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&EOBD&EBIED E I BEVOLKIM.
De jongste opgaven omtrent den omvang van het grondgebied ! bij Gouv. Bt. 20 Aug. 1904 n". 20 (Bybl. Ind. St. n°. 6071)
van Nederlandsch-Indië en het • zielental aldaar komen voor in vastgestelde model der door de hoofden van gewestelijk bestuur,
bijlage A , respectievelijk van het verslag van 1894 en van dat op grond van die opneming, in te dienen aantooningen van de
van 1902.
j beroepen, bedrijven en bedieningen, uitgeoefend door inlanders
De uitkomsten van de in 1905 gehouden opneming van het I en vreemde oosterlingen , onderging eene wijziging b\j Gouv.
zielental in Nederlandsch-Indië (vgl. K. V. 1905 , kol. 1/2) zullen Bt. 25 Oct. 1905 u". 45 (Bijbl. Ind. St. n'. 6361).
eerat in het verslag van 1907 kunnen worden opgenomen. Het

It.

OPPEKBEHEER.
dienst verleend (K. B. 25 Aug. 1905 n°. 46). Tot vice-president
van den Raad is daarop benoemd Jhr. O. VAN DER WIJCK , tot
dusver Regeeringscommissaris voor de decentralisatie (K. B. 29
Sept. 1905 n°. 48), die als zoodanig vervangen is door den heer
D. TOLLENAAR , tot dusver adjunct-inspecteur voor de laudelyke
inkomsten en verplichte diensten (Gouv. Bt. 13 Oct. 1905 n°. 6).

Aan den heer mr. Th. H. DK MEESTER, die bij K. B. 27 Juni
1905 n". 61 opnieuw tot vice-president van den Raad van Nederlandsch-IndÜ was benoemd (zie K. V. 1905, kol. 42), is, in
verband met, zijne benoeming tot Minister van Financiën (K. B.
14 Aug. 1905 u°. 46), met intrekking van dat besluit, niet
ingang vu» 15 Augustus 1905 eervol ontslag uit den Indischen
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Hoofdst. C , §8 l \ m 2.
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€.
IEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD.
§ 1.

BETREKKINGEN MET H E T BUITENLAND.

In J u n i 1905 gedoogde de politieke toestand in Oost-Azië,
dat de Nederlandsche scheepsinacht in de Indische w a t e r e u ,
welke tijdelijk was versterkt in verband niet de handhaving van
onze neutraliteit tijdens den Bussisch-Japanschen oorlog , weder
op de gewone sterkte kon worden teruggebracht. De in Februari
1904 vastgestelde bepalingen voor de inachtneming en handhaving van eene volkomen onzydigheid gedurende dien oorlog
(zie K. V. 1904 , kol. 3) zijn ingetrokken bij Gouv. Bt, 2 Nov.
1905 n°. 4.
Omtrent onze a a n r a k i n g e n met Serawak zie men § 12 en
omtrent die niet Portugeesch-Timor § 19 van dit hoofdstuk.
Het op 1 October 1904 met Portugal gesloten t r a c t a a t , tot
nadere regeling van de grenzen van liet wederzydseh gebied op
Tiinor (vgl. K. V. 1905 . kol. 3 ) , is goedgekeurd bij de wet van
30 Dec. 1905 (Ned. St. n°. 3 8 2 , Tnd. St. 1906 n°.' 194), doch
nog niet geratificeerd. zoodat met de tenuitvoerlegging nog
geen aanvang gemaakt kon worden.
Bij Ord. van 16 Üet. 1905 (Ind. St. n". 513) zijn politioneele
voorschriften vastgesteld voor vreemde oorlogsvaart uigen , welke

§ 2.

zijn binnengeloopeii of ten anker gekomen op de reeden of in
de zeegaten, havens en rivieren van Nederlandsch-Indië.
Bij gouvernements-circulaire van 24 Mei 1905 (Bijbl. Ind. St.
n". Ö273) is aan de hoofden van gewestelijk bestuur verzocht
op schepen onder vreemde vlag geen onderzoek naar overtredingen te doen instellen , zonder vooraf den consulairen vertegenwoordiger van de n a t i e , waartoe het schip behoort, van het
voornemen daartoe kennis gegeven te hebben , en w e l , indien
mogelijk, zóó tijdig, dat de consul in de gelegenheid zij om
het onderzoek bh' te wonen.
Het K. B. van 29 Juli 1905. waarbij de overeenkomst is
bekrachtigd , neergelegd in de by de wet van 7 J u n i 1905
(Ned. St, u°. 2 0 2 , Ind. St. n \ 491 (goedgekeurde briefwisseling ,
strekkende om geen uitvoering te geven aan een gedeelte van
het tusschen Nederland en Duitschland gesloten kabelverdrag
van 24 Juli 1901 (zie K. V. 1905, kol. 200), is in Nederlandsch-Indië afgekondigd bij Ind. St. 190) n°. 186.
In April 1906 maakte Z. D. H. P r i n s HENDRIK X X X I I van B e u n .
een bloedverwant van H. M. de K o n i n g i n . eene reis over Java.

J A V A EN MADOERA.

Op politiek en godsdienstig gebied hadden in 1905 geen ge- waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken. Ten einde
beurtenissen van bijzonder belang plaats. Alleen valt te ver- een behoorlijk overzicht van het geldelijk beheer van het sultanaat
melden , dat in de afdeeling Buitenzorg (Batavia) zekere Mian , te verkrijgen , is door den resident, in overleg met het zelfbcdie zich als „heerscher der Soendalanden" had opgeworpen, met s t u u r , eene begrooting van inkomsten en uitgaven voor het
een tiental aanhangers , werd gearresteerd. Nadat gebleken was . loopende jaar vastgesteld , w e l k e , hoewel slechts eene eerste
dat zijne geestvermogens g e k r e n k t w a r e n , is hij ter verpleging proeve in deze richting zijnde , reeds het groote voordeel b i e d t ,
in een krankzinnigengesticht opgenomen. Iu de afdeeling Djem- dat zij een vry duidelijk beeld van den financieelen toestand
ber (Besoeki) werd in J u n i 1906 een begin van ongeregeldheden van het sultanaat geeft. Ten slotte i s . op initiatief van den
veroorzaakt door een aan godsdienstwaanzin lijdenden goeroe, r e s i d e n t , voor de bespreking van verschillende bestuursbelangen.
die een zijner leerlingen had doen doodeu.
een rijksraad ingesteld , waarin de Europeesche bestuursambtcHet aantal bedevaartgangers was in de meeste gewesten naren en eenige door den sultan aangewezen grooten , onder
belangrijk grooter dan in 1904, hetgeen waarschijnlijk moet wie de kroonprins en de ryksbestierder, zitting hebben.
worden toegeschreven aan de gunstige uitkomsten van den
Ingevolge de door den s u l t a n , met ingang van 1 Mei 1905.
landbouw.
ingevoerde nieuwe administratieve indeeling van zijn gebied in
Onder de Hindoesche bevolking van den Tengger (Pasoeroean) de afdeelingen Koeion Progo en Goenoeng Kidoel, is uit het
valt meer en meer eene neiging waar te nemen om tot den si titansgebied in Koelon Progo één regentschap gevormd — onder
Islam over te gaan ; verschillende Mohammedaanso.he gebruiken , een te Pengasih gevestigden regent — , verdeeld in de 4 disbetrekking hebbende op het huwelijk . de echtscheiding en het tricten Pengasih . Sentoio, Nanggoelan en K a l i b a w a n g , onder
erfrecht. zyn reeds door haar overgenomen.
districtshoofden (pandji's). die rechtstreeks ondergeschikt zyn
De verhouding tot de Javaansche hoven was gunstig. In aan den r e g e n t , welke districten weder onderverdeeld zijn in
Djokjakarta werden geleidelijk verschillende gewichtige her- onderdistricten, waarvan er 4 onmiddellijk door de pandji's van
vormingen op bestuurs- en financieel gebied ingevoerd. N a d a t de gelijknamige districten en de overige door aan die hoofden
reeds in den loop van de twee voorafgegane jaren de persoon- ondergeschikte mantri's bestuurd worden. H e t regentschap Goelijke diensten ten behoeve van den sultan en van bijzondere noeng Kidoel is eveneens verdeeld in 4 districten onder pandji's :
personen (zie K. V. J 9 0 5 , kol. 7 ) , zoomede de verplichte diensten W a n a s a r i , Plajen , Semanoe en P r e n g g o e k , met eene ondervoor het bezetten van rijkswachthuizeu en voor het verrichten verdeeling in onderdistricten onder mantri's , met uitzondering
van nachtelijke ronde- en patrouillediensteu , vervangen waren van een drietal ( W a n a s a r i , Plajen en S e m a n o e ) , welke ondoor eene hoofdelijke b e l a s t i n g , is in het verslagjaar een der- middellijk onder de betrokken pandji's staan.
gelijke maatregel genomen ten opzichte van de verplichte diensten
Door den raad van bestuur, belast met het beheer van de
voor het a a n l e g g e n , herstellen en onderhouden van de rijks- Pakoe Alaman (zie K. V. 1904, kol. 5 ) , werden nieuwe reg<wegen in de regentschappen B a n t o e l , Sleman en Kalasan. lingen getroffen met betrekking tot de administratieve indeeling.
Voorts is bepaald . dat het technisch toezicht op de openbare het inlandsen b e s t u u r , het rechtswezen , de openbare werken ,
werken in het s u l t a n a a t , op door het hoofd van gewestelijk den eeredienst en het financiewezen. De hervormingen op laatstbestuur vast te stellen voorwaarden, kan worden opgedragen bedoeld gebied (o. a. door invoering van eene begrooting en
aan den aldaar bescheiden eerstaanwezenden ambtenaar van den eene b o e k h o u d i n g , eenigszins overeenkomende met d i e , welke

Hoofdst. C , §§ 2 en 3.

voor ' s t a n d s kassen in gebruik is) hebben reeds ten gevolge
g e h a d , dat niet alleen het restant van de van 1806 dateerende
schuld aan het Gouvernement in Juli 1905 geheel kon worden
afbetaald , maar t e v e n s , dat er by het einde van dat jaar een
niet onbelangrijk kassaldo aanwezig w a s , zoodat het Pakoe
Alamsche huis zijne in jaren niet gekende financieelo onafhankeln'kheid heeft herkregen. Voorts is een begin gemaakt met
eene betere wy'ze van aanslag en i n n i n g , zoomede met eene
vermindering van den druk der belastingen, is ten aanzien
van het opschuren van padi ter verstrekking op crediet eene
voorziening getroffen en zy'n op de begrooting gelden beschikbaar gesteld voor de oprichting van eene voorschottenbank voor
inlandsche ambtenaren en beambten. Eene nieuwe regeling van
de gemeente- en heerendiensten is in voorbereiding.
De staat der financiën van prins Mangkoe Negoro bleef zeer
gunstig. De door den soesoehoenan en het hoofd der Mangkoe
Negaran gesloten overeenkomst tot ruiling van de wederzydsche
enclaves in hun gebied (zie K. V. 1902, kol. 5/6) is goedgekeurd bij Gouv. Bt. 7 Aug. 1905 n°. 22.
In de vacature van regent van Djapara (zie K. V. 1905 , kol. 7)
is in September 1905 voorzien door de benoeming tot die bet rekking van den regent van Ngawi (Madioen), die aldaar vervangen is door den tweeden zoon van den overleden regent vau
Djapara, tot dusver wedono van Bandjaran. De in April 1905,
wegens het plegen van onrechtmatige handelingen , niet-eervol
uit 's lands dienst ontslagen regent van Poerwokerto (Banjoemas),
die geen volwassen zoons h a d , is in Augustus 1905 vervangen
door een halven broeder van zijn v a d e r , te voren wedono van
Karangkobar. De paugeran-regent van Bangkalan (Madoera) is ,
op verzoek, wegens ouderdomsgebreken, gepensionneerd en opgevolgd door zijn oudsten wettigen zoon, den wedono van
Bangkalan. I n de vacature van regent van Poerworedjo., outstaan door het overlijden van den titularis in Maart 1906, is
nog niet voorzien.
Aan een aantal inlandsche ambtenaren werden onderscheidingen toegekend. Daarentegen moesten er eeuige, wegens plichtverzuim of ongeoorloofde handelingen , uit den dienst verwijderd
of gerechtelijk vervolgd worden.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen
niet zeer bevredigend *). In de residentiën Madoera , Pasoeroean,
Besoeki, Soerabaja, Semarang en Batavia kwamen respectievelyk 2 0 0 , 7 6 , 7 0 , 5 4 , 53 en 30 gevallen van moord en doodslag voor, terwijl in R e m b a n g het a a n t a l , met inbegrip van dat
der zware verwondingen, 232 bedroeg. Het aantal ketjoepartijen
bedroeg 209 (in 10 gewesten), tegen 98 (in 8 gewesten) in
1904; in Soerakarta alleen hadden er 153 p l a a t s , tegen 52 in
in het voorafgegane jaar. H e t steeds talrijker en driester optreden van roovers in Soerakarta moet worden toegeschreven aan
de zwakke en slecht georganiseerde inlandsche p o l i t i e , die dikwijls niet by machte is om het vereischte bewijsmateriaal te
verzamelen ten einde de schuldigen te kunnen straffen. Eenig
heil wordt verwacht van de oprichting van zoogenaamde loenhuizen , waarin te slechter naam en faam staande s u j e t t e n , zoo
noodig, eenigeu tijd worden geïnterneerd om h u n het deelnemen aan ketjoepartijen te beletten.
I n de residentie Batavia bedroeg het aantal rampokpartijen
7 3 , tegen 56 in 1904 en 122 in 1903. Roof op den publieken
weg werd op Java en Madoera 69 maal gepleegd (waarvan 30
gevallen in Rembang en 22 in Soerakarta), tegen 41 maal in
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1904. Veediefstallen bleven in het meerendeel der gewesteu zeer
talrijk. Rietbranden kwamen in de meeste suiker produceerende
streken voor, het menigvuldigst in Madioen (112), Kediri (300)
en Besoeki (228); uit laatstgenoemd gewest werden boveudien
70 schuurbranden en uit Pasoeroean 457 schuur- en rietbranden
gemeld.
De gezondheidstoestand was over het algemeen g u n s t i g , behalve in de districten Sepoelo , Arosbaja en Ketapang der afdeelingen Bangkalan en Sampang van de residentie M a d o e r a ,
waar in J a n u a r i 1906 eene ernstige koortsepidemie u i t b r a k ,
die een groot aantal inlanders ten grave sleepte. Van regeeriugswege werden maatregelen genomen om de ziekte te beteugelen , zoowel door het zenden van geneesheeren naar de geteisterde streken als door het kosteloos verstrekken van k i n i n e ,
met het g e v o l g , dat de ziekte in J u n i reeds sterk verminderd
was. Ook onder de bevolking van het particuliere land Pasiliau
(afd. T a n g e r a n g , rei. Batavia) heerschten in Maart 1906 in
belangrijke mate koortsen, die geneeskundige hulp van gouvernementswege noodig maakten.
De voornaamste onder den veestapel voorgekomen ziekten, die
echter nergens een epjzoötisch karakter droegen, waren kwade
droes, surra, mond- en klauwzeer en septichaemia haemorrhagica.
De rijstoogst viel over het algemeen gunstig uit. Slechts in
enkele gewesten (Cheribon, Pekalongan, Semarang. Rembang.
Madoera en Madioen) mislukte een gedeelte van het gewas,
'tengevolge van overstroomingen, ziekten of plagen.
De koffiecultuur leverde geen goede resultaten op, doch de
uitkomsten van de suiker- en tabakscultuur waren daarentegen
zeer bevredigend.
Emigratie naar de buitenbezittingen had, als altijd, plaats,
terwijl ook weder eenige transporten inlanders naar streken
buiten Nederlaiidsch-Indië vertrokken (zie hoofdst. J , afd. I, § 6 ) .
Het zielental in de Javaansche nederzettingen in Zuid-Soekapoera
(Preauger Regentschappen) verminderde opnieuw. De emigratie
van Javanen naar Zuid-Besoeki nam toe.
De vanwege de in 1902 in het leven geroepen hoofdcommissie
voor het welvaartsonderzoek ingestelde gewestelijke onderzoekingen (vgl. K. V. 1905, kol. 6/7) liepen in 1905 ten einde.
De resultaten van die onderzoekingen en de daaruit voortgevloeide voorstellen der hoofdcommissie, voor zooveel zij de
pluimveeteelt, de vischteelt en de visscherij betreffen, zy'n ter
landsdrukkerij te Batavia gedrukt en, zoowel in Indië als hier
te lande, voor het publiek verkrijgbaar gesteld. I n bewerking
voor den druk zijn thans nog de onderzoekingen en voorstellen
betreffende veeteelt 2 ) , vervoerwezen, handel en nijverheid .
landbouw, recht en politie, irrigatie en oeconomie van de desa.
In J a n u a r i 1906 h a d d e n , tengevolge van zwaren regenval,
belangrijke overstroom in gen plaats in Semarang, Pekalongan
en Madoera, waardoor een gedeelte van het te velde staand
gewas werd vernield en huizen, wegen en bruggen werden bescliadigd. I n het eerstgenoemde gewest moest dientengevolge
overgegaan worden tot het verstrekken van voedsel en huisvesting aan de bevolking en het verleenen van geldelyken steun.
De vulkaan Merapi, op de grens van Kedoe, Djok.jakarta en
Soerakarta, vertoonde nog steeds verhoogde werking.

A Ï J E H EN ONDERHOORIGHEDEN.

Uit de tot de afdeeling Groot-Atjèh behoorende onderafdeelingen Seulimeum en Indrapoeri, die tot dusver afzonderlijk
bestuurd w e r d e n , is in J a n u a r i 1905 de nieuwe onderafdeeling
X X I I Moekims gevormd. Zy wordt bestuurd door een officier
') B(j Gouv. Bt. 15 Maart 1906 n°. 8 is aan mr. W. BOEKHOUDT, voorzitter van de landraden te Serang c. a., opgedragen een onderzoek in te
stellen naar de maatregelen , welke louden kunnen worden genomen om te
geraken tot verbetering van den veiligheidstoestand op Java en Madoera.

der l a n d m a c h t , die den titel voert van civiel gezaghebber en
zijne standplaats heeft te Seulimeum. Te gelijker tijd is de
civiele gezaghebber van de onderafdeeliug Moekim V I I , d i e ,
ingevolge de bij Ind. St. 1899 n°. 259 vastgestelde administratieve indeeling van het gouvernement Atjèh en onderlioorighedeu ,
>) Onlangs is ook het overzicht van de gewestelijke onder/.oekingen betreffende dit onderwerp van de pers gekomen.
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..oolang in het Pölém-gebied het inlandsen bestuur nog niet zich noemende opvolger van wijlen Teungkoe di Tjót Pliëng,
afdoende zou y.yn geregeld , ondergeschikt zou blyven aan den
Teungkoe Tji' Köbat, Teungkoe di Benren'eh, Habib Teupin
assistent-resident der Onderhoorigheden van A t j è h , onder de ! W a n of Habib Itam en Teungkoe di Lam Goet, allen in
bevelen gesteld van den assistent-resident van Groot-Atjèh. Het l'idië en van wit! de laatste twee afkomstig zijn uit Grootligt in de bedoeling genoemde onderafdeeling, na het gereed- Atjèh ( X X V I Moekims), de nieuwe Teungkoe Tji' Awé Geutah
komen van de tram verbinding over het watersehcidingsheuve]- (Teungkoe Aidroes), dit; reeds geregistreerd was, Teungkoe di
land tusschen de X X I I Moekims en P i d i ë . te voegen bij de 1'aja Bakong en zyn schoonzoon Teungkoe Mata Ie of Teungkoe
di B a r a t , Habib Ata en Teungkoe Rajeu' in Lbo' Seumawè .
onderafdeeling XXII Moekims.
I n Februari 1905 zyn de moekims Boeëng T j a l a , Lunpoïh en Teungkoe P i d i ë , Teungkoe Poetië' en Teungkoe Padang Si
Oe en Tjöt Rauw van de IV Moekims Ateuë der onderafdeeling Alèt in Meulaboh. Van de landschapshoofden en hunne familieXXVI Moekims rereenigd tot één moekim, waardoor de oor* leden zijn thans nog vijandig de keudjroeën van Troeséb , een
/.ooii van den keudjroeën van Aron , T. Pölém Daloeëng, famiipronkelnke toestand in dit gebied ia hersteld.
H e t gebied der Gajö- en Alas-landen werd in April/Mei 1905 lielid der oelèëbalangs van P i d i ë , T. Ma' Ali, oelèëbalang van
voorloopig gesplitst in drie doelen, namelijk Meerstreek en Tangsé , Keud.jroeëti Oebét van Tangsé en T. Radja Itam , oelèëDöröt-gebied, Gajö Loeös en Serbödjadi en Alas-landen, elk balang van Boelöh B e u r e u g a n g , die zich reeds onderworpen
hadden doch weder afgevallen zijn ; verder Panglima P r a n g Bén,
onder bestuur van een officier der l a n d m a c h t , met den titel van
niviel g e z a g h e b b e r , respectievelijk met standplaats Takéngön , die recht heeft op het oelèëbalangschap van Gloempang D o e a ,
Rékét D e k a t en Bambél (later Tjanè Keretö). Sedert (December de oelèëbalang van Blang Pidië T. Bén M a h m o e t , de keudjroeën
1905) i s , in afwachting van de vorming eener afdeeling Gajö- van G o e m è , Keudjroeën Leupoeë van G e u m p a n g , T. Ma' Oen
en Alas-landen , als tijdelijke m a a t r e g e l , een assistent-resident Tji' Geumpang en T. Bén Lhö' Goetji.
geplaatst aan het hoofd van het bewuste gebied , waarbij , met
Hoewel ook gedurende 1905 de politieke toestand in de Onderingang van 1 J a n u a r i 1906 (Ind. St. 1905 n°. 449), ook gevoegd hoorigheden verbeterde , kan uit het betrekkelijk groot aantal
is de van de residentie Tapanoeli afgescheiden onderafdeeling nog vijandige geestelijke en adat-hoofden worden afgeleid, dat
Singkel (zie K. V. 1905, kol. 3 7 ) , welke reeds in April tevoren eene volkomen pacificatie zoo spoedig nog niet zal worden bereikt.
onder het bestuur gesteld was van een officier der l a n d m a c h t ,
I n Pidië en Meureudoe kwamen zoowel tram- en bivakbemet den titel van civiel gezaghebber, wien in J u l i 1905 Rön- schietingen als vernielingen — doch op kleine schaal — van de
d è n g aan de Boven-Simpaug Kiri tot standplaats was aangewezen. telephoonlyn en de trambaan nog voor , terwijl onze patrouilles
nog meermalen in het gebergte van Keumala en Tirö werden
De politieke toestand in de afdeeling Groot-Atjèh was zeer beschoten. Ook trachtten de vijandige benden schrik en ontg u n s t i g ; bewegingen op godsdienstig gebied kwamen niet voor. steltenis te weeg te brengen onder de goedgezinde bevolking,
Orde en rust lieten weinig te wenschen over, behalve in het door moord te plegen op h e n , die het Gouvernement eenigen
gebergte van de Zuidelijke Nederzettingen der X X V Moekims gewichtigen dienst bewezen hadden , en brand te stichten in de
en van de bovenstreken der X X I I M o e k i m s , zoomede in de woningen dezer lieden. Elf kamponghoofden kwamen op deze
onderafdeeling V I I Moekims ( P i d i ë ) , waar nog kwaadwilligen wy'ze om het leven. H e t mocht aan onze patrouilles alleen door
zeer actief en met beleid optreden gelukken aanraking met gerondzwerven.
H e t eenige nog in verzet gebleven adat-hoofd, de wettige wapende benden te verkrijgen. Enkele malen kwam het v o o r ,
oelèëbalang der V I I Moekims B a ' é t , T. Ali (vgl. K. V. 1905, dat de bevolking zich daadwerkelijk tegen door beuden gepleegd
kol. 9), heeft zich den U d e n November 1905 te Takéngön in geweld verzette, doch veelal maakten zy en de hoofden n o g
het Meergebied (Gajö-landen) bij den civielen gezaghebber ge- gemeene zaak met den v y a n d , waarom herhaaldelijk boeten
meld, met twee zoons van wijlen T. Oema'. Kort tevoren waren moesten worden opgelegd.
in Boven-Meulaböh gearresteerd de weduwe van laatstgenoemd
In de onderafdeeling Lhö' Seumawè bleef de politieke toestand
bendehoofd, Tjoet Nja' Dén, en haar neef T. Nana, de zoon van de landschappen Peusangan en Keureutöë , zoomede in minvan wylen haar broeder T. Rajeu' N a n t a (vgl. K. V. 1905, kol. 11), dere mate die van Gloempang Doea en Boelöh B e u r e u g a n g ,
waardoor de laatste overblijfselen van den geheel verbrokkelden o n g u n s t i g , tengevolge van de dubbelzinnige houding van een
a a n h a n g van T. Oema' in onze macht kwamen. Den 13den Augustus der waarnemende bestuurders van eerstgenoemd l a n d s c h a p .
had zich ook Teungkoe di Lam Oe, de laatste der uitgeweken Teungkoe Mahradja Djeumpa , het heulen met de partij van het
oelama's van de X X I I Moekims, onderworpen.
verzet door enkele ondergeschikte hoofden van Peusangan . zooH e t hoofd van het voormalig sultansgeslacht, Toeaukoe mede het stoken van de familieleden van het 'geestelijk hoofd
Moehamat Dawöt, blyft door misbruik van opium volmaakt Teungkoe Tji' Awé Geutah. I n Keureutöë houden de Teuugkoe's
onbekwaam voor eenigen nuttigen arbeid. Op de onbeduidend- di P a j a Baköng en Mata Ië het land in o n r u s t , terwijl
heid van de overige leden van zijn geslacht maakt alleen Gloempang Doea en Boelöh Beureugang nog niet te vertrouwen zyn door de rondzwervingen van Panglima P r a n g Bén
Toeankoe Mahmoet eene loffelijke uitzondering.
De onderwerping van Panglima Pölém heeft nog niet tot en Teungkoe Radja Itam. Vier malen werden onze patroulles
r u s t en veiligheid in het geheele gebied der sagi van de X X I I in Peusangan en éénmaal in Keureutöë door benden met het
Moekims geleid. Slechts gaandeweg kan hierin verbetering blanke wapen aangevallen, waarby wij verliezen leden e» vele
komen, naarmate het sagihoofd het juiste begrip van zijne tegen- wapens verloren gingen. Teungkoe Mahradja Djeumpa en
woordige positie k r y g t en onze inzichten, welke ten aanzien Teungkoe Peureudan van Gloempang Doea moesten gearresteerd
van de volksbelangen zoozeer verschillen van die van het vroegere worden , omdat zy de vijandelijke benden daadwerkelijk steuud e n , terwy'1 de bendehoofden P a n g B ö d i m a n , Oelèëbalang
onbeduidende sultanaat, tot de zijne maakt.
I n de afdeeling Onderhoorigheden bleven nog godsdienst- Keudjroeën (vgl. K. V. 1905, kol. 28) en Teungkoe Tji' Awé '
ijveraars uit verschillende landschappen trachten zich gezamenlijk Geutah onschadelijk gemaakt werden. De vervanger van laatsttegen ons gezag te verzetten. H u n werd echter een zware slag genoemde is in het verzet blijven volharden , doch de vervanger
toegebracht, toen Teungkoe di Tjöt Pliëng (vgl. K. V. 1905, van Oelèëbalang Keudjroeën, Keudjroeën Bén van Djoeli Toekol. 10) in Juli 1905 aan een zijriviertje van de Boven-Tirö- nöng , meldde zich een paar dagen n a de arrestatie van Teungkoe
rivier /neuvelde, en kort daarop het voornaamste geestelijk hoofd Mahradja Djeumpa aan. Hy werd e c h t e r , toen hy kort daarop
van Samalanga en Meureudoe, Teungkoe di Aloeë Keutapang, eene poging deed om uit de gevangenis te o n t v l u c h t e n , neeren zijn zoon, Teungkoe Hadji Haman, aan den bovenloop der geschoten.
Meureudoe-rivier gedood werden. In J a n u a r i 1906 sneuvelde ook
In Samalanga ging alj^ês naar wensch, vooral na het sneuvelen
Teungkoe Tji' Awé Geutah (Peusangan) en in Maart d. a. v. van Teungkoe di Aloeë K e u t a p a n g en nadat Teungkoe Sjah
Teungkoe Tjitjiëm (Pidië). Bovendien kwamen verschillende Kobat en Teungkoe Oebét van Samalanga Toenöng ') in arrest
minder bekende liabibs en t e u u g k o e ' s ' t e vallen, terwijl er ook waren gesteld. T. P a n g Sawang, in wiens koeta vele geweren
een aantal in den loop van het verslagjaar in onderwerping en munitie werden achterhaald, werd, bij wijze van politieken
kwamen of gevangen genomen werden, ouder wie Teungkoe di maatregel, uit het gewest verwijderd (vgl. K. V. 1905, kol. 29).
Oedjöng Plinta van Boebön, de Teuugkoe's di Lajoeëng, Baha,
In de onderafdeelingen ter Oostkust bleef de toestand gunstig,
Samalanga, Aboe Baka en Lot Boë van Seunagan, de geheele
hoewel zich eenige gevallen van roof voordeden, gepleegd door
habib-familie van Seuneu'aiu, en Habib Badaj van Tjoembö'.
De voornaamste nog overgebleven onruststokers zyn Teungkoe
') Teungkoe Oebét werd later vrijgelaten, doch in Maart 1'J06 is h||,
Tji'Ma'èt T i r ö , Teungkoe di Boeket, Teungkoe di R e u b è ë ,
wegens famiiiequaeaties, weder tegen ons in verzet gekomen.
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benden uit de Keureutöë-streek. T. Oesèn Oclèë Gadjah, waarneniend oelè«:l>iil:inj/ van Hoegéng en Bagö' (vgl. K. V. 19U5,
kol. 11) werd, wegens verstoring van de openbare orde, door
d e inheemsche rechtbank tot wegzending naar een oord van
ballingschap veroordeeld.
Ter Westkust van Atjèh kwam in den politieken toestand
van de onderafdeeling l'oelö Raja aanvankelijk weinig verandering. De moeielijk bereikbare, woeste bovenstreken van
het landschap Teimóni en de daaraan grenzende landschappen
Tangsé en Geumpang der Kawaj X I I bleven eene veilige scnuilplaats bieden voor uitgewekenen, zoowel uit die streken zelf,
als uit Pidië. Eenmaal zelfs waagde men met succes een klewangiianval op eene patrouille in Beneden-Teunöm. In de tweede
helft van 1905 verbeterde de toestand echter belangrijk, daar
verschillende bendehoofden zich bij het bestuur moesten komen
melden, omdat h u n verbluf op de ladangs aan de Boven-Teunóm
door de groote activiteit onzer troepen onhoudbaar werd gemaakt. De geheele onderafdeeling werd ontwapend.
I n Meulaböh hadden gedurende het tweede kwartaal 1905 onze
patrouilles enkele aanvallen met het blanke wapen te verduren,
die ons verliezen kostten, doch het tweede semester bracht eene
verandering ten goede door het consequent en met meer kracht
optreden tegen de vijandige elementen en door de in onderwerping gekomen hoofden onverbiddelijk in arrest te stellen,
totdat z;j voldaan hadden aan den gestelden eisch van inlevering
van al h u n n e vuurwapens. Een schijnbaar goedgezind hoofd,
T . Rajeu' Boebön, moest, wegens het heulen met den vijand,
gearresteerd worden, hetgeen de onderwerping van een aantal
andere hoofden ten gevolge had. Alleen in Boven-Tripa bleef
de toestand slecht; de geheele bevolking week uit naar de
Gajö-landen.
In de onderafdeeling Tapa' Toean was de politieke toestand
g u n s t i g , behalve in het zuidelijk gedeelte, waar zich in het
gebergte een bende verzameld had, door welke eene patrouille,
onder den lste-luitenant der infanterie J . J . DONNKR, ZOO goed als
vernietigd werd. Door de onmiddellijk uitgezonden marechaussee
van Groot-Atjèh en eene andere patrouille van Tapa' Toean
werd de bende onschadelijk gemaakt en werden de door haar
buitgemaakte geweren grootendeels heroverd, waardoor op het
«inde van het verslagjaar de rust en orde in het zuiden nagenoeg
hersteld waren.
In de Gajö- en Alas-landen en de onderafdeeling Singkel was
d e politieke toestaud over het algemeen tamelijk gunstig. H e t
Meergebied en de Döröt-streek werden nu en dan verontrust
door de bende van Teungkoe di Paja Baköng en Teungkoe
Mata fë uit Keureutöë, bh' welke zich niet goedgezinde Gajö's
aansloten. De bevolking van den zuidelijken meeroever zond in
d e laatste maanden trouw bericht van de komst der bende. I n
d e Döröt-streek is de bevolking nog niet tot onderwerping geneigd en vlucht zij nog uit hare kampongs bh' de nadering
van onze patrouilles, hetgeen te wijten is aan de omstandigheid,
d a t de kedjoerön van Linggö zich nog niet heeft onderworpen.
I n Serbödjadi en de Gajö Loeös blijft een deel der bevolking
van de Pasér- en Padang-valleien nog bij herhaling blijk geven
van hare vijandige gezindheid door aanvallen met het blanke
wapen en door beschietingen van onze patrouilles.
De registratie van de bevolking der Gajö- en Alas-landen,
met uitzondering van die van eenige streken in het Meer- en
Döröt-gebied, werd in 1905 beëindigd. Zij ondervond in BovenSingkel niet de minste tegenkanting, in de Alas-landen ging
7.ij vrij geregeld en was slechts een klein getal lieden onwillig;
in de Gajö Loeös weken aanvankelijk velen uit, om zich aan
d e registratie te onttrekken, doch gaandeweg keerden zij terug.
Door het brengen van eene wijziging in de troependislocatie
e n de opheffing van enkele niet meer noodige bivaks kon de
militaire bezetting van de Onderhoorigheden verminderd worden
met het 12de bataljon infanterie, dat in October en November
1905 naar J a v a terugkeerde. De verplaatsing van de troepen
geschiedde zoodanig, dat het vertrek van dit bataljon geen inyloed had op den patrouillegaug in het kustgebied.
H e t aanleggen van wegen en het bouwen van permanente
b r u g g e n , zoowel van ijzer als van hout met steenen landhoofd e n , werden in 1905 krachtig voortgezet. De groote weg van
d e Noordkust naar de Gajö-landen is zoo goed als gereed tot
a a n de grens van Peusangan , terwh'1 de Gajö's dien weg reeds
hebben tot stand gebracht van het meer af tot op de hellingen
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 . B i j l a g e n . 1906—1907.
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van den Boer ni Poopandji. Tracés zijn gemeten voor v e r b i u dingswegen van Trocinon niet onze vestiging te R ö n d ó n g en van
bier door bet Pak Pak-gebied naar Laö Baleng i n h e t K a r a u - g e b i e d ,
van waar eene verbinding moet worden gemaakt met onzen
bestuurszetel in de Alas-landen en met Deli. Ook werd een tracé
uitgezet tnsschen de Alas-landen en de Gajö Loeös en tusschen
laatstgenoemde landstreek en Langsa Toenöng ter Oostkust.
Met betrekking tot den aanleg en de exploitatie van den stoomtramweg in Atjèh zij verwezen naar hoofdstuk D , $ 1, en hoofdstuk L , afd. I I , § 1.
I)c petroleamJindaatrie in Peureula' en Peudawa Rajeu' bleef
gunstige resultaten afwerpen. De exploratie van nieuwe terreinen
leverde echter minder bevredigende uitkomsten op. In Soengöë
Raja hadden geologische onderzoekingen plaats voor r e k e n i n g
van de Deli-Atjèh-Handelniaatschappij, terwijl de P e r l a k - P e t r o leuuiinaatschappij besloten heeft het reeds opgegeven onderzoek
voort te zetten op hare terreinen aan den rechteroever der
Peureula'-rivier.
H e t van gouvernementswege ingesteld onderzoek naar de
aanwezigheid van goud aan de Boven-Wöjla is, met het oog
op de onbevredigende resultaten, einde Mei 1905 gestaakt.
De geheele kuststrook ter Oostkust is uitgegeven of a a n g e vraagd voor den aankap van zeebout, terwijl ook enkele a a n vragen voor den aankap van timmerhout bn' het bestuur o n t vangen werden. Het grootste deel dezer terreinen is in handen
van de Deli-Atjèh-Handelmaatschappij (voorheen firma NOLTE en
HAAS) te Medan, terwijl een enkel terrrein wordt geëxploiteerd
door de eveneens aldaar gevestigde firma GUNTZEL en SOHUMACHER.
Ook ongeveer de geheele noordkust van het eiland Siineuloe is
of zal worden uitgegeven aan houtcontractanten. Uit de Sinabangbaai wordt reeds vru' veel goed timmerhout uitgevoerd.
Door de hoofden wordt hoe langer hoe meer het n u t van het
schoolonderwu's ingezien. De meesten zenden hunne z o n e n ,
zoodra zn' den vereischten leeftyd hebben bereikt, ter schole.
Door het bestuur wordt dit streven krachtig gesteund door
uitbreiding van het aantal scholen. Verschillende hoofden gaven
den wensch te kennen om hunne zonen te doen opleiden tot
inlandsch arts of aan de hoofdenschool te F o r t de Koek, doch
niet altijd was gelegenheid om aan hun wensch te voldoen,
zoowel wegens plaatsgebrek als door gebrek aan fondsen h u n n e r zh'ds, zoodat velen zich moesten tevreden stellen met het bezoek
van de inlandsche scholen op de gewestelyke en onderafdeelingshoofdplaatsen.
De veiligheid van personen en goederen liet in de afdeeling
Groot-Atjèh weinig te wenschen over. Onder de inheemsche
bevolking kwamen zware misdrijven als moord, doodslag, diefstal
en brandstichting nagenoeg niet voor. I n de Onderhoorigheden,
met uitzondering van de o n d e r a f d e l i n g e n ter Oostkust, zoomede
in de Gajö- en Alaslanden, was de toestand, hoewel er verbetering viel te bespeuren, uit den aard der zaak niet zoo
gunstig.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig. I n
de zuidelijke nederzettingen der X X V Moekims kwamen nog
gevallen van pokken met doodelijken afloop Voor (vgl. K. V. 1905,
kol. 19), evenals in de onderafdeelingen Idi en Tapa' Toean,
terwh'1 in Singkel verscheidene lieden stierven aan büikziekten
en koortsen. Onder de Chineesche koelies, werkzaam bij den
aanleg van de stoomtram baan op het traject .Seulimeum-Keudè
Breuëh kwamen in het eerste halfjaar vele sterfgevallen voor,
vermoedelijk een gevolg van slecht drinkwater. In verband
hiermede werden de koelies, instede van te Aloeë Tapa, te
P a d a n g Tidji gelegerd, waarna de gezondheidstoestand a a n merkeiy'k verbeterde. I n de afdeeling Gr<>ot-Atjèh, waar de bevolking, in tegenstelling met die in de Onderhoorigheden en in
de Gajö-landen. niets deed voor de afzondering van lepralijders,
werd van bestuurswege het noodige verricht voor de oprichting
van leprakoloniën. Voorts werd van overheidswege veel gedaan
om de geneeskundige behandeling van de bevolking door de
militaire geneesheereii ingang te doen vinden, welke pogingen
vooral in de X X V I Moekims met veel succes werden bekroond,
terwijl de noodige stappen zijn gedaan voor de oprichting van
civiele ziekengestichten te Koeta Radja en op enkele plaatsen
in de Onderhoorigheden.
5. N e d . - I n d i ë .
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bedroegen f834 760 in 1905, tegen'f 472 000 in 1904 en f357 830
in 1903, welke uitkomst hoofdzakelijk moet worden toegeschreven
aan de vermeerdering van den uitvoer van peper, pinang en
copra, van welke artikelen nog het grootste gedeelte naar Pinang
werd geëxporteerd.
In de onderafdeeling Idi ging de handel oogenschijnlijk
achteruit, hetgeen te wijten is aan het toenemend gebruik van
den tramweg tusschen Idi en Lho' .Seumawè, zoodat de vooruitgang van laatstgenoemde haven teu koste van eerstgenoemde
plaats vindt. De totaal invoer bedroeg in 1903 f' 671499, in
1904 f 590 630 en in 1905 f 566 996, en de uitvoer respectievelijk f 452 715, f 565 894 en f 302 684.
In de onderafdeeling Bajeuën steeg het invoercy'fer aanmerkelijk, hetgeen voornamelijk op rekening moet worden gebracht van de tijdelijke aanwezigheid van een groot aantal
Chineezen ten behoeve van den tramaanleg. Van buiten het
De algeineene '[toestand van den handel was gedurende 1905 tolgebied werd in-gevoerd in 1903 f 338322, in 1904 f 464 232
bevredigend, ondanks den nadeeligen invloed van de ongekend en in 1905 f 720 345, en van binnen het tolgebied in 1904
hooge zilverpryzen en daarmede gepaard gaande hooge dollar- f 241 608 en in 1905 f 265 950. De uitvoer liep echter terugkoersen. Wel was het bestuur er op bedacht, door gepaste middelen van f 457 722 in 1904 tot f 413 972 in 1905, hetgeen alleen te
het vreemde betaalmiddel zooveel mogelijk buiten te sluiten, doch wijten is aan den minder goeden peperoogst, welke ongeveer
niettemin bleef een groot bedrag aan dollars in omloop. Nu het 260 kojang kleiner was dan in 1904.
gouvernement der Straits-Settlements aan den dollar voorloópig
Op de Westkust bleef de handelsbeweging nog steeds beeen vasten goudkoers heeft toegekend, zullen vele nadeelen van heerscht door de Chineesche groothandelaren te Pinang (vgl.
het gebruik van die muntsoort verdwijnen.
K.V. 1905, kol. 21).
De volgende cijfers geven een overzicht van den invoer te Oelèë
In de onderafdeeling Poelö Raja is de handel nog weinig beLheuë in de laatste vijf jaren.
duidend: de geheele invoer in 1905 bedroeg f 208 918, terwy'I
van de voornaamste uitvoerproducten werden verscheept:
1905.
1904;
Voor de verloskundige behandeling van mingegoeden te Koeta
Badje, in Oclèë Lheiiè' werd, liij wijze van tydelyken maatregel,
eene Enropeesohe vroedvrouw in dienst gesteld.
De vaccinatie en revaeeinatie van de bevolking hadden geregeld voortgang.
Behalve gevallen van niond- en klauwzeer in de XXVI Moekims
en enkele van surrah onder paarden in Idi, kwamen geen veeziekten van eenig belang voor. Ter bevordering van eene goede
ontwikkeling van den veestapel werd in het tweede halfjaar 1905
in de afdeeling Groot-Atjèh de castratie toegepast op de voor
voortteling ongeschikte stieren, niet welken maatregel de bevolking zich over het algemeen zeer ingenomen toonde. In het
Meergebied werd van bestuurswege een sandelhout-dekhengst gestationneerd , terwijl voor de sehapenteelt in de Gajö-landen voor
een bedrag van f 2000 aan merinosschapen uit Australië is besteed.

1001.
1902.
1903.
Eetwaren (waarde) . . f 251 205 f 217124 f 214 488
Rijst (K.G.) . . . .
3707850 2480750 2490330
Petroleum (L.) . . .
701 256
629 555
992 469
Tabak (K.G.) . . . .
75369
87892
88772
Meel (waarde) . . . . f 59 988 f 69678 f 68 423
Gedroogde viseh (K.G.)
171643
176958
198 617
Mauufactureu (waarde) f 377 188 f 422 271 f 421323

f 232 050
2079960
683 510
91741
f 68580
224 736
1' 438 952

f 147 I2Ï
1983715
1366 885
79 316
f 41507
197415
f 361428

De teruggang van den invoer in 1905 moet grootendeels worden
toegeschreven aan de sterke vermindering van consumenten tengevolge van de inkrimping der troepen" en seheepsmacht, de
nadering van de voltooiing der werkzaamheden aan de trambaan
en de staking van het oprichten van groote bouwwerken. De
voornaamste artikelen van uitvoer uit Groot-Atjèh in de laatste
drie jaren waren:
Witte peper (pikols)
Zwarte peper (id.)
Pinaog (id.)
Copra (id.)

1903.
34.69
4 874.61
833 33
6 021.55

1904.
1 742 96
4 018.29
628.38
2 637.03

1905.
1 362.61
5 884 61
671.25
4 320

In de onderafdeeling Pidië bedroeg de invoer in 1905 f 839 593,
tegen f 1 115 021 in 1904 en f 896 587 in 1903. De voornaamste
invoerartikelen waren:
Eetwaren (waarde)
Klapperolie (Li
Kramerü (waarde)
.• . . .
Manufacturen (id.)
Meel (K.G.)Petroleum (L.)
Hijst, gepelde (K.G.)
Suiker (id.)
Tabak, niet v/d Europ. markt (id.) . . .
Visch , gedroogd of gezouten ( i d . ) . . . .

1903.
1904.
f 79 680 f 6-3 437 f
32 608
40 512
f 16371 f
7 047 f
f 268 457 f 100 807 f
101224
92 556
30 229
73 927
1920 285 3 407 780
312 982
311355
35 202
14 240
396 924
376 802-

1905.
58 923
11485
8612
157 362
11515
12 403
114 393
60 165
11275
86 272

zwarte peper (K. G)
witte peper (id.). .
rotan (id.) . . . .
getali (id ) . . . .
pinang (id.). . . .
copra (id.) . . . .

96 917
I 404
63 280
4 057
4414
5 122

In de onderafdeeling Meulaboh bleef' de handel stationnair. Deinvoer van buiten het tolgebied bedroeg in 1903 f 130000, in
1904 f 1 9 2 000 en in 1905 f200 000 (waarvan f 176 000 van
Pinang en f 2 4 000 van Sabang). Van binnen het tolgebied werd
ingevoerd in 1903 f 91 000, in 1904 f 120 000 en in 1905 f142 000r
terwijl de uitvoercijfers respectievelijk f 9 5 000, f 102809 en
f 96 452 beliepen. De voornaamste uitvoerartikelen waren zwarte
peper (152 118 K.G.), rotan (20 523 K.G.) en getah (6898 K.G.).
In de onderafdeeling Tapa' Toean bedroeg in 1905 de invoer
van buiten f 243 980 en van binnen het tolgebied f 210656, terwijl de geheele uitvoer eene waarde van f 26(1782 vertegenwoordigde. De voornaamste uitvoerartikelen waren :
1903.

Hout (M'.)
Copra (pikol)
Kapok (waarde)
Notenmuskaat en foelie
Getab (K.G.)
Huiden (id.)
Peper, zwarte (id.). .
Peper , witte (id.) . .
Rotan (waarde)
Damar (id.)
Gomelaatiek (K G.). .

477
(id.)
. .
. .
.

.

5 455
f 7 103
f 13 770
92134
19 966
1499

1904.
1 252
8 105
f 6 969
1' 17 714
25 220
20 760
2 317
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f 21 093
f 4 569

f 15 134
f 12718

1905.
1247
9 476
f 5 836
f 30 87.1
10 570
27 2S9107 411
1 977
f 16 85»
f 7 106
12 389

In de • Gajö- en Alaslanden, met inbegrip van Singkel, is de
handel nog van weinig beteekenis, omdat de communicatieDe uitvoer over die jaren bedroeg respectievelijk f 503 367, middelen met de kust nog zeer gebrekkig zijn. Voor de ontf 708 323 en f473 713, zijnde de voornaamste uitvoerproducten: wikkeliug van den handel aldaar is derhalve een eerste eisch de
aanleg van karrewegen. die de verschillende gedeelten verbinden
1904.
1903.
1905.
met de Noordkust en de Oostkust van Atjèh, met Langkat en
• 6979
16711
Zwarte peper (pikol)
10 753
met Troemön, welke aangelegenheid met ernst ter baud genomen is.
40 367
Pinang boelat (id.)
27 218
28 341
De uitvoer van de Gajö-landen bestaat hoofdzakelijk uit kar6650
5223
6980
Pinang tjang (id.)
368 f
bouwen en paarden en die van de Alas-landen uit karbouwen,
1248 f
70
Getah (waarde)
f
150 I' 12 222 rundereu, tabak, getah en rotan. Voor de behaalde prijzen worden
55 f
Zijden waren (id.)
f
De toestand van den handel in de onderafdeeling Lho' Seumawè aan de kust opium . stukgoederen, zout en lucifers ingeslagen.
stak gunstig af bij dien van het voorafgegane jaar. Xiettegen- Pasars bestaan in de hooglanden niet. Voornamelijk uit het Pak
staandc het groot verloop aan Chineesch werkvolk, bedroeg de Pak-gebied worden naar Singkel afgevoerd benzoë, kamfer, getah
en rotan, terwijl van de Banjak-eilanden copra. klappers, kapok
waarde van den totalen invoer van buiten het tolgebied f 1 291 073 en
vogelnestjes komen.
in 1905, tegen f 975 000 in 1904 en f 1 141 013 in 1903. BovenDe
vooruitgang van de haven van Sabang als kolenstation
dien werd in 1905 nog voor eene waarde van f 313 088 ingevoerd
van binnen het tolgebied. Aan manufacturen werd ingevoerd blijkt uit de onderstaande cijfers:
Aantal tonnen
in 1903 voor f 281 367, in 1904 voor f 248 098 en in 1905 voor
Jaar.
verkochte kolen.
f 274 644, onder welk laatste bedrag slechts f 62 719 begrepen
1903
34 936« #
is wegens invoer uit Groot-Atjèh.
1904
76 919«'«
De uitvoercijfers ondergingen eene belangrijke stijging; zij
1905
93 901"»
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Behalve Ombilin-kolen, zh'n ook steeds Oardiff-, Bengaalsche,
Japansche, Poeloe Laoet-, Westfaalsche en Australische kolen
in die haven te verkrijgen.
H e t aantal electrische transporteurs bedraagt thans vier, terwy'1
men bezig is om de Bteigers wederom aanzienlijk te verlengen
en een groot pakhuis bij te bouwen.
Aangaande de werking van de scheepvaartregeling valt niets
bijzonders mede te deelen. De verhoogde rechten voor het landschap Keureutöë werden in December 1905 opgeheven, nadat
de aan die landstreek opgelegde boete van $ 25 000 ten volle
was betaald.
Ernstige gevallen van zeeroof' kwamen niet ter kennis van
het bestuur.
De ry'stoogst in de afdeeling Groot-Atjèh was zeer bevredigend,
en de hoedanigheid van het product was beter dan in 1904.
Daarentegen zyn de verwachtingen van den aanstaanden oogst
niet hoog gespannen. De tot November aanhoudende droogte,
die slechts door enkele regenbuien werd onderbroken, was
oorzaak, dat een groot gedeelte der sawahs niet beplant kon
worden. Vooral in de benedenstreken, waar bijna alle sawahs
van 'den regen afhankelijk zn'n, konden de zaailingen wegens
gebrek aan water niet worden uitgeplant. Van bestuurswege
zijn maatregelen getroffen om het irrigatie-vraagstuk op te lossen,
hetgeen echter geen gemakkelijke taak is door den geringen
waterrijkdom der rivieren in den drogen moeson, terwijl in den
regenmoeson vele riviertjes te weinig capaciteit hebben om het
gevallen water snel af te voeren. Zooveel mogelijk worden verbeteringen aangebracht en nieuwe leidingen aangelegd, terwijl
vier Javaansche landbouwers naar Atjèh zn'n gedirigeerd om
de irrigatie, het meer intensief bewerken van den grond, het
methodisch uitplanten en toppen, en de zoetwatervischteelt te
demonstreeren.
De peper- en de pinang-oogst overtrof in belangrijke mate de
productie van het vorig verslagjaar. Dank zij de onverpoosde
bemoeiing van het bestuur, valt gaandeweg grootere zorg van
de zn'de der bevolking voor de tuinen te bespeuren, terwijl
ook voortdurend wordt gestreefd naar uitbreiding van deze
volkscultures. Een aanvang is gemaakt met de nauwkeurige
registratie van de pepertuinen in het geheele gewest, waardoor
een volledig overzicht zul worden verkregen van den omvang
der cultuur, de eigenaren en de voorscliottengevers. H e t bestuur
zal daardoor in staat gesteld worden om, zonder veel risico, den
kleinen peperplanter rentelooze voorschotten te verstrekken voor
het onderhoud en de uitbreiding van zijne tuinen, onder beding
van verkoop aan het b e s t u u r , tegen plaatselijken m a r k t p r i j s ,
van het product, dat dan naar Sabang zal worden verscheept.
Op deze wijze wordt de peperplanter uit de handen van woekeraars gehouden en zal het mogelijk worden gaandeweg den
peperhandel te Sabang te bevorderen.
I n de X X V I Moekims werden groote hoeveelheden p i n a n g noten , afkomstig van I d i , onder de bevolking ter u i t p l a n t i n g
verdeeld.
De klapperaanplantingen gaven een ruim p r o d u c t , waarvan
een groot gedeelte als copra in den handel kwam. In het gebied
buiten de sagi's is eene groote uitbreiding van deze cultuur
merkbaar. In de X X V I Moekims zijn door een Europeeschen
erfpachter 17 000 klapperboomen uitgeplant (vgl. K. V. 1905,
kol. 21).
Nabij de gewestelijke hoofdplaats is van bestuurswege een
proefaanplant van Manila-hennep tot stand g e b r a c h t , niet het
doel o m , zoo mogelijk, een nieuw uitvoerproduct te s c h e p p e n ,
waartoe overleg is geopend met den Nederlandsehen consul te
Manila.
Nabij Seulimeum bezit een Europee^ch ondernemer een proefaanplant van Amerikaansche en Egyptische katoen. De expertise
van eene kleine hoeveelheid van eerstbedoelde soort door de te
Hengelo gevestigde „Vereeniging ter ontwikkeling der katoencultuur in de Nederlandsche Koloniën" viel zeer gunstig uit.
In de afdeeling ünderhoorigheden was de rijstprodnctie over
het algemeen niet voldoende voor de b e v o l k i n g , alhoewel maatregelen getroffen waren om de daartoe geschikt bevonden terreinen in sawahs te doen herscheppen. Eene gunstige uitzond e r i n g hierop maakten de onderaf deeling Lhö'Seumawè , behalve
Peusangau , zoomede de landschappen Simpang Oelim en Djoelö'
Rajeu' in Idi. I n sommige gedeelten van de onderafdeeling
Meulaböh mislukte de oogst geheel en in vele landschappen van
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Tapa' Toean ten d e e l e , tengevolge van ziekte in het gewas. De
invoer van gepelde rijst bedroeg (in K.G.)
1904.
1905.
in Sigli
3 407 7S0
1 146 675
«Lhö'Seumawè
620 315
710 190
„ Idi
1 601 967
1 578 597
„ Bajeitën
1 784 220
2 189 550
„ Poeló Raja
252 660
551000
, Meulaböh
443 000
500 600
, Tapa' Toean
783 160
757 200
alles hoofdzakelijk afkomstig van P i n a n g . Bijaldien eene directe
stoomvaartverbinding tot stand komt van Britsch-Indië via
Sabang naar J a v a , zal dit invoerartikel rechtstreeks uit R a n goon kunnen worden aangevoerd.
De peperproductie verminderde aanzienlijk door de slechte
verdeeling van den regenval en door het voorkomen van de
gösöngziekte. Het bestuur nam maatregelen om den aanleg van
nieuwe tuinen te b e v o r d e r e n , waarbij bet o. a. krachtig werd
gesteund door den oelèëbalang van Peudawa Rajeu', aan wiens
onderhoorigen rentelooze voorschotten zu'n verstrekt onder dezelfde voorwaarden als boven vermeld.
De uitvoer bedroeg (in kojangs):
1904.
1905.
van Sigli
835.5
563.69
„ Lhö' Seumawè
282.02
396
„Idi
656.77
482.8
„ Bajeuën
891 78
634.05
„ Poeló Raja
96.92
79.10
„ Meulaböh
84.90
123.27
„ Tapa' Toean
115.90
88.05
De uitvoer van p i n a n g boelat bedroeg (in kojangs):
1904.
1905.
van Sigli
2018.35
950.80
„ Lhö' Seumawè
1845.04
1963
„Idi
504.79
699.87
„ Bajeuen
18.70
89.26
De uitkomsten van den rijstbouw in de Gajö- en Alas-landen
waren zeer goed, zoodat. niettegenstaande de requisitiën van de
daar geruimen tijd vertoevende militaire colonnes, voorde bevolking
een voldoende voorraad rn'st overbleef. In Singkel is het daarenr
tegen met den rijstbouw nog treurig gesteld: de rijst wordt
aldaar nog uitsluitend op ladangs verbouwd.
Door het bestuur zijn maatregelen genomen om de in de
Gajö-landen inheerasche cultuur van ramen krachtig te bevorderen.
Ook is begonnen met de teelt van aardappelen en wortelen voor
den uitvoer.
Te L h ö ' Seumawè werd aanzienlijk meer rotan uitgevoerd
dan in 1904 (f 12 047 tegen S 2 045). Te'ldi vermeerderde de getahuitvoer van 1487 K.G. in 1904 tot 1897 K.G. in 1905, doch die
van rotan verminderde (f 1352 tegen f 456). Te Bajeuën werd
496308 stuks kajoe kasoe uitgevoerd, tegen 414 901 stuks in
1904 en 161945 in 1903, terwijl de atap-uitvoer verminderde van
823 630 stuks in 1903. tot 766 050 stuks in 1904 en 568 400 stuks
in 1905. Te Poeló Raja werd in 1905 60.76 pikol getah en
1025.6 pikol rotan verscheept, tegen 51.1 en 856 pikol in 1904,
en te Meulaböh 111.8 pikol gomelastiek en 332.6 pikol rotan,
tegen 51 en 552.19 pikol in 1904.
I n verschillende onderafdeelingen wordt door hoofden en bevolking getah aangeplant, terwijl door het bestuur op de gewestelijke
hoofdplaats eene pepinière is aangelegd van 11000 plantjes ficus
elastica, ter verdeeling aan de bevolking, en gewonnen uit zaden
afkomstig uit 's lands plantentuin te Buitenzorg.
N a deze algemeene mededeelingen volgt hieronder wat voor
de verschillende o n d e r d e d e n van het gewest vermelding verdient.

I.

GROOT-ATJÈH.

OiideraftlerllnicFii K o r t a ll;nl j.i r n V o o r w r r k r n rn <.il.ii il h u i t r n d r

««gr». Hoewel niet van politieke beteekenis, zij hier melding
gemaakt van de veroordeeling tot de straf van wegzending naar
een oord van ballingschap van den oelèëbalang van het gebied
Meuseugit Raja aan den rechteroever der Atjèh-rivier. T. Kali
Malikön Adé. Deze Atjèhsche groote. die zich reeds herhaaldelijk
schuldig gemaakt had aan onbetrouwbaarheid en onvoldoende
medewerking, laatstelijk bij gelegenheid van het onderzoek in
zake de amokmakers van 22 September 1904 (vgl. K. V. 1905,
kol. 19). had niet geschroomd om door het bestuur afgegeven
kanipongpassen te vervalsehen en ze aan nieuw aangekomen
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personen uit andere streken itf' té geven. Vermits te zijner ver»
renging geen geschikt persoon kon worden aangewezen) is, in
afwachting ren eene definitieve regeling, bepaald, dat het bestuur
over gemeld gebied roorloopig rechtstreeks door den controleur
der onderafdeeling gevoerd isl worden.
Als een gevolg ren de voltooiing van in vorige jaren ontworpen
bouwwerken en wegen, verhuisden een groot aantal ambacht—
lieden en koelies — hoofdzakelijk Chineesen — ren <le hoofd»
plaats <'n ren Oelèl Lheui oaar elders. De Chineesche kleinhandel
en de speelpacht ondervonden hiervan den terugslag en de ter
hoofdplaats gevestigde inlandsche bevolking (Javanen, Maleiers en
Soendaneesen) kreeg gebrek aan werk. Door bet bestuur werd
hierin voorzien door aan de werkeloosen kleine stukken grond
in de nabijbeid ren Koeta Radja aan te wijzen, waar zij zieli
niet tuinbouw en den kleinen landbouw een nieuw bestaan
kunnen verwerven. Ter verzekering van den goeden uitslag van
dezen maatregel werden, mede van bestiiurswege, werktuigen,
zaden en plantmateriaal verstrekt. De koelie- en andere Joonen,
welke tot dusver exorbitant boog waren, ondergingen door een
en ander eene belangrijke daling.
Ook gedurende 1905 werd krachtig VOOrtgewerkt aan ver-

betering van de hygiëne ter hoofdplaats. Het gotenstelsel werd

uitgebreid en de binnen de kom «Ier gemeente aanwezige paarden*
en andere stallen werden naar daarvoor geschiktere terreinen

aan de riviendjde verplaatst. De ten westen van den Kraton gelegen zoogenaamde Westerpolder werd belangrijk opgehoogd,
terwyl in bet laatst van bet jaar een begin werd gemaakt niet
de ophooging van den daaraan grenzenden polder, die bij overstroomingen van de Kroeëng Daröj gewoonlijk onder water loopt.
Van onschatbare waarde voor de hygiëne ter hoofdplaats zal de
thans voltooide waterleiding van de Kroeëng P i n e u n g zijn. De
tot dusver, tengevolge van gebrek aan goed drinkwater, veel-

vuldig te Koeta Radja voorkomende tvphense koortsen zullen nu,
naar verwacht wordt, tot bet verledene gaan bebooren.
I n den avond van 0 November 1905 woedde een hevige brand
in de Chineesche wijk te Peunajong. Een geheel blok, bevattende
57 winkelhuizen, werd in de ascb gelegd. De schade beliep circa
een kwart millioen gulden, waarvan slechts f 60000 door verzekering gedekt was. Dat reeds aanstonds een begin is gemaakt met den wederopbouw van steenen winkelhuizen op het
terrein van den brand, toont aan dat voor de geruchten omtrent
malaise en achteruitgang van den handel in dit gewest, speciaal
ter hoofdplaats, weinig grond bestaat.
oiiii.-i-ai'iiri-iiiia x x v i Moekiiti». E e n enkele maal (in J a n u a r i
1905) vertoonden zich eenige gewapenden in de kampongs nabij
den Glé Geundriëng, die echter spoedig aftrokken, nadat eene
patrouille op hen was afgezonden.
Den 27sten April kwamen eenige gewapenden, afkomstig uit
de Pidië-streek. per prauw aan de Koeala Gigiëng. waar zij
eenige keudè's leegplunderden zonder echter de b e w o n e n te
molesteereu. Bij het gehouden onderzoek bleek, dat de imeuni
der moekini Klieëng in deze roofpartij de hand had gehad. Door
den moesapat schuldig bevonden, werd hij veroordeeld tot wegzending naar een oord van ballingschap.
Aan den weg van Peukan Kroeëng Tjoet naar Kroeëng Raja
werd bet geheele jaar voortgewerkt. Tengevolge van de vele moerassen, waardoor het tracé loopt, vorderde men echter slechts
langzaam.
O i i i l i i . t l i l i i l i n i ; XXV MorklniH e n «Ie Z u i d e l i j k e X e i l e r z e t t l i u c e n .

In

h e t eigenlijke gebied der X X V Moekims bleven orde en rust
ongestoord.
Gedurende de eerste helft van het verslagjaar bleef de vijandige
Peutoeha Brahim (vgL K. V. 1906, kol. 23) de zuidelijke neder-

/.ettingen Leupoeing en LhSng onveilig maken. Den oden April
werd de dekking der wegwerken aan den Glé Paróë door zijne
volgelingen beschoten. Den 12den Juni 1905 gelukte bet aan eene

patrouille uit Lhong hem in een pepertuin op de zuidelijke
belling van den Glé Xilain te overvallen, bij welke gelegenheid
bij en zijne twee broeders, benevens drie volgelingen, sneuvelden.
Hoewel enkele zijner medestanders. onder wie Pang Abit
de voornaamste is. zich nog niet onderworpen hebben, bleven
vijandelijkheden verder uit. P a n g Abit week. nadat in (September
en Üctober herhaaldelijk was gepatrouilleerd en zijne echtgenoote
den 14den October was gearresteerd, naar Déah uit.
N a het sneuvelen van Peutoeha Brahim kon het bivak te
Lhöng worden opgeheven.

[6

Aan den weg over den Glé Paróë werd bet geheele jaar ge, werkt. De vele rotsen, die door springiniddelen moesten worden
\erw'ijderd. waren oorzaak dat het werk slechts weinig vorderde.
Nuar de hoofdplaats Lbo' Nga' is eene drinkwaterleiding in
aanleg.

I
OmleraMeelliiK XXII t l o e k l m s .

Ill deze o n d e r a f d e e l i n g /.werven

, nog enkele kleine benden ill het gebergte ten oosten van Indrapoeri
mud. onder aanvoering van P a n g Lab en P a n g Mat. Herhaaldelijk
j werd hunne aanwezigheid in de kanipongs gesignaleerd, waar
I hun door hoofden en familieleden levensmiddelen werden verstrekt.
Onmiddellijk daarop uitgezonden patrouilles hadden gewoon lijk geeii succes, vermoedelijk omdat de bende door de bevolking
gewaarschuwd werd voor de komst van onze troepen. Hoewel
de benden zich meestal bepaalden tot het vorderen van sabilgelden en levensmiddelen, werden ook wel eens vijandelijkheden
gepleegd tegen kampongbewoners, waarvan men vermoedde, dat
zij het bestuur inlichtten omtrent de verblijfplaatsen der benden.
Den U d e n Februari 1905 overleed T. Moeda Ba'ét, de bekende •
oelèëbalang der V I I Moekims Ba'ét. Vermits zu'n oudste zoon
en wettige opvolger, T. Ali, zich n o g niet onderworpen had en
zijn terugkeer niet spoedig verwacht kon worden, werd bij Gouv.
Bt. 29 Mei 1905 n°. 12 de tweede zoon van den overledene, T.
Radja Ba'ét, tot oelèëbalang benoemd. Inmiddels heeft echter T.
Ali zich gemeld, doch hij was bij het einde van het verslagjaar
nog in arrest, in afwachting van de inlevering van al zijn geweren.
De werkzaamheden aan den weg van Kroeëng Raja over Lam
Teuba naar Seulimeum werden geregeld voortgezet: verscheidene
bruggen kwamen gereed. In het zuidelijk gedeelte der onderafdeeling (moekini Djantöj) werden eenige nieuwe secundaire
wegen aangelegd, ter verbinding van de kampongs met den
grooten weg naar Seulimeum.
In de moekims Seulimeum en Glé J e u ë n g werd een aanvang
gemaakt met de reboisatie van de vele kale heuvels, waartoe
zaden van Albizzia Moluccana werden gebezigd. Tengevolge
van de abnormale droogte in November, waren de uitkomsten
niet gunstig. De uitzaaiing zal zoo spoedig mogelijk herhaald
worden.
oiiiii-r.iiii.ciiiiü v u Moekims. Hoewel de politieke toestand in
deze onderafdeeling nog niet gunstig kan genoemd worden en
de veiligheid van personen en goedereu er nog te wenschen
overlaat, viel er in de tweede helft van het verslagjaar toch
eenige verbetering waar te nemen.
Xa het sneuvelen van het beruchte bendehoofd P a n g Andah
(vgl. K. V. 1905, kol. 26) werden geen benden van eenige beteekenis meer aangetroffen. H e t is er echter nog verre van, dat de
streek geheel van kwaadgezinde elementen gezuiverd is. Kleine
benden van 6 tot 20 man blijven rondzwerven, doch by voorkeur kiezen zij het zuidelijk gedeelte der onderafdeeling tot het
terrein van hare werkzaamheid, van waar zij gemakkelijk naar
de aangrenzende tot Pidië behoorende moekims Reubèë kunnen
ontkomen. Het meest vertoonen z\\ zich in de moekini Koenjèt,
in welker nabijheid het moeielijk toegankelijk moeras Paja Reubèë,
een bij uitstek g u n s t i g toevluchtsoord, gelegen is.
Ook in deze onderafdeeling werd bij de vervolging en uitroeiing van de rooverbenden nog weinig medewerking van
hoofden en bevolking ondervonden. W e l werden aan het bestuur
berichten ingezonden van de aanwezigheid der roovers, doch
gewoonlijk kwamen dia berichten te laat, zoodat de vervolgingen
zonder succes bleven. Het feit, dat een betrekkelijk gering aantal
kwaadwilligen, niettegenstaande ijverige vervolging door de
patrouilles, zich staande kunnen houden, bewijst dat zij van
hoofden en bevolking voortdurend h u l p en leeftocht ontvangen.
Herhaaldelijk moesten dan ook aan de hoofden en kampongs of
moekims boeten of andere straffen worden opgelegd.
De ons goedgezinde bevolking wordt door de kwaadwilligen
niet gespaard. In den nacht van den 21sten April werd de
keutjhi' vau de kanipong Hagoe (moekim Koenjèt) door hen
vermoord, terwijl in den avond van den 27sten J u l i door eene
bende van 20 man twee huizen van den imeum van Koenjèt
in brand gestoken werden, tengevolge waarvan nog twee andere
woningen afbrandden. Hier gold het eene w r a a k n e m i n g tegen
het moekimhoofd, op wiens aanwijzingen kort te voren eenige
kwaadwilligen waren gearresteerd. I n den n a c h t van 12 op
13 Augustus plunderde eene bende onder P a n g Oedjöng eenige
huizen in de kanipong Nitjah leeg, bij welke gelegenheid een
kind ontvoerd werd, en in den nacht van 25 op 26 November
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werd een bewoner van de kaïnpong Oeuleudiëng door geweerschoten gedood, omdat hy zich verzette tegen wegvoering van
zijn vee.
De tram naar Sigli werd op 12 Mei en 25 Augustus en het
etablissement te P a d a n g Tidji op 12 Augustus en 15 October
beschoten.
Door de patrouilles werd 19 maal aanraking met de kwaadwilligen verkregen, waUrbij in het geheel 45 vijanden sneuvelden
e n 12 geweren en 11 donderbüssen buitgemaakt werden. Aan
onze zijde sneuvelden 2 marechaussee's en werden er 3 gewond.
Voor de cofonnewegen van P a d a n g Tidji naar Koenjèt en over
Djareuëng naar Beutong, die niet meer aan hun doel beantwoordden, werden nieuwe tracés vastgesteld. Een groot aantal
bruggen, waaronder die op den weg naar de waterscheiding, ondergingen herstellingen. De ijzeren vakwerkbrug over de Kroeëng
Batèë kwam gereed.
Oiuier.iMeHiiiic w ê , De haven van Sabang is gedurende bet
verslagjaar bezocht door 11 vreemde oorlogsschepen (1 Engelsch,
2 ü u i t s c h e en 8 Fransehe) en door 172 handelsstoomers
(94 Engelsche, 49 Duitsche, 12 Nederlandsehe, 11 Noorsche,
2 Deensche, 2 Oostenrijksche, 1 Fransch en 1 Zweedscb).
Nederlandsehe oorlogsschepen, gouvernements-stoomers en stoomschepen, die in geregelden dienst varen, zijn in deze opgave niet
begrepen. H e t vermeerderde bezoek van de haven door handelsstoomers was een direct gevolg van den Russisch-Japanschen
oorlog. In J u n i kwamen namelijk een groot aantal kolenschepen,
die de Russische oorlogsvloot op haren tocht naar Oost-Azië
van steenkolen hadden voorzien, op hunne terugreis kort n a
elkander de haven binnenvallen tot aanvulling van h u n kolenvoorraad. Op één dag lagen 36 stoomers in de baai en aan de
kolensteigers, bij welke gelegenheid duidelijk aan het licht
kwam, welk eene groote r u i m t e de haven voor ligplaats van
schepen aanbiedt. De schepen lagen toen nog zeer ruim en
hadden zelfs met het zwaaien voor de lange a n k e r k e t t i n g e n
geen last van elkaar.
De groote weg in de handelswijk werd opnieuw verhard.

II.

ONDERHOORIGHEDEN VAN ATJÈH.
1.

NOORDKUST,

Onderardeeiins Pirtie. Niettegenstaande de vele, dikwijls harde
slagen, welke aan de oelama-partij en de bendeboofden werden
toegebracht, kwam er in deze onderafdeeling nog geen verbetering in den politieken toestand en de actie der ons vijandige
partij scheen gedurende het verslagjaar zelfs' grooter dan in het
voorafgegane.
H e t aantal vijandelijke adathoofden nam toe, doordat den
13den Mei de keudjroeën van Beunga, T. Boegéh, tot den vijand
overliep, nadat in het begin dier maand de jeugdige T. Ma' Ali
(zoon van wijlen T. LampOïh Oe, den vijandigeu oelèëbalang
van Tangsé), die den U d e n J a n u a r i 1904 was gearresteerd (vgl.
K. V. 1905, kol. 25), hem daarin was voorgegaan. T. Béntara
Reubèë, aan wiens zorg hij was toevertrouwd, en die zich borg
voor hem had gesteld, werd deswege beboet. Ook Keudjroeën
Oebét van Tangsé liep in het begin van 1905 weer naar den
vijand over, waartoe zyne vele schulden hem gedwongen zouden
hebben.
De vijandelijkheden uitten zich voornamelijk in het plegen
van baldadigheden aan t r a m b a a n en telephoon, en het beschieten
van bivaks (te Lam Meulö, Loeëng Poetoe, Beureunoeën en
Tangsé). Bij eene beschieting van het bivak te Beureunoeën
(3 November) mocht het aan eene onmiddellijk uitgezonden
patrouille gelukken den bedrijver, het bendehoofd P a n g Poetéh,
te dooden, terwyl bovendien een gewonde en 2 donderbüssen
in onze handen vielen. Om een einde te maken aan de herhaalde
beschietingen van T a n g s é werd de infanterie-bezetting aldaar
medio Mei door eene marechaoaaee-afdeeling vervangen, hetgeen
het gewenschte gevolg had. Zelfs de hoofdplaats Sigli werd op
den 30sten Maart licht beschoten en in den nacht van 3 op
4 October zwaar.
Zooals hiervóór reeds is gezegd, kreeg de oelama-partij g e voelige slagen. In den ochtend van den 2den Juli gelukte liet
aan eene infanterie-patrouille onder den lste-luitenant (i. T n w o t n
aan een zijriviertje van den bovenloop der Kroeëng Tir<> eene
bende te overvallen, waarbij ons 3 gesneuvelden in handen hieven,
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 . B i j l a g e n . 1900—1907.
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onder wie het bekende hoofd Teungkoe di Tjót Pliëng, terwyl
2 revolvers buitgemaakt werden. Aan onze z\jde werd één
Europeesch korporaal zwaar gewond. Teungkoe di Lam O e , de
bekende oelama uit Groot-Atjèh ( X X I I Moekims), onderwierp
zich den 13den Augustus te Tangsé met 9 volgelingen, inleverende
2 Beauinont-gewereu en 1 revolver. Den 14den Augustus vielen
aan eene infanterie-patrouille aan den bovenloop der Meureudoerivier, by het omsingelen van eene schuilplaats, 2 kwaadwilligen
in handen. Op een der lijken in hadji-costuum werd een brief
gevonden niet liet stempel „Badji Haman, zoon van Teungkoe
di Aloeë Keutapang", terwijl den volgenden dag aan diezelfde rivier
het door ons reeds zoo lang gezochte geestelijk hoofd Teungkoe
di Aloeë K e u t a p a n g zelf neergeschoten werd.
Van de bendeboofden die het ons lang lastig gemaakt hebben,
sneuvelden in den loop van 1905 en het begin van 1906 Habib
Dolah van Beureu'ëh (17 April), H a b i b Tiba Raja en Teungkoe
Abid van Ocumpaiig (13 Augustus), de beruchte Teungkoe Tjèt
Tjitjiëm (Maart 19Ü6), Nja' Moeda en P a n g Ali Tirö. In liet
geheel werden 549 kwaadwilligen gedood en sneuvelden aan onze
zjjde 1 Europeesch sergeant, 1 inlandsen sergeant, 1 Europeesch
fuselier en 2 Aniboineesclie marechaussee's. Buitgemaakt werden
1 repeteerkarabijn en 2 repeteergeweren, model '95, 5 achterlaadgewereu. 1 achterlaadkarabijn. 52 Beauinont-gewereu. 5 Winchester
repeteer-karabijnen, 1 karabijn, 19 revolvers en 100 voorlaadgeweren en donderbüssen. Ingeleverd werden 7 Beauinont-gewereu,

- aehterlaadgeweren, 3 revolvers en 12 roorlaadjreweren en

donderbüssen.

