), 3 adspirant-houtvesters, 1
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van de gouvernenients-inrichting afkomstige dekhengsten hadden
aangeschaft (op uit. 1900 waren 14 van de 25 hengsten op die
voorwaarde afgestaan), overeenkomsten te sluiten, waarbij zij
zich verbonden om , na geheele afbetaling van de koopsom , de
dieren tegen eene jaarlijksche vergoeding nog ten minste zes
jaar voor de dekking te doen diener. Voorts werd besloten om
weder dekhengsten te betrekken van het remonte-depót te
Poerabajja, welke beesten niet meer aan de bevolking zullen
worden afgestaan , maar in eigen beheer zullen worden gestationneerd daar waar de behoefte zulks vordert. Intusscheii zal, met
het oog op het bestaande gebrek aan mannelijk fokmateriaal,
voorloopig worden voortgegaan met de aanschaffing van als
dekhengsten geschikte reformpaarden , hoewel de ondervinding
geleerd heeft dat met deze soort van hengsten niet die resultaten
kunnen worden verkregen , welke men oorspronkelijk daarvan
verwachtte.
De fokkerij in de Preanger Regentschappen leed overigens in
il. Baten en latten.
1900 nog door het uitbreken in de afdeeling Hoemedang van
boosaardige dekziekte (dourine). Twee van de beste gouvernementsHet over 1900 op de gewone wy'ze opgemaakt overzicht om- dekhengsten en 90 door die hengsten gedekte merries, zoomede
trent de geldelijke uitkomsten van het boschwezen is opgenomen 2 inlandsclie (Preanger-) dekhengsten en 13 door 'deze laatsten
sub III van bijlage XX. Daaruit blijkt dat de baten, ad f 2000075, gedekte merries, werden door die ziekte aangetast. Door het
de lasten, ad f 1 0 5 8 075, met f942 000 hebben overtroffen , alom bekend maken van de namen en de woonplaatsen deid. i. f 232 318 minder dan het over 1899 berekende batig saldo. eigenaars van de aangetaste dieren, het onmiddellijk buiten
Deze minder gunstige uitkomst moet, behalve aan hoogere gebruik stellen van de aangetaste gouvernemeuts-dekheugsten en
uitgaven — in de eerste plaats als gevolg van den omvang , die het brandmerken van alle zieke en verdachte merries, is het
in 1900 aan de inrichtingswerkzaamheden werd gegeven—, in gelukt het voortwoekeren van de ziekte tegen „te gaan.
hoofdzaak geweten worden aan de omstandigheid dat, tegen 37
Het aantal geboorten ten gevolge van de in December 1896
in 1899, in 1900 slechts 11 nieuwe contracten voor houtaankap begonnen dekkingen door van gouvernementswege beschikbaar
in werking traden , waarvan de meeste eerst tegen het einde gestelde hengsten, hetwelk tot uit. 1899 849 bedroeg, was bij
van het jaar in exploitatie kwamen. Bovendien werd de exploi- het einde van 1900 tot 1594 geklommen.
tatie in ,Saniarang en Rembang , de voornaamste djati-gewesten ,
Ten einde de belangstelling in de paardenfokkerij levendig
niet weinig door ziekten , zoowel onder de bevolking als onder te houden, werden in 1900 in het genoemde gewest, behalve
het trekvee , belemmerd. Dat in 1900 niet meer nieuwe perceelen eene centrale tentoonstelling ter hoofdplaats Bandong, op 12
in exploitatie konden worden gebracht, vindt zijne verklaring andere plaatsen kleinere paarden ten toonstellingen gehouden.
in het feit, dat in een groot aantal voor aankap in aanmerking Van regeeringswege werd een gezamenlijk bedrag van f 8500
komende bosschen de hoornen der eerste twee jaarperceelen nog toegestaan voor uit te loven premiè'n. Op die tentoonstellingen
geen twee jaar op stam hadden dood gestaan, een factor die, waren in 't geheel aanwezig 24 dekhengsten van de gouvernementsmet het oog op de technische waarde van het hout in het alge- fokkerij, 94o hunner afstammelingen (523 hengst- en 417 merriemeen , en op de bruikbaarheid voor scheepsbouwhout in het veulens) , 2239 fokmerries, 1 Sandelhout-hengstveulen en 102
bijzonder, niet mag worden verwaarloosd.
ruinen. Deze laatste rubriek, welke op vroegere tentoonstellingen
Behalve door de vermelde oorzaken werden de inkomsten van ontbrak , werd opgenomen ten einde de castratie aan te moedihet boschwezen in 1900 ook gedrukt door den minderen verkoop gen, waardoor het gevaar dat hengsten uit de eerste generatie
van hout ten bate van den lande — voornamelijk als een gevolg als dekhengsten worden gebruikt, wordt verminderd. Wat de
van den betrekkelijk geringen aankap in de houtvester^ Noord- qualiteit der veulens betreft, was het oordeel der naar de tenKradenan — , zoomede door de weinige verstrekkingen van hout toonstelling te Bandong afgevaardigde militaire commissie uiterst
aan verschillende takken van 's lands dienst en de beperkte | gunstig : zij meende de overtuiging te mogen uitspreken , dat de
ongeregelde aankappingen ten behoeve van het departement van residentie Preanger Regentschappen in de toekomst, zoo niet in
hinnenlandscli bestuur. Het is niet onwaarschijnlijk dat de twee de geheele , dan toch in een groot gedeelte van de behoefte aan
laatstgenoemde bronnen van inkomst in den vervolge nog meer legerpaarden zal kunnen voorzien. Een 20-tal hengstveulens
zullen dalen , hetgeen evenwel niet behoeft te worden betreurd , werden door de commissie voor het remonte-depót aangekocht.
Ten einde den tot dusver aan de te Bandong gevestigde verdaar iukoop van hout verre de voorkeur verdient boven verstrekking uit bestaande voorraden, en vooral boven het kappen eeniging «Het Sandelhoutstauiboek " verleenden geldelijken steun
der Regeering den fokkers direct ten goede te doen komen ,
van meestal ongeringde hoornen.
werd bij gouv. besluit dd. 27 Augustus 1900 n°. 11 een bedrag
van f 1500 beschikbaar gesteld voor de uitbetaling van premiè'n
C. Veeteo.t.
aan leden der vereeniging , die paarden gefokt hadden , welke op
de tentoonstelling der vereeniging voor het leger zouden worden
Het aantal vanwege de gouvernements-paardenfokkerij in de aangekocht, terwijl bij gouv. besluit dd. 28 Juli 1900 n°. 17 een
Preanger Regentschappen in dat gewest gestationneerde dek- gelijk bedrag werd toegestaan voor den aankoop bij die gelegenhengsten , hetwelk op uit. 1899 25 bedroeg, werd in 1900 ver- heid van dekhengsten. Geen van deze sommen werd echter bemeerderd met 7, namelijk 3 afkomstig van de gouvernements- steed . in het eerste geval omdat de eigenaren van voor aankoop
inrichting ter Sumatra's Westkust en 4 gekozen uit eeu 27-tal door de remonte-commissie in aanmerking komende veulens en
van het leger afkomstige reformpaarden. Daarentegen moest een paarden prijzen vroegen , welke die commissie niet mocht aaneven groot aantal wegens ziekte of ongeschiktheid worden ver- nemen , en in het tweede omdat de van regeeringswege gestelde
wijderd , zoodat ten slotte het aantal beschikbare hengsten geen voorwaarden niet werden aangenomen, en bovendien ook geen
verandering onderging. Aangezien dit niet anders dan nadeelig hengsten te koop aangeboden werden , die voor een fancy-prijs
op de fokkerij kon werken , werden , gedeeltelijk als een gevolg in aanmerking konden komen.
van de bevindingen van den inspecteur van den burgerlijken
Aan de Buitenzorgsche wedloopsociëteit en aan de Preanger
veeartsenijkundigen dienst tijdens het door hem ingesteld onder- wedloopsociëteit werden ook in 1900 gouvernements-subsidiën
zoek naar den toestand der paardenfokkerij in de Preanger (respectievelijk ad f 5000 en f 2000) verleend.
Regentschappen (zie vorig verslag , blz. 157), enkele maatregelen
De belangstelling in de stoeterij van den soesoehoenan te
genomen om daarin zooveel mogelijk te voorzien. In de eerste Soerakarta schijnt achteruit te gaan , hetgeen aan de daarvan
plaats werd de resident bij gouv. besluit dd. 19 December 1900 afkomstige veulens merkbaar is. Op eene zorgvuldige keuze van
n°. 16 gemachtigd om met hen, die zich tegen termijnbetaling fokmerries schijnt uiet meer te worden gelet, zoodat onder de
veulens er vele zijn met gebreken in den houw en het beenstelsel.
Kon reeds in het vorig veislag (blz. 157) worden gemeld dat
') Twee hunner zijn medio 1901 ter beschikking van dui Gouverneui- op Java over het algemeen eene verhoogde belangstelling, niet
alleen voor paarden- maar ook voor veefokkerij viel waar te
Cïeneraal gesteld.
adjunct-houtvester der 1ste klasse (belast niet liet helieer over
de houtvesterij Noord-Kradeuan) en 10 adjunct-houtvesters der
2de klasse.
Het (door den directeur van hinnenlandscli bestuur aangesteld
wordend) opzieners- en opnemerspersoneel bestond op alt. 1900,
ongerekend één opziener niet buitenlandsch verlof', uit: 42
opzieners (van wie er één ter beschikking was gesteld van den
directeur van 's landt plantentuin te Buitenzorg voor de getahpertja-aanplautingen te Tjipetir, en een ander bh' de kolenontginning ter Bumatra'l Westkust was gedetacheerd), 23
leerling-opzieners, 1 chei'-opnemer, 7 opnemen, 1 !ecrlingopnemer (inlander) en 20 mantri's-opnemer (inlanders). Overigens waren op uit. 1900 nog in dienst 135 mantri's politie en
225 boschwachters.
Hier te lande waren bh' het einde van 1900 G candidaathoutvesters voor den Indischen dienst in opleiding.')

Bijlage C.

Tweede Kamer.
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nenieu , in 1900 wan dit in DOg sterkere mate liet geval. Ook I gelegen terreinen werd het eene veld bewerkt volgens de op
de handel in vee bleef', vooral ten gevolge van de .sedert 't laatst Java, bet andere volgeus de in de Minahassa gebruikelijke wijze,
van 1891) noodig geoordeelde tijdelijke verbodsbepalingen tegen ten einde eoodoende het groote voordeel van eerstgenoemde
den invoer van vee uit Australië, Afrika en Azië (verg. vorig i methode te doen uitkomen. Over bet algemeen toonden de hoofverslag, blz. 157). in bloei toenemen. De waaide van bet in den meer belangstelling in de aangegeven verbeteringen dan de
1900 op Java en Madura ingevoerd buitenlandeen vee bedroeg bevolking. Toch viel hier en daar in de Minahassa het streven
slechts f 4810, terwijl in 1895 en 1890, de laatste twee jaren op te merken naar het verkrijgen van betere bi biet en naar het
vóór de uitvaardiging van de verbodsbepalingen , die invoer nog vervangen van de teelt op droge velden door die op sawahs.

eene «vaarde vertegenwoordigde van f:521900 en f360575. Daar
in de genoemde jaren respectievelijk voor f 2970. f 980en f 71b
aan levend vee van .lava en Madura naar het buitenland werd
uitgevoerd, overtrof dus de invoer den uitvoer in 1895 met
f 320920, in 189G met f865860 en in 1900 niet slechts f 1840,
uit welk cijfer blijkt dat het slachtvee, dat eertijds uit bet
buitenland werd betrokken, thans door den Indischen veestapel
zelf wordt geleverd.
De op blz. 158 van het vorig verslag vernielde particuliere
veefokkerijen bleven in 1900 met goed gevolg doorwerken : de
eigenaren getroostten zich belangrijke geldelijke otters voor den
invoer van uitgezocht stamboek-rundvee uit Nederland.
Voor de jaarlijksche stierenwedrennen (kerappan) op Madura
werd ook in 19Ö0 f 1500 beschikbaar gesteld.
Hoewel, zooals reeds in het vorig verslag werd medegedeeld,
onder de acht ingekomen antwoorden op de in 1897 van regeeringswege uitgeschreven prijsvragen voor in het Nederlandsen opgestelde handleidingen voor iulandsche paardenfokkers en paardenhouders en voor inlandsche veefokkers en veehouders, zich er geen
enkel bevond dat aan alle gestalde eischen geheel voldeed, is
sedert toch kunnen worden besloten om aan één der antwoorden op de eerste prijsvraag de uitgeloofde premie toe te kennen,
terwijl die voor de tweede onder een drietal inzenders is verdeeld. Door de zorg van de jury züu, met behulp van de bekroonde antwoorden, handleidingen samengesteld voordepaardenfokkerij en voor de ronder* en buffel teelt, waaromtrent nog
wordt overwogen of zij voor vertaling in het Maleisen en weilicht ook in andere inlandsche talen in aanmerking kunnen
worden gebracht.
§ 2.

Bwilmbeallingen.

A. Landbouw
1'. Iiludwbc liidbnw.
a. E e n j a r i g e

gewassen.

Verder worden onder de streken , sraai nieuwe sawahs werden

aangelegd, genoemd de afdeeling üjenibrana (Bali) en Oost-en
Midden-Lombok.
Voor zooveel daaromtrent in de gewestelijke verslagen opgaaf
was gedaan , liepen in 1900 de marktprijzen voor rijst en padi
per pikol in onderstaande gewesten uiteen als volgt:
«ijst.
*,00 ;i
3,50 •
2,50 •
4,i>0 tl,50 «

Snmatra's Pad. Benedenlanden . .
We.st- 5 Pad. Bovenlanden. . .
kust ( Ta|janoli
Benko(den
Lampongsche Districten

f

Rionw en onderhoorigheden . . .
Bauka
Billiton
Westerafleeling van Borneo . . .
Zni l e r - e n Oosterafd. van Birneo.
Celebes en onderhoorigheden. . .
Amboina
ïimor en onderhoorigheden . . .

S 3,50
1' *,25
0,50
3,75
J.75
2,50
0.50
5,50

PsUmbtog

2,oo »

f 0.00
I5.no
8,00
10,00
7.00

10,00

« §5,50
. \ 8.00
»
7..-.0
«
5,00
« 10.00
»
8,00
»
8.00
«
9,00

f

VMM.
1,75 | f
1.25 .
1 25 •
1.00 .
:t.50 «

1,00 »

*.00
j.50
0 00
6,00
4.00

5,00

niet opgegeven
id.
id.
1' 1,75 a f 3.00
niet opgegeven.
id.
id.
f 3,00 il f 5.00

Overige éénjarigegeteaue* (andere dan rij*l). De oogst van andere
voedingsgewassen dan rijst, waaronder de m a ï s (djagoug of
miloe) eene eerste plaats inneemt, was over het algemeen gunstig.
Vooral in Goroutalo (Menado), Ternate, Amboina en Ti mor Ts
7-Ü , naast sago, het hoofdvoedsel van de bevolking. Ook van
g i e r s t , c a s s a v e en andere aardvruchten werd, overal waar
die geteeld werden , een voldoend product verkregen.
Wat in 't vorig verslag omtrent de door de bevolking voor
eigen rekening gedreven teelt van t a b a k en k a p a s (ruwe
katoen) is gemeld, geldt ook nu. Heide artikelen zijn hoofdzakelijk
voor inlandsen gebruik bestemd. Een deel van de productie van
sommige gewesten wordt naar den vreemde, meest Singapore
en Pinang , uitgevoerd. In 1900 zouden de uitvoeren rechtstreeks
uit de buitenbezittingen naar den vreemde bedragen hebben :
aan t a b a k voor de inlandsche markt 12 800 pikol (hoofdzakelijk uit Snmatra's Westkust en Uali en Lombok), en aan k a p a a
137 000 pikol (bijna uitsluitend uit Palembang), een en ander
ter waarde van ruim f 300 000 en f 1 200 000.

Rijst. Cijfers nopens den omvang van den rijstbouw in de
b. O v e r j a r i g e g e w a s s e n .
verscbillende gedeelten der buitenbezittingen zijn niet te leveKoffie.
Zooals
uit vorige verslagen bekend i s , zijn het meer
ren , evenmin nopens de productie. Over het algemeen, daarbepaaldelijk
de
gewesten
Benkoelen , Palembang, Celebes en
gelaten in sommige streken, o. a. in Atjeh, moet de inzameling
gedurende 1900 bevredigend zijn uitgevallen ; verg. wat daar- onderhoorigheden en Bal' en Lombok, waar de bevolking zich
omtrent voor de meeste gewesten kortelijk is gezegd in hoofd- op noemenswaardige schaal voor eigen rekening aan de koftiestuk C hiervóór. Waar, zooals o. a. in Ainboina en Ternate, cultuur wijdt. Intusschen werkten de lage marktprijzen ook in
rijst niet het hoofdvoedsel der bevolking uitmaakt, is de teelt 1900 weder ongunstig op de behartiging van die teelt. Wel
van luttele beteekenis. Vooral in gewesten mét eene groote uit* werden bier en daar in de bovenstreken van Benkoelen en
heemsche arbeidersbevolking zijn jaarlijks invoeren van rijst Palembang nieuwe tuinen aangelegd , maar in de lagere streken
noodig: deze geschiedden voor een deel uit Java , maar overigens werden vele Liberia-aanplantingen verwaarloosd. In Zuid-Celebes
hoofdzakelijk uit Singapore en Pinang. Volgens dejaarlijksche is de koffieteelt in verval, terwijl nopens de cultuur op Bali
algemeene handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië werd in alleen wordt gemeld dat de oogst in het gouvernementsgebied
1900 in de buitenbezittingeu p. m. 1680000 pikol rijst uit den in 1900 gunstiger was dan het jaar tevoren. Cijfers nopens den
oogst konden voor geen der genoemde vier gewesten worden
vreemde ingevoerd.
opgegeven.
Voor zoover het product van daar rechtstreeks zijn
Aan de voor dit hoofdstuk ontvangen berichten valt overigens weg vond naar
buiten Nederlandsch-Indië, blijkt uit de algehet volgende te ontleenen.
meene Indische handelsstatistiek van 1900 dat de uitvoeren beIn enkele streken der Padangsehe Bovenlanden (Snmatra's liepen respectievelijk 5400, (5000, 41000 en 30 0u0 pikol, teo-en
Westkust) werden door de bevolking niet onbelangrijke water- 2800, 13 400, 10 900 en 20 800 pikol in 1899, welke cijfers
werken tot stand gebracht. In Groot-Atjeb en in de afdeeling echter geen beeld geven van de productie, zoowel omdat o. a.
Koinmeriug en Ogan Oeloe , Enim en de Ilanau-districten (Paleni- de 1 >enkoe!en- en de Palenibang-koftie voor een grooter of kleiner
bang) werden proeven genomen met xaadpadi van Java. In laatst* J gedeelte via buiten bet gewest gelegen havens naar buiten Nedergenoemde afdeeling gaf dit zulke goede uitkomsten dat zoowel landscb-Indië verscheept wordt, als omdat de opgegeven uithoofden als bevolking, naar gemeld wordt, geen kosten spaar- yoeren niet altijd betrekking hebben op den oogst van hetzelfde
den om, met behulp van Javaansche werklieden . nienwesawahfl jaar. Nopens de eigen koffieteelt der bevolking in andere geaan te leggen. Ten aanzien van den in de laatste jaren op Ban ka westen is byna niet anders gemeld dan hetgeen in 't vorig verslag
ter band genomen sawahbouw luiden de berichten niet onver- (blz. 159) is gezegd. In de Minahassa (Menado), waar de bevoldeeld gunstig. Althans in de districten Pangkalpinang en Koba king sedert 1 Januari 1899 van de verplichte teelt en levering
bleven de proefsawahs onbewerkt ten gevolge van de minder van kolïie ontheven is , viel des ondanks weinig lust in deu
gunstige uitkomsten in vorige jaren. Om in de MinahasM (Me- aanleg van nieuwe aanplantingen op te mei-ken.
nado) tot een beteren rijstbouw te geraken, werden door de op
Java in de leer geweest zijnde inlanders van goeden huize (zie
KlajmerenUuwr. Deze cultuur neemt meer en meer eene bevorig verslag , blz. 80) proefvelden aangelegd. Op naast elkander langrijke plaats in onder de volkscultures. Aan klappernoten in
Handelingen der Staten-GeneiaaL Bijlagen 1901—190;!.
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gedroogden staat (copra) werd in 1900 reehtatreeki uit de buiten*
bezittingen naar buiten Nederlandsch*Indie' uitgeroerd, voor
zooveel betreft de in de algemeene jaarlyksche handelsstatistiek
behandelde havens (/.ie daaromtrent liet opgemerkte op bis. 159
van 't vorig verslag). 752000 pikol, ter waarde van f6109000,
tegen in 1899 872 000 pikol, ter waarde van f 5 924O00.
De verwerking van klappernoten tot olie op groote schaal
heelt voornamelijk plaatl in da Westerafdceling van Horneo.
Volgens het gewestelijk verslag zouden in 1900 van daar zijn
uitgevoerd 2585 (MM) liter klapperolie, tegen 2 170800 liter in 1899.
Skvjó. In hoofdzaak, behoudens ietwat hoogere cijfers van
uitvoer , komen de berichteu niet die van 't vorig verslag overeen.
Peper. Bij het standhouden van de verbeterde peperprijzen
leverde deze cultuur, waar zij hetzij door de inlandschc bevol*
kiug, hetzij door Chineezen gedreven werd (verg. vorig ver-dag,
hlz. 159 100), over 't algemeen goede winsten op, al viel ook
hier en daar de oogst in 1900 minder gunstig uit. Voor zooveel
in de pepentreken het product rechtstreeks naar buiten Neder*
laudsch-Indië . meest naar Pinang en Singapore, werd verscheept,
beliepen die uitvoeren in 1900, volgens de algemeene Indische
handelsstatistiek. 113 000 pikol, ter waarde van ruim f 23/i j
millioen, waarvan alleen uit Atjeh en onderhoorigheden 89OO0
pikol, ter waarde van f 2 14(5 000. Wat de hoeveelheden betreft,
waren deze cijfers lager dan die over 1899 , toen de bedoelde
handelsstatistiek een 'uitvoer van 148 000 pikol aanwees, waarvan 122 300 pikol uit Atjeh en onderhoorigheden.
Omtrent de in 't vorig verslag bedoelde ziekten in het pepergewas in de Lampongsche Districten is thans alleen gemeld dat
de van deskundige zijde ontvangen wenken tot bestrijding van
de aaltjesziekte aan de hoofden en bevolking ter toepassing
werden aanbevolen.
Muikaalnoten en kruidnagelen. Ten aanzien van beide gewassen,
voor zooveel de bevolking in enkele gewesten daarvan min of
meer uitgebreide aanplantingen bezit, luiden de berichten over
1900 in algemeenen zin niet gunstiger dan die i n ' t vorig verslag.
Cijfers nopens de productie werden niet bekend. Volgens de
algemeene Indische handelsstatistiek beliepen de rechtstreeksclie
uitvoeren uit de buitenbezittingen (hoofdzakelijk uit het oostelijk
deel van den Archipel en Sumatra's Westkust) naar Nederland
en den vreemde gedurende 101)0 aan muskaatnoten , foelie en
kruidnagelen respectievelijk 31 400, 7100 en 2600 pikol, doch
hoeveel hieronder begrepen is aan product van aanplantingen