»

OiHirrurrit-i'iiiii; i.in> Hi-iMiiawc In 1905 was de politieke toestand in de meeste landschappen dezer onderafdeeling tamelijk
gunstig. In Peusangan en Keureutöë echter maakte de geregistreerde bevolking weder gemeene zaak met de kwaadwilligen,
door h u n huisvestiug en voeding te versdhaffen, j a zelfs door
hen daadwerkelijk te steuuen.
I n Samalanga deed T. Mat Dén (vgl. K. V. 1905, kol. 28)
nu en dan van zich hooren. Den 12den April stootte zijne bende
nabij de k a m p o n g Koemba Koeta T r i ë n g op eene patrouille,
waarbij 3 dooden in onze handen bleven. Den 29sten Augustus
werd, oj) aanwijzing van T. Moeda Peudada, die zelf medeging.
in het bosch een schuilplaats overvallen, waarby 8 vijanden,
onder wie het geestelijk hoofd Inieum Si A b o e , sneuvelden en
den 5den November werden in Balè O e l i m , op bericht van
een spion van Teungkoe Tji' S a m a l a n g a , het bendehoofd
P a n g Anda en 4 zijner volgelingen overvallen en neergeschoten.
T. Sjah Kobat van Samalanga Toenöng werd te Lhö' Seumawè geïnterneerd , daar hy blijkbaar niet genegen is om ons
in het vestigen van rust en orde in zijn gebied behulpzaam te zijn.
De slechte toestand in Peusangan was hoofdzakelijk te wijten
aan gemis aan medewerking van Teungkoe MahradjaDjeumpa,
een der waarnemende bestuurders van het landschap. Hij is
door aanhuwelijking na verwaut aan Habib A t a , leider van een
der in 1905 plaats gehad hebbende kle wangaan vallen op onze
troepen. N a zijne arrestatie op 31 December 1905 (zie lager)
meldde zich dan ook onmiddellijk een der andere l e i d e r s ,
Keudjroeën Bén van Djoeli Toenóng.
De voornaamste bendeboofden in Peusangan waren P a n g
Bodiman , Teungkoe Tji' Awé Geutah , P a n g Aréh , Oelèëbalang
Keudjroeën, Teungkoe Rajeu', Keudjroeën Bén en H a b i b Ata.
Den loden Maart gelukte het eene kleine patrouille de bende
van P a n g Bodiman een gevoeligen slag toe te brengen te Aloeë
B i , waar zy werd overvallen en in onze handen liet 11 gesneuvelden , 1 g e w e e r , model ' 9 5 , 6 voorlaadgeweren , 1 donderbus en veel munitie. Den 27sten Mei werd echter de d e k k i n g
der brugwerkers aan de b r u g over de Aloeë Phön in den Gajow e g , even ten noorden van dat riviertje, plotseling uit het
begroeid omliggend terrein besprongen door een vijftigtal niet
klewang en lansen bewapenden onder P a n g Bodiman. Aan onze
zijde kregen wij 14 gewonden , onder wie 13 z w a a r , terwijl 8
geweren verloren gingen. De vijand liet 10 dooden en 1 gewonde
op het terrein a c h t e r , welke laatste juiste gegevens verstrekte
betreffende de schuldige landschappen en hoofden. Aan de
landschappen Gloempang Doea en Peusangan werd toen eene
boete van f 80O0 o p g e l e g d , welke voor elk in te leveren geweer
niet f 1000 zou worden verminderd. Den 28stei] Juli mocht het
intusschen gelukken het bendehoofd P a n g Bodiman met 1 volgeliug in Leuboe te dooden.
Het geestelijk bendelioofd Teungkoe Tji' Awé Geutah werd
in J a n u a r i 1906 bij B l a n g Mè met 3 volgelingen gedood.
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T. Radja Itam, oelèëbalang van Boelöh Beureugang, liep den
9den Maart met 4 volgelingen naar den vijand over en sloot
zich aan by den nog steeds vijandigen Teungkoe Kawöm Paja.
Eenige der bendeleden trachtten in den nacht van 17 op 18 Mei
in de k a m p o n g Babah Loeêng te fourageeren, doch eene b e volkingspatrouille, waarbij T. Lötan, de broeder van T. Radja
Itam, wist hen in eene hinderlaag te lokken, niet het gevolg,
dat een h u n n e r zwaar gewond bleef liggen : de anderen wisten
zich door de vlucht te redden.
In Keureutöë maakte de bende van Teungkoe di Paja B a k ö n g
en Teungkoe Mata' lë, onder P a n g Latèh, die zich in de vlakte
vaak vereenigde met P a n g Gadéng, het ons en der bevolking
zeer lastig. Den 26sten J a n u a r i werd eene in de ineunasah
Meurandéh Paja gelegerde patrouille, sterk 17 bajonetten, onder
een Europeesch sergeant, door peutoeha Dolah van die kampong,
met een deel der geregistreerde bevolking van Boeah en de
bende onder P a n g Latèh, overvallen en op één man na, die
wist te ontvluchten, geheel afgemaakt. Alle geweren en de g e heele uitrusting gingen daarbij verloren. Peutoeha Dolah trok
daarop naar de Gajo-lunden. Bij eene ontmoeting met eene hem
achterna gezonden colonne sneuvelde hij met eenigevolgelingen, in
onze handen latende 2 geweren , model ' 9 5 , en 2 achterlaadgeweren.
T. Tjoet Moehamat, halfbroeder van den oelèëbalang van
K e u r e u t ö ë , meldde zich met 9 volgelingen op eene l a d a n g
te Sainarkilang en leverde 3 voorlaadgeweren in. Toen later
bleek, dat hij en Oelèëbalang Tjoet, waarnemend hoofd van
B o e a h . de hand hadden gehad in de overvalling van onze troepen
te Meurandéh P a j a , werden zij door de inheemsche rechtbank
ter dood veroordeeld.
In J u n i stootte eene patrouille bij de kampong Tandjöng op
een deel der bende van Teungkoe di B a r a t , waarbij 10 vijanden sneuvelden. Aan onze zijde werd een Europeesch fuselier
zwaar g e w o n d , terwijl 2 voorlaadgeweren in handen van de
patrouille vielen.
Den 28steu Augustus werden 7 sabilinners van Teungkoe di
B a r a t , onder een zekeren P a n g Asan , neergelegd, waarbij 1
achterlaadgeweer en blanke wapens in onze handen bleven. D e n
12den December werd de onderopzichter van de Atjèh-tram
SCHMIDT bij Geudöng dooreen volgeling van genoemden Teungkoe
vermoord. De dader werd door de bevolking uitgeleverd en
door den moesapat ter dood veroordeeld.
In 1905 sneuvelden in 't geheel 331 vyanden en werden b u i t gemaakt 4 g e w e r e n , model ' 9 5 , 2 repeteerkarabijnen, 5 Beaumont-geweren , 5 Martini Henri-geweren , 10 andere achterlaadDen 3den J a n u a r i 1906 reeds kwam Keudjroeën Bén Djoeli g e w e r e n , 55 voorlaadgeweren en donderbussen en 2 lila's, t e r Toenöng zich m e t 4 volgelingen melden, inleverende 1 geweer, wijl 2 Beaumont-geweren en 3 voorladers ingeleverd werden.
model '95, en eenige andere wapens. Hy werd gevangen gezet, [
Van de bivaks Matang Gloempang Doea, B i r e u ë n , Paja
omdat de by den overval van 14 December verloren gegane ge- Baköng , Boelöh Blang Ara , Goentji, G e u d ö n g , Lhö' Soekön
weren niet alle werden teruggebracht. Kort daarop moest hy bij en P a n t ö n Leubeuë werden Geudöng den 30sten A p r i l , Paja
eene poging tot ontvluchting worden neergeschoten.
Baköng en Goentji hij het vertrek van het 12de bataljon infanDen l4den November werd door eene patrouille vau Bireuën terie naar J a v a , en Matang Gloempang Doea den 27sten N o eene bende van 10 personen onder Teungkoe Dolah, die zich vember opgeheven. De bezetting van laatstgenoemd bivak g i n g
ten doode had gewijd, op een versterkt erf in de k a m p o n g Tjöt naar Leuboe over. Den volgenden dag reeds werd de keudè te
Meuseugit, geheel vernietigd. Zij liet daarbij 2 voorlaadgeweren, Matang Gloempang D o e a , evenals de overblijfselen van het
b i v a k , door de bevolking verbrand.
3 donderbussen en 2 oude lila's in onze handen.
I n Sawang was de toestand in de eerste helft van 1905 verre
2.
OOSTKUST.
van rustig. T. Peureudan van Blang Panjang maakte zich
met eenige peutoeha's uit die streek verdienstelijk door het
bendehoofd Si Makam, met 5 volgelingen, en Panglima Kawóm
On<it-rar<i<-riiim i<ü. In deze onderafdeeling werden rust en orde
Tjoet Amat van Palöh (Nisam) gevangen te nemen en aan het slechts nu en dan verstoord door kleine rooverbenden d i e , uit
bestuur uit te leveren. De oelèëbalang van Sawang, in wiens Keureutöë afkomstig , de Djambö Ajé-rivier overgestoken waren.
koeta's groote hoeveelheden munitie en ongeregistreerde geweren
I n J a n u a r i was het wederom P a n g Gadéng (vgl. K. V. 1905,
waren aangetroffen, en die meermalen Teungkoe Tji' Awé Geutah kol. 3 0 ) , bij wien zich P a n g Latèh (zie onder Lhö' Seumawè)
en Panglima P r a n g Bén van wapens en munitie had voorzien, : ook wel eens aansloot, d i e , aan het hoofd van eene kleine bende
werd gearresteerd en verbannen. Zijn broeder Keudjroeën Ali van + 30 man , de vervallen keudè Djoelö' Tjoet plunderde en
van Goentji werd als waarnemend oelèëbalang en voogd over v e r b r a n d d e ; 5 Chineezen en 4 Atjèhers werden hierbij vrij zwaar
de minderjarige kinderen van T. P a n g aangesteld. Sedert meldden gewond.
zich voortdurend uitgewekenen by het bestuur.
Eene andere b e n d e . onder zekeren Moeda R a d j a , beroofde in
In den avond van den 23aten April viel eene kleine bende Augustus de keudè Matang Seuleuma' (Idi Tjoet) en eene d e r d e ,
in Keudè Boengkaïh (Beneden-Sawang) en stak daar (> huizen onder Moehamad D i a , P a n g Gadéng en Teungkoe A d é p , o v e r viel in September de keudè Gloempang (Djoelö' Rajeu'). I n het
in brand, waarna zij door de bevolking verdreven werd.
Bij de kampong Lantjo' trachtte een gids eene patrouille geheel werden daarbij 8 personen gewond en 2 gedood. D e
onder een Europeesch sergeant in eene hinderlaag te lokken, het- ; schuilplaats van Moeda Radja aan den linkeroever der Djambö
geen echter door het behoedzaam en goed opgesloten marcheeren Ajé werd daarna door eene patrouille van Idi overvallen , waarbij
van den troep verijdeld werd, en den kwaadwilligen op een i 7 roovers sneuvelden, onder wie Moeda Radja zelf. De keudè's
verlies van 14 dooden te staan kwam. waaronder «Ie gids zelf. werden weder opgebouwd . waar noodig met geldelijken steun
van het bestuur. Naar Moehamad Dia werd voortdurend gezocht,
Een Europeesch fuselier werd hierbij zwaar gewond.
P a n g Aréh werd in Februari door de te wapen geloopen
bevolking vau de Habib-kainpong Möii Kala.joe (Gloempang
D O M ) gevangen genomen en aan ln-1 bestuur uitgeleverd.
Nadat aan de bende van Oelèëbalang Keudjroeën (vgl. K. V.
1905, kol. 28) eenige malen kleine verliezen waren toegebracht,
werd dit bendehoofd in zijn schuilplaats overvallen en gedood,
waarvan eene tijdelijke verbetering van den toestand in Djeumpa
het gevolg was.
IJij een aanval met blanke wapens op de d e k k i n g der baanwerkers bü de Kroeëng Blang Mè sneuvelde aan onze zijde 1
inlandsch korporaal en werden 1 inlaudsch korporaal en 4 inlandsche fuseliers zwaar en 4 inlandsche fuseliers licht g e w o n d ,
terwijl 2 geweren, model '95. verloren gingen. De vijand liet 5
dooden niet blanke wapens liggen. Aangezien bleek, dat de overvalling door bewoners van de omliggende kampongs was geschied,
werd het landschap Gloempang Doea met f 3000 beboet en de
oelèëbalang gevangen gezet, zijnde voor zyne invrijheidstelling
de inlevering van de beide verloren gegane geweren geëischt.
In December hadden wederom twee klewangaanvallen aan den
Gajö-weg plaat*. De eerste geschiedde den 14den dier maand op
de dekking van het transport Bireuën-Téupiën Blang Manè onder
aanvoering van het bendehoofd Keudjroeën Bén van DjoeliToenÓng.
•Onze verliezen bestonden uit 12 dooden (1 sergeant, 1 korporaal
en 10 fuseliers, allen inlanders) en 8 gewonden (inlandsche fuseliers), terwijl lb' geweren, + 550 patronen en een gedeelte van
de uitrusting verloren gingen. De vijand liet 5 dooden en 1
gewonde op het terrein liggen. Den 17den daarop reeds overviel eene marechaussee-patrouille, onder den lste-luitenant
W . R. WIN'TEK, een gedeelte der bende bij de kampong Tjöt
Keumoedèë, waarbij 17 vijanden werden neergelegd en 4 geweren, \
model '95, waarvan 3 afkomstig van den klewangaanvai van den ;
14den, werden buitgemaakt. Dienzelfden dag echter viel de dekking .
van het transport Aloeë Goelé-Teupiën Bhuig Manè bij Ranto
Panjang in eene hinderlaag, waarbij wij opnieuw zware verliezen
leden, namelijk 10 gesneuvelden (de Europeeschesergeant EKINGAARD ';
en 9 inlandsche fuseliers) en 4 gewonden (inlandsche fuseliers). i
Verloren gingen 14 geweren, + 700 patronen en de geheele uit* ,
rusting. De vijand liet 7 dooden en 1 gewonde liggen. De bende
weid aangevoerd door Habib Ata, die, zooals hiervóór reeds is |
gezegd, door aanhuwelijking verwant is aan Teungkoe Mahradja ;
Djeumpa, zoomede aan een der oelèëbalang N a m van Peusangan, j
Teungkoe Hakem Matang Panjang. Beiden werden einde Decem* ;
ber gevangen genomen, terwijl het landschap P e u s a n g a n werd '.
beboet met f 27 0 0 0 , welke boete met f 1000 zal worden ver- j
minderd voor elk in te leveren geweer, model '95.
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zoowel door patrouilles van Idi all door die van Llio' Soekön, doch
tot dusver zonder succes.
Van de volgelingen van P a n g rtaiit > een der moordenaars van
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ons bivak aan de Koeala Teunöm. A a n onze zijde sneuvelden
daarbij 2 minderen, terwijl er 5 gewond werden, v i e r karabijnen,
model ' 9 5 , gingen verloren. De vijand liet één doode en één
voorlaadgeweer in onze handen. T. Ali P a n e u ' sneuvelde later
den o n t v a n g e r TIKLMAN (vgl. K. V. 19U4, kol. 48) — hij zelf
werd in Seuneubö' Pidië v e r m o o r d — w e r d e n e r 2 0 gearresteerd, in de Wojla-streek (Meulaboh).
b\j welke gelegenheid het bestuur 1 aehterlaadgeweer en 2 revolT. Radja Moeda S e u d a g a n , die zich medio Maart niet een
vers in handen kwamen.
honderdtal lieden van Boven-Teuuöin weder tegen ons gekeerd
Op bericht van den oelèëbalang van Peudawa Rajeu' werd had , onderwierp zich later m e t T. Seumanto' bij den Krielen
eeue kleine bende van 7 roovers, gewapend met 1 revolver, gezaghebber van Meulaboh.
lansen en blanke w a p e n s , die 's nachts in Peureula' rooftochten
T. N i h , het laatst overgebleven vijandige adathoofd in Kroeëng
o n d e r n a m , gevangen genomen.
Sabé, onderwierp zich, inleverende 1 revolver, l Beaiimont-geweer
In Mei werden de koelies van het etablissement van den hout- en 3 voorlaadgeweren. Eveneens onderwierpen zich Teungkoe
aunkap der firma GUNTZEL en SCHUMACHER beroofd door eene bende Nja' Koeala, Panglima Asem, P a n g l i m a Mnela en Teungkoe
onder P a n g Déah.
Dawöt, die zich meldden met een 25-tal volgelingen, ouder i n Het bendehoofd Imeum Tji' van Blang Seunöng (Simpang levering van h u n n e geweren. Peutoeha Boeket en Peutoeha Lön
Oelim) meldde zich m e t 9 volgelingen bij het bestuur en voldeed werden gedood, terwijl T. Tjoet, zoon van T. Radja Moeda Seuaan den gestelden eisch tot inlevering van 5 voorlaadgeweren. dagan, m e t 3 volgelingen, door T . Ganipong Pisang gevangen
T. Béntara Moeda, oelèëbalang van Bagö' en B o e g é n g , die genomen en aan het bestuur overgeleverd werd.
gedurende de laatste j a r e n een dubbelzinnige rol speelde , werd ,
De bezettingen van Déah en Kroeëng Sabé werden ingetrokken,
in het behing van de openbare rust en o r d e , verbannen.
waardoor troepen beschikbaar kwamen om de nog vooral in de
T. Oeséu Oelèë G a d j a h , die zich in Februari 1905 bij het bovenstrekeu van Kroeëng Sabé, P a n g a en Teunöm rondzwerbestuur had gemeld , en daarop belast was geworden niet de vende benden krachtiger te kunnen vervolgen. Ook werd h e t
waarneming van het bestuur over Bagö' en Boegéng , werd door bivak in T e u n ö m , hetwelk onvoldoenden druk op de bovenden moesapat te Idi veroordeeld tot tien jaren wegzending naar streken uitoefende, verplaatst naar Aloeë Lhöb in het binneneen oord van b a l l i n g s c h a p , wegens verschillende vergrijpen land, aan den niiddenloop van de rivier, en de bezetting m e t
één brigade versterkt. Voortdurend werd in de bovenstreken
tegen de openbare orde gepleegd.
In Augustus leverden de oelèëbalangs van Peudawa Rajeu' en gepatrouilleerd en Boven-Kroeëng Sabé werd bezocht door
Idi Rajeu' de n o g in h u n bezit zijnde geregistreerde geweren eene marechaussee-colonne van Seulimeum onder kapitein
i n , zoodat in deze onderafdeeling nog slechts het landschaps- A . GEERTSEMA BECKERINGH, die d a a r t o e d w a r s door het s t r o o m hoofd van Simpang Oelim geweren te züner beschikking heeft, gebied van de Kroeëng Si Koeli naar Poelö Raja was getrokken.
ten einde zich te kunnen verdedigen tegen kwaad volk , dat uit
De geheele onderafdeeling is o n t w a p e n d : alle achterlaadKeureutöë de Djambö Ajé-rivier oversteekt.
geweren van de hoofden zyn ingenomen en hunne voorlaadDen oden Mei 1906 is de controleur der onderafdeeling ver- geweren en donderbussen onbruikbaar gemaakt. Door onze
troepen werden in het geheel 110 vijanden gedood en 2 Beaumontvangen door een officier-civiel gezaghebber.
geweren, een ander achterlaadgeweer. 12 voorlaadgeweren en
OnderaftieeiiDg HnjcuPn. I n deze onderafdeeling bleef de poli- donderbussen buitgemaakt, terwijl 1 repeteerkarabijn, model '95,
tieke toestand g u n s t i g , doch werd de veiligheid in h e t eerste 1 Beaumont-geweer, 3 andere achterladers en 5 voorlaadgeweren
kwartaal van 1905 n u en dan n o g verstoord door kleine roo- ingeleverd werden.
verbenden en enkele straatroovers.
P a n g l i m a P r a n g A n d a h , die u i t de gevangenis te Tampoer
iimii r.iiii.-.iin- Mruiabóii. D e politieke toestand, die bij h e t
was g e v l u c h t , meldde zich met één volgeling by het b e s t u u r , einde van 1904 veel verbeterd was, werd in het 2de kwartaal
evenzoo een geestelijke u i t P e u r e u l a ' , Teungkoe Hadji A m i n , van 1905, toen de vijand hier en daar weder driest optrad,
vader van het bendehoofd Moehamad Dia. Eene patrouille, die was weder minder gunstig. T o t Mei hadden enkele klewangaanvallen
uitgerukt om de schuilplaatsen van Moehamad Dia op t e sporen, plaats op patrouilles en transporten, die ons steeds nogal v e r werd door eene bende aan de Boven-Djambo Ajé by Sarah B r a n - liezen berokkenden. T . K e u m a n g a n en T. Seumeureuëng, die
dan beschoten , waardoor aan onze zijde de lste-luitenant G. M. onmachtig schenen tegenover invloedrijker hoofden aan 's vyands
HOLTAI'PEL en onze gids gewond werden en een Europeesch fuse- zyde, bleken het verzet heimelijk te steunen. I n den loop v a n
lier sneuvelde. De vn'and trok overhaast t e r u g en liet een ach- het tweede halfjaar k w a m echter eene groote verbetering in
terlader in onze handen. Vijf groote ladaugs met een 10-tal huizen den toestand. Aan den vijand werden gevoelige slagen toegewerden opgeruimd.
bracht, terwijl belangrijke arrestatiën plaats hadden, waardoor
De nieuwe vestiging, aanstaande onderafdeelingshoofdplaats, ten slotte tal van hoofden, de rustelooze vervolging moede, zich
te Langsa Toenöng is in wording. D e wegen zijn a a n g e l e g d , op genade of ongenade kwamen onderwerpen, o. a. T. K e u m a n g a n ,
terwijl men bezig is met den kam pements- en stationsbouw. Eene T. E ' N a g a n , T. Tandi Langö, T. N i ë h Goenöng Meuëh^ T. Hadji
Europeesche firma te Medan heeft plannen om aldaar een hotel Bén Salém Peureumeuë, T. E ' Meureubö, T. Djohan Nagan m e t
al zijne om hunne klewangaanvallen beruchte panglima's, voorts
en een handelshuis te bouwen.
De groote w e g van Langsa Toenöng naar de grens van T a - H a b i b Abdölah, H a b i b Oesén en zyne familieleden, T e u n g k o e
miang is in a a n l e g ; het gewestelijk bestuur van de Oostkust van di Oedjöng Plinta niet zijn schoonzoon T. Ta'eb, Potjoet Agam,
Sumatra verricht het noodige voor de verdere verbinding m e t Panglima P r a n g Handah, Dato' Sarong, T. Men, P a n g l i m a
Moeda Radja, de overgeloopen Teunömsche hoofden T . Radja
Koeala Simpang.
Moeda Seudagan en T. Seumanto' (zie ouder Poelö Raja) en
T. Göt. Voorts sneuvelden T . Keudjroeën Beutöng, T. Lehman,
3.
WESTKUST.
zoon van Teungkoe di Oedjöng P l i n t a . T. Beu Köng, T. N j a '
Ali Tadoe, Tjoet Sampan, T. Ali P a n e u ' (zie onder Poelö Raja),
P a n g l i m a Sarong, e. a. Ook hebben de arrestatie van Pötjoet
Oinierardreiiiiif Porió Haja. De politieke toestand in deze onder- Baren Toengköb en Tjoet N j a ' Dén veel t o t het herstel van
afdeeling was niet zoo gunstig als in 1904. Verscheidene land- de rust bijgedragen.
schapshoofden moesten, wegens onvoldoende medewerking, voor
eenigen tijd geïnterneerd worden, o. a. de keudjroeën van Kroeëng
Op den vijand buitgemaakt oi' door onderworpen hoofden i n Sabé, T. Oema' Teunöin, T. Gampöug Pisang, T. Brahim van
geleverd werden 20 geweren en karabijnen, model '95, 83 acbterLhö' Kroeët en T. Sabé, waarnemend oelèëbalang van Lageuën laadgewereii, 8G voorladers en donderbussen en 9 revolvers,
en Lhö' Gloempang. D i t bleek een krachtig middel om hen tot terwijl de vijand 710 dooden in onze handen liet.
de orde te roepen.
H e t bivak Babah Kroeëng Manggi werd tweemaal en Koeala
Door medewerking van T. Gampöng P i s a n g onderwierpen zich Bèë eenmaal beschoten, terwijl bijna alle troepen waren u i t (einde J a n u a r i ) T. AH P a n e u ' , Panglima A k o b , P a n g l i m a Bén gerukt.
en Panglima Moeda Latèh, o. a. inleverende een van-de 2 karaI n verschillende ontmoetingen m e t den vijand bekwamen onze
bijnen, model '95, die ongeveer 4 jaar geleden by een klewang- troepen 3 dooden en 46 gewonden, terwijl wij in December het
aanval op eene patrouille verloren gingen. T. Ali P a n e u ' en verlies hadden te betreuren van een Europeesch sergeant en
P a n g l i m a Akob bleken later (24 Februari) betrokken in een 5 Europeesche fuseliers, die door het omslaan van eene prauw
klewangaanval op eene brigade op geen half u u r afstands van op de Kroeëng Tripa verdronken.
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In de wegen Meulaböli-Peureumeuë en Meulaböh-Koeala Bèë
werden in net geheel 15 ijzeren bruggen gebouwd.
De toestand in Wöjla was in liet begin van 1905 slecbt

(ygl. K. V. 1906, kol. 88). Aan T. Bén Oasen Moehamad Sjah,
den oelèëbalang, een grooten opiunuobuiver, werd Meulaboh als
woonplaats aangewezen, Zijn oom T. Beumenreuè'ng, indertijd
een energiek bendehoofd, werd met de waarneming van het
bestuur belast. Hij deed echter niets om de rust in zijn gebied
te herstellen. Hij werd daarom geïnterneerd en weder vervangen
duur T. Bén, die inmiddels het schuiven eenigszins had afgeleerd.
Boveu-Wöjla, waar de geheele bevolking was uitgeweken
(vjjL K. V. 1905, kol. 34), was een waar broeinest van kwaadwilligen. In Mei begon de eigenlijke actie in die streek. N a de
arrestatie van Pötjoet Baren, dochter van den in April overleden Keudjroeën Doelö' van Teungköb (Kawaj XII), die zeer
veel invloed had op de bevolking, begon er eenige kentering
in den toestand te komen. Onophoudelijk patrouilleeren in de
uitgestrekte ladangs had ten gevolge dat Dato' Sarong, de
feitelijke oelèëbalang van Boven-Wöjla, zich in Augustus onder-

wierp. Achtereenvolgens werden al de kampongs van Boven-Wöjla

weder bewoond, terwijl, na de arrestatie van Tjoet Nja' Den,
de familieleden van wijlen T. Oema' zich onderwierpen, namelijk
1'anglinia Moeda Radja, het belangrijkste bendehoofd van BovenWöjla, en T. Alen, zoon van Dato' Poetèh.
De voornaamste overvalling in de Wöjla-streek was die van
het beruchte en zeer actieve bendehoofd r a n g l i m a Sarong, door
den lste-lnitenant L. DERSJANT. Deze P a n g l i m a Sarong was een
van de hoofdaanleggers van de klewangaanvallen in Teunöm
(Februari) en Balè Goemè (Maart). T h a n s blijven nog ï . Tandi
in Beneden-Wöjla en Teungkoe Imeum Sadeuë de belangrijkste
hoofden van verzet. N a herhaalde tochten in het bergterrein aan
de Aloeë Moebrang is Teungkoe I m e u m Sadeuë echter naar
Geumpang uitgeweken.
Ook in Boebön en Lhö' Boebön ging de toestand belangrijk
vooruit. Kort na het sneuvelen (Mei 1905) van T. Lehman.
zoon van Teungkoe di Oedjöng Plinta, werd door den val van
een boom Teungkoe Tjöt Moeröng verpletterd en zijn broeder
Teungkoe di Oedjöng Plinta zwaar gekneusd. Daar de oelèëbalang, T. Rajeu' Boebon, schoonzoon van laatstgenoemd bendehoofd, zelf het bericht bracht, doch voorgaf verder niets vau
den vijand te weten, werd hij in arrest gesteld. Als resultaat
v;jn deze arrestatie kwamen zich onderwerpen zijn schoonvader, de om zijne aanvallen op onze vestiging Meulaböh
zoo beruchte Teungkoe di Oedjöng P l i n t a en zijn schoonzoon
T. Ta'eb (zoon van Teungkoe Tjöt Moeröng). Al hunne geweren werden ingeleverd en meer dan honderd uitgewekenen
kwamen bij die gelegenheid een pas halen. Thans is Teungkoe
Pidië het eenig overgebleven bendehoofd.
Hoewel in Peureumeuë en het gebied van T. Sampan rust en
orde reeds in het vorig verslagjaar weinig te wenschen overlieten, was de oelèëbalang, T. Hadji Bén Salém, ons nog vijandig
gebleven. Deze ontwikkelde en energieke Atjèher heeft nooit
een bepaald werkzaam deel aan den strijd genomen, doch hij
was feitelijk het intellectueele hoofd van het verzet. Toen hij
zich dan ook in het begin van 1905 onderwierp, berustte de
rust en veiligheid in zijn en het daaromheen liggend gebied
niet alleen op hechtere grondslagen, doch had de tegenpartij
den organisator van het verzet verloren. W a s hij als vijand een
heftige tegenstander, na zijne onderwerping deed hij zich kennen
als een goed dienaar van het Gouvernement. O. a. werd eene l>ü
het omslaan van eene prauw verloren geraakte en later door
hem opgevischte kist met patronen door hem ingeleverd, niettegenstaaiide h'\\ finaneieele zorgen heeft en de vijand, die gebrek
aan patronen krijgt, er veel geld voor betaald zou hebben.
Met T. E', den oelèëbalang van Meureubö, kwam het grootste
deel der bevolking terug. Daar hij reeds een man op leeftijd is,
wordt het bestuur waargenomen door zijn neef, T. Nja' Bidén,
die, om zijn broeder T. Nja' W ö d te dwingen om zich te melden,
te Meulaboh wordt aangehouden. T. Nja' W ö d is het eenig overgebleven bendehoofd van dit gebied en houdt zich schuil in BovenMeureubö of Geumpang, in veiveiiitnnir met T. Keudjroeën < Joemè.
T. Niëh, oelèëbalang van Goenöng MeuSh, liet gebied waarin
ons bivak Babab EroeSng Manggi is gelegen, moest tegen het
einde van het jaar, niet zijn broeder T. Meurah, in hechtenis
genomen worden, daar zij bij h u n n e onderwerping nog enkele
geweren achterhielden. Tevens werd daarmede pressie uitgeoefend
op de terugkomst vau hun jongeren broeder T. Radja Ma' Arèh,
die zich kort daarop onderwierp.
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Het landschap Langö, waarin Tjoet N j a ' D e n verbluf gehouden
had, gaf in 1905 geen reden tot klagen. De geheide bevolking
is thans terug.' De oelèëbalang, T. Tandi, die zich in het begin
van 1905 onderworpen had, leverde, na eenigen tijd in arrest
gebonden te zhn, al de door hem achtergehouden geweren in.
Hij gaf sedert blijken van goeden wil door het verstrekken van
berichten omtrent den vijand, terwijl zijne vertrouwelingen een
werkzaam aandeel hadden in de arrestatie van Tjoet Nja' Den
in Beutöng.
Omtrent de beide weinig bevolkte streken Moegö en Meukö
valt alleen mede te deelen, dat de oelèëbalang van M o e g ö , T.
Keudjroeën Goemè alias T. P e u r e u m e u ë , nog tot een van onze
heftigste tegenstanders behoort. Aan het hoofd van eene bende en
in het bezit van 2 g e w e r e n , model ' 9 5 , bij een klewangaanval
buitgemaakt op een zwak transport naar Balè Goemè (Maart),
houdt hij zich veelal in Geumpang schuil. Tal van ladangs
werden in zijn gebied opgeruimd, terwijl aan zijne bende van thd
tot tijd verliezen werden toegebracht. Het bivak Balè Goemè
werd in Mei opgeheven.
De in Seunagan verkregen resultaten waren boven alle verwachting zeer gunstig. Nergens is de toestand in één jaar zoo
vooruitgegaan als in d i t , eenmaal om zijne klewangaanvallen
zoo berucht landschap. Hoewel T. Keumangan zich reeds in J a nuari 1905 onderworpen h a d , bleef de toestand in Seunagan in
het eerste halfjaar nog slecht. Die onderwerping toch was niet
gevolgd door die van zijn ouderen halfbroeder, T. Djohan , en
de bevolen inlevering van geweren bleef grootendeels achterwege , waardoor zijne onderaanvoerders nog geduchte tegenstanders bleven. Al kwam dan ook in genoemd tijdvak een deel van
de uitgeweken bevolking terug uit vrees voor onze patrouilles,
toch bleef het verzet b e s t a a n , totdat het eindelijk gelukte T.
Djohan , d i e , na het overlijden van T. Meurah P o e t è h , de a a n gewczen oelèëbalang was (vgl. K. V. 1905, kol. 3 5 ) , t o t o n d e r werping te brengen. Met hem onderwierpen zich de beruchte
T. di Balom , T. Imeum Blang Moeliëng, T. K a w ö m , oudste
zoon van T. Bén T r a n g , T. A g a m , zoon van T. Radja Moeda
Meurah , Habib Abdölah alias H a b i b Teungöh , H a b i b Oesén ,
de voornaamste oelama van de W e s t k u s t , zijn zoon Habib Rajeu',
Habib M a h m o e t , verscheidene panglima's en meer dan 200
volgelingen. Ten einde de inlevering van hunne geweren te bespoedigen , werden de voornaamsten onder hen gevangen g e z e t ;
ook T. Keumangan deelde in dit lot. I n het geheel werden door
deze hoofden 20 geweren en karabijnen , model ' 9 5 , en 58 achterladers met tal van voorlaadgeweren ingeleverd. Successievelijk
onderwierpen zich daarna verschillende onderaanvoerders en
geestelijken, o. a. Teungkoe di Lajoeëng, Teungkoe B a h a ,
Teungkoe Samalanga en Teungkoe Aboe B a k a , waardoor de
geestelijke partij een gevoelig verlies leed. Als hare hoofden
treden nu op Teungkoe Poetië en zijn oom Teungkoe P a d a n g
Si A l è t , die eertijds over eene talrijke en goed bewapende bende
konden beschikken en daarom krachtdadig aan het verzet deeln a m e n , doch die zich thans , slechts met enkele volgelingen,
werkeloos in de uitgestrekte moerassen van Tadö' schuil houden.
In December patrouilleerde eene afdeeling marechaussee in T a d ö ' ,
waardoor ruim 200 personen een pas kwamen halen. T. Moeda
Mat Sa'it van Poelö Ië is nog het eenig belangrijk vijandelijk
adathoofd in dit gebied.
De politieke toestand in Tripa was bevredigend, niettegenstaande eene patrouille uit het bivak Lam Ië in Mei door eene
bende uit Seunagan met den klewang werd besprongen. De
deelnemers aan dezen aanval hebben zich echter, na de gevangenzetting der Seunagansche hoofden, onderworpen. Boven-Tripa is
nog geheel verlaten. De bevolking met hare ons vijandige hoofden
week naar de Gajö-landen uit bij de komst van onze patrouilles,
die het bendehoofd T. Bén K ö n g doodden, waarop zich zijn
broeder T. Göt en T. di B l a n g , zoon van den nog vh'andigen
keudjroeën van Boven-Tripa, onderwierpen. Beide hoofden zitten
thans nog in hechtenis om pressie uit te oefenen op de inlevering
van geweren en de onderwerping van de nog vijandig gezinden.
De bezetting van het bivak Lam Ië werd bij het einde van 1905
teruggebracht op de halve sterkte.
In het landschap Seuneu'am heerschte een eigenaardige toestand. De ons goed gezinde oelèëbalang. Toeankoe Tjoet, werd
namelijk door eene ons vijandige bende onder Pötjoet Agam (een
sultanstelg en familielid van Toeankoe Tjoet) en Panglima P r a n g
Handah beschermd tegen de veel machtiger en invloedrijkere,
ons eveneens vijandige, habib-partij onder Habib Abdölah. N a d a t
op de bezittingen van beide partijen beslag was gelegd, kwamen
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allen in onderwerping. Ook bet nog in verzet zijnde deel der
bevolking legde het hoofd in den schoot.
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December , in Seuneu'am , van 2 dooden en 1 geweer, model '95.
In het zuidelijk gedeelte der onderafdeeling werd tle toestand
b e t e r , nadat Chalipa Ma' Oen was gedood en Dato' A b a i h ,
o
i.ii.l. . l i n t Tn|»a' Toean. Ill de l a n d s c h a p p e n K roeet. Blailg Keutji' Meusé, Panglima L a ' ö t , drie mindere hoofden, zoomede
Pidië, Poeló Kajèë, Koeala Batèë, Lbo' Pawoh-Noord en Mang- 17 volgelingen zich hadden onderworpen.
géng bleven orde en rust nog te weuschen overlaten (vgl. K. V.
In het geheel sneuvelden in het verslagjaar 00 vijanden en
1005, kol. 36). In Poeló Kajèë sneuvelde in het begin van '1905 werden 8 geweren, model '95 . I Beaumont-geweer, een ander
T. Badaj , voorheen hoofd van een der voornaamste kampong- achterlaadgeweer, 1 revolver, alsmede 30 voorladers en dondercomplexen van Blang Pidië, en één zijner volgelingen, loomede bussen b u i t g e m a a k t , terwyl 2 g e w e r e n , model ' 9 5 , 1 BeaumontKeutji' Oesöïh , uitgeweken kampoughoofd van Poeló Kajèë, | g e w e e r , 4 revolvers en lil voorlaadgeweren en donderbussen
henevens drie zijner volgelingen , terwijl in Blang Pidië zich ingeleverd werden.
meldden T. Goempa, vroeger hootd van drie; kaïnpongs van dat
Dato' Moehamad Zén (vgl. K. V. 1905, kol. 36) werd met
gebied , niet een 30-tal uitgewekenen , en Dato' Tjoet A m a t . de laatste twee overgebleven roovers in Troemön achterhaald.
voortvluchtig hoofd van Soengei Pinang (ia Hlang Pidië).
De geheele afdeeling is t h a n s geregistreerd.
I n Meuké' overviel (13 Februari) een vijandelijke bende de
koeta van het hoofd ï . Radja Tjoet, die gewond werd. O n III.
GAJ0- EN ALAS-LANDEN EN SINGKEL.
ïniddellyk uitgerukte patrouilles wisten 13 bendeleden neer te
leggen. Eenige maanden daarna werd het waarnemend hoofd ,
T. di Oedjöng, vermoord. In dit Landschap blijft zich nog voort* . «-ritci,i<-«i en iiorAt-Htrrrk. Den 20sten April 1905 werd eene
durend eene kleine bende onder Panglima Agam Pó Gé ophouden, brigade marechaussee in het bosch naby Kètöl door eene ongedie haar slag slaat wanneer er geen troepen in de nabijheid zijn. veer 60 man sterke bende Gajö's met den klewang aangevallen,
De onderhoorigheden Keuinoemoe en Peuloemat van het land- waarbij aan onze zijde 2 mareehaussee's sneuvelden, wier karaschap Laböhan Hadji moesten worden beboet wegens heulen bijnen verloren g i n g e n , terwijl de vyand 14 dooden in onze
met de bende in M e u k é ' ; door beslaglegging op een 25-tal nog handen liet. De karabijnen, werden later door de bevolking
ongeregistreerde geweren, werd het geheide landschap ontwapend. ingeleverd, terwijl sedert op den leider van den aanval de hand
N a a r aanleiding van by het bestuur te Koeta Radja ont- gelegd is.
vangen berichten omtrent de aanwezigheid van eene bende in
Den 27steu Mei zouden kwaadwilligen van de Telöng-vlakte
het zuidelijk deel dezer onderafdeeling. maakte eene colonne een lans- en klewangaanval hebben gewaagd, indien de toeleg
onder majoor J. M. VAN GOGH (sedert tot luitenant-kolonel be- niet door tydige ontdekking van de hinderlaag mislukt ware.
vorderd), vergezeld van den civielen gezaghebber, eene excursie E e n doode bleef in onze handen.
door de bovenstreken van Kloeët, Leumbang en B a k o n g a n ,
Eene colonne van het 2de garnizoens-bataljon uit Koata Radja,
die drie weken d u u r d e , doch waarbij geen vijand werd ontdekt welke in J u n i in Samarkilang en Roeséb patrouilleerde, legde
en geen schot gehoord. De colonne vervolgde haren tocht naar by Roeséb een viertal vijanden n e e r ; eene poging om Teungkoe
de Alas-landen. H e t bleek later, dat bedoelde berichten toch di Barat by Roeséb te overvallen, mislukte door misleiding van
j u i s t w a r e n , toen eene kleine colonne naar dat gebied was ge- den medegenomen gids.
zonden om de nog niet uitgevoerde registratie ter hand te nemen.
Den 3den Juli werd Panglima P r a n g Braniat, een onderN a d a t de registratie van Troemön in het begin van Augustus bendehoofd van Teungkoe di B a r a t , gearresteerd. Hij wist kort
was afgeloopen, werd zij voortgezet in Beneden-Baköngan, daarop te ontsnappen, doch meldde zich in het begin van
L e u m b a n g en Si Badé met Oedjöng Poeló. Tydens de registratie Augustus vrywillig bij het bestuur te Takéngön.
van Troemön, week een zekere Chalipa Ma' Oen, met ongeveer
vijandige Atyèhsche elementen, welke zich eerst te Roeséb
20 volgelingen, naar Bo ven-Si Badé u i t , waar zich ontevredenen hadden opgehouden, doch zich, wegens rijstgebrek, grootendeels
van L e u m b a n g , Bakongan en Si B a d é , onder Dato' A b a i h , naar elders verplaatst hadden , begaven zich in Augustus voor
P a n g l i m a L i m ö n , T. T e u n g ö h , T. M a m a t , Keutji' Alreh en een deel naar B i n t a n g , voor een ander deel over K e n a w a t n a a r
Panglima R a h m a n , by hem aansloten. Toen de lste-luitenant Rawé. Laatstbedoelden , onder P a n g Latéh, werden in den nacht
J. J . DONHEK vernam dat Dato' Abaih, een der hoofden van de van 10 op 20 Augustus overvallen, waarbij zij 10 dooden lieten
bovenstreek van Bakongan, niet genegen was om met Dm volk liggen en 1 geweer, model ' 9 5 , en 1 Beaumont-geweer in onze
naar beneden te komen om passen te h a l e n , begaf hij zich met handen bleven. P a n g Latéh werd gewond, terwijl Tjoet L a n è ,
eene groep infanterie den U d e n A u g u s t u s naar Meunasah Rani- Gajö Panglima van Teungkoe di Paja B a k ö n g , sneuvelde.
b ö n g , ten einde den onwillige te halen. De andere groep zijner
I n September gingen 2 groote patrouilles, ter verdrijving van
patrouille, onder bevel van een inlandsch sergeant, betrok dien- vijandige Atjèhers, naar Roeséb en de Döröt-streek. De eerste
zelfden dag een bivak in Si Badé, ten einde zich den volgenden geraakte by Redelöng slaags met eene sterke bende, die 5 dooden
dag met luitenant DONNBR te vereenigen. In den nacht van in onze handen achterliet; de tweede overviel eene schuilplaats
11 op 12 Augustus werd de groep-DoNNER door eene groote by den Boer Brawan, waarbij 21 vijanden gedood en 1 karabijn,
bende met het blanke wapen overvallen, terwyl de andere groep model ' 9 5 , 1 Beaumont-geweer en 5 voorladers buitgemaakt
den volgenden morgen in eene hinderlaag viel. Luitenant DONNEK werden. Eene vrij sterke bende uitgewekenen uit het Telöngsneuvelde met 21 militairen en 2 dwangarbeiders, terwijl de complex, Kètöl en de Döröt-streek, die zich nabij B i n t a n g opvyand bovendien 15 geweren, model ' 9 5 , op ons veroverde. hield , leed in een met ons geleverd gevecht een verlies van 5
Gewond werden 7 inlandsche minderen en 1 dwangarbeider, dooden en 1 Beauniont-geweer.
terwyl de vijand 22 dooden en 1 voorlaadgeweer op het terrein
Bij eene overvalling van de schuilplaats van Panglima P r a n g
achterliet. Onmiddellijk werd eene niarechaussee-afdeeling naar
Bakongan gezonden, d i e , in vereeniging met twee groepen Prén in Pegaséng. werden in het begin van October 6 vijanden
infanterie van Tapa' T o e a n . met kracht tegen de bende optrad onschadelijk gemaakt.
Den 12den October werden bij het wegwerken op den Boeren haar rusteloos vervolgde. De landschappen Kloeët en Troemön
ni-Poepandji 2 inarechaiissee"s der dekking o p verraderlijke wijze
werden met f 15 000 beboet.
gedood, waarbij hunne karabijnen verloren gingen. Eene patrouille,
I n het begin van September overviel de marechaussee in die daarop in de Telöng- en Roeséb-streek ageerde . maakte 11
Boven-Baköngan Keutji' Meusé met + 20 volgelingen. waarbij vijanden onschadelijk . onder wie de vijandige hoofden van de
13 vijanden sneuvelden, en o. a. een tasch met patronen, model geslachten L ö t . Maloeöm en van de kanipong Tingköni. Van
'95, werd buit gemaakt. Daarop voegde Keutji' Meusé zieh by deze kanipong week de bevolking u i t , doch keerde na eenigen
de bende van T. Mamat. Nadat van Hadji Joesoef (vgl. K. V. tijd voor het grootste gedeelte terug.
1905, kol. 36) bericht ontvangen was, dat de bende zieh in
Den Uden November onderwier]) zich te Takéngön T. Ali
Teureubaugan Tjoet bevond, werd zij aldaar door onze troepen Ba'ét met zijne volgelingen , onder wie de beide zoontjes van
verrast, hetgeen haar op een verlies van 3 dooden, 4 geweren, wylen T. Oema'.
model '95, 8 voorladers en veel munitie te staan kwam (21,22 SepDen 18den November overviel eene patrouille aan de Kroeëng
teinber). Daarop begaf de bende zich naar het noorden, achter- Lököp eene vijandelijke bende, die 8 dooden en 9 voorladers liet
volgd door onze troepen. In Sama Doea kreeg zij 3 d o o d e n : liggen : den volgenden dag werd het overschot dier bende verby eene overvalling bij Koeala Seumanjam leed zy wederom nietigd . waarbij weder B dooden in onze handen bleven.
een verlies van 9 dooden, 3 geweren , model ' 9 5 , 1 BeaumontDe civiele gezaghebber was gedurende bijna de geheele maand
g e w e e r , 3 voorladers en een d o n d e r b u s , en ten s l o t t e . in December, doch zonder succes, met de marechaussee op patrouille,
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - ü v n e r a a l . Bijlagen. 1906—1907.
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♦ er opsporing van eene vijandelijke nederzetting, die aan de |
Kroeëng

Itamasiiu gelagen ion zijn. Op dezen tocht Weven 10

gesneuvelden in onse handen. Twee vrouwen en 1 kind. die de
patrouille met liet blanke wapen aanvielen, moeiten worden
neergelegd.
Het bivak te Takéngon werd sinds zyne oprichting een zevental
malen beschoten.
<;a.io i.o.-ft». Gedurende den eersten tijd na «Ie besetting werd
liet bivak bijna dagelijks, en ook enkele malen des nachts, door

eene talrijke bende vijanden, onder sanvoering rau Ama*n-Léhte*ng (zie K. V. 1005. kol. 17) beschoten. De dagelijks uitrukkende
patrouilles hadden telkens ontmoeting met die bende, welke
grootendeels bestond uit ontevredenen uit nagenoeg alle kam*
pongs der Gajö Loeös. Den 3den Mei 1905 gelukte het, door
vereenigd optreden van de detachementen te Penampakan, Rendeng, Tampor rii' Koeala Simpang
n gedeelte der bende in
het terrein van den Hoer Gad.jah te verrassen , waarbij ons 23
gesneuvelden in handen bleven, onder wie de aanvoerder, tegen
een verlies aan onze zijde van 1 doode en 4 licht gewonden. N a den
dood van Ania-ii-Lénténg trad eene korte periode van rust in.
Den Oden J u n i werd bericht ontvangen dat eene vijandelijke
bende in de kampong Penggalangan was aangekomen om aldaar
te fourageeren, waarom die kampong des nachts door eene patrouille werd doorzocht. Het bendehoofd Anfa-n-Konéng werd
met 3 Alas-volgelingen aangetroffen en met 2 hunner (de derde
wist te ontsnappen), bij verzet, neergeschoten. De commandant
der patrouille, de 2(le-luitenant \V. V. RIIKMKKV. werd met 2
inlandsche tüseliers zwaar gewond, terwijl 2 andere inlandsclie
fuseliers licht gewond werden.
In het laatst van Augustus betoonde de vijand zich bijzonder
actief. Een registratie-bivak van den civielen gezaghebber te
Ampa' Köla(| werd den 22sten geheel onverwachts overvallen door
eene talrijke vijandelijke bende, zooals later bleek, onder den oelania
Teungkoe Moeda Péndéng. Hij deze gelegenheid liet de vijand
2 dooilen, 1 voorlaadgeweer, 1 revolver en blanke wapens liggen,
terwijl aan onze zijde een Europeesch sergeant sneuvelde, 5
inlandsclie fuseliers en 2 dwangarbeiders gewond werden en 1
geweer, model '95, verloren ging. Ook het dooi
ne patrouille
te N a n g k a , benedenstrooms van Kla'. betrokken bivak werd in
den nacht van 23 op 24 A u g u s t u s overvallen, waarbij de rödjö's
van Reröbö en Pasér verraad pleegden. Aan onze zijde lieten 1
Europeesch sergeant, 4 inlandsclie minderen en 1 dwangarbeider ,
het leven, terwijl de commandant, de Iste-luitenant .). H. W .
SIKMAN, en 8 minderen gewond werden. De vijand liet 15 dooden |
en vele blanke wapens liggen. Hij den terugmarsch van deze j
patrouille moest de overgang over de Wöih-ni-Kla' geforceerd
worden, waarbij de vijand andermaal 17 dooden met hunne
wapens in onze handen liet, terwijl aan onze zijde 1 inlandse)]
fuselier sneuvelde en een andere gewond werd. Na deze twee i
belangrijke voorvallen hadden de talrijk uit Penampakan uit- i
gezonden patrouilles slechts enkele malen aanraking met kleine j
benden.

§ 4.
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Den Oden September arriveerde te Penampakan eene colonne
van de Westkust, onder den (sedert tot luitenant-kolonel bevorderden) majoor J . M. VAN GOOH (zie hiervóór), welke, in vereeniging met een deel der bezetting, eene vierdaagsehe excursie
ondernam in de westelijke Gajö Loeös, op welken tocht 15
vijanden sneuvelden, onder wie het bekende bendehoofd Si Alim
(vgl. K. V. 1005, kol. 17). Eene eenigen tijd later weder naar
dat gedeelte van de Gajö LoeiVs uitgezonden patrouille doodde
ten westen van Reröbö 5 vijanden.
Het bivak te Penampakan werd gedurende December drie
malen beschoten door eene bende, die zich in het zuidoostelijk
heuvelterrein bevond. Toen zij achtervolgd werd, wist zij zich
dieper in het hooggebergte terug te trekken.
lu den laatsten tjjd werd meer medewerking van de hoofden
ondervonden . waardoor vele uitgewekenen, met inlevering van
hunne vuurwapens, in hunne kaïnpongs terugkeerden.
\
tisN-inndrn. Hij de bezetting van Bainbél kwamen alle hoofden
zich bij den commandant, tevens civiel gezaghebber, melden,
doch de wakil van Likat nam niet zijne familie de vlucht. Hij
werd echter eenige maanden later door den sibajak van Hatoe
Kedan (Karau-landen) aan het bestuur te Bainbél uitgeleverd
(vgl. K. V. 1005, kol. 17).
Het bivak te Bambél werd slechts eenmaal licht beschoten.
Met enkele gewapende benden uit het Gajö-land kon geen
noemenswaardige aanraking verkregen worden.
Den ISden October gelukte het in het gebergte tegenover
Hatoe Mboelan den vijand een verlies van 3 dooden toe te
brengen: den 2deu November werd eene bende in het gebergte
ten westen van Keretan verrast, die 8 dooden en 18 voorlaadgeweren in onze handen liet, en' den 22steu d.a.v. sneuvelden
4 vijanden bij de Lawe Kingö op het Deli-pad. Eene patrouille
naar de GaJ6 Loeös doodde einde December 1905 en begin
J a n u a r i 10OÖ een 7-tal vijanden (Gajo's en Atjèhers).
In het laatst van 1905 meldden zich een 40-tal uitgewekenen.

oiuiiT.-iM. i linx Ningkei. Eene patrouille uit Moeara Hatoe Hatoe.
die einde April naar de Siemsiem Pakpak-landen vertrokken
was om de bende van den radja van Batoe Batoe op te sporen
(vgl. K.V. 1905, kol. 38), ondervond zoo goed als geen verzet,
doch kon, evenmin als de later met hetzelfde doel uitgezonden
colonnes, aanraking niet hem verkrijgen. Zijn a a n h a n g verliep
allengs: achtereenvolgens meldden zich zijne volgelingen, met
inlevering van hunne vuurwapens, en den 17den September bood
hij zelf bij den civielen gezaghebber te Röndèng zijne onderwerning aan.
Den lOden .Juni sloegen 3 prauwen met'eene brigade, die van
de Alas-landen naar Moeara Batoe Batoe terugkeerde, tengevolge
van den sterken stroom bij Koeala Bangköng om. De brigadecommandant en 4 ïnarechausseé's verdronken, terwijl 15 karabijnen
verloren gingen.

SUMATRA'S WESTKUST.

Zooals reeds in 8 ^ v a n dit hoofdstuk (kol. 28) is medegedeeld , meldde zich de weerspannige radja van Batoe Batoe
(vgl. K. V. 1905 , kol. 36/37), nadat verscheidene vergeefsche
pogingen waren aangewend om hem te arresteeren , den 17den
September 1005 bij den civielen gezaghebber te Röndèng (Singkel).
De laatste te zijner vervolging uitgezonden colonne, die in dezelfde
maand uit Taroentoeng in de richting van Dairi vertrokken
w a s . werd nu bestemd om niet patrouilleeren voort te g a a n ,
totdat ook het priesterhoofd Singamangaradja (vgl. K. V. 1906,
kol. 38) zijne onderwerping zou hebben aangeboden. Het gelukte
in October d . a . v . een zoon en eenige andere familieleden van
Singamangaradja gevangen te nemen, waarop hij zelf in Februari
1906 liet verlangen te kennen gaf om zich aan den resident
persoonlijk te onderwerpen. I)e resident vertrok daarom den
7den dier maand naar Parboehoelan, ten westen van de landengte van Samosir, doch Singamangaradja, het oor leenend

aan de raadgevingen van eenige ons vijandige hoofden, verscheen
niet. Van de gelegenheid maakte de resident gebruik om den
civielen gezaghebber der P a k p a k - l a n d e n op zijne standplaats
Sidikalang te installeeren. Eene patrouille van Lagoe Boti, die
in October 1905 naar Samosir gezonden werd om Singamanaradja te beletten daarheen uit te wijken, werd nabij Loemban
oehi Soehi door ongeveeer 20(X) gewapenden uit Salaon, Djandji
Maria en Si Bane Bane (Midden-Samosir) bedreigd. De bende
werd met een verlies van zes dooden en v(jf gewonden teruggedreven , zonder dat aan onze zijde verliezen geleden werden.
Den schuldigen hoofden werd eene boete opgelegd.

§

De veiligheid op het Toba-meer is thans zoodanig toegenomen,
dat de hoofden en bevolking der omliggende landsebappen
onbevreesd de markten in Toba kunnen bezoeken.
.
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Hoofdst. C , g 4-

KPII aantal hoofden van landschappen, behooremle tot de
iuvloedsfeer van de onderafdeeling Baros, erkenden schriftelijk
de souvereiniteit van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement.
Onze bestuursbenioeienis met het eiland Nias breidde zich in
1906 belangrijk uit, dank zij den aanleg van nieuwe wegen en de
verbetering van bestaande voetpaden tusschen belangrijke centra
der bevolking. Fn October ondernam de controleur (Ier onderafdeeling, vergezeld van den controleur voor de politieke aanrakingen , een voettocht van Sindrondo in het zuidoosten van
Nias naar het 5 uren verder gelegen Ono Gonofo of Ora Hili,
t«;ii einde de hoofden uit die streek in de gelegenheid te stellen
om zicli, overeenkomstig hun verlangen, te komen melden ,
waarop de hoofden van 13 kanipongs, onder wie Bawolowalangi,
een der beruchtste en gevreesdste hoofden der Ira Ona Laoe (zie
K. V. 1905, kol. 4(1). vergezeld van tul van gewapende volgelingen,
hunne opwachting kwamen maken. Laatstgenoemde controleur
bezocht in dezelfde maand ook nog de aan de zuidkust gelegen
Ijagoendi-baai en keerde van daar over bind terug naar zijne
.")() a 00 paal noordwaarts gelegen standpliiats lièlèwaoe. H e t
doel waarmede deze reis werd ondernomen, was deels het verkrijgen van een landverbinding tusschen lièlèwaoe en de Lagoendibaai, deels het bevorderen van handelsbelangen, als middel om
Zuid-Nias spoediger tot ontwikkeling te brengen.
Fn September moest tegen het landschap Mazingo aan de
zuidkust van Nias met kracht worden opgetreden, wegens de
weigering van bet hoofd van de kampong Hili Sataro om zich
te komen verantwoorden over het schaken van eene vrouw van
de Batoe-eilanden en het rooven van eene prauw. Zoowel de
vrouw als haar schaker, zoomede het vaartuig, werden uitgeleverd.
Herhaalde patrouilletochten in liet binnenland der Mantawaieilanden gaven gelegenheid om een beter inzicht te verkrijgen
in den toestand aldaar. De houding van de bevolking was steeds
vriendschappelijk. Onbetrouwbaarheid van Maleisehe handelaren
bleek in den regel oorzaak te zyn geweest van de voorgekomen
rustverstoringen (vgl. K. V. 1905, kol. 35).
De reis van den controleur van Moeara Laboeh naar de landschappen in het gebied der Boven-Kwantan en naar de B a t a n g
Hari-districten (vgl. K. V. 1905, kol. 39) slaagde naar wenseh.
Einde September 1905 vertrok die bestuursambtenaar, vergezeld
van vier brigades marechaussee, naar de onder suprematie van
Kota Hesar staande landschappen Soengei Koenit e i i T a l a o , om
de ons goedgezinde bevolking te beschermen tegen rondzwervende benden uit D j a m b i , bij welke gelegenheid de tnannelyke
bevolking geregistreerd werd. Bij een later bezoek van den
controleur aan die landschappen (28 November) legden de hoofden
verklaringen van onderwerping af, welke zijn goedgekeurd en
bekrachtigd bij Gouv. Bt. 13 Maart 1900 n°.' 24.
In de Kwantan-streken namen de zaken echter eene andere
wending. Het hoofd van de federatie IV Kota di I l i r . Radja
Hasan ' ) , en de meeste der overige Kwantansche hoofden bleven
namelijk, ondanks herhaald aandringen onzerzijds, onwillig of
onmachtig om de naar hun gebied uitgeweken kwaadgezinde
Djambiè'rs en van Sawah Loento gedroste dwangarbeiders u i t .
te leveren. Bovendien trachtten de machthebbers van de
Kwantansche federaties I V Kota di Móedik (Loeboe Ambatjang) en V Kota di Tengah (Taloek), zoomede die van
P a d a n g T a r a b , de hoofden van de aan «Ie onderafdeeling
Sidjoendjoer grenzende landschappen IV Kota en V Kota —
het laatstgenoemde vormt met P a d a n g Tarab één federatie — ,
die verzocht hadden onder ons bestuur te mogen komen en
de in h u n gebied opgevatte dwangarbeiders hadden uitgeleverd, over te halen om onze zyde weder te verlaten. Daarom
werd bü Ord. van 20 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 447), als d w a n g maatregel, alle in- en uitvoer in h'wantan . anders dan ten behoeve van den lande of niet eene byzondere vergunning van het
bestuur, verboden . terwijl, ten einde die afsluiting beter te ver>) Radja Hasan noemde zich tot dusver vorst van K wantan. doch by kon
op dien titel hoegenaamd geen aanspraak doen gelden. De hoofden van de
overige Kwantansche federaties (IV Kota di Moedik of Loeboe Ambatjang,
V Kota di Tengah of Taloek en V Kota di Moedik of Loeboe Djambi)
erkenden] hem danj ook niet als zoodanig.
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zekeren en aan de gestelde eischen meer nadruk bü te zetten,
zoomede met het oog op de omstandigheid, dat enkele hoofden
van I V Kota di Moedik (Ijoeboe Ambatjang) zich aan ons gezag
wenschten te onderwerpen, zoowel uit Itiouw als uit Sumatra's
Westkust detachementen militairen naar Kwantan werden gedirigeerd. Het detachement uit Taiidjoeng P i n a n g (Riouw)
vertrok den 7den October en kwam, zonder tegenstand ontmoet
te hebben, den 18den d. a. v. te Baserah aan. waarna Radja
Hasan en de hem ondergeschikte hoofden — die van Tjerenti,
Inoeman, Kota Baserah (Kota Radja en Kota Toewa), Tanab
Darat en Kota Pangian — den 21sten de korte verklaring van
onderwerping aflegden. De colonne uit Sumatra's Westkust,
waarbij zich nog eene colonne uit Djambi had aangesloten,
ondervond daarentegen al dadelijk gewapenden tegenstand onder
leiding van Toeankoe N a n Elok van Loeboe Djambi, die met
SDU volk Loeboe Ambatjang had bezet. Na tweemaal eene
hinderlaag te hebben afgeslagen, werd het versterkte Loeboe
Ambatjang door onze troepen g e n o m e n . waarby onze gids
sneuvelde en 2 inlandsche fuseliers gewond werden, terwijl de
vijand 18 dooden kreeg. Üe schuldige hoofden van Loeboe Djambi.
welke kampong den 28sten September zonder tegenstand in
onze handen viel, werden door den rapat van hunne goedgezinde collega's veroordeeld tot f 10 000 boete ten voordeele
van het Gouvernement. Toeankoe Nan Elok was met zijn aanh a n g gevlucht naar Taloek, dat, na een krachtigen tegenstand
bij Kari, den U d e n October genomen werd, bij welke gelegenheid aan onze zyde 2 Amboineesche fuseliers gewond werden
en de vijand 05 dooden in onze handen liet. Het verzet was nu
gebroken en in November legden alle zich nog niet onderworpen
hebbende Kwantansche hoofden de korte verklaringen af, welke,
tegelijk met die van Radja Hasan van I V Kota di Ilir, zijn
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 13 Maart 1900
n°. i 4 2 ). Dit laatste geschiedde ten aanzien van de op den
21sten November afgelegde verklaringen van onderwerping van
de hiervóór genoemde, aan* de onderafdeeling Sidjoendjoeng
grenzende landschappen V Kota met P a d a n g Tarab en I V Kota
bij het reeds vermelde Gouv. Bt. 13 Maart 1900 n°. 24. De afsluiting van de Kwantanstreken werd opgeheven bij Ord. van
21 Nov. 1905 (Ind. St. n ° . 576).
Fn Tapanoeli bleef het Christendom gestadig veld winnen ; uitbreiding van den Islam had slechts in zeer geringe mate plaats.
De veiligheid van personen en goederen liet in de Padangscbe
Bovenlanden nog steeds te wenschen over. Ook op Nias, waar
nog gevallen van moord, koppensnellen en roof voorkwamen,
was de toestand minder gunstig.
De gezondheidstoestand was bevredigend, behalve i n d e afdeeling
Prianian, waar catarrhale dysenterie vele slachtoffers maakte,
en te Singkel en Baros, waar vele personen aan koortsen, b u i k ziekten en aandoening der adeinhalingsorganen stierven. .
In Tapanoeli bleef de surrali onder de paarden gedurende het
geheele jaar epizoötisch heersclien, terwijl in de afdeeling Tuba
en Silindoeng de karbouwen en varkens door ziekten geteisterd
werden.
De rijstoogst gaf over bet algemeen geen reden tot klagen.
I n de afdeeling Priaman echter mislukte het gewas tengevolge
van ziekte en slechte weersgesteldheid.
De vrije koffiecultuur breidde zich in de afdeeling Toba en
Silindoeng in belangrijke mate uit. In het geheele gewest was
de koffteproductie grooter dan in 1904.
De algemeene toestand van den handel was bevredigend. De
uitvoer van de meeste producten (copra, koffie, tabak, notenmuskaat en boschproducten) nam toe.
Met ingang van 1 J a n u a r i 1906 is de residentie Tapanoeli
van het gouvernement Sumatra's Westkust afgescheiden en
verheven tot een op zich zelf staand gewest (Ind. St. 1005
n°. 418), met uitzondering van de onderafdeeling Singkel, die
by het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden gevoegd is
(Ind. St. 1905 n". 449) (vgl. § :'. van dit hoofdstuk en hoofd»
stuk J . afd. I, § 1).
:
) B(j hetzelfde besluit is goedgekeurd en bekrachtigd de op 20 November
1905 afgelegde verklaring van onderwerping van het hoofd van bet tot dusver
ten onrechte tot Indragiri gerekende landschap Loeboe Ramo of III Kota.
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HoofdHt. G , §§ 5—7.

§ 5.

BKNKOKLKN.

De veiligheid v;tn personen en goederen liet in li»05 niets te
ivenschen over.
Onder de heidensche bevolking van liet gewest bleef de Islam
teld winnen. behalve op het eiland Enggano, waar liet (Christendom zich gestadig uitbreidt.
De algcniccne gezondheidstoestand kon gunstig genoemd
worden. Alleen in de stranddistricten der afdeeling Kauer kwamen
herhaaldelijk en in hevige mate koortsen voor, terwijl in de
bergetreken der afdeeling Kroë de pokken epidemisch heerschten.
Laatstgenoemde ziekte was op het einde van l'.l05 zoo goed als
geweken.
In de afdeelingen L u s , Red jang en L e b o n g , Seloema en
Kauer deden zich onder het vee gevallen van mond- en klauw-

seer voor.
De rijstoogst was bevredigend en nagenoeg overal voldoende
voor de plaatselijke consinnptie : uit enkele bergstreken werd zelfs
op kleine schaal rijst uitgevoerd. De koffie-oogst daarentegen

$ «.

S 7.

Januari

De pad i-opbrengst was , hoewel bevredigend , onvoldoende om
in de behoefte te voorzien, zoodat veel rijst moest worden ingevoerd. Daarentegen was de oogst van tweede gewassen overvloedig, behalve in de afdeeling S e k a m p o n g , w a a r , niettegenstaande herhaalde aansporing van het b e s t u u r , aan de aanplantiiigen van tweede gewassen niet de minste zorg besteed werd.
De peperoogst was kleiner dan in het voorafgegane j a a r ; uitgevoerd werd ± 60 000 p i k o l , tegen 75000 pikol in 1904.
De handel ondervond den nadeeligen invloed van de vermindering der peperproductie en van den onvoldoenden rnstoogst.
De Koninklijke Paketvaartmaatschappij breidde hare stoomverbindingeu uit tot Kota Agoeng (afd. Semangka).

PALEMBANG.

In eigenlijk Palembang viel op politiek gebied gedurende 1905
niets bijzonders voor.
In Djambi was de politieke toestand vrij g u n s t i g . Behalve in
het grensgebied der onderafdeelingen Tebo en Boven-Batang
Hari, waar nog voortvluchtige Djambische grooten rondzwerven,
die, wanneer zij de kans schoon zien, in de naburige doesoens
levensmiddelen en goederen rooven en baldadigheden plegen .
kwamen geen ernstige rustverstoringen voor. De besturende
ambtenaren kunnen zich t h a n s bijna overal vrij en zonder militair geleide bewegen en zich ten volle van hunne bestuurstaak
kwijten. Door de vestiging van ons gezag in de Batang Haridistricten en k'wantan (zie § 4 van dit hoofdstuk) werd aan de
voortvluchtige Djambische grooten de gelegenheid benomen om
zich aldaar ongestoord op te h o u d e n , zoodat de gegronde hoop
mag gekoesterd worden, dat weldra ook in bovenbedoeld grensgebied eeue geregelde orde van zaken zal worden gevestigd.
• Met betrekking tot de verschillende onderafdeelingen van
Djambi valt het volgende mede te deelen.
lil

was vrij ongunstig.
De bevolking maakt steeds veel werk van de cultuur van
klappers, peper, notenmuskaat, kruidnagelen, kaneel en ganibir;
ook die van karet mag zich allengs uieer en meer in hare belangstelling verheugen. Naast de rijstcultuur is echter de inzameling van boschproducten haar voornaamste middel van
bestaan. Hoewel aan die inzameling hoe langer hoe meer bezwaren
verbonden zijn , wegens de verre afstanden , waarop zij plaats
moet vinden, waren de verdiensten der inzamelaars toch belaugryk.
De geringe koopkracht van de bevolking was oorzaak, dat in
den toestand van den handel geen verbetering kwam.
Een aantal .Tavaansche en Soendaneesche contract-koelies,
wier dienstverband bij de niijnbouwmaatschappij „Ketahoen"
geëindigd was , hebben zich in de nabijheid van de terreinen
dier maatschappij gevestigd en vinden d a a r , hoofdzakelijk door
landbouw , een voldoend middel van bestaan.

LAMPONGSCBE DISTRICTEN.

De politieke toestand liet in 1905 niets te wenschen over.
Over de veiligheid van personen en goederen viel alleen te
klagen in de laatste maanden van 1905, toen ter gewestelijke
hoofdplaats Teloek B e t o e n g , zoomede te Tandjoeng K a r a n g .
overlast ondervonden werd van gedroste dwangarbeiders.
Het schoolbezoek door zonen van inlandsche hoofden nam
t o e ; twee zonen van districts-hoofden werden , tot het volgen
van de lessen op Europeesche scholen, naar Batavia gezonden.
I n de Ommelanden van Teloek Betoeng heerschten hevige
koortsen, waaraan vele personen bezweken.
De buffelstapel werd gedurende de eerste helft van het jaar
weder geteisterd door de ziekte , waarvan sprake is in kol. 41
van K. V. 1905.
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werd de schuilplaats van het beruchte hoofd der Tandoej-streek,
Radja Boedjang, door gewapende politiedienareu overvallen; hij
en een zijner zoons. Raden Amir Oesiu, werden gedood, toen
zij zich gewapenderhand tegen hunne arrestatie verzetten.
Ds bende van Raden P a m o e k (zie K. V. 1905, kol. 42) werd

den lOden J u l i 1905 aan de Soengei Sentaug door eene bevolkingspatrouille overvallen en met een verlies van acht personen,
onder wie de moeder, de vrouw en twee kinderen van Pamoek's
neef Raden Achmad, uiteengejaagd. Raden Achmad scheidde
zich daarop van Raden Pamoek af en meldde zich kort daarna,
door tusschenkomst van den pasirah van Soengei Doeren, vrijwillig bij den controleur. Het spoor van Raden Pamoek, dat na
de bedoelde overvalling verloren was geraakt, werd in November
teruggevonden. Zyne schuilplaats werd door eene afdeeling gewapende politiedienaren overvallen, zijne vrouw en twee kinderen
werden gearresteerd, doch hij zelf wist te ontkomen, met achterlating van alle levensbehoeften en van twee geweren en een
[pistool, de eenige wapens waarover zijne bende nog beschikte.
Met uitzondering van den post te Djambi, werden alle militaire bezettingen in de Benedenlanden opgeheven.
Den 24sten Maart overleed de bejaarde P a n g e r a n Wiro Koe>oemo (vgl. K. V. 1905, kol. 42/43), die in vroegere jaren als
tusschenpersoon tusschen het Europeesch en het inlandsch bestuur een belangrijke rol heeft gespeeld en sedert de vestiging
van ons gezag in Djambi als districtshoofd over een gedeelte
van zyne voormalige apanage fungeerde.
OiHi<ri>r<i<riiii!( Tornukai. In het begin van P e b r u a r i 1905 werd
aan een zijriviertje van de Toengkal een der benden van Raden
Mat T a h i r overvallen, bij welke gelegenheid nagenoeg zijn ge-
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beele rüttroorraad in onxe banden viel. Genoemd lioofd week
daarop in zuidelijke richting uit naar het Ketalo-gebied en
lieeft zich sedert niet meer in Toengkal vertoond.
De bevolking der doesoens Loeboek Kanibing en Mawan keerde
na het vertrek van Raden Mat Tahir in hare woonplaatsen terug,
hetgeen mede het geval was met tal r a p naar Reteh (Indragiri)
uitgewekenen.
De militaire post te Loeboek Kanibing werd opgeheven.
OiHirrnriin-iinit nrnrdrii-Trnihi'Ki. l)f gedroste dwangarbeider
Bakir (zie K. V. 1905, kol. 44) hield zich in Mei van het verslagjaar in het bovenstroomgebied van de Ajer Itam o p , waar
hy door moord en diefstal onrust onder de bevolking verwekte.
Door militaire en bevolkingspatrouilles achtervolgd , week hij
uit en vertoonde zich in November weder in het district Pemoesiran , waar hij een vijftal getahzoekers overviel en twee h u n n e r
doodde. Het mocht tot dusver niet gelukken dien roover in
handen te krijgen.
Goeroen Toewa werd als militaire post opgeheven.
On.l. i.if.l. -, lini: Roven-Biit«iiK II.ui

De

Pailgeran's

Ratoe

en

Singo , die in Februari 1905 naar Indragiri waren gevlucht (zie
K. V. 1905, kol. 45), bereikten in Mei d. a v. het landschap P a d a n g
Lawas , waar zij zich aansloten bij de bende van wijlen P a n g e r a n
Depati (in Maart tevoren overleden). Vervolgens naar Kwantaii
vertrokken en weder van daar verjaagd, trokken zij door de
Boven-Soemai — waar zij in October/November werden gesignaleerd — naar het tusschen de Kilis en de Ketalo gelegen gebied. De talrijke derwaarts gezonden patrouilles verkregen wel
a a n r a k i n g met de bende, doch het gelukte haar telkens weder
te ontkomen. Den 22sten Mei 1906 onderwierp de P a n g e r a n
Ratoe zich met eenige volgelingen te Moesoen Penapalan. Hy
werd naar Moeara Tebo vervoerd , van waar hy echter in den
vroegen ochtend van den lsten J u n i ontvlucht is.
De bende van Raden Mat T a h i r , waarbij zich ook zyne
broeders Seman en A c h m a d , zoomede Raden Drahim bevonden,
die in het begin van Februari 1905 uit Toengkal naar het
Ketalo-gebied was gevlucht (zie hiervóór), werd daar gedurende
ongeveer 14 dagen door hoofden en bevolking verborgen gehouden. Eene overvalling van hare schuilplaats op den 21 sten
dier maand m i s l u k t e , waarna zij verder werd achtervolgd door
eene patrouille , welke , n a twee nieuwe schuilplaatsen te hebben
o p g e r u i m d , de bende op 28"Februari aan de Soengei I n d o m a n
opnieuw overviel, met h e t gevolg d a t , ten koste van een gesneuvelde en een gewonde (Amboineesche fuseliers) aan onze zijde,
de vijand , die drie gesneuvelden , vier voorlaadgeweren, een
revolver, veel m u n i t i e , zoomede blanke wapens, mondvoorraud,
k l e e d i n g , geld en preciosa in onze handen l i e t , werd verdreven.
Raden Mat Tahir en zyne broeders weken daarop uit naar het
district I X Kota en vervolgens , steeds door patrouilles achtervolgd , naar het Djoedjoehan-gebied, waar zich inmiddels ook
Raden H a m z a h , Pangeran Hadji Oemar en tal van andere
kwaadwilligen hadden verzameld en van waaruit herhaaldelijk
strooptochten in de Boven-Batang Hari werden ondernomen.
In Mei 1905, toen ook de Beneden-Djoedjoehan door patrouilles
werd bezocht, werden zy echter gedwongen om eerst naar de
Siat-streek en vervolgens naar het landschap P a d a n g Lawas de
wijk te nemen. Het aangrenzend Djambisch gebied werd nu
onveilig gemaakt door verschillende kleine benden, waarvan er
één bij Soengei Abang in een hinderlaag viel (4 Juli) en met
een verlies v a n e e n doode en negen voorlaadgeweren op de vlucht
werd gejaagd.
Om aan dezen toestand een einde te maken werden in Juli
en volgende maanden de B a t a n g Hari-districten en in October
Kwantan door militaire patrouilles bezocht (vgl. § 4 van dit
hoofdstuk), zoodat de vijandiggezinde Djambische grooten zich
daar niet meer veilig konden ophouden. Enkele h u n n e r , o. a.
Raden D r i s , Pangeran H a s a n , Raden Dewa en Raden Dojot,
zoon van Pangeran Anom, die wederom op Djambisch gebied
een schuilplaats trachtten te vinden, sneuvelden (respectievelijk
in Augustus , November en December 1905 en J a n u a r i 1900) bij
ontmoetingen met onze patrouilles, terwijl de overigen bleven
rondzwerven en zich t h a n s vermoedelijk ophouden in het uitgestrekte boschterrein grenzende aan de onderafdeeling Tebo of
in het bijna ondoordringbare Alaj-gebied. Als een belangrijk
resultaat van ons optreden in de aan Djambi grenzende landschappen moet voorts worden vermeld, dat alle derwaarts uitH 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 . B i j l a g e n . 1906—1907.

geweken hoofden en doesoenlieden van het district VII Kota
zich by het bestuur hebben aangemeld.
lir pectievelyk in December 1905 en April 1900 vielen twee
schoonvaders van dt-n Pangeran Ratoe in onze h a n d e n ; de eerste,
Baden K r o m o , werd gearresteerd en de a n d e r e , Baden Drahim
Koe w a t , gaf zich met gezin en bloedverwanten aan eene patrouille over.
In het geheel werden in deze onderafdeeling buitgemaakt 49
geweren (waaronder 2 model '95 en 1 repeteergeweer) en werden
ingeleverd 7 lila's, 243 geweren (waaronder 1 Beaumont- en 1
repeteergeweer) en 12 voorlaadpistolen.
Oud. rar.icciiim T H . O . Gedurende 1905 moest de bevolking dezer
onderafdeeling n o g herhaaldelijk gestraft worden wegens onvoldoende medewerking om te beletten dat voortvluchtige grooten
zich met h u n a a u h a n g in het Boven-Tebo-gebied nestelden.
Voornamelijk de in naam onder het tot de B a t a n g Hari-districten behoorende landschap Kota Besar ressorteerende Djoedjoehan- en Batang Asam-streek , zoomede dit landschap zelf,
bleven eene veilige wykplaats aanbieden voor kwaadwilligen
van allerlei slag. H e t was een voortdurend heen en weder
trekken van groepjes bendeleden tusschen Boven-Boengo,
Boven-Tebo en B a t a n g Asam , tusschen M i d d e n - T e b o , Alaj en
Djoedjoehan. Aanrakingen van patrouilles met die lieden , die
even spoedig verdwenen als zij gekomen waren , waren slechts
toevallig en van vervolging kon gewoonlijk geen sprake zyn.
Uitgewekenen van de Tebo konden vaak h u n n e familieleden
bezoeken o m , bij nadering van eene p a t r o u i l l e , binnen een
halven dag weder in veiligheid te zyn. Door beboeting van de
met den vyand heulende doesoens en afzetting van onbetrouwbare hoofden, zoofnede door geregeld patrouilleeren, verbeterde
de toestand sedert Augustus 1905 belangrijk. Hoewel aan de
rondzwervende benden nu en dan verliezen werden toegebracht,
is het echter tot dusver niet mogen gelukken de aanvoerders,
onder wie de P a n g e r a n s Anom en N a t a en de Radens Mat Tahir
en Hamzah de voornaamste z y n , onschadelijk te maken.
Panglima S o e t o , een der hoofdaanleggers van het verzet by
Limboer in J u n i 1903 (zie K. V. 1904, kol. 76), werd in Juli
1905 door de bevolking van Batoe Kangkoeng aan eene patrouille
uitgeleverd.
Door den assistent-resident van Djambi werd in Juli 1905 een
bezoek gebracht aan het reeds genoemde landschap Kota Besar
en de overige landschappen der Batang Hari-districten, Poelau
Poendjoeng, P a d a n g Lawas en Si Goentoer, welker hoofden
verzochten onder ons rechtstreeksch gezag te worden gesteld.
I n verband hiermede werd het civiel bestuur over dat gebied
voorloopig opgedragen aan een kapitein der infanterie met standplaats te Kota Baroe (Kota Besar). Einde November is dat bestuur overgedragen aan den assistent-resident van Tanah Datar
(Padangsche Bovenlanden).
Bij K. B. 1 F e b r . 1906 n°. 54 (Ind. St. n°. 187) is de
tydelijke afdeeling Djambi met het landschap Korintji vereenigd
tot een afzonderlijk gewest, waaraan de naam Djambi gegeven
is (vgl. hoofdst. J , afd. I , g 1).
De veiligheid van personen en goederen was in eigenlijk Palembang bevredigend en liet ook in Djambi, met uitzondering Tan
de onderafdeelingen Boven-Batang Hari en T e b o , weinig te
wenschen over.
De Islam blijft in de Koeboe-streken gestadig veld winnen.
De gezondheidstoestand was zeet gunstig. E e n e pokken-epidemie
in de afdeelingen Ogan , Komering Ilir en Blidah en Moesi Uir
(in de Koeboe-streken) en in de onderafdeeling Lematang Ilir
werd door krachtig ingrijpen spoedig bedwongen.
Onder het vee kwamen gevallen van s u r r a , m i l t v u u r , monden klauwzeer en buikziekten voor. Eene in F e b r u a r i 1904 in
Boven-Tembesi (Djambi) uitgebroken veeziekte week eerst in
Juli 1905, nadat zij bijna een derde van den belangrijken veestapel had weggerukt.
De rijstoogst w a s , door het vroegtijdig invallen van den
regenmoeson, o n g u n s t i g in de afdeelingen Moesi Ilir en Tebing
Tinggi en in enkele marga's der afdeeling Komering en Ogan
Oeloe, Enim en de Ranau-districten; in de overige deelen van
eigenlijk Palembang was hy daarentegen byzonder goed. In
Djambi viel de oogst alleen tegen in die gedeelten, waar, tijdens
den planttyd van 1904, door kwaadwilligen onrust was verwekt,
namelijk in de K o e m p i h - , Beneden-Batang H a r i - en Midden-

o. N e d . - I n d i ë .

85

Hoofdst. C, §§ 7 en 8.

36

Batang Hari-streken, y.oodat daar zelfs eenige rijstschaarschte van katoen blijft de bevolking zich toeleggen.
heerschte. In de overige gedeelten echter was de uitkomst ruim
De handel ondervond den terugslag van de in 1901 te Singapore
voldoende om in eigen behoefte te voorzien en had zelfs uitvoer plaats gehad hebbende belangrijke faillissementen. In Djambi
DUT eerstgenoemde streken plaats.
! namen in- en uitvoer aanzienlijk toe.
De koffie» en de tabakscultuur gingen achteruit. Op de teelt

§ 8. OOSTKUST VAN SUMATRA.
Omtrent den politieken toestand in de zelfbesturende landschappen, waaruit dit gewest bijna geheel bestaat, valt over 1905
het volgende te vermelden.
In Pelalawan en Hiak viel niets bijzonders voor.
Zooals is medegedeeld in K. V. 1905 (kol. 47), was de in
1902 aangewezen opvolger in het bestuur van Panei in November
1904 door den resident als soetan erkend en bevestigd. Alvorens
echter over te gaan tot de goedkeuring en bekrachtiging van
die handeling en van de door den nieuw opgetreden bestuurder
afgelegde akte van verband, wenschte de Regeering in die akte
nog eenige bepalingen te zien opgenomen, ten einde haar meer
in overeenstemming te brengen met de eischen van den tegenwoordigen tijd. Onder meer werd gewenscht, dat de soetan
zich zou verbinden om de hem toekomende gelden wegens concessiën tot mijn-, land- en boschexploitatie, benevens de nader
in overleg met den resident aan te wijzen inkomsten, te storten
in eene landschapskas, bestemd voor het bestrijden van uitgaven
in het belang van land en volk. Niet alleen weigerde de soetan
aan dien wensch gevolg te geven, maar bovendien nam hij bij
verschillende gelegenheden eene zeer ongepaste houding aan
tegenover den controleur van Laboean Batoe, en ontzag hij zich
niet om allerlei onbillijke en willekeurige heffingen en regelingen
in zijn landschap in te voeren. Nadat hg, bij gelegenheid van een
bezoek aan Medan, door den resident was terecht gewezen en hem
slechts vergiffenis was toegezegd onder voorwaarde, dat hij de
gewijzigde akte van verband zou teekenen en den controleur
zijne verontschuldiging zou aanbieden , werd door hem aan de
eerste voorwaarde onmiddellijk voldaan, doch niet aan de tweede.
Hü' bleef integendeel by zijne aanmatigende houding volharden,
waarom hij, ook in verband met zijne overige tekortkomingen,
door den resident uit zyne functiën werd ontzet, met voorloopige
opdracht van het bestuur over Panei aan de kerapatan van het
landschap, onder leiding van den controleur van Laboean Batoe,
welke handelingen zijn goedgekeurd bij Gouv. Bt. 9 Mei 1906
n°. 51. Van de beide in K. V. 1905, kol. 47, vermelde ooms
van den afgezetten soetan, is Tongkoe Sehman in 1905 overleden,
terwijl Tongkoe Aman te Medan gevestigd bleef.

schap Siantar, Sang Nahoealoe (zie K. V. 1905, kol. 47—48),
die zich opnieuw aan wederrechtelijke handelingen ten opzichte
van zijne onderdanen had schuldig gemaakt, is bij Gouv. Bt.
24 April 1906 n°. 1 van zyne waardigheid vervallen verklaard
en te Medan geïnterneerd. Het bestuur over het landschap is
voorloopig opgedragen aan Toean Marihat, regent over den
minderjarigen zoon en opvolger van Sang Nahoealoe.
De radja van Panei (Simeloengoen) heeft weinig invloed op
zijne onderhoorigen. Daarentegen voert de radja van Raja, Toean
Kapoeltakan, een, naar omstandigheden, wys en gematigd
bestuur.
In de ouderafdeeling Batoe Bara bestaan twee landschapskassen, een voor de Batoe Barasche en een voor de Simeloengoensche landschappen, waarin een derde van den landbouwcijns,
ae zoogenaamde ajoeran-gelden en de rijtuigbelasting woi-den
gestort.
De verhouding tot de zelfbesturen van Serdang en Deli liet
niets te wenschen over. In de Delische doesoenlanden verbetert
de toestand gaandeweg; aan den ambtenaar voor de Bataksche
aangelegenheden werden geen moeielijkheden in den weg gelegd.
In December 1905 overleed de vertegenwoordiger van het zelfbestuur van Deli in Bedagei, Tongkoe Bandara Poetra. Met
het oog op den jeugdigen leeftijd van z\jn zoon, is voorloopig
de vader van den overledene, de oude Tongkoe Pangeran,
weder met het bestuur van Bedagei belast.
De politieke toestand in Langkat was gunstig. De sultan
betoonde zich steeds gewillig in het opvolgen van de adviezen
onzer ambtenaren met betrekking tot het treffen van voor land
en volk gewenschte regelingen. Zoo werd o. a., in overleg met
het bestuur, eene instructie voor de ondergeschikte hoofden
vastgesteld, waarbij bepaald is, dat opgelegde boeten voortaan
in eene landschapskas moeten worden gestort.
De politieke toestand in de ouderafdeeling Tamiang, die sedert
Maart 1905 bestuurd wordt door den plaatselijken militairen
commandant te Koeala Simpang, met den titel van civiel gezaghebber, was bevredigend. Bij de registratie van de mannelijke
bevolking werden geen moeielukheden ondervonden. Van de
De radja van Bila heeft zich bereid verklaard om de hasil Tamiangsche zelfbestuurders gaat, met uitzondering van den
tanah van de in zijn landschap gelegen landbouwonderneming, tongkoe van Soengei Ijoe, weinig kracht uit; zn' zijn steeds
benevens andere nader te bepalen inkomsten, in de op te richten in geldzorgen. De opheffing van de tabaksondernemingen in
Tamiang was, zoowel voor hen als voor de bevolking, een groote
landschapskas te storten.
De jang-di-pertoewan van Kota Pinang overleed den 27sten tegenslag.
In de Karau-landen is de invloed van ons bestuur overal
April 1905 en is vervangen door m n bij Gouv. Bt. 8 Jan. 1899
n°. 20 tot opvolger aangewezen oudsten wettigen zoon Tongkoe merkbaar (vgl. K. V. 1905, kol. 50). De bevolking, die vroeger
aan de voortdurende vexaties van hare hoofden blootstond, toont
Soeloeng Moesteil (zie K. V. 1899, blz. 29).
De radja van Koealoe, die weinig hulp ondervindt van den zich met den nieuwen toestand zeer ingenomen. Dank zij ook
voor het meerendeel uit onbeduidende personen bestaanden het voortdurend patrouilleeren van een klein detachement milirijksraad, bleef nog immer krachtigen steun van het bestuur tairen uit het garnizoen van Medan, werden orde en rust niet
meer verstoord. Van bestuurswege wordt er naar gestreefd om
behoeven.
De verhouding tot het zelfbestuur van Asahau bleef goed. het bij uitstek veelhoofdig gezag in deze landschappen te cenDe sultan is een verlicht bestuurder, die gaarne het goede wil. traliseeren door de voornaamste hoofden, de sibajaks — dat zijn
Zyn zoon en aangewezen opvolger, Tengkoe Amir, neemt, de districtshoofden van Lingga, Baroe Djahé, Soeka en Sarinemsedert zyne terugkomst uit Nederland (zie K. V. 1905, kol. 47), bah (de zoogenaamde radja berampat) en Koeta Boeloeh, zoomede
onder leiding en toezicht van onze ambtenaren, deel aan de de toehan van Naga Sariboe —, meer op den voorgrond te
stellen, en door de positie der perbapaiins — de oeroeng- en
zittingen van de kerapatan.
De radja van Tanah Djawa, Toean Djintar, die aan de land- kamponghoofden — te versterken, hetgeen uit den aard der
schapskas toekomende gelden ten eigen bate had aangewend , zaak veel tact vordert. Op het gebied van wegenaanleg werd
werd, bij wijze van straf, te Laboean Roekoe aangehouden, in het verslagjaarveel tot stand gebracht.
totdat de gelden weder waren teruggestort.
De radja van Dolok Peniatang (Silau) begint, dank zij den
De tusschen Asahan en Tanah Djawa gerezen grensgeschillen steun van het bestuur, wat meer gezag te verkrijgen. De radjawerden beëindigd door het aannemen van de Silautoewa als moedii, Toehan Negri Dolok, die vroeger veel last veroorzaakte,
is thans geheel met den bestaanden toestand verzoend. Er is
grensrivier.
Het in 1839 erkende hoofd van het Simeloengoensche land- eene landschapskas opgericht, waarin als eerste bijdrage is gestort
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de „persen tanah", ad S 6000, verschuldigd wegens de eerste in
het landschap uitgegeven landbouwconeessie.
In den oeconomischen toestand van liet landschap Poerba kwam
veel verbetering; van den radja werd veel medewerking ondervonden.
De verhouding tot de in de bovenstreken van Asahan, Koealoe
en Bila gelegen landschappen bleef goed. Van de hoofden gaat
het streven uit om geheel onder ons bestuur te komen. In
September 1905 meldden zich bij den controleur te Laboean
Bilik een drietal radja's van het aan de Aek Natas gelegen
Pangedaran-complex , met verzoek om zich onder bescherming
van het Gouvernement te mogen stellen. De hoofden van de
landschappen gelegen tusschen de Aek Natas en de Aek Lingkoengan sloten zich later by dit verzoek aan , terwyl Dja Boemboenan van Djandji Toba, de voornaamste radja in die streken,
zijn lyfwapen — een sabel — zond , ten teeken, dat ook hij
genegen was om zich naar de wenschen van het bestuur te
schikken.
Door de hoofden van de in de Rokan-streek gelegen huidschappen IV Kota Rokan Kiri, Rambah, Kepanoehan, Tamboesei en Koento Dar es-Salam zijn in de eerste helft van 1905
korte verklaringen van onderwerping afgelegd , welke by Gouv.
Bt. 22 Jan. 1906 n°. 19 goedgekeurd en bekrachtigd zijn. Van
bestuurswege werd aanstonds overgegaan tot den aanleg van
nieuwe en de verbetering van bestaande wegen en paden.
De door den jamtoean-besar en de hoofden van Goenoeng
Sahilan (Sahalian) en onderhoorigheden afgelegde verklaring van
onderwerping (zie K. V. 1905, kol. 49) is by Gouv. Bt. 1 Sept.
1905 n°. 2 goedgekeurd en bekrachtigd. De rust bleef in deze
landschappen gehandhaafd. Maatregelen zijn genomen om ook
deze streken van betere verkeerswegen te voorzien.
Met betrekking tot de veiligheid van personen en goederen ,
die guiten de hoofdplaatsen , en vooral op de cultuur-onderne-
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mingen met vreemd werkvolk, te wenschen overliet, was in
1905 duidelijk vooruitgang merkbaar; het aantal groote misdryven nam allerwegen at'.
Het Christendom breidde zich onder de Bataksche bevolking uit.
De gezondheidstoestand was over het algemeen vry gunstig.
Weliswaar heerschten op de Karau-hoogvlakte het gehede
jaar door pokken, doch, dank zy" de krachtig doorgevoerde vaccinatie, in steeds afnemende mate. Onder de dwangarbeiders
kwamen vele gevallen van beri-beri voor. Op eene onderneming
in Serdang werden twee pestgevallen met doodelyken afloop
geconstateerd en op enkele ondernemingen in Medan en BovenLangkat eenige choleragevallen. Door de groote cultuurmaatschappijen wordt thans op uitstekende wijze zorg gedragen voor
de geneeskundige behandeling van hare werklieden.
Onder het vee heerschte gedurende het geheele jaar monden klauwzeer. In een tweetal kampongs op de Karau-hoogvlakte
brak de veepest weder uit (vgl. K. V. 1905, kol. 52), doch door
afsluiting en bewaking werd verdere verbreiding dezer ziekte
voorkomen.
De toestand van den handel gaf nog weinig reden tot tevredenheid.
De uitkomsten van den rystoogst waren bevredigend, behalve
in Asahan, de eenige afdeeling, welke doorgaans belangryke
hoeveelheden ryst uitvoert.
De tabaksoogst slaafde naar wensch. De koffiecultuur gaat
hoe langer hoe meer achteruit. De pepercultuur is vooral van
belang in de onderafdeelingen Beneden-Langkat en Tamiang,
waar zy voornamelijk gedreven wordt door Atjèhers, die met
voorschotten van Pinangsche opkoopers werken.
De teelt van klappers en pinang breidde zich uit. De uitvoer
van boschproducten nam toe.
De zeevischvangst bleef voor de strandbevolking eene voorname bron van inkomsten.

$ 1». RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN.
De verhouding tot het inlandsch zelfbestuur van Lingga-Riouw
bleef goed. Het nieuw politiek contract met den sultan, ook in
zyne functie van waarnemend onderkoning van Riouw (vgl.
K. V. 1905, kol. 51), kwam den 18den Mei 1905 tot stand. Het
is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 1 Sept. d. a. v. n". 1.
De oudste zoon van den sultan, Tengkoe Oesman, die het
onderwys aan een der godsdienstscholen te Kaïro heeft gevolgd,
keerde in het begin van 1906 in Riouw terug.
De Poelau Toedjoeh-archipel werd in Maart en Mei 1905 door
den resident, vergezeld door een der controleurs, bezocht. Bovendien deed het flottieljevaartuig Serdang tot einde April 1905
geregeld een paar maal 's maands de eilandengroep aan, ten
einde te waken tegen schending van onze neutraliteit tydens
den Japansch-Russischen oorlog: met hetzelfde doel werd de
archipel in April ook bekruist .door het Nederlandsch eskader
in Indië. De aanrakingen tusschen het Gouvernement en het
zelfbestuur van Indragiri bleven van vriendschappelijken aard.
De in 1902 tijdelyk tot radja-moeda (ryksbestuurder) der benedenlanden aangestelde Radja Oewok (zie K. V. 1905, kol. 52)
bleef nog steeds aanleiding geven tot klachten over gebrek aan
activiteit en betrouwbaarheid, zoodat nog niet tot zijne definitieve benoeming kon worden overgegaan. Bovendien werd hem,
by wyze van bestraffing, van zijn aandeel in de schadeloosstelling
aan het zelfbestuur, ten bedrage van f 533,33*'s maands, slechts
f250 's maands uitbetaald, terwyl het overschot in de landschapskas gestort werd. De opvoeding van den jeugdigen soetan van
Indragiri, Radja Machmoed, bleef toevertrouwd aan een onderwijzer by het Europeesch lager onderwys te Buitenzorg. De grens
tusscben Indragiri en Djambi werd gedurende het verslagjaar

door politieposten bewaakt en nu en dan door militairen afgepatrouilleerd.
Omtrent onze aanrakingen met het Kwantan-gebied is reeds
het noodige medegedeeld in § 4 van dit hoofdstuk.
De veiligheid van personen en goederen bleef bevredigend.
De Islam maakte eenige vorderingen onder de heidensche
„orang laoet".
De gezondheidstoestand was over het algemeen ongunstig.
Koortsen en malaria heerschten allerwegen en eischten vele
slachtoffers; ook deden zich enkele gevallen van pokken en
beri-beri voor.
Ziekten onder het vee bleven achterwege.
De sterke daling der marktprijzen van gambir en peper te
Singapore had een ongunstigen invloed op den toestand van den
handel.
Het rijstgewas leverde in de benedenlanden van Indragiri een
goeden oogst op, doch mislukte in de bovenlanden voor een groot
deel door den hoogen waterstand.
De ananascultuur, welke bijna uitsluitend ten behoeve van de
conservenfabrieken te Singapore, vooral in de afdeelingen Tandjoeng Pinang en Batam, gedreven wordt, werd wederom uitgebreid. De inzameling van bladeren voor de getahpertjafabriek
te Singapore werd in het begin van 1905 gestaakt.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren zeer bevredigend.
Ook thans weder werden belangrijke hoeveelheden viscb en
— voornamelük van den Poelau Toedjoeh-archipel afkomstige —
zeeproducten uitgevoerd.

Hoofdst. C , §§ 1 0 - 1 2 .
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S 10. JIANKA EN ONDE&HOORieHEDEN.
Gedurende L90S gaven de geheime Ohineetobe genootschappen
blijken van grootere werkzaamheid dan gewoonlijk. In dit opzicht

onderiebeidde lich voornamelijk de „Sam Tiïun Foei", welk

verhoud zich icholdig maakte aan geldafpersingen en h e t o r g a n i seeren van rooftocliten. Dank zij een scherp politietoezicht en

de herhaalde betoeken van militaire patrouilles aan de tinmijnen,
liet de veiligheid van personen en goederen weinig te wenscheu

over.
De algemeene gezondheidstoestand was vrij g u n s t i g , behalve
in het district Blinjoe, waar gedurende het geheele jaar koortseu
optraden. Beri-beri heerschte bu'na uitsluitend onderde Chineesche

§ 11.

mijnwerkers, van wie er in 190."» 757 aangetast werden, tegen
512 m 1904.
Onder den nog kleinen veestapel deden zich geen ziekten voor.
De toestand van den handel was redelijk.
De uitkomsten van den rystbouw waren niet bevredigend.
De cultuur van g a m b i r neemt in de meeste districten voortdurend toe. Aan de peperteelt wordt veel zorg besteed.
De zeevischvangst gaf gunstige resultaten; de opbrengst was
echter, looall gewoonlijk, alleen voldoende ter voorziening in
de behoefte van het gewest.

BILL1T0N.

De veiligheid van personen en goederen liet in 1905 weinig
te wenscheu over. De geheime Chineesche genootschappen hielden
zich r u s t i g , terwijl over den geest onder de mijnwerkers niet
te klagen viel.
De gezondheidstoestand was gunstig. H e t aantal malarialijders
nam af: beri-beri kwam in het geheel niet voor.
Niettegenstaande den op 30 en 31 December 1905 in de
Chineesche wijk ter hoofdplaats Taudjoeng P a n d a n gewoed
hebbenden b r a n d , waarbij 75 woningen in de asch gelegd

werden, was de algemeene toestand van den handel niet o n g u n s t i g ;
in- en uitvoer namen toe.
De rijstproductie was grooter dan in 1904, doch nog onvoldoende om in de behoefte van de bevolking te voorzien. De
klappercultuur, welke zeer in den smaak der bevolking v a l t ,
breidt zich telken j a r e uit.
De zeevischvangst leverde weder zeer goede uitkomsten o p :
uitvoer van visch had echter niet plaats.

§ 12. W E S T E R A F D E E L I N G TAN BORNEO.
In Mei 1905 namen onze Batang Loepar-Dajaks wederom deel ging dan voorheen.
aan een sueltocht van Serawaksche opstandelingen in Sekrang
In October 1905 werden 3 Silat-Dajaks, die op de Boekit
(Serawak), zonder dat zulks bijtijds kon worden belet. Afge- M a d i , op de grenzen van de landschappen Boenoet en S i l a t ,
schrikt door de hoe langer hoe strenger straffen, die door ons aan het inzamelen van boschproducten w a r e n , door 5 Mentebestuur aan de deelnemers van zulke sneltochten worden opgelegd, bah-Dajaks van Boenoet overvallen, met het gevolg, dat twee
keerden de meesten niet meer naar h u n n e woonplaatsen terug. der aangevallenen werden gedood en gesneld. Na het bekend
Volgens ingekomen berichten zou in April t. v. in Lemanak worden van deze gebeurtenis trok eene groote bende Silat(Serawak) een sneltocht zijn gehouden onder aanvoering van Dajaks op weerwraak u i t , beroofde twee huizen der Mentebah's
twee vroeger op ons gebied gewoond h e b b e n d e , doch sedert en wondde een persoon van dien stam. Door een onmiddellijk
uitgeweken Dajaks, Assan en D j a g o e b , bij wie zich eenige van uitgezonden patrouille gewapende politiedienaren werden verdere
onze Batiing Loepars zouden hebben aangesloten, o. a. de be- ongeregeldheden voorkomen. De schuldige Mentebah-Dajaks
kende sneller Apoi Bati en zijn aanhang. Bij die gelegenheid werden in hechtenis gesteld ten einde h u n n e zaak gerechtelijk
zouden 34 personen vermoord en 3 koppen buitgemaakt zijn, te kunnen onderzoeken.
terwijl een kind zou zijn medegevoerd. Ook deze bende vertoonde
De verhouding tot de verschillende zelfbesturen liet weinig
zich niet weder op ons gebied.
te wenschen over. Slechts moest de radja van Djongkong, wegens
Binnen de grenzen van het gewest werd in Mei 1905 een eene ongepaste houding tegenover den controleur van Semitau en
OOnprOnkelqk uit Serawak afkomstige Dajak gesneld. De familie- gemis aan medewerking in bestuurszaken, streng worden berispt.
leden van den ver-lagene togen op weerwraak uit en doodden,
Den 9den Maart 1905 overleed de panembahan van Tajan en
den sneller — die intusschen door eene patrouille gewapende Mcliau, Bakoe Negara Soeria Kesoema, en den 22sten December
politiedienaren gearresteerd was — niet vindende, zijne groot- d. a. v. die van Sintang, Moeda Kesoema Negara. Zij zijn o p moeder en zijn jongeren broeder.
gevolgd door hunne oudste wettige zonen, respectievelijk onder
I n December 1905 werd aan de Lebojan (Boven-Kapoeas) eene den naam en titel van P a n e m b a h a n Anom Pakoe N e g a r a en
vrouw gesneld, vermoedelijk door Batang Loepars van Serawak. Panembahan Hadji (ioesti Adi Abdoelmadjid Kesoema Negara.
Zooals in K. V. 1905, kol. 55, werd vermeld, dachten sommige De door de nieuwe bestuurders afgelegde akten van verband
B a t a n g Loepars. die met moeite waren teruggehouden van een en de aan hen uit te reiken akten van bevestiging zijn goedsneltocht naar de Dajaks van Oeloe Merakai (Salimbau), e r o v e r gekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Btn. 4 en 31 Maart 1906
om naar Serawak uit te wijken , omdat zij ontevreden waren n " 10 en 14.
over de maatregelen , die door het bestuur ter voorkoming van
Over de veiligheid van personen en goederen viel over 't
dien sneltocht waren genomen. Aan dat voornemen is sedert algemeen niet te klagen.
door 1 <>iï volwassen m a n n e n , met h u n n e vrouwen en k i n d e r e n ,
De gezondheidstoestand was g u n s t i g ; epidemieën kwamen niet
gevolg gegeven. Waarschijnlijk is het aan deze vrijwillige ver- voor.
huizing van onrustige elementen te d a n k e n , dat de Batang
Onder den veestapel werden geen ziekten geconstateerd.
Loepars van ons gebied zich in de laatste maanden van 1905
De algemeene toestand van den handel was bevredigend; in
zoo r u s t i g hebben gedragen en dat de i n n i n g van de door hen den biniienlandschen handel was, in vergelijking met vorige
verschuldigde belastinggelden met minder bezwaren gepaard jaren, meer vertier op te merken.

41

42

Hoofdst. C , §g 12 en 13.

De cultuur van rijst, gainbir, klappers, peper en pinang leverde

ruiiiie oogaten op.
In

weerwil

van de lage prijzen,

bleef' «Ie inzameling van

boeohproduoten eene voorname bezigheid van de bevolking. In
•ene in <le nabijheid van Pontianak opgerichte fabriek wordt
uit bakanbatt tannini' bereid, van welke stut' eene belangrijke
hoeveelheid werd uitgevoerd.

De uitkomsten

van de vischvangst, zoowel in zee als in de

binnenwateren, saven reden tot tevredenheid.

De Islam breidt zich onder de Dajaksehe bevolking langzaam
doch gestadig uit. N a het te niet gaan van «ie missie te N a n g a

Bedjiram bij Bemitaa (zie K. V. 1D05, kol. 57/58), hebben zich
een viertal Roomsch-katholieke priesters, tot uitoefening van hun
dienstwerk, te Singkawang gevestigd.

# 13. Z U I D E R - EN 0 0 S T E R A F D E E L 1 N G VAN BORNEÜ.
Zooals reeds in K. V. 1905 (kol. 61) in het kort is medeged e e l d , hadden in Mei en J u n i van dat j a a r , na het sneuvelen
van den pretendent-sultan van Bandjermasin (24 J a n u a r i ) , ,de
meeste hoofden van het verzet in de Boven-Doesoen , onder wie
Toemenggoeng P o e r a , Kjai Adjis, Toemenggoeng Angih en
Toemenggoeng E t j o t , zich niet hun a a u h a n g by het bestuur
a a n g e m e l d , terwijl op den Isten Juli d. a. v. ook Goesti I s k a n d e r , bijgenaamd Antoeng Koewing , en gevolg , waaronder
Raden Naoen en Hadji Mat A m i n , onder inlevering van 21
k a n o n n e n en lila's, 160 achterlaad- en 1000 voorlaadgeweren ,
h u n n e onvoorwaardelijke onderwerping hadden aangeboden.
A n t o e n g Koewing en zijne familieleden, zoomede de Soerapati's
R a d e n Naoen , Kjai Adjis en den op 16 J u l i gevangen genomen
Toemenggoeng Basah werden , in afwachting van de te h u n n e n
aanzien te nemen beslissing, naar Batavia opgezonden , alwaar
eerstgenoemde op 31 October 1905 overleed. By Gouv. Bt. 8
April 1906 n n . 16 is aan de mannelijke leden der Bandjermasinsche sultansfamilie, in het belang van de openbare rust en
orde in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van B o r n e o ,
de hoofdplaats B u i t e n z o r g , en aan de tot de Soerapati-parth
behoorende personen de hoofdplaats Benkoelen tot verblijf a a n gewezen.
Aangezien zich nu alle mannelijke leden der Pegoestian aan
ons gezag hadden onderworpen en mitsdien het georganiseerd
verzet in de Boven-Doesoen als geëindigd kon worden beschouwd ,
werden de lste-luitenant H . CHRISTOFFEL en zijne marechaussee's
in Augustus 1905 naar Atjèh teruggezonden, nadat hij reeds
in J u n i t. v. het civiel bestuur te Poeroek Tjahoe had overgegeven aan den kapitein der infanterie J . J . STOLK.
Tegelijk met de registratie van de bevolking in de BovenDoesoen, was ook hare ontwapening ter hand genomen. Verzet
werd daarbij nergens ondervonden, zoodat in weinige weken
duizenden geweren van allerlei soort en kaliber konden worden
ingenomen. Van u i t Poeroek Tjahoe werd geregeld in alle
richtingen gepatrouilleerd; een dezer patrouilles marcheerde
zelfs tot aan de Boven-Ratah (onderafd. Boven-Mahakam) door,
terwijl de civiele gezaghebber in October 1905 langs de Moeroeng
e n de Kaso het gebied van de Pnihing-Dajaks aan de BovenMahakam (op de grens van de Westerafdeeling van Borneo)
bereikte. Deze tochten maakten den gewenschten indruk en
overtuigden de bevolking, dat onze troepen overal konden
doordringen.
Den 16den November 1905 werd eene patrouille onder bevel
van den onderluitenant H. D.. M u m t e Polion Batoe in BoveuLaoeng verraderlijk overvallen door volgelingen van den tot
dusver goedgezinden Deniang Dalem (hoofd van de Dajaksehe
kampongs Talon Njaring, Pohon Batoe en Tawe Hoei), die
zich g e k r e n k t gevoelde door het ruw en onoordeelkundig optreden van den patrouille-commandant. Laatstgenoemde en
7 inlandsche militairen sneuvelden en hunne wapens gingen
verloren. De bevolking van sommige kampongs vluchtte uit
a n g s t in de bosschen, terwijl alle familieleden en staingeiiooteu
van Deniang Dalem zich bij hem aansloten. Bij eene ontmoeting
van zijne bende met eene patrouille onder kapitein STOLK
(27 November) werd deze officier gewond. De vervolging van
Deniang Dalem werd door kleine mobiele detachementen voortg e z e t , aanvankelijk zouder succes, daar hij alle aanraking met
onze troepen wist te vermijden. Den 3den April 1906 'is hij
echter, onder inlevering van de buitgemaakte wapens, te Batoe
Boeah aan de Laoeng met zijn gevolg in onderwerping gekomen.

onrust gehouden door kleine benden onder Batoer, Raden Djojo
en zijn aangenomen broeder Toemenggoeng Djadam (niet te
verwarren met den in Mei 1905 — zie K. V. 1905, kol. 61 —
gesneuvelden Hoerapati van dien naam) en de Toemenggoengs
Lawas en Danom. Eerstgenoemde meldde zich den 15den Mei 1905
bij het bestuur aan (vgl. t. a. p . ) , tengevolge waarvan de rust
in de kampongs aan de Barito benedenstrooms Moeara Tewe
terugkeerde. De andere bendehoofden hielden zich aanvankelijk
in het gebied der Tewe en Montalat op en wisten uitgezonden
patrouilles meermalen verliezen toe tê brengen. Raden Djojo
onderwierp zich in J u n i 1905, doch tijdens zijn overvoer naar
Bandjermasin per stoomschip Selatan sprong hij overboord: hoewel een hem door den schildwacht nagezonden schot doel trof,
staat niet vast dat hij is omgekomen.
I n dezelfde maand meldden zich aan Goesti Djeleha, echtgenoote van den te Buitenzorg geïnterneerden sultanstelg Goesti
Arsat (zie K. V. 1905, kol. 57), en Njai Selamah, vrouw van
wijlen den pretendent-sultan, en in October Goesti Pratjang,
zuster van Antoeng Koewing, waardoor, behalve Goesti Lantih,
eene dochter van Pangeran Perbatasari, en Goesti Intan, dochtertje
van wylen den pretendent-sultan, ook alle vrouwelijke leden
der Pegoestian t e r u g waren. De beide laatstgenoemde vrouwen
hadden zich aangesloten bij Toemenggoeng Djadam, die, daar
hij in het Tewe- en Montalat-gebied geen voldoenden steun
vond, in Februari 1906 was uitgeweken naar de Boven-Tabaloengstreek (afd. Amoeutai). Met zijne bende vereenigde zich de bevolking van de kampong Braspapan in de Ajoeh-streek (onderafd.
Boentok) en bovendien werden de Dajaks van de Tabaloeng
Kiwa overgehaald om met haar gemeene zaak te maken. Te
Malie, aan de samenvloeiing van de Tabaloeng K i w a e n K a n a n ,
had op 11 Februari eene ontmoeting plaats met eene militaire
patrouille, waarbij aan onze zijde één Amboineeseh fuselier
gewond werd, doch de vijand, met medeneming van 20 gewonden
en achterlating van 8 dooden, in noordelijke richting op de
vlucht gedreven werd. Sedert hadden onze patrouilles nog enkele
aanrakingen met de bende, zonder dat het tot dusver mocht
gelukken haar te vernietigen.
In de Boven-Tewe-streek, waar het verzet nog steeds bleef
aan houden, werd den 14den Augustus 1905, beneden Moeara
Benangin aan de Tewe-rivier, eene patrouille beschoten, waarbij
de commandant, kapitein V. K n u l , de 2de-luitenant A. TISSOT
VAN PATOT en 2 inlandsche fuseliers gewond werden en 1 i n landach fuselier sneuvelde. Den 26sten d. a. v. werd eene andere
patrouille nabij Teleng aangevallen , bij welke gelegenheid de
lste-luitenant W. B . VINK sneuvelde en een Amboineeseh
fuselier en een dwangarbeider gewond w e r d e n , doch de vijand
7 dooden kreeg. D a n k zij het doortastend optreden van d e n
civielen gezaghebber te Moeara T e w e , werden sedert aan de
vijandelijke benden zulke verliezen t o e g e b r a c h t , dat de hoofden,
van allen a a n h a n g beroofd , naar de Boven-Montalat de vlucht
namen en zich daar schuil bleven houden. Den 27sten December
eindelijk kwam de beruchte Toemenggoeng Lawas in onderWeiping, waarna in de Midden-Doesoen een bevredigende toestand intrad. Ook in deze streken werd de bevolking ontwapend
en geregistreerd, terwijl tusschen Poeroek Tjahoe en Moeara
Tewe een 6 M. breede weg werd aangelegd.

De Midden-Doesoen werd sedert den a a n v a n g van 1905 in

De reeds sedert October 1904 iu de Dajaklanden heerschende
rust werd ook in 1905 niet gestoord; de bevolking werd g e registreerd en leverde hare vuurwapens in. Door het patrouilleeren van de te D j a n g k a n g gelegerde colonne werd ook onder
de Ot-Danomsche bevolking der Boven-Kapoeas weder o r d e
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g e b r a c h t ; successievelijk keerde zij üi hare kampongs t e r u g ,
terwijl de laatste nog voortvluchtige O^Danomache hoofden
zich in den loop van het eerste halfjaar bij het bestuur meldden.
In bet liindscliit|i Kotawaringin ontstond , na den dood van
dan bestuurder (April 1905; zie K. V. 1905, kol. 62), eenige
spanning onder de verschillende pretendenten. In Augustus
<l. a. v. is, dj) ecne door den ei vielen en militairen resident

geleide vergadering van landtgrooten, Pangeran Pakoe Sokma
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heffen van hoogere rechten op hoschproducten dan bij het
politiek contract is toegestaan, door den s u l t a n , op aanzegging
van het hestuur, een einde werd gemaakt.
In J u n i word in Boven-Koetei, nabij Melak, de rust verstoord
tengevolge van de brutale houding, welke door het hoofd der
Toendjoeng-Uajaks, Kerta Pati, tegenover het sultansbestuur
was aangenomen. De pogingen der laudsgrootcu om Kerta Pati
te Melak te ontmoeten bleven vruchteloos, en toen daarop de
op hem afgezonden troepen van den sultan op vijandelijkheden
stootten, werd van de wapens gebruik gemaakt. De Dajaks bekwamen een 20-tal dooden en gewonden, terwijl Kerta Pati
zelf gearresteerd werd.
Het bezoek van onze militaire colonnes uit de Boven-Doesoen
maakte in Koetei grooten indruk, in het bijzonder dat van de
colonne onder den lste-luitenant-adjiidant H. A. MKSSK.M.UXKKKS
VAN Dl GRAAIT, welke den 13den Juli van Moeara Tewe vertrok
en langs de Lahei en Boven-Pahoe en door de Toendjoenglanden Long Iram bereikte (4 Augustus). Vervolgens voer zij
de Maliakain op en trok langs het acces van de Penaneh n a a r

Negara tot radja gekozen, die, na onderteekening van de korte
verklaring, onder nadere goedkeuring der Begeering, in zijne
waardigheid erkend en bevestigd is. De nieuwe bestuurder
werkt er krachtig toe mede om aan de in het landschap voorkomende miaatanden een einde te maken.
In Pasir kwam gedurende 1905 geen verhetering in den
aldaar heerst henden toestand (vgl. t. a. p.). D e sultan bleef
eene lijdelijke houding aannemen en verleende zoogoed als geen
h u l p bij het opvatten van de in zijn land rondzwervende k w a a d willigen, lu Juli 1905 versterkte zich een zekere Eanglima
Sentik met zijne bende in zijne woning te Goentoeng Hoer op Poetoea Biban (onderafd. Boven-Kapoeas, res. Westerafdeeling
slechts vier uren afstands van den zetel van den sultan, terwijl van Borneo), waar zij den lTden September aankwam. Begin
in dezelfde maand onze recherebepost te Sabukong aan de October was de colonne, die nergens vijandelijkheden had onderTelakai-rivier eenige malen werd beschoten. Daar aan de her- vonden, te Pontianak en den 12den dier maand te Bandjermasin.
haalde aanmaningen van het hestuur om met meer kracht tegen
De aanrakingen met de Bahau's aan de Boven-Mahakam waren
Sentik op te treden niet werd voldaan, werd de sultan beboet. ook in 1905 van zeer vredelievenden aard.
Door eene militaire colonne werden aan de bende belangrijke
Den 23sten Maart 1904 is tusschen de zelfbesturen van Koetei
verliezen toegebracht, en sedert heeft zij zich bijna geheel o p - en Pasir eene den 31steu J u l i door den civielen en militairen
gelost. P a n g l i m a Sentik zelf wist echter tot dusver aan de resident goedgekeurde overeenkomst tot stand gekomen tot
vervolgingen van onze troepen te ontkomen. H e t kamponghoofd regeling van de grens tusschen die landschappen.
van Telakai, dat met de kwaadwilligen één lijn bleek te trekken,
Op eene den 20sten September 1905 door den civielen en
en een vijftal zijner volgelingen, moesten worden n e e r g e l e g d . militairen resident met den sultan en de rijksgrooten van Koetei
toen zvj zich tegen h u n n e arrestatie verzetten. In December gehouden vergadering is tot vermoedelijk opvolger aangewezen
t r a c h t t e P a n g l i m a Djoedot een a a n h a n g te vormen, hetgeen Adji Mohamad Parikesit.
h e m , dank z(j de verliezen, welke hij bij zijn eerste optreden j
Naar aanleiding van het verslag van den controleur VAN
l e e d , niet g e l u k t e : in F e b r u a r i 1906 onderwierp lnj zich.
WALCHREN omtrent zijne commissiereis naar de Apo Kajan (zie K. V .
1905, kol. 62), is in October 1905 te Moeara Lasan aan de KelaiBij de invoering van het rechtstreeksch bestuur in de T a n a h I rivier in Berau een post van gewapende politiedienaren onder
Boeniboe-landen op 1 J a n u a r i 1905 (zie K. V. 1905, kol. G2) had- een inlandsch posthouder gevestigd. Den 12den December 1905
den geen rustverstoringen plaats. I n November d. a. v. heerschte ving de genoemde controleur van uit Tandjoeng Selor (Boelongan)
echter eenige onrust tengevolge van de aansporingen van zekeren ; eene tweede reis aan langs de Kajan naar het Apo Kajan-gebied,
S i n g a , een Dajaksch kamponghoofd, om geen belasting te be- j met het doel om de politieke en maatschappelijke toestanden in d e
talen en geen heerendiensten te presteeren. N a d a t Singa en , door te trekken streken te bestudeeren, de veeten tusschen d e
zijne voornaamste aanhangers gevat waren, verrichtte de bevolking verschillende inheemsche stammen — inzonderheid die tusschen
de Kenja's en de Ma' Alim — te beslechten en de veiligheid en
weder trouw de haar opgelegde diensten.'
In J a n u a r i 1906 wist een zekere Moehamad Said, uit M a r - ; bruikbaarheid van de Kajan als handelsweg te onderzoeken. D e
gasari (afd. K e n d a n g a n ) , die zich uitgaf voor een broeder van onderhandelingen van den heer VAN WALCHREN — die in April
wijlen den pretendent-sultan van Bandjermasin, bijgestaan door 1906 ernstig ongesteld terugkeerde — niet de Ma' Alim leidden
den uit Koesan af komstigen, door de bevolking voor k r a n k z i n n i g tot een bevredigend resultaat, doch de reis naar het Apo Kajangehouden Goesti Moehamad A r s a t , in het district T j a n t o e n g gebied kon niet doorgaan, omdat de Dajaks zich door slechte
( T a n a h Boemboe) eene bende te vormen, waarmede zij een inval voorteekenen lieten terughouden van het verleenen van h u n n e
ondernamen in de districten B a t a n g Alai en Laboean Amas onmisbare hulp.
(afd. Kendangan). Eene door den controleur M. KNAPPERT afgeIn de slechte verhouding tusschen den sultan van Boelongan
zonden patrouille gewapende politiedienaren werd door de kwaad- en de Segai-hoofden kwam ook in 1905 geen verbetering. Twee
willigen op de vlucht gejaagd, met achterlating van een zestal dezer hoofden maakten in Februari 1906 h u n n e opwachting bij
karabijnen en 2 k l e w a u g s , waarna de controleur zelf met het den Gouverneur-deneraal.
overschot zijner politiedienaren de bende tegemoet ging, ten einde
Met de zelfbesturen van Boelongan, Goenoeng Taboer en
een aanval op de hoofdplaats Barabai te voorkomen. In het nabij Sambalioeng zijn regelingen getroffen, volgens w e l k e , van
Birajang geleverd gevecht sneuvelde de controleur (21 J a n u a r i ) , j 1 J a n u a r i 1906 af, een gedeelte van de door het Gouvernement
terwyl het districtshoofd Kjai Hasan levensgevaarlijk gewond uit te keeren schadeloosstellingen (Boelongan '/<, en de twee
werd. Een drietal aanvoerders van de bende — onder wie Moe- anderen '/in) in de landschapskassen zal worden gestort. U i t de
hamad Said — sneuvelden, w a a r n a de overigen — grootendeels landschapskas van Koetei is in 1905 de bouw bekostigd van
lieden van 20 jaar en j o n g e r — op de vlucht gingen. Zij zijn eene gevangenis, eenige pasarloodsen, eene inlandsche school
sedert allen opgevat door de bevolking van B a t a n g Alai en de en twee woningen voor inlandsche onderwijzers te T e n g a r o e n g
uit Kendangan en Anioentai gezonden patrouilles, terwijl ook en eene inlandsche school te Balikpapan. Ook in Pasir verde verloren geraakte wapens teruggevonden zijn. H e t districts- ! strekte de landschapskas fondsen voor den bouw van eene
hoofd van T j a n t o e n g , Menoenggoel en Sampanahan ( T a n a h inlandsche school.
Boemboe), Kjai Said Abas, die verdacht werd van met de kwaadwilligen geheuld te h e b b e n , is in zyne betrekking geschorst en
De gezondheidstoestand was g u n s t i g , behalve in de afdeeling
gevankeli.jk naar Bandjermasin opgezonden.
Koetei en de Noordoostkust van Borneo, waar zich vele pokkengevallen met doodelyken afloop voordeden. Op het einde van
Ook gedurende 1905 verleende de sultan van Koetei steeds 1905 was de kracht der ziekte evenwel gebroken. Onder de
de van hem gevraagde m e d e w e r k i n g , hetgeen o. a. bleek bij contractkoelies der Poeloe Laoet-Steenkolenmaatschappij werden
het innemen van vuurwapenen van de bevolking, een in het eenige gevallen van cholera geconstateerd.
Veeziekten kwamen niet voor.
belang van orde en rust door het Europeesche bestuur voorgeDe intrekking van de beperkende bepalingen op in-, uit- en
stelde maatregel. Een a a n v a n g werd gemaakt met den aanleg
van eenige noodzakelijke wegen (waaronder een 5 M. breeden vervoer in een deel der Doesoen-landen (zie K. V. 1905, kol. 60)
weg van Tengaroeng naar S a m a r i n d a ) , terwijl aan enkele mis- en de terugkeer van rust en orde in de Dajak-landen kwamen
s t a n d e n , als het afsluiten van rivieren voor den handel en het der inzameling van boschproducten zeer ten goede. Als een
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gevolg diuirvan verlevendigde de binneiilandsche handel en stegen
de ontvangsten van de tolkantoren belangrijk.
De uitkomsten van den rijstoogst waren zeer bevredigend,
behalve in de districten Anioentai en Alabioe, in de onderafdeeling R a n t a u e n ' o p Poeloe Laoet, waar het gewas veel te
Inden bad van langdurige droogte.
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De oogst van de steeds in omvang toenemende peperaanplan*
tingen in T a n a h Boemboe was belangrijk grooter dan in 1904.
Ook de cultuur van rotan en k l a p p e n Breidde zich uit.
De Islam maakte onder de lieidenselie Dajakl eenigc vorder i u g e n : de Christelijke zending daarentegen had niet veel succes.

§ 14. C E L E H E S EN O N D E B H O O B I U H E D E N .
Sedert liet tijdstip van afsluiting van de mededeelingen over
dit gewest in het vorig verslag (Juni 1905) is Zuid-Celebes het
tooneel geweest van hoogst belangrijke gebeurtenissen op politiek
gebied, welke haar oorsprong vonden in de door Boni en Loewoe
aangenomen vijandige gezindheid jegens het Gouvernement en
het dientengevolge onvermijdelijk geworden gewapend optreden
onzerzijds. Reeds voordat aan de dwangmaatregelen tegen genoemde landschappen een begin van uitvoering was gegeven,
was echter de strijd reeds op een ander p u n t van Zuid-Celebes
ontbrand.
Zooals is medegedeeld in kol. 65 van K. V. 1905 werd, om
de aldaar vermelde redenen, einde April overgegaan tot de
militaire bezetting van P a r e P a r e in Sidenreng (Adjataparang),
op welke kampoug en omliggend gebied de Indische Regeering
van het Britsch tusschenbestuur overgenomen eigendomsrechten
bezat. Hoewel die rechten door de opvolgende zelf bestuurders
van Sidenreng waren erkend, bleek reeds enkele dagen na de
bezetting niet alleen dat de toenmalige radja, La-Sadapoto, uit
vrees voor het moreele effect, dat die handeling moest uitoefenen
op de radja's van Zuid-Oelebes, die toen reeds door Boni tegen
het Gouvernement werden opgezet, zich daarmede weinig ingenomen betoonde, maar zelfs liepen er geruchten dat zijn
broeder, La-Patiroe Aroe Soreang (echtgenoot van de vorstin
van E n r e k a n g ) , voornemens was een aanval op ons bivak te
doen. Daartoe aangespoord door den radja van Goa, zonden de
zelfbesturen van de vijf staatjes van den Adjataparang-bond
— Sidenreng en Rapang, beide onder het bestuur van La-Sadapoto,
Alita en Soepa, respectievelijk bestuurd door L a - P a n g o r i s a n g en
La-Mapanjoeki, zonen van den radja van Goa, en Sawito — ,
zoomede het tot de Masenrempoeloe-confederatie behoorende
Maiwa, bij brief van 18 Mei de met hen gesloten politieke
contracten aan den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden
t e r u g , terwyl de houding van het bestuur van Sidenreng steeds
uitdagender werd. Toen aan het herhaaldelijk gedaan verzoek
om het in grooten getale opgekomen gewapend volk in de
kampongs en op de heuvels bij P a r e P a r e te doen wegtrekken
niet werd voldaan, doch daarentegen een op korten afstand van
het bivak gelegen heuveltop versterkt werd, gewapende posten
steeds dichterbij werden g e b r a c h t en onze troepen werden uitgejouwd, werd besloten om aan dien onhoudbaren toestand een
einde te maken. Den 12den J u n i werden door de bezetting,
versterkt met de landingsdivisie van het den 4den tevoren te
P a r e P a r e aangekomen
flottieljevaartuig
Jssalian, de bentengs
en loopgraven van den vyand genomen en vernield, en werd
een tegenaanval op het bivak afgeslagen. Zoowel bij deze g e legenheid, als bij verdere ontmoetingen in den loop van de
maanden J u n i en Juli, leed de vyand zware verliezen, terwyl
aan onze zyde 2 man (Amboineesche fuseliers) sneuvelden en
6 man gewond werden.
I n verband met den ondervonden bardnekkigen tegenstand,
die n o g verre van gebroken was, werd de bezetting gaandeweg
m e t troepen van J a v a en Makasser versterkt, zoodat op het
tydstip, dat agressief in het binnenland moest worden opgetreden,
het garnizoen was aangegroeid tot 3 compagnieën, onder commando van een hoofdofficier, die tevens met het civiel gezag
was bekleed. Als dwangmaatregel werden de Adjataparangstaatjes en Maiwa by Ord. van 31 J u l i (Ind. St. n°. 408) voor
den in- en uitvoer gesloten.
De gespannen toestand in Goa, dat met Boni, Sidenreng en
Loewoe gemeene zaak maakte en zich zelfs niet ontzag om de
voornaamste regenten van de gonvernementslanden tegen ons

op te ruien, — welke toestand nog verergerde, toen zich het
bericht verspreidde, dat de bezetting vun Pare Pare niet den vijand
slaags was geraakt — . zoomede de geruchten van door Bonieren
beraamde invallen in de gouvernementslandeii en van een voorgenomen afloopen van de hoofdplaats Makaaser door Goareezen,
leidden tot versterking der garnizoenen en tot het bezetten van
Tjaniba, zoodat einde Juli de sterkte der troepen bedroeg: 5
compagnieën infanterie en een peloton cavalerie te Makasser en
150 man op elke der plaatsen Pangkadjene, Tjaniba en Balangnipa
(Sindjai). Deze troepen waren bestemd voor defensieve doeleinden,
terwijl voor offensief optreden, zoo noodig, nog kon worden
beschikt over troepen die op J a v a gereed werden gehouden.
Inmiddels was gevolg gegeven aan het in K. V. 1905. kol. 64,
besproken voornemen om, door het stellen van gematigde eischen
aan de weerspannige zelfbesturen van Boni en Loewoe. te
trachten gewapende tusschenkomst te voorkomen, en wel allereerst betlof dit Boni. Den 21sten J u n i 1905 vertrokken aan
boord van het pantserdekschip Holland, gevolgd door het zusterscliip Zeeland en het pantserschip de Rnijler, met bestemming
naar het aan de golf van Boni gelegen Badjowa, o.a. de resident
ter beschikking J . A. G. BRITCMAN. de controleur voor de politieke
aanrakingen met de inlandsche zelfbesturen O. M. GOKHHART,
de regent van Maros, de kapitein der Maleiers te Makasser en
de hoofdzendeling op het bureau voor inlandsche zaken. Den
22sten aldaar aangekomen, begaven de drie laatstgenoemden
zich naar den wal, ter overbrenging van de bewuste eischen.
De ontvangst vond plaats door den radja, ten overstaan van eene
groote menigte gewapenden, met bedreiging en beleediging; na
overgave van den brief konden onze afgezanten evenwel ongehinderd vertrekken. Op 29 J u n i bracht de sjabandar van Badjowa
aan boord van de Holland het .antwoord van den radja, hetwelk
in zoodanige termen was vervat, dat alle pogingen om hem alsnog
tot betere gedachten te brengen als vruchteloos waren te beschouwen. Aan den sjabandar werd toen een voor den radja
bestemden brief van den resident overgegeven, houdende kennisgeving, dat het landschap Boni voor allen i n - en uitvoer zou
gesloten worden. H e t antwoord van den radja behelsde slechts
eene aaneenschakeling van verwijten en onjuistheden. Eerst
hierop had de zending plaats van de expeditionnaire macht, die
ingevolge Gouv. Bt. 14 J u n i 1ÏM)5 n°. 1, was samengesteld uit
2' 2 bataljon infanterie. 1 compagnie marechaussee, 1 eskadron
cavalerie, 2 sectiën artillerie (snelvuurgeschut), 2 sectiën genietroepen, 1 detachement geniewerklieden en 1 telephoonbrigade,
benevens hulpdiensten (geneeskundige dienst, militaire administratie) en trein. Van de zeemacht werden aangewezen om aan
de expeditie deel te nemen de oorlogsschepen Hu-ton; Hendrik,
Koningin Reijenles, da Riiyte.r, Zeeland, Serdanq en Bomen, het
recherchevaartuig Brak, het gouvernementsstoomschip Kn'arlcl
en het politie- en communicatievaartiiig Tjanlik II, deels om
het leger bij landingen en andere gelegenheden behulpzaam t e
zijn, deels om de Boniaehe en Loewoesche kust. die in het
begin van J u l i voor allen in- en uitvoer gesloten was geworden
(Ind. St. 1905 nos. 364 en 867), te blokkeeren. Tot commandant
van de expeditionnaire troepenmacht werd benoemd de kolonel
der infanterie C. A. .VAN LOESEN, onder wiens bevelen tevens
gesteld werden alle in Zuid-Celebes aanwezige troepen. H e t
algemeen civiel gezag bleef in handen van den gouverneur van
het gewest. Als doel der expeditie werd aangegeven , h e t eventueel
breken in Boni van alle gewapend verzet, het nazetten en
trachten zich meester te maken van den persoon van den vorst
en zijne familieleden, als zij de vlucht mochten nemen, zoomede
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vitn de rijkssiiTiiiifii; bei verder tot rast en orde belpen brengen De Bonieren, wier getalsterkte geschat werd op 2000 man ,
van het geheele gebied) zoomede \ ;m de OTerige rijkjes in Zuid- waaronder 800 niet geweren gewapend en MO ruiters, lieten
Celebes, die Boni gewapenderhand mochten iteunen; op te rakken 4*il dooden, onder wie 10 voorname hoofden, 11 g e w o n d e n ,
naar Loewoe, als «tit rukje weigeren moebt te voldoen aan de BOOmede een groot aantal vuur- en blanke wapens, op het gedoor de Elegeering gestelde eischen, Eoomede ook daar rust. orde reohtsveld liggen. Volgens tater ingekomen berichten zou 'svjjands
en gehoorzaamheid aan onze bevelen en roonebriften te belpen verlies in 't geheel ongeveer 1000 man bedragen hebben, zoodat
afdwingen, en voorts Int bestunr van Zuid-Celebes krachtig ter ten minste de helft van het Bonische leger vernietigd was. Aan
zijde te staan bij de tenuitvoerlegging van alle noodig geaehte onze zijde sneuvelden 1 officier (de 2de-luitenant b\ POTHAST),
bestuursregelingen". Door den Gouverneur-Generaal werd liet 2 militairen beneden dien rang en 1 roeier van de Paketvaartverlangen te kennen gegeven, dat bet zonder noodzaak verwoesten maatschappü, terwijl 25 minderen en 1 roeier gewond werden.
van kampongs en eigendommen, zoomede het rooven, ten De patrouilles, die na het treffen de omliggende kampongs
strengste zou worden tegengegaan, en voorts in alle opzichten doorzochten, vonden ze alle verlaten en van den vijand was
een gematigd optreden aanbevolen.
geen spoor te zien.
Aangezien gegronde verwachting werd gekoesterd dat, nietDe aan het Bonische leger toegebrachte slag h a d , zooals uit
tegenanande Boni's pogingen om den strijd in een heiligen den verderen g a n g van zaken zou blijken, het verzet, waarvan
oorlog te doen ontaarden, bet nieerendeel der bevolking ons niet

de poenggawa (kroonprins, tevens legeraanvoerder) de ziel was,
vrijwel gebroken.
wateren verscheen, proclamaties verspreid, waarbij liet doel van ons
Den SOsten J u l i r u k t e n de troepen op naar het k a m p o n g gewapend optreden in het kort werd uiteengezet niet mededeeling, complex W a t a n i p o n e , de verblijfplaats van den vorst, Lapawadat zij, die geen vijandelijkheden pleegden, ook geen overlastte wooi Kraè'ng Segeri. Alleen bü het b i n n e n r u k k e n en bij het
vreezen hadden, zoodat bet van de houding der bevolking zou doorzoeken van de huizen vielen eenige schoten. Bij de verafhangen of de soldaten haar als vriend dan wel als vyand zonden volging van enkele vijanden sneuvelde één militair. I n de
behandelen. Tegelijkertijd werd aan de verschillende staatjes van I kampongs wees alles op een overhaaste vlucht.
ons optreden kennis gegeven en werdsn zij niet nadruk aangeOp het bericht, dat de vorst met zijne familieleden en volgeniaand om een onzijdige houding in acht te nemen. Dat dit lingen de w\jk had genomen naar P a s e m p a , werd den 2den
laatste maar weinig sneces bad en de staatjes elkaar toch min A u g u s t u s , met alle beschikbare troepen 2 ), daarheen opgerukt
of meer gewapenden bijstand verleenden, moet voor een deel en den 3den deze kampong, waarin slechts een tiental vijanden
worden toegeschreven aan de familierelatie, die tusschen de voor- I aangetroffen w e r d e n , genomen. I n de w o n i n g van den vorst
naamste hoofden van de meeste rijkjes bestaat.
I vielen eenige hem toebehoorende zilveren voorwerpen, zoomede
Het reeds kort na aanvang van de militaire operaties bevestigd j de contracten met het Gouvernement in onze handen. Ter opvermoeden, dat vele hoofden zich niet bij de partij van het verzet | sporing van den radja en zijn a a n h a n g , werd daarna de streek
zouden aansluiten, gaf aan de expeditie een buitengewoon g u n - door onze troepen doorkruist; o. m. werden de kampongs Oemalan
stig verloop.
Palongki, Palimpa, Wampotoe en Amatie bezocht, doch zonder
Den 18ilen Juli was de geheele macht, die met schepen van ' eenig resultaat. Den 6den Augustus was de macht weder te
de Koninklijke Paketvaartmaatschappij vervoerd werd, t e r r e e d e ! Watanipone terug, waar de bevelhebber bericht ontving van het
van Badjowa vereenigd. Den 19den werd, ten einde een laatste | offensief optreden van de Bonieren in de Oosterdistricten en van
middel te beproeven om tot eene vredelievende oplossing te de aanwezigheid van vijandelijke benden bij Tjamba.
geraken, een ultimatum overgebracht, inhoudende, behalve de
In de gouvernementslanden waren in de eerste helft van J u l i
reeds bekende eischen. vergoeding der transportkosten van de gearresteerd de regenten van Boenggoro en L e b a k k a n g ( P a n g expeditie en sluiting van een nieuw politiek contract. In af- kadjene), van wie het gebleken was, dat zij met de ons vijandig
wachting van het antwoord van den vorst, werd de kuststrook ; gezinde elementen heulden 3 ), terwyl de Goa'sche prinsen Daeng
tusschen de versperde Tjenrana-mondingen eu kaap Patiro ver- Ago en Andi Baloso *) (een oom en een neef van den radja), die
kend. Hierbij bleek, dat voor het eventueel debarkeeren van de i voortdurend in het Lebakkaugsche stookten, in hunne woning
troepen slechts in aanmerking konden komen de kuststrook opgelicht en via Makasser naar Soerabaja overgebracht werden.
tusschen Tippoelloewe en Badjowa en die nabij Patiro, doch dat Was het eerste koren op den molen van de Goa'sche opruiers,
eerstgenoemde zoodanig in staat van verdediging was gebracht, die een dergelijk lot ook aan de overige regenten voorspelden,
dat eene landing te dier plaatse waarschijnlijk groote offers zou het laatste had ten gevolge dat Pangkadjene den 12den J u l i
eischen. De voorkeur werd daarom gegeven aan eene landing ! in opschudding werd gebracht door een 30 a 40 m a n sterke
nabij kaap Patiro, waar geen versterkingen waren aangelegd en bende, onder aanvoering van La-Oepa, een zoon van den in 1902
het voordeel werd verkregen om, zonder ernstige verliezen, in I overleden ex-regent van Lebakkang. Zij werd echter met een
den rug der verdedigingslinie Tippoelloewe—Badjowa te kunnen I verlies van 5 dooden, waaronder de aanvoerders, uiteengeslagen,
komen. Nadat den 20sten Juli op het ultimatum een weigerend [ waarna de rust weder hersteld was. Deze spontane aanval kostte
antwoord was ontvangen, voerde een gedeelte van de vloot een ons 1 doode (Europeesch sergeant) en 1 gewonde.
schijnlanding tegen Badjowa uit en gingen de troepen bij kaap
Den 30sten Juli geraakte de bezetting van Balangnipa slaags
Patiro aan wal. zonder op verzet te stooten. Eene beschieting i met de Bonieren, die een inval in de Öosterdistricten deden, en
van een der bivaks kwam den vijand op eenige dooden te staan. ' bracht h u n een verlies toe van 34 dooden. Dit treffen kostte
De dien/elfden dag en den daarop volgenden in het werk ge- I ons 2 gesneuvelden (1 Europeesche en 1 inlandsche fuselier) en
stelde pogingen om het naar Watainpone voerende paardenpad 3 gewonden, onder wie de kapitein K. J. ('. RIJNEN. In verband
te bereiken mislukten echter. De terreiiibeleniiucringen (bako hiermede werd het garnizoen van Balangnipa - - onmiddellijk
bako) bleken van dien aard. dat. ook met het oog op net gebrek na terugkeer op 6 A u g u s t u s van de hoofdmacht te Watanipone —
aan zoet water, een venier oprukken hier geeue aanbeveling met één compagnie versterkt, doch inmiddels hadden de hoofden
verdiende, waarom besloten werd om bij kampong Bena — van Zuid-Boni reeds den 4den Augustus h u n n e onderwerping
benoorden Badjowa — te landen. Nadat de reeds gedebarkeerde aangeboden, waarbij echter door het bestuur als eisch gesteld
troepen op inmiddels ontboden stoomers van de Koninklijke was de inlevering van de ornamenten en van alle vuurwapens.
Paketvaartmaatschappij weder waren ingescheept, stoomde men Daar hiermede genoegen was genomen en de garnizoenstroepen
naar de reede van Badjowa t e r u g om aldaar een gunstig tijdstip voldoende werden geacht om de rust te bewaren, sloot eenige
VOO! de landing af te wachten.
dagen later de gedetacheerde compagnie zich weder bij de hoofdOnder bescherming van het geschutvuur van zeven ') oorlogs- macht te Watanipone aan.
sc hepen en van gewapende sloepen en gesteund door twee
mannelandingsdivisies, zetten onze troepen den 28sten J u l i ,
:
) Te Watanipone werden 2 compagnieën achtergelaten. Het strandbivak
onder hevig vijandelijk vuur, voet aan wal. De h a r d n e k k i g ver- was door de marine bezet.
dedigde kampong Bena werd vermeesterd en de door kampong
•) Aan hen is bij Gouv. Bt. 16 Febr. 1906 n°. 26, in het belang van
Lanroe opdringende vijand met zware verliezen verdreven.
de openbare rust en or.ie in Celebes en onderhoorigheden, de hoofdplaats
Aan de verdediging was ook door Wadjoreezen deelgenomen. Padang (Sumatra's Westkust) tot verblijf aangewezen. Ook de reaent van

vijandig gezind was, werden, voordat het expeditiekorps in Boni's

') I$ü de oorspronkelijk voor de Boni-expeditie aangewezen vloot van 6
oorlogsschepen had zich later ook de Asvihin gevoegl, die tevoren deelgunom':n had aan de krjjgsverrichtingen bü Pare Pare (zie hiervóór).

Polombanking (afd. Takalar), die zich niet alleen aan wanbestuur had schuldig
gemaakt, maar ook met den vijand bleek te heulen, is uit zijne betrekking
ontzet en te Makasser geïnterneerd (Gouv. Bt. 4 Mei 1906 n». 13).
4

)

Sedert in de gevangenis te Soerabaja overleden.

1M

Hool'dst. C, § 14.

()uk in de Noorderdistricten waren intusschen vijandelijke
benden binnengevallen! Wegens liet aeor geacaidcnteerde terrein
gelokte liet aan <le bezetting van Tjamlia echter niet net huur
aanraking te krijgen. Kort daarop trokken zij uit eigen beweoïng naar liuni terug.
Ten einde aan bet driest optreden van de Goareesen aan de
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een civiele gezaghebber aangesteld met standplaats te Palopo,
en niet de registratie van de bevolking werd een aanvang
gemaakt.
Hef landschap Lainoeroe werd in de laatste dagen van S i p teinber door troepen uit W a t a m p o n e en bet detachement van
Tjaniba bezocht. Verzet werd niet ondervonden; de d a t o e e n d f

zuidelijke grenzen paal en perk te stellen, waren van Makasscr

hadat-leden boden liunne onderwerping aan (27 September) en

detachementen gezonden naar Takal&r en de Zuiderdistricten,

stemden toe in bet betalen van eene oorlogsschatting.
Inmiddels was medio Augustus aan de bezettingen van Balangnipa en Tjaniba bevolen Boni binnen te rukken , terwijl ,
in verband niet de beweging van de hoofdmacht der expeditionnaire troepen naar W a d j o , aan de P a r e 1'aré-coloune eveneens
last was gegeven om agressief op te treden. De beide eerstgemelde detachementen ontmoetten weini» of geen tegenstand .
doch niet alzoo de troepen van P a r e r a r e , die den 17den
Augustus op sterk bezette en goed verdedigde bentengs stootten
o]) den rechteroever der Marassang-rivier, by Pabarassang en
bij Lodjawi. Ten koste van 11 g e w o n d e n , onder wie 2pf'ficieren
(de 2de-luitenants D. 0 . Dl GaoOT en J. A. VAN HKLSIUNH'KN) .

welke troepen echter geen gebruik van de wapenen behoefden
te maken.