der bevolking is niet na te gaan.

Qambier. Op de eilanden in den Lingga-Riouw-arobipel, waar
de gambierteelt haar grootsten omvang heeft, was in 1900 de
productie geringer dan het jaar te voren. Cijfers zijn alleen bekend wat betreft de uitvoeren van daar rechtstreeks naar buiten
Nederlandseh-Indië, schier uitsluitend Singapore, en deze beliepen in 1900 73 200 pikol, ter waarde van f1135 000. tegen
111 G00 pikol in 1899, ter waarde van f' 1722 500.
Uit andere gewest-m . zooals Suiuatra's Westkust, Westerafdeeling van Bomen, Banka, Billitou , enz., waar in sommige
streken mede gaiubier wordt geteeld . ging het product veelal
naar plaatsen in Nederlaudsch-Indië zelf, zoodat de hoeveelheden
onbekend bleven. Niet twijfelachtig ia het dat zij tegenover de
productie in Iliouw van betrekkelijk geringe beteekenis zijn.
Over 't algemeen , uitgenomen in Lingga-Biouw en op Billiton ,
viel meer belangstelling voor de gambiereultuur op te nierken ,
waartoe de betere marktprijzen in 1900 bijdroegen.
Andere gewonen. In verschillende streken der buitenbezittingeu
wordt werk gemaakt van de teelt van p i n a n g n o t e n . Als
rechtstreeks van daar naar buiten Nederlandsch-Indië uitgevoerd ,
vermeldt de algemeene Indische handelsstatistiek van 1900 een
totaal van 247 00" pikol, waarvan alleen uit Atjeh en onderhoorigheden 1G1 000 pikol; voorts uit Palembang, Oostkust
van sumatra, Weaterafdeeling van Borneo respectievelijk 41 G00,
27 000 en 13 000 pikol, en uit verschillende andere gewesten
gezamenlijk p. m. 1400 pikol.
K a p o k wordt bijna overal in de buitenbezittingeu aangeplant, het meest echter in Palembang, waar de cultuur zich
voortdurend uitbreidt. De oogst was minder overvloedig dan in

1899, terwyl de marktprijzen achteruitgingen. Aan Palembang*
sebe kapok werd in 1809 9450, in 1900 5800 pikol naar buiten
Ne lerlandsch-Indié' uitgevoerd. Deze hoeveelheden vertegen*
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woordigden eene waarde van f 146 000 en 1' 90 000. Uit andere
buitenbezittingen, inzonderheid uit Atjeh en onderhoorigheden,
Celebes en Onderhoorigheden en Bali, gingen in 1900 i n ' t geheel
3200 pikol rechtstreeks naar Nederland en den vreemde.
Van de inzameling van o a 11 i a (wilde kaneel) wordt o. a.
ter Sumatra's Westkust eenig werk gemaakt, van waarin 1900
naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indië verzonden werd eene
hoeveelheid van 7G00 pikol ter waarde van f 94 000 , tegen circa
7000 pikol in 189C. Overige» werd in 1899 onder de uitvoeren
van Makasser naar Nederland en Singapore nog opgegeven ruim
3000 pikol cassia, terwijl over 1900 van zoodanige uitvoeren
niet blijkt. Daarentegen wordt thans voor Oost-Lombok een
uitvoer gemeld (naar plaatsen binnen Nederlandsch-Indië) van
2080 pikol cassia.
Overigens maken de bestuursopgaven over 1900, voor zooveel
uit de hier te lande ontvangen gegevens blijkt, nog gewag van
aanplantingen van c a r d a m o n en c a o u t c h o u c in Benkoelen, van c a o u t c h o u c en b e n z o ë in Tapanoli (Sumatra's Westkust) en van b e n z o ë in Palembang, voornamelijk
in Moesi Ilir.
2'.

Kcleraltiar saa M reranehlc lereriag onderworpen.

In den toestand van de op hoog gezag gedreven koffiecultuur
ter Suiuatra's Westkust viel gedurende 1900 geen verbetering
op te merken. Evenmin als over 1899 kon van toegenomen belangstelling van de bevolking worden getuigd.
In de Padangaeha Bovenlanden en in Tapanoli (wat laatstgenoemde residentie betreft uitgenomen de onderafdeelingen
Angkola en Sipirok) zyn nog genoeg gronden, voor de cultuur
geschikt, aanwezig, zij het ook dat die in eerstgemelde residentie
meer en meer tegen de berghellingen en hier en daar op geruimen afstand van de kampongs gezocht moeten worden.
Over het algemeen had het onderhoud der plantsoenen naar
behooren plaats, ofschoon enkele administratieve straffen aan
de hoofden moesten worden opgelegd en ook bestraffing wegens
nalatigheid van de zijde der cultuurdienstplichtige bevolking
voorkwam.
Waar de gewone koffie minder gunstige uitkomsten gaf, vooral in de lagere streken, werd Liberia geplant en werden alleen
kweekbedden van deze laatste soort aangelegd. Voor gewone
koffie werd voor het aanleggen van nieuw plantsoen en voor
inboetingen meestal reeds dadelijk plantbare opslag gebruikt,
ofschoon in de Padangsche Bovenlanden het gebruik veld wint
dezen opslag eerst op kweekbedden uit te planten en te verzorgen.
In de Padangsche Benedenlaiiden hadden in 1899/'1900 geen
bijplantingen plaats. Die in de Padangsche Bovenlanden worden
opgegeven te hebben bestaan uit 5 0(50 000 en die in Tapanoli
uit 1407000 boomen. (laat men af op de ruwe schattingen der
inlandsche hoofden, die echter ook nu weder blijken, in vergelijking met de opgaven over het voorafgegane jaar, zeer weinig
vertrouwen te verdienen, dan zou bij het einde van 19( 0 het
totaal aantal koftieboonien. zoo vruchtdragende als jonge, geraamd
moeten worden op 9S' millioen in de Padangsche Bovenlanden,
8' 4 millioen in Tapanoli en l 6 millioen in de Padangsche Benedenlanden, waaronder aan vruchtdragende voor de beide
eerstgenoemde gewesten (voor de Padangsche Benedenlanden
is het cijfer niet uiteengehouden) respectievelijk G41' en 5 millioen ,
en zulks terwijl de opgaven over 1899 (die niet het aantal jonge
boomen omvatten) voor deze laatste getallen aanwezen 75 5 en
3 1 millioen. Wat de Padangsche Benedenlanden betreft, werd
toen het aantal vruchtdragende hoornen op hetzelfde cijfer gesteld (1" millieen) als nu met inbegrip van het aantal jonge
boomen wordt opgegeven. Het is niet wel mogelyk aan te geven
of de opgaven over 1899, dan wel die over 1900, 't meest naby
de waarheid komen.
Het aantal der bij de cultuur ingedeelde huisgezinnen zou in het
plantjaar 1899T900 van 1?5 503 tot 204 256 zijn geklommen
(verg. bijlage TT).
In 1900 wierpen de aanplantingen, uitgenomen die in Tapa*
noli, slechts een zeer middelmatigen oogst af. Terwijl in de
voorafgegane 10 jaren de in 's lands iukooppakhuizen ingeleverde
hoeveelheden Sumatra-koftie hadden afgewisseld tusschen 26 038
pikol in het zeer ongunstige jaar 1894 en 65 050 pikol in 1890
(verg. vorig verslag, blz. 161), wen! in 1900 verkregen 30 377
pikol, waarvan uit de Padangsche Bovenlanden 24 216 e n u i t d e
Padangaeha Benedenlanden 814 pikol (respectievelijk 17530en 1087
pikol minder dan in 1899), doch uit Tapanoli 5346 pikol (504 pikol
meer dan in 1899). Onder voormelde hoeveelheid van 30377 pikol
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bevond zich aan gewone koffie 2de soort 950 pi kol en aan Liberiakoftie 1501 pikol; over 1899 waren die jr.'tnll<-i» 1312 en 743.')
Omtrent de op den oogst van 1900 gevallen kusten en omtrent
de voor liet product — in de te l'adang om de drie maanden
gehouden wordende gouveinenientsveilingen — behaalde prij/.en
zij verwezen naar voormelde bijlage VY.
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Landbouw ondernemingen op gronden door bet (iouveriicuiciil in
eigendom algeslaan.

Over de hierbedoelde particuliere landerijen of tuinen , waaronder ook de zoogenaamde iiotenperkeu in de afdeeling Banda
(Aniboina) zijn te rangschikken, u laatstelijk vrij uitvoerig
gehandeld in het verslag van 1898, blz. 167/168. Onder de
voortbrengselen voor de wereldmarkt, die zij opleveren, zijn
3". Laiidbouwonderneniiiigen M gronden duur bet liouverneiniïit in erfpnclil
voornamelijk te noemen muskaatnoten en foelie, waarvan uit
ui' ill huur afgestaan.
de afdeeling Banda, bij 34 perken . in 1900 verkregen werd
Volgens de voor dit hoofdstuk ontvangen opgaven besloegen 11358 pikol noten in- en 3461 pikol noten uit den dop, of —
de op uit. 1900 in erfpacht bezeten gronden in de buitenpe- de noten in den dop in de verhouding van 3 tot 2 herleidende
zittingeu in rond cijfer 525 000 bouws, welke uitgestrektheid, tot het gewicht van gedopte noten — in het geheel 11036 pikol
ingeschreven als 201 perceelen, gerekend werd uit te maken 170 noten, zoomede 2761 pikol foelie, tegen respectievelijk 9037
onderneiniugen, welke, niet inbegrip van 1, die over I111111-en 2247 jiikol in 1899, terwijl met opzicht tot de particuliere
gronden beschikt (49 bouws), naar gelang van het meer of minder landerijen in de .Minahassa (Menado), die overigens veelal voor
volledige der verstrekte gegevens , te splitsen waren in : a. onder- de klapperteelt gebezigd worden (waarvan het product ten deele
nemingen (72) nopens welke exploitatie-opgaven waren inge- ook in gedroogdeu staat, als copra, in den handel wordt gekomen; b. ondernemingen (50) waarvan uitdrukkelijk bericht bracht) , voor een 26-tal eene opbrengst aan noten en foelie
wordt dat zij nog niet in werking, dan wel gestaakt waren, wordt opgegeven van 148 en 42 pikol (de noten mede berekend
en e. ondernemingen (49), nopens welke i n ' t geheel niets gemeld naar het r gewicht in gedopten staat), tegen 255 en 66 pikol in
is en dus niet blijkt of zij al dan niet reeds in exploitatie waren. 1899. V oor een 5-tal op eigendoinsgrouden gevestigde onderTerwijl de gronden , tot de sub b en e bedoelde ondernemingen nemingen in de Minahassa vindt men wijders nog vermeld eene
behoorende, uitmaakten 44 en 20 pet. van de voormelde 525 000 productie van 33 pikol koffie, en voor 3 daarvan nog ruim
bouws , beschikten de sub a bedoelde ondernemingen gezamenlijk 42 K.G. cacao. Een dier landen leverde bovendien in onbeover 186 8G4 bouws (36 pet). Hiervan was echter tot nog toe duideude hoeveelheid vanielje en kruidnagelen op.
slechts een klein gedeelte in cultuur; althans voor EO van de
De particuliere landerijen in de Padangschc Beuedenlanden
72 ondernemingen wordt niet meer dan 9993 bouws als het (Sumatra's Westkust) en die in de afdeelingen Makasser,
totaal der beplantingen opgegeven.
Noorder- en Zuiderdistricten van het gouvernement Celebes en
Bij 40 van deze 72 ondernemingen was koffie de eenige dan onderhoorigheden brengen bijna uitsluitend voort: padi, gras,
wel de hoofdcultuur, en daarvan wierpen er in 19O0 34 een klappers, vruchten, bamboe, enz. Ook de particuliere landen
oogst af van 15 931 pikol koffie, ten deele Liberia-soort, terwijl in Benkoelen (slechts ten getale van 4) zijn van weinig beover 1899 ten aanzien van 31 ondernemingen eene productie teekenis. Zij worden alle voor de klapperteelt gebezigd , terwijl
,'au 17 650 pikol gewone en Liberia-koffie werd opgegeven. De 2 er van bovendien aanplantingen van karet- (gomelastiek-)
oogst van andere op de erfpachtsgronden in de buitenbezittingen boonien bezitten. Ten slotte zijn nog in deze rubriek te verhetzij als hoofd- hetzij als bijproduct geteelde gewassen, altijd melden eenige particuliere landjes op het eiland Ternate, waarvoor zooveel betreft de 72 ondernemingen sub a bedoeld, is omtrent ditmaal geen mededeelingen zijn ingekomen, en voorts
niet volledig genoeg opgegeven 0111 hier te worden vernield; het land Long San (of Langkoet) in de Padangsche Bovenlanden,
verg. te dien aanzien de gewestelijke cijfers in tabel 1 van en het land Tjaudi Kesoema in Djetnbrana op Bali, waarvan het
bijlage ZZ. Aanplantingen van tabak werden aangetroffen bij 11, eerste in 1900 afwierp 60 pikol koffie en het andere, nevens
van muskaatnoten bij 4 ondernemingen. Ook werden versehil- eenige duizenden klappernoten . 85 pikol cacao, welke hoeveeU
lende ondernemingen dienstbaar gemaakt aan de teelt van in- hedeu over 1899 bedroegen 124 en 50 pikol.
landsehe gewassen , zooals padi, klappers , rottan , enz.
fi'. Landboowonderneniingea gevestigd op gronden, bij contract verkregen
I".

Landbouwonden

ingea welke (in de reebtstreeli onder Earopeeidi bestuur

van vonten of Doofden van in bel genot van zellbesluur grinten

inlandtfhe rijken ol landschappen.
Blijkens de gedetailleerde opgaven in tabel III van bijlage ZZ
Ondernemingen als de hier bedoelde werden ook bij het einde
van 1900, even als het jaar te voren, alleen aangetroffen in zijn de noneesaiën van den hierbedoelden aard (waaronder ook
de resideutiën Lainpongsche Districten en Zuider- en Ooster> enkele voor houtaankap) verreweg het talrijkst in de residentie
afdeeling van Borneo, respectievelijk ten getale van 7 eu 14, Oostkust van Snmatra (verg. ook blz. 71 hiervóór), en wel voornamelijk voor het drijven van de tabakscultuur. Niettegenstaande
zijnde 2 en 1 meer dan op uit. 1899.
Blijkens de 'ontvangen opgaven (bijlage ZZ tabel II) waren in genoemd gewest in 1900 189 tabaksondernemingen tot den
in eerstgenoemd gewest 3 ondernemingen uitsluitend met koffie oogst bijdroegen, d. i. 10 meer dan in JS09 en 25 meer dan in
(hoofdzakelijk Liberia), 2 ondernemingen met koffie en peper , en 1893, bleef hij toch beneden liet cijfer der twee laatstgenoemde
1 onderneming met tabak beplant, terwijl op 1 onderneming de jaren. Tegen 332 370 en 3S7 927 pikol achtereenvolgens in 1898
ramehcultnur wordt beproefd. De totale oogst van 1900 bedroeg bij en 1899, werd namelijk in 1900 verkregen 324 004 pikol. Het
4 van de 7 ondernemingen (de 8 andere produceerden nog niet) gewas had te lijden gehad van bandjirs, langdurige droogte eu
1500 pikol koffie (hoofdzakelijk Liberia), 120 pikol peper en 6200 hier eu daar ook van eene geduchte rupsenplaag. Ten deele
K.G. tabak. Over 1899 was slechts verkregen bij 1 onderneming echter ook was het mindere quantum een gevolg hiervan dat
400 pikol Liberia-koffie en bij 1 onderneming 120 pikol peper. bij verscheidene ondernemingen de minder gewilde topbladeren
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo waren het alle niet geoogst werden , ten einde min waardig product zooveel
tabaksondernemingen, doch slechts voor 5 van de 14 wordt mogelijk van de markt te honden. Om gelijke reden ging men
een productiecijfer vermeld, gezamenlijk ad 379 220 K.G., ter- er bij diezelfde ondernemingen toe over om wat van het gewijl over 1899, als verkregen bij 8 van de 13 ondernemingen oogste als uitschot bleek te moeten worden aangemerkt, te
werd opgegeven 404 850 K.G. De oogst van 1900 viel zeer vernietigen. De — in 1901 — aan de markt te brengen oogst
onbevredigend uit, voornamelijk door slechte weersgesteldheid. van 1900 werd dan ook geschat ten hoogste 225 000 pakken
De lage prijzen welke het product op de Ëuropeesche markt (a 80 K.G.) te zullen bedragen, terwijl de oogst van 1899 voor
behaalde , waren oorzaak dat 8 ondernemingen moesten sluiten. 2) tegeldemaking in Europa had opgeleverd 263 040 pakken, welke
(met nog 857 pakken aan tabak uit Paleinbang) op de in 1900
hier te lande (voor 5078 pakken ook te Breinen) gehouden
i) Van den op 39 900 pikol geraamden oogst van 1901 was tot uit. Auveilingen hadden opgebracht ruim f 33'/ 4 millioen, zijnde doorgustus j l . reeds ingelever.1 36 993 pikol (waaronder 962 pikol Liberia).
eeugenoaieu f 0,82 per '/i K.O.. d. i. f 0,11 minder dan in
'-) Blijkens handelsberichten werden in 1900 door de in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo gevestigde tabaksondernemingen 1 daaronder ook 1S99 en f 0,40 minder dan in 1898 als middelprijs was behaald.
Kon de oogst van 1S99 dan ook in algemeenen zin slechts als
die welke over erlpachtssrronden beschikten) hier Ie lande ter markt gebracht
uit den oogst van 1899 7526 pakken (.'1 80 K.G.), w n t T t t d e te AnMtsrdMI
van middelmatige qnaliteit worden aangemerkt, omtrent de
en te Rotterdam verkochte partijen , respectievelijk 48f>0 en 2666 pakken ,
hoedanigheid van het product van 1900 was het oordeel voor
m riowsliiii badden bedongen f 0,56 en I' 0,37 per Vs K.G. Voor het gewas
de meeste .streken bepaald gunstiger.
van 1898, waarvan in 1899 te Amsterdam 4661 en te Rotterdam 2627 pakIn de afdeeling Tamiang, waar in 1899 voor het eerst eene
ken geveild waren , had de opbtengst dooreengenomen bedragen I' 0,5-1 en
tabaksonderneming geopend werd (met eene proefaanplanting
f 0,45 per '/j K.G.
slaande streken) uitsluitend berusten (f overeenkomsten me! de bevolking.
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van 11 velden), waren in 1900 8 ondernemingen (gezamenlijk
met 190 velden) in exploitatie. Of de teelt er loonend zal blijken,
viel nog niet te zeggen. De tol uogtoe verkregen uitkomsten
waren zeer uiteenloopend. Echter zou voor den oogst van 1901
aan de proefaanplanungen in die afdeelding «reder eenige uit-
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genaamde koelie-ordonnantie*!] van kracht waren, — tot welke
gewesten sedert den aanvang van 1901 (zie St. 1900 n"". 321
en 322) ook behoort Atjeh en onderhoorigheden —• hadden de