Van uit Watampone was het patrouilleeren intnseehen ruste-

loos voortgezet, hetgeen ten gevolge had. dat vele hoofden zich
onderwierpen, o, a. den 8sten Augustus 5 van de 7 hadat-leden
onder wie de rijksbestierder - , terwijl den lOden d. a. v. de

voornaamste rjjkssieraden, het symbool van het gezag, aan den

bevelhebber werden ingeleverd. (Jok de bevolking keerde geleidelijk i n ' h a r e kanipongs terug en nam tegenover de soldaten
eene vredelievende houding aan. Daar voorts aan den eisch tot
inlevering van de vuurwapens gevolg werd gegeven, was medio
Augustus de toestand in Boni van dien aard geworden, dat tot eene
voorloopige bestuursregeling kon worden overgegaan en de
hoofdmacht kon worden verplaatst naar Painpanoea, van waaruit
de actie zou aanvangen tegen Wadjo, Sopeng en Lainoeroe
(onderhoongheid van Boni), die met Boni één lijn hadden getrokken. Te W a t a m p o n e werden 3 compagnieën als bezetting
achtergelaten en de majoor-commandant als civiel gezaghebber
van Boni den 21 sten door den gouverneur geïnstalleerd (goedgekeurd bij Gouv. Bt. 10 Oct. 1905 n°. 30). Met de getroffen
bestuursregelingen en niet de aan Boni opgelegde oorlogsschattiug
van f' 70 000 namen de hoofden — zij het dan ook na eenige
tegenstribbeling — genoegen.
De hoofdmacht der expeditiounairc troepen bereikte over Lantja
en Timoeroeng den 23sten Augustus Painpanoea, waar de
Tjanlik II, d i e . nadat de versperringen in de Tjenrana-mondingen door de bevolking waren opgeruimd, de rivier was opirestoomd, reeds aanwezig was. De approviandeering van de
colonne was hierdoor op gemakkelijke en afdoende wijze verzekerd.
Van uit Watampone bezocht de militaire macht den 25steu
Augustus Wadjo. De bevolking bleek goed gezind en al spoedig
teekenden 5 van de G voornaamste hoofden de korte verklaring
van onderwerping.
Aan de vorstin van Sopeng, tevens patola van W a d j o , die
geweigerd had te verschijnen op eene den loden September door
het hoofd van gewestelijk bestuur te Siugkang in Wadjo belegde vergadering ter regeling van bestuursaangelegenheden in
Wadjo en S o p e n g , werd eene boete opgelegd, terwijl besloten
werd haar gebied te doen b i n n e n r u k k e n , ook omdat gebleken
was. dat volk uit Sopeng had deelgenomen aan het eerste gevecht bij Pare Pare en aan den inval in de Bergregentsehappen
in Juli 1905 (zie hieronder). De toestand werd echter in Sopeng
volmaakt rustig bevonden en de datoe teekende de korte verklaring.
Deze voorspoedige gang van zaken maakte het mogelijk reeds
in de eerste helft van September 2 compagnieën naar Loewoe
te dirigeeren, met de opdracht om aan dat rykje een ultimatum
over te brengen en h e t , bij niet-voldoening aan de daarin gestelde eisenen, door kracht van wapenen tot gehoorzaamheid
aan het Gouvernement te dwingen. Daar ook hier langs vredelievendeu weg niets was te bereiken, gingen de troepen den
U d e n September, onder bescherming van het geschutvuur der
schepen en gesteund door eene marine-landingsdivisie van de
Hertog Hendrik en de de Ruyler, bij Belandai aan w a l . waarna
het nabijgelegen Palopo genomen werd ; een en ander ten koste
van 7 gewonden . onder wie 1 officier (de luitenant-ter-zee 1ste
klasse J . A. VAN ZwiLBOTO, die sedert aan de bekomen wonden
i- overleden), aan onze zijde. Den vijand, die in de missigit
en op vele andere plaatsen had stand gehouden . werden ernstige verliezen toegebracht. Met één slag was hier — evenals
in Boni — liet georganiseerde verzet gebroken. De voornaamste
hoofden boden hunne onderwerping aan en leverden hunne
vuurwapens in. Den 18den September teekende ook de vorstin
van Loewoe, W e - K a m b o Daeng ri-Soempa, de korte verklaring en aanvaardde de gestelde eischen , waaronder het
betalen van eene oorlogsschatting, zoomede de overdracht van
de Poso-streek (vgl. K. V. 1905, kol. 04), doch thans zonder
schadeloosstelling. wijl het recht daarop door het gepleegd
gewapend verzet was verbeurd. Over het landschap werd
H a n d e l i n g e n dor S t a t e n - G e n e r a a l . B i j l a g e n . 1900—1907.

werden de stellingen vermeesterd. De vijand liet 28 doeden ,

met vuur- en blanke w a p e n s , in onze handen. De colonne zette
daarop den opmarsch voort naar Masepe en A m p a r i d a , en verkreeg tegen het einde van Augustus gemeenschap met de Bonitroepen.
Daar nu , door de geleden n e d e r l a g e n , het verzet in Sidenreng als gebroken kon worden beschouwd, rukte de Pare P a r é colonne in het begin van September — in vereeniging met de
compagnie marechaussee — door het gebied der Adjataparaug
op naar de Masenrempoeloesche staatjes, ter opsporing van den
vorst van Boni , d i e , volgens betrouwbare berichten , naar het
noorden was gevlucht. Nergens tegenstand ondervindende, bereikten deze troepen den 13den October Kolosi in het landschap
Doeri (Masenrempoeloe), waar den volgenden dag ook eene
colonne van Palopo aankwam '). N a d a t de hoofden van Doeri
de korte verklaring van onderwerping geteekend hadden, richtten
de marechaussee en een gedeelte der infanterie, op de tijding,
dat de vorst van Boni naar Tjema in Wadjo was gegaan, zich
daarheen en stietten den 17den October op eene zeer sterke
vijandelijke stelling op de helling van den Bambapoeang, vermoedelijk van den vorst van Boni. N a een scherp gevecht
werd de versterking genomen. De vijand liet 50 dooden in onze
handen, terwijl aan onze zyde 10 militairen beneden den rang
van officier gewond werden.
Den 22sten bereikten de troepen Maiwa — waar de nieuw
opgetreden radja, La-Sapewali, oudste zoon van den overleden
bestuurder L a - P a k o n t i n g , de korte verklaring aflegde —. terwijl
den volgenden dag ook marechaussee uit K a p a n g aldaar aankwameu, waarop men den 2östen naar Tjema oprukte. N a den
vijand uit eenige stellingen in het om die kanipong gelegen
heuvelterrein verdreven te hebben, kwam de troep, die den
27sten te Awo versterkt was met de daarheen v e r t r o k k e n .
oorspronkelijk te Kolosi achtergebleven rest der colonne, den
28sten te Tjema. Gedurende de volgende dagen werd in den
omtrek van die plaats herhaaldelijk a a n r a k i n g verkregen met
de voorposten der bende van Lapawawooi, die, hoe langer hoe
meer in 't nauw gedreven en reeds belangrijk verzwakt door
den afval van het Bonische hadat-lid Aroe Matjege — die
zich later te Painpanoea onderwierp —, den 18den November
door den lste-luiteuant C H. EILEKS werd overvallen, bij
welke gelegenheid de poenggawa sneuvelde. terwijl de radja
en de hem vergezellende familieleden gevangen genomen werden.
De gevangenen werden naar Makasser o v e r g e b r a c h t , waar
den 12den December ook aankwamen 2 zoons en 3 kleiuzoons van den radja, die zich den lOden tevoren te Larompong in Loewoe anderworpen hadden. Den 14den December

') Deze colonne, welke den 20sten October weder te Palopo terugkeerde,
had haren weg genomen door de Toradja- landen, van welke gelegenheid
gebruik gemaakt weid om die streek van .Sidenrengers te zuiveren, die er
zich in versterkte roovert>nesten hadden gevestigd. De Toradia's waren ons
zeer goed gezind en lieten niet na onzen troepen de schuilplaatsen van de
hun overlast aandoende roovers aan te wyzen.
Op 23 en 24 October waren uit Pampanoea nog twee colonnes naar
Pitainpar.oea (eene omlerhoorighcid van Boni aan de kust benoorden de
Tjenrana-monding) vertrokken Ier opsporing van den voortvluchtigen radja.
Een dezer colonnes ondervond tegenstand bjj Paria in Wadjo; de \ ij:nnl
werd uiteengedreven en liet 20 dooden, onder wie alle hoofdaanleggers van
het verzet, in onze handen. Zooals uit het bovenstaande biykt, vonden deze
colonnes Uen radja niet.
•"».
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werden allen naar Batavia overgevoerd, waarop bij Gouv. fit.
23 Maart 1906 n". L5 Lapawawooi van zijne waardigheid van
leenvorsj van Boni vervallen verklaard en nit bet bestuur over

dat Landschap ontzet is, terwijl aan hem en zijne hiervóór be-

doelde zoons en kleinzoons, in het belang van de openbare rust
gn orde in het gouvernement Celebes en onderhoorighedeii, de
hoofdplaats Bandoeng (Preangei Uegentschappen) tot verblijf

i- aangewezen.
Hoewel het eigenlijk verzet iii fioni reeds in Augustus een
einde had genomen, bleef voortdurend patrouilleeren noodig om
Biaraudeerende benden, die der goed gezinde bevolking overlast
aandeden, in bedwang te houden en, waar mogelijk, te vernietigen. Over het algemeen werd met goed gevolg tegen haar opgetreden. zoodat <le veiligheid van personen en goederen bij het
einde van 1905 gnnetig genoemd kon worden. Hiertoe werkte
ook mede de \ el-betering van de conimuiiicatie tusschen Noorden Zuid-Boni door den aanleg van een weg van Pampanoea over
W'ataiupoue naar Halangnipa.
Het verbod van in- en uitvoer in fioni en Loewoe werd
ingetrokken hij Ord. van 26 Oct. 1905 (Ind. St. n ü . 538). Voorts
werd bij Gouv. fit. 18 Nov. 1905 n°. 5 het eiviel en militair
bestuur in Boni. Sopeng en Wadjo in één hand gebraeht. en
met dat bestuur belast de te Pampanoea plaatselijk bevelvoerende hoofdofficier, terwijl eindtdijk. met intrekking van de in
Augustus ten opzichte van Boni vastgestelde voorloopige bestuursregeling (zie hiervóór), bij Gouv. fit. 2 Dec. 1905 n°. 34.
bij wijze van tijdelijken maatregel, Boni, Wadjo en Sopeng te
/.amen onder den naam van fioni (hoofdplaats Pampanoea). SOOinede Loewoe (hoofdplaats Palopo), tot afdeelingen van het gouvernement Gelebes en onderhooriglieden verheven rijn. Deafdeeling
Boni is verdeeld in de drie onderafdeelingen Honi, Wadjo en
Sopeng. en il geplaatst onder het bestuur van een assistentresident, niet welke functie belast is de hiervóór bedoelde hoofdofficier, terwijl het bestuur over de drie onderafdeelingen en de
afdeeling Loewoe il opgedragen aan de te Watanipone. Singkang,
Watang Sopeng en Palopo plaatselijk bevelvoerende officieren,
niet den titel van civiel gezaghebber. Sedert is het eiviel gezag
over West-Sopeng (Sopeng ri-adja). welk gebied van W a t a n g
Sopeng uit nioeieljjk kon worden bestuurd, zoomede over het
landschap Baroe, roorloopig opgedragen aan den oudsten aldaar
het plaatselijk bevel voerenden officier, onder leiding van den in
Maart 1906 (zie daaromtrent lager) te Pare Pare geplaatsten
ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur (Gouv. fit. 31 Maart
L906 n°. 18).'
Nadat alle voorname hoofden van fioni. Wadjo (de aroe niatowa
of hoofdvorst meldde zich den Olsten Oetober bij den civielen
gezaghebber van Boni) '). Sopeng en Loewoe h u n n e onderwerping

hadden aangeboden, achtte de GooTernenr-Oeneraal het tijdstip

aangebroken om met Goa af te rekenen. Berichten omtrent
vijandige plannen van Goa waren het eerst vernomen nadat aan
dit landschap eene boete was opgelegd ter zake van het zenden
van Bewapenden naar Djampoewa in Sawito (Adjataparang) (zie
K. V. 1905, kol. 64). Het gebeurde veroorzaakte in Goa veel
agitatie, vooral onder de jongere prinsen, die er naar hunkerden
oin zich over de interventie van het Gouvernement te wreken.
De radja zelf stelde aanvankelijk pogingen in het werk om de
gemoederen* te bedaren, doch jjing. onder den invloed zijner
enigeving, weldra tot een lijdelijk verzet over. Medewerking om
in April 19(15 door Goareezen in de afdeeling Takalar gepleegde
rooverijen te bestraffen werd , in weerwil van onze dringende
vertoogen, niet verleend: zelfs werden de brieven van onze
bestuursambtenaren niet meer in ontvangst g e n o m e n , terwijl
twee onzer invloedrijkste regenten , die van Bonthain en Binamoe,
werden aangezocht om (ioa's partij te kiezen. Bovendien viel
eene uit de Goa'scbe enclave Gantaranjj-Matinggi afkomstige
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onnaire troepen, in vereeniging met die uit de gouvernement**
huiden, Goa binnen. Tegenstand werd aanvankelijk niet ontmoet
en de gouverneur, die de troepen vergezelde, werd door den
radja in zijne woning te Djongaja ontvangen. Nauwelyks waren
echter de eischen van de Regeering bekend of Kraê'ng fieroanging — zwager van den radja en aanvoerder van de Goa-troepen —
greep naar de wapens en de radja, die eerst beloofd had alle
eischen na te komen, zooniede de bevolking, vluchtten uit
Djongaja (19 Oetober). Hierop werd de vnand eerst in de na-"
bijheid van Djongaja en later bij kampoiig Pakatto aangegrepen
en verslagen, bij welke gelegenheid h\j een verlies leed van 73
dooden en 7 gewonden, terwjjl aan onze zijde 2 militairen beneden den rang van officier sneuvelden en 3 officieren (kapitein
E. DEN DoOBU IIBJONQ, de 2de-luitenant ,1.fiKUMKKen de officier
van geiondheid 2de klasse IL G. NAI'TA) en 13 militairen beneden den rang van officier gewond werden. Vervolgens rukten
de troepen naar Bonglaiigi o p , volgens inlichtingen 'svganda
hoofdversterking. Nóch hier, nóch o p de verder bezochte plaatsen
werd verzet gepleegd.
Het krachtig en voortvarend optreden miste zijne uitwerking
niet. Al spoedig keerde de vreedzame bevolking in hare kainpongs t e r u g , terwijl zich op 25 Oetober de vorstin van B a r o e ,
zuster van den radja, met haar echtgenoot Kraëng Beroanging
en eenige andere prinsen, en op 1 November de rjjksbestierder.
met zijne echtgenoote en K r a ë n g fiarombong, neef van den
radja (de hoofden van het verzet), bjj den gouverneur van ('elebes
kwamen melden. De rijksbestierder bracht de gouden kroon, als
rijkssieraad bekend onder den naam „salaka", en Kraëng Barombong zijn ornanientsvlag mede. Eene door naar Galesong
overgevoerde troepen aangewende poging om den te Limboeng
gesignaleerden radja gevangen te n e m e n , leed schipbreuk, ten
koste van 2 gewonden aan onze zijde, terwjjl de v\jand ongeveer 40 dooden kreeg. Ook de later uit verschillende bivaks in
Goa met hetzelfde doel ondernomen tochten hadden niet het
gewenschte resultaat. De radja schijnt, in gezelschap van zijn
broeder Kraëng Bontonompo, en twee zijner zonen. de — s e d e r t
afgezette — radja's van Soena en Alita . eerst naar Baroe en
sedert einde December naar Masenrempoeloe en Adjataparang
uitgeweken te zijn. De naar die streken te zijner opsporing uitgezonden colonnes stuitten , zooals hieronder zal blijken , herhaaldelijk op krachtigen tegenstand , zonder dat het tot dusver
is mogen gelukken de vluchtelingen te achterhalen. In Goa
zelf zijn rust en orde niet meer gestoord; de het landschap
doorkruisende patrouilles ondervonden allerwegen eene vriendschappelijke ontvangst van de zijde der bevolking. die overal
aan haren gewonen arbeid was e n , het jarenlange w a n b e s t u u r .
de vele heffingen en onbetaalde diensten moede, met onze interventie blijkbaar ingenomen was. Den 20sten November werd
de assistent-resident geïnstalleerd, dié voorloopig, met den
hadat — die den 19den Maart 1906 de korte verklaring onderteekende —. het bestuur in naam van den voortvluchtigen radja
zal voeren. In Maart 1906 werden de bezettingen in het Goa'sche
voor het meerendeel opgeheven.

roofde en plunderde aldaar en le^de eenige huizen in de aseh,
zonder dat van Goa'sche zijde ernstige pogingen werden aangewend om de schuldigen in handen te k r a g e n . Naar aanleiding
van deze tekortkomingen werd de radja door den gouverneur
van Celebes tegen den I7den Oetober opgeroepen om zich over
zijne houding te verantwoorden. Toen hu' niet verscheen, rukten
de inmiddels naar Makasser overgevoerde. beschikbare expediti-

Ons optreden in Zuid-4 'elebes was tot dusver een doorloopend
succes geweest. In alle door de militaire macht bezochte landschappen schikte men zich in de nieuwe toestanden , werd een
aanvang gemaakt niet den aanleg van de noodigc verkeerswegen
en met de registratie van de bevolking, werden de opgelegde
oorlogsscbattingen over 't algemeen naar behooren voldaan en
werden grpote hoeveelheden vuurwapens ingeleverd. Daar kon
worden aangenomen , dat de taak der ezpeditionnaire macht uu
in zoover vervuld was , dat de verdere pacificatie van de door
onze troepen bezette landschappen kon worden overgelaten aan
de gewestelijke civiele en militaire autoriteiten , gesteund door
een deel van clie t r o e p e n m a c h t . werden bij Gouv. Bt. 10 Nov.
1905 n°. ti. met ingang van 4 December 1905. met ontheffing
van den kolonel VAN L o i m van zijne functiën van bevelhebber,
het commando en de generale staf der expeditie ontbonden.
Spoedig bleek evenwel, dat in sommige landschappen de partij
van het verzet het hoofd nog niet geheel in den schoot had
gelegd. Zoo in Sopeng en Loewoe , zooniede in sommige streken
van Masenrempoeloe en Adjataparang.

') In Wadjo is het sedert rustig gebleven, behalre in h'ebrnari 1906, toen
het onderhoorigc landschap DetSWB weigerde zijn aandeel in de oorlogsschatting
te betalen. B6M derwaarts gezonden militaire colonne ondervond slechts
jreringen tegenstand.

Sopniiij. Na het vertrek van de troepen nit dit landschap
(einde September)
- zie hiervóór — vermde zich eene goed
georganiseerde partij van verzet, onder leiding van den soele
ilatoe Baso Pata Baoe Aroe Baloese. den watanglipoe (hevel-

bende in Juli 1905 in de onderafdeeüng Bergregentschappen,
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hebber der Sopengsche strijdmacht) en La-Mappe, bestuurder
van bet noordelijk deel van Mario-ri-awn . weshalve andermaal

in bet landschap moest worden geageerd. Achtereenvolgen!
werden door militaire colonnes uit Singkang en Pampanoea,
in vereeniging met eene compagnie uit Bfakasser, een drietal
stellingen (bij Sololoeng, Haring en MatjoppaS) genomen (5/10
November), aan onze zijde ten koste van I gesneuvelde (inlander) en 7 gewonden . terwijl de vijand . die versterkt bleek

met lieden uit Sidenreng en Baroe'

aan welk laatstgenoemd

landschap daarom eene oorlogsschatting werd opgelegd —, 41
dooden en 4 gewonden liet liggen. Den lOden December onder-

wierpen zich La-Mappe en de watanglipoe en den oden Jannari

1906 meldde zich de soele datoe, met zijne naaste familieleden.
by den assistent-resident van Boni. Den SOftan April trachtte
eene 120 man sterke bende den civielen gezaghebber van Sopeng,
die met eenige hoofden op tournee was, te vermoorden. Eene
uitgerukte patrouille doodde 40 der aanvallers en nam 50 anderen
gevangen. Sedert is de rust in Sopeng niet meer verstoord.
Loewoe. In de eerste dagen van November vertrok de civiele
gezaghebber van Loewoe naar de onderhoorigheden van dat
landschap, ten einde aldaar den algemeenen toestand op te
nemen en aanraking te verkrijgen met hoofden en bevolking.
Over 't algemeen betoonde men zich vriendschappelijk gezind.
doch te W o t o e kon noch met den palemba oeragi (hoofd), noch
met de bevolking aanraking verkregen worden, en nam men
eene dreigende houding aan toen de boodschappen van den
civielen gezaghebber de kampong naderden. Eene colonne van
de troepen in Loewoe, die den 28sten October naar de Posostreek vertrokken was ten einde de aldaar ageerende militaire
macht te versterken (vgl. § 15 van dit hoofdstuk) stuitte dan
ook op haren terugtocht, den 16den November te Wotoe op
een hevig verzet, dat georganiseerd bleek te zijn door den
oudsten zoon van den palemba oeragi. De vijand werd echter
met zware verliezen teruggeslagen, ten koste van 1 gesneuvelde
(Europeesch fuselier) en 5 gewonden aan onze zijde. Daar de
colonne gebrek had aan munitie, vivres en verbandmiddelen,
g i n g de inmiddels naar Palopo teruggekeerde civiele gezaghebber
(jen 18den met de Bunico wede'r naar Wotoe. Den 20sten stoomde
de sloepcnflottielje van dien bodem de rivier op, welke zwaar
versperd en versterkt bevonden werd, doch de kampong bleek
geheel verlaten te zijn. Den volgenden dag ging de colonne
naar Palopo t e r u g .
Inmiddels was aldaar de rust op ernstige wijze verstoord geworden door den opoe pabitjara — een der hadat-leden — die
eene hoogst aanmatigende houding bad aangenomen en bovendien
weigerde de in zijn bezit zijnde geweren af te geven. In een
gevecht met eene op hem en zijn a a n h a n g afgezonden patrouille
(12 November) sneuvelde de opoe pabitjara niet lil zijner volgeliugen, terwijl 12 gewonden in onze banden vielen, van wie
er 4 overleden. Later bleek, dat de pabitjara gewapend volk en
geweren uit Soeli had gerequireerd. De naar aanleiding daarvan
naar Soeli en Baramasa gezonden patrouilles vonden er echter
alles rustig.
In verband met berichten, dat de in de Poso-streek gevestigde
gezant van Loewoe, Ambe maft, te Wotoe het verzet opnieuw
organiseerde, werd den 29sten December weder eene colonne
derwaarts gedirigeerd. Den Isten J a n n a r i 1006 nam zij bij de
kampong Teroewe ,.,.n,. sterk bezette b e n t e n g . waarbij 4 vijanden
sneuvelden en wij 2 gewonden — onder wie de officier van
gezondheid Late klasse dr. C. K. GrÖLurn
kregen. Den 2den
rukte de colonne op naar het drie dagmarschcn ten noordoosten
van Palopo gelegen Baeboenta aan de Rongkong-rivier, die
zwaar versterkt e n , tengevolge van het zeer ongunstige weder,
-terk gezwollen en niet doorwaadbaar was. Alle van 3 tot 14
J a n u a r i aangewende pogingen om de rivier over te steken en
de vijandelijke versterkingen te forceeren bleven zonder resultaat.
Inmiddels was de civiele gezaghebber met de noodige militaire
versterking, welke door de Senang en de Siboga was overgebracht,
den SOsten Januari zonder tegenstand t e ondervinden t e Boeraoe
geland e n , gesteund door de lundingsdivisies van die bodems,
naar het zwaar versterkte Djaladja. de woonplaats van Ambe
M a l . opgerukt, welke kampong genomen werd, bij welke gelegenbeid de vijand 7 dooden, 1 gewonde, 2 kanonnen. 12 lila's en
vele vuur- en andere wapens, n o m a d e een grooten voorraad
munitie in onze handen liet, ten koste van 19 gewonden aan
onze z\)de. Den vorigen dag was de colonne aan de Rongkongrivier door omtrekking in de flank van 's vijands stelling — die
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2'/j K.M. lang bleek te 7.{\n en uit 9 door loopgraven verbonden
versterkingen bestond — aan den linkeroever dier rivier gekomen :
de vijand vluchtte overhaast in de richting van Baeboenta.
welke zwaar versterkte kampong den oden Februari genomen
werd. De vijand liet 90 dooden — onder wie 4 hoofden •—,
5 gewonden en 10 gevangenen in onze handen, terwijl wij 12

gewonden kregen, van 2 tot 10 Februari werd het geheele

gebied van Djaladja tot Hongkong door de militaire macht
doorkruist, zonder dat ook maar de geringste tegenstand ondervonden werd. Einde Februari boden vele invloedrijke hoofden
e
n tweetal lamiIieledeu van Ambe Maii en den lOden Maart
bij zelf hunne
lerwerping aan. Hoewel nog enkele hoofden
in de onderhoorigheden zich niet gemeld hebben en zich. vooral

in de Toradja-landeni nog benden roovende Bidenrengers ophouden, heeft
overgelaten.

sedert

in

Loewoe de rust weinig te wenschen

jttfjataparang. De sedert Juni 1005 voortvluchtige, tuin lepra
lijdende radja van Sidenreng en Rapang, Lar-Sadapoto, die einde
September stappen deed om iu onderwerping te komen, deed
bij een aan den resident ter beschikking gerichten brief van
25 October afstand van zijne waardigheid als bestuurder van
die landschappen, wat Sidenreng betreft ten gunste van rijn
oudsten zoon La-Tjeboe, die dan ook als zoodanig door de landsgrooten gekozen werd. Tot bestuurster van Rapang werd gekozen
LarSadapoto's oudste zuster Njilitimo Aroe Baranti. Beiden
onderteekenden de korte verklaring (goedgekeurd en bekrachtigd
bij Gouw Bt. 2 Mei 1006 n°. 18) en aanvaardden alle h u n gestelde
eischen , waaronder het betalen van eene oorlogsschatting. De
vroeger deel van Soepa u i t m a k e n d e , doch sedert 1824 een leen
van Sidenreng gevormd hebbende landschappen Soreang , Batjoekiki, Bodjo. Palanro en N e p o , die nimmer eenige sympathie voor Sidenreng koesterden en dan ook aan het verzet
tegen de bezetting van Pare Pare geen deel genomen hadden ,
zijn in Februari 1906 van Sidenreng gescheiden , om voortaan ,
onder den naam van Maloese T a s i e , een afzonderlyk landschap
te vormen. Tot hoofd van het landschap is aangesteld Andi
S i m a t a n a , dochter van den in 1885 overleden aroe matowa van
Wadjo La-I'jintjing Kraëng Mangepe en weduwe van den in
1004 overleden radja van Sidenreng Soemangga Roeka (La
Sadapoto's voorganger), tot dusver hoofd (talloe lattaë) van
N e p o , dat steeds een soort van suprematie over de vier andere
landschappen had uitgeoefend. De door haar onderteekende korte
verklaring is goedgekeurd en bekrachtigd bij het reeds vermelde
Gonv. Bt. 2 Mei 1906 n°. 18 De afgetreden vorst van Sidenretig en de voormalige k r o o n p r i n s , La-Parenrengi Kraëng
T i n g g i m a ë , meldden zich medio December h'\] den civielen gezaghebber van P a r e Pare. Sedert zijn orde en rust in Sidenreng
en R a p a n g niet meer verstoord : aan den aanleg van wegen wordt
onverpoosd en ijverig gearbeid . in welk werk vooral door den
ouden vorst veel belangstelling wordt getoond.
Anders was de toestand iu Sawito. Eene marechaussee-colonne
welke , ter vervolging van den radja van Goa , naar Djampoea
was gezonden, stuitte den 'uien J a n u a r i 1006 op eene bende van
ruim 300 m a n , welke zich h\] de kampong Sawito versterkt had
en aangevoerd werd door La-Sinrang, oudsten zoon van den radja
Andi T a m m a — die op 29 September tevoren de korte verklaring had afgelegd —. bij wien feitelijk alle macht iu het landschap berustte. Na een hardnekkig gevecht werd de kampong
schoongeveegd en vluchtte de vijand , met achterlating van 33
dooden , ouder wie 3 hoofden . en 40 gewonden , terwijl wij het
sneuvelen t<? betreuren badden van kapitein P. .1. HE'GRUYTKK.
Bij de daarop in verschillende richtingen ondernomen excursies
werd uit sommige kampongs op de onzen gevuurd . doch . bij
het verschijnen van eene marechaussee-afdeeling in de goed versterkte en door hindernissen omgeven kampong Langga (15
J a n u a r i ) , werden de versterkingen onmiddellijk door de bevolking geslecht en kwamen de hoofden in onderwerping.
Op een»! r e i s . welke door den resident ter beschikking iu den
loop van J a n u a r i naar Adjataparang werd g e m a a k t , werd hem
door de landsgrooten van Boepa en Alita medegedeeld . dat zij
waren overgegaan tot de keuze van nieuwe bestuurders, iu de
plaatl van de door den gouverneur van Celebes van hunne
waardigheid vervallen verklaarde radja's La-Mapanjoeki en LaPangorisang . die nog steeds met hun vader . den radja van Goa .
voortvluchtig waren en die zich niet alleen nimmer iets aan
hunne landschappen gelegen badden laten liggen, maar er zich
zelfs nooit vertoond hadden. De nieuw verkoienen, La-Parenrengi
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Kraöng Tinggimaë, de voormalige kroonprins van Bidenreag, i was door den vermoedelijkeii leider van het verzet, den pabitjara
voor Soepa, en La-Konde KxaAnu ri-Djampoeè', broeder van van Enrekang. In den ochtend van den 25sten April werd zij
Audi Tamme ren Sawito, voor Alitu, legden respectievelijk on door de onzen aangevallen, doch bij het vallen der duisternis
21 .Januari en 11 Februari verklaringen van onderwerping ai, moest de aanval worden opgegeven, nadat wij 14 gesneuvelden.
welke, met de aan ben uit te reiken akten van bevestiging, Boomede 20 gewonden — onder wie de lste-iuitenanta M. .1.
zijn goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Kt. 13 April 1906 Bncxniovi en I'. J. A. VAN MOUKIK —hadden gekregen. Nadat
ö*. 20.
Versterking was aangekomen, werd de aanval den ITili'ii Mei.
De toestand in Bawito, die nog lans verre van gunstig bleef gesteund door eene sectie liiariliegochut, van drie zijden hervat.
den Uden Februari werd aan Ls-Sinrang'i bende bjj Tiroang waarna de vesting genomen werd ten koste van 8gesneuvelden
nog een verlies van 1 dooden toegebrachi verbeterdegaande* en 36 gewonden (onder wie de lste-luitenant M. .1. KEKCKENUOKF.
ireg; in April deed La-Sinrang stappen om weder in genade •OOr de 2de maal, en de 2de-luitcnant ('. E. .1. PAFB, die sedert
te worden aangenomen.

In rerband met den goeden stand van /.aken in net grootste

aan de bekomen wonden is overleden). De vijand liet 37 dooden

en 4 gewonden liggen. Sedert weiden alle versterkingen geslecht

deel der Adjataparang--taatjes. u bij Gouv. Ut. 3] Maart 190(1 en de achtergebleven militaire colonnes, die einde Mei de voorn°. ld, in afwachting van eene nadere regeling, liet bestuur j oaamste kampongs bezochten, werden vriendschappelijk ontover het gebied van dat bondgenootschap, met uitzondering vangen.

van Sawito, opgedragen san een controleur bfl het binnenlandscn
bestuur, met standplaats Pare Pare, terwijl dat over bet Masenrempoeloe-bondgenoots(diap en Sawito is toevertrouwd aan den

in die landschappen oudsten bevelvoerenden officier.

Onze verhouding tot Laikang, Laiwoei (Kendari) en Tanete
bleef van zeer vriendsi happelijken aard en kenmerkte zich, wat.
laatstgenoemd landschap betreft, zelfs door eene nauwere aansluiting hij het Gouvernement, als gevolg van de vijandelijke
gevoelens der gecoaliseerde Koegineesche radja's jegens d e l e e n vorstin, die steeds de zijde van het Oouvernement hield en van
hare goede gezindheid deed blijken door het verleenen van hulp
bij militaire transporten, enz. Wegens bewezen diensten tijdenen na de vestiging van den militairen post te Pare Pare, is aan
La-Tan risasoe Datoe Kaka, zoon, en aan La-Mapa Datoe Patodjo,
schoonzoon van de leenvorstin, de kleine gouden, en aan den
landsgroote La-Manda Aroe Kadieng de zilveren ster voor trouw
en verdienste toegekend (Gouv. Kt. 10 April 1906 n ' . 10).
.Met de zelfbesturen van Tanete en Laiwoei zijn, respectievelijk
in December 1905 en 'April 1900, suppletoire contracten gesloten
betreffende de overdracht aan het Gouvernement van het recht
tot heffing v a i r t o l - e n scheepvaartrechten, welke zijn goedgekeurd
en bekrachtigd bij Gouv. Kt. 19 J u n i 1906 n". 4.

Mtueuretopoeloe.
In geen enkel gedeelte van Zuid-Celebes
hebben onze troepen zulk een hardnekkigen tegenstand ondervonden als in de tot den Masenrempoeloe-bond behoorende
staatjes Doeri en E u r e k a n g , vooral in het laatstgenoemde, dat
zich bij elke zich voordoende gelegenheid tegen onzen wil had
verzet '), waartoe niet weinig medewerkte, dat de bevolking,
door de rotsachtige gesteldheid van het schaars van voedings*
middelen voorziene landschap, zich sterk gevoelde tegen een
vijand, wiens kracht zy niet kende. Ook schijnen in Enrekang
motieven van godsdieustigen aard het verzet aangewakkerd te
hebben, en bovendien begreep men. dat door onze vestiging en
onze bemoeienis met de zaken des lands spoedig een einde zou
komen aan de slavenjachten in de Toradja-landen, waarin de
meeste hoofden, van wie de echtgenoot van de vorstin, de
Sidenrengsche prins La-Patiroe Aroe Soreang (broeder van
den voornialigen radja La-Sadapoto), de voornaamste was, hun
Met de Mandharsche landschappen H i n o e w a n g . Madjene,
bestaan vonden. Nadat dan ook onze troepen in E u r e k a n g Kalanipa , Pambaoeang. Tapalang, Mamoedjoe en Tjinraua zijn
verschenen waren ter vervolging van den naar Masenrempoeloe in den loop van 1905 suppletoire contracten gesloten betreffende
gevluchten radja van Goa, onderteekende de vorstin, I-Djae, de overdracht aan het (iouvernement van het recht tot heffing
den 4den Maart 1906 wel de korte verklaring van onderwerping, van in- en uitvoerrechten en accijnzen, zoomede van haven- en
maar het grootste deel der bevolking bleef ons vijandig gezind, ankeragegeldén en andere scheepvaartrechten (goedgekeurd en
en reeds den volgenden dag zagen wij ons genoodzaakt om bekrachtigd, wat laatstgenoemde zes landschappen betreft, b(j
een aanval te doen op de versterkte kampongs Pabcsaran en Gouv. Kt. 22 Febr. 1906 n . 11 en, wat het eerstgenoemde aanKadjang, welke, ten koste van 3 gesneuvelden (inlanders) en gaat, hij Gouv. Kt. 30 J u n i 1906 n . 23). In J u n i 1905 is de in
2 gewonden — onder wie de lste-luitenant J . H. VAN TEMMEN — 1903 zijn vader La-Masa Daeng Silasa opgevolgd hebbende radja
aan onze zijde, vermeesterd werden. De vijand kreeg 53 dooden van Kinoewang, Madjaleka Daeng Patompo. als zoodanig erkend
en 30 gewonden en liet een groot aantal gevangenen in onze en bevestigd, en in dezelfde maand zijn tevens geheel nieuwe
handen. Het nemen van eene door volk van Maiwa aangelegde politieke contracten niet de zeven landschappen gesloten, waarbij
benteng te Masembe in het hooggebergte aan de overzijde der aan het Nederlandsch gezag meer invloed op den g a n g van zaken
Kaloepini (9 Maart) en de beschietingen van ons bivak te E n r e - wordt toegekend dan voorheen. Die contracten z\jn goedgekeurd
k a n g o]) 10. 14 en 15 Maart kostten ons 1 gesneuvelde ( E u r o - j en bekrachtigd bij Gouv. Kt. 7 J u n i 1906 n". 32. onder voorbehoud,
peesch fuselier) en 5 gewonden, terwijl de vijand 30 dooden en I dat de zelfbesturen instemmen met enkele redactiewijzigingen
2 gewonden liet liggen. Den 28sten Maart volgde de aanval op 1 van ondergeschikten aard en er in toestemmen, dat de aan de
de schier onbeklimbare rotsvesting Kotoe. ten zuidoosten van : contracten gehechte belastingopgaven worden vervangen door
deu Bambapoeang, het brandpunt van het verzet 2). Toen deze andere, waarbij rekening wordt gehouden met de overdracht aan
sterkte den volgenden dag genomen werd. bleek dat de vijand ' het Gouvernement van liet recht tot heffing van tol- en scheephaar des nachts ontruimd had. met achterlating van 39 dooden. vaartrechten. Aangezien, met het oog op de nieuwe contracten
Aan onze zijde sneuvelden 9 man (2 Europeanen en 7 inlanders) en onze militaire interventie in Sidenreng. de Mandharsche landen werden 21 man gewond.
Bchappen onder beter toezicht dieuden te worden gebracht, is,
Onder den indruk van ons succes te Kotoe werd de borgstelling bjj wijze van tijdelijken maatregel, met ingang van 1 Juli 1905,
Kangas den 31sten Maart zonder verdediging overgegeven en I te Kalanipa een controleur van het binnenlandsch bestuur gekwamen alle hoofden van E n r e k a n g in onderwerping, zoodat plaatst (Gouv. Kt. 15 Sept. 1905 n". 2).
verwacht werd. dat er geen verzet van eenig belang meer zou
Gedurende den verslagtijd liet de politieke toestand in Mandhar
plaats hebben, eene verwachting die sedert deerlijk beschaamd hier en daar te wenschen over. In Tjinraua en Tapalang konden
werd.
; de bestuurders en de hadat-leden het niet met elkander vinden;
In April namelijk nestelde zich de vijand op de rotsen bij j door een krachtig optreden onzerzijds werd aan den hierdoor
Kontobatoe in Doeri, eene stelling, welke na den val van Kotoe I ontstanen toestand van regeeringloosheid een einde gemaakt
geslecht, doch sedert weder in staat van verdediging gebracht (October 1905). In de Kalaiiipasche onderhoorigheid Tjampalagiang werd de orde verstoord door een zekeren I-Sandjata. die.
t
I n a den dood van den maradia (hoofd) Tjalle (Juli 1905) en de
') Laatstelijk o. a. door aan de In kende reizigers SA KA SIN den doortocht verkiezing als zoodanig van R a m m a n g (kleinzoon van den maradia
door liet landschap te weigeren.
van Kalanipa en neef van dien van Madjene). in zyue hoedanigheid
') Keeds op IS Februari 100i> was l»ü Kotoe, bjj gelegenheid van een van zoon van den vroegeren, wegens nienseheuroof en slaventerreinverkenning, eene hcnteng genomen. Hij da vervolging van den vnand
stootte men op twee radere hcnteiigs, doch door de vele gewonden — wij handel afgezetten maradia L a - T o n g a ë , als pretendent optrad
hadden een verlies te betreuren van .'( gesneuvelden en 11 gewonden, allen voor het maradiaschap, waartoe hij echter, met het oog op zijne
Kuroueanen, terwijl 1 man vermist werd — en de geringe sterkte van het ongunstige antecedenten, volmaakt ongeschikt was. In November
detachement, moest de actie gestaakt worden.
verscheen hij met eene bende van ongeveer een honderdtal g e -
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wapenden in Tjampalagiang. waarom in December een <letiiehement van 50 militairen derwaarts gezonden werd. H e t gelukte
echter niet I-Sandjata, ilie noordwaarts uitweek, op te vutten.
Einde .Januari 190li werd door de militaire macht een einde
gemaakt aan de rooverijen van eene circa 80 m a n sterke b e n d e ,
welke y.ieli op twee uur al'stands van Balanipa in eene benteng
versterkt had. Wü leden geen verliezen, doch de bende kreeg
14 dooden en 1!5 gewonden.
Onze aanrakingen met de zelfbesturen van Soemhawa, Bima,
Dompo en Sanggar lieten niets te wenschen over. Met dat van
Soembawa werd in December 1905 een nieuw politiek contract

tot stand gebracht, waarbij rekening ie gebonden met de eisenen
van den tegenwoordigen tijd, welk contract, ouder eenig voor-

behoud van ondergeschikten aard. is goedgekeurd en bekrachtigd
bh' Gouv. Bt. 7 Mei 1000 n". 12. In dezelfde maand zijn met
de vier zelfbesturen suppletoire contracten gesloten betreffende
tle overdracht aan het Gouvernement van het recht tot heffing
van tol- en scheepvuartrechten, welke contracten goedgekeurd
en bekrachtigd zijn bij Gouv. Bt. 90 J u n i 1906 n°. 22.
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met den nieuw opgetreden sultan te sluiten, beter aan de
eischen des tijds beantwoordende overeenkomst, naar behooren
zouden worden nagekomen. Bovendien ion h e t , bij de invoering

ras de tolrechtenhefting in het gouvernement Oelebei en <>nderhoorigheden niet toegelaten kunnen worden, dat Boeton het
brandpunt van een welig tierenden smokkelhandel zou worden,
hetgeen te vreezen was indien daartegen niet preventief werd
opgetreden. Er werd daarom besloten . als inleiding van eene
geregelde hestuursvestiging en nog vóór het sluiten van het
nieuwe c o n t r a c t , in het landschap een detachement militairen
te legeren, onder een officier, die als civiel gezaghebber zou
moeten optreden en belast zou worden met de aanrakingen met
het zelfbestuur. Van het voor Boeton bestemde peloton infanterie werd den Sden Maart een detachement van 40 man vooruit gezonden, teneinde c. i|. hulp te verleenen bij de arrestatie
van een achttal hoofden op het eiland Saleier, die zich aan
grove vergrijpen tegen de bevolking hadden schuldig gemaakt.
Aangezien inmiddels, in verband met de gebeurtenissen in ZuidGelebes . besloten was de bezetting van Boeton eerst in April
te doen plaats h e b b e n , keerde het detachement den lOden Maart
met de bewuste arrestanten , die zich niet verzet hadden , naar
Makasser terug. Den 7den April vertrok het geheele peloton per
goiiveriieinentsstoonischip Zwaan naar Boeton , waarheen zich
ook de resident ter beschikking aan boord van het pantserschip
de Rui/ter begaf. Beeds den volgenden dag kwam het nieuwe
contract tot stand en tegen het einde van de maand teekende»
de sultan ook de overeenkomst tot afstand aan het Gouvernement van het opiunituiddel en het recht tot tolheffing. Na het
vertrek van de de Rui/ter zijn rust en orde niet verstoord. Alleen
werd eenige last ondervonden bij de levering van materialen
voor den bouw van het bivak voor het detachement militairen,
hetgeen evenwel geen gevolg was van o n w i l , maar van de
omslachtige behandeling van zaken door het zelfbestuur.

Na het overlijden op 26 September 1004 van den sultan van
Boeton, Moehamad OemarKaijamoeddin I V ( z i e K . V . 1905,kol.66),
die geen zonen van zuiver vorstelijken bloede naliet, werd het
bestuur over het landschap, in afwachting van de verkiezing
van een nieuwen sultan, overeenkomstig de landsinstelliiigen,
gevoerd door den sapati of rijksbestuurder, tevens een der
pretendenten naar de kroon. De landsgrooten. met uitzondering
van den kapitan-laoet, waren het er echter over eens om Achinad
Arona Bola, oudsten wettigen zoon van den in 1886 overleden
bestuurder Mohamad Balen Kaijanioeddin III, tot sultan te
verkiezen. Eenige niantri's begaven zich daartoe naar het eiland
Moena (eene onderhoorigheid van Boeton, waarvan het door
Straat Boeton gescheiden is) om Arona Bola, die aldaar met
eene prinses van den bloede in het huwelijk was getreden, over
Voor zooveel het rechtstreeks bestuurd gebied betreft, liet de
te halen om naar Boeton terug te keeren. Toen hij aan die uit- veiligheid van personen en goederen, behalve ter hoofdplaats
noodiging gevolg gaf en zijn intrek in den kraton n a m , riep Makasser,' te wenschen over.
de sapati zjjne volgelingen te w a p e n , omdat hij meende, dat
De gezondheidstoestand was niet gunstig. In den a a n v a n g
Arona Bola zich met geweld van het gezag wilde meester maken. van 1905 vertoonde zich de cholera in de afdeelingen Saleier en
Arona Bola hield zich evenwel kalm en bemoeide zich niet met Znidexdutricten . terwijl in het geheele gewest, met uitzondering
de bestuursaangelegenheden, zoodat de rust spoedig terugkeerde. van genoemd eiland , pokken werden geconstateerd. Bovendien
I n overleg met den kapitan-laoet, die sedert jaren met Arona kwamen koortsen en in de laatste maanden van 1005 ook buikBola in onmin leefde, werden daarop door den waarnenienden ziekten met doodebjken afloop veelvuldig voor.
De handel was , tengevolge van de verwikkelingen in Zuidsultan alle overige landsgrooten en andere waardigheidbekleeders
uit h u n ambt ontslagen en door zijne familieleden en trouwe Celebes , gedrukt.
volgelingen vervangen, die niet nalieten hem tot sultan te
De rijstoogst was over het algemeen bevredigend ; door geverkiezen, terwijl de kapitan-laoet tot sapati werd verheven ringen regenval mislukte echter het product gedeeltelijk in de
Zuiderdistricten , Bima en Sanggar.
(Augustus 1905)!
Met het oog op de ongeordende toestanden in het sultanaat
De uitkomsten van de zeevischvangst waren g u n s t i g ; naar
en de herhaaldelijk voorgekomen overtredingen van de tot dusSingapore werd veel gedroogde visch , tripang en schelpen uitver met het zelfbestuur gesloten politieke contraeteu, kou het gevoerd.
niet verwacht worden dat, zouder geregeld Europeesch bestuursDe Islam bleef vorderingen maken o n d t r de heidensche stamtoezicht, de verplichtingen, welke zouden voortvloeien uit de men van Celebes en West-Flores.

$ ló.
In het rechtstreeks bestuurd gedeelte dezer residentie vielen
oj) politiek gebied geen gebeurtenissen van beteekenis voor.
Op de Saugi- en Talaut-eilanden bleef de verhouding tusschen
het Gouvernement en de inlandsche zelfbestuurders zeer goed.
terwijl ook die tusschen de zelfbestuurders onderling weinig te
wenschen overliet. De in April l'.K):iopgetreden radja van KandharTaroena, Markus Mahonie Doemalang, die zich al meer en meer
aan spel en dronkenschap overgaf en dientengevolge zijne
ambtelijke plichten verwaarloosde, is tegen het einde van 1905, op
zijn verzoek, eervol uit zijne waardigheid ontslagen. Ook de radja
van Manganitoe, Johannis Macodompis, verkreeg, op verzoek,
eervol ontslag (Juli 1905) en is tijdelijk vervangen door Willem
Manuel Pandengsalang Macodompis.
Met de zelfbesturen zijn in November 1905suppletoire contracten
gesloten tot verhooging van den aan het Gouvernement verH a n d e l i n g e n der Staten-Generual. Bijlagen. 1'JOC—1907.

MENADO.
schuldigden cijns en ter vervanging van de pinontol- (heeren-)
diensten ten behoeve van de hoofden op de Talaut-eilanden
door een hoofdgeld, welke contracten zijn goedgekeurd en bekrachtigd bij (Jouw Bt. 2 April 190(5 n ° . 7.
I n de afdeeling Bolang Mongondo was de politieke toestand
zoo gunstig, dat het aldaar gelegerd detachement militairen kou
worden ingetrokken. De waarnemende bestuurder, Datoe ('ornelis
Manoppo (zie K. V. 1908. kol. 91), is den 2den Octobtr 1905
definitief tot radja aangesteld. De door hem gepasseerde akte van
verband en de hem uit te reiken akte van bevestiging zijn
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouw Bt. 24 J a n 1906 n". 7.
I n het landschap Bwool was de verhouding van het <iouvernement tot het inlandsch zelfbestuur van vriendschappelyken aard.
doch tusschen de leden van dat zelfbestuur bestond n o g altijd
weinig samenwerking.
5.

Ned.-Indië.
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De in Bwool, Bolang üongondo ra op de Sangi- ra Talauteilandeo bestaande landfichnpnlrasirni verkeerden in Sloeiradra
staat en werkten in alle opzichten naar wensch.
W a t de landschappen in de einde 1004 gevormde afdeeling
Midden-Celebes (zie K. V. 1905. kol. 134) betreft, was Banawa

ut' Donggala liet eeltige, welks radja ons ten volle medewerking
verleende. Reeds in April 1005 werden door zijn volk IVC»CII in
lieerendienst aangelegd, terwijl in Mei d. a. v. de aanslag ten
behoeve van de opgerichte landschapskas aanving. In J u l i 1005
besocht cie radja niet den eivielen gezaghebber van de Paloe-baai
het aan Banawa ondergeschikte landschap Sodjol. waar de bekende
Tonie Tariina (zie K. V. 1(.K34, kol. 9:5), die beweerde den in 1001

gedooden MoSetonsehen opstandeling Tombolotoetoe (zie K. V.
1902, kol. 81/82) te hebben doen herleven , zich tot gebieder
had opgeworpen, ten koste van het eigenlijke hoofd , eene vrouw,
die geheel onder zijn invloed was geraakt. De bevolking weigerde haar aandeel in de landschapskas te betalen en de bevelen
van den radja van Banawa op*te volgen , en werd door Tomé
Tariina ra zijne beide zonen op allerlei wijzen tegen het Gouvernemeut opgezet. Om aan dezen toestand een einde te maken
werd Tomé Tarinia den :'0sten October 1905 door politiesoldaten
opgelicht en naar Menado overgebracht. Ook zijne zonen werden,
na een tweetal vergeefsche pogingen (8 en 21 November), den
16den December door den radja van Banawa gearresteerd e n ,
"met eenige volgelingen, eveneens naar Menado opgezonden.
Sedert is de rust in Sodjol teruggekeerd.
Eene sedert geruimen tijd tusschen Mamoedjoe, Paloe en
Banawa bestaande grensquaestie i s . na een in November 1905
door den assistent-resident van Midden-Celebes en den controleur
van Balanipa (Mandhar) ingesteld onderzoek , in dien zin beslist , dat de grens tusschen l'aloe en Banawa eenerzijds en
Mamoedjoe anderzijds gevormd wordt door de rivier Soeramana.
van hare monding stroomopwaarts tot over een afstand van
ongeveer tien palen (GOUT. Bt. 14 April 1906 n°. 17). Eene
dergelijke rpiaestie tusschen Banawa ra Paloe werd gedeeltelijk
opgelost, waarbij Kasiboeri aan de baai van Paloe aan dit
landschap werd toegewezen. Het verder verloop van de grens
van die baai tot Straat Makasser zou nader worden vastgesteld.
Een van de — niet aan elkaar grenzende — deelen. waaruit
het landschap Banawa bestaat, namelijk dat, waarin de kam-

pong Pantalowang ligt. is tot een zelfstandig landschap ver-

heven. De vorige radja van Banawa was door afstamming
tevens hoofd van Pantalowang . doch de tegenwoordige stamt
uit eene familie . die niet Pantalowang nooit eenige bemoeienis
heeft gehad , waarom h\j er dan ook geen bezwaar tegen .had
om van het gezag over dat gebied afstand te doen.
De in K. V. 1905. kol. 6 8 , als gesneuveld vermelde landsgroote Aroe Tawalè bleek sedert slechts gewond te zijn geweest
en is weder in zijne functiën hersteld.
Toen in April 1905 in Tolitoli (Tontoli) eene landschapskas
zou worden opgericht, was van het zelfbestuur geen medew e r k i n g te verkrijgen en slaagde men met den aanslag ten behoeve van die kas alleen in die gedeelten van het landschap,
waar de invloed van den radja weinig te beduiden had. In het
laatst van Mei 19(15 overleed de radja. Hadji Abdul Hamid,
waarop zijn broeder. Had.ji Ismael, met de waarneming van het
radjaschap werd belast, omdat de in 1899 aangewezen opvolger
in het bestuur. Hadji AH, volgens de landsinstellingen nog niet
iian de beurt bleek te zijn. Hadji Ismael kwam, evenals zijn
voorganger, onder den invloed van zijn neef. den sluwen sjabandar Siradjoeddin, die zich buiten medewerking van het
Europeesch bestuur tot kapitan-laoet had laten verheffen. A a n gezien het nieuwe bestuur evenmin iets in de goede richting
wensehte te doen , werden de radja en de sjabandar den 5den
October door den assistent-resident medegenomen naar Donggala
en aldaar aangehouden. Sedert kon de aanslag voor de landschapskas overal plaats hebben, terwijl ook de verhouding van het
Europeesch bestuur tot hoofden en bevolking aanmerkelijk YWrbeterde.
De radja van Tawaeli, Djajalangkara Mangge Dompo, overleed
den 2Ssten Juli 1005. Ken geschikte opvolger kon nog niet
worden aangewezen ; de broeder van den radja. Madika Labe,
die als een kalm man bekend staat, acht zich niet geschikt voor

liet radjaschap, terwijl de madika-malolo (radja moeda) een opiumschuiver is

Tawaeli

heeft

nooit goed kleur bekend. Het zelf-
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bestuur verzet zich n i e t ; het levert koelies, laat wegen aanleggen
en laat het houden van aanslag voor de landschapskas toe, maar
oieti gebeurt niet eenige toewijding. Waarschijnlijk moet dit
toegeschreven worden aan de verwantschap van den radja met
de b e s t u u r d e n van Sigi ra Belomaroe, met wie wy op minder
goeden voet stonden. Na ons optreden in het Paloedal toonden
hoofden en bevolking zich gewilliger. Een grensgeschil met
Paloe werd ten voordeele van Tawaeli beslist; de kampongs
Mamboro en Taipa werden aan dit landschap toegewezen.
Het onbeduidende landschap Saoesoe wordt steeds gesteund
door Tawaeli ra Sigi, hetgeen te wijten is aan de verwantschap
tusschen de bestuurster, Nene-i-Sipa, en de familie van de
bestuurders van de laatstgenoemde twee landschappen. Het
vrouwelijke hoofd van de strandvestiging nabij den mond der
Saoesoe-rivier, Poee Mokoe, is ons goedgezind, doch door de
andere leden van het bestuur
- de bestuurster, de madikamalolo Papa-i-Enara. en het hoofd Papa-i-Laoma — worden wij
vrijwel gewantrouwd. Wij hebben er tot dusver niet veel gedaan
kunnen krijgen : wegen werden, nadat op den aanleg herhaal*
delijk was aangedrongen, eindelijk gemaakt, maar de arbeid
werd elk oogenblik gestaakt. Na de gevangenneming van Tomé
Dompo is het zelfbestuur van Saoesoe naar Poso opgeroepen en
van instructiën voorzien. Na dien tijd is de stemming in het
landschap te onzen opzichte eenigszins beter geworden.
De sedert Maart 1902 in Parigi geplaatste inlandsche posthouder werkte niet v r u c h t : wegen werden aangelegd en braak
liggende sawahs weder bebouwd. Toen in J u l i 1905, bn' den
eersten opmarseh van onze troepen in de Poso-streek, koelies
noodig waren, leverde het zelfbestuur bereidwillig de benoodigde
dragers. Toch waren er eenige invloedrijke personen, onder wie
de madika-malolo Hanoesoe en zijne verwanten, zoomede de
majoor van Pelawa, Ratoliboe, en twee zijner broeders, die ons
tegenwerkten door deel te nemen aan de ondernemingen van
het Sigische bendehoofd Tomé Dompo (zie lager), en zelfs een
aanslag waagden op het leven van den posthouder. Deze was
echter bijtijds gewaarschuwd en had gelegenheid om de op hem
afgezonden Sigiërs te arresteeren. l o t zuivering van de toestanden, werden de genoemde hoofden in October 1905 gevangen
genomen en vervolgens door de betrokken inlandsche rechtbank verbannen.
In December 1905 is de inlandsche posthouder van Parigi
naar de tusschen Parigi en Moöeton gelegen landschappen
Ampibaboe, Toriboeloe, Kasinibar en Sigenti gezonden, ten
einde eene nieuwe organisatie van het bestuur en van het
financiewezen
voor te bereiden. Met den aanslag ten behoeve
van de landschap.skassen is een aanvang gemaakt. De vier
radja's, alle reeds bejaard, zyn ons goedgezind.
In het laatst van 1905 moesten in Moöeton maatregelen genonien worden tegen aanhangers van den reeds vermelden Tomé
Tariina. die, als zijnde afkomstig uit Tinombo, de hoofdplaats
van Moöeton, in dit landschap steeds een gastvrij onthaal vond.
Een hunner, zekere La-Samandang, werd, toen h\j zich verzette,
gedood, terwijl de oekoemi van Tomini door de inlandsche
rechtbank tot verbanning veroordeeld werd. In de dubbelzinnige
houding van den radja van Moöeton, Daeng Malino, kwam tot
dusver geen verandering. Na het teekenen van de korte verklaring, waartoe het zelfbestuur is uitgenoodigd, zal een aanvang
worden gemaakt met de uitvoering van eenige thans bij het
Europeesch bestuur in voorbereiding zijnde maatregelen tot
verbetering van de veel te wensc.hen overlatende toestanden in
het landschap.
Hoewel bij gelegenheid van de militaire ^excursie naar Sigi,
naar aanleiding van den in J u n i 1904 door den Alfoeren-stam
der Tonapoe ondernomen roof- en moordtocht naar Tambarana
(zie K. V. 1905, kol. 65/66), de landschappen in het Paloe-dal,
Paloe, Belomaroe, Sigi en Dolo, de korte verklaring van onderwerping huilden afgelegd, bleek al spoedig na de vorming van
de afdeeling Midden-Celebes, dat de zelf bestuurders die verklaring
als eene doode letter beschouwden. Zoowel in de genoemde
landschappen, als in het aan de golf van Tomini gelegen Todjo.
stuitten de regeling van de binuenlandsche toestanden en de
voorbereidingen voor financieele hervormingen (landschapskassen, belastingen) bijna overal op lijdelijk verzet. Onze invloed
werd er stelselmatig geweerd, onze i n m e n g i n g in de huishouding

*
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dadelhk goedgezind , de kabosenja's (hoofden) meldden zich bh'
den colonne-commandant e n , nadat ook aan de door hei bestuur
Siyi'sclif roorerbenden, gesteund en beschermd door den radja- gestelde eischen was voldaan (o, a. inlevering van de vuurwatnoeda (madika-nialolo) van Sigi en Beloinaroe, Tomé Dompo, pens en betaling van de aan Oema-i-Soli opgelegde boete),
die van de opbrengst der rooverijen leefde, traden zoo mogelijk werd door de voornaamste kabosenja's op plechtige wijze benog driester oj). Het boetestelsel werkte volstrekt niets uit, daar loofd voortaan de bevelen van het Gouvernement te zullen opnii'ii eenvoudig niet betaalde, en Sigi bleef zelfs een gedeelte volgen. Na te Lamba de zaken aldus in orde te hebben g e b r a c h t ,
van de wegens de Tanibarana-zaak — waarvan Tomé Dompo de marcheerde de colonne over Boeasa , de kaïnpong van Oema-ivoornaamste aanlegger geweest was
opgelegde boete schuldig. Batocroe, naar T a m b a r a n a , van waar z|j over zee naar Mapane
In Todjo was het voornamelijk de pretendent voor het radja- vertrok. De commandant ging , met de hem vergezellende Tonaschap, Papa-i-Lila, die de bevolking op de willekeurigste wijze poe'sche hoofden , waarbij te Boeasa zich ook Oema-i-Batoeroe
behandelde en zich h a r d n e k k i g verzette tegen maatregelen, die had aangesloten, naar Poso, waar eenige dagen later de assiten doel hadden den voor hem zoo voordeeligen staat van stent-resident de verhouding van de Tonapoe tot het Gouvernement aan de vergaderde hoofden kenbaar maakte en hun de
nken fce wijzigen.
Doch ook in de binnenlanden van Poso was het niet veel beter verplichtingen voorhield . welke zij in den vervolge, zoowel
gesteld. Had nieu nog kort geleden, door tusschenkomst van tegenover het Gouvernement als tegenover de bevolking, hadbet ons goedgezinde hoofd Papa-i-Malempo, de Toradja's er toe den na te leven. Niettegenstaande hem de verzekering was gekunnen brengen om het door hen vernielde grafteeken voor den geven , dat hij niet zou worden gearresteerd , maakte Oema-i
in 1897 in het Poso-meer verdronken hoofdingenieur van het Batoeröe zich heimelijk uit de voeten, doch in April 1900 heelt
mijnwezen 'R. FKNNKMA (zie K. V. 1898, blz. 178) weder op të* hu' zich , in gezelschap van Oema-i-Soli, te Poso bij het bestuur
richten, nu toonden zij zich, onder Loewoe's invloed, weder af- gemeld.
keerig van het Gouvernement en stoorden zich niet in het minst
De vermoeienissen , welke de colonne op haren rnarsch door
aan het door het bestuur uitgevaardigde verbod tegen het koppen- het zware bergterrein en door de bedding van de T a m b a r a n a snellen. De toestand in Poso werd echter hoogst bedenkelijk, rivier had doorstaan, werden ruimschoots beloond door de
toen de beruchte Sigi'sche Tonapoe (naar met reden vermoed buitengewoon gunstige resultaten van dit vastberaden en bewerd op aansporing van Tomé Dompo) hun oud bedrijf weder leidvol optreden. Zonder één schot te lossen was bet — naar
ter hand namen, over het Pebato-gebied uitzwermden en door de meening van de bewoners — voor de „Compagnie" onbehet knevelen en verdrukken van de bevolking het land in be- reikbare Napoe b i n n e n g e r u k t en doorkruist; zonder één enkele
roering brachten. Het hoofd der Tonapoe — Oema-i-Soli — g i n g daad van geweld had het gevreesde volk het hoofd gebogen en
zelfs zóó ver om, zonder het bestuur daarin te kennen, een reeds waren de invloedrijkste kabosenja's. op eenvoudige doch besliste
vroeger door onze bemiddeling gesloten vrede tusschen hen en de aanzegging van den colonne-commandant, hem naar Poso gevolgd.
Toöndaë opnieuw tot stand te'brengen en tot bevestiging daarvan
Nog voordat de troepen te Mapane terugkeerden (9 Septemeen meuschenslachtiug te bevelen, welke aan de Roemoeroe (binnen b e r ) . was de assistent-resident reeds tot de overtuiging gekoonze invloedssfeer) zou plaats hebben, en waarop verschillende men , dat voor eene spoedige pacificatie van de landschappen
stammen uitgenoodigd werden. Deze uittartende houding van aan de Tomini-bocht en de Poso'sche Bovenlanden het civiel en
Oema-i-Soli, die reeds herhaalde malen tevergeefs was opge- militair gezag in één hand behoorde te zijn. Dienovereenkomstig
roepen om zich over zijne handelingen te komen verantwoorden, werd de luitenant-detaehementsconimandant bij Gouv. Bt. 2 Oct.
maakte een krachtig ingrijpen onvermijdelijk, te meer daar ver- 1905 n°. 1 benoemd tot civiel gezaghebber van het gedeelte van
luidde, dat Papa-i-Lila en Oema-i-Batoeroe, de aanvoerder van Midden-Celebes omvattende Todjo, P o s o , M a p a n e , Tambarana
de in 1904 in Tambaraiia gevallen bende '), met Oema-i-Soli en het gebied der Tonapoe.
gemeene zaak maakten en voornemens waren eveneens naar
Na het bezoek aan Napoe had de gewapende m a c h t , die inPoso op te rukken. Dit laatste moest tot eiken prys voorkomen
middels
op 2 officieren en 75 bajonetten was gebracht : ) , terworden , waarom het in de eerste plaats noodig was de Tonapoe
wijl
gaandeweg
ook het korps gewapende politiedienaren tot
te dwingen om het Pebato-gebied te ontruimen en naar hun
land terug te keeren. Aangezien de assistent-resident de gevechts- 120 man was v e r s t e r k t , echter niet stil gezeten. Dank z\\ haar
vaardigheid van de inmiddels reeds versterkte politiemacht niet actief o p t r e d e n , werd nog vóór het einde van September Papavoldoende achtte om met succes tegen de Tonapoe te kunnen optre- i-Lila , die zich in Augustus te Bongka als radja van Todjo had
den , verzocht en verkreeg hij de beschikking over 50 militairen. doen h u l d i g e n , door een detachement gewapende politiedienaren
De zesdaagsche tocht (27 Juli—2 A u g u s t u s ) , welke hierop door in de nabijheid van Poso opgelicht . en te Watoenondjoe (Beloden controleur van Poso met de troepen en 40 gewapende poli- maroe) door den civielen gezaghebber de hand gelegd o p T o m e
tiedienaren naar Labongia en Palepa in het Pebato-gebied werd Dompo. Kon het eerste zonder bloedvergieten plaats vinden .
o-emaakt, richtte echter weinig uit. De controleur liet zich om de arrestatie van Tomé Dompo kostte daarentegen eenige menden tuin leiden door de schoonklinkende beloften van Oema- schenlevens, «laar op den terugmarseh naar l'aloe de opdrini-Soli , die echter geen enkele daarvan nakwam en de men- gende bevolking, die Tomé Dompo wilde o n t z e t t e n , herhaalscheuslachting deed uitvoeren. W a s deze poging om de Tonapoe delijk door geweersalvo's moest worden teruggedreven. Aan
uit Pebato te verwijderen m i s l u k t , ook door de later aange- Onze zijde werd daarbij de inlandsche posthouder l i c h t g e w o n d .
wende — het opvatten van eenige Tonapoe als gijzelaars , bij N a te Paloe een gedeelte der politiedienaren , die aan den tocht
welke gelegenheid de troepen gebruik moesten maken van de hadden deelgenomen , te hebben achtergelaten , keerde de civiele
w a p e n s , met het gevolg dat 7 van de gevangenen neergeschoten gezaghebber met de overige troepen naar Poso t e r u g .
en 2 gewond werden — werd het doel niet bereikt. De onrust
Na 'Ie gevangenneming van Papa-i-Lila werd ook de onbeonder de bevolking van de Tomini-hocht nam n o g t o e , t o e n , trouwbare waarnemende radja van Todjo , Papa-i-Keta . afgezet.
naar aanleiding van de somber gekleurde en sterk overdreven
Het bestuur van het landschap wordt sedert gevoerd door de TTOUrapporten van den inlandschen posthouder van T o d j o . deze welijke radja (Mokolewea). bijgestaan door den radja moeda (aroe
plaats door een klein detachement militairen werd bezocht en malolo). terwijl de inlandsche posthouder als raadsman fungeert.
tegelijkertijd het gerucht zich verspreidde (hetwelk echter niet In het begin van December tëekende het zelfbestuur de korte
werd bewaarheid), dat de Tolindoe voornemens waren een inval verklaring en deed tevens afstand van zijne aanspraken op de
in Tambarana te doen. De assistent-resident achtte daarom eene Togian-eilanden met Oena Oena 3 ) en op het landschap Kadongnieuwe excursie dringend noodzakelijk, nu echter naar Napoe
zelf en onder leiding van een ervaren officier. Deze taak werd
») Later werd de I'oso-colonne nog aangevuld tot 3 oflicieren en 11.">
opgedragen aan den luitenant-detaehementseoinmandant te Meuailo, die den lautsten A u g u s t u s , met eene colonne ter sterkte militairen beneden dien rang.
van 50 militairen en 30 gewapende politiedienaren. van Mapane
*) In het in 1897 met Todjo gesloten contract werd de Togian-archipel. met
uitrukte en drie dagen later Lamba , bet hart van het Napoe- inbegrip van Oena Oena, beschouwd als eene onderhoorijrheid van dat landsebe land , bereikte. De onverwachte verschijning van de mili- schap. In werkelijkheid echter oefende Todjo er weinig of geen invloed uit;
hoofden van de eilanden hebben dan ook steeds geprotesteerd tegen de
tairen maakte een machtigen indruk. De bevolking toonde zich de
beweerde aanspraken van Todjo. In vroegeren tijd, toen Todjo en de Togianeilanden behoorden tot de onderhoorigheden van Boni, waren die hoofden
gewoon hunne huidegeschenken aan Honi door tusschenkomst van Todjo aan
te bieden, omdat de vertegenwoordiger van Honi in Todjo was gevestigd ;
') In September 1906 gelukte het de hand te leggen op een tweetal ondergeschikt aan Todjo was de Togian-archipel echter niet.
z(jner medeplichtigen, Papa-i-Djaelani en I'apa-i-Taoeranipe. Z[) zjjn door
De oeconomische toestand der eilanden, waar veel wetk wordt gemaakt van
de inlandsche rechtbank verbannen.
de klapperteelt, gaat gestadig vooruit. De bevolking is ons goed gezind.
vim de landschappen tegengewerkt. Willekeur, roof en diefstal
bleven daarbij, evenals vroeger, aan de orde van den d a g e n d e
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boekt ir in do Po.^o-streek. Met den aanslag ten behoeve r u i de

landschapskas en den aanleg rau (regen is een aanvang gemaakt.
Door de verwijdering uit Bfidden-Celebes n u Tomé Dompo
en Papa-i-Lila tras de toestand aanmerkelijk gunstiger geworden,
en liet trerd irenseheljjk geacht biervan gebruik te maken om
in bet vruclitliare en goedbevolkte Paloe-dal ons gezag niet de

daad te bevestigen en een geordenden staat van nken in liet
leven te roepen, soomede om rust en orde te brengen in de
Poso'sohe bovenlanden, waar reeds sedert begin September
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nioengkoedena, die den 8steu J a n u a r i 190(5 door de onzen bestormd en genomen werd. Ditzelfde; lot trof den loden Februari
de zwaar versterkte benteng Kandela aan den oostelijkeu oever
van het Poso-meer, bij welke gelegenheid de vijand ö dooden
in onze handen liet en wij 4 licht gewonden bekwamen. Sedert
heeft in de Poso-streek geen r e n e t meer plaats gehad. Behalve

eenige kortere verbindingswegen tusschen belangrijke punten ,

kwam tegen liet begin van 1906 ook de in aanleg zijnde weg
van Poso naar het Poso-meer gereed.
In deu eersten tijd na de gevangenneming van Tonie Dompo
Zendelingen van Aiube Maii, den aan den zuidkant van liet
Poso-meer gerestigden gezant van Loewoe, rund/wierven om de | 1laddeu ook de hoofden in het Paloe-dal meer toenadering gcbevolking tegen liet Gouvernement op te ruien en de boofden toond en Sigi betaalde het nog verschuldigde gedeelte van de
naar de [neerstreek op te roepen, met het onmiskenbaar doel in 1004 aan dat landschap opgelegde boete (zie hiervóór) geheel
om de Toradja's te betrekken in den in Zuid-Celebesgevoerden af (medio December). Ter consolidatie van de toestanden , werd
strijd. Dienovereenkomstig werd reeds in het begin vanOetober in de laatste maanden van 1905 druk gepatrouilleerd , de aaneen detaehement van 25 militairen van Sfenado naar Donggala slag ten behoeve van de laudschapskassen werd gehouden en
gedirigeerd, waarna deu 23sten dier maand nog 75 man infanterie, met den aanleg van wegen en de inlevering van vuurwapens
onder een luitenant, van Makasser naar Mamhora
noordoost werd een begin gemaakt. In Dolo werd verzet ondervonden van
van l'iiloe
werden overgebracht. Dienselfden dagvertrokeen den radja, die daarom gevangengenomen en bij eene poging
detachement van HU man van de expeditionnaire troepen in Loewoe, tot ontvlnchting gedood werd (15 November). Tot waarnemend
onder commando van een kapitein, naar Wotoe en rukte van ! radja werd aangesteld Datoe Pamoesoe, zoon van een zijner
ilaar naar Poso op, om de van het noorden komende colonne | voorgangers.
onder hevel van den luitenant-civiel gezaghebber van PoSO
Ook de aan den bovenloop der Paloe-rivier wonende Tokoeaan den zuidkant van het m e e r d e hand te reiken (vgl. £ 14 van ; lawi bleken ongezind om onze troepen in hun gebied toe te
dit hoofdstuk). Het verzoek van den resident van Meuado. om laten. Na een tweetal mislukte pogingen (14 en 17 December)
eeltige Loewoesche landsgrooten den tocht naar Poso te doen om h u n n e versterkingen OJI de bergen Sadaoenta en Moini om
DWdemaken, ten einde de hoofden aldaar van de onderwerping : te trekken, gelukte het aan de inmiddels door aanvulling uit
van Loewoe te overtuigen, werd door den gouverneur van Makasser versterkte troepen den 18den J a n u a r i het Koelawi<'elebes en onderhoorigheden te laat ontvangen om daaraan te j gebied binnen te dringen. De Tokoelawi kregen bij die gelegenkunnen voldoen. Wel gaf echter de datoe van Loewoe een heid 4 dooden en ongeveer 20 gewonden, terwijl wy geen
brief mede voor den Civielen gezaghebber van Poso, waarin verliezen leden. Einde J a n u a r i hadden zich alle hoofden van
zij verklaarde, dat Loewoe de Poso-streek aan het (iouver- I liet Koelawi-gebied, zoomede die van het daaraan grenzende
nement had overgedragen. Hoewel de Poso'sche hoofden hier- Lindoe, aan ons gezag onderworpen. Ook by een bezoek aan
meile niet tevreden waren. werd. na eene niet hen aan het | het dieper landwaarts in gelegen Bada werden de onzen overal
Poso-meer gehouden vergadering, waarbij hun te kennen was vriendschappelijk ontvangen.
gegeven , dat door bet Gouvernement verbetering van de toeDe toestand in het Paloe-dal is sedert vrij gunstig gebleven.
standen werd verlangd , toch allerwegen medewerking onder- Veel last werd echter veroorzaakt door eene sterke, doch slecht
vonden en werden de bevelen tot den aanleg van wegen gewapende rooverbende, onder een zekeren Mautalili, een handgoed uitgevoerd. De Loewoe-colonue keerde daarop terug naar langer van den gearresteerden Tomé Dompo, welke o. a. op
W o t o e , waar zij den lGden November aankwam en met vijan- 13 Maart ons bivak te Bore in Sigi aanviel, waarbij wij '.i
delijkheden ontvangen werd (zie t. a. p.). Inmiddels had Ambe gewonden kregen en van de bende 4 man sneuvelden.
Maii niet stilgezeten. Door allerlei bedreigingen wist hij het
verzet weder aan te w a k k e r e n , zoodat, toen de civiele gezagI n het rechtstreeks bestuurd gebied van het gewest liet de
hebber de Topebato-kampong Tamoengkoe aan den rechteroever
veiligheid van personen weinig te wenschen over.
der Poso-rivier wilde bezoeken , hem , ondanks herhaalde aanZoowel het Christendom als de Islam breidden zich eenigsmaningen . de toegang geweigerd werd. Nadat aan Tamoengkoe
zins
uit.
ruim de tijd gelaten was om tot inkeer te komen en om vrouwen
Over
den gezondheidstoestand viel in het algemeen niet te
en kinderen uit de b e n t e n g te verwijderen, werd den 12den
December tot de bestorming overgegaan, niét het gevolg, dat klagen.
I n het landschap Banawa heerschte eene besmettelijke ziekte
de kampoug genomen werd , ten koste van 4 gewonden (inlauders) aan onze z ü d e , terwijl de vijand 5 dooden kreeg en onder de karbouwen.
De toestand van den handel was zeer bevredigend, tengevolge
tal van voorlaadgeweren en blanke wapens in onze handen
van
den ruimen klapperoogst en van de hooge prijzen, welke
vielen. T o r a m e , een der voornaamste Topebato-hoofdeu, die
ons steeds vijandig gezind was geweest en ook bij het verzet voor copra betaald werden.
De rijstoogst was vrij gunstig in de afdeelingen Anioerang
van Tamoengkoe eene dubbelzinnige houding had aangenomen ,
voldeed e c h t e r , na den val van die k a m p o n g . aan de oproe- en Tondano en in het landschap Bwool: in de overige deelen
pingen en de eischen van den civielen gezaghebber. Ook eenige van het gewest daarentegen was hij minder goed. In de afandere kampoiigs , welke zich tot verzet gereed gemaakt hadden, deeliugen Anioerang, Tondano en Gorontalo gaf de miloe een
slechtten hare bentengs , hetgeen echter niet wegnam , dat ze goed b e s c h o t .
De uitkomsten van den koffie-oogst waren beter dan in 1SK14.
spoedig d a a r n a , op aanstoken van Ambe M a l , weder werden
De zeevischvangst leverde bevredigende resultaten ; van de
opgericht. De ziel van het verzet was thans de kampong TaTogian-eilanden werd veel gedroogde visch uitgevoerd.

§ 16.

AMBOINA.

Voor zooveel A m b o i n a , de O d i a s s e n en de Banda-groep
betreft, liet de politieke toestand en de veiligheid van personen
en goederen in 1905 weinig te wenschen over.

had er allen schijn van, dat de bevolking het Gouvernement,
na de niet tot afdoende resultaten geleid hebbende excursienaar Roemasoal in September 1904 en Lapilaitoto in October
d.a. v. (zie K. V. 1905, kol. 69 en 70), niet meer in staat achtte
Op Ceram kenmerkte de toestand zich in den aanvang van om aan zijne bevelen kracht bij te zetten. Bovendien heerschte
dat jaar door een geest van verzet onder de Alfoersche stammen, onder de strandbevolking van VVahaai groote ongerustheid, toen
vooral in het westelijk en middengedeelte van het eiland. Het ; zich het gerucht verspreidde, dat de Berg-Alfoeren een aanval
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voorbereidden op de negorijen, die het bestuur bij gelegenheid
van de laatstbedoelde excursie hadden gesteund. Een en ander
maakte een krachtig ingrijpen en het volgen van eene besliste en
doortastende politiek dringend noodzakelijk.
Het militair optreden werd voorbereid door de legering van
de mobiele colonne van Ambon te Wahaai (Noord-Ccram) en
de verplaatsing van de vaste bezetting van Wahaai naar Piroe
(West-Oeram). Het commando over de troepen werd opgedragen
aan den — in September 11*05 tot majoor bevorderden —
kapitein A. P . VAN Dl SIKI'KAMP, die als civiel gezaghebber van
W a h a a i tevens belast werd met het civiel gezag op Ceram, met
uitzondering van het oostelijk gedeelte (onderafd. W a r o e der
afd. Banda). Medio J u n i werd ook te Kairatoe eene militaire
bezetting g e l e g d , welke medio Augustus nog versterking
onderging.
De voornaamste leider van het verzet tegen het Gouvernement
was de radja van Hoenitetoe, die het oppergezag voerde over
alle stammen in het stroomgebied van de rivieren Eti, T a l a e n
Sapoelewa. Zijne macht diende dus het eerst te worden gebroken.
Den 20sten Augustus vertrok de mobiele colonne van Wahaai
uit Soekaradja aan de noordkust en bereikte den oden September,
via Walakone, Manoesamanoewai en Roemberoe, Kairatoe aan
de zuidkust, zonder met vijandige benden a a n r a k i n g verkregen
te hebben. Daarentegen werden onze troepen, op een door den
eivielen gezaghebber van Piroe, ter verkenning van den weg naar
Hoenitetoe, uit Kairatoe ondernomen tocht, den 4den September
bij Oeraoe beschoten, tengevolge waarvan wij 1 gewonde bekwamen. Terwijl de mondingen van de Tala in de Elpapoetihbaai werden vastgehouden, ten einde den vijand te beletten
langs dien weg uit te wijken, vertrok de Wahaai-colonue den
14den September uit Kairatoe en marcheerde door uiterst
moeiel|jk terrein over Waisamoe en Roemberoe naar Hoenitetoe
— waarbij elke rivierovergang geforceerd en elke heuvel
stormenderhand genomen moest worden —, welke kampong den
21sten in onze handen viel. De excursie was ons te staan gekomen op 12 gewonden, van wie er 3 aan de bekomen wonden
overleden, terwijl de vijand groote verliezen geleden had.
Den 3den October boden de radja van Hoenitetoe en die van
het daaraan onderhoorige Roematita h u n n e onderwerping aan.
U i t Hoenitetoe, dat bezet gehouden werd, werden patrouilletochten in het omliggend gebied ondernomen, doch de vijand
was overal gevlucht met het doel om, zoodra de troepen weder
naar de kust zouden zijn vertrokken, terug te keeren en het
verzet opnieuw te beginnen. Daar alleen rustelooze vervolging
van de vijandig gezinden tot het beoogde doel kon leiden,
werd besloten de op ('eram ageereude troepenmacht te versterken, terwijl, ten einde het gezag over het geheele eiland in
één hand te brengen, bij wyze van tijdelijken maatregel, de onderafdeeling W a r o e van de afdeeling Banda gescheiden en met de
afdeelingen (nu onderafdeelingen) West-Ceram (Kairatoe), W a haai en Amahei tot één afdeeling, Ceram, vereenigd werd, onder
het bestuur van den tot dusver als civiel gezaghebber van W a haai gefungeerd hebbenden majoor VAN DE SIKPKAMP, met den
titel van civiel en militair bestuurder van ('eram (Gouv. Bt.
7 Oct. 1905 n°. 1). Later kwam in die regeling in zoover
wijziging, dat het bestuur over de onderafdeeling W a h a a i werd
opgedragen aan een officier, tevens civiel gezaghebber, ten einde
den bestuurder van Ceram van een deel zijner administratieve
werkzaamheden te ontlasten en hem zoodoende gelegenheid te
geven om zich zooveel mogelijk aan de militaire actie te wijden
(Gouv. Bt. 27 N o r . 1905 n°. 5).
Reeds in het begin van November trachtte de bevolking van
Hoekoeina en andere negorijen ten oosten van de Tala den radja
van Hoenitetoe over te halen om weder in verzet te komen,
zooals spoedig bleek met succes, want den 3den van die maand
werd het bivak te Hoenitetoe beschoten, een feit, dat zich den
Oden December herhaalde en waarby wij 3 gewonden kregen. In
•den aanvang van laatstgenoemde maand rukte de inmiddels van

H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G c n e r a a l . Bijlagen. 1906—1907.

5.

66.

Java aangekomen mobiele colonne van het 13de bataljon infanterie
van Hoenitetoe op naar Hoekoeina, dat den 18den bereikt werd,
nadat wij onderweg 2 gesneuvelden (de Alfoersche tolk en de
Alfoersche gids) en 8 gewonden gekregen hadden. Het hoofd
van Hoekoeina meldde zich onmiddellijk en geleidde de troepen
naar de negorij Lama, waar ze onder dak werden gebracht. De
iiiiinnel ijke bevolking had zich echter grootendeels naar Roemasoal
begeven, omdat men d a c h t , dat die plaats het doel van onzen
tocht was. De vriendschappelijke ontvangst door het hoofd was
dan ook slechts gehuicheld, hetgeeu reeds bleek by den t e r u g tocht van de troepen naar Hoenitetoe (22 December), waarbij
de bevolking beslist vijandig optrad. Op dien terugtocht en bij
eene verkenning op 31 December werd ons een verlies toegebracht van 2 gewonden en 1 gesneuvelde (Europeesch fuselier),
terwn'1 op een den 14den J a n u a r i 1900 door de Wahaai-colonne
uit Hoenitetoe ondernomen verkenningstocht, ten koste van 5
gewonden, eene zwaar versterkte heuvelstelling nabij kampong
Noei genomen moest worden.
Daar door den tocht naar Hoekoeina het doel niet was bereikt,
vertrokken de troepen den U d e n J a n u a r i opnieuw derwaarts,
doch t h a n s van af de Tala-monding. N a geringen tegenstand te
hebben ondervonden — waardoor wij 1 doodelijk gewonde bekwanien — kwamen alle tot het complex Hoekoeina-Watoei
behoorende negorijen in onderwerping. Den 25sten F e b r u a r i
gaven ook de radja's van Hoenitetoe en Roematita, daartoe
gedwongen door het veelvuldig patrouilleeren van de Wahaai*
colonne, zich op genade of ongenade over. Na gevankelijk naar
Ambon te zijn vervoerd is hun, in het belang van de rust en
orde in 'de residentie Amboina, de hoofdplaats Semarang tot
verblijf aangewezen (Gouv. Bt. 12 Mei 1900 n°. 6). In de eerste
helft van Mei trokken de troepen in 2 colonnes langs verschillende wegen naar Roemasoal, waar zy (12 Mei) door de
bevolking vriendschappelijk ontvangen en behoorlijk gehuisvest
werden.
Het gevolg van het militair optreden is geweest, dat in W e s t Ceram door de onderworpen stammen wegen werden aangelegd
van Kairatoe via Hoenitetoe en Hoekoeina naar Watoei, en van
daar naar de Tala-monding. De bevolking volgde het bevel om
ongewapend te loopen gewillig op en zocht toenadering tot onze
t r o e p e n ; zelfs vrouwen en kinderen verschenen in de bivak,
tot het verkoopeu van levensmiddelen. Ook is onze invloed b i
de kustbevolking in zeer belangrijke mate voornitgegaan, hetgeen
o. a. gebleken is bij de invoering van de hoofdelijke belasting,
welke, behoudens eene enkele uitzondering, nergens verzet heeft

ondervonden.

Zoodra de toestanden in West-Ceram op gezonde basis zullen
zijn geschoeid, zal ook in Midden- en Oost-Ceram actief worden
opgetreden.
Hoewel op de T a n i m b a r - en Zuidwester-eilanden de rust niet
zoodanig verstoord werd, dat militair optreden noodzakelijk was,
laten de taestanden er nog zeer veel te wenschen over, en kost
het nog veel moeite de bevolking er toe te brengen gevallen
van moord en doodslag bij het bestuur aan te geven in .stede
van eigen recht te zoeken.
De gezondheidstoestand was over het algemeen niet zeer bevredigend; in het geheele gewest vertoonden zich p o k k e n ,
welke in de tweede helft van 1905 een epidemisch k a r a k t e r
aannamen in de onderafdeeling Klein-Klei en op de Aroeeilanden, waar een groot aantal inlanders aan de ziekte bezweek.
De toestand van den handel was in de afdeeling Amboina
niet g u n s t i g tengevolge van de lage prijzen van damar en
noten ; in de afdeeling Saparoea daarentegen was hij levendig
wegens den veelbelovenden oogst van kruidnagelen.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren zeer bevredigend;
de uitvoer van parelschelpen nam toe.
De Christelijke zending bleef met succes werkzaam.

Xed.-Imlië.
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T E R N A T E EN O N D E R H O O R I G H E D E N .

In de onder reehtstreekseh bestuur staande streken van dit
gewest liet de politieke toestand niets te wenschen over.
Door den posthouder van Banggaai werd in November 1905
te Kaloembataiig een brief onderschept van den glarang van
Bagoesolo aan het hoofd der Boegineezeri te Salabangka, waarin
hij herinnerd werd aan eene vroeger gemaakte afspraak om
Boni tegen het Gouvernement te hulp te komen.
Op Halmahera werd den U d e n Mei 1905 de rust op de districtshoofdplaats Kau eenigermate verstoord door Madoliërs
(Berg-Alfoeren), d i e , volgens een aloud g e b r u i k , moesten
medewerken aan de herstelling van het in uiterst bouwvalligen
tot-stand verkeerend posthuis aldaar. Door het gebruik van saguweer v e r h i t , toonden zy zich onwillig om de hun gegeven
hevelen op te volgen , en namen zy eene dreigende houding
aan. Vóór de komst van het detachement militairen, waarom
door den controleur was verzocht, keerden zy naar hunne n e gorijen t e r u g , terwijl zij bleven volharden in hunne weigering
om naar behooren heerendienst te presteeren. H u n onwil moet
voor een deel worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat
hun , op last van den sultan van T e r n a t e , onwettige heerendiensten waren opgelegd, waardoor zü meenden de door het
bestuur van hen geëischte diensten te kunnen veronachtzamen.
Overigens breidde zich onze invloed zoowel over de heidensche
bevolking als over de Mohammedanen in de kuststreken van
Halmahera uit. Medio 1905 is de controleur van de oostkust
der onderafdeeling Noord-Halmahera vervangen door een te
Oalela geplaatsten officier-civiel gezaghebber. De Berg-Alfoeren,
die by gelegenheid van de dwars door het eiland gemaakte
militaire excursies ontmoet w e r d e n , waren vriendschappelijk
gezind en geneigd om hunne landbouwproducten aan de militairen te verkoopen.
Bij Gouv. Bt. 9 Nov. 1905 n". 24 zijn goedgekeurd en
krachtigd de met de zelfbesturen van Ternate en Batjan
sloten snppletoire c o n t r a c t e n , krachtens welke het recht
invoer, bereiding en verkoop van opium in die sultanaten
het Gonvernement is voorbehouden.

begetot
aan

Ofschoon reeds veel is verricht tot verbetering van de toestanden in de afdeelingen X o o r d - e n West-Nieuw-Guinea , lieten
de het bestuur ten dienste staande middelen nog niet toe een
einde te maken aan het ondernemen van rooftochten en het
eigenmachtig afdoen van zaken door de verschillende stammen.
I n de eerstgenoemde afüeeling overviel in het begin van J u l i
1905 eene bende van Satoet (Maccluer-golf) eenige lieden van
W a r o p e n , die aan het strand te N a n i m a n i (Wandainen-baai)
bezig waren hout te kappen , doodde een hunner en nam een
jongen g e v a n g e n , die l a t e r , door tusschenkomst van het bestuur
van West-Nieuw-Guinea, aan zijne verwanten werd teruggegeven.
Door lieden van Sapoor op de zuidkust van Biak (Schouteneilanden) werd een rooftocht ondernomen op de noordkust van
Japen, bij welke gelegenbeid aan de zijde der aangevallenen
ti personen en aan die der aanvallers een der aanvoerders
sneuvelden. Eene andere bende van Sapoor overviel eenige
personen van Bnggab.an (Corido), doodde er drie en maakte er
acht gevangen. Twee der gevangenen werden dadelijk losg e k o c h t , doch voor de overige werd een te hooge losprijs
geëischt. Van bestuurswege werd terugzending van de gevangencn gelast, aan welkt' aanzegging echter geen gevolg
werd gegeven. Eerst nadat vier Papoea's van Sapoor, die het
bestuur in deze zaak trachtten te misleiden, in .arrest waren
gesteld, werden de gevangenen van Corido uitgeleverd.
Eene handclsprauw, die te Sapoor a a n l e g d e , werd leeggeplunderd, zooals later bleek, omdat het vaartuig Papoea's van
Corido onder zijne bemanning telde, tegen wie grieven bestonden, terwijl de afwezige eigenaar van de prauw verdacht
werd van aan het bestuur kennis te hebben gegeven van den
rooftocht n a a r de noordkust van J a p e n . Door tusschenkomst
van den korano (hoofd) van Sapoor werden de geroofde goederen,
met uitzondering van een geweer, teruggegeven.
N a a r aanleiding van het in December 1904 naby Dore tusschen
eenige gewapende politiedienaren en Alfoeren van Ambaan
geleverd gevecht (zie K. V. 1905, kol. 72), werd door den
waarnemenden assistent-resident te Woosi aan de Dore-baai, op
ongeveer driekwart u u r roeiens van Manokwari, eene samenkomst

met die Alfoeren gehouden. Ofschoon deze lieden voor het
verlies van hunne aanverwanten aanvankelijk een hoogen bloedprijs eischten, leidde de bespreking van de zaak tot het resultaat,
«liit zij van hun eisch afzagen, waarna hun vergund werd zich
in de omgeving van Woosi te vestigen. Ten einde verdere conflicten tusschen de Alfoeren en de Noefooren (lieden van Dore)
te voorkomen, werd in het bosch achter het etablissement eene
plaats aangewezen, waar e e n m a a l ' s weeks ruilhandel zou k u n n e n
worden gedreven. Aanvankelijk werd deze pasar druk bezocht,
doch zij verliep op den duur tengevolge van het wantrouwen
der Alfoeren. Sedert is het aan het bestuur gelukt de Alfoeren
te bewegen om de pasar te Manokwari te bezoeken, waar zy
voor h u n n e waren meer kunnen bedingen dan vroeger, toen
de Noefooren als tusschenpersonen dienden.
Aan den moord op den majoor van Waroendi, waarvan t. a. p.
melding is gemaakt, b l e e k , by' nader onderzoek, zyn zwager
schuldig te zijn. De in het werk gestelde pogingen om dien onruststoker in handen te krygen, zyn, in verband met zyn grooten
aanhang, tot dusver niet gelukt.
In September 1905 bezochten verscheidene prauwen van de
Schouten-eilanden de Dore-baai, met bestemming naar Salwati.
Hoewel men voorgaf ten handel uit te varen, bleek dat het
doel der reis was, volgens een aloud gebruik, den radja van
Salwati schatting te brengen. Ten einde den invloed van dien
radja op de Papoea's van de Schouten-eilanden te fnuiken, zyn
maatregelen getroffen om het verkeer van deze lieden met Salwati onder controle te brengen.
Vier iirauwen niet Biakkers van Awyadi (Corido), welke op
weg waren naar Salwati, werden, uit wraak wegens vroeger gepleegde gewelddadigheden, door stamgenooten te Sambeen by dewestelijke grens van Ainberbaken uitgeplunderd. Toen de schuldigen zich bij het bestuur te Manokwari meldden, werd h u n gelaat de geroofde praawen en goederen terug te brengen, hetgeen
echter slechts gedeeltelijk en niet dan na aanhouding van een
drietal hunner geschiedde. Een deel der goederen bleek in h a n d e n
te zijn gebleven van Papoea's van Aas en Moy ( W e s t - N i e u w Guinea), die in het gebeurde de hand hadden gehad.
I n de afdeeling West-Nieuw-Guinea ondernamen drie lieden
uit Bintoeni in December 1904 een hongi-tocht naar Bombari,
doch van het drietal werden er twee gedood, terwijl er een gevangen
genomen werd. De gevangen»' werd op last van den majoor van
Gorai in vrijheid gesteld, doch in Februari 1905 kwam het tot
een treffen tusschen Bintoeni en Bombari, bij welke gelegenheid
de lieden van Bombari twee gesneuvelden en negen gewonden
bekwamen, terwijl de tegenpartij twee gekwetsten kreeg. I n
Maart gelukte het den radja van Argoeni eene verzoening tusschen
de partgen tot stand te brengen.
I n den ochtend van tien 28sten Augustus 1905 werd de politiepost ti' Kokos (St'kar) door eene bende van ongeveer 20Ö BergAlfoeren overvallen. Een korporaal en drie minderen van het
korps gewapende politiedienaren, zoomede de echtgenoote van
den korporaal, lieten tlaarbij het leven, terwijl een politiedienaar
gewond werd. De in het huis van den politie-opziener aanwezige
goederen, waaronder vier Beauinont-geweren en eene kist pat r o n e n , zoomede gouverneinents- en particuliere gelden, werden
geroofd en het huis vervolgens aan de vlammen prijs gegeven.
De politie-opziener, die aanvankelijk niet tle te zijner beschikking
staande politie-dienaren gepoogd had den aanval te k e e r e n ,
moest ten laatste voor de overmacht zwichten en vertrok met
zijne familie en den taalkundigen ambtenaar, den heer J. S. A.
VAN' DISSEL, die zich juist ter plaatse bevond, in eene prauw
naar Fakfak. Na ontvangst van het bericht omtrent het gebeurde
(14 September), begaf zich de resident, vergezeld van den civielen
gezaghebber van Galela (Halmahera) en 15 militairen, naar
Kokas. Uit het door dien hoofdambtenaar ingesteld onderzoek
bleek, dat aan den aanval schuldig waren alle langs de Kajoenirivier gelegen Papoea'sche nederzettingen, die de suprematie
erkennen van den radja van S e k a r , welk hoofd eene zeer d u b b e l zinnige rol heeft gespeeld en waarschijnlijk de intellectueele
dader van de ongeregeldheden is geweest. De oorzaak van de
gewelddadigheden was w r a a k n e m i n g wegens onoordeelkundig
en gewelddadig optreden van de gewapende politie by sommige
gelegenheden in 1902 en 1903. N a bespreking van de zaak in
eene met de hoofden gehouden vergadering, werden van het
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geroofde weder ingeleverd de geweren, de uitrusting van de
gesneuvelde politiedieiiaren en een deel van het geld en de
goederen. Aan de bevolking der Kajoeni-streek, die niet by
machte bleek de aanvankelijk vastgestelde schadevergoeding in
eens op te b r e n g e n , werd gedurende tien achtereenvolgende
jaren een boete van f 1000 'sjaars opgelegd.
De afgezette radja van P a t i p i , Osmaila (vgl. K. V. 1905, kol. 71),
meldtie zich in September 1900 te ï o k a s by den resident en
verzocht in zyne vroegere waardigheid hersteld te worden. Daar
het bleek, dat hy- een vry onschadelijke persoonlijkheid i s , dat
de geheele bevolking hem a a n h a n g t en dat hij heeft medegewerkt
t o t de inlevering van een deel der te Kokas geroofde goederen,
is aan zy'n verzoek vnldium.'J

De veiligheid van personen en goederen liet in de streken ,
waar het Europeesch bestuur gevestigd i s , niets te wenschen
over.
De gezondheidstoestand was bevredigend.
De handel was levendig; onder de uitvoerartikelen namen
copra, gomeopal, d a m a r , e b b e n h o u t , vogelhuiden, muskaatnoten,
foelie en schelpen de voornaamste plaats in. De ruilhandel t u s schen de kustbewoners en de Berg-Alfoeren ondervond geen
stagnatie.
Rijstbouw, op droge velden g e d r e v e n , wordt alleen aangetroffen op Halniahera en N i e u w - G u i n e a ; het product was van
slechte hoedanigheid en nauwelijks voldoende voor de plaatselijke
behoefte. Het hoofdvoedsel van de bevolking is sago.
Op Halniahera breidt het Christendom zich langzaam uit; in
De in T e r n a t e , Tidore en Batjan bestaande landsehapsk;i- > n Noord-Nieuw-Gninea waren de resultaten van de zending nog
sloten op uit. 1905 met batige saldi respectievelijk van f 6 6 2 9 , altijd onbevredigend. Aan een te Argoeni (West-Nieuw-Guinea)
f 5540 en f 4751. H e t zoogenaamde Wasiabatang-fonds (kas van gevestigden Gorammer gelukte het de bevolking van Naisoma
de Christen-kampong Laboeha in Batjan) had een klein voor- tot den Islam te bekeeren.
deelig saldo.

$ 18.

ZU1D-NIEUW-GUINEA.

Ook in 1905 zijn. met verscheidene tot dusver n o g onbekende j Merauke o p g e b r a c h t , waar hij aan buikziekte overleed. Sedert
volksstammen vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt. I n keerde het meerendeel der Manggaterieke-bevolking naar hare
Maart en April is met net gouvernements-stoonischip ValU een kampongs terug en kwamen de hoofden en oudsten van den
goed geslaagde exploratie-tocht ondernomen in het uitgestrekte stam vergiffenis vragen.
stroomgebied van de Digoel-rivier, welke uitmondt uabij den
Botsingen tusschen vreemde handelaren en «Ie .inboorlingen
noordelijken ingang van de Marianne-straat. Aan dien tocht werd kwamen nog herhaaldelijk voor. Zoo werden in September 1905,
deelgenomen door den assistent-resident en een tweetal leden van in de nabijheid van onze n e d e r z e t t i n g , twee Chineesche houtde kort tevoren ontbonden wetenschappelijke expeditie naar het hakkers door drie lieden van de kampongs Oeroemerieke en
Sneeuw-gebergte (vgl. K. V. 1 9 0 5 , kol. 170). De hoofdrivier Jewati gesneld. De moordenaars vluchtten naar het binnenland,
werd met het stoomschip 130 Engelsche mijlen en vervolgens doch het gelukte aan de ons bevriende bevolking van Boeterieke
mét eene sloepenflottielje nog 100 Engelsche mylen opgevaren, de hoofden en kleeding der slachtoffers in handen te krygen.
w a a r n a , met het oog op den nog beschikbaren koleuvoorraad , De oudsten van Oeroemerieke verklaarden, dat de moordenaars
de terugreis moest worden aanvaard. Met de nog zeer schuwe wegens wangedrag uit hun gebied verbannen waren en, verinboorlingen, die vaak door de rooftochten van de kustbevolking nioedelijk uit weerwraak, de beide ('hineezen vermoord hadden,
te lyden h e b b e n , werd slechts weinig aanraking verkregen.
om zoodoende hun stam in ongelegenheid te brengen. Intusscheu
Hongitochten naar Britsch-Nieuw-Guinea of naar de in het zouden de slachtoffers, tijdens hun verblijf in de genoemde
zuidelijkste gedeelte van het gewest gelegen landschappen kwa- kampongs, zich aan allerlei willekeurige en aanmatigende handemen in 1905 niet voor. Ten einde eventueele tochten van nog lingen hebben schuldig gemaakt.
.steeds op menschenroof beluste stammen in het tusschen de
In October werden twee ongewapende inlandsche matrozen
Merauke- en de Boelaka-rivier gelegen kustgebied ten nadeele van een te Makarin aan de zuidkust geankerd handelsvaartuig,
van de in het binnenland gevestigde bevolking zooveel mogelijk op hun terugreis over land naar Merauke. door een inboorling
te voorkomen, werden die stammen herhaaldelijk door den con- gesneld. Een uitgezonden politie-patrouille slaagde er in den
troleur bezocht.
moordenaar onschadelijk te. maken,
In Juli 1905 is de militaire bezetting in dit gewest opgeheven
Onze aanrakingen met de reeds met het bestuur en de nietinheemsche bevolking vertrouwd geraakte stammen bleven vriend- en vervangen door' eene politiemacht, welke volkomen in staat
schappelyk. Tegen andere daarentegen moest nu en dan met blijkt om de orde en rust op voldoende wyze te handhaven.
klem worden opgetreden. In April 1905 werd , tijdens de conIn de eerste vijf maanden van l'.HJó kwamen talrijke gevallen
troleur zich op tournee bevond , in Jakoete — eene aan den van beri-beri voor, vooral ouder de dwangarbeiders, van wie een
linkeroever der Merauke-rivier gelegen , door allerlei stammen groot aantal moest worden geëvacueerd. Tengevolge van de
tijdelijk geoccupeerde tuinstreek — een der hem vergezellende doelmatige verstrekking van versch vleesch en katjang-idjoe,
politiedieiiaren, die zich aan diefstal uit eene aanplauting had was de ziekte op het einde van het verslagjaar zoo goed als geschuldig g e m a a k t , door eenige lieden uit het landschap Mang- weken. De gezondheidstoestand van de inlieenische bevolking liet
gaterieke gesneld en van zijn geweer beroofd. Het gesnelde niets te wenschen over.
hoofd en de karabijn werden na eenige d a g e n , door bemiddeling
Veeziekten kwamen niet voor.
van een bevrienden s t a m , terugontvangen. Hoewel gedurende
De inboorlingen bleven hunne sago- en klapperaanplantingen
anderhalve maand een politiepost in Jakoete gevestigd w e r d , goed onderhouden en uitbreiden. De handel in copra nam toe.
van waar uit de landschappen Manggaterieke en T a j a m , wier
Sedert J u l i 1905 zy'n in de nabijheid van Merauke Roonischbevolking zich naar het binnenland had t e r u g g e t r o k k e n , afge- katholieke missionarissen gevestigd, die, door het verstrekken
patrouilleerd werden , gelukte het niet de moordenaars te ach- van geneesmiddelen en door goede raadgevingen, het vertrouwei.
terhalen. Een hunner stamgenooten werd als gijzelaar naar van de bevolking beginnen te winnen.
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8 19. T1M0R KN 0]
Gedurende 1908 en de eerite maanden van 1006 deden zich
herhaaldelijk moeieljjkheden not op <li* grenzen van Nederhuidseben PortugJesch-Timor, welke echter geen wijziging brachten
in de bestaande goedejerstandboudingtussehen «Ie wedenjjdaohe
autoriteiten.
Den tden Maart 1905 werd door eene bende van

ongeveer

200 Lamakitoe'i een nog niet onderworpen stam op Portugeescb
gebied — een inval gedaan in Eftalarang, waarbij te Lorak een
man en eene vrouw gesneld werden e n liiin niaïstuin geplunderd

werd. Aan eene patrouille gewapende politie gelukte het <le
bende bij Maoeboeia te achterhalen en haar een verlies van drie
dooden toe te brengen , waarna de stroopers over de Talaoerivier weder naar liet Portugeetoh gebied trokken.
In Maukatar (Portugeeseh gebied) werden sinds Juli 1005 de
Chineeschc bandelaren, die er saudelbout kwamen opkoopen,
beinoeielijkt door het in vroegere jaren verjaagde, doch later

met Portugeesche hulp weder in zijn gezag herstelde hoofd Datoeq
Berang, die aan alle Chineesen, die niet van een Portugeeschen

pas voorzien waren, het drijven van handel belette. Op bet door

den controleur van Beloe aan den Portugeeschen commandant

van Batoe Gedé* gedaan ver/nek om inlichtingen is tot dusver
geen afdoend antwoord o n t v a n g e n ; de zaak zou door een te
Bobonare zetelenden 'ambtgenoot van den commandant onderzocht worden.
In liet laatst van September 1905 deden sterke benden van
het woeste bergvolk der Licosains van Portugeesch-Tinior invallen in Maumoetin en Lamaksauoeloe op ons gebied. I n
Maumoetin werden 3 personen gesneld en 47 karbouwen geroofd;
bij den eersten inval in liamaksanoeloe werd de vijand niet een
verlies van 4 dooden teruggeslagen, terwijl bij den tweeden
strooptocht in dat landschap de aanvallers op een hinderlaag
van 10 gewapende politiedienaren s t u i t t e n , die hun een verlies
van 7 dooden en verscheidene gewonden toebrachten.
Den 8eten Februari 1906 werd door Portugeesche onderdanen
van Dakoio en Fatoemea een inval gedaan in Ailala , waarbij
nagenoeg alle kampongl en bezittingen van de bevolking verwoest
en vele personen gedood of als slaven medegevoerd werden. Aangezien deze inval gevolgd werd door verschillende kleinere stroopt o c h t e n , besloot de controleur van Beloe o m , ter bescherming
van de overgebleven bevolking van Ailala, te Foelasar op de
grens van Dakoio een detachement gewapende politie-dienaren
te plaatsen. Het gelukte aan deze politiemacht een 12-tal der
aanvallers gevangen te nemen . die daarop door de landshoofdeii
te Atapoepoe veroordeeld en naar Koepang opgezonden werden.
Bij bet nemen van deze maatregelen was intutschen uit h e t oog
verloren, dat het landschap Ailala. hoewel het. bij het op 1 October
1!HI4 niet Portugal gefloten tractaat. tot nadere regeling van
de grenzen van het wederzgdsch gebied op T i m o r , aan ons is
toegewezen, nog tot Portugeesch-Timor behoort, omdat het
tractaat nog niet geratificeerd is. De controleur verkeerde i n d e
m e e n i n g ! dat Ailala reeds aan ons was afgestaan en werd in
die meening versterkt door van de bevolking verkregen inlich-

tingen, terwijl ook de Portugeesche commandant van Batoe Gedé,
wien de controleur persoonlijk ren zijne verrichtingen had kennis

gegeven en met wien hij daarna een plan beraamde om in

onderlinge samenwerking de schuldigen te straffen, in dezelfde
veronderstelling verkeerde. N a d a t het misverstand door den
resident ontdekt w a s . zijn de gevonniste misdadigers ter beschikking van het Portiigeescb bestuur gesteld en is de post te
Foelasar zoodra mogelijk verlaten.
Den 4den October brandden, tengevolge van onvoorzichtigheid. de kazerne van de gewapende politie en de posthouderswoning te Nïenloelie geheel af: de post is daarop verplaatst
naar het landschap Xaitimoe, waar beter gelegenheid bestaat
tot bewaking van onze grens en tot verkrijging van aanrakingen
niet het oude rijk van Webikoe-Waihale.
In 1905 werden door benden uit Insana twee invallen gedaan
in het landschap Beboki; de eerste inval (in Februari) gold de
kampong Kokleo, waar het buis van een Chinees geplunderd
werd en zijne drie mannelijke bedienden gedood en twee vrouwen
geroofd werden: de tweede aanval (in April) geschiedde op de
k a m p o n g Sabebe, doch werd afgeslagen.
Ter bestraffing van de schuldigen, ondernam de controleur

van Beloe, met alle beschikbare gewapende politiedienaren, een
tocht door de landschappen Xaitimoe. Lidak en Beboki naar
ln.sana, doch nagenoeg de geheele bevolking, ofschoon van den
voorgenomen tocht o n k u n d i g , bleek afwezig en in verwijderde
ladangs verspreid te zijn. Hoewel dus het eigenlyke doel van
den tocht niet bereikt is, had hij toch het groote n u t , dat
volledige terreinkeniiis werd verkregen voor eene eventueele
latere excursie.
Eene in April 190.") door het bestuur jiangewende poging om
met de' inwoners van de bergkampOOg Toela Toedik in het
landschap Naitimoe, berucht en gevreesd wegens brutale veediefstallen in aangrenzende landschappen, a a n r a k i n g te verkrijgen, ten einde eene minnelijke beëindiging van eventueele
geschillen te bewerken, mislukte omdat de bevolking zich. bij
de nadering van den controleur, in de wildernis terugtrok.
De geduchte versterkingsmuren en caetuspaggers rondom de
kampong werden geslecht, waarbij er nauwkeurig op gelet werd,
dat den afwezigen bewoners geen schade werd toegebracht.
Ten einde de tusschen de landschappen Kewar (Lamaknen)
en Xoea Lain ontstane geschillen bij te leggen, begaf de controleur
zich in J u n i 1905, niet een detachement gewapende politiedienaren, naar die landstreken, waar hij beide partijen in vollen
oorlogstoestand aantrof; hij slaagde er in om de partijen niet
elkaar te verzoenen en de goede verstandhouding geheel te
herstellen. Ook gelukte het den controleur in den aanvang van
1906 eene verzoening tot stand te brengen tusschen den radja
van Naitimoe en zijn half broeder Ka/>e Bessin, die in 1904
(zie K. V. 1905, kol. 75) talrijke ritueele moorden had doen
plegen, en deswege naar het grensgebergte teruggedrongen was.
I n de onderafdeelingen Amfoan en Babau was de politieke
toestand in de eerste helft van 1905, behoudens de sinds jaren
voorkomende weinig beduidende oorlogen in de landschappen
Molo en Amanoeban en de teruggetrokken houding van de
landschappen Benoe en Tefnai, gunstig. Uit Amanoeban kwamen
in dien tijd betrouwbare berichten betreffende eene toenemende
neiging van den bejaarden „keizer" van dat landschap om tot
eene betere verhouding niet het Europeesch bestuur te geraken.
. Den 20sten Mei 1905 meldde zich te Koepang een gezantschap
van den 80-jarigen radja van Ambenoe (landschap Mosoe en
Talip), bestaande uit den kroonprins Oesi Timoe, den radja
bitjara en eenige der invloedrijkste landsgrooten, en zulks als
blijk van onderwerping en hulde aan het G o u v e r n e m e n t ; ook
de fettors Tan Takaeb-Ebenoni en Takaeb-Taiboko woonden
de plechtigheid bij. Intusschen zou het weldra blijken, dat het;
in de Sonbaitsehe landschappen (Takaeb, Pasi, Benoe, e. a.)
geenszins rustig w a s ; het gebrek aan aanrakingen van onze
bestuursambtenaren met die in 1903 (zie K. V. 1904, kol. 102)
getuchtigde streken was oorzaak, dat men geen kennis droeg
van de daar heerschende stemming en langzamerhand ontstane
gisting, welke slechts op eene gunstige gelegenheid wachtte om
tot uitbarsting te komen. Die gelegenheid deed zich voor, toen
de resident en de controleur van de afdeeling Timor zich den
18den Augustus, Ynet het militair detachement en de gewapende
[politie, naar Larantoeka begeven hadden, tot tuchtiging van weerspaiinigc stammen (zie lager). Uit het feit, dat reeds drie dagen
daarna een, zooals later gebleken is, vooraf beraamde inval plaats
had in het gouvernementsgebied te Noenkoeroes en Bipollo,
waarbij brandstichting gepleegd wen! en 33 personen gesneld en
02 weggevoerd werden, moet als vaststaande aangenomen worden,
dat de kwaadwilligen bondgenooten hadden te K o e p a n g , die
hen omtrent het vertrek van de troepen hadden ingelicht. O n middellijk nadat de posthouder van Babau kennis van het voorgevallene bekomen en een plaatselijk onderzoek ingesteld h a d ,
riep hij de hulp in van de trouw gebleven radja's en fettors van
de ondejatdeelingen Babau en K o e p a n g , ten einde de meest
bedreigde gouvernenients-kanipongs en de toegangswegen daarheeu te bewaken. Die hulp werd met toewijding verleend, weshalve aan de betrokken hoofden, als blijk van w a a r d e e r i n g ,

onderscheidingsteekenen zijn toegekend.

Einde Augustus 1905 r u k t e de van Larantoeka teruggekeerde
t r o e p e n m a c h t , via P a r i t i , naar het Sonbaitsche gebied op , waar
zij' ^niet vele moeielijkheden te kampen kreeg, daar de kwaadwilligen . die zich geschaard hadden om den pretendent-keizer
te K a o e n i k i , wiens invloed zich uitstrekte over Takaeb-Taiboko,
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Pa.si, Tefnai, Benoe en bet aoordweateliik deel van Manoebait,
zich oostelijk van ons rechtstreeksch gebied in het steile rotsgebergte genesteld huilden.
Nadat een aantal kwaadwilligen gedood en een dertiental
deelnemers aan den inval in het gouvernementsgebied gevangen
genomen waren, rukte de colonne den 18den September Benoe
binnen, waar tegenstand ondervonden werd bij den steilen
rotsberg Ek Thob, in welks spelonken de vijand zich had opgesteld. De sterkte werd vermeesterd, ten koste van 2 gewonden
aan onze zyde, doch de vijand wist gedurende den nacht langs
de achterzijde van den berg te ontkomen, 4 dooden in onze
handen latende. In de bovenste rotsholte werden aangetroffen
de wapens, de ambtsstok en de akte van aanstelling van den
radja van Benoe.
Nadat Benoe afgepatrouilleerd was, kwam Tefnai aan de beurt,
waar eenigen tegenstand ondervonden werd by het overtrekken
van de rivier Noil Noni. Indien de colonne den gebruikelyken
weg tusschen de hooge oevers der droge rivier gevolgd ware,
zou zü zeker vele verliezen geleden hebben, daar verscheidene
hinderlagen gelegd bleken te zijn; opzettelijk werd echter een
eigen pad gezocht naar Koboe, onder het woeste krijgsgeschreeuw
van den onzichtbaren vijand op de flanken. Koboe, gelegen
aan den voet van den Koua-berg, werd geheel verlaten bevonden; ook elders in het landschap bleek de bevolking gevlucht te zyn. Den 3den October bereikte men, zonder tegenstand ondervonden te hebbeu, Kaoeniki. Evenals te Tefnai,
trof men de op staken geplaatste en nog herkenbare hoofden
aan van personen, die te Bipollo en Noenkoeroes gesneld
waren. Te Kaoeniki werd aanraking verkregen met de fettors
van Molo en het Pitai-hoofd Leumeh van Fatoe Panaf, die
reeds dadelijk bij den aanvang van de excursie door boodschappers hadden doen weten, dat zy den pretendent niet zouden
steunen. Genoemde hoofden bleken ook werkelijk h u n gebied
afgezet en bewaakt te hebben om vluchtelingen den doortocht
te beletten, en toonden veel ijver bij het opsporen van de talr y k e leden der keizersfamilie, terwy'1 zy voorts gidsdiensten
bewezen by den nachtelijken overval van de schuilplaats van
den pretendent-keizer in de bedding eener droge rivier. De
bejaarde pretendent wist te ontkomen, met achterlating van een
aantal gesneuvelden, zoomede van vele wapens en een groot deel
der rijkssieraden. Gedurende de volgende dagen gelukte het
verschillende voorname personen te arresteeren. By het verlaten
van Kaoeniki (29 October) bedroeg het aantal der gevangenen in
het geheel 51, onder wie negen „keizers-moeda" (naaste mannelijke
familieleden van den pretendent) en vijf plaatsvervangers van
Bakikooi, den in 1903 verbannen legeraanvoerder van TakaebTaiboko (zie K. V. 1904, kol. 104). De tocht ging nu langs
de verlaten Pitai-kampongs Tatoe Oni en Oelnaneno naar
Pasi, waar de radja, die deel genomen had aan den opstand, de
colonne met eene witte vlag tegemoet k w a m ; hy en een paar
voorname belhamels werden naar Koepang medegenomen. Kort
daarop werd door den ons trouw gebleven fettor van T a k a e b Ebenoni de vijandige fettor van Takaeb-Taiboko aangebracht,
die bij hem een schuilplaats had gezocht. Van de in Augustus
1905 uit Bipollo weggevoerde personen werden er 50 bevrijd.
Den 4den November keerde de colonne te Koepang terug.
Met de invoering van een geregeld bestuur in de onderworpen
streken werd de commandant van de inmiddels van Java gezonden versterkingstroepen belast, waartoe hij door den resident
tot civiel gezaghebber werd benoemd. Hij nam zijn hoofdkwartier
te Pariti en plaatste «Irie detachementen . elk onder een officier,
t e T j a m p l o n g , Kaoeniki en Kampong T o e w a , ten einde van
daaruit te patrouilleeren, aanraking niet de bevolking te verkrijgen en de nog niet opgevatte schuldigen aan den opstand
op te sporen. Zulks had ten gevolge, dat zich gedurig troepjes
vluchtelingen , onder inlevering van g e w e r e n , kwamen onderwerpen , terwyl de nog niet gearresteerde hoofden van het verzet,
onder wie de radja van Benoe en het invloedrijke hoofd P a h
Kooi uit Manoebait, zich successievelijk kwamen melden. De
pretendent-keizer van Sonbait werd , met zyne vrouwen en een
half broeder, den Oden Februari 1906 te Besiana in het landschap Molo aan den civielen gezaghebber uitgeleverd.
In de onderafdeeling Koepang was de politieke toestand geheel
naar wensch; de radja's en fettors, zoomede de hoofden van
lageren r a n g , betoonden veel medewerking.
De bevolking van Roti en Savoe gaat oeconomisch a c h t e r u i t ,
voornamelijk tengevolge van de weelderige levenswijze der hoofden , die zich aan allerlei vexaties van den kleinen man schuldig
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maken. In Mei 1905 werd door den resident een plaatselijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van tegen den radja van Baa,
P a n i , ingebrachte klachten wegens wanbestuur. Inderdaad bleek
hy ergerïyke knevelaryen begaan te hebben , waarom de gezamenlyke landsgrooten op zyne ontheffing aandrongen. De radja,
zyne tekortkomingen erkennende, verzocht, in het besef van zyne
onhoudbare positie, vrijwillig o n t s l a g , hetwelk hem gegeven
werd. Door de landsgrooten en bevolking werd daarop tot radja
gekozen de radja-moeda, Arnoldus Toele Foë , alias Moeskanan
Toele, die echter nog niet in zyne nieuwe waardigheid erkend is.
Omtrent den zich sinds jaren schuilhoudenden voormaligen
radja van Lewa op het eiland Soemba en zyn zoon Larameha
werd niets anders vernomen , dan dat laatstgenoemde, als wraakneming op den ons goedgezinden radja van K a m b e r a , in het
laatst van December 1905 een vrijwel mislukten aanval deed op
de Kamberasche kampong Palendi Madita.
Evenals in 1904, kwamen ook gedurende het verslagjaar de
Karera- en Masoe-bergstammen herhaaldelijk in de kuststreken
van Oost- en Midden-Soemba vee en slaven rooven. H e t gelukte
den radja van Rende in Augustus eene ongeveer 20 man sterke
rooverbende te achterhalen , het medegevoerde vee weder te vermeesteren en den roovers een verlies van 4 dooden toe te brengen. rntusschen werd ook vredelievende a a n r a k i n g verkregen
met het weinig bekende Masoe-gebied; zelfs lieten enkele
hoofden zich overhalen om naar Waingapoe te k o m e n , ter
bijlegging van geschillen.
Aan den radja van Mendjeli, die te lyden had van strooptochten van zyn neef Baddi, werden, op zyn verzoek, een vijftiental
tromplaadgeweren met munitie afgestaan.
In het laatst van November 1905 bezocht de resident het
landschap Ketewer in West-Soemba, in verband met het voornemen om de standplaats van den posthouder van Memboro naar
dat landschap over te brengen, ten einde betere aanrakingen te
verkrygen met de landschappen ter west- en zuidkust, waar
meermalen strandroof heeft plaats gehad. I n F e b r u a r i 1906 deed
eene sterke bende uit Memboro, onder zekeren Oemboe Krai,
naar aanleiding van een karbouwendiefstal, een inval in Laoera
(Ketewer), na eerst het landschap Kodi, waar Laoera het gestolen vee zou hebben verkocht, getuchtigd te hebben. Ter beeindiging van de onlusten vertrok de resident met een detachement
militairen naar Soemba. Oemboe Krai vluchtte met zijn aanhang
naar het landschap Lawinda en bezette daar eene zwaar versterkte bergstelling, welke door onze troepen genomen werd.
De radja van het landschap werd gearresteerd, doch Oemboe
Krai wist, hoewel hij gewond was, te ontkomen.
In de tot de afdeeling Soemba en onderhoorigheden behoorende
onderafdeeling Zuid-Flores is gaandeweg een betere toestand
ingetreden. I n Februari 1905 bood Gebo, oudste zoon van den
zich in het N ' Dona-gebergte schuilhoudenden hoofdopstandeling
Goesi van het Watoe Sipi-complex (zie K. V. 1905, kol. 76),
zijne onderwerping aan, waarop hy door den radja en de rijksgrooten van Ênde, wegens gewapend verzet tegen het wettig
inlandsch zelfbestuur, tot twintig j a r e n dwangarbeid veroordeeld
werd. Door die onderwerping werd aan Goesi zulk een gevoelige slag toegebracht, dat hij spoedig daarna geen aanhang
meer had. Ngere Noesa, het voornaamste hoofd van het ten
oosten van Ende gelegen, goed bevolkte berglandschap N'Dori,
maakte in Februari 1905 voor het eerst zijne opwachting bij
den posthouder, en verzocht eene Nederlandsche vlag, ten blijke
van zijne onderwerping aan het Gouvernement. Ook riep hij de
hulp van den posthouder in tot tuchtiging van de hem vijandig
gezinde kampong Bete T o r o , welke bekend staat om hare roofen plunderzueht.
In de onderafdeeling Larantoeka namen de woeste bergstammen
van Lekloeo eene vyandige houding aan jegens het inlandsch
bestuur van Larantoeka en poogden in de laatste dagen van
J u n i 1905 de hoofdplaats en omliggende kampongs binnen te
dringen. Ter verdediging van de hoofdplaats, waartoe de slecht
bewapende en vreesachtige bewoners van Larantoeka niet voldoende in staat werden geacht, riep de civiele gezaghebber de
radja's van A d o n a r e , T r o n g , Lamahala en Lawajong (Solorcilanden) o p , die met een aantal gewapende volgelingen verschenen , terwijl zoo spoedig mogelijk ook een detachement gewapende politiedienaren van Koepang naar Larantoeka werd
gedirigeerd. Met de kwaadwilligen, die naar de Oka-baai WUNI
uitgeweken, werd daarop, door tusschenkomst van het trouw
gebleven hoofd van het bergdistrict Wolo, voeling verkregen.
Aanvankelijk bleken zij wel genegen om de hun door het inlandsch
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bestuur opgelegde boete te voldoen, doch enkele raddraaiers
brachten hen van hunne goede voornemens af. Tot tuchtiging
van de weerspannigen kon intusschen, wegens de geringe sterkte
van de aanwezige politiemacht, niet worden overgegaan. Toen
echter in Juli benden Lekloep's invallen deden in het district
Woloe en aldaar eene kampong verhranddeu, vertrok de resident,
met het garnizoen van Koepang en twee korpsen gewapende
politiedienaren, den 18den Augustus naar Larantoeka. Den 22sten
geraakten de troepen slaags met een talrijken vijand, die halverwege Lekloeo op een heuvel was opgesteld. De stelling werd,
zonder verliezen aan onze zyde, spoedig genomen, waarna de
vijand vluchtte, met achterlating van 44 dooden en een groot
aantal gewonden. In de door de bevolking in allerijl verlaten
kampong Lekloeo werd het bivak opgeslagen en, door bemiddeling van bevriende hoofden, aanraking verkregen met een deel
der gevluchte bevolking, zoodat reeds binnen weinige dagen de
voornaamste opstandelingen uitgeleverd werden. Aan de schuldige
kampongs werden boeten opgelegd, welke spoedig in olifantstanden betaald werden. Het gezag van den radja van Larantoeka ')
is door die excursie volkomen hersteld.
Op de eilanden Solor en Adonare werd de rust niet gestoord.
De civiele gezaghebber maakte eene reis naar eenige van de in
1904 getuchtigde kampongs op Adonare (zie K. V. 1905, kol. 78)
en werd overal goed ontvangen: de in dat jaar afgebrande
kampongs waren weder opgebouwd.
Tot dusver werd het zelfbestuur van Larantoeka te veel in beslag
genomen door andere aangelegenheden om de noodige zorg te
kunnen wijden aan de voor een deel onder Larantoeka ressorteerende bergstammen op het eiland Lomblen, die alle betrekkingen
met het zelfbestuur hebben afgebroken wegens de afpersingen
van den in 1904 afgezetten radja Don Lorenzo (zie K. V. 1905,
kol. 78 79). Ernstige rustverstoringen kwamen echter niet voor.
Bij Gouv. Bt. 17 Maart 1906 n*. 37 zijn goedgekeurd en bekrachtigd de met de zelfbesturen van Adonare, Trong, Lamahale
(eil. Adonare), Lawajong, Lamakera (eil. Solor), Larantoeka (eil.
Flores) en Labala (eil. Lomblen) gesloten overeenkomsten tot
overdracht aan het Gouvernement van het recht tot het verleenen
va)> vergunningen tot het doen van m\jnbouwkundige opsporingen
en van concessie» tot mijnontginning, zoomede tot toepasselijkverklaring van de Nederlandsch-Indische mynverordeningen.
In de onderafdeeling Noord-Flores bleef de rust zoogoed als
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ongestoord. In Juni 1905 kwam de posthouder de woeste berghoofden van Lio (landschap Sika), die herhaaldelijk eene ontmoeting verzocht hadden, tegemoet, door met den radja van Sika
eene reis te ondernemen naar eene vooraf bepaalde plaats van
samenkomst, zijnde de kampong Mansambi ten westen van
Maoemere (Mamnerie). De ontmoeting had echter niet plaats,
omdat lieden van Bonerate, Boeton en Boni, die met de noordkust van Flores drukke handelsbetrekkingen onderhouden, de
bevolking door allerlei verdichtsels hadden afgeschrikt. Later
werd door den posthouder een bezoek gebracht aan eenige
Liosche strandkampongs, waarbij aan de hoofden werd voorgehouden , dat slavenhandel en het berechte)) van swangi's
voortaan streng gestraft zouden worden. Ook werd Rioeng bezocht, waar in Augustus 1905 eene Boegineesche handelsprauw
geplunderd was; met het landsbestuur werd evenwel geen
aanraking verkregen. De baai van Rioeng en andere kustgedeelten werden opgenomen ter bepaling van een geschikt
landingspunt, voor het geval mocht worden overgegaan tot eenig
machtsvertoon om het landschap tot rede te brengen.
De tijdens de expeditie in 1904 in Midden-Flores afgebrande
kampongs (zie K. V. 1905, kol. 77) zijn grootendeels weder
opgebouwd.
In de landschappen Kolana en Poeremang (onderafd. Alor)
rezen geschillen tusschen strand- en bergkampongs, welke roof
en verwonding te)) gevolge hadden, doch door den posthouder
in der minne geschikt werden. De hoofdplaats Koei van het
landschap van dien naam brandde in Juli 1905 geheel af.
De gezondheidstoestand liet op het eiland Timor, tengevolge
va)) het optreden van buikziekten en koortsen met dikwijls
doodelijken afloop, te wenschen over.
In de afdeelingen Timor en Roti bleef de surrah onder de
paarden slachtoffers maken.
De resultaten van den padi- en djagoengoogst waren in de
waterrijke streken over het algemeen gunstig; het op droge
velden geteelde gewas mislukte wegens slechte weersgesteldheid,
in verband waarmede de bevolking zich meer is gaan toeleggen
op den sawahbouw.
De klappercultuur, welke vooral van belang is in de onderafdeeling Zuid-Flores, breidde zich in de lage kuststreken uit.

BALI EN LOMBOK.

In het rechtstreeks bestuurde gebied van dit gewest hadden
in 1905 geen gebeurtenissen van politieke beteekenis plaats.
In het gouvernements-landschap Gianjar beproefden in Januari
1905 eenige ondergeschikte hoofden de bevolking van de desa's
Djagapati, Angantaka en Sedang tegen het wettig gezag op te
ruien , met het doel om ze onder het bestuur te brengen van
het districtshoofd van Abeansemal (Kloengkoeng). De dewaagoeng van Kloengkoeng verbood echter het districtshoofd het
aanbod van de desalieden te aanvaarden. De opruiers werden
opgevat en veroordeeld , met uitzondering van zekeren Goesti
Poewadji, die gevlucht was. In Augustus 1905 werd de eveneens
in Gianjar gelegen desa Kloesa overvallen door eene gewapende
bende , bestaande uit lieden , die eenige maanden tevoren waren
uitgeweken tengevolge van de slechte behandeling, welke zij
van de hoofden dier desa hadden ondervonden. Na een kort
gevecht, waarbij een der aanvallers gedood en een der desabewoners levensgevaarlijk gewond werd , nam de bende de wyk
naar Pajangan (Kloengkoeng). Dit bracht bij de grensbevolking
van Gianjar den indruk te weeg, dat de poenggawa van Pajangan
de hand had gehad in den overval, weshalve zij, verdere feitelykheden vreezende, de vervallen verdedigingswerken in staat van
tegenweer bracht en bewaakte. hetgeen in Pajangan voor eene
uiting van vijandige gezindheid gehouden werd. Toen daarop
Gianjareezen runderen wegroofden, volgden allerlei represailles
van de zijde der grensbewoners, waaraan eerst na herhaalde tot
den dewa-agoeng van Kloengkoeng en den stedehouder van

Gianjar gerichte vermaningen een einde kwam. Op verzoek van
\ deze bestuurders, die door wederkeerige tegenwerking daartoe
niet in staat waren , werd de quaestie door den assistent-residenttitulair b"ij het bureau voor inlandsche zaken tot eene oplossing
gebracht. De dewa-agoeng verzekerde zijne medewerking te zullen
verleenen ten einde de deelnemers aan den overval op te vatten.
De buiten het landschap gelegen Gianjarsche bevloeiingswerken
werden in 1905 tweemaal moedwillig beschadigd, ééns in Paj1 jangan door desalieden van Penetja en ééns in Bangli op last
van een tweetal hoofden. In beide gevallen werden door onze
j bemoeiingen de beschadigde werken door de schuldigen hersteld.
, Aangezien die beschadigingen bleken samen te hangen met
I andere geschillen, werden de bestuurders opnieuw aangemaand
om het nemen van represailles streng te verbieden en geschilpunten ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteit.
Oen 8ste)) April 1905 legden de stedehouder van Karangasem,
zijne drie mannelijke bloedverwanten en zijne poenggawa's, op
hun speciaal verzoek, ten overstaan van den resident, den eed
van trouw aan het Gouvernement af, evenals dit in 1901 door
den bestuurder en de landsgrooten van Gianjar, na de inlijving
van het landschap bü het gouvernementsgebied, was gedaan
(vgl. K. V. 1901, blz. 40). De door den stedehouder bij zijne
aanstelling afgelegde verklaring, dat hij zich steeds als goed en
getrouw regent zou gedragen, werd thans bovendien met den
ritueelen eed bekrachtigd.
De door het lid van den Raad va)) Nederlandsch-Indië, den
heer F. A. LIEFRJNCK, bij gelegenheid van zyne zending naar
Badoeng in April 1905 (zie K. V. 1905, kol. 81), aangewende
>) Als zoodanig il erkend (Gouv. Bt. 29 Jan. 1906 n°. 14) Don Louis
om het conflict tusschen dat landschap en het GouverBalatran de Bosarie, die in Juli 1904, na de afzetting van Don Lorenzo pogingen
Vierra Oodinho, als waarnemend radja was opgetreden (zie K. V. 1905, kol. 79;. nement tot een bevredigende en spoedige oplossing te brengen,
faalden tengevolge van den onwil der radja s, waarop het landE|) is echter reeds den lsten Mei 1906 overleden.
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schap, dat reeds sedert Januari 1905 aan blokkade onderworpen (zie K. V. 1905, kol. 81). Ingevolge eene opdracht van de
was (zie K. V. 1905, kol. 82), by' ürd. van 21 Mei 1905 Regéering om deze aangelegenheid persoonlijk met den radja
(Ind. St. n°. 309) voor allen in- en uitvoer, anders dan ten te bespreken, deelde de resident hem den 27sten Januari 1900
behoeve van den lande of met eene bijzondere vergunning van schriftelijk nfede, dat hy zich, vergezeld van den assistentden resident of' van een door hem daartoe aangewezen lands- resident voor de politieke zaken, naar de hoofdplaats Bangli zou
dienaar, gesloten werd. Behalve van den radja van Tabanan, begeven, ten einde eene samenkomst met hem te hebben en
die verklaarde dat hy zich aan de afsluiting niet storen zou, daarna gezamenlijk naar de betrokken grensdesa te gaan om
en van dien van Bangli, werd van de bestuurders der andere het geschil plaatselijk te beëindigen. De radja antwoordde, dat
Balisehe landschappen alle medewerking ondervonden. Ten einde hij, wegens ziekte, verhinderd was om den resident te ontvangen
de cultures door de afsluiting niet te gronde te richten, werd en nader bericht zou zenden wanneer hij zich beter gevoelde,
toegestaan handelsgoederen van Badoeng uit te voeren, tegen doch dat de gevraagde samenkomst, zijns inziens, niet noodig
betaling van uitvoerrechten volgens het in Badoeng geldend was en de quaestie door wederzijdsche gevolmachtigden kon
tarief. De radja's verzetten zich echter tegen het heffen van die worden afgedaan, indien de in 1904 gesloten overeenkomst slechts
rechten en toen niettemin daarmede werd voortgegaan, werd naar behooren, namelijk volgens van Banglische zyde gegeven
door hen de uitvoer over zee eerst bemoeielykt en daarna geheel uitlegging, werd uitgevoerd. Den 15den Februari schreef de
verboden. De uitvoer had daarop voornamelijk over land plaats resident hem daarop dat, aangezien het de wensch van den
naar Tabanan, van waar Badoeng van het begin der blokkade Gouverneur-Generaal was, dat de zaak werd besproken, alsnog
af van alle benoodigdhedeu werd voorzien, en naar de Kloeng- gaarne zou worden vernomen op welken dag in Maart het
koengsche enclaves Sibang en Abeansemal, in weerwil van het voorgenomen bezoek kon worden afgelegd,, daarbij aanteekenende
verbod van den dewa-agoeng aan zy'ne onderdanen om met dat, wanneer de radja wegens ziekte verhinderd was om naar
de grensdesa mede te gaan, hy zulks niet behoefde te doen.
Badoeng handel te drijven.
radja verklaarde echter den resident ook in Maart niet te
Naar aanleiding van de aan de radja's van Badoeng in De
kunnen
ontvangen en gaf nogmaals te kennen, dat het bezoek
Januari 1906 gezonden kennisgeving
van het optreden van een
nieuwen resident, verzochten zy- wederom de blokkade op te in het geheel niet noodig was.
heffen en de sedert de afsluiting van het landschap in beslag
In de tweede helft van Maart 1906 werd het buiten Gianjar,
genomen goederen, zoomede het bedrag van de, huns inziens, in het aan Kloengkoeng onderhoorige districtTampaksiring geonrechtmatig geheven uitvoerrechten terug te geven. Hun werd legen en grootendeels langs den ,oever van de grensrivier
te kennen gegeven, dat de met de blokkade belaste schepen de Pekrisan loopende gedeelte van de Pedjeng-leiding, op drie
Badoengsche wateren zouden verlaten, zoodra zou zijn voldaan plaatsen, omstreeks een kilometer van de Gianjarsche grens
aan den eiseh' tot betaling van de schadevergoeding van verwyderd, moedwillig beschadigd, zoodat al het bevloeiingswater
3000 rijksdaalders wegens den op den gestranden schoener door de in den buitenwand gemaakte openingen naar de rivier
Sri Koemalu gepleegden roof (zie K. V. 1905, kol. 81 en 82), terugliep. Daar het water voor de bevloeiing van de sawah's
en dat de resident bereid was om over het bedrag der kosten hoog noodig was, werd de leiding dadelijk door de daarby bevan de blokkade, waarvan de vergoeding hun mede was op- trokken soebaklieden hersteld, doch onmiddellijk werd het volgelegd, in onderhandeling te treden, mits zy zich bij de te nemen tooide werk weder vernield. Volgens een door het Gianjarsch
beslissing zouden nederleggen. De radja's handhaafden evenwel bestuur ingestelde onderzoek, was een en ander op last van den
het van den beginne af door hen ingenomen standpunt, ver- radja van Bangli, door zijne aan de overzyde van de rivier, in
klaarden geen schuld te hebben en, in verband daarmede, noch de de desa Petak woonachtige onderhoorigen geschied, waarschynlyk
schadevergoeding noch de kosten van de blokkade te zullen betalen. op aanstoken van een tweetal Gianjareezen, die omstreeks twee
Inmiddels hadden de radja's by de andere Balisehe zelfbe- jaren geleden, wegens een ten nadeele van den poenggawa van
stuurders, niet zonder succes , hulp tegen ons gezocht; o. a. had Oeboed gepleegden diefstal, gevangen genomen waren, doch later
hun bondgenoot, de radja van Tabanan, zich reeds in Juni naar Bangli gevlucht waren en zich onder bescherming van
1905 onder eede verbonden om hun allen bijstand te zullen ver- den radja gesteld hadden.
leenen. Hoewel hij van bestuurswege gewezen werd op de geEinde Maart 1906 werd van den stedehouder van Karangasem
volgen , welke voor Tabanan uit een verder samengaan met bericht ontvangen dat, naar aanleiding van eene grensquaestie
Badoeng zouden voortvloeien, wenschte hij echter geen veran- met Bangli, ongeveer 250 met geweren en lansen gewapende
dering te brengen in de eenmaal door hem aangenomen ge- Bangliërs een inval hadden gedaan in Karangasem en daar
dragslyn , met het gevolg dat ten aanzien van zijn landschap hadden geroofd. Een koeboe (hoeve) werd in brand gestoken,
bij Ord. van 26 April 1906 (Ind. St. n°. 234) dezelfde beperkende terwijl de eigenaar der hoeve en een deel van zijn vee werden
bepalingen op den in- en uitvoer in het leven zijn geroepen medegevoerd. Twee dagen later kwam de bende opnieuw opdagen
moeten worden als voor Badoeng.
en bezette het terrein waarover de quaestie liep. In dezelfde
Bij de hoofden en de bevolking van de desa's, welke Badoeng maand werd wederom eene Gianjarsche waterleiding nabij Siangan
op het voormalig rijkje Mengwi veroverd heeft, bestaat, volgens door Bangliërs beschadigd. De radja van Bangli, omtrent het
betrouwbare berichten , ontevredenheid ; zij zouden niets liever gebeurde om opheldering gevraagd, antwoordde eerst in Mei.
doen dan het Badoengsche juk afwerpen, doch durven , zonder Aangaande de overrompeling in Karangasem stelde hy voor eene
bescherming van het Gouvernement, de gehoorzaamheid aan de commissie naar het betwiste gebied te zenden; de vernieling van
radja's niet op te zeggen , uit vrees . dat zij eene dergelijke tuch- de Pedjeng-werken door zijne onderdanen ontkende hy, doch
tiging zouden ondergaan als die, welke in 1901 op de bewoners van hij gaf toe, dat de Siangah-leiding door hen was beschadigd,
de Moenggoe-streek werd toegepast (zie K. V. 1902, kol. 95 en 96). echter als represaille tegen de lieden van Siangan. die zouden
Door onderdanen van Tabanan werd herhaaldelijk geklaagd hebben nagelaten de jaarlijksche bijdrage voor de offerfeesten in
over aanmatigingen en willekeur van het zelfbestuur, welke het belang der irrigatie te leveren. Over herstelling van de
dikwijls aanleiding gaven tot verhuizing of ontvluchting, zelfs leidingen en vergoeding van de aangerichte schade repte hy
van vele huisgezinnen tegelijk, met achterlating van hunne niet, hoewel een en ander uitdrukkelijk van hem verlangd was.
bezittingen , naar de afdeeling Boeleleng.
In het gouvernementsgebied was de algemeene veiligheidsOver den gang van zaken in het eigenlijk Kloengkoeng viel toestand bevredigend; het aantal groote misdrijven bleef stationin 1905 niet te klagen, wel echter, zooals hiervóór reeds nair, terwyl ketjoepartijen en zee- en strandroof niet voorkwamen.
gebleken i s , over dien in de tot het landschap behoorende
De gezondheidstoestand was gunstig. Ziekten onder het hoornenclaves, waar de dewa-agoeng, naar het schijnt, geen voldoend vee werden niet geconstateerd. Onder de paarden bleef goedgezag heeft.
aardige droes heerschen.
De handel was over het geheel levendiger dan in 1904, als
Het zelfbestuur van Bangli gaf in 1905 voortdurend aanleiding
tot moeielijkheden van justitieelen en politioneelen aard, en in een gevolg van den grooteren oogst van koffie en katjang-tanah.
de eerste maanden van 1906 nam het zelfs eene vrijwel vijandige
De rystoogst was in Boeleleng bevredigend, in Djembrana
houding aan. De radja was namelijk teruggekomen op de reeds i goed en op Lombok overvloedig.
in October 1904 genomen beslissing in zake het tusschen eene
De waarde van den copra-uitvoer steeg van ongeveer f 900000
Boelelengsche en eene Banglische desa gerezen grensgeschil in 1904 tot ruim f 2 millioen in 1905.
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LAÏÏMACHT.
S 1.

LEVENDE STRIJDKRACHTEN.

Met intrekking van Gouw Bt. 25 Juli 1839 n°. 8 , zyii by
Gouv. Bt. 6 April 190(5 n°. 81 (Ind. Kt. n". 211) Java en Madoera in vier , in steile van in ilrie, militaire afdeelingen verdeeld.
•»;

MMtolHag en H t r r k l r v«n lirt h u i r.

lil

bijlage

A

Zij II

de

statistische gegevens betreffende het leger over 1905 bijeengebracht. Tot toelichting vau de o p g a v e n , niet betrekking tot de
samenstelling en sterkte in tabel ï dier bijlage vervat, zy het
volgende aangeteekend.
By' K. B. 30 J a n . 1905 n°. 13 (Ind. St. n°. 267) is de normale
formatie gewijzigd door eene andere samenstelling der veldbataljons (vermindering met één Europeesche en uitbreiding m e t
één Amboineesche compagnie, waardoor de formatie met 13
militairen beneden den rang van officier is i n g e k r o m p e n ) , en
voorts voor zooveel betreft den administratieven dienst (uitbreiding met 1 officier en 4 militairen beneden dien r a n g , tegen
inkrimping met 1 burgerlijk ambtenaar-verificateur) en het korps
militaire schrijvers (uitbreiding met 5 mindere militairen). Bovendien is die formatie nog gewijzigd by K. B . 14 Juli 1905 n°.
47 (Ind. St. n°. 501)). door uitbreiding van de triangulatie-brigade
met 2 ingenieurs (burgerlijke ambtenaren), van wie één chef der
brigade, tegen inkrimping met 2 officieren. N e e m t men verder
in a a n m e r k i n g , d a t , niet gebruikmaking van de bij K. B. 26
J a n . 1904 n°. 8 (Ind. St. n°. 126) aan den Gouverneur-Generaal
verleende bevoegdheid, de formatie der artillerietroepen tijdelijk
is ingekrompen met 1 officier, 2 adjudant-onderofficieren, dienstdoende officieren, en 146 mindere m i l i t a i r e n , en dat het personeel bij den hospitaaldienst met 3 militairen beneden den
r a n g van officier is uitgebreid (Gouv. B t n . 30 Mei en 16 Dec.
1905 n o s . 46 en 20). dan is de „normale" formatie ten slotte
verminderd met 2 officieren. 2 adjudant-onderofficieren, dienstdoende officieren , en 147 militairen beneden dien rang.
In de „tegenwoordige" (tijdelijk geldende) formatie, die in 1905,
tengevolge van de bovenvermelde wijzigingen van de „normale"
formatie , reeds verandering onderging . zijn bovendien nog enkele
andere wijzigingen a a n g e b r a c h t , o. m. door opheffing van het
halve reservebataljon, den gewestelijken staf van Sumatra's Oostkust , de bezetting van Merauke en het bewakingspersoneel van
het strafdetachement. zoomede door i n k r i m p i n g van het g a r n i zoens-bataljon van Sumatra's W e s t k u s t , waardoor de „tegenwoordige" formatie op uit. 1905, ten s l o t t e , 50 officieren en
997 militairen beneden dien rang minder aanwees, dan bet jaar
tevoren. Op den zooeven aangegeven datum overschreed zy de
normale formatie met 51 officieren (of als zoodanig dienstdoenden)
en 1700 militairen beneden dien rang, in hoofdzaak bij de infanterie . de genie . de militaire administratie en den geneeskundigen
d i e n s t , welk personeel eensdeels . evenals ten vorigen j a r e , noodig
was voor de samenstelling van het nog niet in de normale forinatie opgenomen korps marechaussee, de tijdelijke bezettingen
van Banjrkinang (Padanjrsche Bovenlanden), Poeroek Tjahoe
(afd. Doeaoenlnnden i res. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
en Sendaran Agoeng (Korintji), zoomede voor de operatiën in
Djambi en voor de bezetting van Piroe op het eiland Ceram
(Amboina).
De sterkte van het leger dealde gedurende 1!K)5 van 1428
tot 1371 officieren en als zoodanig dienstdoenden en van 37144
tot 36761 militairen beneden den r a n g van officier '). ü e
') Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat in den xterktestaat
de door de formatie aangegeven en op uit. 1905 ook aanwezige 6 onderlnitenants-apothrkersbi-dienden niet bh' de militairen beneden den rang van

vermindering van de sterkte aan onderofficieren en minderen
(over de officieren en als zoodanig dienstdoenden zie h i e r n a ,
onder „Aanvulling van het korps officieren") was daaraan te
d a n k e n , ' d a t , terwijl het aantal Europeesche en inlandsche
militairen met respectievelijk 480 en 57 man afnam — wat de
Europeanen a a n g a a t , doordien tegenover een verlies aan dien
landaard gedurende 1905 van 1747 m a n , slechts een winst stond
van 1267 m a n , onder welke kaatsten 979 man suppletietroepen
(in 1904 waren de verliezen 1827 man en de winsten 1535 man,
onder welke laatsten 1255 man suppletietroepen), en., wat de
inlanders aangaat, doordien tegenover een verlies gedurende
1!H)5 van 1030 man van dien landaard, slechts een winst stond
van 973 man (in 1904 waren de verliezen 1326 man en de winsten
16<)6 man) — , de winsten aan militairen van Afrikaanschen en
Amboineeschen landaard (respectievelijk 2 en 344 man) de verliezen aan die landaarden (1 en 191 man) respectievelijk met 1
en 153 man overtroffen.
Tegenover de cijfers der . tegenwoordige"' formatie wezen de
hiervóór opgegeven sterktecyfers, in verband met de wijzigingen,
die de formatie onderging, ten slotte, voor zooveel de officieren
betreft (onderluitenants — met uitzondering van apothekersbedienden in dien graad — en adjudant-onderofficieren, dienstdoende officieren, medegeteld), eene stijging aan van het incompleet
van 8 tot 1 5 , e n , wat de onderofficieren en manschappen aangaat, eene vermeerdering van het overcompleet van 1200 tot 1828.
Bij de infanterie overtrof de sterkte (27917 man) de „ t e g e n woordige" formatie, die slechts 25696 man vorderde, met 2221
m a n , terwijl ook bij de genie en het korps marechaussee nog
op eenig overcompleet viel te wijzen. Vermits echter bij den
generalen staf, de cavalerie, de artillerie, de militaire adminis t r a t i e , het korps apothekersbedienden, het kader en de élèves
der militaire school, het personeel by het korps pupillen en het
korps stafmuzikanten een incompleet aanwezig was, en by den
hospitaaldienst, zoomede bij het schryverspersoneel, het door de
formatie gevorderde aantal plaatsen niet ten volle door militairen
was bezet, toonen de eindcijfers in bylage A , tabel I — tegenover de eischen van de „tegenwoordige" formatie — een incompleet
aan van 827 Europeanen en een overcompleet van 532 Amboineezen en van 2123 andere inlanders, d. i. zooals hierboven is
aangewezen, als eindcijfer een overcompleet van 1828 man. Op
uit. 1905 waren by het leger 200 burgerpersonen en 139 A m b o i neesche militairen aanwezig, ter vervanging van Europeesche
ziekenverplegers en schrijvers, welk personeel in mindering is
te brengen van het zooeven vermelde tekort van 827 Europeanen,
dat daardoor ten slotte tot 488 man teruggebracht wordt. Van
de 532 overcompleet aanwezige Amboineezen waren er op
uit. 1905 321, ter vervanging van Europeanen of inlanders,
ingedeeld bij den geneeskundigen dienst en 27 by het korps
militaire schrijvers, zoodat het overcompleet in de gelederen
eigenlyk slechts 184 bedroeg.
Van de 27 917 infanteristen, ongerekend het ruim 1200 man
sterke en ruim voltallige korps marechaussee in Atjèh, waren
er by het veldleger ingedeeld 15 446 (d. i. 462 meer dan de
„tegenwoordige" formatie eischte). Vau deze 15 446 man veldtroepen (890 minder dan op uit. 1904) waren er — na aftrekking
officier gerekend zjjn, daarentegen wel in tabel 1, omdat in deze tabel
eene splitsing voorkomt in „officieren en als zoodanig dienstdienden" en
„militairen heneden den rang van officier", en genoemde onderlnitenants, daar
zij slechts het diploma van apotbekersbedienden bezitten, den dienst van
officier-apotheker niet mogen verrichten.
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van zieken en geëvucueerden en van hen, die om andere redenen
niet tot uitrukken kunden worden aangewezen — beschikbaar
om te velde te gaan 12 090, d. i. 82.2 "/0 van de sterkte der
veldtroepen, tegen 18261 o f ' 8 1 . 2 % op uit. 1904. Naar d e l a n d aarden waren de aldus beschikbaren verdeeld als v o l g t :
Europeanen en Afrikanen.
Amboineezen
Andere inlanders

. . .