in eerstgenoemd jaar geregistreerde irerkorereen komsten be-

trekking tot 89 903 werklieden, welk totaal in 1898 en 1899
breiding worden gegeven.
achtereenvolgens bedragen had 68 125 en 67028. Eene speciUat overigens liet belang om ter Sümatra'i Oostkust de pro» ficatie dier getallen voor elk der betrokken gewesten afzonderlijk
ductie van tabak niet buiten verhouding van de vraag op te volgt hieronder, waarbij valt op te merken dat in de ontvangen
voeren, van lieverlede meer wordt ingezien, kan hieruit binken opgaven niet is uiteengehouden de landaard der werklieden,
dat het totaal der in 1901 beplante velden by de gezamenlijke noch ook welk deel hunner voor landbouw-. dan wel voor
ondernemingen omstreeks lü pet minder bedraagt dan in lüoo. mijnbouw* of mjjnexploratie-ondernemingen was aangenomen.
Over het werkvolk op de tabaksondernemingen zie lager sub 7 .
1898
1890.
1900.
De onderzoekingen betreffende de in de tabak voorkomende Sumatra's Westkust
147
113
843
Beukuelen
1 208
ziektevormen en de geaardheid van den bodem werden zoowel
1"
i»
Lampongtoh*
Districten
200
840
461
b(j 's landt plantentuiu te liuitenzorg als by bet proefstation Paleinbanfr
2 098
2 441
1 4113
ter hoofdplaats Medan voortgezet ; bibietziektc kwam op rer- Oostkust van Sumatra
19 273
78 299
COGi',1
scheidene ondernemingen , ofschoon in liebten graad en weinig Riouw en oiiderhuori^heden
1 ISS
2 879
787
1 480
093
i no
schade veroorzakende, voor. Naar gebleken is. levert besproeiing Bilhtnn
YVesteraMeelinpf van Borneo
01
20
210
met de zoogenaamde bouillie bordelaise daartegen een goed Zuideren OosternMeeling van Morneo .
1 108
1 3GI
ï NS
voorbehoedmiddel.
Celebea »a oudsrhoorigfa*Jan
4
V
„'08
Voor herbewoudiug gat' men zich by menige onderneming Meuailn
542
78C
Ternate
24
11
veel moeite, o. a. op alle der Oeli-maatschappij , waar eene vaste
395
380
498
Aniboiua
•
ploeg Javanen is aangewezen voor het in den grond brengen op
de afgeplante tabak.svelden van djati- en albi/.zia-boomen , terTotalen
08 125
07 020
89 903
•
wyl de bevolking , aan wie een deel der velden voor de padicultuur werd afgestaan , de verplichting op zich nam het jonge
Ter Sumatra's Westkust kwamen bij het bestuur noch van
houtgewas te onderhouden. Klachten over vernieling van de de zijde der werkgevers, noch van die der werknemers klachten
jonge plantsoenen werden niet vernomen. De tot bescherming | in over het niet nakomen van hunne wederzijdsehe verplichtingen.
van de jonge boschaanplautingen genomen maatregelen blijken
Uit Benkoelen , waar alleen op eeue mijnbouwonderneming
goed te werken.
in Mokko Mokko (die van het „Lebong üoudsyndicaat") met
Onder de verdere cultures, ter Sumatra's Oostkust door contractkoelies (Chineezeu, Javanen en Klingaleezen) werd
particulieren gedreven, behoort in de eerste plaats Liberia-koffie. : gewerkt, wordt bericht dat zich onder de Javanen nogal geVan de in 1899 opgegeven 41 ondernemingen met kofneplant* vallen van desertie voordeden: zij die konden worden opgespoord ,
soen , hetzij als eenige cultuur, hetzij nevens aanplantingen yan werden veelal niet ter bestraffing aan het bestuur opgezonden.
tabak, en/.., worden er thans 2 niet meer genoemd. Daarentegen Voor geneeskundige behandeling van de nogal talrijke zieken ,
worden er 2 voor 't eerst vermeld , zoodat het totaal onveranderd hoofdzakelijk berriberri- en dysenterielijders, werd voldoende
bleef. Van 39 ondernemingen kwamen opgaven in , doch bij 6 gezorgd.
daarvan werd in 1900 nog geen product verkregen ; de 33 andere
Ouder de contractkoelies bij verschillende ondernemingen in
oogstten 22 729 pikol, terwijl in 1899 bij 19 van deze laatste de Lampongsche Districten kwamen mede nogal desertiëu voor.
en by 2 andere, nopens w»lke thans geen opgaven inkwamen , Van de 183 gedeserteerden (waaronder 97 recidivisten) werden
verkregen was 8077 pikol.
er 155 weder opgevat. Voor zoover door de werklieden bij het
Voor zooveel uit de verstrekte gegevens over 1900 blijkt, bestuur klachten tegen hunne werkgevers werden ingebracht,
waren er overigens ter Oostkust van Sumatra •>
' tabaksonder- bleken die bij onderzoek in den regel van onbeduidenden aard
nemingen, welke ook aanplantingen van ramboeng caoutchouc) en overdreven te zijn. Tegen een ondernemer werd eene rechtsbezaten , en 1 tahaks- , zoomede 1 koftieonderneming waar getah- vervolging ingesteld wegens het niet verleenen van behoorlijke
boomen waren geplant, en verder 1 onderneming. .Soa Ken gas geneeskundige hulp aan een zijner contractkoelies , terwijl een
in de afdeeling Bengkalis, waar men zich uitsluitend wijdde andere ondernemer, wegens hetzelfde feit aangeklaagd, uit gebrek
aan de ramehcultuur, en eindelijk 12 houtkapondernemingen , aan bewijs niet kon worden vervolgd.
nopens geen van welke bijzonderheden bekend werden.
Op een drietal mijnbouwondernemingen in de residentie
In de residentie Kiouw en onderhoorigheden bleef het aantal Paleinbang, die der maatschappijen Redjang Lebong, Sumatra—
op concessie-contracten berustende landbouwondernemingen, Palembang en Moeara Enim, werd in bet najaar van 1900
voor zoover reeds in exploitatie , 5 bedragen , waarvan op de door den aan bet departement van justitie toegevoegden auibteeilanden 3 , namelijk 1 voorde teelt van ananas en 2 — Lingga naar voor Ohineesche zaken een onderzoek ingesteld naar
en Boeroe — voor getahpertja-aanplantingen , vooreen van welke ! de wijze waarop aldaar de voor het gewest geldende koeliebeide laatste als productie wordt opgegeven (zie vorig verslag , ordonnantie werd nageleefd en naar de op die ondernemingeu
blz. 162) weder 48000 K.G. blad, en in de afdeeling Indragiri 2, : heerachende toestanden in het algemeen , voor zoover zij het
beide voor de teelt van Liberia-koffie en gambier (gezamenlijke van elders afkomstige werkvolk raakten. Met betrekking tot
productie 24 en 2602 pikol). Hij een dezer laatste ondernemingen eerstgenoemde onderneming, waar aan het onderzoek ook werd
waren ook aanplantingen van gom leverende boomsoorten aan- deelgenomen door den inspecteur van den geneeskundigen dienst,
gelegd.
waren de bevindingen ongunstig (verg. blz. 27 hiervóór), betDe coucessiën voor de vestiging van landbouw (grootendeels geen er toe geleid heeft dat in Februari 1901 hare directie van
koffie-) ondernemingen in de landschappen Sambas (Wester- regeerin^swege werd aangeschreven om aan de op de onderafdeeliug van Morneo) en Koetei (Znider- en Oosterafdeeling neming aangetroffen misstanden zoo spoedig mogelijk een einde
van Borneo) schijnen voor het meereudeel nog niet in werking te maken. In Mei d. a. v. is de eerstgenoemde ambtenaar ter nadere
te zijn gekomen. Nopens die in Koetei zjjn over 1900 in 't geheel inspectie naar Redjang Lebong gezonden en is hem tevens
geen gegevens ingekomen, en nopens die in Sambas slechts ten opgedragen een onderzoek als bovenbedoeld ook te houden op
aanzien van Lemhang , waar de koffieteelt i- opgegeven, doch de koffieouderneining Soeban Ajam in Palembang en op zoodanige
122 pikol peper geoogst werd, tegen 89 pikol in 1899.
andere ondernemingen van land- of mijnbouw in het gewest
Verder worden nog, als in 1900 in werking te zijn geweest, als hem nader door den resident zouden worden aangewezen ,
3 landbouwondernemingen als de hierbedoelde vermeld, en wel zoomede, wat de gewesten Sumatra's Westkust en Benkoelen
eene noten- onderneming op het eiland Oroot-Sangi (residentie betreft, op alle aldaar door particulieren of van gouverneuientsMenado), met eene productie van 192 pikol muskaatnoten en wege gedreven ondernemingen , niet alleen van laud- en myn22 pikol foelie, eene koffieonderneming op het eiland Batjan bonw . maar ook van publiek verkeer.
(residentie Teruate), met eene productie van 600 pikol, en eene
De van buiten het gewest afkomstige arbeidersbevolking is
kleine klapperouderneming op een eilandje in de baai van Koe- verreweg het talrijkst in de residentie Oostkust van Sumatra,
pang (residentie ïimor en onderhoorigheden).
zooals niet bel rekking tot. de landbouwondernemingen aldaar
O. a. blijken kan uit de opgaven in tabel III van bijlage ZZ.
V. Arbeiders op indcraemisgni van lmd- (en nijju-) bouw.
\\ at betreft de gedurende 1900 in het gewest aangekomen
In die gewesten der buitenbezittingen, waar in 1900 zoo- Chineesche werkkrachten is alleen gewag gemaakt van de recht-
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streeksrhc aanvoeren uit China, welke plaats vonden niet daartoe
door het Planterscomité gecharterde stooinschepeii. Met deze
immigranten-schepen werden in 1900 rechtstreeks van Swatow
(Zuid-China) 7901 Chineezen overgebracht, tegen 8688 in 1899.
Alleen de leden der Plantersvereeniging kunnen die lieden in
dienst nemen. Eene poging van Chineesche koeliemakelaars om
ter Sumatra's Oostkust voor eigen rekening werklieden uit China
in te voeren mislukte. In Juli 1900 brachten zij per stoomschip
Dtebna 670 Chineesche immigranten aan , maar deze beweerden
zich niet voor ondernemingen ter .Sumatra's Oostkust verbonden
te hebben en eischten , overeenkomstig de hun door de wervers
gedane beloften , naar Singapore te worden overgebracht. Behoudens enkelen , die bereid waren om zich door tusschenkomst
van het immigranten-bureau te engageeren, en aan wie vergunning werd verleend om te ontschepen, vertrokken de anderen
met de Deeima naar Singapore. Aangezien die lieden op de reis
naar Belawan zich oproerig hadden gedragen, en de gezagvoerder
slechts met moeite in staat was geweest om de orde te handhaven, werd het gouvernementsstoomschip Flamingo, met een
detachement militairen aan boord , aangewezen om, in geval
van nood, hulp te verleenen . hetgeen echter niet noodig bleek.
Met de directe booten keerden in 1900 1781 werklieden naar
China terug met een bedrag van f 127 700 aan spaarpenningen.
Ook liet aantal uit andere streken van Nederlandsch-Indië naar
Sumatra's Oostkust overgekomen koelies was niet onbeteekenend.
Alleen te Belawan (Deli) kwamen in 1900 5204 Maleiers, 7216
Javanen en 1211 Bandjareezen aan.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo rezen, voor
zooveel uit de ontvangen berichten blijkt, geen klachten van
belang omtrent de niet-nakoming van hunne verplichtingen
door werkgevers of werknemers. Eene uitzondering maakte de
onvoldoende zorg, die op de exploratie-terreinen der m\jnbouwmaatschappij Loeë Katjang aan huisvesting en geneeskundige
verzorging der koelies werd besteed, waarin echter, na eenige
inspecties van bestuurswege, verbetering kwam. Wegens overtreding van de bepalingen der koelie-ordonnantie werden gestraft
13"> werklieden. Opgaven omtrent de sterfte ouder het werkvolk
werden slechts ontvangen ten aanzien van een paar in Koetei j
werkende inijnbouwinaatschappijen, die in 1900 gemiddeld 1500 j
en 150 werklieden in dienst hadden . van wie er in dat jaar 90
-en 11 stierven.
Bij sommige der in de residentie Menado werkende ondernemingen viel over slechte elementen onder het werkvolk te klagen.
De berichten omtrent de behandeling der koelies luiden over
het algemeen goed. Tegen den in 't vorig verslag (blz. 164)
bedoelden ondernemer ter Noordkust van ('elebes, die verzuimde
het contract met zijne Chineesche koelies te laten registreereu
en weigerachtig werd bevonden om na afloop van het contract
de werklieden terug te zenden, werd eene civiele actie ingesteld , ten gevolde waarvan hij tot betaling werd gedwongen.

B.

Tweede Kamer. '-5
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15 ij lage C.

Boschwezen.

In de residentie Palerubang werd in 1900 de proefexploitatie
ie eigen beheer van eenige ouglen- (ijzerhout-) bosschen voortgezet. Het bleek echter dat de tot dusver gevolgde wijze van
exploitatie, zoowel wat de keuze en behandeling der gevelde
boomen . als wat de oeconomische zijde met betrekking tot de
instandhouding der bosschen betreft, nog veel te wenschen
overliet. Met het doel om daarin verbetering te brengen , ondergingen de met de inlandsche aannemers gesloten onderhandsche
overeenkomsten eenige wijziging. Tot den aankap van gouvernements-tembesoeboomen (verg. blz. 164 van het vorig verslag)
werd b\j gouv. besluit van 28 December 1900 n°. 13 machtiging
verleend in dien zin , dat het voor den proefaaukap van ongleuhout voor 1900 toegestaan krediet van f19 910 (waarvan
f19 212 werd uitgegeven) ook zou mogen worden aaugewend
voor dien van tembesoehout. Gedurende 1900 werd in 't geheel
gekapt, of juister te Palembang aangebracht, 235 M3. onglenhout, terwijl bovendien beslag werd gelegd op 33 M3. hehnelijk gekapt en onbeheerd gevonden tembesoe- en ouglenhout.
Ken groot gedeelte van het gekapte hout, namelijk 10S M".,
werd tegen een regularisatieprys van f30 per M1. afgestaan aan
het departement der burgerlijke openbare werken. Op publieke
veiling werd slechts van de hand gezet 33 M\, met eene opbrengst
van f1831. benevens al het aangehaalde hout, hetwelk f902
opbracht. Van laatstgemeld bedrag werd de helft aan de aanbrengers uitbetaald.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.
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De voorstellen in het belang van het boschbehoud in de
residentiën Banka en Menado (zie blz. 201 van het verslag van
1899) bleven nog in behandeling. Evenals in Palembang werd
ook op Banka de inlandsche bevolking van bestuurswege krachtig
aangemoedigd om zich op de cultuur van getah leverende boomsoorten toe te leggen. Op Banka toonde zy zich daartoe meer
en meer genegen , zoodat reeds enkele geregelde aauplantingen
niet vooruitzicht op gunstigen uitslag tot stand zijn gekomen.
In Benkoelen en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
werden maatregelen genomen om roekelooze uitroeiing van
nuttige houtsoorten tegen te gaan , in eerstgemeld gewest door
aan de inlandsche hoofden op te dragen er zooveel mogelijk
voor te zorgen , dat geen jong hout worde gekapt en dat opschietende plantjes worden aangekweekt, in het laatstgenoemde
door uitvaardiging bij gewestelijke keur (zie de Jav. Cour.
van 27 Maart 1900) van beperkende bepalingen in zake aankap
en vervoer van nuttige houtsoorten.
Uit Atjeh en onderhoorigheden wordt gemeld , dat de inzaraeling van brandhout door de bevolking in 1900 dermate toenam , dat de Atjeh-associatie geen brandhout uit Pinang meer
behoefde in te voeren.
Aangezien het door een houtvester van Java ingesteld plaatseiyk onderzoek naar den aard en den omvang van de natuurlijke
rijkdommen der bosschen op het tot de residentie Ternate
behoorende eiland Groot-Obi (zie vorig verslag, blz. 165) de
omtrent die rijkdommen loopende geruchten niet heeft bevestigd,
is in Februari 1901 besloten om, althans voorloopig, van eene
verpachting van het recht tot het inzamelen van boscbproducten
op dat eiland af te zien (verg. blz. 171 van het verslag van
1898), op grond van de overweging dat de opbrengst van zoodanige verpachting ook slechts voor een matig deel de kosten
van eeue behoorlijke controle op de naleving van het pachtcontract niet zou kunnen dekken. Voorshands blijft nu ieder
vrijelijk toegelaten tot de inzameling en den opkoop van de
aanwezige boschprodiicteu.
Aangaande de in de buiteubezittingeu werkende ondernemingen
voor houtkap, meerendeels ter Sumatra's Oostkust, krachtens
door inlandsche bestuurders uitgegeven concessiecontracten, zijn
geen bijzonderheden vernomen. Dit is mede het geval ten aanzien van de daar en in de residentie Riouw en onderhoorigheden op Chineesche of inlandsche wijze gedreven houtkapperijen en zagerijen.
Wat uit verschillende streken der buitenbezittingen gedurende
1900 aan door de bevolking ingezamelde boschproducten, mee—
rendeels gomsoorten, werd uitgevoerd, kan eenigermate blijken
uit bijlage AAA. Aan fijne werkhouten werd, blijkens de jaarlijksche algemeene handelsstatistiek van Nederlandsch-Iudië ,
in 190O naar Nederland en den vreemde uitgevoerd: van Makasser
voor eene waarde van f 539 aan ebbenhout en voor f 32 873
aan sandelhout, van Menado voor f ."5389 aan ebbenhout, en
van Timor voor f 33000 aan wortelhout en voor f 22228 aan
sandelhout.