Uit.
3 914 =
2 8*0 =
0 527 =

1004.
76.9 %
82.9 „
83.1 „

13 261 = 81.2 %

Uit. 1905.
4409 — 77.9%
2 098 = 85.1 „
0 383 = 84.3,,
12 090 = 82.2 «/o

Terwyl de sterkte verminderde van 28*330 tot 27 917, dus
met 419, nam het aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar
waren tot uitrukken, toe van 21332 tot 21583, d. i. met 251 man,
zoodat de toestand, waarin liet hoofdwapen, de infanterie, op
uit. 1905 verkeerde, gunstiger was dan het j a a r tevoren. Ten
einde de gevechtswaarde der iulandsche compagnieën bij_ de
veldhataljons te verhoogen, z y n , ter vervanging van 152 inlandsche sergeanten en 114 iulandsche korporaals, voorloopig
t o t uit. 1900, 152 Europeesche korporaals bü die compagnieën
ingedeeld (GOUT. Bt. 13 Sept. 1905 n°. 23).
De ingevolge Gouv. Bt. 22 J u l i 1904 n°. 2 (zie K. V. 1905,
kol. 85) genomen proef met zoogenaamde „gemengde" compagnieën heeft gunstige resultaten opgeleverd.
Pi«nift<-ii|ke iiideriin K . De militaire posten te Bangkinang
(Padangsche Bovenlanden), Moeara Tembesi (Palembang) en
Poeroek Tjahoe (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) bleven
gehandhaafd en de bezettingen dier posten worden — voorloopig
tot uit. 1906 — boven de formatie van het leger gevoerd, zoodat
d e .tegenwoordige" formatie daarmede blijft uitgebreid. De militaire posten te Merauke (Zuid-Nieuw-Guinea) en Tandjoeng
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) sgn of worden opgeheven,
wat de eerstgenoemde betreft met gelijktijdige i n t r e k k i n g van
bet tydelijk aldaar opgerichte geweermakersatelier 3de klasse
(Gouv. B t n . 29 April en 7 J u n i 1905 n"*. 23 en 34). Voorts is
bij Gouv. Bt. 28 Oct. 1905 n . 35 de geleidelijke opheffing van
de militaire bezettingen van L a g o e b o t i , B a r o s , Goenoeng Sitoli
e n P a d a n g Sidempoean (res. Tapanoeli) bevolen, is van het
te B a n g k i n a n g gelegerde detachement een zelfstandig onderdeel
van de troepenmacht ter Sumatra's W e s t k u s t gemaakt en zijn
in de onderafdeeling Singkel (Atjèh) en in de Pakpak-landen
(Tapanoeli) detachementen g e l e g e r d , waarvan het personeel
voorloopig tot uit. 1906 boven de formatie van bet leger wordt
gevoerd.
Al naar m a t e , in verband met het in dienst te stellen politiepersoneel. daartoe kan worden overgegaan, zal, ingevolge Gouv.
Bt. 9 Dec. 1905 n". 1 2 , de legering van het garnizoens-bataljon
van P a l e m b a n g als volgt geregeld worden : de staf en eene mobiele colonne ter sterkte van 4 officieren en 150 minderen ter
hoofdplaats P a l e m b a n g ; te Lahat eii te T e b i n g Tinggi een
detachement van 2 officieren en 75 m i n d e r e n , ter afdeelingshoofdplaats Djambi een detachement van 3 officieren en 121
minderen en in Djambi het overblijvend deel van het bataljon
(zijnde 12 officieren en 379 m i n d e r e n ) , met intrekking van het
detachement te Bandar.
Bü Gouv. Bt. 11 Mei 1905 n°. 13 is bepaald , dat de tijdelijk
in Djambi gelegerde compagnie Socudanccy.cn van het 2de bataljon infanterie naar Magelang zal terugkeeren , terwijl d e s t a f
van dat korps met een compagnie zal volgen , zoodra Kota Besar
(Batang Hari-districten) door eene marechaussee-compagnie van
het 16de bataljon infanterie zal zijn bezet (Gouv. Bt. 20 Febr.
1906 n". 21). H e t in Atjèh gelegenie 12de bataljon infanterie
is, eerst bij wijze van tijdelijken maatregel en later definitief,
naar Meoster-Cornelis (res. Batavia) verplaatst (Gouv. B t n . 30
S e p t . , 5 Oct. en ?0 Dec. 1905 af». 4 , 39 en 23). Bü Gouv. Bt.
3 Oct. 1905 n°. 32 is een oorspronkelijk Europeesche compagnie
van liet 5de bataljon infanterie van Seinarang te Ngawi gelegerd
voor den bewakingsdienst bij het strafdetachenient aldaar.
Ingevolge Gouv. Bt. 19 April 1905 n°. 42 is het geweerniakersatelier 1ste klasse te P a d a n g tot een atelier 2de klasse teruggebracht. De geweermakersateliers 3de klasse te Tandjoeng
P i n a n g (Riouw) en Lahat (Palembang) zijn opgeheven, terwijl
een dergelijke inrichting tijdelijk wordt gevestigd te Pampanoea
in Boni (Gouv. Btn. 29 Aug. en 16 Dec. 1905 n " . 34 en 20 en
26 J a n . 1906 n". 6). De sectiën berg-artillerie te P a d a n g en Fort
l l a i u t e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1900—1907.

de Koek zijn by Gouv. Bt. 16 Dec. 1905 n°. 19opgeheven, m e t
dien verstande , dat door dezen maatregel vooralsnog geen wyzig i n g wordt gebracht in de totale formatie der artillerietroepen.
De artillerie-bezettingen te Soerakarta en Djokjakarta a m in getrokken en overgeplaatst naar de 7de compagnie artillerie te
Semarang (Gouv. Bt. 31 Dec. 1905 n° 1). De standplaats
Seinarang voor een militair paardenarts 2de klasse is vervallen
(Gouv. Bt. 24 Mei 1905 n°. 26). Van het halve 4de veldeskadron cavalerie in Atjèh en onderhoorigheden werd één
peloton , in afwachting van den afloop der krijgsverrichtingen
in Zuid-Celebes, te Makasser g e l e g e r d , om daarna te Soerabaja, waar het overige gedeelte van dat eskadron vertoeft,
onder dak te worden gebracht. De formatie van het wapen der
cavalerie zal geleidelijk met het personeel van het detachement
cavalerie te Makasser worden ingekrompen (Gouv. Bt. 10 A u g .
1905 n". 16). W y z i g i n g in de indeelings- en emplacemeutstaten der militaire administratie en van den geneeskundigen
dienst, zoomede van de veld- en depót-bataljons, vond plaats
by' Gouv. Btn. 13 Sept. en 30 Dec. 1905 nos. 23 en 23. De bij
Gouv. Bt. 4 Sept. 1904 n°. 13 vastgestelde en sedert gewijzigde
tydelijke indeelings- en emplacementstaat voor den staf van het
wapen der artillerie, de artillerietroepen en de geweermakersateliers (vgl. K. V. 1905, kol. 86) is by Gouv. Bt. 30 Mei 1!H)5
n°. 4(5 aangevuld met het personeel van de artillerieniagazünen
en werkplaatsen.
Bü Gouv. Bt. 12 Dec. 1905 n°. 3 is machtiging verleend om,
zoo noodig en voor zoover daaraan geen uitbreiding van de
formatie verbonden i s , af' te wyken van de indeeling der eerstaanwezendschappen bü het wapen der genie.
Ingevolge Gouv. Bt. 9 J u n i 1905 n". 1 i s , bij wijze van tü'delijke
m a a t r e g e l e n , 1°. de troepenmacht in Celebes versterkt met den
staf en de beide nog te Willem I aanwezige compagnieën van
het 6de bataljon infanterie; 2 ' . de tijdelijk te Tjilatjap (Banjoemas) gelegerde , van Poerworedjo (Kedoe) afkomstige Amboineesche compagnie van het Ode bataljon infanterie (zie K. V.
1905, kol. 86) naar AVillem I (Semarang) verplaatst; 3°. ter
vervanging van de compagnie sub 2 ° . , een Amboineesehe compagnie van het 1ste bataljon infanterie te Magelang (Kedoe) te
Tjiiatjap (Banjoemas) gelegerd. Voorts is besloten, d a t i n l a a t s t genoemd garnizoen voortdurend eene compagnie infanterie en
een detachement artillerie zullen gelegerd b l y v e n , wanneer de
gezondheidstoestand ter plaatse dit mocht toelaten.
Bü Gouv. Bt. 31 Oct. 1905 n°. 7 is bepaald, dat de luitenants
bij de directiën van het materieel der artillerie te Batavia en
Soerabaja b u n n e n vervangen worden door magazijnmeesters der
artillerie 2de of 3de klasse.
De te Bolang Mongondo (Menado) gelegerde bezetting is
opgeheven.
De tot h a n d h a v i n g van onze neutraliteit gedurende den R u s sisch-Japanschen oorlog genomen tijdelijke maatregelen — versterking van de bezetting te Sabang op bet eiland W è (zie
K. V. 1904, kol. 116) en legering van een detachement op de
Mautawai-eilanden (Sumatra's W e s t k u s t ) (zie K. V. 1905, kol.
86) — zijn ingetrokken.
H e t in 1902 met de afsluiting van de uit het gouvernement
Sumatra's W e s t k u s t en de residentie Benkoelen naar de landschappen K o r i n t j i , Serampas en Soengei T e n a n g leidende wegen
b e l a s t e , en sedert te Loeboekgadang (Padangsche Bovenlanden)
verblijf gehouden hebbende detachement (zie K. V. 1903, kol.
112), werd tijdelijk te Sidjoendjoeng gelegerd.
T e Soemedang ( P r e a n g e r Regentschappen) is een detachement
van de 19de compagnie artillerie geplaatst.
Gedetailleerde opgaven omtrent de sterkte van de in elk
commandement bij het einde van 1905 aanwezige troepenmacht
vindt men in tabel 4 van bijlage A : voor de standplaatsen
wordt verwezen naar blz. 515/571 van deel I van den Indischen
Regeeringsalmanak van 1906.
Aaavalltefj van het korps <>rni-irr<-ii In 1905 overtroffen de
verliezen in het officierskorps (216) de winsten (194) met
52 officieren. Gespecificeerde gegevens daaromtrent bevat het
vijfjarig overzicht in tabel S van bijlage A. Het aantal in de
sterkte tellende officieren daalde van 1311 tot 125!» ')• A a n ') Onder het totaal van 1311 ir.ircn er 41 en onder dat van 1IS9 «aren et
30 begrepen (9 kapiteins en 21 luitenants), die van het Nederl.indsrhe k g m
bij het Indische waren gedetacheerd, en, daar 7.\j niet op den vo>-t van K. B.
18 Aug. 1871 n°. 10 (Ind. St n°. 176) gedetacheerd waren, allea als tweedeluitcnants in de sterkte telden.
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gezien tegelijkertijd het aantal voor 2 d e - l u i t c nanfs in de plaats

tredende onderlnitenants niet 2 (van 93 tot 91) en bel aantal
als 2de-luitenant dienstdoende adjudant-onderofficieren mei 8
(van 24 tot 21) terugging, wees de sterkte siiin officieren ra ui»
zoodanig dienndoradra op uit. L905 57 minder uui dan op
uit. 1904. Het op laatstgenoemden datum, in vergelijking mei
de destijds geldende .tegenwoordige" formatie, bestaande incompleet van 8 zou dus hij liet einde van 1905zijn toegenomen
tot 05, i n d i e n niet de t eiren woord ige formatie lllet 5(1 officieren

was verminderd . waardoor Int incompleet op uit. 1905 op
15 was teruggebracht. Neemt men intussclien in aanmerking,
dat van de 8officieren, in deformatie uitgetrokken als adjudanten
van den Gouverneur-Generaal, er slechts 2 tot de landmacht
behoorden, dan bestond op het einde van 1905 een feitelijk incompleet van 14 officieren of als zoodanig dienstdoend en. In verband
met de omstandigheden, dat bij de infanterie een overcompleet
bestond van 38 officieren en bij de militaire administratie van
5 officieren (het cijfer bij de infanterie zou 40 hebben bedragen,
wanneer niet 8 officieren van dat wapen onbezette luitenantsplaatsen bij het korps genietroepen hadden ingenomen), bleven ten
slotte by de overige wapens en dienstvakken 57 officiersplaatsen
onbezet, en wel: bij den generalen staf 1, by de cavalerie 3, bij
de artillerie 15, bij de genie — in verband met het vorenstaande —
15, bij den geneeskundigen dienst 18 (incompleet van 18 officieren
van gezondheid en 1 paardenarts en overcompleet van 1 officierapotheker) en bij de overige onderdeden van het leger 5.
Omtrent de kansen van aanvulling van het officierskorps in 1906
zij verwezen naar de tabellen 2 en 13 van bijlage A.
Bij Gouv. Bt. 31 Jan. 1900 n°. 30 (Ind. St. n°. 80) is o. m.
wijziging gebracht in het bij Ind. St. 1883 n°. 110 vastgestelde,
en sedert gewijzigde militair tarief der traktementen van de
officieren en onderluitenants.
\ <><>i'zieniiiK in ili' behoefte aan

militairen heneilen tien rani; van

t.niri. i. Tabel 8 van bijlage A bevat een uitgewerkt numeriek
overzicht van de gedurende de laatstverloopen vijf jaren bij het
leger in de sterkte gebrachte militairen beneden den rang van
officier en van de daartegenover staande verliezen; tabel i l een
vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen en tabel 12
een overzicht, alléén over 1905, nopens de winsten en verliezen
aan kader.
Met betrekking tot het niet-Europeesche element valt op te
merken, dat de werving van Timoreezen en Rotineezen en de
aanneming van zonen van actief dienende militairen . zoomede
van inlandsche soldatenkinderen als pupil bij de korpsen, het
geheele jaar op onbeperkte schaal plaats had. Daarentegen bleef
de werving voor Madoereezen gesloten en was die voor de overige
landaarden slechts beperkt opengesteld.
Bij Gouv. Bt. 16 Juli 1905 n". 13 (Bijbl. Ind. St. n°. 6299) is
eene regeling van de werving in Nederlandsch-Indië vastgesteld
en is de commandant van het leger en chef van het departement
van oorlog gemachtigd om in die regeling wijzigingen aan te
brengen, voor zoover daaraan geen geldelijke gevolgen zynverbonden. De bedragen der premiën en aanbrenggelden zijn herzien bij Gouv. Btn. 6 April 1905 n°. 2 (Ind. St. n°. 243) en 15
Sept. 1905 n . 30 (Ind. St. n°. 477).
Bij Gouv. Bt. 6 Mei 1906 n". 19 is bepaald dat, gerekend van
1 Januari 1906, onder zekere voorwaarden , de in Indië geboren
Europeanen en met hen gelijkgestelden , die zich , hetzij in eerste
verband , hetzij in reëngagement, verbinden voor den dienst bij
het Nederlandsch-Indiscbe leger, slechts toegelaten worden tot
eene verbintenis voor den dienst zoowel in als buiten Europa,
en dat, in verband hiermede, van genoemden datum af, voor
Europeanen en met ben gelijkgestelden geen verbintenis voor
den dienst in Nederlandsch-Indië alléén meer wordt toegelaten.
By K. B. 1 Nov. 1905 n°. 42 is eene regeling getroffen ten
aanzien van de restitutie van premie of handgeld bij den overgang van militairen benetien tien rang van officier, verbonden
voor den kolonialen dienst, naar zee- of landmacht.
De pogingen om , door het in het leven roepen van eene legerreserve , te trachten in tijd van oorlog met een buitenlandscnen
vy'and over eenige versterking van het leger te kunnen beschikken (zie K. V.,1905, kol. 88), leverden ook in 1905 weinig
bevredigende uitkomsten op. Tot op het tydstip van afsluiting
in Indië van de mededeelingen voor dit hoofdstuk (April 1906)
hadden zich niet meer dan 123 Europeanen en 11 inlanders
(onder wie 3 Amboineezen) verbonden (in April 1905 bedroegen
deze cijfers 79 en 6).
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Zoowel met het doel om de werving van de sobere en tegenover den vijand over 't algemeen zeer dappere Indo-Europeanen
te bevorderen , als om het bij het Indische leger bestaande tekort
aan Europeanen langzamerhand door andere elementen aan te
vullen, is l>y Gouv. Bt. 17 Juli 1905 o°. 28 (Jav. Ct. n". 58)
bepaald, dat, bij wijze van proef, in Nederlandsch-Indië geboren Europeanen en niet hen gelijkgestelden , wier physicke
toestand te wenschen overlaat, doch van wie mag worden verwacht, dat zy , onder gunstige omstandigheden, na zekeren
tijd alleszins geschikt voor den militairen dienst zullen zijn ,
tot een voorloopig engagement kunnen worden toegelaten , ten
einde later, onder genot van premie, een vast engagement aan
te gaan. Deze regeling is bij (ïouv. Bt. 18 Aug. 1905 n°. 29
(Jav. Ofc n°. 67) mutatis mutandis, eveneens als proef, van toepassing verklaard op de van het eiland Kiser (Amboina) afkomstige mestiezen.
Wat den gang van de werving in Nederland aangaat, zy
verwezen naar bijlage A , sub 9. Nog altijd bleven de resultaten
van de werving weinig bevredigend, maar bij de koloniale
reserve was, vooral gedurende het eerste kwartaal 1906, toch
merkbare vooruitgang in de cyfers waar te nemen.
Militair omterwijf. Tabel 13 van bylage A bevat numerieke
opgaven betreffende de bij de verschillende inrichtingen van het
militair onderwijs hier te lande voor Indisch officier in opleiding
zijnde leerlingen, zoomede omtrent die bij de militaire school
te Meester-Cornelis. In dat overzicht vindt men ook gegevens
aangaande het aantal der tot het Indisch leger behoorende
officieren , die de lessen aan de hoogere krijgsschool te 's-Gravenhage volgen.
Aangaande de kader- en korpsscholen in Indië vindt men
opgaven in tabel 14 van bijlage A.
Evenals voor 1905, is ook voor 1906 op de begrooting eene
som van f 8000 uitgetrokken voor het uitreiken van gratificatiën aan subalterne officieren van het Indisch leger , die bij een
af te leggen examen blyken geven van in één of meer der in
Nederlandsch-Indië inheemsche talen een zekeren graad van
bedrevenheid te bezitten. Bij het in 1905 gehouden examen
voldeden 11 officieren in de Maleiscbe, 3 in de Javaansche, 1
in de Soendasche en 1 in de Atjèhsche taal.
De op uit. 1904 bij het oude korps pupillen aanwezige 11
pupillen (vgl. K. V. 1905, kol. 89) zijn bij het leger overgegaan ;
het met hunne opleiding belaste , van de militaire pupillenschool
te Gombong naar Meester-Cornelis gedetacheerde personeel
keerde in den loop van 1905 naar eerstgenoemde inrichting
terug. By het nieuwe korps pupillen zijn in 1905 aangenomen
in de eerste categorie 41 jongelieden ; voorts gingen er 31 over
naar de sedert Juni 1903 te Gombong gevestigde 2de categorie
en zijn er 8 uit het korps afgevoerd , zoodat bij het einde van
het jaar het aantal van 129 tot 131 was gestegen (22 zonen van
militairen beneden den rang van officieren 109 van particulieren).
Bij de 2de categorie zijn i l jongelieden rechtstreeks toegelaten
en werden er 31 overgenomen van de 1ste categorie; voorts
gingen 15 jongelieden naar de 3de categorie over en werden er
4 ontslagen , zoodat op uit. 1905 het aantal pupillen dezer categorie 143 bedroeg (1 zoon van een officier, 16 zonen van
mindere militairen , 1 zoon van een ambtenaar en 125 zonen
van particulieren), tegen 120 op uit. 1904. Van de 15 jongelieden die van de 2de naar de 3de categorie zijn overgegaan
werd er 1 afgevoerd , zoodat de sterkte der laatstgemelde categorie op uit. 1905 14 bedroeg (1 zoon van een militair beneden
den.rang van officier, 1 zoon van een ambtenaar en 12 zonen
van particulieren).
Van de by Gouv. Bt. 21 Maart 1903 n°. 3 , bij wijze van
proef ' ) , aan jongelieden van Europeesche afkomst in Indië geboden gelegenheid om , onder genot van eene toelage, by de
korpsen of inrichtingen van het leger eenig Randwerk of ambacht te leeren, is ook in 1905 slechts by uitzondering gebruik
gemaakt. Van de 13 jongelieden , die op uit. Maart 1905 in
opleiding bleven, werden er tot op uit. Maart 1906 5 ontslagen , van wie 3 op verzoek, 1 wegens wangedrag en 1 wegens
ongeschiktheid om een ambacht te leeren. In het verslagjaar
werden er 8 in opleiding genomen, van wie er 2 in dat tijdsverloop weder ontslagen werden , namelijk 1 op verzoek en 1
') Bjj Gonv. Bt. 1 Mei 1906 n". 23 is deze proef voorloopig voor den
tjjil van drie jaren verlengd.
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wegens w a n g e d r a g , zoodat op uit. Maart 1906 14 jongelieden
aanwezig waren.
Bswaaralasj, Do schadelijke i n w e r k i n g van de gassen en de
overblijfselen van het rookzwakke kruit op de loopen van de
sedert 1897 in gebruik zijnde geweren en karabijnen, niodel '95
(vgl. K. V. 1905, kol. 89) — welke vuurwapenen overigens aan
de technische eischen goed bleven voldoen — , trad ook in 1905
aan het licht. Intusschen is , door de toepassing van eene betere
reinigingsmethode , niet invoering van geweertrechters, dit euvel
tot zeer kleine grenzen teruggebracht. Daar het gebruik van
het pompkoord voor de loopen op den duur nadeelig b l e e k , ' i s
het door stalen pompstokken vervangen. Behalve bij de bij
enkele troepengedeelten in Atjèh in gebruik zijnde karabijnen,
kwam de wyziging van het vizier van dat vuurwapen (zie t. a. p.)
tot stand.
D e , bij wijze van proef, bij de afdeeling militaire wielrijders
te Weltevreden in gebruik zijnde karabijn is vervangen door de
revolver; het detachement in Atjèh bleef eerstgenoemd wapen
voorloopig nog behouden.
De niet-geweerdragenden bij de infanterie zijn met de marechaussee-sabel bewapend.
De aan een deel der voor het gewapend optreden tegen Boni
(Celebes) aangewezen troepenafdeelingen verstrekte marechausseebewapening (zie K. V. 1905, kol. 90) werd weder ingetrokken.
Daarentegen werd die bewapening verstrekt aan eene tweede
compagnie van het 4de en 16de bataljon infanterie, zoomede, bij
wijze van tijdelijken maatregel, aan de op Zuid-Celebes aanwezige
Timoreesche compagnie van het linkerhalf 15de bataljon infanterie.
Ook in 1905 behoefden geen afgewerkte patronen voor het
geweer en de karabijn, model '95, uit Nederland te worden gezonden, maar in den loop van dat j a a r zijn bij de pyrotechnische
werkplaats te Soerabaja voor deze vuurwapenen 4 646 581 scherpe
en 1 478 08O losse patronen aangemaakt uit de voor dat doel
uit Nederland aangevoerde bestanddeelen, waartoe, w a t de scherpe
atronen aangaat, wederom uitsluitend nieuwe hulzen zijn geezigd. Aangezien de proeven met een gewijzigd model revolverpatroon nog niet zijn afgeloopen, zijn in 1905 nog 287 208 scherpe
en 37 440 losse patronen van de oude soort in Indië vervaardigd.
Bij de pyrotechnische werkplaats zijn in 1905 nog aangemaakt
1 403 000 patronen voor kamerschietoefeningen met het geweer,
model '95, 1 143040 uit nieuwe hulzen vervaardigde scherpe en
8810 losse patronen voor de Beaumont-geweren, 60 000 patronen,
scherpe n°. 2; gevuld met rookzwak k r u i t en 5000 patronen,
losse n". 6, respectievelijk bestemd voor de Gardner- en Maximmitrailleurs. De aanmaak van de voor het geweer en de karabijn,
model '95, bestemde losse patronen en patronen voor k a m e r schietoefeningen is in Augustus 1905 gestaakt.
De t. a. p . vermelde geschutbewapeningen in versterkingen
tegen den inlandschen vijand op J a v a en de buitenbezittingen
zijn opgeheven.
Met uitzondering van dat te S a b a n g (Atjèh) en in het sult a n a a t L i n g g a (Riouw en onderhoorigheden), is het saluutgeschut ingetrokken.
Aangezien de proeven met de in K. V. 1905, kol. 90, besproken mitrailleurs (Schwarzlose) niet tot bevredigende uitkomsten leidden, zijn verbeterde exemplaren van dit stelsel
aangevraagd en in Mei jl. naar Indiè' verzonden.
In 1905 is bij de voortgezette conservatieproeven met de verschillende partijen rookzwak buskruit voor de patronen voor
het geweer en de k a r a b i j n , model ' 9 5 , t e r u g g a n g van eenige
der oudste kruitsoorten waargenomen. De ballistische eigenschappen van het kruit waren intusschen zeer voldoende gebleven.
De periodieke scheikundige onderzoekingen, waaraan de
macaroni-kruitsoorten voor de snelvuur-kanonnen van 12 en
7.5 cM. werden onderworpen , leverden ook in 1905 bevredigende
uitkomsten op ; a c h t e r u i t g a n g in chemische stabiliteit is niet
waargenomen.
De chemische a c h t e r u i t g a n g van het oorspronkelijk, in 1899,
m e t de houwitsers en mortieren van 12 c.M. A. ontvangen
nitroglycerine-kruit van Duitschen o o r s p r o n g , dat uit een ballistisch oogpunt ook t h a n s nog geheel voldoet, heeft zich in
1905 niet verder voortgezet.
Bij Gouv. Bt. 25 Febr. 1906 n°. 1 (Ind. St. n°. 142) is macht i g i n g verleend o m , met afwyking in zoover van de regelen
voor het beheer van het materieel by het departement van oorlog (Ind. St. 1882 n°. 161), op plaatsen waar artillerie-magazijnen gevestigd zijn, de garnizoens-wapenmagazijnen op te
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heffen en het beheer der daarin aanwezige draagbare wapenen
oj) te dragen aan de beheerders van eerstgenoemde magazijnen.
Ki.««iin« m iiitriiaiiiiit. De proef met hoeden van bruin geverfd

bamboe-vleehtwerk (zie K. V. 1905, kol. 91) werd voortgezet,
o. a. ook bij de expeditionnaire troepenmacht in Zuid-Celebei,
De verstrekking van zeildoeksche rijgschoencn aan de voor
het dragen van schoeisel in a a n m e r k i n g komende inlandsche
militairen is voor 1906 bestendigd.
De pogingen ter verkrijging van eene itof van donker groenbruine kleur voor slobkousen en veldzakken (zie t. a. p.) zijn
s e t t a a k t ) omdat inmiddels in de practijk gebleken i s , dat de
tegenwoordige donkerbruine kleur dier Uitrustingstukken en van
de bamboehoeden aan de uit een tactisch oogpunt te stellen
eischen geheel voldoet.
Proeven worden genomen niet mantels (pelerines) van grijs
keperlaken , ter vervanging van de kapotjassen.
Bij K. B. 29 Maart 1906 n°. 15 is wijziging gebracht in de
regelen voor het dragen van de activiteitsuniform door gepensionneerde en eervol ontslagen officieren. De uniform der opperofficieren onderging eene wijziging b\\ K. B. 28 J u n i 1905 n°. 49.
Bij Gouv. Bt. 16 J u n i 1906 n°. 2 (Bijbl. Ind. St. n°. 6258) is
aan den commandant van het leger de bevoegdheid verleend om
aan sommige categorieën van Indische militairen beneden den
r a n g van officier te vergunnen h u n n e uniform na het verlaten van den dienst te blijven dragen.
Voor het dragen van een kwartiernmts van gewijzigd model
door de onderofficieren beneden den r a n g van adjudant-onderofficier zijn bepalingen vastgesteld bij K. B. 3 Febr. 1905 n°. 14.
'Behalve aan de in K. V. 1905, kol. 91, vermelde troepen, zijn
zak kompassen in bruikleen verstrekt aan de bij de garnizoensbataljons ingedeelde mobiele colonnes van 75 man en meer, het
lste en 2de garnizoensbataljon van Atjèh en onderboorigheden en
aan de veld- en bergbatterijen en de zelfstandige batterijen dei
bergartillerie.
HiiiKvrMiiis. Te Weltevreden (Batavia) kwam de gemetselde
leiding in de Kali Lio, tot afvoer van faecaliën uit de militaire
kampementen (zie K. V. 1905, kol. 91), gereed.
De in 1904 ondernomen artesische boringen in de kampementen te P a d a l a r a n g (Preanger Regentschappen) en Malang
(Pasoeroean) gaven geen resultaat. Op eerstgenoemde plaats is
daarom begonnen met den aanleg van eene waterleiding, waarbij
het water wordt opgepompt uit eene nabij het remonte-depöt
in een ravyn aanwezige natuurlijke bron. Te Malang is, na
de beëindiging van de in 1904 aangevangen werkzaamheden tot
verbetering van de watervoorziening der militaire etablissementen,
de toestand thans bevredigend te noemen. De aansluiting van
de militaire inrichtingen te Soerabaja aan de waterleiding
aldaar, benevens de bouw van een blok troepenbadkamers in
de Djotangan-kazerne te dier plaatse, kwamen gereed, evenals
de in 1904 ter hand genomen aanleg van eene waterleiding te
Koeta Radja (Atjèh en onderhoorigbeden) uit de bronnen van de
Kroeëng P i n e u n g . Met die bronnen als prise d'eau , wordt thans
eene waterleiding gemaakt voor de militaire etablissementen te
Lbo' Nga. De watervoorzieningen te Sabang op het eiland W è ,
te Djokjakarta en te Pelantoengan (Semarang) zijn verbeterd.
In verband met den overguny van het 18de bataljon infanterie
van Buitenzorg naar Meester-Cornelis (Batavia) (zie K. V. 1905,
kol. 86) en den terugkeer naar Java van het thans eveneens te .
Meester-Cornelis gelegerde 12de bataljon , is het voormalige depöt-bataljonskampement op laatstgenoemde plaats door bijbouwingen in tijdelijken bouwtrant tot logies voor die troepenafdeelingen i n g e r i c h t , en is , ter voorziening in de grootere behoefte aan water a l d a a r , eene artesische boring onderhanden
genomen.
Voor den adjudant-onderofficier, administrateur van het militaire hospitaal te B u i t e n z o r g , den onder-directeur van het
•
remonte-depöt te Padalarang en den administrateur van de
militaire bakkerij te Tjimahi (Preanger Regentschappen) zijn
woningen gebouwd. Op laatstgenoemde plaats is de in 1904
aangevangen uitbreiding van het militair hospitaal met een
paviljoen voor lijders l s t e klasse, een verwisselzaal en een
ZANDER-inrichting (vgl. K. V. 1905, kol. 92) voltooid , terwijl in
h e t kampement van het korps genietroepen logies voor twee
gehuwde onderofficieren werd bijgebouwd en de vrouwenloods
vergroot is. Te Padalarang is een a a n v a n g gemaakt met de
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oprichting van de noodige stallen, logies» en verdere gebouwen de Westerafdeeling van Borneo en de daarmede gepaard gaande
vermindering van het te 1'ontianak op te leggen artillerie-mavoor de aldaar op te richten tamme stoeterij.
Ook

in 1905 werden de w e r k z a a m h e d e n voor b e t a a n p l e i i i p e n

en droogleggen vim de natte grachten en innndatiekonunen vim
liet sedert 1873 als versterkingopgeheven fort „l'rins van Oranje"

te Semarang (zie K. V. 1'JUö, kol. 92) voortgezet.
De gebouwen van het in 1904 opgeheven gewestelijk magazijn
van kleeding en nitmeting te Semarang (-M t. a. p.) zijn aan
liet civiel bestanr overgegeven , evenals de niet meer voor het

departement van oorlog benoodigde gebouwen van het voormalige buskruitmagasgn te Bergotta.
Te Tjilatjap (Hanjoenias) is een gedeelte van liet civiel hos-

pitaal overgenomen en tot ziekenzaal voor het garnizoen inge*
r i c h t ; een ander van het civiel hestuur overgenomen gebouw

is tot plaatebureau getransformeerd.
Te bocrahaja is logiea voor den adjudant-onderofficier van de

aldaar gekampeerde 3de bergbatterq ingericht, terwijl voor de
legeriiiy van een van Atjèh t e r u g g e t r o k k e n , thans tijdelijk in
Zuid-Celebes aanwezig peloton cavalerie begonnen is m e t de
uitbreiding en verbouwing van het cavalerie-kampement te dier
plaatse.
De in het begin van 1905 ter hand genomen verbouwing van
eenige woningen 6de klasse te Koeta Radja (Atjèh en onderhoongheden) tot kapiteins" en luitenants-woningen kwam tot
stand , terwijl de twee in 1 8 9 8 , ten behoeve van den adviseur
voor

inlandsche en Arabische zaken Dr. C. SNOUCK HUEGBONJE,

ter beschikking van het civiel bestuur gestelde militaire gouveriiementsvvoningen te Keudah weder aan het departement van
oorlog zijn teruggegeven. H e t gewestelijk, tevens garnizoenskleedinginagazijn is van Koeta Radja naar een tweetal als zoodanig niet meer gebezigde kazernegebouwen te Oelèë Lheuë
overgebracht. I n het voormalige marechaussee-kampement op
de hoofdplaats is, in verband met het bij Gouv. B t . 10 Dec.
1904 n°. 27 (Ind. >St. i r . 482) ingevoerde nieuwe woningtarief (zie
K. V. 1905, kol. 93), logies voor 4 onderofficieren op maandelijksch
tracteinent ingericht. De vernieuwing van het reconvalescentenetablissement te Lbo' N g a en de in 1905 aangevangen bouw van
een hospitaal 6de klasse te Sabang kwamen gereed: op laatstgenoemde plaats zijn bovendien een viertal woningen 6de klasse
verbouwd tot 3 luiteiiantswoiiiiigen (óde klasse) eu is de vroegere
ziekenzaal tot kapiteinswoning (4de klasse) veranderd. Met den
bouw van een verplaatsbaar seiiii-permanent inarechausseekampement niet bijbehoorende officierswoning te Lhö' Soekoen
k w a m men voor het grootste gedeelte en van een dergelijk
kampement voor een peloton infanterie met officierswoningen
(waarvan er een zal worden overgebracht van Samalanga) te
Langsar nagenoeg geheel gereed. Ten behoeve van onze vestiging
in Boven-Singkel is te Röndèng een tijdelijk kampement opgericht.
Te Fort de Koek (.Sumatra's Westkust) is een gedeelte van
het oude tijdelijke hospitaal ingericht tot logies voor het hospitaalpersoneel.
H e t tijdelijk kampement te Seqdaran Agoeng (Korintji), zoomede de gebouwen binnen de voormalige permanente versterking te Medan (Sumatra's Oostkust) en de militaire kampenienten te I'ulenibang en Amboina ondergingen eene redistrib u t i e , wat de twee eerstgenoemde betreft, in verband met de
inkrimping of opheffing van het garnizoen of de vaste bezetting,
wat PfQembang a a n g a a t , naar aanleiding van de invoering van
het nieuwe woningtarief (zie hiervóór). ter voorziening in de
behoefte aan logies voor adjudant-onderofficieren op maandelijksch
t r a k t e m e n t , en het kampement te Amboina als gevolg van eene
gewijzigde legering van de troepen in het gewest van dien naam.
Het kampement te Sehdaran Agoeng is bovendien grootendeels
vernieuwd , terwijl de voor de bezetting te Medan gediend
hebbende loealiteiten hoofdzakelijk zijn ingericht tot logies voor
het hospitaalpersoneel en tot bureaux.
In Djamlii is het bivak te Goeroen Toea opgeheven , is een
nieuw te Kota Baroe in het landschap Kota Besar o p g e r i c h t ,
en zijn de bivak» te BoengO en .Moeara Tebo uitgebreid.

In de Zuider- en Oosterafdeeling van Bomco ondergingen,
iu verband met eene gewijzigde legering van het garnizoensbataljon, de militaire etablissementen te Amoentai, Kandangan
en .Moeara Tewe eenige verbouwingen. Te Poeroek Tjahoe en
te Djangkang zijn eenige tijdelijke offieierswoningen opgericht,
terwijl het tijdelijk troepenlogies op laatstgenoemde plaats is
voltooid. H e t inrichten van eene tijdelijke vestiging aan de
Djaiin-rivier (zie K. Y. 1905, kol. 93) had geen voortgang.
In verband met de intrekking van de artilleriebezetting in

terieel, is een gedeelte van het artilleriemagazijn tot kleedingmagazijn ingericht. H e t terrein der voormalige saluut-battery
aldaar is aan het civiel bestuur overgegeven.
Het kampement te W a h a a i (Ceram) is m e t eenige gebouwen
in tijdelijken bouwtrant uitgebreid. T e r voorziening in de behoefte aan officierslogies is aldaar eene particuliere woning aangekocht en te Piroe eene voormalige posthouderswoning van het
civiel bestuur overgenomen.
Met het oog op de gewijzigde politieke toestanden in verschillende deelen van den A r c h i p e l , zijn de militaire bezettingen te
Tandjoeng P a n d a n en Manggar (Billiton), Merauke (ZuidN i e u w - G u i n e a ) , Tandjoeng (Zuider* en Oosterafdeeling van
B o m e o ) , Lagoe Boti en Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) i n g e t r o k k e n ; de op de vyf eerstgenoemde plaatsen vr\jgekomen militaire gebouwen en terreinen zijn , met uitzondering
van een door verkoop opgeruimd gedeelte van de gebouwen en
werken te T a n d j o e n g , aan het civiel bestuur overgegeven.
In verband met h e t streven om de schietoefeningen met het
geweer, model ' 9 5 , zooveel mogelijk buiten een eigenlijk pernianent schietterrein te h o u d e n , door daarvoor telken jare gronden te h u r e n , zal de aanleg van schietterreinen, waarmede ook
in 1905 geregeld is voortgegaan , zich alleen bepalen tot plaats e o , waar nog in het geheel geen schietveld aanwezig is, en
ook geen voldoende gelegenheid bestaat om die oefeningen
buiten een permanent schietterrein te houden.
Voeding CM verpleging. De ook voor 1906, behoudens enkele
kleine wijzigingen, van kracht gebleven bijzondere bepalingen
betreffende de voeding van de in Atjèh en onderhoorigheden,
in h e t landschap T a m i a n g (afd. Xangkat, res. Oostkust van
Sumatra), in Djambi en Korintji, te Piroe (eiland Ceram) en in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gelegerde troepen en
dwangarbeiders zijn ook van toepassing verklaard op de in de
sedert 1 J a n u a r i 1906 bij Atjèh en onderhoorigheden ingelijfde
onderafdeeling Singkel gelegerde mindere militairen en d w a n g arbeiders. Eveneens zijn voor 1906 van toepassing verklaard de
regelingen voor de toekenning van eene toelage aan de in g e noemde landstreken verblijf houdende gehuwde officieren, onderliiitenants en Europeesche onderofficieren, die h u n gezin niet
derwaarts mogen medenemen, met uitzondering evenwel van die
in Atjèh, in T a m i a n g en te Piroe. Aan de in Atjèh en Tamiang
vertoevende gehuwde officieren en militairen beneden dien r a n g
wordt die toelage alleen verleend wanneer zij op plaatsen worden
ingedeeld, werwaarts zy zich niet door h u n n e gezinnen kunnen
doen vergezellen.
Met de in K. V. 1905, kol. 93, besproken proef met een nieuw
vereenvoudigd en voor den lande voordeeliger voedingstarief
in eenige militaire hospitalen is, aanvankelijk met gunstig
resultaat, een begin gemaakt.
Het aan de „Javasche maatschappij tot verduurzaming van
levensmiddelen" te Bandoeng (vroeger te Poerworedjo) (zie K. V.
1905, kol. 94) toegezegde rentelooze voorschot is grootendeels
reeds verstrekt. H e t in de nabijheid van Bandoeng gelegen
fabrieksgebouw is bijna gereed en moet in de eerste helft van
1906 geheel voltooid zijn. Met de maatschappij is een contract
gesloten voor de levering van verduurzaamde levensmiddelen
ten behoeve van de departementen van oorlog en marine gedurende de j a r e n 1906 t/m 1915.
In verband m e t de ongunstige uitkomsten van de nadere
proef met troponbeschuit en troponchocolade (zie K. V. 1 9 0 4 ,
kol. 1 2 3 ) , is van de invoering van die artikelen als conserf
voor het leger afgezien.
De t. a. p . vermelde proeven m e t uit staalplaat en uit a l u minium vervaardigd veldkookgereedschap, welke t o t zeer b e vredigende uitkomsten leidden, zoomede die met eetketels,
waarin de m a n te velde zelf zijn maal kan bereiden , werden
— de eerste in Zuid-Celebes — voortgezet, wat de eetketels
betreft, die bij h e t wapen der cavalerie goed voldeden , alleen
bij onbereden troepen.
'Bij Gouv. B t . 31 J a n . 1900 n°. 30 (Ind. St. n°. 80) is het bjj
Gouv. Bt. 1 Juli 1885 n ° . 2 (Ind. St. n n . 120) vastgestelde en
sedert herhaaldelijk gewijzigde militaire tarief n°. 2 l (fourages
en indemniteit daarvoor) door een nieuw vervangen.
llgeineene
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voor uitvoerige statistische opgaven verwezen wordt naar h e t
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eerlang van regeeringswege uit te geven „Statistisch overzicht
der behandelde zieken van het Nederlandseh-lndische leger
over 1905*', zij hier alleen het navolgende vernield. Het totaal
aantal ziekte- en sterfgevallen bedroeg in 1905 respectievelijk
41002 en 295, tegen 39110 en 291 in 1904. Door beri-beri
werden aangetast 807 militairen, zy'nde 25(5 minder dan in 1904.
Het aantal malariagevallen bedroeg 10877, waarvan 65 met
doodelyken afloop. Wegens syphilis en gonorrhoë kwamen voor
de eerste maal respectievelijk 005 en 2242 lyders onder behandeling,
zoomede 692 en 2382, die reeds vroeger waren verpleegd. Ulcus
molle en bubadenitis venerica kwamen bij 1739 militairen voor.
Het aantal lyders aan cholera en pokken was gering ').
In de behoefte aan ijs in Atjèh en onderhoorigheden voor de
ziekeninrichtingen en de uitrukkende colonnes kon ook gedurende
1905 door de gouvernements-ysfabriek te Koeta Radja ruimschoots
worden voorzien, zonder dat daardoor de verkoop aan particulieren
behoefde te worden beperkt. De voor het Gouvernement benoodigde hoeveelheid ns bedroeg 99930 K.G., tegen 126915 K.G.
in 1904, alzoo 26 985 K. G. minder. De verkoop aan particulieren
bedroeg 333 782 K. G., waarvan 96 302 K. G. a f 0,06en 237 480
K. G. tegen f 0,08 per K. G., tegen 346 863 K. G. in 1904. De
ontvangsten stegen van f 23 746 in 1904 tot f 24 777 in 1905.
Voor verpakking en verzending naar de posten is uitgegeven
f 1957 (tegen f 3126 in 1904), en voor uitbreidings- en vernieuwingswerken f 1284. De gewone bedrijfskosten beliepen
f 24 031. Als gebruikelijk rekenende op f 3000 wegens rente over
en wegens afschrijving op het aanlegkapitaal, komt men tot een
totaal aan uitgaven over 1905 van f 30 272, tegen f 40 911 over
1904, of f 10 639 minder, welke gunstige uitkomst in hoofdzaak
moet worden toegeschreven aan de bij Gouv. Bt. 6 Dec. 1904
n°. 23 (vgl. K. V. 1905, kol. 94) vastgestelde nieuwe formatie
van het personeel der fabriek en van beperking van de ijsproductie als gevolg van den verminderden afzet.
Manoeuvres. Zoowel op Java als in het gouvernement Sumatra's
Westkust vonden, behalve veldoefeningen op kleine schaal,
door de veldbataljons, waar mogelijk in vereeniging met de
plaatselijk aanwezige andere wapens, oefeningen plaats, waarbij
ook grootere afdeelingen der veldtroepen eenigen tijd buiten
hunne garnizoenen verbleven (zie K. V. 1905, kol. 95).
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stoeterij zal verbonden worden (zie t. a. p.), onder het beheer
van den directeur van dat depot 2 ).
In Atjèh stierven 2 paarden aan kwaden droes.
Tranxporttreln.

D e bij GoUV. B t . 5 Oct. 1 9 0 4 n°. 3 getroffen

maatregel om een gemobiliseerd gedeelte van den permanenten
transporttrein in Atjèh te legeren en boven de formatie van dien
trein te voeren (zie K. V. 1905 , kol. 95) is bij Gouv. Bt. 20 Nov.
1905 n°. 11 tot uiterlijk uit. 1906 bestendigd.
De beide treincompagnieën zijn met de expeditionnaire troepen
naar Zuid-Celebes vertrokken.
Met het oog op de bespoediging van de mobilisatie en ter vergemakkelijking van de uitvoering en instandhouding der oorlogsorganisatiën van het leger, is bij Ord. van 21 Maart 1906 (Ind.
St. n°. 189) eene regeling getroffen ten aanzien van de keuring
en registratie van aan particulieren toebehoorende paarden.
Militaire wieiryderH. De afdeeling militaire wielryders (rapportrijders) bleef, zonder dat de formatie werd uitgebreid, deel
uitmaken van het 10de bataljon infanterie te Weltevreden
(Batavia).
Reglementen en voor«rhrirten.

De

by G o u v . Bt. 21 Sept. 1896

n°. 10 (zie K. V. 1897, blz. 48) vastgestelde, en sedert gewijzigde bepalingen betreffende de beoordeelingslijsten van officieren
van het Nederlandsch-Indisch leger zijn nader gewijzigd bü
Gouv. Bt. 9 Nov. 1905 n". 21. Onder de in 1905 door het legerbestuur vastgestelde instructiën, reglementen en voorschriften
behooren o. a. de instructie betreffende het inschrijven en verzenden van de beoordeelingslijsten der hoofd- en verdere officieren van het Nederlandsch-Indisch leger; de bepalingen ter
uitvoering van de by Ord. van 31 Dec. 1904 (Ind. St. n°. 505)
vastgestelde regeling van den overgang, in geval van oorlog
met een buitenlandschen vyand, van de organisatie van het
leger in Nederlandsch-Indië op voet van vrede tot dien op voet
van oorlog, zoomede een drietal leidraden voor de manoeuvres
en kaderoefeningen , den velddienst en den stafdienst. Voorts
verschenen een voorschrift voor het houden van oefeningen by
de infanterie; een voorschrift betreffende de wapening en de
munitie der artillerie (met uitzondering van de revolver) ten
behoeve van den trein; een reglement op de exercitiën van de
bereden artillerie (scholen te paard, sectieschool, batteryschool
en divisieschool): een vervolg op het reglement op de exercitiën
van de vesting-artillerie; een reglement op de bediening van
den Gardner-mitrailleur; een voorschrift op het schieten met
de karabyn bij de vesting-artillerie en een reglement op de exercitiën van de genietroepen. Van enkele reglementen en voorschriften zag eene Maleische vertaling het licht.
Bij Gouv. Bt. 10 April 1905 n°. 10 (Bybl. Ind. St. n°. 6219)
is aan den legercommandant de bevoegdheid verleend om belooningen toe te kennen aaii personen, aan wie de vertaling in
eene inlandsche taal van militaire reglementen en voorschriften
en van handleidingen ten dienste van militairen wordt opgedragen.

Remonte. Het remonte-depöt te Padalarang (Preanger Regentschappen) leverde in 1905 aan het leger 101 paarden af,
tegen 186 in 1904. Voor de aanvulling van het depot zijn 274
vierjarige Australische ponies besteld (220 voor de cavalerie,
40 trek- en 14 draagpaarden voor de artillerie), waarvan er
echter respectievelijk slechts 43 en 7 voor die wapens ontvangen
zy'n.
De voor rechtstreeksche aanvulling voor 1905 aangekochte
75 volwassen paarden voor de cavalerie (zie K. V. 1905 , kol.
95) zijn alle geleverd; van de 25 volwassen rij- en de 75 dito
trekpaarden voor de artillerie zijn er slechts 6 en 5 ontvangen.
Met het oog op de omstandigheid, dat de levering van Australische paarden, op de tot dusver gevolgde wijze, geen voldoende waarborgen schenkt voor eene geregelde aanvulling van
het benoodigde paardenmateriaal, zoomede ter voorziening in
de behoefte van 1906, zal eene commissie van 3 officieren één
of tweemaal 's jaars naar Australië worden gezonden ten behoeve
van den aankoop zoowel van volwassen paarden voor rechtstreeksche aanvulling — aanvankelijk 211'voor de cavalerie en
107 voor de artillerie (34 ry-, 48 trek- en 25 draagpaarden) —,
als van 4-jarige paarden voor het remonte-depöt (145 voor de
cavalerie en 100 voor de artillerie) (Gouv. Bt. 31 Dec. 1905
n°. 7). De proef met de uit Perzië aangevoerde zoogenaamde
„Persian Gulf Arabs" - vgl. K. V. 1905, kol. 95 — heeft aangetoond, dat deze paardensoort, wegens hare overheerschende
slechte eigenschappen , voor den troep ongeschikt is.
Voor de aanvulling van den transporttrein zijn in 1905 146
paarden van den trein in Atjèh en 3 paarden van de cavalerie
overgenomen, en zijn 80 paarden te Batavia en 17 te Pajakombo
(Padangsche Bovenlanden) aangekocht.
Bij Gouv. Bt. 27 Aug. 1905 n°. 7 (Bijbl. Ind. St. n°. 6329) is
bepaald, dat aan het remonte-depót te Padalarang eene tamme

met afwijking, voor zooveel noodig, van art. 5 , 3de lid , van
K. B. 24 Nov. 1859 n°. 69 (Ind. St. 1860 n°. 26), de 2de-luitenant der infanterie H. CHFISTOFFEL buitengewoon bevorderd
tot lste-luitenant, wegens uitstekende militaire daden en uit
daden gebleken militaire talenten. Met toepassing van art. 5 ,
2de lid, sub 2 , van dat Koninklijk besluit, is bij Gouv. Bt. 29
Juli 1905 n°. 2 de luitenant-kolonel a la suite van het wapen
der artillerie G. O. E. VAN DAALEN , civiel en militair gouverneur
van Atjèh en onderhoorigheden, buitengewoon bevorderd tot
kolonel, wegens buitengewone militaire talenten , gebleken uit
daden, gepaard aan uitstekenden dienstijver en loffelijk gedrag.
Voorts is, met gebruikmaking van art. 5 , sub 1 , van meergemeld Koninklijk besluit, bij Gouv. Bt. 15 Oct. 1905 n". 5 de
lste-luitenant der infanterie F. DAKLANG buitengewoon bevorderd
tot kapitein, wegens bedreven schitterende wapenfeiten en
uitstekende militaire daden. Een overzicht van de overige aan
militairen der landmacht in 1905 toegekende eerbelooningen,
wegens aan den lande bewezen bijzondere diensten ter zake of

') Aangezien deze cijfers ontleend zijn aan het nog in bewerking zynde
rtatiatisch overzicht, H het niet onmogelyk, dat enkele daarvan later zullen
blijken correctie te behoeven.

') Nopen9 het beheer, enz. van de tamme atoeterjj en de indienststelling
van inland»ch burgerpersoneel by die inrichting zijn regelingen getroffen by
Gouv. Btn. 12 en 13 Maart 1906 nos. 2 en 26 (Bybl. Ind. St. nos. 6443 en 6444).
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tor (gelegenheid van krijgiverriehtingen
in talie] IS van bijlage A.
Het

aantal

in Indië, vindt men

m i l i t a i r e n beneden den rang van o f f i c i e r , die in

1905 aanspraak verkregen <>|i de gooden, zilveren of bronzen
medaille TOOT langdurigen trouwen dienst, beliej» 2870, tegen
2435 in 1904.
Bü K. Btn. 8 April 1905 n". 20 (Ind. St. n°. 328) en 10 Aug.
1905 nu. 22 (Ind. Bt. n°. 500) is bepaald, dut het bij K. B. 19
Pebr. 1809 (Ned. St. n°. 24) ingestelde eereteeken , ter uitreiking
aan hen, die deelnamen aan belangrijke krygsverrichtingen ,
wordt toegekend aan allen, die van 18 Maart 1901 tot 20 April
1904 en tusschen 13 Februari en 23 Juli 1904 hebben deelgenomen, respectievelyk aan de krygsverrichtingen tegen het
landschap Üjambi en aan den tocht door de Gajö- en Alaslanden, en dat de hun deswege uit te reiken gesp het opschrift
„Djambi 1901—1904" en „Gajo- en Alas-landen 1904" zal dragen.
By Gouv. Bt. 9 Maart 1900 n". 20 is een bedrag van f5719
beschikbaar gesteld tot toekenning van kleine belooningen aan
mindere militairen by de in den loop van 1900 te houden
scherm» en gymnastiek-wedstry'den.
Tabel 10 van bijlage A bevat eene numerieke opgaaf betreffende
eenige categorieën van gestraften of om niet-eervolle redenen
uit liet leger of tijdelijk uit hun korps afgevoerden.
M a a l t i 'gelen <ii i n s i i iiiii^i I I In lit-i helang van l u l z e d e l i j k en «tuin lijk

welzijn van den soldaat. In den loop van 1905 is het aantal voor
Europeanen ingerichte dagverblijven met drie uitgebreid. Daarentegen zijn, in verband met de opheffing van de 15de compagnie artillerie te Willem I en de verplaatsing van eene
compagnie van het 5de bataljon infanterie van Semarang
naar Ngawi en van het 12de bataljon infanterie van Atjèh naar
Meester-Cornelis (Batavia), de dagverblijven van die troependeelen opgeheven, zoodat het aantal dezer inrichtingen op uit.
1905, evenals op denzelfden datum van het voorafgegane jaar,
08 bedroeg. ') De dagverblijven bij het 14de bataljon infanterie
(Atjèh) en bij het 2de bataljon infanterie in Djambi (vgl. K. V.
1905, kol. 90) waren ook gedurende 1905 niet in gebruik.
De verantwoordingen der cantine-administratiën (over 1904 en
1905) wezen, verdeeld respectievelijk over 90 en 85 cantines, in
totaal op een voordeelig saldo van f 94 520 en f 81140. De
waarde van gebouwen, meubilair en bibliotheken der cantines
werd op uit. 1904 en uit. 1905 onderscheidenlijk geschat op
f 531 512 en f 529 518.
In tabel 17 van bijlage A treft men een overzicht aan van de
in 1905 wegens dronkenschap aan Europeesche militairen opgelegde straffen, waaruit blijkt, dat van 9808 Europeesche
militairen er zich 2230 nu en dan aan misbruik van sterken
drank schuldig maakten en daarvoor in 2000 gevallen gestraft
werden. In 1904 bedroegen deze getallen 10 543, 2051 en 3312.
Van het op de Indische begrootingen voor 1905 en 1900 gezamenlijk uitgetrokken bedrag van f 18 000 voor subsidiën
aan vereenigingen, die zich ten doel stellen het zedelijk weizijn der militairen te bevorderen, ontving de Vereeniging voor
evangelisatie onder de militairen in Nederlandsch-Indië, ten
behoeve van hare militaire tehuizen te Koeta Radja, Fort de
Koek en Padang Pandjang een bedrag van f 0240. Voorts zyn
subsidiën toegekend aan dergelijke inrichtingen te Buitenzorg,
Tjimahi, Magelang, Willem I, Soerakarta, boerabaja, Malang
en Padang.
Het, bij wijze van proef, te Batavia opgerichte vereenigingslokaal voor militairen (zie K V. 1905, kol. 97), dat ook in 1905

§ 2.

goed bleef voldoen, en waar alleen alcoholvrije dranken worden
verkocht, zal door en voor rekening van de militaire cantine te
Weitevreden worden geëxploiteerd. Door het verkrijgbaar stellen
van minerale wateren zijn ook in 1905, met goed gevolg,
pogingen in 't werk gesteld om het gebruik van alcoholische
tiranken te verminderen. Te Tjimahi en Soerabaja is de vervaartliging van die wateren in eigen beheer genomen.
De in de 2de militaire afdeeling op Java genomen proef om
de Europeesche mindere militairen in de gelegenheid te stellen
om in hun vryen tyd een ambacht uit te oefenen of aan te leeren
(zie t. a. p.) is, met het oog op de bly vende ongunstige resultaten, gestaakt.
Omtrent het gebruik, dat door de militairen beneden den rang
van officier van de postspaarbank wordt gemaakt, zie men
hoofdstuk L, afd. III.
Mtaatsütoomlramweg In %ljèh en lelephonen aldaar.

De

lijn

ter

noord- en oostkust van Atjèh, van Sigli naar de Langsar-baai,
kwam, door de voltooiing van de werkzaamheden aan de baanvakken Idi—Peureula', Peureula'—Bajan en Bajan—Langsar,
gereed, met uitzondering van de brug over de Djeungki-rivier
en de stationsinrichtingen te Langsar. Het gedeelte Langsar—
Langsar-rivier is nog onderhanden. De baanvakken Idi—Peureula'
en Peureula'—Langsar werden respectievelyk den lsten Augustus
1905 en in Mei 1900 voor het publiek verkeer opengesteld. De
geheele in exploitatie zijnde lengte van het tramnet in Atjèh
en onderhoorigheden bedraagt thans 387 K. M., tegen 322 K. M.
op uit. 1904.
De voor de verbinding van de lyn Sigli—Langsar-baai met
het eindpunt van den Deli-spoorweg aangevangen opmetingen
zijn gestaakt, aangezien voorloopig van die aansluiting is afgezien;
de aanvankelijke resultaten der opmetingen zijn in kaart gebracht.
Met den aanleg van de tramaansluiting tusschen Groot-Atjèh
en de noord- en oostkust der onderhoorigheden (lijn Seulimeum—
Keudè Breuë) is aan beide zijden voortgegaan. Aan de Seulimeumzijde reden de werktreinen op uit. 1905 tot aan de Kroeëng
Laintamöt, ongeveer 11 K. M. van het beginpunt gelegen. Het
monteeren van de overbrugging over die rivier was onderhanden.
De aardewerken waren gevorderd tot op ruim 18 K. M. van het
beginpunt, doch, wegens watergebrek, moesten de werkzaamlieden tydelijk gestaakt worden. Zoodra het leggen van het spoor
zoover gevorderd is, dat de koelies grootendeels per trein kunnen
worden vervoerd , zal de arbeid weder worden hervat. Aan de
Keudè Breuë-zijde reden de werktreinen op uit. 1905 tot 0 K. M.
van het beginpunt Padang Tidji en zijn de grondwerken voor
10 K. M. gereed. Door den bouw van talrijke, elkander op zeer
korten afstand volgende bruggen over de Peuët Plo Peuët — waarvan er echter thans 5 geheel en 3 nagenoeg gereed zyn —, de
moeielijkheden by den aanvoer van materialen en de onmogelijkheid
om de arbeiders in de nabijheid van het werk te legeren, kon
men slechts langzaam vorderen en zal de voltooiing der lyn eerst
medio 1907 kunnen worden tegemoet gezien.
Het telephoonnet in Atjèh onderging in 1905 in dier voege
uitbreiding, dat te Langsar een centraal-station werd geopend,
waardoor thans langs de geheele noord- en oostkust telephonische
gemeenschap bestaat.
De totale lengte van het telephoonnet bedroeg op uit. 1905
1300 K. M., tegen 1250 K. M. op uit. 1904. In dit net zijn 135
toestellen ten behoeve van landsdienaren en gouvernementsinrichtingen opgenomen, benevens 81 toestellen voor betalende
particulieren, tegen respectievelyk 132 en 07 op uit. 1904.

FORTIFICATIËN.

De bouw van bergplaatsen voor oorlogsvoorraden in de Preanger
Regentschappen (zie K. V. 1905, kol. 97) werd voortgezet, en de
') ID ilen aanvanjr van 1906 kwam het 12de bataljon infanterie weder
in liet bezit van een dagverblijt.

in 1903 aangevangen aanleg van permanente verdedigingswerken
in dat gewest beëindigd.
In verband met de veranderde inzichten omtrent de wyze van
optreden tegenover den inlandschen vijand, waarby het offensief
meer op den voorgrond treedt, zyn, ingevolge Gouv. Bt. 29 Oct.
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1905 n°. 1 (Ind. St. n°. 540), de nog begaande versterkingen
tegen den inlandsellen vijand als zoodanig komen te vervallen

en voor liet grootste gedeelte ontmanteld, loomede de verboden
kringen daaromheen opgeheven. Om ile tot kampementen ingerichte versterkingen is, wegens redenen van hygiënischen en
politieleen aard, door overneming of aankoop van terreinen, een
voldoende strook grond opengehouden. By dezelfde gelegenheid
is de rangschikking in klassen van de versterkingen komen te
vervallen, zyn nieuwe bepalingen uitgevaardigd betreffende het
bouwen, planten en maken van andere werken binnen de be-

94

bouden gebleven verboden kringen en nieuwe overzichten verstrekt van de verdedigingswerken (tegen een buitenlandiohen
vijand), militaire gebouwen en inrichtingen, waarom verboden
kringen zijn getrokken.
Bij GonT. Ut. 24 Dec. 1905 n°. 8 (Ind. St. n°. 618) zyn verboden kringen vastgesteld om de verdedigingswerken bezuiden
Tandjoeng Prioek en nabij I'esing (Batavia).
Met de in 1904 begonnen voorbereiding tot invoering van eene
oorlogskustwacht op Java is ook in 1905 voortgegaan.

§ 3. T O P O G R A P H I S C H E D I E N S T .
In verband met de voorstellen van de in November 1900
aangewezen commissie voor de centralisatie van de in Indië
verricht wordende terreinopnemingen en kaarteeringswerkzaamheden (zie K. V. 1905, kol. 99), zijn by' Gouv. Bt. 2 Nov. 1905
n°. 30 gedeeltelyk buiten werking gesteld de bij Ind. St. 1879
n°. 164 vastgestelde bepalingen tot regeling van den w e r k k r i n g
van het kadaster in Nederlandsch-Indië, met dien verstande ,
dat de verschillende landrente-sectiën van het kadaster, alsmede
de zoogenaamde kadastraal-statistieke b u r e a u x , naar gelang zij
daarvoor in aanmerking komen, zoo spoedig doenlijk zullen
worden opgeheven op de tijdstippen, die daartoe nader door den
directeur van binnenlandsch bestuur, in overleg met de chefs
van den topographischen dienst en van het kadaster, zullen
worden aangewezen. Voorts is machtiging verleend om, ten
behoeve van de geleidelijke uitbreiding v a n d e n topographischen
dienst, 2 landrente-opneniingsbrigades tydelijk tot uit. December
1905, of zooveel korter als noodig zal blijken, boven de formatie van
het Nederlandsch-Indische leger te voeren, en i s tevens bepaald
dat de landrente-opnemingswerkzaamheden voortaan zullen
behooren tot den werkkring van den topographischen dienst.
Verder zijn bij genoemd besluit enkele regelingen getroffen
omtrent den overgang van het vrijkomende inlandsche kadasterpersoneel bij de inspectie der landelijke inkomsten en der verplichte diensten en bij den topographischen dienst.
Met het oog op de in November 1905 door den directeur van
binnenlandsch bestuur bevolen opheffing van de Preangermeetsectie en van 25 daartoe reeds in aanmerking k o m e n d e ,
zoogenaamd kadastraal-statistieke bureaux in de residentiën
Madioen, S e m a r a n g , P e k a l o n g a n , Kedoe en Banjoemas van
den kadastralen dienst, is by den topographischen dienst tot
oprichting van de eerste landrente-opnemingsbrigade overgegaan.
Deze brigade is in 2 sectiën gesplitst, waarvan de eerste, met
hoofdkwartier te Magelang (Kedoe), belast werd met de voortzetting van het reeds sedert 1903 (zie K. V. 1904, kol. 130,
en 1905, kol. 99), bij wyze van proef, door personeel van den
topographischen dienst in de voormalige residentie Kedoe verrichte landrente-opnemingswerk — uitgevoerd werden reeds de
landrente-metingen in de districten G r a b a g , B a n d o n g a n ,
T e m a n g g o e n g , T j a n d i r a t a , Parakan en Kaloran — , terwyl
aan de tweede sectie de eerste tienjaarlyksche herziening van
de landrente-kaarten van de Preanger Regentschappen werd
opgedragen. Ten einde de metingen voortaan gelyken tred te
doen houden met de klasseer- en andere werkzaamheden van
het eigenlyke landrente-personeel, zal eerst later tot de oprichting van een tweede landrente-opnemingsbrigade worden
overgegaan. In het geheel werden in 1905, ten behoeve van
de landrente, opgenomen en in kaart gebracht 108 114 bouws.
Omtrent hetgeen in 1905 verricht is door de overige onderdeelen van den topographischen dienst valt het volgende te
vermelden.
I n Zuid-Sumatra zyn de verkenningen tot het opsporen van
geschikte secundaire en tertiaire driehoekspunten voltooid in
de afdeeling Lais (zie K. V. 1905, kol. 99) en aangevangen in
de afdeeling Moko Moko der residentie Benkoelen. Een aanvang
werd gemaakt met het onderzoek naar geschikte primaire punten
ten behoeve van een hoofddriehoeksketting ' ) , d i e , uitgaande
') Een eerste ontwerp voor een dergelyke keten kwam gereed.

van den k e t t i n g in Benkoelen, loopt door de landstreken
Soengei T e n a n g en Serampas (Djambi) en door het landschap
Korintji, irf aansluiting aan het primaire net van Sumatra's
Westkust. Pilaren zijn gebouwd op 3 secundaire en 47 tertiaire
punten in de residentie Benkoelen, zoodat op uit. 1905, behalve
33 p u n t e n van het hobfddriehoeksnet, 58 secundaire en 625
tertiaire punten blijvend op het terrein waren aangegeven.
Secundaire hoekmetingen zijn uitgevoerd op 3 stations der 1ste,
11 stations der 2de en 8 stations der 3de o r d e , deze laatste met
inbegrip van 6 zoogenaamde h u l p p u n t e n , tevens dienend voor
vastlegging van andere punten der 3de orde. De coördinaten
zijn berekend van 10 secundaire en 49 tertiaire punten. I n het
geheel waren op uit. 1905 de coördinaten berekend van 36
primaire. 50 secundaire en 509 tertiaire punten. De driehoeksmeting in de residentie P a l e m b a n g is ten einde gebracht.
In het belang van de astronomische plaatsbepalingen in het
oostelijk laagland der residentie P a l e m b a n g (zie t. a. p.) en van
de residentie Lampongsche Districten, zijn, respectievelijk uit
P a l e m b a n g en M e n g g a l o , reizen ondernomen langs de Moesi
( P a l e m b a n g ) , de Toelang B a w a n g (Lampongsche Districten)
en verschillende andere rivieren in die gewesten. I n het geheel
zijn in 1905, behalve ter hoofdplaats P a l e m b a n g , sterrekundige
waarnemingen verricht op 29 stations in de residentie van dien
naam en op 7 stations in de Lampongsche Districten, inbegrepen
de 4 aansluitingspunten met het driehoeksnet van Zuid-Sumatra.
Alle stations zyn door pilaren verzekerd en de coördinaten berekend. De topographische opneming van Sumatra's W e s t k u s t
werd in den loop van 1905, wat veldwerk a a n g a a t , geheel
(56 917,1 M 2 .), e n , wat teekenwerk betreft, by na geheel voltooid.
I n dat j a a r werden 5367.6 K.M 1 , in kaart gebracht door de l s t e
en 3de opnemingsbrigade, met hoofdkwartieren respectievelijk
in P a d a n g Sidempoean en Taroetoeng (Tapanoeli). In het begin
van 1906 zyn beide brigades naar Zuid-Sumatra overgegaan.
De 2de opnemingsbrigade — sedert 1 Mei 1905 met hoofdkwartier te Bandoeng (Preanger Regentschappen) — beëindigde
de herziening van de detailbladen der residentie Batavia in
haren vroegeren o m v a n g , en zette hare werkzaamheden in de
P r e a n g e r Regentschappen geregeld voort. By het einde van 1905
w a r e n , op de schaal 1 : 20 000, van eerstgenoemde residentie
6727 KJV12. en. van de P r e a n g e r Regentschappen 3480,9 K.M 2 ,
herzien. Gedurende dat j a a r zyn 1491,9 K.M 2 , voltooid.
Behalve aan de opnemers, die reeds bij den aanvang van 1905
in D j a m b i , in de Boven-Doesoen (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo) en in Korintji gedetacheerd w a r e n , werden in den
loop van d a t j a a r nog buitengewone werkzaamheden opgedragen
aan een officier en 2 militairen beneden dien r a n g , die aan de
Boni-expeditie deelnamen , en aan één o p n e m e r , die aan eene
op Ceram ageerende colonne werd toegevoegd.
De opleidingsbrigade, met hoofdkwartier Salatiga (Semarang),
had bij het einde van 1905 opgenomen en in kaart g e b r a c h t :
van de residentie Banjoemas 5685,2 K.M 2 ., en wel 2902,7 K.M 2 .
op de schaal 1 : 25 000 (waarvan 2076.5 K.M 2 , door gewone meting
en 826 K.M 2 , door herziening met behulp van de kaarten der
irrigatiebrigade), 1612,5 K.M 1 , op de schaal 1 : 5 0 000 en 1170
K.M 2 , op de schaal 1 : 1 0 0 0 0 0 ; van de residentie Kedoe 5481,2
K.M 2 ., en wel op de schaal 1 : 2 5 000, 5070 K.M 2 , (namelijk
5044,5 K.M 2 , door gewone meting en 25,5 K.M 2 , door herziening),
en op de schaal 1 : 5 0 000, 411,2 K.M 2 ., terwijl op de schaal
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1 : 2 5 000, 24,5 K.M 2 , hermeten werden, en van de residentie

gemarang 1252J3 KM2, op de schaal 1:25 000. De hoekmetingen, ter bepaling van de vaste ponten, in de residentie Semarang,
werden voortgezet. In bei geheel zijn aldaar in 1905 108 pilaren
gebouwd, 5 primaire en 2osecondaire ponten verkend, 14secundaire en 87 punten getrianguleerd en 4 secundaire en 109 tertiaire
punten berekend.
ü p uit. Dei. 1905 waren, ter beproeving en opleiding, ingedeeld (i officieren en 12 Europeesche militairen beneden dien
rang, terwijl in den loop van dat jaar 5 officieren, die in Nederland den cursus aan de hoogere krygsschool hadden doorloopen,
gedurende zes maanden in het terreinopnemen geoefend werden.
V a n de inlandsche élève-topografen, die op 1 J a n u a r i 1905
tijdelijk boven de formatie van de opleidingsbrigade werden
gevoerd, waren er by' het einde van dat jaar nog 2 a a n w e z i g ;
al het overige inlandsche personeel werd overgeplaatst by de
eerste landreiite-opneniingsbrigade, waarbij zich op uit. 1905
b e v o n d e n : één inlandsch topograaf der 2de klasse, 13inlandsche
topografen der 3de klasse en 16 inlandsche élève-topografen.
Verder waren op uit. 1905 6 inlandsche topografen der 3de klasse
(verkenners) werkzaam, namelijk 2 ter Sumatra's Westkust, 2 in
de Zuider- en Oosterafdeeling van B o r n e o , 1 in de gewesten
Celebes. Menado en Timor en 1 op het eiland Ceram.
H e t bij het einde van 1901, onder de rechtstreeksche controle
van een offieier-opnemer, in Atjèh en onderhoorigheden gedetacheerde aantal o p n e m e n bleef aldaar, werkzaam. Om dezelfde
redenen als vermeld in K. V. 1901, blz. 48, kon ook gedurende
1905 niet altijd aan de geregelde opneming worden voortgewerkt.
By het einde van dat j a a r waren, op de schalen 1:20000 en
1:40000, opgenomen en in kaart gebracht 5768,8 K. M. 5 , tegen
4995 K. M. 2 op uit. 1904.
Gedurende 1905 zyn bij het topographisch bureau te Batavia
bewerkt en van gouvernementswege uitgegeven: verschillende
vervolgbladen, namelijk 5 graadafdeelingsbladen (schaal 1 : 80000)
en 12 militaire bladen ( 1 : 40000), betreffende de topographische
kaarten van Sumatra's W e s t k u s t ; 29 detailbladen (26 op de
schaal 1:25000 en 3 op de schaal 1 : 500001, betreffende de topographische kaarten van M i d d e n - J a v a ; 33 herziene detailbladen
(1:20000) betreffende de residentiekaart van Batavia, en 15

§ 4.

herziene detailbladen betreffende de residentiekaart van de Preanger
Regentschappen j voorts herdrukken van de kaart der hoofdplaats
Soerabaja en van die van Soerabaja en omstreken, beide op de
schaal 1 : 20000, respectievelijk in 2 en 4 bladen, en van de vlakte
van (Joa (schaal 1 : lUOOOO), zoomede van 51 bladen en eene
legenda voor topographische kaarten in 12 bladen.
Wijders zijn voor speciale doeleinden gereproduceerd: de overzichtskaart van J a v a en Madoera ( 1 : 5 0 0 0 0 0 in 8 bladen) en
die van het eiland Bali (1 : 250000); schetskaarten van ZuidwestOelebes ( 1 : 200000 in 2 bladen), Ceram ( 1 : 250000 in 2 bladen),
Midden-Borneo ( 1 : 1 000000), Kota Besar ( 1 : 2 0 0 0 0 0 ) , Sidenreng
( 1 : 5 0 0 0 0 ) , de Simpang Kiri en Simpang Kanan (1:100000),
Djambi ( 1 : 2 0 0 0 0 0 in 8 bladen), Indragiri (1:250000), Singkep
( 1 : 1 0 0 0 0 0 ) , de Soemai-rivier ( 1 : 1 0 0 0 0 0 ) , de Batak-landen
(1:250000) en W a t a m p o n e # ( 1 : 5 0 0 0 0 en 1:20000), zoomede
een bladwijzer van de residentie Semarang. Verder, als voorloopige
k a a r t e n , 6 bladen van Atjèh en onderhoorigheden (1 :40000)
en 2 van Zuid-Suniatra (1:200000), 22 kaarten en 45 platen
ten behoeve van het leger, 2 kaarten voor de m a r i n e , 4 kaarten
en 12 platen voor het „Jaarboek van het m y n w e z e n " en twee
p l a t e n , respectievelijk voor de algemeene secretarie en het departement van binnenlandsch bestuur.
Voor verkochte kaarten is in 1905 ontvangen f 7427, terwy'1
de kosteloos en tegen regularisatie verstrekte kaarten eene verkoopswaarde vertegenwoordigden van f 18 756. Aan retributie
voor het nemen van kopieën is in 1905 f 220 geïnd.
Sedert de opgaaf in K. V. 1905 (kol. 102), zag hier te lande
het licht (by de topographische inrichting van het Ministerie van
oorlog) blad 5 , bevattende Oost-Java, van den geleidelyk herzien wordenden atlas van Nederlandsch-Indië van STEMFOORT en
TEN SIETHOFF. In bewerking bleven blad 4 , bevattende MiddenJ a v a , zoomede het titelblad.
By Gouv. Bt. 17 Maart 1906 n°. 48 (Bijbl. Ind. St. n°. 6447)
is eene permanente commissie ingesteld voor opnemings- en
kaarteeringswerkzaamheden in Nederlandsch-Indië, ten einde
de noodige maatregelen te treffen om in ' t vervolg een herhaald
opmeten van éénzeltde terrein of terreingedeelte zooveel mogely'k
te voorkomen.

KRIJGSVERRICHTINGEN.

Gedurende het tijdvak, waarover deze paragraaf loopt (medio
Maart 1905 tot medio Maart 1906), hadden krijgsverrichtingen
plaats in het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden, in de
Kwantan-districten (Midden-Sumatra), in de westelijke Bataklanden (Sumatra's Westkust), in Djambi, in de Boven-Doesoen
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), in Zuid- en MiddenCelebes, op Ceram (Amboina) en op Timor, en was tevens gewapende tusschenkomst noodig in Arawala (eiland Wetar, res.
Amboina), op Soemba en op Flores. Aangezien de gebeurtenissen
in die gewesten reeds beschreven zyn in hoofdstuk C, §§ 3, 4,
7, 13, 14, 16 en 19, kan hier met eenige algemeene opgaven
worden volstaan.
Gedurende 1905 kwamen in Atjèh aan, ter aanvulling van de
door evacuatie, pasporteering, gageering, overplaatsing, overlijden als anderszins ontstane vacatures, 1542 militairen (onder
wie 44 officieren en 4 onderluitenants), terwijl in de drie voorafgegane jaren 1902 t/m 1904 de aanvulling achtereenvolgens had
bedragen 3245, 2967 en 2550 man. onder wie respectievelijk 92, 76
en 75 officieren. Onder de in 1905 naar Atjèh gezonden aanvulling
bevonden zich 426 Europeanen, tegen in de jaren 1902 t/m 1904 ;
achtereenvolgens 1088, 950 en 892 (met inbegrip van de officieren j
en onderluitenants).
De gedurende 1905 door den Atjèhsche vyand aan onze troepen !
toegebrachte verliezen bedroegen 70 gesneuvelden (16 Europeanen j
— onder wie 1 officier — en 54 inlanders) '). benevens 248 ge- j
wonden (52 Europeanen — onder wie 9 officieren en 3 ouder- |
luitenants — en 196 inlanders). Van de 248 gewonden stierven
er aan de bekomen kwetsuren 14 (5 Europeanen — onder
') Onder inlander» zijn hier tevens Amboineezen te verstaan.
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wie 1 officier — en 9 i n l a n d e r s ) ; in 1904 40 van de 434 gewonden, terwy'1 over dat jaar het aantal gesneuvelden 56 bedroeg.
De vyand liet in genoemd tijdvak 2293 dooden in onze h a n d e n ;
bovendien werden 213 personen gevangen genomen, ongeacht
degenen, die, door onze patrouilles in het nauw gedreven, van
den nood eene deugd maakten door zich zoogenaamd vry'willig
te onderwerpen.
A a n handvuurwapenen zijn op de Atjèhers buitgemaakt, of
door hen ingeleverd, 1128 stuks, waaronder 410 van het achterlaadstelsel (o. a. 38 geweren en 14 karaby'nen, model '95,
140 Beaumont-geweren en 56 revolv.ers).
I n Djambi en de Kwantan-districten bedroegen onze verliezen in 1905 2 gesneuvelden (inlanders) en 21 gewonden
(4 Europeanen — onder wie 1 officier — en 17 inlanders), van
wie er 1 (inlander) aan de bekomen wonden overleed; in de
Boven-Doesoen 7 gesneuvelden (2 Europeanen — onder wie
1 officier — en 5 inlanders) en 33 gewonden (6 Europeanen
— onder wie 3 officieren en 1 onderluitenant — en 27 inlanders),
van wie er 12 (3 Europeanen — onder wie 1 onderluitenant —
en 9 inlanders) aan de bekomen wonden overleden; in Zuiden Midden-Celebes 13 gesneuvelden (6 Europeanen — onder
wie 1 officier — en 7 inlanders) en 82 gewonden (37 Europeanen
— onder wie 9 officieren — en 45 inlanders), van wie er 8
(3 Europeanen en 5 inlanders) aan de bekomen wonden overleden, en op Ceram 1 gesneuvelde (Europeaan) en 9 gewonden
(2 officieren en 7 inlanders), van wie er 3 (2 Europeanen en
1 inlander) aan de bekomen wonden overleden. Voorts werden in
de eertijds tot de residentie Tapanoeli, doch sedert 1 J a n u a r i 1906
tot het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden behoorende
onderafdeeling Singkel nog 4 inlanders gewond.
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KORPSEN NIET RECHTSTREEKS TOT HET LEGER HEHOORENDE.

Voor numerieke opgaven van uit. 1905 betreffende de schutterijen
en de overige in deze paragraaf bedoelde, op militairen voet
georganiseerde korpsen zy verwezen naar tabel 18 van bijlage A.
Ingevolge Gouv. Bt. 26 Juli 1905 n°. 21 (Ind. St. n". 402) is
het detachement lyfwachtdragonders te Djokjakarta met 4 dragonders 2de klasse en 4 troepen paarden ingekrompen.
By- Gouv. Btn. 2 Pebr. 1906 n°. 3 en 25 Febr. 1906 n'. 1
(Bybl. Ind. St. n°». 6426 en 6435) is het reglement voor de
korpsen barisan in de residentie Madoera gewyzigd.
Aan de lyst van vrijstellingen van den schutterlyken dienst
op Java en de buitenbezittingen is uitbreiding gegeven -bij de
Ordn. in Ind. St. 1905 n"». 414, 507 en 546. Voorts is by Ord.
van 19 Juni 1905 (Ind. St. n°. 348) de legercommandant bevoegd
verklaard om, by dreigend oorlogsgevaar of na het intreden van
den oorlogstoestand, de directie en het personeel, werkzaam by
het hoofdbureau en de agentschappen der Javasche Bank, vry
te stellen van persoonlijken schutterlyken dienstplicht.
By Ord. van 12 Mei 1905 (Ind. St. n°. 297) is de directeur
van binnenlandsch bestuur bevoegd verklaard tot benoeming en
ontslag van leden der krijgsraden en der raden van adminiatratie, zoomede van tweede administrateurs by de schutterijen
in Nederlandsch-Indië.
Met tydelyke afwijking van de formatie, vastgesteld by art. 16
van het reglement voor de schutteryen op
Java (Ind. St. 1838
n°. 22), is by Gouv. Bt. 10 Nov. 1905 n 6 . 24 by den staf van
het bataljon té Semarang een kapitein-auditeur benoemd.
In verband met de opheffing van de garnizoens-wapen-

magazynen op plaatsen waar artillerie-magazijnen gevestigd'
zyn (zie de rubriek .bewapening" van § 1), zyn by Gouv.
Bt. 25 Febr. 1906 n°. 1 (Ind. St. n°. 142) de voorschriften
omtrent de verstrekking en verantwoording van de wapening
der schutterijen in Nederlandsch-Indië gewijzigd.
De by Gouv. Bt. 26 Maart 1904 n°. 22 (Bybl. Ind. St. n°. 6007)
vastgestelde en sedert gewijzigde omschrijving van de uniform
en onderscheidingsteekenen der graden en rangen voor het
vrijwilligerskorps „Sumatra's Oostkust", is nader gewyzigd en
aangevuld by Gouv. Bt. 3 Mei 1906 n". 34(Jav.Ct. 1906n°.38).De voor het vrijwilligerskorps „de Oosthoek" te Bondowoso
(Besoeki) voorgeschreven uniform en onderscheidingsteekenen
zyn goedgekeurd by Gouv. Bt. 25 Maart 1905 n°. 46 (Bybl.
Ind. St. n \ 6212).
Aan de vrijwilligerskorpsen kunnen, ingevolge Gouv. Bt. 15
Jan. 1906 n°. 29 (Bybl. Ind. St. n°. 6412), slag- en blaasinstrumenten verstrekt worden.
By Gouv. Bt. 3 Mei 1906 n°. 20 is aan den directeur van
binnenlandsch bestuur de bevoegdheid verleend tot toekenning
van het by K. B. 5 Dec. 1851 (Ind. St. 1852 n°. 27) ingesteld — by K. B. 9 Jan. 1852 n°. 17 (Ind. St. n°. 27) o. m.
op de schutterijen in Nederlandsch-Indië en bij Gouv. Bt. 24
Juni 1889 n°. 11 op de korpsen barisan op Madoera toepasselijk
verklaard — eereteeken wegens eervollen langdurigen werkelyken
dienst by de schutterijen, aan de daarvoor in aanmerking komende
onderofficieren en minderen by die korpsen.

§ 6. KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS (OP BRONBEEK NABIJ ARNHEM).
In den loop van 1905 zyn in het invalidenhuis opgenomen
61 oud-militairen en zijn uit de sterkte afgevoerd 50 man (10
wegens overlijden, 35 die op verzoek en 5 die wegens wangedrag
ontslagen zyn). Dientengevolge telde het gesticht op uit. 1905
163 verpleegden (46 gegradueerden en 117 minderen), tegen 152
(43 gegradueerden en 109 minderen) in 1904. Van de eerstbedoelde 61 oud-militairen hadden er 60 by het leger in OostIndië en 1 by de Koninklijke Nederlandsche Marine gediend.
Gerekend over het geheele jaar, huisvestte het gesticht in 1905
gemiddeld 50 man per dag. In de infirmerie waren, by het einde
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van elk kwartaal van 1905, in verpleging achtereenvolgens 18,
15, 20 en 22 man. Met de vervulling van verschillende f unctiën
op Bronbeek waren op uit. 1905 belast 34 verpleegden, onder
wie 8 gegradueerden.
De uitgaven voor het invalidenhuis, in 1904 bedragen hebbende
f 70 160, of — na aftrekking van de ten bate van het gesticht
ingehouden gagementen (ad f21 726) — f48 434, bedroegen in 1905,
volgens voorloopige opgaven, f 68 626, of — na aftrekking als
voren (in 1905 is aan gagementen ingehouden f 23 428) — f45 198.
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E.
ZEEMACHT.
§ 1. ALGEMEENE MEDEDEELINGEN.
By K. B. 18 Oct. 1905 n". 36 werd de vice-admiraal H. F.
eervol ontheven van de betrekking van commandant
der zeemacht en chef van het departement der marine in Nederlandsch-Indiè' en werd tijdelyk met die functiën belast de
kapitein-ter-zee, commandant van het Nederlandsch eskader in
Oost-Indië, A. H. HOEKWATER. De by hetzelfde besluit tot opvolger van den vice-admiraal KOUWENBERG benoemde schout-bynacht J. G. SNETHLAGE aanvaardde het commando den 16den
Januari 1906.
By Gouv. Bt. 28 Juli 1905 n°. 13 (Ind. St. n°. 403) is het
traktement van den secretaris van het departement der marine
met f 100 's maands verminderd, terwyl bij Gouv. Bt. 24 Dec.
1905 n°. 41 (Ind. St. n". 624) de formatie van het administratief
personeel van dat departement met een referendaris is ingekrompen, tegen uitbreiding met een hoofdcommies.
By Gouv. Bt. 26 Dec. 1905 n: 5 — aangevuld bij Gouv. Bt.
14 April 1906 n°. 11 — zijn, by wyze van proef, nieuwe voedingstarieven vastgesteld voor de Europeesche schepelingen der
oorlogsmarine en voor de inlandsche schepelingen der oorlogsen gouvernementsmarine, welke tarieven in den aanvang van
1906 zyn ingevoerd.
KOUWENBERO

Een nieuw reglement op het wisselen van ceremonieele bezoeken tusschen commandeerende officieren der zeemacht, aan
boord van schepen der Koninklijke marine dienende, en autoriteiten aan den wal in Nederlandsch-Indiè', is vastgesteld bij
Gouv. Bt. 22 Maart 1906 n. 49 (Ind. St. n . 192).
By Gouv. Bt. 23 Mei 1905 n°. 47 (Ind. St. n°. 312) is o. m.
eene wyziging gebracht in Gouv. Bt. 3 Nov. 1889 n°. 4 (Ind. St.
n°. 235), waarby de vaartuigen ten behoeve van de bebakening
en kustverlichting zyn afgescheiden van de tot de gouvernementsmarine behoorende scheepsmach,t, zoomede in Gouv. Bt. 11
Sept. 1893 n°. 3 (Ind. St. n". 229), waarby o. a. eenige betrekkingen zyn aangewezen, welke, by verlof van de titularissen
naar Europa voor niet langer dan één jaar, tydelyk worden
waargenomen, een en ander in verband met de titelwyzigingen
van hel personeel voor de inspectie over de gouvernementsmarine, de bebakening, de kustverlichting, het loodswezen en
de havendepartementen (Ind. St. 1905 n°. 38) (zie K. V. 1905,
kol. 106).
By K. B. 10 Maart 1905 n°. 40 (Bijbl. Ind. St. n°. 6235) is
een onderscheidingsteeken ingesteld voor langdurigen dienst
voor de officieren-machinist by de marine.

§ 2. KONINKLIJKE MARINE.
Personeel. De gemiddelde sterkte over 1905 van het personeel
der vloot bedroeg 245 officieren, benevens 2523 Europeesche
en 1127 inlandsche onderofficieren en minderen, in het geheel
derhalve 3895 koppen, tegen 3618 koppen over 1904. Hoeveel
koppen by het einde van dat jaar waren ingeschreven in de
rol van de toen in dienst zijnde schepen en hoeveel hun aantal
meer of minder bedroeg dan de ,bepaalde sterkte" blykt, zoowel
voor de Indische militaire marine als voor het Nederlandsch
eskader in Oost-Indië, uit by'lage B (tabel 1). Tevens doet die
bylage in totaal kennen (zie tabel 2) de bepaalde en aanwezige
sterkte aan officieren en aan verdere bemanning, afzonderlijk
ook wat betreft het machinekamerpersoneel en het personeel
van het korp*s mariniers.
De vorming van inlandsche matrozen tot matrozen-roerganger
en matrozen-looder (matrozen 1ste en 2de klasse; vgl. K. V. 1905,
kol. 105) aan boord van de actieve oorlogsschepen, leverde ook
in 1905 weinig resultaten op, zoodat op 1 Januari 1906 in die
qualiteiten respectievelijk 22 en 23 man aan de sterkte ontbraken.
Hoewel de werving van inlandsche schepelingen, in verband
met de vermindering der scheepsmacht, slechts op beperkte
schaal plaats vond, waren op 1 Januari 1906 — met inbegrip
van de als bovenrol toegestane overschrijding der bepaalde
sterkte met 10°/0 — 37 koppen meer in dienst dan de benoodigde 'sterkte aangaf. Te Batavia zyn in het geheel 25, te
Soerabaja 76 en in de buitenbezittingen 42 koppen (32 te
Makasser, 8 te Bandjermasin, 1 te Padang en 1 te Oelèè" Lheuë)
aangeworven. Zooals blijkt uit bylage B, tabel 3, is het aantal
inlandsche schepelingen in 1905 met 24 koppen verminderd.
Van de 415 inlandsche schepelingen, wier 1dienstverbintenis
kwam te eindigen, verbonden er zich opnieuw' 388.
De vloot bleef gedurende 1905 van epidemieën verschoond.

Tegen het einde van het verslagjaar deden zich, vooral op
eenige te Soerabaja vertoevende schepen, vele gevallen van
vyfdaagsche koorts (febris continua) voor, een feit dat zich
aldaar telkenjare herhaalt. Malaria heerschte in hoofdzaak in
de eerste helft van het jaar, toen de schepen herhaaldelyk
Tandjoeng Prioek aandeden. Het aantal gevallen van beri-beri
was zeer gering; daarentegen nam het aantal lyders aan febris
typhoidea toe. voor uitvoerige opgaven omtrent den gezondheidstoestand bij de Indische marine zij verwezen naar het eerlang
van regeeringswege te publiceeren statistisch overzicht.
Materieel. Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië, dat by
den aanvang van den verslagtijd bestond uit 3 pantserschepen
en 5 pantserdekschepen, werd in Juni 1905, door het vertrek
van de pantserdekschepen Grlderland, Noordbrabant en L'trerhl,
teruggebracht tot 3 pantserschepen en 2 pantserdekschepen. Het
in Januari 1906 naar Nederland vertrokken pantserdekschip
Holland is afgelost door het zusterschip Koningin Willwlmina der
Nederlanden. Bovendien waren bij den aanvang van den verslagtyd
17 bodems van de Indische militaire marine in dienst, te weten
9 flottieljevaartuigen, waarvan één dienst deed als opnemingsvaartuig, 5 vischtorpedobooten (de zesde torpedoboot, de Cerberus,
was ter vernieuwing van de ketels in herstelling), 2 opnemingsvaartuigen en 1 wachtschip. Van de flottieljevaartuigen werden
de Nias en de Sumbawa, respectievelijk in April en December
1905, vervangen door de weder in dienst gestelde flottieljevaartuigen Siboga en Koetei; de Nias ten behoeve van de vernieuwing der hoofdketels eu de Sumbawa ten einde verbouwd te
worden tot reserve-opnemingsvaartuig, tevens reserve-stoomschip
der gouvernementsmarine. Den 30sten December 1905 werden,
in verband met de inkrimping van de Indische militaire marine,
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de flottieljevaartuigen Borneo, Cf ram en Assahan buiten dienst
gesteld, terwijl op 2 Januari 1900 het voormalige flottieljevaartuig
Lombok als opnemingsvaartuig in de sterkte werd opgenomen.
Het als opnemingsvaartuig dienstdoende flottieljevaartuig Bali
onder de opnemingsvaartuigen rekenende, bestond dus de sterkte
der Indische militaire marine by het einde van den verslagtyd
uit 5 flottieljevaartuigen, o' vischtorpedobooten, waarvan 1 in
herstelling, 4 opnemingsvaartuigen en 1 wachtschip, waarbij
nog gerekend zou kunnen worden het afgekeurde gouvernementsstoomschip Havik, dat, ter vervanging van het zusterschip Zwaluw,
is aangewezen voor de opneming van het oostervaarwater van
Soerabaja. Op 1 April 1906 waren buiten dienst de flottieljevaartuigen Ceram, Sumbawa, Borneo, Nias, Edi, Assahan en Java
(welke bodem verbouwd wordt tot gouvernementsstoomschip)
en de zich nog in Nederland bevindende pantserdekkorvet Sumalra.
Voorts was nog te Soerabaja aanwezig , in het marine-etablissement, het voormalig wachtschip Bromo.
Voor den dienst in de wateren van Atjèh was gedurende de
maanden Januari tot en met Juli 1905 de Ceram aangewezen,
die op 1 Augustus naar Soerabaja vertrok.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo vertoefde wederom
het flottieljevaartuig Flores, dat in den loop van Augustus eene
andere bestemming kreeg, in verband waarmede het station
Bandjermasin opgeheven werd.
Te Emmahaven, in de residentie Riouw en onderhoorigheden,
te Amboina en te Makasser waren, met het oog op de handhaving van onze neutraliteit gedurende den Russisch-Japanschen
oorlog, voor korter of langer tyd één of twee flottieljevaartuigen
gestationneerd.
Het aantal kleine vaartuigen, die in de sterkte der zeemacht
geen zelfstandige plaats innemen, bestond op 1 April 1906 uit
37 stoomsloepen (waarvan 10 van het Nederlandsen eskader) en
2 stoombarkassen, die alle in gebruik waren. In aanbouw waren
6 stoomsloepen — waarvan er in het tydvak 1 April 1905 t/m
uit. Maart 1906 2 gereed kwamen — terwijl er 1 werd afgekeurd.
Opgaven betreffende hetgeen de in de laatste jaren voor
rekening van de Indische geldmiddelen gebouwde schepen der
Indische militaire marine hebben gekost en wat er sedert de
voltooiing van den bouw, tot uit. 1905, voor herstelling en onderhoud aan ten koste is gelegd (deze laatste opgave ook voor het
Nederlandsch eskader in Öost-Indië) treft men aan in tabel 4
van bylage B.
steenkolen. Gedurende het tijdvak 1 April 1905—uit. Maart
1906 zyn de gouvernements-steenkolendepöts aangevuld met
39882 ton Ombilin-, ± 36196 Engelsche ton (van 1017 K.G.)
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(,ardiff-, 1473 ton Tewe- en 150 ton Boemirata-steenkolen. Ter
beproeving werden verder voor het depot te Soerabaja aangekocht 50 ton Bengaalsche kolen. De aanschaffing van Cardiffkolen had plaats by onderhandschen inkoop. Aanvulling van
het eene uit het andere depot had ook nu weder meermalen
plaats. Buiten de depots zyn aangekocht: te Semarang 18 ton
Cardiff-kolen; door de pantserschepen Hertog Hendrik, de Ituyier
en Koningin Regentes, de pantserdekschepen Zeeland en Holland,
het flottieljevaartuig Flores en het gouvernements-stoomschip
Glatik 3683 ton Cardiff-, 339 ton Japansche en 34 ton Poeloe
Laoet-kolen te Singapore, en door de schepen in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo 54 ton Poeloe Laoet- en 84 ton
Koetei-kolen, terwyl door het opnemingsvaartuig Van Doorn,
behalve eene uit Emmahaven verkregen hoeveelheid van 40 ton
Ombilin-kolen, nog werden aangeschaft 449 ton Serawak- en 25
tot Salimbau-kolen uit den voorraad van het departement van
binnenlandsch bestuur te Pontianak. Bovendien zyn door verschillende onder het departement der marine ressorteerende
schepen te Emmahaven 1335 ton Ombilin-kolen ingenomen en
werden uit den voorraad der naamlooze vennootschap .Zeehaven
en kolenstation Sabang" te Sabang 471 ton Cardiff-kolen aangeschaft. De proeven met het stoken van Ombilin-kolen in waterpijpketels werden voortgezet aan boord van de stoomschepen
Zeeland en Herlo<i Hendrik.
Bij Gouv. Bt. 13 Jan. 1905 n°. 15 (Bybl. Ind. St. n". 6161) is,
met wijziging van den by Gouv. Bt. 26 Oct. 1899 n°. 33 (Bybl.
Ind. St. n°. 5437) behoorenden staat, gerekend van 13 Mei 1904,
de eerstaanwezend waterstaatsambtenaar te Koepang ontheven
van het rekenplichtig beheer over het marine-steenkolendepöt
te Hansisi (Timor en onderhoorigheden) en dit beheer opgedragen
aan den ontvanger der in- en uitvoerrechten en accynzen, tevens
fungeerend havenmeester te Koepang.
Nieuwe voorschriften tot regeling van het beheer over en van
de standplaatsen en voorziening van de marine-steenkolendepöts
in Nederlandsch-Indië zyn vastgesteld bij Gouv. Bt. 7 Febr. 1905
n°. 14 (Bybl. Ind. St. n*. 6172).
V l o e i b a r e lir.iinlf.lof
Ook gedurende 1905 zyn de ketels in de
werkplaatsen van het marine-etablissement te Soerabaja met
vloeibare brandstof (astatki) gestookt. Voorts werden de proeven
met het stoken van astatki voortgezet aan boord van de stoomschepen Dog en Snip. Op laatstgenoemd vaartuig wordt sedert
Januari 1906 het in K. V. 1905, kol. 108, bedoelde nieuwe stooksysteem toegepast. Nadere gegevens omtrent de waarde van dit
systeem werden nog niet verkregen.

GOUVERNEMENTSMARINE.

Personeel. De sedert 1 April 1903, by wyze van proef, getroffen regeling om by- de aanwerving van inlandsche schepelingen voor een kort dienstverband geen handgeld maar een
voorschot op de gages te verleenen (vgl. K. V. 1905, kol. 109)
werd ook gedurende het verslagjaar toegepast. In dat jaar zijn
109 schepelingen voor de eerste maal en 305, hetzy opnieuw,
heizij tot verlenging van hun nog loopenden diensttijd, aangenomen, van wie respectievelijk 101 en 191 op den nieuwen voet.
Op uit. 1905 bestond het Europeesch personeel, ongerekend
een gezaghebber en een lste-machinist — respectievelijk gedetacheerd b\j het departement der marine en by den aanbouw
van gewestelijke politie- en communicatie-vaartuigen te Singapore
—, doch met inbegrip van 8 opvarenden die, gevoerd a la suite
van het korps, dienst deden aan boord van de stoomschepen
der bebakening, zoomede van 2 eveneens a la suite gevoerde,
tydelyk op het in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
gestationneerde politie- en communicatievaartuig Voorwaarts
gedetacheerde ambtenaren, uit 122 man (20 gezaghebbers, 42
stuurlieden, 52 machinisten en 8 leerlingen-machinist). De openvallende plaatsen van leerlingen-machinist konden ook nu weder
in Indië worden aangevuld.
De vloot was op uit. December 1905 bemand met 624 inlandsche
schepelingen, eene overschrijding van het vastgestelde aantal

(586) met 38 man, welk overcompleet om verschillende redenen
in dienst gehouden werd. Ten aanzien van het verloop onder
het inlandsch personeel der gouvemements-stoomschepen zy
vernield, dat gedurende 1905 8 schepelingen overleden (in 1904
7) en dat er 14, hoofdzakelijk tengevolge van beri-beri en
moeraskoorts, voor verderen dienst zyn afgekeurd (in 1904 28).
Nadere opgaven nopens de gevorderde en de aanwezige bemanning van de stoomschepen der gouvernementsmarine vindt
men in bylage C.
De gezondheidstoestand der schepelingen was minder gunstig
dan in 1904. In de hospitalen werden verpleegd 226 patiënten,
op eene gemiddelde sterkte van 600 man, of 37.8° /0, tegen 22.3°/0
in 1904. Het percentage der overledenen beliep 1.3 (tegen 1.1° 0
in 1904) en dat der afgekeurden 2.16 (tegen 3.98°/0 in 1904).
Aan beri-beri overleden 2 man, terwijl zich onder de afgekeurden 5 beri-beri- en 2 malaria-lyders bevonden.
Bij Gouv. Bt. 15 Juni 1905 n°. 6 is bepaald, dat de inlandsche
schepelingen der gouvernementsmarine by plaatsing en overplaatsing, zoomede indien zy voor rekening van den lande teruggevoerd worden naar de plaats, waar zy werden aangenomen,
of naar eene meer nabij gelegen zeeplaats, zich op 's lands
kosten mogen doen vergezellen van hun wettig gezin.
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MnteriM-i. De op uit. Maart 1905 uit 22 schepen (21 zeestoomers, waaronder 4 recherchevaartuigen, en 1 rivierstoomschip)
bestaande gouvernementsmarine werd in November van dat jaar
uitgebreid met het onder bijzondere omstandigheden voor algemeene diensten by dien tak der zeemacht te bezigen
gouvernements-kabelschip Telegraaf (zie K. V. 1905, kol. 201).')
In verband met de wenschelykheid om de uit Atjèh en onderhoorigheden teruggetrokken recherchevaartuigen ook te kunnen
bezigen voor alle door de schepen der gouveruements-marine
verricht wordende gewone diensten, zal op die vaartuigen gelegenheid worden aangebracht tot logies voor passagiers, waar-
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mede bij het stoomschip Dog reeds een aanvang is gemaakt
(Gouv. Bt. 17 Jan. 1906 n°. 8). Tot het ondergaan van herstellingen werden respectievelijk op 9 Mei, 16* Juni, 1 October
en 20 December 1905 en 21 Februari 1900 de stoouiers Kwartel,
Brak, Fazant, Dog en Zeemeeuw buiten dienst gesteld en vervangen door de Reiger, de Kwartet, de Flamingo, de Fazant en
de Brak. Laatstgemeld stoomschip nam van 4 Juli tot 2 November
1905 deel aan de expeditie naar Zuid-Celebes, gedurende welken
tyd. het schip bemand en gecommandeerd werd door personeel
van de oorlogsmarine.

MARINE-ETABLISSEMENT TE SOERABAJA EN GOUVERNEMENTSDOKKEN.

Het aantal onderhanden genomen werkorders bij het marineetablissement bedroeg by het vak van scheepsbouw 225, tegen
224 in 1904, en by (lat van stoomwezen 180, tegen 158 in 1904.
Van de beide dokken van het etablissement was het 1400-tons
het geheele jaar en het 5000-tons tot 24 Juli in dienst, op
welken datum het laatste in herstelling moest worden genomen.
Het aantal dokdagen van het 5000-tons dok bedroeg 442 en dat
van het 1400-tons dok 494, waarvan er voor rekening kwamen
van de Indische militaire marine 116 en 185, van de gouvernementsmarine 40 en 80, van andere landsvaartuigen 206 en
223 en van particuliere schepen 33 en 6, en, alleen wat het
5000-tons dok betreft, van het Nederlandsch eskader in OostIndië 47. Welke onzer marineschepen gedurende het tijdvak 1
April 1905—uit. Maart 1906 by het etablissement (of elders) vertoefden om te dokken en herstellingen te ondergaan, en hoelang
zy daar moesten blijven, blijkt uit tabel 5 van Tbijlage B.
Het bassin van het etablissement is gedurende 1905 op
diepte gehouden door uitbaggering van 213 860 M' specie, voor
welke werkzaamheden waren aangewezen de baggermolen Tandjong

Priok en de ook nu en dan voor andere werkzaamheden gebruikt wordende hopperbarge Japara.
De electrische installatie tot het verstrekken van stroom aan
in herstelling zynde schepen kwam gereed.
Voor alle verdere opgaven met betrekking tot het bedryf by
het etablissement zy verwezen naar tabel 6 van bylage B.
By Gouv. Bt. 7 Nov. 1905 n°. 33 (Ind. Bt. n°. 554) is eene
wyziging gebracht in de voorschriften nopens het gebruik van
gouvernementswoningen by het etablissement door het aan die
inrichting verbonden personeel.
Van het door de naamlooze vennootschap „Zeehaven en kolenstation Sabang" geëxploiteerd wordende 3000-tons dok te Sabang
(Poelö Wè) is inj 1905 éénmaal gebruik gemaakt door een schip
der oorlogsmarine, 15 malen door schepen der gouvernementsmarine, 4 malen ten behoeve van den dienst der bebakening,
de kustverlichting en het loodswezen en 16 malen door particuliere
vaartuigen. De door de vennootschap aan het dok verrichte herstellingen — zie K. V. 1905, kol. 110 — kwamen in het begin
van 1905 gereed.

§ 5. SPECIALE DIENSTEN ONDER BEHEER VAN H E T DEPARTEMENT DER MARINE.
2 zeer korte witte schitteringen vertoont, is op 25 November
1905 in gebruik genomen.
De witte vaste lichten op Poeloe Dapoer (Straat Banka) (5de
orde), Poelö Elah (noordkust Atjèh) (5de orde) en Duiveneiland (Straat Bali) (4de orde), te Pekalongan (noordkust Java)
(6de orde) en Tandjoeng Kalean (Straat Banka) (2de orde), op
Poeloe Pandan (Sumatra's Westkust) (2de orde) en Poeloe Besar
(Straat Banka) (1ste orde) — vgl. t. a. p. — zyn in den loop
van het verslagjaar gewijzigd in acetyleenflikkerlichten. Zy geven,
het eerste elke 30 seconden eene flikkering van 5 seconden,
zichtbaar tot op 17 zeemylen, de drie volgenden elke minuut
20 flikkeringen, volgens de periode 1 seconde helder en 2 seconden duister, de beide voorlaatsten elke minuut 4 flikkeringen,
volgens de periode 3 seconden helder en 12 seconden duister,
en het licht op Poeloe Besar elke 20 seconden een groep van
2 flikkeringen. De t. a. p. vermelde witte vaste lichten op Zuideiland (Poeloe Pamatate, Celebes' zuidkust) en te Tandjoeng
Piring (westervaarwater van Soerabaja) zyn respectievelijk ingericht tot een groep-bliksemlicht der 4de orde èn tot een rood
vast acetyleenlicht. Het eerste vertoont elke 10 seconden 2 zeer
korte schitteringen. Het op Poeloe Terkoelei opgerichte vaste
witte licht der 6de orde (op 28 Maart 1905 gewyzigd in een zeer
snel flikkerend licht), zoomede het kustlicht op Mandalika (Javazee), de beide lichten op de havendammen van Tandjoeng Prioek,
het roode geleidelicht op Poeloe Toendjoek, het kustlicht der
4de orde op Meinderts-droogte en het gasbaken op Groot-Lae
Lae (reede Makasser) zyn of worden van acetyleenlicht voorzien.
Het roode vaste licht der 6de orde op Oedjoeng Penimpoen
') Voor verschillende bepalingen ten aanzien van de Telegraaf zie men (Hoek Masam, Poelö Wè) is versterkt. De witte en roode vaste
Bübl. Ind. 8t. n». 6369.
Kugtrerlli lilinu . hehakeniiiK en loodswezen.

Het
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tuig Lucifer en de bebakeningsvaartuigen Pliarus en Sperwer
deden onafgebroken dienst. By den bouw van de kustlichten
op Diamantpunt en op Hoek Selatan werden het vaartuig Banda
en het voormalige gouvernementsstoomschip Havik als werkschepen gebezigd. By Gouv. Bt. 3 April 1906 n°. 11 is de commandant der zeemacht gemachtigd om het te Tandjoeng Prioek
in reserve zynde stoomschip der bebakening en kustverlichting
Cheribon in het openbaar te doen verkoopen.
De in K. V. 1905, kol. 111, vermelde kustlichten der 4de
orde op Diamantpunt (Atjèh), te Iè' Meulè (oostkust Poelö Wè)
en Merauke (Zuid-Nieuw Guinea) zijn respectievelijk op 15 April,
22 en 6 Maart 1905 ontstoken. Het eerste is een bliksemlicht
en vertoont elke 5 seconden een zeer korte witte schittering.
Het tot op 13 zeemijlen zichtbare licht te Iè' Meulè is een
acetyleen-flikkerlicht en geeft elke minuut 3 flikkeringen volgens
de periode 5 seconden helder, 15 seconden duister, terwyl het
licht te Merauke elke halve minuut 3 verduisteringen geeft en
tot op 13 zeemylen zichtbaar is. De kustlichten der 4de orde
te Tandjoeng Karang (Meulaböh,westkust van Atjèh), Bintoeang
(westkust van Sumatra) en Tandjoeng Oelar (eiland Warnar,
Aroe-eilanden) — zie t. a. p. — zyn respectievelijk op 6 en
14 Juni en 8 December 1905 ontstoken. Zy zijn zichtbaar tot
op 12 zeemylen en geven elke 30 seconden 3 verduisteringen.
Het tot op 16 zeemijlen zichtbare bliksemlicht der 5de orde op
Hoek Selatan (zuidoostkust van Borneo), dat iedere 10 seconden
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lichten op Poeloe Pisang (6de orde) en op den kop van den
zeebreker in de Eminahaven zyn respectievelijk veranderd in een
wit acetyleenftikkerlieht der 4de orde en iu een rood vast licht.
Het eerste geeft iedere minuut 5 flikkeringen volgens de periode
6 seconden helder, 6 seconden duister. Het kustlicht by' Dobo
(eiland Warnar, Aroe-eilauden) is in den aanvang van Januari
1'JOü ontstoken. De steenen toren van het kustlicht-etablissement OJI Java's 1ste punt moet, wegens ongunstigen toestand
van het metselwerk, geheel of gedeeltelyk worden afgebroken.
Het lichttoestel zal by het marine-etablissement te Soerabaja
hersteld en gewijzigd worden. Een op een 20 M. hoogen ijzeren
opstand opgericht acetyleenflikkerlicht der 3de orde is als hulplicht op 10 Februari 1906 ontstoken. Het licht geeft elke minuut
2 verduisteringen volgens de periode 4 helder, 26 duister en is
zichtbaar tot op 18 zeemylen. In Juni 1906 werd een kustlicht
op het eiland Hyoe Ketjil (Straat Singapore) ontstoken ; verder
wordt de bouw van kustlichten op Hoek Mandar , op Poeloe Kapoposang (Straat Makasser) en op den zuidoosthoek van Java
voorbereid. Het kustlicht der 6de orde te Boeleleng (Bali) krijgt
een zeer snel flikkerend acetyleenlicht.
Gaslichtboeien zyn respectievelijk op 9 April, 28 Juni, 2
Augnstus, 25 September, 12, 11 en 15 December gelegd op
het Korowelang-rif (Java's noordkust) (ter vervanging van de
roode spitse ton met bol); in het vaarwater naar de Balikpapanbaai (ter vervanging van de witte spitse ton n°. 4); in het
vaarwater naar Tandjoeng Pandan (ter vervanging van de ton
op Karang ïengah en van die aan de monding van de Tjeroetjoeprivier); voor de monding van de Kleine Kapoeas-rivier (ter
vervanging van de uiterton); in de Banjoeasin-rivier by den
oversteek naar Teloek Tebing Tinggi; in Straat Banka by de
Amalia-bank; bij den oostelijken ingang van Straat Padang
(vaarwater naar Bengkalis). De Sembilan-geul (Aroe-baai, Oostkust Sumatra) wordt sedert 21 Januari 1906 verlicht door 4
gaslichtboeien, terwyl de aldaar aanwezige lantarenboeien zijn
verlegd naar Pangkalan Soesoe in het vaarwater van het
eiland Sembilan. Een lantarenboei is geplaatst op de Deptfordklip by Banjoewangi. Op 1 April 1906 lagen 45 gaslichtboeien
en 15 lantarenboeien te water. Een gasbaken is opgericht in
de Bagoesan-rivier by hare samenkomst met de Bekapei-rivier
(Koetei-delta) en 12 April ontstoken, terwyl een drietal dergelijke
bakens in de Kleine Kapoeas-rivier geplaatst en op 13 November
in gebruik genomen zyn. De in K. V. 1905, kol. 112, vermelde
menggasfabriek te Belawan Deli is in dienst gesteld.
De bebakening is, voor zooveel noodig, aangevuld en gewyzigd.
Op 1 April 1906 lagen te water 392 tonnen, tegen 398 op denzelfden datum van 1905, welke vermindering moet toegeschreven
worden aan de vervanging van gewone tonnen door yzeren
bakens. Een 38-tal schroefpaalbakens zijn geplaatst op riffen aan
de westzyde van de golf van Boni en op die ter westkust van
Billiton, in het vaarwater naar Dobo (Aroe-eilanden), op het rif
Karangdjeroek (bij Tegal), de Arnemuiden-droogte (Java-zee), de
oostkust van Borneo en het Antoinette-rif (noordkust Celebes),
zoomede in de golf van Tomini. De schroefpaalbebakening in de
baai van Wahaai (Amboina) kwam gereed. Het aantal schroefpaalbakens, houten en yzeren bakens, zoomede gasbakens, beliep
op 1 April 19U6 respectievelyk 87, 52, 23 en 16.
Het loodslichtschip Voor de Aroe-baai is, na vervangen te zyn
door het voormalige gouvernementsstoomschip Havik, te Sabang
gedokt.
De by Gouv. Bt. 16 Sept. 1904 n°. 9 (Ind. St. n°. 366) vastgestelde regeling der bezoldiging, enz. van het personeel van
het loodswezen is gewijzigd ten aanzien van de verdeeling van
het beschikbaar gedeelte der loodsgelden voor belooning en aanmoediging van dat personeel (Ind. St. 1906 n"'. 178 en 229),
Bij Ord. van 24 Mei 1905 (Ind. St. n°. 310) is eene wijziging
gebracht in de reglementen voor het loodswezen van de oostkust
van Borneo. de Aroe-baai (Oostkust van Sumatra), Palembang en
Makasser (Celebes en onderhoorigheden), in verband met de in § 1
van dit hoofdstuk bedoelde titelwijzigingen van het personeel
voor de inspectie over, de gouvernementsmarine, de bebakening, de kustverlichting, het loodswezen en de havendepartementen.
Een nieuw reglement voor het loodswezen van Makasser is
vastgesteld by Ord. van 5 April 1906 (Ind. St. n°. 208).
Het loodsreglement voor de Djumbi-rivier is ingetrokken by
Ord. van 27 April 1906 (Ind. St. n°. 235) en de betrekking
van loods aldaar by Gouv. Bt. 27 April 1906 n°. 37 opgeheven.
Bij Gouv. Bt. 20 Aug. 1905 n". 3 (Ind. St. n°. 446) is de beHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 190G—1907.
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trekking van beheerder van den tydbal en uitkyk, tevens belast
met het toezicht op de verstrekkingen uit het steenkolendepót
der marine te Tandjoeng Prioek, opgeheven en zyn die functiè'n
opgedragen aan een der aldaar in dienst zynde loodsen, tot
welk einde voor genoemde haven nog een loods is aangesteld.
Aan loodsgelden is in de laatste drie jaren ontvangen:
Tandjoeng Prioek (Batavia)
Soerabaja (mei Grisee)
Tjilatjap
Emmahaven (Padang)
Aroe-baai en Babalan-geul
Koetei-rivier
Balikpapan-baai
Palcmhanu'
Bajoenf? Lentjir
Makasser

f

1903.
42 375
229 371
19 01»
33 430
26 811
29 056
24 978
36 493
9 596
—

f 451 127

1904.
43 712
242 063
24 312
30 217
33 325
39 985
40 349
45 824
12 024
10 057

1905.
f 49 854
283 l«ï
33 854
31 130
39 749
54 5ÏI
52 463
49 569
7 865
13 757

f 523 398

f 615 974

f

iiav<-iiiiirir!iUiiKeii. Bij Ord. van 1 Nov. 1905 (Ind. St. n°. 54)
is, met ingang van 9 Februari 1906, een nieuw politiereglement
vastgesteld voor de reeden in Nederlandsch-Indië.
Een reglement tot handhaving van orde en veiligheid op de reede
van Makasser is vastgesteld bü Ord. van 17 Febr. 1906 (Ind. St.
n°. 117).
De lyst der begrenzingen van reeden (Ind. St. 1898 n°. 240) is
aangevuld by Ind. St. 1905 n°. 622.
By Gouv. Bt. 20 Mei 1905 n°. 4 (Ind. St. n°. 308) is aan den
commandant der zeemacht de bevoegdheid verleend tot aanwyzing
van de fungeerende havenmeesters en de fungeerende ondern«iv6nin66str6rs
Het by Ord! van 14 Mei 1891 (Ind. St. n°. 131) vastgestelde
en sedert gewyzigde tarief van betaling van steigergelden voor
het gebruik van de steigers der haven van Tandjoeng Prioek
— vgl. K. V. 1891, blz. 57 — is nader aangevuld bij Ord. van
15 Febr. 1906 (Ind. St. n°. 111).
De heffing van steigergeld te Makasser (Celebes en onderhoorigheden) is gerei reldbyörd. van 17 Febr. 1906(Ind.St. n°. 116).
By Ord. van 26 Febr. 1906 (Ind. St. n<\ 143) zyn bepalingen
vastgesteld nopens het lossen en laden van petroleum en andere
licht ontvlambare oliën op de reeden en in havens van Nederlandsch-Indië, terwyl, in verband hiermede, by Gouv. Bt.
26 Febr. 1906 n". 7 (Ind. St. n°. 144) voorschriften zyn gegeven
nopens het keuren en herkeuren van petroleum met het Abel
Pensby-toestel.
iiydroKraphisriie dienHt. Het opnemingsvaartuig van Doom vervolgde de opneming ter westkust van Borneo en kwam gereed
met het in kaart brengen van die kust en van de voorliggende
eilanden, de Tambilan-, Watas- en Zuid-Natoena-eilanden en
het zuidelyk gedeelte der Noord-Natoena-eilanden. Naar verschillende op en naby dit terrein, zoomede in den noordelyken
toegang naar de Gaspar-straten, gelegen gevaren werd een onderzoek ingesteld. In October maakte het vaartuig een reis naar
Tandjoeng Prioek en ververschte te Kuching (Serawak), in
Britsch-Noord-Borneo en te Pontianak. De gezondheidstoestand
was over het algemeen goed. Het opnemingsvaartuig HM Gogli
zette de werkzaamheden voort in de Kleine Soenda-eilanden en
kwam gereed met Straat Bali, de noord-, oost- en zuidoostkust
van Bali — met uitzondering van de kust van het landschap
Tabanan —, de zuidkust van Lombok, Straat Linta en de noordwestkust van Flores. Vooral het opnemen van de zuidkusten
ondervond veel vertraging, daar men, tengevolge van het ongunstige weder, meermalen verplicht was om het terrein te verlaten.
Het vaartuig deed eenige reizen naar Banjoewangi en Makasser
en bracht in November een bezoek aan Soerabaja voor het ondergaan van herstellingen. De gezondheidstoestand was bevredigend.
Het tijdelijke opnemingsvaartuig Bali vervolgde de opneming
in de golf van Tomini, meer speciaal in het westelijk en zuidelijk
gedeelte en bezuiden de Togian-eilanden. In Februari 1905
werd een van de gebruikelijke reizen naar Gorontalo tot Kema
uitgestrekt en in Juli werden troepen overgevoerd naar Poso;
op 10 November vertrok het schip voor de herstelling van de
ketels naar Soerabaja. De gezondheidstoestand was aanvankelijk
gunstig, daarna minder bevredigend. Het op 2 Januari 1006 in
dienst gestelde opnemingsvaartuig Lombok begon de opneming
der zuidkust van Borneo van den mond der Barito-rivier af,
welke werkzaamheden gereed kwamen tot den mond der Kleine
Dajak-rivier.
5.
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Door verschillende oorlogsschepen en bodems der gouvernenientsmarine werden bijdragen geleverd tot verbetering van
de bestaande kaarten en tot vermeerdering van de kennis van
den Oost-Indischen Archipel. De verkoop van zeekaarten en
gidsen bracht respectievelijk in Indiè' en in Nederland o p : in
1905 f 4625 en f 7415, en in 1904 f 4207 ra f 1080.
O m t r e n t ' d e in het belang der Indische hydrographie hier te

Oostkust Sumatra, Singapore tot Straat B a n k a ; n°. 104, Oostkust Sumatra, Straat Banka tot Noordwachter; n°. 121, zuidelijk
gedeelte van Straat Makasser; n°. 142, Oostkust Celebes, zuidblad: w". 165, Westkust Sumatra, vaarwaters naar P a d a n g ;
2°. ter vervanging van de bestaande k a a r t e n : n". 64, Reede
Tandjoeng P a n d a n ; n" s . 120 en 121, Straat Makasser, blad I en
I I ; n ' . 131, Oostkust Borneo, Batoe Tinagat tot T a r a k a n ;

In het tijdvak 1 Mei 1905 tot 1 Mei 1900 zijn uitgegeven:

Twee lithographieën; n°. 112, Eilanden en vaarwaters beoosten
J a v a , blad I I , en n°. 116, Kleine Soenda-eilanden en a a n g r e n zende vaarwaters, blad I V , zijn volgens nieuwe gegevens bijg<werkt door het aanbrengen van groote correctiën. Vier schetskaarten : nu>. 52 t/m 55 zagen het licht en eenige niet in den
handel verkrijgbare a\itographieën van minder belangrijke o p nemingen werden naar het depot van het departement der m a r i n e
te Batavia verzonden. Op de 10445 door de afdeeling verstrekte
kaarten werden , gedeeltelijk op de kopergravures, gedeeltelijk
op de kaarten zelve, de noodige correctiën aangebracht. U i t g e geven zyn verder een herdruk van het 2de deel van den
„ Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel", terwijl h e t
4de deel van dien gids ter perse is.
De aanstaande commandant van een der opnemingsvaartuigen
is in het afgeloopen jaar te Utrecht geoefend in het verrichten
van astronomische plaatsbepalingen m e t het universaal-instrument.

lande verrichte werkzaamheden valt het volgende mede te deelen.
1°.

de volgende 17 kaarten:

ft. naar nieuwe gegevens: n°. 58, Oostkust Borneo, Beraurifier tot eiland T a r a k a n : n°. 5 9 , Oostkust Borneo, eiland
Tarakan tot de Nederlandsch-Engelsche g r e n s ; n°. 120, Noordelyk
gedeelte van Straat Makasser; n°. 131, Oostkust Celebes, monden
der Tjenrana-rivier; n°. 132, Oostkust Borneo, Berau-rivier tot
de Nederlandsch-Engelsche g r e n s ; n°. 200, Vaarwaters en ankerplaatsen naby de Kleine Soenda-eilanden, blad I ; Zuidkust J a v a
en Straat Bali, zoomede een Verbeterblad voor plannen op verschillende Nederlandsche k a a r t e n ;
b. naar gedeeltelijk nieuwe g e g e v e n s : n ° 54, Zuidoostkust
Celebes, noordblad; n°. 5 5 , Zuidoostkust Celebes, zuidblad;
n°. 64, W e s t k u s t Billiton, vaarwaters naar Tandjoeng P a n d a n ;
n°. 1 0 1 , Oostkust Sumatra, D i a m a n t p u u t tot Asahan-rivier;
n°. 102, Oostkust Sumatra, Asahan-rivier tot Singapore; n n . 103,

$ 6.

n°. 142, Oostkust Oelebee, blad II.

VERRICHTINGEN D E R ZEEMACHT.

H e t Nederlandseh eskader, dat te Tandjoeng Prioek gestationneerd w a s , bestond aanvankelijk uit de pantserdekschepen
Utrecht, Gelderland, Noordbrabanl, Holland en Zeeland en de p a n t serschepen Koningin Regentes, de Ruytcr en Hertog Hendrik, aan
welke scheepsmacht 3 torpedobooten waren toegevoegd. De
schepen deden kruistochten in Straat Soenda en aangrenzende
vaarwaters of' gingen beurtelings naar Cheribon voor het houden
van schietoefeningen. I n April en Mei bekruiste het eskader de
Poeloe Toedjoeh-groep (Riouw en onderhoorigheden), in verband
met de nadering van de Russische vloot. Den 17den J u n i vertrokken de Utrecht, de Gelderland en de Noordbralmnt naar Nederland (vgl. § 2 ) , onder bevel van den tot dusver als eskadercommandant gefungeerd hebbenden schout-bij-nacht J. G. SNETHLAGE (sedert tot commandant der zeemacht en chef van het
departement der marine benoemd), die als zoodanig vervangen
werd door den kapitein-ter-zee A. H. HOEKWATER, met het p a n t serschip Hertog Hendrik als vlaggeschip.
Den 15den J u n i stoomden de Holland, de de Rui/ter en de
Zeeland naar de wateren van Celebes, ten einde den resident
ter beschikking te vergezellen op zijne zending tot overbrenging
van de eischen van het Gouvernement aan de weerspannige
radja's van Boni en Loewoe (zie daaromtrent uitvoeriger hoofdstuk C, § 14). Met het oog op het te verwachten militair optreden tegen die landschappen, vertrok de eskader-commandant
met de Hertog Hendrik den 24sten naar de Golf van B o n i , waar
het schip den 28sten op een rif vastliep. D a a r de onmiddellijk
genomen maatregelen om het af te brengen niet mochten baten,
werd aan het passeerende gouvernementsstoomschip Zwaan de
opdracht gegeven om h u l p te vragen aan de ter reede van
Badjowa (Boni) vertoevende oorlogsschepen, waarop in den avond
van denzelfden dag de Zeeland bij het vlaggeschip ankerde. Daar
by eene hernieuwde poging om de Hertog Hendrik af te sleepen,
de bolders op de Zeeland gebroken w a r e n , g i n g die bodem de
de Rnyter, die den 24sten van Badjowa naar Palopo (Loewoe)
gestoomd wn-. aldaar vervangen. Eerst den 5den J u l i gelukte
het aan de vereenigde pogingen van de de Rnyter, de inmiddels
bij de plaats des onheils aangekomen Koningin Regentes en het
stoomschip Japara van de Koninklyke Paketvaartmaatschappy ,
de Hertog Hendrik weder vlot te krijgen. H e t vlaggeschip had
geen schade van eenig belang beloopen en vertrok den 7den
j u l i naar Makasser.
N a d a t zoowel,van Boni als van Loewoe onbevredigende a n t woorden ontvangen waren (respectievelijk op 29 J u n i en 1 Juli)
e n die landschappen dientengevolge voor den in- en uitvoer ge-

sloten waren, werd de Zeeland den 4den J u l i voor de Tjenranarivier gestationneerd, waar die bodem zich voorloopig bezighield
met peilschaalwaarnemingen en het opnemen van de mondingen
der rivier. De Holland was reeds den lsten Juli naar Soerabaja
vertrokken, om vervolgens te Tandjoeng Prioek gestationneerd
te worden. N a het afsleepen van de Hertog Hendrik, g i n g de
Koningin Regentes naar Badjowa en de de Rnyter naar Sindjai,
ter afsluiting van de Bonische kust. By het opbrengen van een
tweetal prauwen geraakte eene sloep van de Koningin Regentes
in een vuurgevecht, by welke gelegenheid aan onze zijde 1 officier
(de luitenant-ter-zee 2de klasse H. TEDNISSEN) en 1 matroos
sneuvelden.
N a d a t inmiddels definitief tot het gewapend optreden tegen
Boni en Loewoe besloten was, k w a m de Hertog Hendrik den
13den J u l i van Makasser te Badjowa aan, waar, zooals hiervóór
reeds is gezegd, de Koningin Regentes reeds aanwezig was. I n
den loop van de beide volgende dagen ankerden aldaar ook de
overige voor de expeditie aangewezen bodems, namelyk de oorlogsschepen de Rui/ter, Zeeland, Serdang en Borneo, het recherchevaartuig
Brak, het gouvernementsstoomschip Kwartel en het politie- en
communicatievaartuig Tjantik II, zoomede het
flottieljevaartuig
Assahan (zie lager). Den l8den d. a. v. kwam de van de Koninklijke
Paketvaartmaatscnappij gehuurde transportvloot met den bevelhebber en zijn staf aan, waarop den 19den het ultimatum aan
den radja van Boni afgegeven werd. Op dienzelfden dag werden
door de Borneo en de Assahan verschillende verkenningen gedaau en
w e r d , als gevolg daarvan, voor eene eventueele landing de noordkust van het eiland Patiro aangewezen, terwyl bepaald werd,
dat, tijdens de landing, door de aanwezige oorlogsschepen eene
beschieting van de versterkingen op de kust naby Badjowa zou
plaats hebben, gevolgd door een schijnaanval tegen den wal m e t
gewapend* sloepen. H e t eskader, bestemd om de l a n d i n g t e
Patiro te dekken, bestond uit de Hertog Hendrik, de Zeeland en
de Borneo. Onmiddellijk n a de aankomst van die schepen werd
voor de landing alles in gereedheid gebracht, zoodat, toen door
de Koningin Regentes van Badjowa geseind was, dat het antwoord
op h e t ultimatum onbevredigend was, daartoe onmiddellijk kon
worden overgegaan ; te zelfder tijd kweten de ter reede Badjowa
achtergebleven schepen zich van de h u n opgedragen taak. N a d a t
de l a n d i n g by Patiro vlug en zonder tegenstand te ondervinden
had plaats gehad, werd door de gewapende sloepen de ondoorwaadbare Soengei Patiro, die by den opmarsen naar Badjowa
moest worden overgetrokken, verkend, en de plaats uitgezocht,
waar den volgenden morgen een b r u g kon worden geslagen.
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Nu den opmarsch van de troepen vertrokken de Hertog Hendrik, de Serdang en de Brak respectievelijk naar de monding d n
de Zeeland en de Assalian naar Badjowa, terwijl de Koningin Tjenrana-rivier, Makasser en Badjowa.
Den 27sten October werd de seheepsmacht in de wateren van
Regentes van die plaats werd opgeroepen, om ter reede Patiro
te verblijven, totdat het bericht van de aankomst der colonne Zuid-Celebes ontbonden. De Zeeland, zooinede de flotticl,j<*\':i:irte Bad.jowa ontvangen zou rijn. K o r t nadat de schepen'ter reede tuigen Borneo, Serdang en Assahan, Meren voorloopig aldaar
Bad.jowa geankerd waren, werd gemeld, dat de bij Patiro ge- vertoeven, de eerste om eene geregelde communicatie op de
lande troepen, wegens de zware terreinhinderiiissen en het gebrek Tjenrana-rivier te verzekeren. Op 22 November vertrok de
aan drinkwater, genoodzaakt waren terug te keeren, waarop de Zeeland naar Soerabaja. ten einde de ketels voor liet stoken
schepen weder naar Patiro verstoomden en bij den overgang met Ombilin-kolen te doen inrichten. De //«Huml ondernam in
van de rivier behulpzaam waren. De troepen betrokken een bivak Januari 1900 de n-is naar Nederland; terwijl het op 29 Januari
op het eiland Patiro en werden, naar gelang de inmiddels weder van daar aangekomen pantterdeksclup Koningin Wilhetmini der
gehuurde transportschepen aankwamen, geëmbarkeerd, waarna Nederlanden op 1 Februari d. a. v. aan het Nederlandseli eskader
koers gezet werd naar Bad.jowa, waar den 27sten Juli de geheele werd toegevoegd. In die maand deed het eskader een oefeningsvloot vereenigd was. Daar eene inmiddels plaats gehad hebbende tocht naar Kiouw en bleef daarna tot het einde Tan den verslagverkenning van de kuststreek van Bad.jowa tot Tippoelloewe, de tijd te Emmahaven.
kampong Bena als de geschiktste landingsplaats had doen kennen,
H e t in den aanvang van April 1905 te Makasser gestationueerde
werd den volgenden dag, onder bescherming van het vuur van flottieljevaartuig
Borneo deed gedurende die maand eenige malen
de oorlogsschepen en van de gewapende sloepen, tot de l a n d i n g dienst bij het troepenvervoer naar Pare Pare in Sidenreng (zie
overgegaan. Niettegenstaande het vijandelijke vuur, dat in hevig- hoofdst. 0, § 14). Op 13 Mei vertrok het vaartuig naar Ambou,
heid toenam naarmate de in voorbeeldige orde roeiende sloepen met het oog op de handhaving van onze neutraliteit tijdens den
dichter den wal naderden, werd de landing volbracht en spoedig Rusissch-Japanschen oorlog. I n J u l i nam de Borneo deel aan
daarop de geheele vijandelijke stelling genomen.
de expeditie tegen het landschap Boni, en was voorts in ZuidDe gewapende sloepen van den linkervleugel trachtten, tijdens Celebes belast met de afsluiting van het kustgebied en het
de landing, het vuur uit de zuidelijk gelegen versterkingen tot • onderhouden van communicatie met de ageerende troepen der
zwijgen te brengen en den opmarsch van vijandelijke troepen landmacht in die streek. In het begin van November vertrok
van die zijde tegen te gaan, waarin zij, in vereeniging met de het vaartuig naar Wotoe (Loewoe), naar aanleiding van ontvangen
Serdang, volkomen slaagden. Die van den rechtervleugel sloten berichten, dat eene daar vertoevende militaire colonne gebrek
zich aan bij de sloepen van de Assahan en de Borneo, welke had aan vivres en munitie (zie hoofdst. C, kol. 53). De colonne
eene tevoren bepaalde stelling op de rechterflank hadden in- werd vervolgens naar Palopo overgebracht. Den 30sten December
genomen en het oprukken van vijanden uit Tippoelloewe en werd het schip te Soerabaja buiten dienst gesteld, om tot opandere kampongs benoorden Bena door h u n vuur beletten. Bij nemingsvaartuig te worden verbouwd.
deze verrichtingen bekwam de marine een achttal gewonden.
De Serdang was gestationneerd in de residentie Riouw en
Sedert bepaalde zich de taak der marine in hoofdzaak tot het onderhoorigheden ter bekruising van den Poeloe Toedjoehonderhouden van de communicatie met den wal, terwijl eene archipel, en bezocht in ' t begin van Mei ook de Tambelan-groep,
marine-landingsdivisie voor enkele dagen het strandbivak te Bad- in verband met den doortocht van het Russische aanvullingsjowa bezette, tijdens de troepen naar W a t a m p o n e en Pasempa eskader. Na door het flottieljevaartuig Sihoga vervangen te zijn,
oprukten. I n den aanvang van A u g u s t u s vertrokken de de, Ruylcr vertrok de Serdang in Mei naar Singapore en van daar, via
naar Makasser. tot aanvulling van den kolenvoorraad, de Riouw, naar Tand.joeng Prioek, welke plaats op 13 J u n i weder
Borneo naar Palopo (Loewoe) en de Serdang naar het zuidelijk verlaten werd, om het voor de Boni-expeditie bestemde vivreskustgedeelte, ten einde den in- en uitvoer aldaar te beletten. schip Bromo naar Soerabaja te sleepen. Den 20sten J u n i d. a. v.
De Zeeland werd opnieuw belast met de opneming van de zette het vaartuig koers naar Makasser, met het oog op de
m o n d i n g der Tjenrana-rivier, in verband met het voornemen krijgsverrichtingen in Zuid-Celebes, Tusschentyds verleende de
om, zoodra het hoofdkwartier van de landmacht te Pampanoea Serdang hulp bij de stranding van het pantserschip Hertog Hendrik.
gevestigd zou zijn, de geheele opvoer van vivres en materialen In November werd het vaartuig tijdelijk aangewezen voor de
langs die rivier te doen plaats hebben. Te dien einde werd door blokkade van Badoeng (Bali). Medio J a n u a r i 1906 vertrok de
eene gewapende sloepenflottielje, bestaande uit sloepen van de Serdang wederom naar de wateren van Zuid-Celebes, waar het
Zeeland, de Bornco en de Brak, onder bevel van den commandant schip tot aan het einde van den verslagtijd bleef.
van de Borneo, op 14 Augustus eene verkenning gemaakt, welke
De Assahan was tot 16 April 1905 te Makasser gestationneerd,
ten doel had de aan de monding der rivier zichtbare verin
verband met de h a n d h a v i n g van onze neutraliteit tijdens
sperringen en, zoo noodig, ook de versterkingen op te ruimen.
Tegen het einde van Augustus deden de Borneo, de Serdang en den Russisch-Japanschen oorlog. In l u n i nam die bodem een
de Brak blokkadediensten langs de geheele kust, terwijl van zeer werkzaam aandeel aan de krijgsverrichtingen in den omtrek
die gelegenheid gebruik gemaakt werd om de plaats van eenige van P a r e Pare. Tijdens het verblijf aldaar werd de landingsniet op de k a a r t voorkomende gevaren te bepalen. Den 25sten divisie nu en dan gedebarkeerd tot het bezetten van het bivak.
dier maand werd de maritieme basis van de reede van Badjowa Na een kort verblijf te Makasser keerde de Assahan weder te
P a r e P a r e t e r u g , ten einde de veiligheid van de bezetting dier
n a a r de monding der Tjenrana verlegd.
plaats op meer afdoende wijze te waarborgen. In J u l i maakte
Den 9den September werden de troepen ingescheept voor de de Assahan deel uit van het landingseskader by Patiro in Boni
voorgenomen actie tegen het landschap Loewoe. Te zelfder tijd (zie hiervóór). Den 27sten J u l i zette het schip koers naar
vertrok ook de Hertog Hendrik naar Palopo, waar reeds ter reede Badjowa en ankerde by B e n a , waar het den volgenden dag bij
lagen de de Rnyter, de Borneo, de Serdang en de Brak, Den daarop de landing der troepen h u l p verleende. N a een kortstondig
volgenden d a g werd het ultimatum te Palopo afgegeven en af- verblijf te Makasser, vertrok het schip den U d e n A u g u s t u s
wyzend beantwoord, terwijl inmiddels eenige verkenningen langs weder naar de wateren van Zuid-Celebes en bleef aldaar tot aan
de kust werden gemaakt, als gevolg waarvan het niet versterkte het einde des jaars voor verschillende diensten beschikbaar. O. a.
strand bij de kampong Belondai als het geschiktste p u n t voor bracht het in het begin van October een bezoek aan de landde landing werd aangewezen. Aan die landing (11 September) schappen Mndjene en T a p a l a n g ( M a n d h a r ) , waar door het
werd deelgenomen door de landingsdivisiën van de Hertog Hendrik bestuur met goed gevolg pogingen in 't werk gesteld werden
en de de Ruyter, terwijl eene flottielje gewapende sloepen, onder om een eind te maken aan de onder de leden van het landsbevel van den commandant van de Borneo, tot dekking van bestuur heerschende oneenigheden, en den 23sten van die maand
de troepen aanwezig was. Terwijl de Serdang de versterkingen vertrok het vaartuig naar Galesong, met eene colonne der
by Pandjaloë onder vuur nam en ten slotte door zijne g e - l a n d m a c h t , die in opdracht had te trachten den uitgeweken
wapende sloepen een schijnaanval op die kampong deed uit- radja ven Goa in handen te krijgen, hetgeen evenwel niet gelukte.
voeren, waarbij zij wel hevig werden beschoten doch geen verliezen I n het laatst van November bracht de Assahan den radja van
leden, werd de landing bij Belondai volbracht en vervolgens naar Boni gevankelijk naar Makasser over. In December verleende
Palopo opgerukt. By de schermutselingen, die hierbij plaats het vaartuig hulp by het vervoer van troepen naar Balanipa,
vonden, kregen de landingsdivisiën een viertal gewonden, onder waar een zekere I Sandjati zich .als maradia trachtte op te werpen,
wie de sedert aan de bekomen wonden overleden luitenant-ter- waarna de bodem den 30sten December buiten dienst gesteld
zee der 1ste klasse J . A. VAN ZIDBLHOPF. Den 12den Sep- werd.
tember keerden de landingsdivisiën naar boord terug en in den
De Siboga werd in den a a n v a n g van Mei belast met de beloop van de drie volgende dagen vertrokken de Hertog Hendrik, kruising van den Poeloe Toedjoeh-archipel (Riouw en onder-
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boorigbeden), in verband met da handhaving van ouze neutraliteit
tijdens den Hiissisch-Japanschen oorlog. Op 25 Juli werd het schip
tijdelijk aan de sclii-cpsniaclit in de wateren van Zuid-Oelebes
toegevoegd en in het begin van September werd het naar
Tftndjoeng Prioek gedirigeerd. Den 25steu Oetober vertrok de
Siboga wederom naar Zuid-Celebes, waar o. m., ook in vereeniging
met het flottieljevaartuitf Nertlamj (zie hiervóór), hulp werd verleend bij de excursiën van de ageerende troepen der landmacht.
Einde Maart was het vaartuig te Soerabaja om te dokken en
herstellingen te ondergaan.
De Mataram was medio Augustus gestationneerd ter zuidkust
van Bali, tot afsluiting van het landschap Badoeng. Na te
Soerabaja te hebben gedokt, vertrok het schip op 13 Oetober
van daar met eene geheime bestemming, in verband met defensieuungelegenhedeu. Op 11 December zette de Mataram, via Soerahaja, koers naar Makasser en nam vervolgens deel aan de
kriigsverrichtingen in Zuid-Celebes. Medio Januari 1906 hervatte
de Mataram den bewakingsdienst ter zuidkust van Bali, waar
het vaartuig, behoudens eene korte afwezigheid om te Soerabaja
te dokken , tot het einde van den verslagtijd bleef.
De Sumbawa was tot einde Juli gestationneerd te Emmahaven,
tot handhaving van de neutraliteit tijdens den oorlog tusschen
Rusland en Japan. Na te Soerabaja herstellingen te hebben
ondergaan , nam het schip deel aan de blokkade van het landschap Badoeng (Bali) en werd tevens belast met de heffing der
uitvoerrechten in die streek. Begin December werd het vaartuig
te Soerabaja buiten dienst gesteld en vervangen door de Koetei,
welke bodem op 15 December naar het blokkadegebied van
Badoeng vertrok en aldaar, behoudens enkele dagen verblijf te
Banjoewangi (Besoeki). tot het einde van den verslagtyd bleef.
De Flores was bij den aanvang van den verslagtijd in de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo gestationneerd. In April
1905 maakte het schip een tocht naar Pasir, met het oog op de
heerschende onrust in dat landschap (vgl. hoofdst. C, § 13), tyj
welke gelegenheid ook Kota Baroe werd aangedaan. In Mei en
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Juni was de Flores te Bandjermasin tot handhaving van onze
j neutraliteit gedurende den Russisch-Japanschen oorlog. Voorts
maakte het vaartuig eene reis naar Berau, Boelongan en de
Lucia-baai, tot tegengang van den smokkelhandel tusschen
Britsch- «n Nederlandsch-Borneo. In verband met den toestand
j in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, waren detache| menten van de Flores geplaatst aan boord van de op de boveni rivieren gestationneerde • politie- en communicatievaartuigen
Selatan en Otto, In Juli bracht de Flores het als kolendepótschip
ingericht stoomschip Bantla naar Boni over. Op 9 Augustus
vertrok het vaartuig weder naar Bandjermasin, ten geleide van
het politie- en communicatievaartuig Voorwaarts. Wegens opheffing van het station Bandjermasin, vertrok de Flores — waarop
de op de stoomschepen Selatan en Otto geplaatste detachementen
weder waren teruggekeerd —, met de in onze handen gevallen
leden der Pegoestian- en Soerapati-familiën aan boord, op
23 Augustus naar Tandjoeng Prioek. Den 26sten d. a. v. maakte
het vaartuig eene reis naar Tjilatjap tot beproeving van seintoestellen voor communicatie van schepen met den vasten wal.
In het begin van Oetober kweet de Flores zich van eene opdracht
tot opneming en profielbepaling van de Siak-rivier, waarna het
schip naar Öelèë Lheuë vertrok, in hoofdzaak voor de hydrographische opneming van de straten en passages tusschen de
eilanden benoorden Sumatra.
De Ceram was, in verband met de handhaving van onze neutraliteit gedurende den Russisch-Japanschen oorlog, te Sabang
gestationneerd en vertrok 1 Augustus naar Soerabaja. Gedurende
het verbluf te Sabang werd tweemaal politiehulp verleend aan
vreemde koopvaardijschepen. Van Soerabaja zette het vaartuig
koers naar Badoeng (Bali) en bleef aldaar tot uit. December
gestationneerd, op welk tijdstip de Ceram buiten dienst gesteld
werd.
De Nias, die in den aanvang van den verslagtijd te Riouw
vertoefde, vertrok 5 April naar Soerabaja, waar het vaartuig
den 12den d. a. v. buiten dienst gesteld werd.
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F.
RECHTSWEZEN.
§ I.

RECHTERLIJKE MACHT.

De b\j K.B. 14 Jan. 1901 n°. 41 (Ind. St. n°. 126) vastgestelde
bepalingen omtrent de indeeling en de werkzaamheden van hetHooggerechtshof en van de raden van justitie op Juva zyn by
het op 1 Januari 1906 in werking getreden K. B. 19 Juli 1905
n°. 42 in dier voege gewyzigd, dat eerstgemeld college met één
kamer verminderd en mitsdien tot twee kamers teruggebracht
is, en zulks in verband met eene inkrimping der formatie van
het Hof met een vice-president en een substituut-griffier (zie
Ind. St. 1905 n - . 470 en 580) '). Ter voldoening aan art. I I I ,
4de lid, van K. B. 31 Oct. 1904 n°. 35 (Ind. St. 1905 n°. 37),
is bü. Gouv. Bt. 19 Febr. 1906 n°. 32 (Jav. Ct. n°. 18) eene
ranglijst van de gegradueerde rechterlijke ambtenaren vastgesteld.
Bü Gouv. Bt. 15 Sept. 1905 n°. 31 (Ind. St. n°. 478) 2 ) is eene
algeméene aanwyzing gedaan van de inlandsche landsdienaren,
die krachtens hun ambt zitting hebben in de landraden op Java
en Madóera, met uitzondering van de Vorstenlandeu.
In het belang van eene gelijkmatigere verdeeling van werkzaamheden tusschen den landraad te Djombang en dien te Modjokerto (Soerabaja) is te Modjoagoeng een landraad en een
residentiegerecht gevestigd, eerstgenoemd college onder presidium
van den landraadvoorzitter te Modjokerto (Ind. St. 1905 n o s . 282
en 283).
Met het oog op de opheffing van de onderafdeeling Omme-

landen van Padang (res. Padangsche Benedenlanden), is de
landraad te Loeboekbegaloeng ingetrokken en daarentegen de
rapat te Priaman tot een landraad — onder den rechtsgeleerden
voorzitter van den landraad te Padang — verheven. Eenige
daarmede verband houdende voorzieningen zijn getroffen by- Ord.
van 28 Dec. 1905 (Ind. St. n°. 628) en Gouv. Bt. 28 Dec. 1905
n°. 24 (Ind. St. n°. 629).
Door de gewijzigde administratieve indeeling van het gouvernement CelebeS en onderhoorigheden (Ind. St. 1905 n°. 321),
kwamen de landraad en het residentiegerecht te Segeri te vervallen (Ind. St. 1905 n°. 323). Voor eenige daaruit voortgevloeide
maatregelen zie men Ind. St. 1905 n™. 324, 325 en 326.
Daar het openbaar ministerie bü de raden van justitie te
Padang en Makasser geen bemoeienis meer heeft met de behaudeling van misdrijfzaken in revisie en van zoogenaamde examinatie-zaken (vgl. de rubrieken „Rechtswezen in de buitenbezittingen" onder 8 2 en „Reglement op de strafvordering" onder
§ 4), is de betrekking van substituut-officier van justitie bü die
rechtscolleges opgeheven (Ind. St. 1906 n°. 97). Voor verdere
gedeeltelüke voorzieningen met betrekking tot het personeel by'
de Europeesche en inlandsche rechtbanken zij verwezen naar
Ind. St. 1905 n°*. 245, 284, 329, 384, 451 en 463 en 1906 n<>«. 55,
57, 58, 65, 68, 69, 227 en 228.

§ 2. RECHTSWEZEN IN HET ALGEMEEN.
Wijzigingen van liet reglement op de reehterlijke organisatie.

In

verband met de onder § 1 vermelde inkrimping der formatie
van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, is dit reglement
gewyzigd by het reeds aangehaald K. B. 19 Juli 1905 n°. 42
(Ind. St. n°. 470).
Voorts onderging het reglement nog eene wyziging van ondergeschikten aard bü K. B. 5 Aug. 1905 n°. 63 (Ind. St. n°. 495),
terwül het verder bü K. B. 8 Dec. 1905 n°. 34 (Ind. St. 1906
n". 92) in dier voege is aangevuld, dat de landraden , onder
bepaalde omstandigheden, buiten de plaats hunner vestiging
kunnen vergaderen.
Reehtswezen

In <le Yoi-Htenlnnden.

D e Voorzieningen m e t t n -

trekking tot het personeel en verdere maatregelen in verband
met de reorganisatie van het rechtswezen in de Vorstenlanden
(Ind. St. 1903 n°. 10, zooals het sedert is gewijzigd) onderging
eene nadere wijziging bij Gouv. Bt. 19 April 1905 n°. 27 (Ind.
261).
St.
Reehtwwezrn

In de

biiitenhezittingen.

De

reglementen

tot

regeling van het rechtswezen in de gouvernementen Sumatra's
Westkust en Celebes en onderhoorigheden zyn bij Ord. van 4
') De in 1901 vastgestelde on sedert gewijzigde regeling van de verdeeling
der werkzaamheden bü die rechtscolleges — vgl. K. V. 1905, kol. 117 —
i s , met het oog op een en ander, nader gewijzigd bü Gouv. Bt. 25 Nov.
1905 n°. 29 (B||bl. Ind. St. n°. 6388).
>) Sedert gewijzigd en aangevuld t>[j Ind. St. 1905 n°. 581 en 1906
nos. 47 , 141 , 226, 246, 277 en 310.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

Aug. 1905 (Ind. St. n". 411), ten aanzien van de voorschriften
op de procedure in revisie voor de raden van justitie te Padang
en Makasser , in overeenstemming gebracht met de gelijksoortige
voor Java geldende bepalingen. Voorts zijn die reglementen,
met gebruikmaking van de bij K. B. 20 Oct. 1905 n°. 64 (Ind.
St. n . 615) verleende machtiging, nog gewijzigd in denzelfden
zin als het reglement op de strafvordering (zie onder § 4 ) ,
terwijl, in verband hiermede, verandering is gebracht in de
reglementen voor de overige onder de raden van justitie te Padang
en Makasser ressorteerende gewesten (Atjèh en onderhoorigheden,
Timor en onderhoorigheden, Menado, Amboina en Ternate en
onderhoorigheden) (Ind. St. 1906 n". 96). Het Sumatra-reglement
is verder nog gewüzigd bij Ord. van 28 Dec. 1905 (Ind. St.
n°. 626), met het oog op de reeds onder § 1 vermelde opheffing
van den landraad te Loeboekbegaloeng. De in Ind. St. 1^-91
n°. 239 opgenomen bepalingen tot uitvoering van eenige voorschriften van dat reglement zijn by die gelegenheid herzien
en opnieuw afgekondigd (Ind. St. 1905 n°. 627). Met gebruikmaking van de bü K. B. 22 Sept. 1899 n°. 14 (Ind. St. 1900
n°. 324) verleende machtiging, is bü Ord. van 16 Dec. 1905
(Ind. St. n°. 603) het Celebes-reglement, met betrekking tot de
appellabiliteit van vonnissen van den raad van justitie te Makasser,
in overeenstemming gebracht met dergelüke voor Padang gegeven voorschriften?.
In verband met de vervanging van een tweetal assistentresidenten in de residentie Benkoelen door controleurs, is het
reglement tot regeling van het rechtswezen in dat gewest gewüzigd bü Ord. van 18 Juli 1905 (Ind. St. n°. 390).
Het reglement op het rechtswezen in de Zuider- en Ooster5.

Ned.-Indië.
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afdeeling van Bomeo is, in verband met de opheffing vanden

ter Oostkust van Sumatra zijn, in verband met de opdracht
iandraad te Moeara 'l'c-we en de vestiging van, een nieuwen van het bestuur der onderafdeeling Tamiang aan een officierlandraad te Marabahan , zoomede niet liet oog op eene wijziging civiel gezaghebber, gewijzigd bij Ord. van 10 Juli 1905 (Ind.
in de bestuursorganisatie van dat gewest, herzien bij Ord. van St. n°. 380).
16 Deo. 1905 (Ind. St. n". 606}. Benige daardoor ooodig geDe onderwerping van de Gajö- en Alas-landen (Atjèh) verworden voorzieningen
zijn getroffen bij Ord. van 16 Üec. 11)05 eischte eene wijziging van de in Ind. St. 1881 n u . 81 opgenomen
u
(Ind. St. n . 607) en bij Gouv. Bt. 16 Dee. 1905 n°. 36 (Ind. bepalingen tot uitbreiding van het rechtsgebied van den raad
St. n°. 608).
van justitie te Padang over het ügouvernement Atjèh en onderTen einde de bevoegdheid van enkele magistraten in de resi- hoorigheden (zie Ind. St. 1905 n . 429). Voorts zijn bij Ordn. van
dentie Amboina in burgerlijke zaken uit te breiden en eene 12 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 430) en 10 April 1906 (Ind. St. n°. 217)
voorziening te treffen met betrekking tot de gevallen, waarin enkele wijzigingen van ondergeschikten aard gebracht in de bij
vorderingen mondeling bij den competenten rechter kunnen Ind. St. 1904 n°». 471 , 472 en 473 afgekondigde ordonnantiën
worden aangebracht, is het reglement op het rechtswezen in tot regeling van het rechtswezen in voormeld gouvernement (vgl.
dat gewest gewijzigd bij Ord. van 30 Jan. 1906 (Ind. St. n°. 79). K. V. 1905, kol. 118).
Eene voorloopige regeling van het rechtswezen in de assistentEen reglement op het rechtswezen in de nieuwe residentie
residentie Zuid-Nieuw-Guinea is getroffen by Ord. van 10 Mei Djambi is vastgesteld bij Ord. van 8 Juli 1906 (Ind. St. n°. 320).
1906 (Ind. St. n°. 248), in verband waarmede dat gewest ge- Bij Ordn. van denzelfden datum zijn regelingen getroffen met
bracht is onder het rechtsgebied van den raad van justitie te betrekking tot de uitoefening van de magistratuur in genoemd
Makasser (Ind. St. 1906 n°. 249).
gewest (Ind. St. 1906 n°. 322) en ten aanzien van de uitoefening
De bepalingen omtrent de rijksraden in Menado (Ind. St. der rechtspleging onder de inheemsche bevolking buiten de
1882 n°. 28) zijn , wat aangaat de verwijzing naar de terecht- hoofdplaats (Ind. St. 1906 n°. 321).
zitting, bij Ord. van 16 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 439) in overBij Gouv. Bt. 5 Oct. 1905 u°. 36 (Ind. St. n°. 499) is aan de
eenstemming gebracht met het reglement tot regeling van het hoofden van de departementen van algemeen bestuur machtirechtswezen in dat gewest.
ging verleend om c. q., binnen het rechtsgebied der raden van
In het belang van eene eenvoudigere rechtspleging en eene justitie op de buitenbezittingen, den lande aankomende gelden
betere rechtsbedeeling in de residentie Ternate, is het reglement in rechten te doen invorderen.
op het rechtswezen in dat gewest herzien bij Ord. van 19 Aug.
1905 (Ind. St. n°. 444). Het reglement betreffende de samenHerhtMpcr»oonli|khrid van vereenigiiigeii. I n 1905 zijn i n Itldh',
stelling en de rechtsmacht van den ryksraad te Ternate en de op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n". 2 (Ind. St. n°. 64),
bij die rechtbank , zoo in burgerlijke als in strafzaken, te volgen 60 vereenigingen als rechtspersoon erkend, op 4 na (zie Ind.
wijze van rechtspleging is gewijzigd, voornamelijk ten einde het St. 1895 n"*. 437 , 592, 593 en 598) aangegaan voor minder dan
meer in overeenstemming te brengen met de jongste met de 30 jaren; 22 ervan, meest van godsdienstigen of liefdadigen
inlandsche zelfbesturen van Ternate en Tidore gesloten politieke aard, waren door Chineezen of Arabieren opgericht. Rechtscontracten en om in belangrijke zaken hooger beroep op den persoonlijkheid is geweigerd aan 5 vereenigingen , op grond van
raad van justitie te Makasser mogelijk te maken (Ind. St. 1905 de overweging, dat zy moesten worden aangemerkt als wedern°. 445).
keerige waarborgmaatschappijen, in den zin van art. 10 van
Het reglement op het rechtswezen in de residentie Bali en genoemd Koninklijk besluit.
Lombok is bh' Ord. van 9 Oct. 1905 (Ind. St. n°. 503) in dier
voege aangevuld , dat de inlandsche officieren van justitie in
vaaiiiioozc vennootschappen. In 1905 is in Indiè' bewilliging
dat gewest bevoegd zijn om zich tot opsporing van strafbare verleend op de oprichting van 134 en hier te lande op die van
feiten ook buiten hunne standplaats te begeven. De rechts- 31 naamlooze vennootschappen , welke haren werkkring uitsluipleging onder de inheemsche bevolking in de afdeelingen tend of ten deele in Nederlandsch-Indië vinden , allen nader
Boeleleng en Djembrana, voor zoover zij den Hindoe-godsdienst vermeld in bijlage D , tabel I. Van 8 der eerste categorie had,
belijdt, is herzien bij Ord. van 24 Jan. 1906 (Ind. St. n°. 74). op het tijdstip van afsluiting van het overzicht, de voorgeschreDe regeling van de rechtsbedeeling onder de inheemsche be- ven openbaarmaking nog niet plaats gehad. Bewilliging op wijvolking der onderafdeeling Boven-Kampar (Padangsche Boven- zigingen in de statuten van vennootschappen is gedurende 1905
landen) is bij Ord. van 30 Nov. 1905 (Ind. St. n". 584) aangevuld in Nederlandsch-Indië in 53 gevallen verleend.
met enkele bepalingen ter voorziening in het geval, dat een
vonnis van den adat-rechter door den gouverneur van Sumatra's
Rechtstoestand van personen. Van de in het laatste lid van
Westkust niet wordt bekrachtigd.
art. 109 van het Regeeringsreglement aan de Indische Regeering
In verband met de verheffing van de residentie Tapanoeli voorbehouden bevoegdheid i s , gedurende 1905, gebruik gemaakt
tot een zelfstandig gewest, zijn bij Gouv. Bt. 8 Aug. 1905 door met Europeanen gelijk te stellen 64 personen , onder wie
n°. 37 (Ind. St. n°. 419) eenige voorzieningen getroffen , o. m. 47 inlandersos (42 mannen en 5 vrouwen) en 17 .Chineezen (Ind.
met betrekking tot het inlandsche rechtswezen in die residentie St. 1905 n . 216, 413 en 461). Op enkelen n a , waren allen
Christenen.
en in het gouvernement Sumatra's Westkust.
De bepalingen betreffende de uitoefening van de magistratuur

§ 3. BURGERLIJK RECHT, HANDELSRECHT EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
Staatscommissie voor de herziening van de Indische Wetgeving op

privaatrechtelijk gebied. Ten einde bij haren arbeid op strafrechtelijk gebied met de unificatie van de rechtspraak rekening
te kunnen houden , is de aan de commissie gedane opdracht
tot het samenstellen van een ontwerp-reglement op de inlandsche
strafvordering — vgl. K. V. 1903, kol. 147 — bij K. B. 16
Xov. 1905 n°. 54 uitgebreid , ten einde haar in de gelegenheid
te stellen om een reglement te ontwerpen, dat, voor zoover
mogelijk, toepasselijk is op alle inwoners van Nederlandsch[ndië.
Welhoek van Koophandel. In opvolging van het voorschrift van

art. 75, 1ste lid, van het Regeeringsreglement, zijn bij K. B.
8 Mei 1906 n°. 17 (Ind. St. n°. 335) in de artt. 379, 380, 383
en 384 van dit wetboek — alle betrekking hebbende op het
afleggen van scheepsverklaringen — wijzigingen gebracht van
dezelfde strekking als die , welke in het Nederlandseh Wetboek
van Koophandel zijn aangebracht bij de wet van 31 Dec. 1896
(Ned. St. n°. 244). Voorts is bij dezelfde gelegenheid art. 62
van dat wetboek in dien zin veranderd, dat de benoeming,
enz. van makelaars ook kan geschieden door de hoofden van
gewestelijk bestuur.
Meerderjarigheid.