C. Veeteelt.
In de residentie Bali eu Lombok bleef de veeteelt, vooral ook
ten gevolge van het nog steeds gehandiiaafde tijdelijk verbod
tegen den invoer van Australisch vee in Nederlandsch-Iudiê' en
de daarmede gepaard gaande groote vraag naar Balische runderen,
in bloeienden toestand verkeeren. De uitvoer van Balisch vee
steeg van ruim 16 000 stuks in 1809 tot ruim 20 600 stuks in
1900. Daarvan was het grootste gedeelte bestemd voor Java ,
terwijl het overige zyn weg vond naar de buitenbezittingen ,
Singapore en China. Uit het feit dat de prijzen van Balisch
vee ook in 1900 geene verhooging ondergingen, blijkt opnieuw
dat de veestapel op het eiland zeer groot moet zn'u.
Hoewel onder een Jeel van het in 1899 van bestuurswege
in Benkoelen aangevoerde fokvee. met name onder de runderen,
veel sterfgevallen voorkwamen . waren de uitkomsten van de
getroffen maatregelen tot aanvulling van het in dat gewest
bestaande tekort aan vee (verg. vorig verslag, blz. 165) zeer
bevredigend te noemen. Volgens het gewestelijk verslag zou de
veestapel in 190l> met 860 runderen en 1219 buffels zijn toegenomen. In verband met eene van den resident der Zuideren Oosterafdeeling van Borneo ontvangen mededeeling dat in
een deel van het door hem bestuurde gewest Madureesch fokvee zeer goed voldoet. is het denkbeeld in overweging genomen
om ook in Benkoelen met deze veesoort eene proef te nemen
De gouvernement-paardenfokkerij in de Padangscho Boven-
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landen (Sumatra's W e s t k u s t ) leverde in 1'JOü 220 veulens o p , van 1 9 0 2 , voor den Indischen dienst zullen beschikbaar k o makende met de 200 in 1899 geborene een totaal van 486. De men , terwijl de niet geslaagde n o g één jaar zijne studiën
qualiteit der v e u l e n s , d i e , wat den bouw betreft, gunstig a£- te Delft zai moeten voortzetten. Van de vier overige candidaten
steken bij de door inlandsche d e k h e n g s t e n v e r w e k t e , geeft alle studeeren er 2 aan eene buitenlandsche academie en één mede
reden tot tevredenheid. Hij het einde van 1900 waren op ver- te Delft, terwijl van één de studietijd wegens ziekte met een
schillende plaatsen in d e afdeeling L K o t t a 17 dekhengsten jaar werd verlengd. I n Augustus 1901 zyn van de j o n g e l i e d e n ,
gestationneerd en bevonden er zich 5 aan het depot t e Paijakonibo. die in d a t j a a r het diploma B , bedoeld bij art. 05 der wet op
Ten einde de zoo noodzakelijke castratie van d e mannelijke het middelbaar onderwy's hadden b e h a a l d , weder een tweetal
progenituni uit de eerste vier generaties zooveel mogelijk te als gouvernements-mijncaudidaten a a n g e n o m e n , waardoor het
bevorderen , is bij gouv. besluit van 29 December 1900 n". '•'>'<aantal der aanstaande gouvernements-myningenieurs steeg tot 11.
b e p a a l d , dat voor elk paard d a t vrijwillig t e r castratie wordt
Op uit. J u n i 1Ü01 waren de werkzaamheden van het korps
aangeboden , voor de materieele schade gedurende den tijd d a t mijningenieurs (dus ongerekend de 2 daarbij voor memorie g e het ten gevolge van de operatie niet kun worden g e b r u i k t , voerde ingenieurs) verdeeld als volgt. A a n den chef van den
aan den eigenaar eene schadeloosstelling van f 5 zal worden d i e n s t , den hoofdingenieur D . DS JoMOH H / . N . , die in J u n i 1901
toegekend.
den met i n g a n g van 1 Juli d. a. v. op zyn verzoek gepensionDe Fort de Kock'sehe wedloopsociëteit genoot ook in 1000 ; neerden hoofdingenieur dr. R. D . M. VKBUKKK als zoodanig was
eene gouvernements-subsidie van f' 1000 voor het uitloven van opgevolgd, waren voor den algemeenen dienst 2 i n g e n i e u r s toeprijzen en preiniën bij de door haar te houden paardententoon- [ gevoegd. Bovendien werkte op h e t hoofdbureau van den dienst
s telling.
de in § 1 bedoelde hoofdingenieur. Op Banka waren 6 ingenieurs
g e p l a a t s t , t e r w y l voor den dienst van het grondpeilwezen 2
i ingenieurs waren aangewezen. Geologische en mijnbouwkundige
II.
MlJNHOUW.
opnemingen werden verricht door 1 ingenieur in de residentie
Het hieronder volgende is grootendeels bewerkt naar het verslag Menado, 1 t e r Sumatra's W e s t k u s t en 1 in Atjeh.
van het m g n w e t e n over het tydvak 1 J u l i 1900 t/m uit. J u n i 1901,
H e t verdere Europeesche technische personeel van het m y n hetwelk zal worden opgenomen in den eerlang te publiceeren wezen bestond medio 1901 uit 3 topografen , 6 boormeesters,
j a a r g a n g 1901 van h e t , J a a r b o e k van h e t mijnwezen in Neder- 24 opzieners, 1 werktuigkundige en 1 machinist, dus totaal 35
landsch-Indië ".
p e r s o n e n , in vasten dienst, en uit 1 topograaf, 7 boormeestex'8,
i 16 opzieners, 5 machinisten en 1 t e e k e n a a r , dus totaal 3 0 p e r sonen, in tydelyken dienst. By de gouvernementskolenontgin§ 1.
Wetgeving,
ning ter Sumatra's Westkust waren werkzaam 2 ingenieurs van
Sedert het einde v a n Mei 1901 is één der hoofdingenieurs van I h e t m y n w e z e n , 1 commies en 1 opzichter der staatsspoorwegen
den dienst van het mijnwezen aangewezen om met den daarmede '. en 1 opzichter van het boschwezen; ^oorts 1 a d m i n i s t r a t e u r ,
reeds vroeger belasten rechterlijken a m b t e n a a r de regelingen te I 1 m a c h i n i s t , 1 topograaf en 4 opzieners in vasten dienst. 1
ontwerpen , welke m e t h e t oog op de invoering der Indische hoofdopziener en 4 opzieners contractueel in dienst genomen
mijnwet en de i n w e r k i n g t r e d i n g van het Kon. besluit dd. 29 j en 33 tijdelijke opzieners.
Juli 1899 n°. 29 (St. n". 297) noodig zijn.
Geschriften.
De eindverslagen omtrent de in 1899 door den
In November 1900 gaf de Indische Regeering aan de betrokken
hoofden van gewestelijk bestuur last o m d e i n l a n d s c h e z e l f b e s t u - sedert gepensionneerden hoofdingenieur dr. R. D. M. VKKHKEK
ren , die h u n n e mijnrechten nog niet overdroegen aan het Gouver- ondernomen geologische v e r k e n n i n g van h e t oostely'k gedeelte
n e m e n t , u i t te noodigen om voortaan bij het verleenen van akten van den Indischen Archipel (zie vorig verslag, blz. 160/167)
van concessie tot m i j n o n t g i n n i n g de uit te geven concessieterreinen bleven , evenals het verslag van den mijningenieur der 1ste klasse
te beperken tot eene oppervlakte van ten hoogste 2000 en 1000 1 N . W I N G EASTOI over het g e o l o g i s c h - m y n b o u w k u n d i g onderzoek
h e c t a r e n , respectievelijk voor petroleum en voor andere delf- van een deel der Westerafdeeling van B o r n e o , nog in bewerking.
I n de eerste maanden van 1901 verscheen ter landsdrukkerij
stoffen op Java en Madura en in het gouvernement Sumatra's
W e s t k u s t , en van 5000 en 3000 hectaren voor dergelijke con- te Batavia een omgewerkte tweede druk van de „Handleiding
cessiën in de overige b u i t e n b e z i t t i n g e n , zijnde die maxima ook ' tot de kennis der practische m i n e r a l o g i e , geologie en mijnontg i n n i n g " van laatstgenoemden ingenieur.
aangenomen waar h e t Gouvernement rnynconcessiën uitgeeft.
De aau h e t hoofdbureau te Batavia samengestelde k w a r t a a l Bij gouv. besluit van 25 J a n u a r i 1901 n". 19 werd bepaald,
dat tot goedkeuring door de betrokken gewestelijke bestuurders verslagen van het mynwezen over 1900 werden g e d r u k t als
van de overeenkomsten en a k t e n , waarbij door inlandsche zelf- extra-bijvoegsel van de J a v . Oour. van 3 J u l i en 13 N o v e m b e r
besturen v e r g u n n i n g t o t het doen van mijnbouwkundige opspo- 1900 en 29 J a n u a r i en 5 April 1901.
Met de uitgave in I n d i ë van het „Jaarboek van het mijnwezen
ringen is verleend , de voorafgaande machtiging wordt vereischt
in Nederlandsen*IndiS," d a t tot dusver hier t e lande werd g e van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid.
Ingevolge gouv. besluit van 26 J u n i 1901 n". 21 kunnen ook d r u k t en uitgegeven , zal eene proef worden genomen. De p u overdrachten en verlengingen van dergelijke overeenkomsten bliceering van de j a a r g a n g e n 1900 en 1901 kan eerlang worden
en akten door de hoofden van gewestelijk b e s t u u r , na gelijke tegemoetgezien.
De Maatschappij ter bevordering van het n a t u u r k u n d i g ondermachtiging , worden goedgekeurd.
De blijkens het vorig verslag (blz. 160) in November 1899 zoek der Nederlandsche koloniën deed eene met veel zorg b e vastgestelde nieuwe modellen voor de door inlandsche zelfbe- w e r k t e beschrijving der „ Geologische verkenningstochten in
sturen uit te geven v e r g u n n i n g e n en concessiën , als waarvan C e n t r a a l - B o r n e o " door d r . G. A. F . MOLF.NGRAAFF het licht zien.
in deze paragraaf sprake is , zijn opgenomen in Bijbl.St. n". 5450.
Palaeontologische,
yeolotjische en mijnbouuhnmlige
ondenoekingen
§ 2. Dienst van liet mijnwezen.
van gouvernement/wege. De opgraving van fossielen t e Trinil
(afdeeling Ngawi der residentie M a d i o e n ) , in het belang der
Personeel. Op u i t . J u n i 1901 bestond de actieve sterkte van het palaeontologische onderzoekingen van den Amsterdamschen hoogkorps mijningenieurs u i t 15 hoofd-en verdere ingenieurs , zynde leeraar dr. M. E . F. T. DUBOIS, werd op uit. December 1900 gestaakt.
Het booronderzoek op Banka bleef over h e t algemeen goede
1 meer dan op uit. J u n i 1900, terwijl bovendien op beide tijd- j
stippen 2 mijningenieurs , als gedetacheerd bij de gouvernenients- : uitkomsten opleveren.
De geologische en mijnbouwkundige verkenning van de resikolenontginuing t e r S u m a t r a ' s W e s t k u s t , bij het korps voor ;
memorie gevoerd werden. Onder de sterkte van uit. J u n i 1901 dentie Menado werd door den aldaar geplaatsten mijningenieur
zijn begrepen de 3 i n g e n i e u r s , die in 1900 h u n n e studiën aan j der 1ste klasse geregeld voortgezet. I n het ten westen van de
de Polytechnische school te Delft voltooiden en wier daarop j Minahassa gelegen deel van h e t schiereiland bleken goud- en
gevolgde studiereis zoodanig geregeld w a s , dat zy reeds in de koperertsen vooralsnog de eenige delfstoffen te zijn die voor
eene o n t g i n n i n g iets beloven.
tweede helft van genoemde maand in Indië aankwamen.
Met het op blz. 25 vermelde onderzoek naar het voorkomen
Het aantal der zich gedeeltelijk op 's lands kosten voor gou- |
vernements-mijningenieur bekwamende jongelieden bedroeg in | van tinertsvoerende gronden in de landschappen V K o t t a , I I I
Juni 1901 9 , waarvan zich 5 in die maand onderwierpen aan i Kotta Kam par en IV Kotta Moedik (Midden-Sumatra) werd in
het eindexamen der Polytechnische school. Van dit vijftal i A u g u s t u s 1900 een begin gemaakt. I n de eerstgenoemde twee
slaagden er 4 , die na volbrachte studiereis , dus in den loop j landschappen werd tinerts slechts in enkele riviertjes en in voor
V
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ontginning ongenoegzame hoeveelheid aangetroffen; het onderzoek in de IV Kotta Moedik leverde in het geheel niets op.
Sedert wordt het onderzoek nog vervolgd in de henoorden <le
V Kotta gelegen Rokkan-staatjes, waar tot dusver evenmin
een gunstig resultaat werd verkregen.
Een onderzoek naar nuttige mineralen in de landschappen
ter Westkust van Atjeh, vooral met het oog op goud in Wojla
en steenkolen in Meulaboh , werd in het begin van 1900, wegens
den politieken toestand, voorloopig aangevangen in Lhong. De
daarmede belaste mijningenieur stelde op zyne reis derwaarts
een kort geologisch onderzoek in ten behoeve van de putboringen
in het landschap Tamiang.
In Juni 1901 werd , naar aanleiding van de in Mei te voren
plaats gehad hebbende uitbarsting van den vulkaan Kloet (Kediri),
aan een van de op Banka bescheiden ingenieurs, die zich met
binnenlandseh verlof op Java bevond, eene geologische verkenning van dien vulkaan opgedragen.
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met toepassing van art. 7 , al. 2 , van het betalingsreglement,
met tegemoetkomingen, in het geheel bedragende f 4 7 617,
worden bijgestaan. De 3 ontginningen der late klasse , aan welke
geene toezeggingen op den voet van voormeld art. 5 waren gedaan .
kwamen met de normale betaling van f 18,50 per pikol tin toe.
De exploitatie van den stoomtrainweg in iilinjoe gaf beviedigende uitkomsten. Het over 1900 verkregen voordeelig saldo
bedroeg f 2 3 731 (ontvangsten f 38 274, uitgaven f 1 4 543),
tegen f 21 012 over 1899.
De toepassing van stoomkracht bij den ontgiuningsarbeid bleef
! goed voldoen. In 1900/1901 waren in het geheel 59 atoom*
I installatiën beschikbaar , welke werden gebruikt in 35 ontgin| ningen der lste klasse, met een gemiddeld aantal van 5943
!
werklieden en met eene productie van 98 828 pikol t i n , overI eenkomeude met eene gemiddelde hoofdelijke productie van 16.63
! pikol, terwijl die voor alle 136 ontginningen der lste klasse
i gezamenlyk 14.28 pikol bedroeg.
In de van Banka ontvangen opgaven wordt het genotene door
Diep* gronópdlingêH. Gedurende het tijdvak 1 Juli 1900 t/m ! alle ontginningen der lste klasse, voor het door haar gedurende
uit. Juni 1901 werden van de 11 op eerstgenoemden datum in het exploitatiejaar 190(1 '1901 ingeleverde tin (175214 pikol),
gang zijnde artesische boringen er 6 voltooid , moest er 1 worden gesteld op f8279805 of f 18,72 per pikol en f267,48 per ingegestaakt, en bleven er nog 4 onderhanden , terwijl van de 10 schreven5 werkman (tegen respectievelijk f 3 009 761, f 18,73 en
nieuw ter hand genomen boringen er 3 gereed kwamen. De 9 f248,59 in 1899 1900). Zooals gebrui'kelyk, zijn hierbij buiten
voltooide boringen waren die te Baudong (Preanger Regent- rekening gelaten de premiën voor yver, ad f 84 727 . de verschappen), Gebang-ilir en Pejalongan (Cherijtmn), Kendal (Sa- goeding voor niet in natura ontvangen rijst, ad f 47 887, en
maraug), Tamansari (Madioen), Ngandjoek (Kediri) — hier ten het aandeel, ad f 13 387, door den lande gedragen in de werbehoeve van drie putten — en Kwaloe (Oostkust van Suniatra). vingskosten voor Chineesche nieuwelingen.
I)e op de ontginningen der lste klasse rustende schuld van
f 47 853 verminderde in 1900/1901 tot f 43 631.
§ 3. Gouvfirnrnmils-onlgitiiiinijcii.
Het aantal voorden mynarbeid aangenomen Chineesche nie;iweTimnijiieii M Banka. Gedurende het jongst verloopen exploi- lingen bedroeg in het werfjaar 1 Mei 1900—30 April 1901 slechts
tatiejaar, geduurd hebbeude van 31 Januari 1900 tot 18 Februari 846 man (7l>4 minder dan in het voorafgegane werfjaar), namelijk
1901, nam het aantal ontginningen der 1ste klasse toe van 106 Lioetjoe's en 150 Haynam's tegen eene premie van S 45 ,
127 tot 136, en dat der 2de klasse (die van de ontginningen der zoomede 590 Kotjoe's tegen eene premie van S 35 per man .
lste klasse hierin zyn onderscheiden, dat zij niet in hoofdzaak allen per wangkang rechtstreeks uit China aangekomen. De
werken volgens door of namens den resident gegeven aanwy- werving kwam, tegen den dollarkoers van iets beueden f 1,215,
zingen) van 168 tot 173, terwijl het gemiddeld aantal personen op f 39<'83 te staan , waarvan f29 575. of f 35 per hoofd, voor
die zich bezig hielden met het nawasschen en uitsmelten van rekening van de mijnen kwam (één van de nieuwelingen kwam
door de eigenlijke ontginningen verworpen ertshoudenden grond vóór zyne indeeliug te overlyden), terwijl f 9508 voor rekening
en tiuslakken (zoogenaamde ontginningen 3de klasse) 55 bedroeg, van den lande werd genomen.
tegen 67 in 1899 1900.
Het aantal in de ontginningen der lste en 2de klasse ingeIn de ontginningen der lste klasse werkten gedurende het schreven werklieden bedroeg op 1 April 1900 12 417 en 2129,
exploitatiejaar 1900/1901 gemiddeld 12 262 arbeiders (964 deel- totaal 14 546; op 1 April 1901, na de indeeling in de ontginhebbers, 10 203 jaarlooners en 1095 kolenbranders), en in die [ ningen der lste klasse van de 845 Chineesche nieuwelingen,
der 2de klasse ül30, tegen respectievelijk 12107 en 2162 in beliep dat aantal 11336 en 1909, totaal 13 245, zoodat aan
1899/1900. De gezondheidstoestand onder de mijnwerkers was deze ontginningen door overlijden, evaeuatie, repatrieeren, oudertengevolge van cene verheffing der berriberri niet zoo gunstig domsgebreken of overgang tot anderen arbeid 2146 man zijn
als in het voorafgegane exploitatiejaar. Aan deze ziekte over- komen te ontvallen. Met iubeprip van 19 in de ontginningen
leden namelijk 104 man, terwijl 201 man deswege naar Buiten- der 3de klasse ingeschreven werklieden , bedroeg in de gezamenzorg, Singapore of'China werden geëvacueerd. Aan andere ziekten lijke ontginningen de totale sterkte op 1 April 1901 13 264
en ongevallen stierven 203 man, zoodat de sterfte, by eene man , bestaande^ uit 2438 Haynam's. 1983 Lioetjoe's, 2772
gemiddelde sterkte van 14 447 man, 2.12 pet. bedroeg, tegen Kotjoe's , 2463 Kongsi's , 977 Hakka's , 88 Hoklo's , 566 man
1.52 pet. bij eene gemiddelde sterkte van 14 336 man, in het i van andere stammen, 1714 op Banka geboren Chineezeu en
exploitatiejaar 1899,1900, dat echter één maand (29 dagen) ! 273 Bankaneezen (kolenbranders en houtkappers).
korter was.
Volgens de berekening in tabel I van bijlage BBB kwamen
De sedert 1895 getroffen tijdelijke maatregelen in het belang de totale kosten (zoowel die in Indië als die hier te lande) van
der ziekenverpleging bleven gunstig werken.
het in 1900 1901 ingeleverde tin den lande te staan op gemidDe tiulevering over het exploitatiejaar 1900/1901 bedroeg deld ruim f 27,59 per pikol, tegen f 27,94 (verbeterde opgaaf) in
202 728 pikol, of 16 754 pikol meer dan in 1899 1900, en nog 1899/1900. Volgens de verkooprekeningen (zie de bij hoofdstuk
9755 pikol meer dan in het buitengewoon gunstige jaar 1898/ j M behoorende bijlage DD) heeft het in 1900 hier te lande ge1899. Zy werd verkregen voor 86.43 pet. uit de ontginningen ! veilde Banka-tin (210 204 pikol) bruto opgebracht ruim f97,38
der lste klasse, voor 11.83 pet. uit die der 2de en voor 1.74 pet. gemiddeld per pikol (in 1899 ruim f 91,51). hetgeen dus een voordit die der 3de klasse, bedragende de overeenkomstige cijfers deelig verschil overlaat van f69,79 per pikol, tegen f 03,57 over
in het voorafgegane exploitatiejaar 86.41, 11.79 en 1.80 pet. In > het voorafgegane veilings- en leveringsjaar. Hierby dient evende myuen bleef nog ongeveer 1400 pikol tin achter in den vorm \ wel in het oog te worden gehouden , dat bij de berekening van
van erts, dat wegens gebrek aan water onversmolten moest de kosten, in Indië op het product gevallen , wat betreft de uitblijven en derhalve aan het volgende exploitatiejaar ten goede gaven voor het bij de tinwinning betrokken Europeesch personeel.
komt.
niet gelet is op kosten van opleiding , uitzending , verlofstrakteOnismelting van onzuiver of van onzuiverheid verdacht tin menten , pensioenen, enz. Ofschoon in de laatste jaren als regel
was aangenomen de te verkoopen hoeveelheid Banka-tin niet
had in het exploitatiejaar 1900/1901 niet plaats.
Op den voet van art. 5 § c van het betalingsreglemeut (St. j hooger op te vo°ren dan de geraamde productie, voor 1900
1891 n". 135 en de sedert daarin gebrachte wijzigingen) werd j gesteld op 180 000 en voor 1901 op 185 000 pikol, werd, ter
voor 133 van de 136 ontginningen der lste klasse, onder beding gedeeltelijke opruiming van den van vroegere jaren aanwezigen
van terugbetaling by de afrekening van alle genoten verstrek" | voorraad, in eerstgemeld jaar hier te lande verkocht 210 204
kingen en voorschotten, de betaling per iugeleverden pikol tin i pikol en voor 1901 het cijfer bepaald op 250 000 pikol. Voor
boven f 13,50 gesteld (op f 14 a f 21 per pikol), met bepaling I vier van de zes veilingen van 1900 werden de uitkomsten reeds
tevens dat de op de mijnen rustende schulden bij de afrekening in 't vorif.' verslag (blz. 168) medegedeeld; in de beide laatste
zouden worden gevoerd voor memorie. Van de 133 mijnen kwa- ! veilingen (die van September en November) brachten de toen
men er 24 met de toegezegde betaling niet toe; zij moesten , ; verkochte 37 380 en 36 673 pikol gemiddeld op (bruto): per 50
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K.<i. f 77,37 en f78,10, lijnde per pikol 1'1)5,47 en f96,87. De eerste genoemd jaar vastgestelde regularisatiepryzeu (zie noot 2 op
vier veilingen van 190] (gebonden tegen het einde der maanden
Januari, .Maart. Mei en Juli) bestonden respectievelijk uit 41 72:5,
41673, 4157") en 41 072 pikol. Als gemiddelde bruto opbrengst

blz. 108 van het vorig verslag) — eene ontvangst te boeken
van f 2 500 394. Hierbij tellende eene boekwaarde van f 33 492
voor hetgeen de op uit. 1900 voorhanden of „varende" hoewerd toen verkregen: per 50 K G. achtereen volgent f70,13, f68,52, veelheid kolen meer bedroeg dan het „restant" bö het einde
f 77,58 en f71.03. zijnde per pikol f80,91, f84,55, f'95.73 en f87,05. van 1899, komt men tot een bedrag van f 2 533 886, hetwelk
als inkomsten op de exploitatierekening kon worden uitgetrokken,
8leenkolenon tg inning mi hij 8avah LottUo (OntbUitii-koUnpeldtH).
terwijl
In de uitgaven voor het winnen en vervoeren van de kolen
den loop van 1900 verscheen ter landsdrukkerij te Batavia het beliepen f 1 722 899, namelijk wegens aandeel in de kosten der
reeds aan de Staten-Generaal medegedeelde en in den handel directie f19500. voor het onderhoud van de sporen en kunstverkrijgbaar gestelde ,Venlag der exploitatie van den staats- werken te Sawah Loento en te Emrnahaven f 16 538, voor het
•poorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilien-kolen- transport langs den spoorweg f 529423, voor opslag in depot
velden over 1900", waaraan het volgende ontleend wordt.
en voor vervoer door den Archipel f' 368 840 en voor deeigenDe productie bedroeg in 190<> 103 752 tonstuk-en 32 454 ton lijke winning der kolen, gerekend tot in den spoorwegwagen
gruiskolen , te samen 196206 ton . tegen 181 325 ton in 1899.') te Sawah Loento, met inbegrip van de aan het personeel uitDe winst op de verstrekking en den verkoop der kolen beliep, gekeerde premiën, f 788 598. welke laatste zoogenaamde zelfna afschrijving van f 110 471 op de aanlegrekening, f703 050, kosteu, omgeslagen over de geproduceerde 196200 ton kolen,
tegen f 589 391 ia 1899, l'unde bij deze becijfering niets opge- dus neerkwamen op f 4,02 per ton, tegen f 3,10 in 1899. Deze
nomen wegens rente . terwijl bij de kosten van het personeel stijging der zelf kosten moet aan dezelfde oorzaken worden toeuitgaven wegens pensioenen . verlofstraktementen , enz. buiten geschreven als de vermindering der hoofdelijke productie. Afgerekening zijn gelaten.
scheideu van de voormelde som van f 1 722 899, waarmede ter
Van de over 1900 geldelijk verantwoorde 191824 ton werd zake van het winnen en vervoeren van de kolen de exploitatieaan particulieren verkocht 103 108 ton (79 981 ton stuk- en rekening werd belast, werd voor eigenlijke werken van aanleg
23 124 ton gruiskolen). waarvan 1291 ton op verschillende in 1900 nog uitgegeven f 194 574. waarmede het eindcijfer der
plaatsen langs den spoorweg en het overige te Emrnahaven. De aanlegrekening vermeerderde. Doordien echter van die rekening
«tooinvaartmaatschappijen „Nederland'"en „RotterdatnscheLlovd" op de winst- en verliesrekening f110 471 werd atgeschreven,
namen aldaar 53 552 en de „Koninklijke Paketvaartmaatschappij" stond de waarde van het kolen-etablissement te Sawah Loento
25 994 ton in (onder welke laatste hoeveelheid 21680 ton gruis- en van het magazijn en den kolenstort met sporen te Emrnahaven
kolen), terwyl aan andere schepen en aan particuliere personen oj) uit. 1900 te boek voor f 1371897, tegen f 1293 794 (volte Emrnahaven geleverd werd 22 271 ton (7700 ton meer dan gens verbeterde opgaven) op uit. 1899.
in 1899). waarvan wegens verstrekking aan vreemde schepen
Ten aanzien van den stand der ontginning met het oog op
32077 ton (11877 ton meer dan in 1899).
de voorbereiding voor lateren afbouw kan worden medegedeeld
Tegen 1808 man in 1899, werkten in 1900 gemiddeld per dag dat bij het einde van 1900 voor af bouw gereed of door galerijen
1905 dwangarbeiders (1825 voor het eigenlijke winnen der kolen blootgelegd was — iu de mijnen Doerian (lagen C eu A)en Waen 140 aan aanlegwerken). Het aantal beschikbare dwangarbei- ringin III — 80U 000 t o n , eene hoeveel beid kolen die voldoende
ders verschilde dus slechts weinig van dat in 1SÏI9. Plotselinge zal zijn voor meer dan drie jaren Hierbij is niet medegerekend
daling dezer werkkrachten tengevolge van wegzending der eene hoeveelheid kolen die in de laag C werd geopend, maar
lieden ten behoeve van militaire expedities kwam niet voor, die, wegens onvoldoende gegeven^ omtrent de dikte der laag,
maar toch was in de tweede helft van liet jaar het aantal kleiner nog niet met zekerheid kon worden geraamd.
dan in het eerste halfjaar. Het aantal vrije arbeiders steeg iu
Door het uitbreiden van eenige emplacementen werd de
1900. in vergelijking met vorige jaren. belangrijk, gedeeltelijk capaciteit van den spoorweg tot afvoer van de kolen verhoogd
door de tewerkstelling van Chineesche contractkoelies, die in tot 360 000 ton "sjaars.
de maanden Januari tot Juni tot een aantal van 592 werden
Met het schoonmaken van de oude aanplantiugen van mjjnaangevoerd, en voorts door vermeerdering der bij de ontginning hout, en het beplanten van nieuwe terreinen in de buurt van
werkzame vrije Maleiers. Niassers eu ('hineezen. De Chineesche Sawah Loento, waarmede iu het laatst van 1899 wasaaugevancontractkoelies bleken voor een deel een gering weerstandsver- gen, werd geregeld voortgegaan. Het schoonmaken en daarop
mogen te hebben. Door mindere geoefendheid leverden zij minder volgend uitdunnen van de boomen leverde reeds bruikbaar mijnwerk dan de dwangarbeiders. Het aantal der overige vrije ar- hout. Als werkkrachten bij den boschaauplant dienden hoofdbeiders bedroeg in de tweede helft van 19o0 gemiddeld 808 man zakelijk dwangarbeiders, wier gezondheidstoestand hunne tewerkper dag, waaronder gemiddeld 117 vrije Chineezen (over 1899 stelling buiten de mijnen voor langeren tijd noodig maakte.
gemiddeld 580 vrije werklieden per dag). Onder deze lieden
waren een veertigtal gewezen dwangarbeiders, meerendeels
§ 4. Particuliere ontgimnimgtH.
Javanen, die na afloop van hun straftijd als vrije arbeiders bij
de ontginning bleven. Over het geheel munten de Niassers boven
Waren, blijkens tabel I van bijlage/ DDD van het vorig verde vrije Maleiers (die in de meerderheid zijn) uit. zoowel wat slag , op uit. Juni 1900 van kracht 31 gouvernements-mijnconwerkkracht als wat den duur van hun verblijf betreft. Van de cessiën, 2 door het Gouvernement verleende „vergunningen"
vrije arbeiders werkten er wel velen in de mijn. doch niet bij tot winning van gesteenten en 27 door of namens het Gouverde ontginningswerkzaamheden in engeren zin (het losbonwen nement goedgekeurde inijnconcessiën, verleend door inlandsche
van de steenkool). Hij de ontginning (met inbegrip van trans- vorsten die hunne mijnrechten nog niet aan het Gouvernement
port), dus ongerekend den voor werken van aanleg gevorderden hadden overgedragen . gedurende het thans te behandelen tijdvak
arbeid, werden in 19''0 door dwangarbeiders en vrije lieden 1 Juli 19U0 t/m uit. Juni 1901 vermeerderde dit aantal van 60
verricht 820 855 dagdiensten (729 802 in 1899). waardoor 190 200 coucessiën en .vergunningen" tot 96, door het van kracht
ton kolen verkregen trerden (181325 in 1899). De productie worden van 86 nieuwe, alle nader vermeld in tabel II van
per dag en per hoofd was dus in 19<>l) 237 K.G.. tegen 248 in bijlage BBB. Door het Gouvernement werden namelijk verleend
1S99. Deze daling is te wijten aan de vermeerdering van het 3 coucessiën en 2 „vergunningen" (de petroleum-concessiën
aantal vrije werklieden, die minder werk leveren dan dwang- Kedoendoeng in de residentie Madnra en Peureula in het gouarbeiders, aan verdere uitbreiding van den afbonw met weder- vernement Atjeh en onderhoorigheden, de erts-concessie Polangko
opvulling en eindelijk aan de vergrooting van den afstand waar- in de residentie Alenado, zoomede de .vergunningen" voor de
over de kolen getransporteerd moeten worden. Neemt men dit winning van mergel en kalksteen in de residentie Pasoeroean
alles in aanmerking, dan zijn de uitkomsten niet onbelangrijk en van tras in de residentie Samarang), terwijl goedgekeurd
werden 31 door inlandsche vorsten verleende coucessiën, zijnde
gunstiger dan in vroegere jaren.
Over 1900 waren, sooals hooger gexegd, geldelijk te verant- de rivierzand-concessiëu (baggeren van goudhoudend zand)
woorden 191 824 ton stak* en gruiskolen. Voor deze totale „Melawi-rivier-concessiën" n ° \ I t/m XXIII (sedert alle inéén
gekomen) en „Wilhelmina Gold Dredging Concessions"
hoeveelheid, waarvan verstrekt aan den spoorwegdienst ter hand
os
Sumatra's Westkust 25079. aan andere takken van dienst 63 037 n . I t m IV, respectievelijk in de rijken Sintang en Sambas
en aan particulieren 103 108 ton, was —berekend naar de voor van de Westerafdeeling van Borneo , de erts-concessiëu Loeraar,
Alluvia en Siak Pai in Sambas en de petroleum-concessie Nonny
') Volgens vooiioopigc npgavra beliep de prodnctle gedamde de eetsts in Koetei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo).
Op uit. Juni 1901 waren uog verscheidene aanvragen om conZLM tniamli'ii van l'.'OI 13ti80<> ton.
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cesaie tot mijnontginning in behandeling, alsook enkele aanvragen
on» goedkeuring van door inlandsehe zelfbesturen verleende concossiën.
Ten aanzien van de op uit. .Juni 1901 van kracht zh'nde
mijni'oncessiën zij hier het volgende medegedeeld.
Tin. De particuliere tin-ontginningen in Nederlandsch-Indië
bleven zich bupalen tot die der billiton-Maatschappij krachtens
gouvernemeiits-coucessie , en die der Singkep-Maatschappij krachtens concessie van het inlandsen bestuur van Lingga-Riouw.
Gedurende het op uit. April geëindigde boekjaar 1900 11)01
werd op Billiton ingeleverd bijna 70 145 pikol tin (de zoogenaainde .administratieve productie"), waarvan 14 033 pikol in
den vorm van erts , hetwelk ter verwerking naar Singapore werd
gezonden (in het boekjaar 1899 1900 waren deze hoeveelheden
81019 en 12 798 pikol). üe .werkelijke productie", namelijk de
hoeveelheid tin bij de sluiting van het boekjaar reeds verkregen
of nog te verkrijgen uit het in dat boekjaar gewonnen erts,
beliep 80 203 pikol (79 572 in 1899/1900). '
De hoeveelheid van 80 203 pikol werd verkregen (volgens de
gemiddelde presente sterkte) door (5409 .ingedeelde", d. w. z. tot
de mijnploegen behoorende mijnwerkers (deelhebbers, koelies en
kolenbranders),bijgestaan doorgemiddeld 973niettotdernijnploegen rekenende, maar grootendeels te hunnen laste komende zoogejiaamde .werkzoekenden" (in 1899 1900 respectievelijk 0227 en
857 man).
Aan tinbetaling en toeslag kouden de .ingedeelde" mijnwerkers
geacht worden per hoofd genoten te bebben f 2 9 5 , tegen f 304
in 1899 1900. De in 1900 1901 door de mijnwerkers ingeleverde
hoeveelheden werden met hen verrekend gemiddeld tegen f23,93 3
per pikol, welk gemiddelde in 1899/1900 f 23,05 r 'had bedragen.
Aan wolframiet werd ruim 1173 pikol verkregen ; in April 1901
werd deze ontginning gestaakt omdat de aderen naar de diepte
toe zeer verarmden en de prijzen in Europa in den laatsten tijd
door overvoering der markt nii.t meer loonend waren.
Uitgenomen eenige te Singapore te gelde gemaakte partijen ,
zijnde het t i n , verkregen uit het derwaarts verzonden erts.
werd het Billiton-tin , zooals gewoonlijk, te Batavia verkocht
bij inschrijvingen, welke ongeveer maandelijks werden gehouden.
Voor den verkoop was beschikbaar 74 293 pikol, die bij de 11
inschrijvingen achtereenvolgens-gemiddeld f 88.60, f94,29, f93,95,
f 91,13, f 86,58, f 85,90, f 77,72, f 82,40, f 81,47, f 77,91 en
f 77,31, of in doorslag over de geheele hoeveelheid f86,18 per
pikol opbrachten, tegen f 91,2 f over 1899/1900. Voor het te
Singapore verhandelde tin , bedragende 13 781 Java-pikol, werd
per pikol gemiddeld f 85,60 in zesmaandszieht-wissels op Amsterdam ontvangen (hiervan dient het uitvoerrecht vau f 2,16 per
pikoi en 1' 2 a 2 pet. voor den wissel te worden afgetrokken
als men eene vergelijking met de Batavia-markt wil maken).
Het hedrijf der Maatschappij gaf over 1900/1901 eene winst
van f5065529,26', waarin de Staat deelt voor * 8 of f 3165955,79,
van welke som in Mei 1901 reeds een bedrag van f 1873333,33
door de Maatschappij is afgedragen. Het winstaandeel van den
Staat over 1899/1900, ad f 4 333 615,52, was in November 1900
geheel in 's lands kas gestort.
Door de Singkep-Tinmaatschappi) werd gedurende het boekjaar 1 Juli 1900 t/m 30 Juni 1901 uit de groeven op Singkep
en het door de Maatschappij geëxploiteerd wordend terreiu in
Kedah (Malakka) in 't geheel 13 153 pikol tin verkregen, tegen
9533 in 1899 190<». De gemiddelde sterkte aan eigenlijk werkvolk
(meerendeels Chineezen) bedroeg 1079 man, waarvan gemiddeld
present waren voor het werk in de mijngroeven 1502 man (in
1899/1900 respectievelijk 1750 en 1522). Aan tinbetaling werd
genoten S 13 a $ 25 per pikol eu per man, in sommige gevallen
nog met een toeslag.
Voor den verkoop (te Singapore) werd, met inbegrip van het
restant van den oogst van 1899/1900, bestemd 13 148 pikol. De
totale opbrengst beliep f 1 149 398. terwijl een algemeene middelprijs werd verkregen van s 68,86 per Straits-pikol (60,47 K.G.),
overeenkomende met f 69,38 per 50 K.G.
De winst- en verliesrekening der Maatschappij wees over 1900/
1901 een voordeelig saldo aan van f403 889, tegen f384 204
over 1899/1900.
Steen- en bruinkolen. Het aantal der voor het winnen van
kolen of van kolen en andere delfstoffen in concessie afgestane
nujnvelden vermeerderde gedurende het behandelde tijdvak van
10 tot 12, waaronder echter slechts 0, waar steen- of bruinkolen het eigenlijke doel der exploitatie uitmaken. Productie
van steenkolen had in 1900 slechts plaats op de onderneming i
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.
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Bahangau in Palemhang (207 ton , tegen 205 in 1899), op die
der Oost-Borneo Maatschappij in Koetei (4191 ton, tegen 3910
in 1899) en op de onderneming Louise (mede in Koetei), waar
nevens het hoofdproduct, petroleum, eene hoeveelheid van 1910
ton steenkolen werd verkregen.
Petroleum. Op Java en Madura waren op uit. Juni 1901 15
1
petroleum-concessiën van kracht (tegen 14 op den overeenkoinstigen datum van 1900), van welke echter 6 gedurende 1900 niet of
nog niet in exploitatie waren, namelijk Kaliwaroe en de Grobogan-concessie in Samarang, Goenoeng Sari en Dadoengan in
Soerabaija en Geger en Tanah Merah op Madura. Op Kedoendoeng
(Madura) werd eene boring verricht, die als mislukt was te beI schouwen. Klantoeng-Sodjomerto in Samarang leverde 1170677 L.
ruwe petroleum (in 1899 1 183 (>00 L.), de in handen der üordtsche
Petroleumruaatschappij zijnde concessieterreinen Panolan en Djepon in Kembang en Djabakotta, de Twaalf dessa's, Lidah-koelon
en Metatoe in Soerabaija ongeveer 60 833 000 L. (in 1899
62905416 L ) en Tinawoen in Kembang 35 305 134 L. (in 1899
33 712 928 L.). In hare raffinaderijen te Wonokroiuo, Ngareng
en Samarang verkreeg genoemde Maatschappij in het geheel
1647 114 kisten lichtpetroleum, 14 572 kisten machine-olie,
442 447 K.G. asphalt en 381 008 K.G. paraffine.
Van de petroleum-concessiën in de buitenbezittingen leverden
2 van de 3 zich in handen van de .Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij" te Amsterdam bevindende concessiën in Koetei, namelijk Louise of Sangga Sangga en Mathilde
of Balik Papan, in 1900 59 252 ton ruwe olie, tegen 30 987 ton
ruwe en 265 ton geraffineerde olie in het voorafgegane jaar.
Van de 6 concessieterreinen in Laugkat en Tamiang (Oostkust
van Sumatra), waarover de .Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronDen in NederlandschIndië" beschikte, leverden ook in 1900 alleen Telaga Said en
Boekit Mas product, en wel respectievelijk 40 706 000 en
208 000 L. gezuiverde olie , tegen 67 966 400 en 332 600 L. in
1899. Van de 5 andere concessiën in Langkat produceerden Boeloe
Tvlang 19 200 0CO L. en Boekit Tinggi 52 000 L. lichtolie (in
1899 respectievelijk 0174 000 L. en 900 000 L.), terwijl de in
November 1900 aangeboorde olielaag op Lepan nog slechts eene
zeer geringe productie opleverde, en van Poeloe Koenipei en
Tandjong Bringin geene berichten ontvangen werden, feureula
(Atjeh), eerst in 1901 verleend aan de .Petroleummaatschappij
Hoiland-Perlak", produceerde reeds in 1900, en wel 9 913 000 L.
ruwe petroleum. Van de in het bezit der .Petroleummaatschappij
Moeara Enim" zijnde concessiën Moeara Enim en Babat, in
Palembang, produceerde de eerste 173 900 000 L. ruwe olie,
waaruit 63 530 000 L. lichtolie verkregen werd , terwijl de laatste
nog niets leverde, daar met het oppompen van de ruwe olie
naar de raffinaderij te Pladjoe gewacht moest worden tot de
pijpleiding gereed zou zijn. Gedurende de laatste tjvee maanden
van het jaar werd te Pladjoe eene hoeveelheid van 3 000 000 L.
benzine geproduceerd. De . Petroleummaatschappij SumatraPaleinbang" verkreeg uit hare concessie Palembang in 1900
797 000 units lichtolie, tegen 725 241 in 1899.
Gimil en zilrtr. Van de op uit. Juni 1901 van kracht zijnde
43 mijnconcpssiën (allen in de buitenbezittingen), welke in hoofdzaak de winning van goud ten doel hebbeu , werden er 30 in
1900 nog niet geëxploiteerd , namelijk Polangko (Menado). Siak
Pai, de 4 .Wilhelmina Gold Dredging eoncessions" en de 23
Melawi-rivier-concessiëu (Westerafdeeling van Borneo) en Melak
(Koetei), terwijl men zich op de terreinen van Goenoeng Lawak
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Sambas Gold Mines,
West-Borneo Gold Field , Ban Pin San , Sambas-rivier-concessie
u". I , Eminaville. Alluvia en Loemar (Westerafdeeling van
Borneo) nog met voorloopige werkzaamheden bezig hield. Wat
Totok en Soemalata II (Menado) betreft, werden nog geen bevredigende resultaten verkregen. Daarentegen waren voor Lebong
Donok (Palembang), toebehoorende aan de ,Mijnbouwmaatschappij Kedjang Lebong'', zoomede voor Soemalata I en Paleleh
(Menado), respectievelijk in handen van de ,Mijnbouwmaatschappij Soemalata" en de .Nederlaudsch-lndischr Mijnbouwmaatsenappij ", op welke concessieterreinen met alle inspanning
werd gewerkt, de uitkonisten beter, zoodat er alle uitzicht bestaat, dat, ofschoon nog allerlei iuo'eielijkheden moeten worden
overwonnen , deze ondernemingen geleidelijk tot gezonde ontwikkeling zullen geraken. Eerstgenoemde Maatschappij produceerde in 1900 351 K.G. goud en 2292 K.G. zilver. De beide
andere ondernemingen, die tot dusver hare ertsen naar Europa
hadden verscheept, gingen er in 1900 toe over een deel der
ertsen plaatselijk te verwerken. Op Soemalata I begon men tegen
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De in 1900, op grond van verleende opsporingsvergunningen,
verkregen uitkomsten worden gezegd over 't algemeen niet veel
Voorts werd 8000 ton erts verzameld , tegen 480 in 1N99. Paleleh gunstiger te gijn geweest dan in 1899. Grootere bedrijvigheid
gaf 493 ton verscheepertsen, bevattende p. m. 170 gram goud en ontwikkelde zich op de alluviale goudgronden van Borneo. Zoo
465 gram zilver per ton fin 1899 288 ton met een gemiddeld gehalte daar als elders moesten echter tal van opsporingen worden gevan 183 gram goud en 497 gram zilver per ton), terwijl doorverwer» staakt door gebrek aan kapitaal , terwijl in vele gevallen de
king ter plaatse nog L88&.6. aan goud en a t ver werd verkregen. ingestelde onderzoekingen ilechts van geringe beteekenis waren
en bijna uitsluitend ten doel hadden door een begin van opAndere niet reedt genoemde delftloffen maakten het hoofddoel sporing de intrekking der vergunningen te voorkomen. Omtrent
der ontginning uit bij ren negental concessiëu en bij de vier | sommige opsporingen (uitgenomen deze laatste , en ook die welke
lager bedoelde , vergunningen". Van de concessiSn voorjodinm geheel onbevredigend verliepen of' waarvan de uitslag nog niet
en jodiumverbindingen Genoek Watoe en Kedoeng Waroe in bekend werd) valt kortelijk het volgende mede te deelen.
Boerabavja braelit de eerste in 1900 2545 CG. joodkoper op
(tegen 2846 K.G. in 1899), terwijl de andere, evenals in
Bantam. Voor een gedeelte van het vergunningsterrein van
het voorafgegane jaar, niets produceerde. Dit laatste was den heer A. ïi. W. KKRKIIOVKN , namelijk voor het koleuveb! bij
ook bet geval bij de zandsteen-concessie («oenoeng Woengkal Ba.jah (afdeeling Lebak) , werd , nadat op een paar punten het
(Pasoeroean) en de concessie voor marmer en kiezelgesteente uitgaande der kolenlaag was blootgelegd, concessie tot ontginWadjak (Kediri). Van de beide bruinsteen-concessiën Kliripan uing aangevraagd.
en Penggoeng in Djokjokarta produceerde de eer.-te 2000 ton
(tegen 1388 ton in 1899), terwijl van de laatste geen opgaven
Socrnbiiijfi. Door de „Dordtsche Petroleuniuiaatschappij" werd
inkwamen. De concessie Cbarlotte voor lood- en antimoon-erts eene diepe boring naar petroleum voltooid op haar vergunniugs(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en de Batjau-concessie terrein in het district (ioenoeng Kendeng , waarbij eene spuitende
(Ternate) voor alle delfstoffen werkten in 1900 niet. Op de diainan- bron werd aangetroffen.
teu-concessie (Joenoeng Lawak (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) werden, na eene lange rustperiode, de werkzaamheden
Madura. Dit laatste was mede het geval bij de opsporingen,
hervat. Van de vier ,vergunningen" tot winning van gesteenten welke vanwege de zooeven genoemde Maatschappij verricht
en grondsoorten aan het oppervlak of in open groeven werden werden in de afdeelingen Sumanap en Pamakassan.
er twee eerst in April 1901 verleend: van de beide andere werd
in 1900 geen gebruik gemaakt.
Madioen. Ook in 1900 werden de niijnbouwkundigeopsporiugen in de afdeeling Patjitan door de firma EKDMANN & SIKLCKEN
§ 5. Iulandiche ontginningen.
met kracht voortgezet. De resultaten schenen vrij gunstig te zijn;
althans het personeel werd uitgebreid met een Engelschen ni\jnDe inlandsche en Chineesche goudgraver\ien en wasscheryen ingenieur. Monsters, hoofdzakelijk van kopererts, werden ter
in de afdeeling Sanibas (Westerafdeeling van Borneo) zouden analyseering naar Sainarang gezonden.
in 1900 hebben opgeleverd 113(5 thail van ongeveer 54 gram
(tegen 1910 thail in 1899), welke hoeveelheid gewonnen werd
SuuHiInt's Wetlkuit. Op het vergunningsterrein van de ,Mijndoor 1043 personen, meerendeels Chineezen. Verder produceer- | bouwmaatschappij Soepa.jang" werd, ouder leiding van een
den in gemeld gewest Mampawa 10, Mandhor 12, Landak 100, • Engelschen prospector. gewerkt in de westelijke helling van
Tajan 40. Sanggou en Sekadou 190 en Bintang 850 thail. De j den Penjaboengan , om aldaar aanwezige kwartsgangen te onderprijzen van het goud wisselden af tussehen f 75 en f 100 per thail. zoeken. Overal werd hierin goud geconstateerd, echter öf niet
In de residentie Menado, voornamelijk in de Gorontalosche in voldoende hoeveelheid , öf te zeer verspreid om vooralsnog
districten Telaga, Kabilu en Bone en in de landschappen Bolang eene exploitatie te kunnen aanbevelen. Het vermoeden bestaat
Mongondo, Maoeton, Saoesoe en Todjo, werd door inlanders evenwel dat op grootere diepte ontginbare gangen zullen woreenig goud gewonnen, waarvan de opbrengst echter aan het den aangetroffen.
bestuur onbekend bleef.
De „Lapie Placer-Maatschappij" bepaalde zich tot het verDe opbrengst der diamantwinning in de afdeeling Landak wasschen van goudhondend zand. Wel werd overal goud aan(Westerafdeeling van Borneo) zou, volgens schatting, in 1900 getroffen boven het onderliggend gesteente, doch nergens in
hebben bedragen 010 karaat, tegen 1972 karaat in 1899. Inde zoodanige hoeveelheid, dat de exploitatie voor Europeanen
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd liet be- loouend zou kunnen zijn.
drijf van diamantgraven in de afdeeling Martapoera algemeen
beoefend. De uitkomsten waren echter gering en slechts voor :
Benkoelen. Alleen door het .Lebong Goud-Syndicaat" werden
enkelen, door het vinden van meer dan één karaat wegende ernstig gemeende opsporingen voortgezet. Zij leidden tot het
steenen , loouend. In 1900 werden 1127 licentiën uitgereikt, tegen aanvragen van de concessie „Lebong Soelit" in de afdeeling
2202 in 1899.
Mokko-.Mokko.
De opbrengst der voor inlandsche rekening in het landschap
Palemliiing. Over de terreinen van de „Mijnoouwmaatschappij
Salimbou (afdeeling Bintang der Westerafdeeling van liorneo)
gedreven wordende kolendelving bedroeg in 190O ongeveer 185 Tebing Tinggi" werden door drie deskundigen gunstige rapporten
ton (tegen p. m. 195 ton in 1899), welke hoeveelheid grootendeels uitgebracht betreflende de waarschijnlijkheid van het vinden van
bij de gouvernenients-depóts te Sintang en Pontianak werd in- oliebassins. Van één der aangetroffen petroleumvindplaatsen werd
genomen. In de Znider- en Oosterafdeeling van Borneo bleef de in één etmaal 257 L. verzameld. Ook werden verscheidene kwartskolendelving in de afdeelingen Doesoenlanden en .Martapoera, gangen ontdekt, waarvan het onderzoek nog niet was afgeloopen.
zoomede op Poeloe Laut en in het landschap Bambalioeng voor
De „Nederlandsch-Iudische Exploratiemaatschappij " liet door
de inlandsche bevolking eene belangrijke bron van inkomsten. de .Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van
petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië" nieuwe boringen ver§ 6. Vergunningen tot mijnbowekundigt opeporingen.
richten te Grissik en Selaro. Laatstgenoemd boorterrein werd uitgebreid . terwijl het aanboren van petroleum aldaar aanleiding
Het aantal ingekomen aanvragen tot het doen van mijnbouw- gaf tot het vragen van eene vergunning tot aanleg van eene buiskundige opsporingen, hetwelk in 1899, vergeleken met het leiding. Van de boringen voor rekening van de , Petroleum maatvoorafgegane jaar, belangrijk was gedaald (1250 tegen 6137), schappij Iliran'' te Balei Boekit en Tand jong Laut gaven die ter
steeg in 1900 weder tot 1801. Van de op uit. Mei 1900 nog van laatstgenoemde plaats veel hoop op gunstigen uitslag. Sedert het
kracht zijnde 599 opsporingsvergunniiigen voor Java en Madura laatst van 1900 werden de werkzaamheden dezer Maatschappij
kwamen er gedurende het tijdvak l Juni 1900 t m uit. Mei 1901 eveneens door de ,Koninklijke'' verricht. Het „Moesi-Ilir-Syn217 te vervallen , doch daarentegen werden er 97 nieuwe ver- dicaat'" leed in September 1900 een zwaar verlies door vernieling
leend . zoodat er op laatstgenoemden datum nog 479 van kracht van gebouwen, materiaal, machinerieën en boortoestel, ten
waren. Voor de buitenbezittingen waren de overeenkomstige gevolge van eene gasontploffing, bij welk ongeluk 13 personen
cijfers 1098 (verbeterde opgaaf), 437, 569 en 1830, en voor die omkwamen. Sedert is men begonnen de geleden schade zooveel
inlandsche staten, die het recht om zoodanige vergunningen te mogelijk te herstellen. Er was evenwel nog geen nieuw boorverleenen nog niet aan het Gouvernement hadden overgedragen, materieel aangevoerd. De reeds verkregen uitkomsten schenen
2 2 1 , 7, 73 en 287.
echter bevredigend te zyu.

160 ton .matte" geproduceerd, bevattende p.m. 40 K.G. goud.
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Oostkust mn Simatra. Ook in dit gewest werden de werkzaam* Iafdeeling Doesoenlanden, van d i a m a n t e n , g o u d , zilver, steen»
heden van <le ,Nederland•eh-Indiache Exploratiemaatschappij1' kolen , ij/.er en aardolie in do afdeeling Pasir en de Tanah Boem»
boe-landen, en van steenkolen, lood, zilver» en ijzererts en
aardolie in de 'l'idoengsche landen (afdeeling Koetri en de NoordOostkust van Borneo). T o t terreinwerkzaanihedrn g i n g zij echter
nog niet over.

en andere Maatschappijen door de .Koninklijke" voortgezet. Vol»

geiis de onderzoekingen barer geologen waren de verwachtingen
o m t r e n t enkele terreinen gunatlg.
Atjrlt en onierhoorigheden.
Ter Oostkust van Atjeli heerschte
veel bedrijvigheid op hei gebied van mijnbouwkundige onderzoekingen, die meerendeeli geasbiedden door personeel van de
„Koninklijke". In Langaax en op den rechteroever der 1'eu»
reula-rivier werden petroleamvindplaatsen aangetroffen en borin»
gen op kleine schaal uitgevoerd, Bij de onderzoekingen in het
exploratieterrein op den linkeroever dezer rivier werden goede
uitkomsten verkregen. N a d a t nabn Banton Pandjang (Penrenla)
een drietal spuitende bronnen waren aangeboord en door de
Begeering was beslist, dat bij bet verleenen v a n e e n e m j j n c o n cessie het verkregen product mocht verwerkt worden in de
raffinaderijen te P a n g k a l l a n Brandan of Besitan (Oostkust van
S u m a t r a ) , werd aan de genoemde Maatschappij v e r g u n n i n g ver»
leend tot het aanleggen van eene buialeidmg van B a n t a n
P a n d ' a n g naar Bajan. Aan deze leiding, welke later tot Betitan zal
worden verlengd, zoowel als aan de verdere inrichtingen (tanks
op beide plaatsen en een pompstation te Bajan) werd met
kracht gewerkt, zoodat op 16 November 1900 de eerste
ruwe olie door die blusleiding kon worden overgepompt.
Van Bajan werd het product sedert Augustus 1900 met
ketelvaartuigen verder vervoerd naar Pangkallan Brandan.
Te B a n t a n Pandjang werd tevens eene installatie gemaakt voor
het verwijderen van gas uit het ruwe product en het gedeeltelijk
raffineeren , welke installatie bij' het einde van 1900 bu'na gereed
wns. De verkregen gunstige resultaten gaven aan de Maatschappij
„ H o l l a n d - P e r l a k " , houdster der vergunning , aanleiding om voor
een gedeelte van het terrein concessie aan te vragen , welke
concessie („Peureula") bij gouv. besluit van 8 J a n u a r i 1901
n". 29 is verleend.

Het „Mijnbouw en Industrie-Syndicaat" exploreerde met goed
succes op Poeloe Bant; er ton echter nog we) een jaar verloo pen,
alvorens tot exploitatie zou kunnen worden ov< rgegaan,
,
i
,

Celebe$ en onderhoorigheden. Te Mamoedjoe (Mandhar) deed de
„Exploratie-maatschappij Doda" ctoomboringen verlichten, waardoor de meening dat er veel petroleum aanwezig zou zijn versterkt werd; door gebrek aan .fondsen moesten de werkzaamheden gestaakt worden.

Menado, De onderzoekingen der -Münbouwtnaatschappij Be•
j l a n g " in het district Tompasso der afdeeling Amoerang leidden
| tot het aanvragen van de concessie „ P o l a n g k o " , welke bij gouv.
besluit dd. 24 December 1900 n". -)ö weid verleend.
Op het vergunningsterrein der firma P. LuruBBxa & Zoon in
'
j
;
!
|
;
\

WesterafdreKng van Bonten.
De „Exploratie- en Exploitatie» !
maatschappij H o n g k o n g " verkreeg bij hare onderzoekingen naar ]
goud , enz. in het landschap Laudak genoegzaam gunstige uit»
komsten om er haar toe Ie doen besluiten by het inlandsch
zelfhestuur voor eenige terreinen concessie aan te vragen.
Door de „ Mijnbouwmaatschappij ^e B a l a u " werden twee
kwartsgangen onderzocht, welke in een uitlooper van het !Sedjarnoe-gebergte aanwezig zijn en zich van Bare aan de Ledo»
n v i e r tot Sintalang aan de Trea*rivier uitstrekken. E e n gehalte
van 13 tot 14 gram goud per ton werd geconstateerd. Bevredi»
gende resultaten werden nog niet verkregen.
De uitkomsten van een voorloopig onderzoek in de vergun»
ningsterreinen van de .Exploratie» en Exploitatiemaatschappjj
B a t a v i a - S a m b a s " waren g u n s t i g genoeg om eene verdere explo»
ratie te wettigen.
De „Mijnbouwmaatschappij S e n t a i " vond in haar terrein in
de b u u r t van Singkawang eene alluviale afzetting, die volgens |
h a a r ingenieur voor exploitatie in a a n m e r k i n g komt.
Betrekkelijk gunstige uitkomsten zijn nog te vermelden van
de .(ioud-exploratieniaatsehappij B e n k a j a n g " . bestaande in het
vinden van alluviale goudhoudende gronden. Evenwel waren
ook h i e r , zooals in vele andere gevallen , de werkzaamheden
gestaakt uit gebrek aan het noodige kapitaal.
Zni(hr- rn Ootterafdeeling i'an Borneo. De resultaten van de
.Mijnbouwmaatschappij K a h a j a n " gaven aanleiding tot het aan»
vragen van eene concessie. De Maatschappij beoogt bet winnen i
van edele metalen , steenkool en petroleum. Door de „Koetei»
Exploratiemaatschappij" werd op het tot haar vergunnings»
terrein behoorende eiland Miang in October 1900 zeer lichte
petroleum aangeboord. De werkzaamheden werden krachtig
voortgezet, hoewel men te kampen had met vele b e z w a r e n ,
verbonden aan de afgelegen ligging der terreinen. Concessie
tot mijnontginning zou worden aangevraagd.
In Boeloengan werkten de maatschappijen „Boekit P o n d o k "
e n „Tarakan" op de gelijknamige terreinen. Eerstgenoemde verzond 20 kisten looderts n a a r Europa om daar geanalyseerd te
worden. Op Tarakan , waar petroleum gezocht w o r d t , k w a m
men in Maart gereed met een nieuw boortoestel, doch reeds
kort daarna werd het door brand beschadigd. H e t voornemen
bestond om nieuw boormaterieel aan te voeren.
De .Mijnbouwmaatschappij Zuid-Oost-Borneo " kreeg verscbil»
' e n d e berichten omtrent het voorkomen van steenkolen in de

de afdeeling Tondano nabij de concessie „ T o t o k " werden de
onderzoekingen nog eenigen tijd voortgezet, waarbij op enkele
punten antimoonghms is aangetroffen, doch sedert werd de
exploratie gestaakt. De reeds vroeger onderzochte gangen te
Bohoengan en Alasan schyuen voldoend gunstige resultaten te
hebben opgeleverd.
De „Exploratie» en imunbouwmaatscbappij Kwandang-Soema»
l a t a " o n t d e k t e , na op hare terreinen in h e t d i s t r i c t K w a n d a n g
(afdeeling < iorontalo) tot dusver slechts onbelangrijke ertsgangen
te hebben aangetroffen, zuidelijk van de concessie „Soenialala"
een meerbelovend voorkomen. Eene c o n c e s s i e a a n v r a a g scheen
spoedig te kunnen worden verwacht.
De „Exploratie» en miïnbouwmaatschappn Lima K a b i l a " zette
hare onderzoekingen te Bohoelo en aan de Longalo-rivier voort.
Op haar opsporingsterrein in A t t i n g o l a , oji den linkeroever der
Andagile-rivier, werd aan den berg oigaaso een stelsel van d u n n e
koperertsgangen aangetroffen. H e t kopergehalte der ertsen liep
volgens de berichten uiteen van 5 tot 20 pet. H e t werk stond
onder leiding van een Engelschen mijnbouwkundige.
Op het terrein der „Goudexploratiemaatschappij B o n e " zijn
te Dahoea, aan den noordrand van het dal der Bonc-rivier
koperertsgangen g e v o n d e n , welke door ingravingen aan de opper»
vlakte en door tunnels blootgelegd werden. Tijdens een aan
deze streek door den eerstaanwezend mijningenieur in Menado
in Februari 1900 gebracht bezoek was dit onderzoek" echter nog
niet voldoende gevorderd om een oordeel te k u n n e n uitspreken
over de heteekenis en het beloop van het ei tsvoorkomeu, dat
echter niet onbelangrijk schijnt te zijn. Sedert moeten n o g i n de
nabijgelegen ravijnen Molongidi en Tapadaa koperertsen gevonden zijn . waaruit men tot het bestaan van ('ene groote, noordwe-telijk gerichte kopererts-zone meent, te mogen besluiten.
De „Goud-expIoratiemaatschappQ P i n o g o " heeft eveneens in
het district B o n e , aan den heuvel O e n g i a n g o . tal van werken
aangelegd ter opsporing van kwartsgangen . waarvan op vele
plaatsen aan de oppervlakte het bestaan was uai: den dag gekomen.
In liet begin van 1900 was echter nog geen samenhang over
belangrijke lengte geconstateerd, terwijl het gehalte zoowel
aan pyriet als aan goud zoo ongelijk w a s . dat de ontginbaar»
heid nog twijfelachtig moest worden geacht. Sedert moeten
echter gunstiger uitkomsten verkregen zijn. op g r o n d van welke
men .ie mogelijkheid van o n t g i n n i n g meent te kunnen aannemen.
Van de Maatschappijen, welke in de landschappen met
inlandsch zelfbestuur het veld harer werkzaamheid hebben
gezocht, ontdekte de „Mijnbouwmaatschappij Bwool Louoe" in
de berghelling oostelijk van d- Boekal-nvier (liukerzjjtak der
rivier van Negeri Lama in het landschap Bwool) een belangrijk
koperertsvoorkomen ; het betrokken terrein werd door haar in
concessie gevraagd.
De „Mijnbouwmaatschappij Bwool" vond op haar terrein in
het landschap Boking Mongondo nabij de Ajong-rivier kopererts
met een gering goudgehalte. De „Mijnbouwmaatschappij Kota»
boenan" had zich op haar terrein in den oostelijken hoek van
genoemd landschap flink geïnstalleerd. E e n e proefinstallatie van
3 stampers was opgesteld. Drie schachten en tunnels waren in
aanleg om de door talrijke oude inlandsche werken aan de
oppervlakte aangeduide gangen van Daoep en Goenoeng Lama
te onderzoeken; te Toengoe werden voorshands nog slechts
oppervlakkige onderzoekingen ingesteld. Deze drie dicht bij
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elkander gelagen vindplaat-en werden door een ongeveer 2'/j

vankelijk nog twijfel omtrent de deugdelijkheid der verpakking
van de briquetten en werden dientengevolge nieuwe verpakverbonden.
kingswijzen beproefd, waartoe eenige prauwladingen zoutbriquetten in verschillende verpakkingen naar Probolinggo en
III. ZOUT.
vandaar naar het binnenland getransporteerd werden. Meteene
beslissing zou worden verwijld tot na atloop van den westUitgenomen in de afdeeling Bumauap der residentie Madura, ïnoesson, ten einde te kunnen beoordcelen of de verpakking
«raar sedert Mei/Juli 1899, en eenige plaateen in «Ie residentie ook bij vochtige weersgesteldheid zou voldoen. Op zijne voorBezoeki, waar sedert November/December 1900 (zie lager) P«r- melde dienstreis werd door genoemden departemeuts-chef de
pakt zout (in bri(iuetvorm) gesleten wordt, werd gedurende 1900 toestand der pakketten zoutbriquetten zoowel in Sumanap
overal elders, waar het Gouvernement zout verkrijgbaar stelt, (Madura) als in de (toenmalige) residentie Probolinggo onderzocht.
los zout gedebiteerdi en wel bij de maat, welke wij/e van Ju Sumanap werd alles in uitstekenden toestand aangetroffen.
verkoop echter niet algemeen plaats vond , daar nog geliand- Slechts aan enkele weiuige pakketten werden, alleen aan de
haafd bleet' de indertijd ten opzichte van de residentie Batavia, omhulling, onbeduidende sporen van vocht waargenomen, doch
de hoofdplaatsen Samarang en Soerabajja en de afseheepplaata zonder dat daarbij sprake kon zijn van beschadiging. Dezelfde
Tjabaugboengin in Krawang genomen maatregel om daar den ervaring werd ook opgedaan in Probolinggo; alleen te Loemadjang,
verkoop bij liet gewicht te doen geschieden.
waar de pakketten opzettelijk onder de ongunstigste omstandigAlles herleid tot pikolmaten Ins zout, zou, volgens de voor- heden werden opbewaard, bleken zij min of meer vochtig te zijn
loopige gegevens (die gewoonlijk later blijken nogal verandering , aan de buitenzijden, maar ook in deze pakketten waren de
te hebben ondergaan), in 1900 zijn gedebiteerd: op Java en ! briquetten hard en ongeschonden gebleven en nog geheel geMadura (wat de voratenlanden betreft alleen te 8oerakarta en schikt voor den verkoop. Ook het weerstandsvermogen der
te Klatten) 1 2G1 283 en in de buitenbezittingen (aldaar slechts verpakking zelve bleek voldoende; de omhulling bleef tijdens
in 7 gewesten) 211387 pikol, tegen respectievelijk 1173 7(5(5 en het transport en de opschuring ook onder grooten druk onge229 489 pikol (volgens verbeterde opgaven) in 1899. Op Java schondeu. De algemeene indruk van de nieuwe verpakkingsen Madura bleef bet debiet slechts in de gewesten Probolinggo wijze was zeer gunstig. De Indische Regeering zag dan ook
en Madura beneden het cijfer van 1899, doch in de buiten be- geen bezwaar otu reeds aanstonds tot eene uitbreiding van het
zittingen was dit het geval in 5 van de betrokken 7 gewesten : proefgebied te doen overgaan, welke uitbreiding, in verband
zie daaromtrent nader het gewestelijk driejarig overzicht in niet het vermogen van de bestaande fabriek (tot welker ruimere
bijlage C('C, dat thans in zoover is bekort dat het niet meer installatie voorzichtigheidshalve nog eenige werktuigen uit
liet debiet bij elke verkoopplaats in het bijzonder vermeldt. Europa werden ontboden), zich, ingevolge gouv. besluit dd. 9
Het aantal verkoopplaatsen , daargelaten die waar briquetzout October 1900 n°. 11, voorshands zou bepalen tot het overig gedeelte
was of werd verkrijgbaar gesteld, bleef overigens in 1900 der residentie Madura, zoomede tot de gewesten Bezoeki, Proboonveranderd. Het gelieele zoutdebiet bracht in 1900 bruto op linggo en Pasoeroeau, in welk complex het zoutdebiet gedurende
f 9 082 357, tegen f9350 458 (volgens verbeterde opgaven) in 1890. de laatste jaren gemiddeld 183 000 pikol had bedragen. Bij het
De gouvernementszoutwinniug (op Madura), waaromtrent aangehaald besluit werd bepaald dat het briquetzout tegen
mede naar bijlage OCC verwezen wordt, leverde iu 1900, ten dezelfde prijzen en in dezelfde gewichtseenheden (1 katti,
gevolge van de vele regens gedurende het aaninaakseizoen, '/ 2 katti, 7i katti en 20 katti) als in de afdeeling Sumanap ,
belangrijk minder op dan in normale jaren, namelijk 38 281 zou worden verkrijgbaar gesteld èn bij de reeds bestaande
kojang (1 148 430 pikol), tegen 58 890 kojang (1 70(5 880 pikol) verkooppakhuizen (doch hier eerst als de voorraad los zout er
in bet trouwens gunstige jaar 1899.
geheel zou zyu uitverkocht), èn verder op alle hoofdplaatsen
Bij het einde van 1000 was aan los zout voorhanden : in de :• van districten en onderdistricten waar geen zoutverkooppakhuis
depots 185 539 en iu de verkoop- en de doorvoerpakhuizen aanwezig is, op welke plaatsen te dien einde in of nabij de
16970, of in 't geheel 202 509 kojang, tegen 223 342 kojang woning van het districts- of onderdistrictshoofd op eenvoudigen
op uit. 1899. De voorraad briquetzout op uit. 1900 was, tijdens voet afsluitbare bergplaatsen zouden worden ingericht. Het
de afsluiting der Indische opgaven voor dit gedeelte van het beheer over de in het nieuwe proefgebied bestaande zoutververslag, te Batavia niet met juistheid bekend. Op uit. 1899 j kooppakhuizen, welke zoo noodig ook dienen als doorvoerwerd opgegeven 420 kojang.
pakkui/.en, blijft voorloopig opgedragen aan de in dienst zijnde
Nopens den gang van zaken bij de in Januari 1899 in de zoutverkooppakhuismeesters ouder genot van dezelfde minimumafdeeling Sumanap op Madura in werking gekomen gouverne- inkomsten en pikolgelden, welke zij genoten vóór de invoering
ments- (proef-) fabriek voor de briquetteeriug en verpakking van het nieuwe stelsel. Het is echter de bedoeling om de openvan zout en nopens de uitkomsten der eenige maanden later vallende plaatsen onder deze beambten niet weder aan te
iu genoemde afdeeling aangevangen proefneming met den ver- vullen . maar den verkoop dan te doen geschieden op dezelfde
koop van dat briquetzout kon in het najaar van 1900 door den wijze als voor de nieuw in het leven te roepen verkoopplaatsen
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid, op grond is voorgeschreven, namelijk, onder toezicht van het betrokken
van een door hem ingesteld plaatselijk onderzoek, guustig districts- of onderdistrictshoofd, door den ter plaatse bescheiden
worden gerapporteerd. Na de gaandeweg in de fabricage en in districts- of onderdistrictsschrijver. De belooning dier debitanten
de verpakking aangebrachte verbeteringen kon het zout, zooals is bepaald op 20 cent voor eiken verkochten pikol zout, terwijl
het in den laatsten tijd door de fabriek werd afgeleverd, geacht hun eene ïnininium-belooning is verzekerd van f 15 's maands,
worden voldoende waarborgen aan te bieden om met gerustheid doch onder gehoudenheid van den betrokkene om op eigen
tot verdere invoering van het briquetstelsel te kunnen overgaan. kosten, zoo noodig. te voorzien in hulp, opdat de verkoop
Wat betreft den aftrek dien het briquetzout iu het proefgebied gedurende de daarvoor vastgestelde tijden ononderbroken kunne
bij de bevolking vond, bleek het aanvankelijk bij haar bestaan plaats hebben.
hebbende wantrouwen daartegen (zie vjrig verslag, blz. 174)
Bij het einde van 1900 had de verkoop van zoutbriquetten
geheel verdwenen, en zag zij, zooals ook de Ëuropeesche be- in het nieuwe proefgebied alleen nog een aanvang genomen
stuursambtenaren en inlandsche hoofden bevestigden, meer en op enkele plaatsen in de residentie Bezoeki. Sedert een kleiner
meer de voordeden in die voor haar aan het nieuwe Bteltel of grooter gedeelte van November of December was aldaar aan
verbonden zyu. Door de verkrijgbaarstelling toch iu kleine briquetzout verkocht 7031 katti, gelijkstaande met p.m. 81 pikol
hoeveelheden (t<>t '/4 katti voor 2 cent) en bij een groot aantal los zout.
pakhuizen, kon de inlander het zout bijna overal in het proefDe gunstige uitkomsten, blijkens berichten van de eerste
gebied direct bij *s lands pakhuizen zelf koopen, zoodat de vroeger helft van 1901 zoo in Bezoeki als elders in het nieuwe proefaan den tusschenhandel betaalde winsten vervielen. Daardoor gebied met den verkoop van gebriquetteerd zout verkregen,
was liet zout in Bomanap goedkooper geworden. De veranderde, hebbeu er toe geleid dat door de Indische Regeering voorstemming der bevolking was ook merkbaar aan de toeneming stellen zijn gedaan om het briquetstelsel geleidelijk in het
van liet debiet, dat in 1900 in de afdeeling Sumauap 872 kojang gelieele monopoliegebied in te voeren , waartoe uitbreiding van
(2(5100 pikol of 201(5OUUkatti) bedroeg, gelijkstaande metongeveer de bestaande (proef-) fabriek en oprichting van nog twee nieuwe
27 830 pikol los zout, terwijl in 1898, dus vóór de invoering fabrieken noodig zullen zijn.
van het briquetstelsel, de omzet een cijfer aantoonde van 20(540
pikol.
De in Samarang aan sommige dessa's vrijgelaten zoutwinning
Zooals in 't vorig verslag werd aangeteekend, bestond aan- uit de zoutwater- en modderwellen in de afdeeling Grobogan
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leverde in 1900 slechts 15114 pikol o p , tegen |16 850 in 1899.
Ook nu weder waren veelvuldige regens oorzaak van den achteruitgang. Overeenkomstig St. 1876 n". 258 werden die dessa'ein
den zoutcijne aangeslagen tot een hedrag van f 7480.
IV.

KoOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaart.
Blijkens de jaarlijks te Batavia verschonende .Statistiek van
den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in
Nederlandsch-Indië" vertegenwoordigden over 1900 de voor particuliere rekening in de tol-en de vrijhavens aldaar') uit Nederland en den vreemde ingevoerde goederen (d. i. ongerekend de
invoeren van gemunt en ongemunt goud en zilver) eene waarde
van ruim f 176 millioen (ruim f' 12 millioen meer dan in 1899)
en de voor particuliere rekening uit voormelde havens naar
buiten Nederlandsch-Indië uitgevoerde goederen eene waarde van
f230 6 millioen (f 4G millioen minder dan in 1899), in welke
totalen de buiten bezittingen deelden voor respectievelijk f 552
en f 73° millioen (tegen f 53° en f 72 millioen in 1899). Over
het algemeen steken derhalve de voor 1900 genoemde sommen
niet ongunstig af b\j die van 1899; de opgegeven invoerwaarde
was thans zelfs hooger dan in eenig vorig j a a r , en wanneer
men het jaar 1899 uitzondert, was zulks ook met de uitvoerwaarde liet geval. Het behoeft intusschen niet gezegd dat uit de
door de handelsstatistiek aangewezen hoogere of lagere totalen
op zich zelven weinig gevolgtrekkingen zijn te maken omtrent
de toe- of afneming der handelsbeweging, vermits de voor de
waardeberekening aangenomen eenheidscijfers soms aanmerkelijk
tusschen het eene en het andere jaar verschillen. Zoodanig
verschil doet zich b.v. in 1900 inzonderheid voor ten opzichte
van de uitvoeren van tabak voor de Europeesche markt en van
getahpertja, welker waarde, naar een eenheidsprijs van f 1
per K.G. voor beide artikelen , in de handelsstatistiek van 1899
telde voor respectievelijk f 4Sr en f 72 millioen, terwijl die voor
1900, naar een eenheidsprijs per K.G. van f 0,60 voor tabak en
van f 2 voor getahpertja, de waarde stelt op f 3l 4 en f' J2 8
millioen, en zulks niettegenstaande voor het eerste artikel de
uitgevoerde hoeveelheden me'ér, voor het andere minder bedroegen dan in 1899.
Van de opgegeven invoerwaarde betrof in beide jaren ruim
de helft de artikelen manufacturen van alle soorten, kleederen,
modewaren en garens (gezamenlijk in 1899 ruim 32 en in 1900
34 pet.), zoomede de in de handelsstatistiek onder „eetwaren"
vermelde artikelen, en verder meel, rijst en zout (gezamenlijk
in 1899 22 en in 1900 23 pet.).
Bij de uitvoeren waren het hoofdzakelijk suiker, tabak voor
de Europeesche markt, koffie, zoomede gomsoorten, welke den
doorslag gaven: de waarde hiervoor opgegeven bedroeg in 1899
ruim 71 , in 1900 circa 66 pet. van de totale waarde der uitvoeren voor particuliere rekening.
Hoeveel onder de in- en uitvoeren begrepen was als van (of
over) Nederland aangebracht en derwaarts afgeladen, kan voor
al de in de handelsstatistiek afzonderlijk genoemde goederen
blijken uit bijlage DÜD , welk overzicht tevens de in- en uitvqeren voor gouvernementsrekening specificeert, en verder de
gebruikelijke opgaven bevat omtrent de scheepvaartbeweging,
voor zoover de hiervóór bedoelde jaarstatistiek die doet kennen.
Als naar gewoonte wijst een der tabellen van de bij deze§ behooreude bijlage — voor die in-of uitvoerartikelen waarvan zulks
uit de handelsstatistiek blijkt — de hoeveelheden aan , waartoe de
opgegeven waardecijfers betrekking hebben , en zulks over de
laatst bekende vijf jaren. Afzonderlijk voor de suiker wordt
hier nog aangeteekend, in aansluiting aan soortgelijke opgaaf
in vorige verslagen , dat van de in 19Ó0 van Java verscheepte
totale hoeveelheid van 736598 ton, voor zooveel zulks bij de
aflading kon worden opgegeven, de bestemming hoofdzakelijk
was: Amerika, Hongkong, Australië, Japan, Singapore en
Britsch-Indië, nl. respectievelijk 248307, 175 193,67125,46538,
35820 en 10510 of gezamenlijk 583493 ton, terwijl van de
overige 153105 ton door de afladers als bestemming werd opgegeven o. a. 85828 ton naar het Engelsch Kanaal voor orders
en 50420 ton naar Port-Saïd vo >r orders, welke beide laatstgemelde hoeveelheden gebleken zijn tot eindbesteniuiing te
') Wat betreft de havens in inlandsche staten, zijn in de bedoelde Statistiek alleen die behandeld, waar een ti"Uvernemmls-to\- of havenkantoor gevestigd is.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1901—1902.

Tweede Kamer.

133

[Nederl. (Oost-) Indië.]
hebben gekregen Amerika, zoodat derwaarts in 't geheel haar
weg gevonden heeft eene hoeveelheid van 384555 ton. In de
overigens hiervóór opgegeven verdeeling der hoeveelheden naar
gelang van de bij de aflading opgegeven bestemming, waarbij
nog te voegen is als verscheept naar China, Engeland, Nederland, Frankrijk en andere niet reeds genoemde landen of plaatsen
respectievelijk 7792, 7645, 1216, 183 en 21 ton, is, voor zooveel zulks in Indië is kunnen worden nagegaan , later geen wijziging gekomen.
§ 2. Nederlandsch-Indische koopvaardijvloot.

Volgens de in bijlage E E E sub I nader gespecificeerde gewestelijke opgaven was het aantal in Nederlandsch-Indië tehuis
behoorende stoomschepen in 1900 geklommen van 104 tot 116,
en dat der zeilschepen of zeilvaartuigen van 2127 tot 2281
(daaronder 176 en 177 op Europeesche wijze getuigde). De
gezamenlijke inhoudsgrootte vau al deze schepen en vaartuigen,
waarbij niet gerekend zijn die, welke eene mindere grootte
hadden dan 30 M3. (10.6 registerton), wordt opgegeven te hebben
bedragen 288 922 11*. (102 Ó92 registerton), waaronder voor de
stoomschepen 113181 M\ (39993 registerton).
De aangehaalde bijlage vermeldt tevens plaatsgewijze het
aantal zeeschepen (stoom- en andere)), welke op uit. 1900 te
boek stouden als van een Nederlandsch-Indischen zeebrief
voorzien.
Eerste zeebrieven werden in 1900 uitgereikt ten behoeve van
18 stoomschepen (waarvan waren gebouwd in NederlandschIndië 2, in Nederland 1 en in den vreemde 15, metende respectievelijk 126, 795 en 976 registerton), zoomede ten behoeve
van 6 schoeners (waarvan 1 in Nederland en 5 in den vreemde
waren gebouwd), gezamenlijk metende 427 registerton. Van de
24 bedoelde schepen behoorden er 16 (gezamenlijk 1707 ton)
aan Europeesche reederijen, stonden 6 (gezamenlijk 550 ton)
op naam van vreemde oosterlingen en 2 (gezamenlijk 67 ton)
op naam van inlanders.
Ten einde tegemoet te komen aan in de practijk ondervonden
bezwaren werden de in 1895 — zie het verslag van dat jaar
(blz. 283) — vooral in het belang van de opiumpolitie uitgevaardigde bepalingen omtrent de identificatie van visschersprauwen en andere van de toepassing der verordening op de
zeebrieven en jaarpassen uitgesloten kleine vaartuigen bij ordonnantie van 6 Juni 1900 (St. n". 173) door eene herziene
regeling vervangen.
§ 3. Scheepsbouw.
[n verschillende gewesten van Java, o. a. in Banjoemas,
Madioen, Bezoeki, Samarang (afdeeling Kendal), Kadoe (afdeeling Karanganjar) en Soerakarta (aan de oevers der Solorivier), bepaalt de inlandsche scheepsbouw zich tot het maken
van kleine vlerkprauwen (djoekongs) van uitgeholde boomstammen , veelal door de toekomstige gebruikers zelven of
door gewone timmerlieden vervaardigd. In sommige gewesten
der buitenbezittingen is dit evenzeer het geval, met name in
Benkoelen , Lampougsche Districten , Atjeh, Billiton en ook
in Menado, uitgenomen , wat dit laatste gewest betreft, de
Sangi- en Talaut-eilanden , waar flinke handelsvaartuigen , de
z. g. sopes , gebouwd worden.
Op eigenlijke werven van inlanders of vreemde oosterlingen
liepen in 1900, volgens de ontvangen opgaven, van stapel: in
Batavia 3 3 , Pekalougan 24 en Rembang i20 op inlandsche wijze
getuigde zeeschepen; bovendien in de beide laatste gewesten
nog respectievelijk 76 en 22 inlandsche vaartuigen van minder
dan 2 ton.
Wat de buitenbezittingen betreft, werden, voor zooveel uit
de ontvangen opgaven blijkt, gebouwd : in de gewesten Lampongsche Districten 1, Westerafdeeling van Borneo 14, Zuideren Oosterafdeeling 10, Celebes en onderhoorigheden 125 en
Bali en Lombok 2 op inlandsche wijze getuigde zeeschepen,
terwijl in de gewesten Oostkust van Sumatra, Riouw en Celebes
en onderhoorigheden respectievelijk nog 61,12 en 323 inlandsche
vaartuigen kleiner din 2 ton werden afgeleverd.
Op door Europeanen geëxploiteerde scheepstimmerwerveu
werden in 1900 gebouwd 3 stoomschepen (op de werf der
firma TATLOR & LAWSON te Batavia) en verder eenige op inlandsche
wijze getuigde zeeschepen, als: te Batavia (op drie werven) 9,
in de residentie Cheribon (op twee werven)) 3 , te Jipara (op
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drie werven) 14 , te Padang 2 en in Benkoelen (op twee werven)
mede 2 stuks. De beide Europeesche werven in de residentie
Oostkust van Sumatra verrichtten alleen herstellingen.
Te Tandjong Priok (Batavia) maakten van de daar bestaande
dokgeli'genheid der „Droogdokmaatschappij Tandjong Priok"
in 1000 81 schepen gebruik, zijnde 2 meer dan het jaar te
voren. De Maatschappij had gemiddeld 8 Europeanen en 250
inlanders en Chineezen in dienst. Over de sedert 1 Augustus
1000 voor particuliere schepen geopende dokgelegenheid teSabang
op Poeloe Wé (Atjeh en onderhoorigheden) zie blz. 50.
In bnlage EEE sub II vindt men eene lust der gedurende
1900 in den Nederlandsch-Indischen Archipel verongelukte
schepen , doch alleen wat betreft die welke op Europeesche
wyze getuigd waren.
V.

ANDERE ONDERWEHPEN.

Groothandel. Te oordeelen naar de berichten der kamers van
koophandel en nijverheid op de drie hoofdplaatsen van Java
konden in 1900 de uitkomsten van den handel in algeineeuen
zin niet bijzonder bevredigend worden genoemd. In de eerste
maanden der suikercampagne ondervonden de exporteurs door
het buitengewoon laat binnenkomen van den oogst veel moeite
om hunne ter reede wachtende schepen op tijd te beladen; zy
vervielen daardoor in zware overliggelden of zagen zich genoopt
oni disponibele suikers op te koopen tegen prijzen boven de
marktwaarde. Wegens de flauwe stemming voor koffie gedurende
nagenoeg het geheele jaar kwam weinig speculatie in dit artikel
voor en bepaalde de handel zich in hoofdzaak tot gewone coinmissie/.aken. In andere exportartikelen werden de zaken met
afwisselend geluk gedreven. De invoerliandel wordt geacht in
1900 een minder bevredigenden afzet te hebbeu gehad, doordien
in vele streken, met name daar waar de rijstoogst tegenviel of
andere voor de iulandsche markt geteelde gewassen, tengevolge
van de abnormale weersgesteldheid gedurende den oostmoesson ,
een plecht beschot gaven, de koopkracht der bevolking te
wenschen overliet, tot welk laatste ook bijdroeg de ongunstige
toestand van vele particuliere koffieoudernemingen , waarvan
er ettelijke gesloten werden en andere.de productiekosten beperkten , zoodat ook uit dien hoofde minder geld dan anders
onder de bevolking kwam. Bovendien werkten de vaste en
stijgende prijzen van de meeste artikelen op de Europeesche
markten niet mede tot een levendigen importhaudel, daar het
voor importeurs uiterst moeielijk bleek die richting te volgeu,
doordien de vrij groote voorraden, nog tot de vroegere lagere
noteeringen ingekocht, en waarvoor de houders, vooral die in
de tweedehand , zich met niet verhoogde prijzeu konden tevreden
stellen, voldoende bleken om aan de vraag te voldoen, die
zich voor de meeste goederen slechts bepaalde tot het hoogst
noodige voor onmiddellijk gebruik. Verliezen geleden tengevolge van faillissementen van tweedehands-handelaren kwamen
betrekkelijk weinig voor (verg. ook bijlage KK).
De kamer van koophandel eu nijverheid te Padang bericht
dat de uitvoerhandel in de eerste maanden van het jaar met succes
kon gedreven worden, doch dat tengevolge van de daarnaingetreden verminderde vraag en daling van prijzen in Europa en
Amerika, die toestand niet lang bleef voortduren en voor eene
groote gedruktheid plaats maakte. Evenzoo was het met den
invoerhandel in het ressort dei kamer gesteld Was aanvankelijk
de omzet in invoerartikelen zeer levendig, doordien de bevolking
tengevolge van de flinke prijzeu die zij voor uitvoerproducten
kon bedingen, betrekkelijk veel geld in handen kreeg, toen die
hooge prijzen niet meer konden worden besteed, bleven al
spoedig de aanvoeren van product achterwege en werd daardoor
de koopkracht der bevolking weder minder. Ook de kleine
gouveruements-koffieoogst werkte tot dit laatste mede.
Nopens den handel in het ressort der kamer van koophaudel
en nijverheid te Makasser werden voor dit gedeelte van het
verslag geen mededeelingen ontvangen.
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zich ten behoeve van onderhanden zijnde groote werken of
uitbreiding van de particuliere industrie eene groote vlottende
bevolking ophield. Door gemakkelijker verkeer nam in Bantam
de afzet vooral van padi en copra toe, kwamen in Batavia
voornamelijk meer vruchten en groenten ter markt, en breidde
in Pekalongan de handel in gebatikte goederen zich uit. In
sommige gedeelten van Madioen en Kediri deden zich in grooteren
getale dan vroeger opkoopers van landbouwproducten voor.
Wat den binnenlandschen handel in de buitenbezittingen
betreft, zij verwezen naar hetgeen te dien aanzien voor de
meeste gewesten reeds is aangeteekend in hoofdstuk C. In niet
onbelangrijke mate bracht reeds hier en daar de particuliere
mijnbouw-industrie tot ontwikkeling van het vertier bij.
De opgaven omtrent het aantal plaatsen waar vaste markten
(passars) zijn ingesteld , wijzen weder hier en daar op toeneming; slechts in enkele gewesten schijnen er passars te zijn
opgeheven; verg te dien aanzien tabel UI van bijlage F F F ,
welke tabel geen numerieke opgaven meer bevat omtrent, het
ncringdoen in kraampjes (warongs), aangezien daaromtrent
geen voldoend vertrouwbare cijfers zijn te verstrekken.
Fixxilicrijen. Wetenswaardige gegevens omtrent visscherij eu
inzameling van zeeproducten, in vele gewesten een belangrijke tak
van volksbestaan , kwamen in de gewestelijke verslagen niet voor.
Tot het uitoefenen van de visscherij naar paailsehelpen, paarlemoerschelpen en (of) tri pang in verschillende gedeelten van het
territoriaal zeegebied van Nederlandsch-Indiê', alleen vrijgelaten
aan de inheemsche bevolking, werd weder door cenige Europeanen
en ('hinee/.en de vereischte regeeringsvergunning gevraagd en
verkregen (verg. daaromtrent bijlage GGG). Bijzonderheden
omtrent dit bedrijf werden niet vernomen. Vrolgens de algemeene
jaarlijksche handelsstatistiek van Nederlandseh-Indië werd in
1900 van daar, meest van Makasser, naar Xtderland en den
vreemde aan schelpen van verschillende soort uitgevoerd voor
eene waarde van t 2 024 000 en aan tripang (bijna uitsluitend
naar Singapore) voor eene waarde van f 651 0':0, welke uitvoeren
over 1899 be-omd hadden f 1 120 000 en f 580 000.
Met het inzouten en drogen van visch werden op menige
plaats weder goede winsten behaald. Voor zooveel de uitvoeren
daarvan naar buiten Nederlai:dsch-Indië plaats vonden , en de
uitvoerplaatsen in de handelsstatistiek zijn opgenomen, beliepen
de hoeveelheden in 1900 p. m. 240 000 pikol, zijnde nagenoeg
evenveel als in 1899.
Fabrieks- en ha/ndwerkenijeerheid. Onder deze rubriek valt
slechts te verwijzen naar de in bijlage FFF sub I opgenomen
lijst der in Nederlandsch-Indië aanwezige aan particulieren
toebehoorende industrieele inrichtingen, uitgenomen die welke
de verwerking van landbouwproducten beoogen , welke laatste
reeds zijn besproken in afd. I van dit hoofdstuk. De lijst bevat
tevens, voor zooveel de verstrekte inlichtingen dit mogelijk
maakten. opgaven omtrent het aantal gebezigde werklieden
gemiddeld per dag en hun gemiddeld loon.
Loonen ran tunbtteh Ulieden en koelies. Ter aanvulling van de
loonopgaven. voorkomende in de bij de voorgaande rubriek
bedoelde lijst, wordt alsnog (zie sub II van bedoelde bijlage)
hierachter gevoegd eene gewestelijke opgaaf van de minima en
maxima der in 190C aan ambachtslieden en koelies betaalde
dagloonen. Onderzocht wordt of het mogelijk zal zijn eene
betere loonstatistiek te leveren.

IJkwezen. In den loop van 1900 kwamen de regelingen van
bet gkwezen voor alle (19) ijkdistricten volledig tot stand.
Door vertraging, ondervonden bij de invoering van die regelingen, kor. echter op verscheidene daarvoor aangewezen plaatsen
het ijkonderzoek in 1900 nog niet plaats hebben. Over eene
voor het gouvernement Sumatra's Westkust noodig gebleken
afwijking van de normale regeling, waartoe werd overgegaan
bij St. 1900 n". 168, is reeds gehandeld in 't vorig verslag
Binnenlandsehe handel. De berichten omtrent den z. g. tweede- (blz. 177. noot).
Zoowel in bedoeld gouvernement (ijkdistrict) als in twee
haudshandel op Java en Madura over 1900 luiden het gunstigst I
uit de residentiën Preanger Regentschappen en Japara, zoomede andere ijkdistricten, het eene omvattende de gewesten Bantam,
uit de af'deelingen Sidoardjo en Djombang (fSoerabaija) en Krawang en Preanger Regentschappen, en het andere uitDjember (Uezoeki); elders was de omzet in algemeenen zin makende de residentie Menado, kon het ijkonderzoek in 1900
slechts redelijk te noemen. De toestand van den inlaudschen in 't geheel nog niet plaats hebbeu. In de overige ijkdistricten
detail- of kleinhandel op Java en Madura bleef over het alge- kwamen in dat jaar ter verificatie 17 717 aan het Gouvernement
meen stationnair, uitgenomen in streken waar nieuwe spoor- en 31 718 aan particulieren toebehoorende ijkvoorwerpen, waarof tramwegverbindingen het verkeer verlevendigden , of waar van er 15 696 en 24 316 (respectievelijk ruim 88 en 76 pet.)
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konden worden goedgekeurd, doch zulks wat 5047 en 2385
stuks betreft eerst na voorafgegane .justeering. Eerstgenoemd
totaal bestond uit 16 502 maten, gewichten en strijkers en 1215
weegwerktuigen (alleen voor Java en Madura — met Bali en
Lombok — waren deze getallen 14169 en 1092): wat het andere
totaal betreft, dat van deu ijk en herijk ten behoeve van particulieren, was de verdeeling 17 549 maten, gewichten en strijkers
en 14 169 weegwerktuigen (alleen voor Java en Madura — met
Bali en Lombok — 16819 en 13311).
Aan ijkgelden werd in 1900 ontvangen f 11063, tegen p. m.
f 2955 in 1899.
Iteeds spoedig na het in werking treden van de nieuwe voorechriften werden van particuliere zijde bedenkingen ingebracht
tegen den ijk van weegwerktuigen, hoofdzakelijk wegens het
algemeen in gebruik zyn, bepaaldelijk voor snelle wegingen
waarbij het niet op groote nauwkeurigheid aankomt, van verschillende weegwerktuigen, welke geheel aan het doel beantwoorden , maar toch niet geschikt zijn van staatswege een waarborg van deugdelijkheid in den vorm van een ijkmerk te ontvangen. In verband hiermede werden in Januari 1901 (St. n os . 25
en 26), met handhaving van het voorgeschreven vjkonderzoek
voor alle gouverneinents-weegwerktuigen, de ijk en herijk op
weegwerktuigen voor particulieren opgeheven . uitgenomen wat
betreft datjius (Romeinsche unsters), ten aanzien van welke het
ijktoezicht in het belang der inlandsehe bevolking behouden
bleef. Tevens werd de gelegenheid tot ijk en herijk van gewichten
voor fijnere weging (ter zwaarte van 1 gram en daarbeneden)
tot de standplaats van den inspecteur beperkt, omdat elders het
onderzoek daarvan, bij gemis aan behoorlijk daartoe ingerichte
ijkkantoren , te bezwarend bleek.
Kamers van koophandel en nijverheid. Van de vijf in Nederlandsch-Indië bestaande kamers van koophandel en nijverheid
gaven die te Batavia en Sauiarang haar jaarverslag over 1900
in druk uit, terwijl van de z\jde der kamer te Soerabaija een
verslag van hare werkzaamheden over het vijfjarig tijdvak
1896 t m 1900 het licht zag. Van de kamers te Padang en
Makasser was een verslag van hare verrichtingen over 19<)0,
tijdens de afsluiting der Indische mededeelingen voor dit hoofdstuk, nog niet ingekomen.
De wenschelijkheid om bn' de voorbereiding van belangrijke
maatregelen, waarbij handel en nijverheid in Nederlandsch-Indië
in deu ruimsten zin betrokken zijn, steeds zooveel mogelijk
van de voorlichting der hierbedoelde instellingen partij te
trekken, leidde tot het gouv. besluit dd. 27 Maart 1901 n". 28
(Jav. Cour. dd. 12 April d. a. v.), waarbij aan de hoofden van
algemeen bestuur en aan de gewestelijke bestuurders het verlangen der Indische Regeering werd kenbaar gemaakt dat bij
voorstellen van de bewuste strekking die voorlichting steeds
worde ingeroepen. Opdat cok deskundigen buiten de kamers
van koophandel en nijverheid , zooals handelsverenigingen, enz.,
meer in de gelegenheid komen om in dergelijke gevallen te worden
gehoord, werd bij hetzelfde besluit de aandacht der genoemde
kamers gevestigd op de wenschelijkheid dat zij zich, zoo dikwijls
hiertoe aanleiding bestaat, tot het bekemen van inlichtingen
of tot het doen van mededeelingen in betrekking stellen met
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andere colleges en personen (zie art. 4 van het in St. 1863
n°. 144 opgenomen reglement voor de kamers van 'koophandel
en nijverheid) en bn hare adviezen of voorstellen van die
raadpleging doen blijken door overlegging van de stukken,
waarbij de verkregen inlichtingen zijn verstrekt.
Tenloonsletlinaen. In 1900 werd te Menado vanwege de daar
bestaande sportclub .Vooruit" eene goed geslaagde tentoonstelling van vee, pluimgedierte en huisdieren gehouden. Over de
in de| Preancer Regentschappen en te Fort de Koek (Padangsche
Bovenlanden) plaats gehad hebbende paardententoonstellingen
zie blz. 12<> en 126.
Loterijen. In het tijdvak van 1 Juli 1900 t m uit. April 1901
werden toegestaan één groote geldloterij (van f 400 000), waarvan de winsten respectievelijk voor *jt e n 'Ai te bestemmen voor
de vereenigingen .Hulpfonds van den H. Vincentius a Paulo"
te Batavia en te Buitenzorg, benevens tien kleine geldloterijen
(elke van f 10 000), o. a. tot stijving der fondsen benoodigd
voor den bouw van 4 kerken (ten behoeve van de I'rotestantsche
gemeenten te Sumanap en Kediri en van de Koomsch-katholieke
gemeenten te Malaug en Madioen), zoomede voor het herstel
van 2 kerkgebouwen (teu behoeve van de Protestantsche gemeente te Kalatiga en der Evangelische gemeente te Batavia),
terwijl ook nog vergunning werd verleend om eene loterij van
roerende goederen te houden tot een bedrag van f 3100, waarvan de netto opbrengst zou strekken tot leniging van den nood
van ïransvaalsche Boerengezinnen. Of al deze loterijen tijdig
konden uitspelen, is slechts gemeld ten opzichte van de eerste,
waarvan de trekking op 15 April 1901 plaats had. Daar men
slechts 2 3 der loten had kunnen plaatsen, werden de prijzen
tot op 2/3 verminderd.
Wat de vóór 1 Juli 1900 toegestane geldloterijen betreft,
blijkt alleen dat van de 7 , waarvoor de vergunningen van
1898/1899 dagteekenden . doch waarvan, blijkens het vorig
verslag (blz. 178). de trekking was moeten worden uitgesteld,
6 in 1100 afliepen (die ad f 400 000 ten behoeve van het
Protestantsch weeshuis te Samarang en van de vereeniging
„Soerabaijasche ziekenverpleging", zoomede 5 kleine, elke tot
een bedrag van f 10 0C0 of daarbeneden), doch dat van eene
der in 18981899 toegestane kleine geldloterijen de vergunning
werd ingetrokken wegens het ongebruikt laten voorbijgaan van
den termijn, binnen welken de trekking moest plaats hebben.
Vermelding verdient nog het nieuw aangenomen beginsel om
voortaan elk jaar toe te staan één groote loterij van f500 000,
uitsluitend voor liefdadige «loeleindtn (groote loterij-aanvragen
met een niet-liefdadig doel komen eerstin aanmerking, wanneer
geen aanvragen om groote loterijen voor liefdadige doeleinden
aanhangig zijn) en , nadat de groote loterij uitgespeeld is , 10
kleine loterijen, elke van f 10 000, voor liefdadige en voor
andere doeleinden.
De Minisier van Koloniën,
T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK.