H e t K. B . 2 8

Febr.

1901

11°. 9 2 ( I n d . St.
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n°. 194), wuarby de meerdeijaxigheideleeftijd voor Europeanen
en met hen gelijkgestelden is teruggebracht op 21 jaar — zie
K. V. 1901, blz. (50 —,u is op 1 December 1905 in werking
getreden (Ind. St. 1905 n . 552).
luriuHtrieeie eigendom. Ingevolge de bij de wet van 7 Juni
1902 (Ind. St. n°. 377) goedgekeurde, op 14 December 1900 te
Brussel gesloten overeenkomsten tot bescherming van den
industrieelen eigendom (zie K. V. 1903, kol. 147), zijn de bij
K. B. 9 Nov. 1893 n". 24 (Ind. St. n°. 305) vastgestelde bealingen op de fabrieks- en handelsmerken in Nederlandschndië gewijzigd bij K. B. 31 Mei 1905 n°. 37 (Ind. St.n°.427).

f

il ui ueriijkr stand. Het reglement op het houden der registers
van den burgerlijken stand voor de Europeesche en daarmede
gelijkgestelde bevolking in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1849
n°. 25) onderging wijziging en aanvulling bij de Ordn. van 17
Juni 1905 (Ind. St. n°. 342) en 10 Maart'1906 (Ind. St. n°.
179), hoofdzakelijk in het belang van de voorziening in de
toeziende en voorloopige voogdn over natuurlijke kinderen van
Europeanen en met hen gelijkgestelden. Voorts zijn, in verband
met wijzigingen in de administratieve indeeling van de residentie
Padangsche Benedenlanden en van het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden , ten aanzien van de afsluitingen bewaring
der registers van den burgerlijken stand op sommige plaatsen
in die gewesten, nog maatregelen getroffen bij de Ordn. van
31 Mei 1905 (Ind. St. n°. 322) en 22 Dec. 1905 (Ind. St. n°. 616).
Eene voorziening nopens den burgerlijken stand voor Euro-
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peanen en met hen gelijkgestelde personen in het onder rechtstri-eksch bestuur gebrachte landschap Korintji (Djambi) is getroffen bij Ord. van 11 April 1900 (Ind. St. n°. 219).
IIIIM elljken thssrhcn personen die In \cdrrlaiirisrh-liirilc aan een
verschillend recht zijn onderworpen. D e ill K. V . 1905 , kol. 120,

vermelde bepalingen nopens de door de ambtenaren van den
burgerlijken stand aan te houden registers van de zoogenaamde
gemengde huwelijken onderging wijziging bij Ord. van 17 Juni
1905 (Ind. St. n°. 344).
Overschrijving van vaste Koerieren. Eene definitieve regeling
voor de storting in 's land* kas van de door landsdienaren
genoten wordende emolumenten wegens in- en overschrijving
van vaste goedejen is getroffen bij Ord. van 27 Maart 1Ü05
(Ind. St. n°. 227).
Met betrekking tot de in- en overschrijving van onroerende
goederen in de residentie Djambi zijn maatregelen genomen
bij Ord. van 27 Juni 1906 (Ind. St. n". 295).
Voor bijzondere voorzieningen nopens dit onderwerp zij verwezen naar Ind. St. 1905 n°. 318 en 1906 n'. 29.
Andere onderwerpen. Ten aanzien van enkele andere tot deze
paragraaf behoorende onderwerpen zyn enkel statistieke opgaven
verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen in bijlage D ,
tabellen I I , III en X , betreffen de in 1905 verleden akten van
oogstverband , en behandelde faillissementen , zoomede de in 1904
gedane inschrijvingen in de registers van den burgerlijken stand.

§ 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING.
Revisie van straft mini — en van iulandsrhe rechtbanken door de

raden van justitie. In 1905 zn'n door de raden van justitie te
Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang en Makasser respectievelijk 740, 608 , 746, 327 en 225 revisiezaken behandeld; daarbij
werd door de laatstgemelde vier colleges onderscheidenlijk in
19, 17, 10 en 1 gevallen en door eerstgemeld college in geen
enkel geval gebruik gemaakt van de bevoegdheid om oraal debat
toe te staan (zie art. 301 k van het reglement op de strafvordering in Ind. St. 1901 n°. 124).
Wetboeken van strafrecht.

Bij K . B. 2 8 J u i l i 1905 n ° . 6 3 ( I n d .

St. n". 457) is het wetboek van strafrecht voor Europeanen aangevuld met bepalingen tot wering van valsch bankpapier en
valsche munt, welke bepalingen , krachtens Gouv. Bt. 8 Nov.
1905 n°. 30 (Ind. St. n°. 556), op 1 Januari 1906 in werking
zijn getreden. In denzelfden zin is "bij Ord. van 8 Nov. 1905
(Ind. St. n°. 557) ook het wetboek van strafrecht voor inlanders
aangevuld.
Het wetboek van strafrecht voor inlanders (Ind. St. 1872
n°. 85) i s , ten aanzien van de plaats, waar veroordeelden tot
dwangarbeid of tenarbeidstelling aan de publieke werken hun
straf moeten ondergaan , gewijzigd bij Ord. van 17 Juli 1905
(Ind. St. n°. 388), en zulks om overbevolking in de afdeelingsgevangenissen te voorkomen en om grootere concentratie in het
belang van eene behoorlijke tewerkstelling mogelijk te maken.
Reglement op de strafvordering.

Bij K. B. 2 0 Oct. 1905 n°. 6 4

(Ind. St. n°. 615) is dit reglement in dier voege gewijzigd, dat

§ 5.

— met ingang van 15 Februari 1906 (Ind. St. n°. 95) — de
bemoeiingen van het openbaar ministerie met de behandeling
van misdrijfzaken in revisie en van zoogenaamde examinatiezaken bij het Hooggerechtshof en bjj de raden van justitie op
Java zijn vervallen. Van eene gelijksoortige wijziging van de
reglementen op het rechtswezen in de gouvernementen Sumatra's
Westkust en Celebes en onderhoorigheden is reeds melding
gemaakt in de rubriek .Rechtswezen in de buitenbezittingen"
(zie § 2).
inlevering. Gedurende 1905 zijn aan het bestuur der StraitsSettlements uitgeleverd 4 van verschillende misdrijven beschuldigde Chineezen. Aan het verzoek van dat bestuur om uitlevering
van een Japanner kon niet worden voldaan, omdat het feit,
waarvoor de aanvraag geschiedde, geen misdrijf opleverde in den
zin van de Nederlandsch-Iqdische strafwet. Door de StraitsSettlements zn'n aan onze autoriteiten uitgeleverd 1 wegens
molest veroordeelde Europeaan en 1 van verduistering beschuldigde Chinees. Ten aanzien van 5 delinquenten werd aan
ons verzoek om uitlevering, om verschillende redenen, geen
gevolg gegeven.
Gratie en remissie van straffen. De tot deze rubriek behoorende
mededeelingen, geheel van statistischen aard , zijn opgenomen
in bijlage D , tabel VII.
VeediefMaiien (op Java en Madoera). Voor de gebruikelijke
opgave zij verwezen naar bijlage D , tabel VI.

GEVANGENISWEZEN.

Bij circulaire van den directeur van justitie van 30 Oct. | 17 Juli 1905 (Ind. St. n°. 388) tot stand gekomen wijziging in
1905 (Bijbl. Ind. St. n°. 6383) zijn de hoofden van gewestelijk I het wetboek van strafrecht voor inlanders (zie de rubriek
bestuur van instructies voorzien in verband met de bij Ord. van j .Wetboeken van strafrecht", onder § 4).

Hooi,ut. F , §§ 5 - 8 .
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De formatie ras bet voor de bewaking ran eenige gevange*
iiissen voor inbinden in de residentie Semarang toegestaan
penoneel ii gewijzigd |>ïj Qoar. Bt. 28 Dec. 1905 n". 28 (Ind.
St. n°. 030).
De Old. vun 16 Nov. 1904 (Ind. St n°.450), houdende regeling Viin de wijze , waarop ten behoeve van werken onder locaal
beheer, zal kunnen worden beschikt over de arbeidskracht van
veroordeelden tot dwangarbeid en tot tenarbeidstelling aan de
openbare werken, is bij Ord. van 20 Mei 1906 (ind. St. n°. 258)
aangevuld niet de bepaling, dat gewesten of gedeelten van ge-
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westen niet eigen geldmiddelen vergoeding verschuldigd zijn
voor In-t gebruik van veroordeelden;
Het reglement van orde en tucht onder de gevangenen in
Nederlandsch-Indië en tot voorloopige regeling van hun arbeid
(Ind. St. 1871 n°. 78) is bh' Ord. van 20 Mei 1900 (Ind. St.
| n°. 257) op verschillende punten gewijzigd en aangevuld.
De gebruikelijke statistische opgaven omtrent het gevangeniswezen waren medio September 1900 nog niet uit Indië ont[ vangen. Men zie daaromtrent de „Aanvullingen" van dit verslag.

$ «. MILITAIR RECHT EN MILITAIRE RECHTSPRAAK.
Bij het reeds onder § 2 vermelde K. B. 19 Juli 1905 n°. 42
(Ind. St. n°. 470) zijn , in verband met de inkrimping van de
formatie van het Hooggerechtshof (zie § 1), nog enkele wijzigingen gebracht in de bepalingen tot organisatie van het HoogMilitair-Gerechtshof (Ind. St. 1804 n°. 92).
Regelingen voor de afdoening van de militaire strafzaken in
de vierde militaire afdeeling op Java en in de residentie Djambi
zijn getroffen bij Ordn. van 6 April en 27 Juni 1906 (Ind. St.
n". 212 en 295).

De bij K. B. 19 Dec. 1889 n°. 35 (Ind. St. 1890 n°. 58) herziene bepalingen met betrekking tot de crimineele wetgeving
voor het krijgsvolk te lande zijn bü K. B. 9 Mei 1906 n°. 36
aangevuld, ter voorziening in eene bestaande leemte voor zooveel betreft de wijze van executie van eene bij rechterlijke uitspraak opgelegde en nog niet of nog niet geheel ondergane
militaire vrijheidstraf, ingeval by een later vonnis vervallenverklariug van den militairen stand wordt uitgesproken.

$ 7. GEWESTELIJKE EN P L A A T S E L I J K E VERORDENINGEN.
Van de in 1905 door de hoofden van gewestelijk bestuur omtrent een aantal binnen den kring van hunne wetgevende bevoegdheid vallende onderwerpen vastgestelde nieuwe reglementen
of keuren van politie verdienen afzonderlijke vermelding: het
door den resident van Semarang vastgestelde reglement op het
weiden van vee van de inlandsche bevolking in 's lands bosschen (Jav. Ct. n°. 3 ) ; het reglement ter bescherming en voorkoming van beschadiging van den telegraafkabel tusschen de
hoofdplaats Palembang en de monding der Saleh-rivier (Jav.
J t . nu. 24); de verordening tegen het planten van klapperboomen langs openbare wegen , rivieren en kanalen in de residentie
Westerafdeeling van Borneo (Jav. Ct. n°. 24); de verordeningen
tot den tegengang van diefstallen in en beschadiging van 's lands
bosschen , benevens van het achteloos branden of ontsteken van

§ 8.

BIJZONDERE RECHTEN.

Recht van verbiur. De gebruikelijke statistische opgaven omtrent
toelating en vestiging of inwoning in Nederlandsch-Indië zijn
opgenomen in bijlage D , sub VIII en IX.
Aan 26 Europeanen en met hen gelijkgestelden is in 1905
vergunning tot reizen in Nederlandsch-Indië verleend. Voor
zoover deze personen hunne aanvraag tot een enkel" gewest bepaalden en hun daarvoor de vergunning door den hoogsten gewestelijken gezaghebber verleend werd, waren zij 14 in getal
3 voor Riouw en onderhoorigheden, 3 voor Billiton , 7 voor
lelebes en onderhoorigheden en 1 voor Ternate). Van de overige
12 aan Europeanen en met hen gelijkgestelden verleende reisvergunningen, alle door den Gouverneur-Generaal verleend,
betroffen er 2 de buitenbezittingen , 1 alleen het eiland Sumatra
e"n 9 geheel Nederlandsch-Indië. Steeds werd het voorbehoud
gemaakt, dat reizen buiten het rechtstreeks bestuurde gouvernementsgebied alleen zouden mogen worden ondernomen in
overleg met en na toestemming van de betrokken Europeesche
autoriteit.
De in 1871 vastgestelde en sedert bij herhaling gewijzigde
bepalingen aangaande de toelating en vestiging in NederlandschOost-Indië van Nederlanders, andere Europeanen en daarmede
gelijkgestelde personen (Ind. St. 1872 n°. 38) zyn, ten aanzien
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vuren op boschgronden of gronden begroeid met grassen, jong
boom- en struikgewas,
in de residentiën Kedoe en Pekalongan
(Jav. Ct. n os . 45 en 90); de door den resident van Pekalongan
uitgevaardigde verordeningen op het presteeren van gemeentediensten door vreemde oosterlingen, tot wering van de schadelijke
gevolgen , die uit de prostitutie voortvloeien , en op het onderhoud van tertiaire leidingen in de geregeld bevloeide irrigatiegebieden van de Pemali-, de Babakan-,
de Keboejoetan- en de
Djingkelok-rivieren (Jav. Ct. n"s . 78 en 97); de verordening op
het beschermen van de in het gouvernement Sumatra's Westkust aanwezige klapper-aanplantingen (Jav. Ct. n°. 82), zoomede de verordening tot bescherming van de vischteelt in de
rivieren en gouvernements-waterleidingen in de afdeeling Krawang der residentie Batavia (Jav. Ct. n°. 93).

van het recht van verblijf in die koloniën, nog gewijzigd by
K B. 29 Maart 1906 n°. 24 (Ind. St. n°. 288), terwijl bij dezelfde
gelegenheid de bevoegdheid tot het verleenen van vergunningen
tot reizen in verschillende gewesten aan den directeur
van
justitie is overgedragen. De in Ind. St. 1872 n°8. 39 en 41
opgenomen instructiën voor de hoofden van gewestelijk en
plaatselijk bestuur, tot uitvoering van de toelatingsbepalingen
voor Nederlandsch-Indië ondergingen eene wijziging bij Gouv.
Bt. 2 Juli 1905 n°. 31 (Ind. St. n°. 363).
Bij Ord. van 26 Sept. 1905 (Ind. St. n°. 489) is, met wijziging
in zoover van die in Ind. St. 1872 n°. 40 '), aan de hoofden van
gewestelijk bestuur de bevoegdheid toegekend tot uitzetting,
zonder vorm van proces, van oostersche vreemdelingen, afkomstig van niet door de zee van ons gebied gescheiden grenslanden.
Bij eene in Januari 1906 aan eenige hoofden van gewestelijk
bestuur gerichte gouvernementscirculaire is de opvatting geh liet toezicht op de richtige uitvoering van de in dat Staatsblad opgenomen bepalingen op de toelating van oostersche vreemdelingen in
Nederlandsch-Indië is b() Ord. van 2 Juli 1905 (Ind. St. n°. 362) aan den
directeur van justitie overgedragen.

Hoofdst. F , g§ 8 en 9.
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huldigt!, dat, voor <le uitreiking van reisvergunningen u u
vreemde oosterlingen, geen bewijs behoeft te worden geleverd,
ditt de reis, waarvoor de vergunning gevraagd wordt, voor den
handel of liet bedrijf van den aanvrager inderdaad noodig of
wenschelük is (Bybl. Ind. St. n". 6417).
In afwachting van eene algeheele herziening van het op Java
en Madoera geldend passenstelsel voor inlanders en
met hen
gelykgestelden, is de ordonnantie in Ind. St. 1863 nü. 83 in dien
zin gewijzigd, dat de voor werkzaamheden op de buitenbezittingen
aangeworven inlanders van Java een zeepas kunnen verkregen,
zonder dat de tot dusver vereischte vergunning van de betrokken
inlandsche hoofden behoeft vertoond te worden (Ind. St. 1906
n°. 193; vgl. ook Bijbl. Ind. St. n°. 6464).
De toevoeging van de afdeelingen Tolitoli en Paloe-baai aan
de residentie Menado maakte een geringe wijziging noodig van
de bepalingen aangaande het passenstelsel voor inlanders en met
hen gelykgestelden in dat gewest, waarin bh' Ord. van 23 Oct.
1905 (Ind. St. n°. 531) voorzien is.
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in K. V.
1905 (uit. Maart 1905) tot 15 Maart 1906, is de- in art. 47 van
het Regeeringsreglement omschreven politieke maatregel van
verwijdering toegepast op 38 inlanders (1 uit Soerakarta, 27
uit Palembang, 8 uit Atjèh , 1 uit Amboina en 1 uit Timor en
onderhoorigheden), die, hoewel in rechten niet vervolgbaar,
wegens verschillende bezwarende feiten voor de openbare rust
en orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijk werden geacht. Daarentegen is gedurende dat tijdvak ten opzichte van 3
vroeger politiek verwijderden (1 uit Bantam en 2 uit Atjèh) de
maatregel opgeheven en aan 2 een ander ballingsoord aangewezen.
Drukpers Het reglement op de drukwerken in NederlandschIndië (Ind. St. 1856 n°. 74, juucto 1896 n°. 190) is bü K. B.
19 Maart 1906 n°. 24 (Ind. St. n°. 270) op enkele punten
gewijzigd.
Het bij Gouv. Bt. 6 Febr. 1905 n°. 34 — zie K. V. 1905,
kol. 124 — uitgevaardigde verbod om door middel van de drukpers berichten te verspreiden omtrent bewegingen van troepen of
schepen, behoorende tot de land- en zeemacht in NederlandschIndië, is by Gouv. Bt. 14 Juni 1905 n°. 17 weder ingetrokken.
oii.iKTnij in |>aii<i<-iin»srhap. Door den sultan van Siak (Oostkust van Sumatra) zijn krachtige maatregelen getroffen om aan
het pandelingschap in zijn gebied een einde te maken. Ook in
de Rokan-streken wordt ernstig gestreefd naar de opheffing
van het pandelingschap. Alleen in de Karausche en Simeloengoensche landen zijn de pandelingen nog niet geregistreerd.

8 9.
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Voor de algeheele afschaffing van het pandelingschap in die
streken is 1 Januari 1910 als eindtermijn gesteld
Voor zoover het pandelingschap nog bestaat in de met
Februari 1906 tot een zelfstandig gewest verheven afdeeling
Djambi der residentie Palembang, is daartegen, evenals in 1904
(zie K. V. 1905, kol. 125), krachtig opgetreden. Ook in 1905
herkregen de pandelingen, die zich by het bestuur aanmeldden,
hunne vrijheid.
In de Gajo- en Alas-landen (Atjèh en onderhoorigheden) is
de slavernij afgeschaft en zyn de aanwezige slaven tot pandelingen verklaard, wier arbeid als losprijs moet worden aangemerkt. De behandeling der pandelingen, die voortaan aan
registratie onderworpen zullen zijn, laat niets te wenschen over.
Twee in Troemön aangetroffen pandelingen werden vrijgelaten.
In de streken van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo, waar nog pandelingschap bestaat, met name in
Pasir — de weinige in dat landschap nog aanwezige slaven
worden tot pandelingen verklaard — en in Boelongan, worden
maatregelen genomen om spoedig aan die instelling een einde
te maken.
In de residentie Menado is het pandelingschap geheel beperkt
tot de afdeeling Midden-Celebes. Door onze autoriteiten is meermalen hulp verleend aan pandelingen die, door verrekening
met de door hen verrichte diensten, hunne vryheid wilden
herkrygen.
In het gouvernementsgebied van Celebes en onderhoorigheden
(zie K. V. 1905, kol. 126) is thans aan alle slavernij een einde
gemaakt '), terwijl in de kortelings door de wapenen onderworpen zelfbesturende landschappen de slavernij is of spoedig
zal worden afgeschaft en de slaven, voor zoover zg nog niet
geheel vry verklaard zijn, in den toestand van pandelingen
gebracht en geregistreerd worden, met dien verstande nochtans,
dat er door de Regeering uitdrukkelijk op is aangedrongen,
dat uiterlijk 1 Januari 1911 ook het pandelingschap moet opgehouden hebben te bestaan.
Hoewel in de assistent-residentie Zuid-Nieuw-Guinea nog
slavernij en pandelingschap voorkomen, wordt hiertegen door
de Regeering zooveel mogelijk gewaakt.
Op uit. 1904 bedroeg het totaal aantal geregistreerde lijfeigenen
(sepangans) in de afdeeling Lombok der residentie Bali en
Lombok 5179, die echter allen in 1905, op aandrang van het
bestuur, zyn vrijverklaard, zoodat thans de slavernij, onder
welken vorm ook, uit die afdeeling verdwenen is. Ook de nietgeregistreerde onvrijen werden andermaal uitdrukkelijk vrijverklaard. De meeste sepangans hebben zich, na de vryverklaring,
onmiddellijk van hunne meesters gescheiden; ter voorziening
in hun eerste levensonderhoud, werden hun, door bemiddeling
van het bestuur, gronden in bruikleen verstrekt.

PERSONEN EN INSTELLINGEN MET H E T RECHTSWEZEN IN VERBAND.

Prartisijn» en notarif.ru. In 1905 zyn 7 rechtsgeleerde practizijns aangesteld, namelijk 3 by het Hooggerechtshof van
Nederlandsch-Lpdië en 2 bij elk van de raden van justitie te
Semarang en Soerabaja. Het aantal niet-rechtsgeleerde procureurs
bleef onveranderd. By den raad van justitie te Makasser bleef
ook in 1905 de substituut-griffier tevens tijdelijk belast met de
waarneming der functiën van advocaat en procureur by dat college.
Bij Ord. van 17 Juni 1905 (Ind. St. n°. 343) is het reglement
op het notarisambt aangevuld, in het belang van de voorziening
in de toeziende en voorloopige voogdij over natuurlijke kinderen
(vgl. de rubriek „Burgerlijke stand").
Met betrekking tot de uitoefening van het notariaat in de
residentiën Benkoelen en Djambi zijn regelingen getroffen by
Ordn. van 18 Juli 1905 (Ind. St. n°. 391) en 27 Juni 1906
(Ind. St. n°. 294).
Gedurende 1905 zijn 4 candidaat-notarissen tot notaris benoemd en onderwierpen zich 20 adspiranten aan een of meer
gedeelten van het notaris-examen, van wie er 5 slaagden voor
het eerste en 6 (onder wie 2 vrouwelijke candidaten) voor het
tweede gedeelte.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1900—1907.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag dei
examen-commissie (Jav. Ct. 1905 n°. 103).
Tr;ni»i«tenr-. De formatie van het personeel bij het translateursbureau voor de Javaansche taal te Soerakarta is opnieuw geregeld bij Gouv. Bt. 21 Aug. 1905 n°. 12 (Ind. St. n°. 448).
Het aan den translateur voor de Javaansche taal te Djok Jakarta
toegevoegde personeel onderging eene geringe verandering bij
Gouv. Bt. 31 Juli 1905 n°. 1 (Ind. St. n°. 407).
»>r«<- rn hoedrikaiueri». De gebruikelijke statistische opgaven
met betrekking tot de vyfwees-en boedelkamers zijn opgenomen
in bijlage D, sub V.
De voorschriften aangaande de vereeniging tot één massa van
de kassen der kamers en het beheer dier kassen (Ind. St. 1897
n°. 231) zijn, met betrekking tot de tijdstippen van ingang en
') B(j Gouv. Bt. 3 Oct. 1905 n°. 12 werd een som van f7150 beschikbaar
gesteld tot algeheelen vrijkoop van de in het rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied van genoemd gewest nog aanwezige slaven.

5.

Ned.-Indië.
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eindigiüg dor rentebetaling voor beheerde gelden, gewhzigd bü
Ord. van 17 Juni 1905 (Ind.St. n°. 346). Voorts zijn die voorschriften bij Ord. van 29 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 458) aangevuld
ten opzichte van de opneming der b|j de kamers beleende vaste
goederen.
Bü Gouv. Bt. 17 Juni 1905 n°. 54 (Ind. St. n \ 347) is eene
nieuwe regeling vastgesteld voor de bü de kamers in beheer
zijnde nalatenschappen.
De in Ind. St. 1872 n \ 166' opgenomen instructie voor de
kamers is gewyzigd bij Ord. van 4 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 412),
voor zooveel betreft de benoeming en het ontslag van weeskamer- ,'
agenten, welke voortaan door de kamers geschiedt, op voordracht
van de hoofden van gewestehjk bestuur, ') zoomede bij Ord.
van 13 Febr. 1906 (Ind. St. n". 103), waarbij de bevoegdheid
om de kamers tot zekere rechtshandelingen te machtigen aan
den directeur van justitie is overgedragen. In overeenstemming
') In verband hiermede, is tevens eene wijziging gebracht in de voorschriften, in acht te nemen b(| benoeming en ontslag van agenten en tijili'lyk
waarnemende agenten der kamers iHijhl. Ind. St. n°. 6309).
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met laatstbedoelde wijziging is, bij dezelfde gelegenheid,
tevens gewijzigd het reglement van het college van boedelmeesteren te Batavia. Voorts is die instructie nog aangevuld
met de bepaling, dat de weeskamer, aan welke het beheer over
de goederen vim Mfl minderjarige is opgedragen, de machtiging
van den raad van justitie behoeft tot het aanwerven Tan kapitaal
in het belang van den minderjarige of van zijne opvoeding
(Ind. St. 1906 n°. 98).
Bü Gouv. Bt. 2 Nov. 1905 n°. 27 (Ind. St. n*. 548) is o. m.
aan de kamers de bevoegdheid verleend om bü executoriale
verkoopingen van verbonden goederen op te bieden tot het beloop
van de beleende som, vermeerderd met de renten en kosten.
De by Gouv. Bt. 24 Dec. 1901 n°. 9 (Ind. St. n°. 479) toegestane
fondsen voor bezoldiging van agenten der kamer te Batavia
zün bü Gouv. Bt. 22 Sept. 1905 (Jav. Ct. n°. 77), ten behoeve
van het agentschap te Medan (Sumatra's Oostkust), verhoogd.
| |In den aanvang van 1906 zyn door den directeur van justitie
enkele wüzigingen gebracht in de regeling van de formatie,
ressorten, standplaatsen en bezoldigingen der weeskamer-agenten
(Bübl. Ind. St.no». 6424 en 6467).
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O.
AL&EMEEUE REKEÏTKAMEE E I COMPTABILITEIT.
§ 1. ALGEMEENE REKENKAMER.
Aan een tweetal leden der Kamer, de heeren T. RINSES en
A. SUKBMONDT, is, respectievelük met ingang van 3 Juni 1905
en 5 Juni 1906, wegens langdurigen dienst, één jaar verlof naar
Europa verleend. Als een gevolg van het vertrek van eerstgerioemd lid, werd bü Gouv. Bt. 4 Juli 1905 n°. 43 tot tijdelijk
lid benoemd de sedert tot luitenant-kolonel bevorderde majoorintendant bij de militaire administratie C. F. JULIUS, welke
benoeming bekrachtigd is bü K. B. 10 Aug. 1905 n°. 23.
De voorzitter der Kamer, de heer L. A. MAETENS, verkreeg,
op zijn verzoek, met ingang van 4 April 1906, eervol ontslag
uit 'slands dienst (K. B. 12 Maart 1906 n°. 25). Het lid, de
heer J. P. C. HABTEVELT, die daarop tijdelijk belast was met de
waarneming van het ambt van voorzitter, werd, met ingang

van 5 Mei 1906, op zyn verzoek, eveneens eervol ontslagen
(K. B. 14 April 1906 n°. 57), waarop het lid, de heer
H. M. LA CHAPELLE, met ingang van laatstgenoemden datum,
tot voorzitter is benoemd (K. B. 14 April 1906 n°. 58).
De begrootingsrekening over 1903 is door de Rekenkamer
den 30sten December 1905 aan de Indische Regeering ingediend,
en onder dagteekening van 15 Maart 1906 heeft het College
zün jaarverslag over 1905 uitgebracht. Het verslag over 1904 is
in November 1905 (Gedrukte Stukken, Zitting 1905—1906—116)
aan de Staten-Generaal medegedeeld, tegelijk met het door de
Algemeene Rekenkamer hier te lande, met betrekking tot de
in Nederland gevoerde geldelijke administratie van NederlandschIndië, over 1904 uitgebracht verslag.

§ 8. COMF 'ABILITEIT.
Ten einde de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur
zooveel mogelijk te ontlasten van de tijdroovende verrichtingen,
verbonden aan het folieeren en parapheeren van de registers,
memorialen en kasboeken der rekenplichtige Europeesche en
inlandsche ambtenaren, met welke werkzaamheden rü bij
Gouv. Bt. 17 Nov. 1895 n°. 1 (Ind. St. n°. 239) werden belast,
is bü Gouv. Bt. 1 Jan. 1906 n°. 1 (Ind. S t n°. 1) bepaald, dat
die verrichtingen, met betrekking tot de registers en boeken
der rekenplichtige inlandsche ambtenaren bij de opiumregie,
door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur ook kunnen
worden opgedragen aan de depöthouders by dien tak van dienst
en de als zoodanig fungeerende Europeesche ambtenaren, terwijl
bij Gouv. Bt. 2 April 1906 n°. 12 (Ind. St. n°. 205), bü de door
den directeur van financiën aan te wijzen gouvernementspandhuizen, met het folieeren en parapheeren van de hiervoor
naar het oordeel van dien departementschef in aanmerking
komende boeken van de rekenplicntige Europeesche en inlandsche
ambtenaren bij den pandbuisdienst, de inspecteerende ambtenaren
bij dien dienst zijn belast.
Bü K. B. 12 Maart 1906 n°. 27 is art. 2 van de bü K. B.
1 Juli 1901 n°. 54 vastgestelde bepalingen omtrent de wijze
van verificatie der ontvangsten in Nederlandsch-Indië in dien

zin gewyzigd, dat de Gouverneur-Generaal niet langer zelf elke
beschikking zal hebben te nemen betreffende het afachrüven
van ontvreemde of verloren gelden van de rekeningen der met
de bewaring belaste rekenplichtigen, maar eene algemeene
regeling betreffende zulke afschryvingen zal hebben te maken.
De b« Ord. van 17 Dec. 1866 (Ind. St. n°. 151) o. m. vastgestelde voorschriften omtrent de behandeling van de materieele
verstrekkingen van het eene departement van algemeen bestuur
aan het andere ondergingen een paar wüzigingen van ondergeschikt belang bü Ord. van 13 Nov. 1905 (Ind. St. n°. 565).
Bü Gouv. Bt. 22 Juli 1905 n°. 19 (Bjjbl. Ind. St. n°. 6303)
zyn de voorschriften op de invordering van door comptabelen
verschuldigde gelden (Bü'bl. Ind. St. n°. 3442, juncto n°. 5278)
op een enkel punt gewyzigd.
Door de directeuren van financiën, der burgerlyke openbare
werken en van binnenlandsch bestuur zün, met intrekking van
alle daarmede strijdige voorschriften, nieuwe regelingen vastgesteld met betrekking tot de, ingevolge art. 49 der Indische
comptabiliteitswet, ten laste van de betrokken afdeelingen van
bet Ilde hoofdstuk der Indische begrooting
verstrekte sommen
ter goede rekening (zie Bübl. Ind. St. n"9. 6281, 6294 en 6322).
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II.
AL&EIEEÏÏ BUE&EELIJK BEHEER
Aan den directeur van j u s t i t i e , den heer mr. .1. W . Th.
COHEN STTART is, wegens z i e k t e , met ingang van 5 Maart 1906,
een tweejarig verlof naar E u r o p a verleend, terwyl de directeur
van financiën , de heer N . J. STRUICK DU MOÜLIN , op verzoek,
met i n g a n g van 5 Mei 1906, eervol uit 's lands dienst is ontslagen. I n de vacatures is respectievelijk voorzien door de benoeming van de heeren mr. A. L. G. GASTMANN , tot dusver
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof,
en J. P , C.
HAKTEVELT , tot dusver lid van de Algemeene R e k e n k a m e r ,
tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van voorzitter van dat college.
I n April 1906 is de algemeene secretaris, de heer D. F . W .
VAN REES , eervol ontheven van de tijdelijke waarneming der
b e t r e k k i n g van directeur van biunenlandsch bestuur (zie K. V.
1905, kol. 129) en is tot die b e t r e k k i n g benoemd de heer S.
DE GRAAFF , tot dusver adjunct-directeur.
Met i n t r e k k i n g van Ind. St. 1871 n°. 137, is bij Gouv. Bt.
27 A u g . 1905 n°. 6 (Ind. St. n°. 456) eene nieuwe regeling
getroffen ter voorziening in de functiën van een door den
Gouverneur-Generaal benoemden directeur of aangewezen fungeerenden directeur van eenig departement van algemeen bes t u u r , ingeval van ziekte of andere wettige v e r h i n d e r i n g , zoomede bij ontstentenis van den titularis.
Bij Gouv. Bt. 7 Maart 1906 n°. 11 (Bijbl. Ind. St. n°. 6441)
zijn de chefs van de departementen van algemeen bestuur gemachtigd om z i c h , telkens al9 zij zulks noodig a c h t e n , voor
niet langer dan veertien dagen van de p l a a t s , waar het door
hen beheerd departement is gevestigd, te verwijderen.
De fondsen voor bezoldiging van personeel beneden den r a n g
van secretaris en voor schrijfloonen voor het departement van
binnenlandsch bestuur zijn met een belangrijk bedrag verhoogd,
ter bestendiging van de achtereenvolgens gedurende de laatste
j a r e n toegestane tijdelijke vermeerderingen (Ind. St. 1906 n°. 112).
Bh' Gouv. Bt. 27 Maart 1906 n°. 22 is, bh' wijze van tijdehjken

m a a t r e g e l , het aantal inspecteurs van financiën (zie Ind. St.
1899 n°. 162, juncto 1905 n°. 522) van zes op zeven gebracht.
De standplaats van den nieuwen titularis is Medan (Oostkust
van Sumatra) en zyn w e r k k r i n g omvat de gewesten Banka en
onderhoorigheden , Billiton , Palembang , D j a m b i , Oostkust van
Sumatra en Riouw en onderhoorigheden.
Bij Gouv. Bt. 23 April 1905 n ° . 1 is bij de Algemeene
Secretarie te Batavia een persbureau opgericht voor het onderhouden van aanrakingen van de Regeering met de pers en
speciaal voor het verstrekken van inlichtingen aan de redacties
van die dagbladen, welke in de kosten van het bureau bijdragen.
H e t bureau staat onder toezicht van een der gouvernementssecretarissen, naar wiens aanwijzingen de daaraan verbonden
ambtenaar of ambtenaren zich zullen hebben te gedragen.
E e n aantal dagbladredacties hebben zich voor één j a a r , met
stilzwijgende verlenging telkens voor hetzelfde tydvak en met
zes maanden opzeggens, verbonden om f 800 per maand in
's lands kas te storten ter bekostiging van het bureau. De
functiën van ambtenaar belast met de leiding van het bureau
zijn, bij wijze van tijdelijken maatregel, opgedragen aan den
gepensionneerden majoor der infanterie P . J . F. Louw.
Bn' Gouv. Bt. 22 J u l i 1906 n°. 22 (Bijbl. Ind. St. n°. 6304)
is eene regeling vastgesteld betreffende het verleenen van faciliteiten aan vertegenwoordigers der dagbladpers en het dragen
door hen van een uiterlyk herkenningsteeken.
Met het inventariseeren van de bescheiden in het landsarchief
(oud-archief) te Weltevreden werd geregeld voortgegaan , terwijl een aanvang werd gemaakt met het verzamelen en bewerken van de historische bescheiden uit den tüd van het
Britsche tusschenbestuur, welke het Bataviaasch Genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen zich voorstelt in het licht te
geven. I n de plaats van den in J a n u a r i 1905 overleden landsarchivaris mr. J. A. VAN DER CHIJS , is in November d. a. v.
benoemd dr. F . DE HAAN.
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I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.
§ 1.

EUROPEESCH B E S T U U R ; POLITIE.

Een overzicht betreffende de tewerkstelling op uit. 1905 van
de controleurs en adspirant-controleurs by' het binnenlandsch
bestuur op en buiten Java en Madoera — ook v a n de boven de
formatie in dienst gestelde — is opgenomen sub I van bijlage E .
By gouvernements-circulaire van 1 April 1905 (Bijbl. I n d .
St. n ° . 6242) is aan de hoofden van gewestelijk bestuur in
Nederlandsch-Indië de wensch van den Gouverneur-Generaal
kenbaar gemaakt, d a t de zoogenaamde memoriën van overgave,
welke t o t dusver alleen door de eerste civiele autoriteiten in de
buitenbezittingen en de residenten van Soerakarta en Djokjakarta
by' aftreding of overplaatsing aan h u n opvolger werden overhandigd (zie Bijbl. I n d . St. n ° . 189), voortaan door alle
Europeesche bestuursambtenaren en de controleerende a m b t e naren by het binnenlandsch bestuur, die in dezelfde omstandigheden verkeeren, aan h u n onmiddelly'ken chef worden ingediend.
By' Gouv. B t n . 3 Maart en 24 J u n i 1905 n°«. 28 en 4 ( I n d .
St. n™. 178 en 354) zijn de aan enkele assistent-residenten op
J a v a toegekende toelagen wegens dure levenswijze afgeschaft
of verminderd en is de aan den assistent-resident te Medan
(Oostkust van Sumatra) toegekende toelage voor representatiekosten ingetrokken.
E e n staat van de bestaande formatie, enz. der schouten en
politie-opzieners in Nederlandsch-Indië werd vastgesteld by'
Gouv. B t . 20 Dec. 1905 n ° . 9 ( I n d . St. n ° . 610).
By Gouv. Bt. 1 Nov. 1905 n ° . 22 (Ind. St, n°. 548) is bepaald,
dat zoowel op J a v a en Madoera als in de buitenbezittingen, de
Europeesche instructeurs by de korpsen gewapende politiedienaren van geringe sterkte vervangen worden door instructeurs
van Amboineeschen landaard, terwy'1 op plaatsen, waar eene
militaire bezetting gelegerd is, de aldaar bescheiden korpsen gesteld
worden onder leiding van een actief dienenden Amboineeschen
of Europeeschen onderofficier, onder genot van eene toelage
boven de soldy'.
Bij Gouv. Bt. 4 Dec. 1905 n ° . 12 (Ind. St. n ° . 589) is aan de
betrokken hoofden van gewestelyk bestuur de bevoegdheid t o e gekend om te bepalen m e t welke categorieën van garnizoenen
de standplaatsen der instructeurs bij de korpsen gewapende
politiedienaren, voor zoover zy' buiten garnizoensplaatsen g e vestigd zyn, moeten worden gelijkgesteld.
By Gouv. Bt. 6 Nov. 1905 n ° . 14 is de controleur bij het
binnenlandsch bestuur op J a v a en Madoera H . P . WAGNER
tijdelyk ter beschikking gesteld v a n den directeur van justitie,
ten einde door dien departementschef te worden belast m e t h e t
uitbrengen van een rapport nopens de mogelijkheid der invoering
van h e t stelsel van identificeering van misdadigers door middel
van vingerafdrukken (dactyloscopie), al dan niet t e r vervanging
van de identificatie volgens h e t stelsel van BERTILLON (zie
K. V . 1899, blz. 84), en voorts m e t werkzaamheden welke, in
verband m e t of naar aanleiding van dat rapport, noodig mochten
worden geacht.

de uitoefening van zy'ne functiën, belast m e t de voorbereiding
en de leiding der eventueele invoering van eene reorganisatie,
bij wijze van proef, van de politie op de hoofdplaatsen Batavia
en Soerabaja in den geest van het thans ter hoofdplaats Semarang
werkend, door h e m ontworpen stelsel (zie K. V . 1905, kol. 131).
Bij

Gouv. B t . 15 Maart 1906 n°. 8 is aan mr. W . BOEKHOUDT,

voorzitter van de landraden te Serang c. a., opgedragen een
onderzoek in te stellen omtreut de maatregelen, die zouden kunnen
worden genomen om te geraken t o t verbetering van den
veiligheidstoestand op Java en Madoera, uitgezonderd de Vorstenlanden, de particuliere landeryen en de hoofdplaatsen Batavia,
Semarang en Soerabaja. I n h e t bijzonder is h e m opgedragen
daarbij na te gaan, of en, zoo j a , welke uitbreiding van het reeds
in dienst zynde aantal mantri's-politie zou worden vereischt en
in hoever reorganisatie van h u n w e r k k r i n g en amtely'ke verhouding noodig zou zyn, zoomede, welke wijzigingen in de
formatie van de politie overigens noodig of wenschely'k zyn te
achten.
By' Gouv. B t . 20 Dec. 1905 n ° . 49 ( I n d . St. n ° . 612) kwam
eene wyziging t o t stand van de formatie van h e t personeel der
politie-oppassers in de residentie Bantam.
Bij Gouv. B t . 29 Dec. 1905 n ° . 37 ( I n d . St. n°. 632) is b e paald , dat de instructie voor den waterschout te Soerabaja (Ind.
St. 1864 n°. 182) ook toepasselijk is op den eersten waterschout
aldaar en dat de overige waterschouten onder diens dadelijke
bevelen staan.
De contröle-afdeelingen R e m b a n g en Lasem (afd. Rembang)
zijn by' Gouv. B t . 26 J u l i 1905 n ° . 10 ( I n d . St. n ° . 401) t o t één
contröle-afdeeling R e m b a n g samengevoegd, in verband waarmede de formatie der adspirant-controleurs m e t één verminderd is.
Bij Gouv. Bt. 23 Oct. 1905 n°. 13 ( I n d . St. n ° . 530) is a a n
den adspirant-controleur, toegevoegd aan den controleur van
Lawang (Pasoeroean), instede van P a n d a k a n , L a w a n g als standplaats aangewezen.
By' Gouv. B t . 8 Maart 1906 n ° . 31 is , bij wijze van tydely'ken
maatregel, de administratieve indeeling der afdeeling L i m b a n gan (Preanger Regentsohappen) gewyzigd en de aan den assistent-resident dier afdeeling toegevoegde adspirant-controleur
buiten dienst gesteld.
De administratieve indeeling der residentie Madioen is opnieuw
vastgesteld by Gouv. B t . 18 Dec. 1905 n ° . 18 ( I n d . St, n°. 605),
in verband waarmede de formatie van het bestuurs- en politiepersoneel eenige wijziging heeft ondergaan.
By' Gouv. Bt. 29 Dec. 1905 n ° . 38 (Ind. St. n ° . 6a3) is h e t
tot dusver tot de contröle-afdeeling Djapara (res. Semarang) b e hoorende district Karimondjawa t o t eene afzonderlijke contröleafdeeling verheven, welke zal worden beheerd door den posthouder op de Karimondjawa-eilanden.
De namen van de onderdistricten Semagoeng (distr. T j a n g k r e p , r e g . Poerworedjo) en Penoenggalan (distr. en reg. K a ranganjar) der residentie Kedoe zyn respectievelijk veranderd i n
Soko en Pagebangan ( I n d . St. 1905 n ° . 397 en 1906 n ° . 104).
JAVA EN MADOEEA.
In het regentschap Koedoes der gelijknamige afdeeling van
Aangezien, in verband m e t den politieken toestand en de tot de residentie Semarang is de desa Gedangsewoe van het onderstand gekomen spoorwegverbinding, de ten behoeve van de af- distriet Kaliwoengoe afgescheiden en gevoegd bij h e t onderdisdeelingen Tjaringin en Lebak der residentie Bantam in dienst trict Bae (Gouv. B t . 17 Oct. 1905 n". 79).
gestelde korpsen gewapende politiedienaren konden worden g e Bij Gouv. B t . 14 J a n . 1906 n°. 24 i s , ten behoeve van de resimist, z y n zy by Gouv. Bt. 27 J u n i 1905 n°. 32 (Ind. St. n°. 359) dentie S o e r a k a r t a , ty'dely'k boven de formatie een controleur in
dienst gesteld, bestemd o m , in afwachting van de in overweopgeheven.
De assistent-resident voor de politie te Semarang, de heer ging genomen opheffing der betrekking van assistent-resident van
W o n o g i r i , met de waarneming van dit ambt te worden belast.
L. R. PRIESTER, is by Gouv. Bt. 12 Nov. 1905 n ° . 5, tegelyk m e t
H a n d e l i n g e n d e r S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1906—1907.
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Bepalingen omtrent de kleeding en uitrusting vun Je gewapende politie in Billiton en Celebès en onderhoorigheden nja
vastgesteld by Gouv. Bt. 10 Nov. 1905 n". 38 (Jnd.St. n°. 572),
terwyl die voor de gewapende politie in Zuid-Nieuw-Guinea en
in de afdeelingen Noord- en West-Nieuw-Guinea van «Ie residentie Ternate en onderhoorigheden zyn gewijzigd bij Gouv.
Bt. 24 Oct. 1905 n°. 17 (Ind. St. n°. 533).
Numaira'M «'i-sikust. Met ingang van 1 Januari 1906 is de
belangrijke en uitgestrekte residentie Tapanoeli, echter zonder
de onderafdeeling Singkel, die (zie Ind. St. 1905 n°. 449) bij het
gouvernement Atjèh en onderhoorigheden is gevoegd, van het
gouvernement Sumatra's Westkust afgescheiden en tot een zelfstandig gewest verheven (Ind. St. 1905 n". 418). Verschillende
maatregelen in verband daarmede, waaronder nieuwe administratieve indeelingen van beide gewesten, zn'n genomen bij
het in eerstgenoemd staatsbladnummer opgenomen gouvernementsbesluit, zoomede by Ind. St. 1905 n . 419, juncto n 08 . 467 en
482, terwyl bij K. B. 15 Mei 1905 n . 37 (Ind. St. n . 417) is
bepaald, dat, na de afscheiding van Tapanoeli en zoolang geen
afzonderlijke voorzieningen voor die residentie zullen zyn getroffen,
alle voor Sumatra's Westkust gemaakte regelingen, die als zoodanig ook voor Tapanoeli golden, op het nieuwe gewest van toepassing blijven. Als een uitvloeisel van de door den resident
van Tapanoeli en den kapitein H. COLIJN ingediende voorstellen,
met betrekking tot eene reorganisatie van het bestuur en de
militaire bezetting van die residentie (zie K. V. 1905, kol. 132)
— welke voorstellen overigens nog voor het grootste deel in behandeling zyn — is, ten einde de opheffing van de militaire
bezetting van Baros en Goenoeng Sitoli (Nias) mogelijk te maken,
op elk dier plaatsen, by wijze van tijdelijken maatregel, een korps
gewapende politiedienaren in dienst gesteld, tegen intrekking
van de aldaar bescheiden politie-oppassers (Gouv. Bt. 22 Juni
1906 n°. 11).
De aan den assistent-resident van Batipoe en X Kota (re*.
Padangsche Bovenlanden) toegevoegde adspirant-controleur is
by Gouv. Bt. 11 Oct. 1905 n". 17 (Ind. St. n°. 508) ter beschikking
gesteld van den controleur van Sawah Loento (afd. Tanah Datar)
in genoemde residentie, ten einde hem in zyn belangrijk ressort
behulpzaam te zyn.

Beide onderafdelingen zijn gevoegd bij de afdoeling Bengkalis.
Het landschap Koealoe , niet de onderhoorigheid Leidoeng ,
tot dusver deel uitmakende van de onderafdeeling Asahan der
gelijknamige afdoeling , is daarvan afgescheiden «O gevoegd'by
de onderafdeeling Laboean Batoe (Ind. St. 1906 n°. 136).
Atjèh «•" oiiuVriioorii{in-uVii. Van de afscheiding der onderafdeeling Singkel van de residentie Tapanoeli en hare toevoeging
aan
het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden (Ind. St. 1905
n 0 .. 449), de voorloopige bestuursorganisatie van de Gajö- en
Alas-landen (Gouv. Bt. 1 Dec. 1905 n°. 32; zie Jav. Ct. n°. 97)
en de vereeniging van de onderafdeelingen Seulimeum en
Indrapoeri tot eene nieuwe onderafdeeling XXII Moekims is
reeds melding gemaakt in hoofdstuk C, § 3 . '
By Gouv. Bt. 22 Sept. 1905 n°. 27 (Ind. St. n°. 486) is bepaald,
dat de onderafdeelingen Meulaboh en Idi van de afdeeling
Onderhoorigheden van Atjèh, instede van door een controleur
by het binnenlandsch bestuur, zullen worden bestuurd dooreen
officier der landmacht, met den titel van civiel gezaghebber
(vgl. hetgeen over het aangehaald Ind. St. n°. 486 is vermeld
onder de rubriek „Menado").
Bij Gouv. Bt. 26 Oct. 1905 n°. 32 (Ind. St. n°. 539) is bepaald,
dat de tot dusver door de ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur in het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden genoten toelage van f 100's maands boven hunne gewone inkomsten
(zie Ind. St. 1894 n°. 259), van 1 Januari 1907 af, alleen zal worden
toegekend aan de civiele gezaghebbers, en dat die toelage gedurende 1906 voor de andere ambtenaren slechts f 50 's maands
zal bedragen.
Bij Gouv. Bt. 20 Nov. 1905 n°. 17 (Ind. St. n°. 575) is, voor
zooveel het civiel bestuur betreft, de assistent-resident van
Groot-Atjèh aangewezen als tydelyk vervanger van den civielen
en militairen gouverneur van het gewest.
Kionw en
i•• riioorii:hi-<i« n. De ongezonde ligging van Tandjoeng Boeton, de slechte toestand van de reede aldaar en de
groote afstand van Singkep maakten het wenschelyk die plaats
niet langer als standplaats van den controleur der afdeeling
Lingga te behouden. Die standplaats is daarom voorloopig
verlegd naar de onder den naam van Teloek Radang bekende
kuststrook van het in het centrum van den Lingga-Riouwarchipel, tusschen Lingga en Singkep, gelegen eiland Selajar
(Ind. St. 1905 n°. 480).

i'Airmbaiiit. In afwachting van eene voorgenomen reorganisatie
van het bestuur in dit gewest, is bij Gouv. Bt. 23 Febr. 1906
Biniton. De by' Gouv. Bt. 4 Juli 1904 n°. 22 (Ind. St. n°. 280),
n°. 37 (Ind. St. n". 137), bij wijze van tijdelijken maatregel, de
formatie van het personeel op het bureau van den assistent- bij wijze van tijdelijken maatregel, ten behoeve van dit gewest
toegestane korpsen gewapende politiedienaren, waarvan één ter
resident voor de politie te Palembang verminderd.
Zooals reeds in hoofdstuk C, § 17 (kol. 34) is aangestipt, is hoofdplaats Tandjoeng Pandan en één te Manggar (zie K. V. 1905,
de tydelyke afdeeling Djambi van dit gewest met het sedert kol. 133), zyn by Gouv. Bt. 8 Jan. 1906 n°. 28 (Ind. St.n°.39)
1903 voorloopig onder Sumatra's Westkust geressorteerd hebbende definitief in dienst gesteld.
landschap Korintji vereenigd tot een onder rechtstreeksch bestuur
Zniiier- i-u Oii-t<w.irih-«-1ï•»Ü van Rornro. In het belang van een
van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië staand zelfstandig
gewest, waaraan de naam Djambi gegeven is (Ind. St. 1906 beter politietoezicht in de afdeelingen Tanah Boemboe en
n°». 187 en 259). Voor de verschillende regelingen met betrekking Amoentai is, by wyze van tydelyken maatregel, bij Gouv. Btn.
tot het bestuur van en de politie voor dit nieuwe gewest 8 Sept. 1905 n°. 50 (Ind. S t . n ° . 473) en 7 Oct. 1905 n°. 24
voor elk dier afdeelingen een korps gewapende politiedienaren
(residentie) zie men Ind. St. 1906 n°». 239, 260, 286 en 296.
in dienst gesteld, tegen intrekking van de aan den controleur
van Tanah Boemboe toegevoegde acht politie-oppassers.
Oostkant van ttmnatra. Bij G o u v . B t n . 26 Oct. e n 2 5 N o v .
Als uitvloeisel van de voorstellen der by Gouv. Bt. 27 Oct. 1904
1905 n ° \ 1 en 25 (Ind. St. n° s . 537 en 578) is overgegaan tot
versterking van de korpsen gewapende politiedienaren ten be- n°. 2 ingestelde commissie voor de regeling van de bestuurshoeve van het cultuurgedeelte van het gewest en van het inriehting en de militaire bezetting in een gedeelte der Zuideren Oosterafdeeling van Borneo (zie K. V. 1905, kol. 133), zyn
zuidelijk deel der residentie.
Bij Gouv. Bt. 13 Mei 1905 n°. 23 werd aan den kapitein H. by Gouv. Btn. 25 Juni en 16 Dec. 1905 n°*. 19 en 36 (Jav. Ut.
COLIJN opgedragen , in overleg met den resident der Oostkust n"«. 52 en 104), ten aanzien van de administratieve indeeling
van Suniatra, plaatselijke onderzoekingen in te stellen en voor- en het bestuurspersoneel, eenige maatregelen van tijdelijken
stellen te doen met betrekking tot de in te voeren bestuurs- aard getroffen. De onderafdeelingen Bekoempai en Beneden-en
inrichting in de zich sedert kort aan ons gezag onderworpen Oost-Doesoen en Mengkatib zijn namelijk van de afdeelingen
hebbende Simeloengoensche, Karausche en Rokan-landschappen, Bandjermasin en Ommelanden en Doesoenlanden afgescheiden
zoomede in Goenoeng Sahilan en onderhoorigheden, de legering en vereenigd tot eene nieuwe afdeeling Marabahan , onder een
der troepen, de reorganisatie van de politie en de regeling der assistent-resident, terwyl de verkleinde afdeeling Bandjermasin
belastingen in het gewest. Die voorstellen hebben reeds aan- en Ommelanden gesteld is onder het bestuur van een controleur
leiding gegeven tot de vorming bij wijze van tijdelijken maat- bij het binnenlandsch bestuur, met standplaats Bandjermasin ,
regel , van de onderafdeeling Itokan uit de in de Rokan-streken in verband waarmede de betrekking van assistent-resident van
gelegen landschappen , en van de onderafdeeling Kaïnpar Kiri Bandjermasin en Ommelanden is ingetrokken. Voorts zyn de
uit bet landschap Goenoeng Sahilan en onderhoorigheden '). districten Beneden-Doesoen en Mengkatib der onderafdeeling
Boentok (afd. Marabahan) vereenigd tot één district, onder den
naam van West-Doesoen, zoodat deze onderafdeeling thans
') Al di'ze landschappen hebben in 1905 de korte verklaring van onder
bestaat uit de districten West-Doesoen en Uost-Doesoen, terwerping afgelegd (zie hoofdstuk <', kol. 37).
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wijl de afdeelingen Doesoenlanden en Dajaklaiiden zijn opgeheven" en de bovenstreken dier afdeelingen zyn verdeeld in vier
nieuwe afdeelingen: Midden-Doesoen , Boven-Doesoen, Middenen Boven-Kapoeas en Boven-Kahajan, de eerste drie onder een
officier der landmacht, de laatste onder een controleur by het
binnenlandsch bestuur. Aan de afdeeling Marabahan is toegevoegd eene onderafdeeling Koeala Kapoeas, mede onder een
controleur. In verband met een en ander is, tegen intrekking
van de betrekkingen van assistent-resident -der afdeelingen
Doesoenlanden en Dajaklanden, een controleur bij het binnenlandsch bestuur op de buitenbezittingen boven de formatie in
dienst gesteld. Voorts is het getal districtshoofden buiten de
afdeeling Bandjermasin en Ommelanden met vier verminderd
en zyn een viertal betrekkingen van onderdistrictshoofd ingetrokken. Eindelyk zijn, met opheffing van het aan den controleur
van Boentok toegevoegde korps gewapende politiedienaren, twee
dergelyke korpsen (te Marabahan en Boentok) in dienst gesteld,
en is de schout ter hoofdplaats Bandjermasin vervangen door
een Europeeschen opziener voor de politie.
Mriiadfi. Een der aan het bestuurspersoneel van het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden onttrokken controleurs (zie
hiervóór) is by Gouv. Bt. 22 Sept. 1905 n°. 27 (Ind. St. n°. 486)
toegevoegd aan den assistent-resident van Midden-Celebes, ten
einde onder zyne bevelen en naar zijne aanwyzingen werkzaam
te zyn.
Aangezien de politie te Soemalata (afd. Gorontalo) wegens de
toeneming van het aantal der door de mynbouwmaatschappijen
Soemalata en Kwandang Soemalata gebezigde koelies, versterking
behoefde, terwijl te Paleleh (afd. Bwool) de politie kon worden
verminderd, heeft de resident de korpsen gewapende politiedienaren op genoemde plaatsen onderling van standplaats doen
verwisselen, welke handeling is goedgekeurd bij Gouv. Bt.
1 Nov. 1905 n". 22 (Ind. St. n°. 548).
De tijdelijke afdeeling Bolang Mongondo (zie K. V. 1901,
blz. 35, en Ind. St. 1903 n°. 249) is bij Gouv. Bt. 10 Jan. 190(3
n°. 32 (Ind. St. n°. 41) definitief ingesteld onder een controleur
bij het binnenlandsch bestuur, met Eota Baroe als standplaats,
aan wien het noodige bestuurspersoneel is toegevoegd.
Ter verkryging van een intensiever bestuurstoezicht op de
Sangi- en Talaut-eilanden is bij Gouv. Bt. 4 Mei 1906 n°. 41
(Ind. St. n°. 243), bij wijze van tijdelyken maatregel, de gelijknamige afdeeling geplaatst onder het bestuur van een assistentresident en is zy verdeeld in twee onderafdeelingen, namelijk

» 2.

Sangi-eilanden, onder den assistent-resident der afdeeling, met
standplaats Taroena, en Talaut-eilanden , bestaande uit de
eilandengroep van dien nauni, waaronder begrepen de Nanoesaeilanden en het eiland Palmas (Miangas), onder een controleur
by het binnenlandsch bestuur, met standplaats Liroeng (eiland
Salibaboe). In verband hiermede, is een assistent-resident in
dienst gesteld, tegen intrekking van de betrekkingen van
adspirant-controleur voor de Sangi- en Talaut-eilanden en posthouder voor de Talaut-eilanden, terwijl voorts de noodige voorzieningen zyn getroffen met betrekking tot het bureau- en
oppasserspersoneel.
OlebeH e» oiidrrhooriKiirdru. Omtrent de verschillende , in verband met ons militair optreden in Znid-Celebes getroffen bestuursregelingen , alle van voorloopigen aard, zie men hoofd-

stuk C, § 14.

imhuiiin. Van de vorming, by wyze van tydelyken maatregel , van de afdeeling Ceram uit de onderafdeeling Waroe van
de afdeeling Banda en de afdeelingen (nu onderafdeelingen)
West-Ceram , Wahaai en Amahei is reeds melding gemaakt in
hoofdstuk C , § 16.
Teniate en oiideriiooriKiirdm. Omtrent de opdracht van het bestuur over de oostkust der onderafdeeling Noord-Halmahera met
de daarbij behoorende eilanden aan een officier, met den titel
van civiel gezaghebber (Gouv. Bt. 7 Juli 1905 n°. 26), zie men
hoofdstuk 0 , § 17.
Timor rn ondei-hooriRiirdm. In verband met het gewapend optreden in Midden-Timor (zie hoofdst. C, § 19) is aldaar een officier
met het civiel bestuur belast. By Gouv. Bt. 31 Maart 1906
n°. 1 b (Ind. St. n°. 204) is, in het belang van onzen invloed
op het eiland Flores, bij wijze van tydelyken maatregel, bepaald , dat de afdeeling Larantoeka en onderhoorigheden bestuurd wordt door een controleur, terwyl de civiele gezaghebber van die afdeeling is aangewezen voor het bestuur van de
onderafdeeling Beloe (afd. Timor).
Hall rn Lombok. Ten einde den resident van dit gewest te
ontheffen van het rechtstreeksch bestuur over de afdeeling Boeleleng, is bij Gouv. Bt. 3 Febr. 1906 n°. 24 (Ind. St. n°. 82)
bepaald, dat»die afdeeling wordt bestuurd door een controleur
bij het binnenlandsch bestuur.

GEWESTELIJK E N PLAATSELIJK

Sedert de afsluiting van de betrekkelyke mededeelingen in
K. V. 1905 (kol. 135/136) zyn voor de hoofdplaatsen Bandoeng,
Cheribon , Tegal, Pekalongan , Semarang , Magelang , Kediri,
Blitar, Soerabaja , Padang, Palembang en Makasser , met ingang van 1 April 1906, gemeenteraden ingesteld , terwy'1 voor
de afdeeling Deli (Oostkust van Sumatra), met ingang van
denzelfden datum, een afdeelingsraad is gecreëerd , voor welke
locale raden gelden uit de algemeene geldmiddelen avan Nederlandsch-Indië zyn afgezonderd (zie Ind. St. 1906 n" . 121, 122,
123, 124, 120, 125, 148, 150, 149, 151, 126, 171 en 154).
De eerste begrootingen voor die gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen zyn vastgesteld by de ordonnantiën in Ind. St. 1906
n'«. 127, 130, 129, 131, 128, 162, 173, 177, 163, 201, 161,
185 en 164, terwijl de bij die begrootingen behoorende uitgewerkte
en toelichtende staten gepubliceerd zyn in de Jav. Ct. 1906
n os . 18, 22, 23, 24 en 26, en de door den Gouverneur-Generaal
benoemde leden van de genoemde locale raden in de Jav. Ct. 1906
n os . 21 en 23 zyn vermeld. De door deze raden vastgestelde
reglementen van orde voor hunne vergaderingen zyn nog slechts
goedgekeurd voor zooveel Pekalongan, Kediri, Makasser, Soerabaja,
Tegal en Padang betreft, en wel by Gouv. Btn. 28 Mei 1906
n°. 12, 9 Juni 1906 n"*. 2 , 3 en 45 en 20 en 22 Juni 1906
W. 33 en 23 (zie Jav. Ct. n-». 44, 48 en 51).
Bij Gouv. Btn. 21 Febr. 1906 W». 2 t/m 8, 1 Maart 1906

ZELFBESTUUR.

n°». 49, 50 en 52 en 3 en 12 Maart 1906 n™. 31 en 3 is het
ontvangen, bewaren en betalen van gelden voor de gemeenten
Semarang , Bandoeng , Cheribon , Tegal, Pekalongan , Magelang , Palembang , Kediri, Soerabaja , Padang en Makasser en
voor de afdeeling Deli opgedragen aan de algemeene ontvangers
van 's lands kas.
Bij Gouv. Bt. 6 Jan. 1906 n°. 38 (Bijbl. Ind. St. n°. 6405)
zyn de voorwaarden van de aan de Nederlandsch-Indische
Gasmaatschappij te Rotterdam verleende concessie (Bijbl. Ind.
St. n°. 5684, juncto nu 6177) gewijzigd, ten einde de rechten ,
bevoegdheden en verplichtingen van den lande ten deze op de
gemeenten Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg en op de in
te stellen gemeenten Semarang en Soerabaja te kunnen overdragen. By Ord. van 12 Maart 1906 (Ind. 'St. n°. 172) is dan
ook voor de eerstgenoemde drie gemeenten bepaald, dat in de
behoefte aan straatverlichting niet meer uit de algemeene
geldmiddelen zal worden voorzien, maar dat die voorziening,
met ingang van 1 Februari 1906, tot den werkkring der gemeenten wordt gebracht, in verband waarmede het bedrag,
voor die gemeenten uit de koloniale geldmiddelen afgezonderd,
verhoogd is. By de instelling van de gemeenten Semarang en
Soerabaja is die voorziening direct tot haren werkkring gebracht. Eene verhooging van het voor de eerstgenoemde drie gemeenten uit de koloniale geldmiddelen afgezoudeid bedrag had
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regeling in de Ordn. in Ind. St. 1900 n'". 59, 66, 253 en 254, : )
terwijl bij Ord. van 21) Maart 1906 ( I n d . St. n°. 202) de gevolgen
geregeld zijn van het onder locaal beheer brengen van werken
en diensten , ten behoeve waarvan persoonlijke diensten gevorderd mogen worden.
In verband m e t de instelling van een afdeelingsraad voor Deli,
en m e t het oog op de instelling van gewestelyke raden in de
naaste toekomst, zyn de voorschriften betreffende het beheer
der geldmiddelen van g e m e e n t e n , vastgesteld by het in I n d .
St. 1905 n°. 220 opgenomen Gouv. Bt. 23 Maart 1905 n ° . 6 ( d e
zoogenaamde „gemeentelijke beheersvoorschriften"), zoomede de
o n d e r locaal beheer ( v g l . K. V . 1 9 0 5 , k o l . 186).
De Ord. van 22 Maart 1906 (Ind. St. n°. 190) en Gouv. Bt. bepalingen omtrent het begraven van lijken (zie K. V. 1 9 0 5 ,
8 April 1906 n ° . 14 (Jav. Ct. n°. 30) regelen de overdracht, kol. 140), eenigszins gewyzigd (zie I n d . St. 1906 n ° \ 158 en 160).
met 1 J u l i 1906, van de gouvernementswaterleiding te SoeraBij eene t o t de gemeenteraden in Nederlandsch-Indië gerichte
baja op de gemeente van dien naam. ')
gouvernementscirculaire van 2 April 1906 (Bijbl. Ind. St. n°. 6465)
Door toevoeging, by Ord. van 1 Mei 1906 (Ind. St. n°. 238), zijn eenige beginselen aangegeven als grondslag voor eene
van een derde lid aan art. 120 der locale raden-ordonnantie eventueele regeling voor het rooiwezen door de gemeenteraden.
(Ind. St. 1905 n°. 181) is het aan gebiedsdeelen m e t eigen geldV a n de v e r v a n g i n g van J h r . O. VAN DKE WIJCK als Regeeringsmiddelen verboden iets te doen of te gelasten, dan w e l , voor commissaris voor de decentralisatie door den heer D. TOLLENAAR
zoover het van h e n a f h a n g t , toe te l a t e n , waardoor inbreuk is reeds melding gemaakt in hoofdstuk B (kol. 2). De instructie
wordt gemaakt op voor het land uit concessies of overeenkomsten voor den Regeeringscommissaris is op enkele punten gewijzigd
voortvloeiende verplichtingen.
en a a n g e v u l d ; o. a. is zijne standplaats van Batavia naar
Vrijstelling van verschillende belastingen — p a t e n t r e c h t , Buitenzorg overgebracht (zie Bn'bl. Ind. St. n"". 6344, 6399 en 6433).
zegelrecht, v e r p o n d i n g , recht van overschrijving — vonden
mede plaats in verband niet het beginsel, om van gewesten en g e deelten van gewesten niet eigen geldmiddelen voor het gebruik
van veroordeelden vergoeding te vorderen (Ind. St. 1 9 0 6 n 0 . 2 5 8 ;
zie hooi'dst. F , >) 5), BOOmede om, by verstrekking van materialen
uit 's laiuls voorraad aan die gebiedsdeelen, de prijs daarvan,
evenals voor particulieren, te kunnen stellen op 2 5 % boven de
prijslijstwaarde.
Bij Ord. van 12 Maart 1906 (Ind. St. n°. 170) en Gouv. Bt.
12 Maart 1900 n°. 1 (Bijbl. Ind. St. n°. 6442) zijn definitieve
voorschriften gegeven voor de uitvoering van openbare werken

§ 3.

INLANDSCH BESTUUR.

JAVA EN MADOERA.

Met het doel om aan de desa rechtspersoonlijkheid te schenken en meer vastheid te geven aan het inlandsche gemeentewezen , zijn bij Ord. van 3 F e b r . 1906 (Ind. St. n ° . 83) eenige
regelen gesteld omtrent het beheer en andere huishoudelyke
belangen der inlandsche gemeenten in de gouvernementslanden
op Java en Madoera. Bij a r t . 18 dezer, op 1 Maart 1906 in werking getreden , inlandsche gemeente-ordonnantie zijn de hoofden
van gewestelyk bestuur bevoegd verklaard o m , n a verkregen
machtiging van den Gouverneur-Generaal, met i n a c h t n e m i n g
van de bepalingen der ordonnantie en van de plaatselijke omstandigheden en behoeften, voor geheele residentiën of gedeelten
daarvan regelen vast te stellen tot aanvulling van de voorschriften
der verordening.
H e t in 1900 aangenomen beginsel om , naarmate de omstandigheden zulks toelaten , in de gouvernementslanden op J a v a en
Madoera de functiën van districtshoofd in de districten, waarin
een regentshoofdplaats gelegen i s , ambtshalve op te dragen aan
den aldaar gevestigden patih , vond in 1905 in 2 regentschappen
toepassing.
Nopens de in 1905 plaats gehad hebbende samenvoegingen
en splitsingen van desa's komen opgaven voor in tabel I I van
bylage E .
Omtrent eenige maatregelen van ondergeschikt belang met
betrekking tot het inlandsch bestuurs- en politiepersoneel zie
men I n d . St. 1905 n<>\ 3 9 5 , 5 0 2 , 5 6 4 , 605 en 612 en 1906 n 0 *.
26 en 50.
BCITENBEZITTINGEN.

%tjèh «MI oinii 11

(Ind. St. n°. 105) is de betrekking van oelèëbalang van het
district Meuseugit Raja aan den rechteroever der Atjèh-rivier
(afd. Groot-Atjèh) ingetrokken en zyn de hoofden der kampongs
in dat district onder de rechtstreeksche bevelen geplaatst van
den controleur der onderafdeeling Gebied buiten de sagi's (vgl.
hoofdst. C , kol. 14/15).
reiene» en onderhooriKhrden.

Bij G o u v .

B t n . 1 9 Oct. 1 9 0 5 e n

5 J a n . 1906 n™. 29 en 21 (Ind. St. 1905 n". 525 en 1906 n°. 7)
is de bezoldiging der' regenten van Oost-Boeloe Boeloe en T o n dong (afd. Oosterdistricten) verminderd en bij laatstgemeld b e sluit is bovendien de betrekking van soelewatang van eerstgenoemd regentschap ingetrokken.
De regentschappen Tangkoeroe in de onderafdeeling Maros
en Boengoro in de onderafdeeling Pangkadjene der afdeeling
Noorderdistricten zijn als zoodanig opgeheven en respectievelijk
ingedeeld bü de regentschappen R i Laoe en Pangkadjene ( I n d .
St. 1906 n°«- 165 en 309).
Bij Gouv. Bt. 24 J a n . 1906 n ° . 33 is b e p a a l d , dat het regentschap R i Raja (onderafd. Maros) voortaan niet meer als zoodanig
wordt a a n g e m e r k t , doch dat het zal worden bestuurd als zelfstandig district, onder een hoofd m e t den titel van galarang.
Baii en i.ombok. Daar de functiën van inlandsch tolk bij de
Europeesche bestuursambtenaren in de afdeeling Lombok zonder
bezwaar bleken te kunnen worden opgedragen aan de inlandsche
schryvers by die ambtenaren , zijn de tolken bij Gouv. Bt. 24
Maart 1906 n°. 36 (Ind. St. n°. 198) buiten dienst gesteld, in verband waarmede de bezoldiging van de inlandsche schryvers
verhoogd is.

i izii.-.i. n. Bij Gouv. B t . 13 Febr. 1906 n°. 34

§ 4.

BESTUUR OVER VREEMOE OOSTERLINGEN.

Met het oog op h e t gering aantal Chineezen op Banda Neira
(afd. Banda , res. Amboina) en in verbapd met de omstandigheid , d a t een der Chineesche wijkmeesters a l d a a r , met gelijktijdige uitoefening van zijne eigen functiën, zonder bezwaar
') H|j Uouv. Bt. 1 Juni 1J' OG n°. 1 is de resident van Soerabaja gemachtigd om de in 's lands kas aanwezige waarborgsommen voor watergelden
en metorhuur van de bedoelde waterleiding aan de gemeente over te dragen.

de belangen der Chineesche g'emeente kon b e h a r t i g e n , zyn bij
Gouv. Bt. 11 J u l i 1905 n°. 41 (Ind. S t . n". 382) de betrekkingen
van kapitein en luitenant der Chineezen te genoemder plaat-e
ingetrokken. De wijkmeester der Chineezen te Besitang (onderafd. B e n e d e n - L a n g k a t , afd. Laugkat, res. Oostkust van Sumatra)
«) Vgl. ook Bjjbl. Ind. St. n". 6457.

Hoofdst. J , uf,l. I.

137

is buiten dienst gesteld (Ind. Bt 1905 u°. 487), de bezoldiging
van den luitenant der Chineezen op het eiland Siugkep (afd.
Lingga, res. Riouw en onderhoorigheden) is verhoogd (Ind. St.
li)0b' n". 28) en die van den luitenant der ovcrwalsche vreemdelingen te Tandjoeng Pinang in genoemde residentie verminderd
(Ind. St. 190(5 n°. 184), terwijl te Koeala Simpang (onderafd.
Tamiang, afd. Langkat, res. Oostkust van Sumatra) een luitenant der Chineezen is in dienst gesteld, tegen intrekking der
betrekking van luitenant der Chineezen te Seroeweh in genoemde
onderafdeeling (Ind. St. 190G n°. 264).
Bij Ind. St. 1905 n°. 509 is bepaald, dat in de residentie
Padangsche Bovenlanden (Sumatra's Westkust) te Fort de Koek

§ 5.
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(onderafd. Oud Agam , afd. Agam) eene wijk voor Klingaleezen,
Hindoes en andere Voor-Indiërs zal zijn, terwijl bij Ind. St.
1905 n°. 588 en 1900 n°. 207 respectievelijk in de residentie
Oostkust van Sumatra op een achttal plaatsen en in de residentie
Padangsche Benedenlanden (Sumatra's Westkust) te Tapan
wijken voor Chineezen zijn aangewezen.
Door den resident van Pekalongan is bij besluit van 28 Sept.
1905 (Jav. Ct. n°. 82) eene instructie uitgevaardigd voor de
hoofden van vreemde oosterlingen en de onder hen staande
wijkmeesters, terwijl bh' zyn besluit van 3 Oct. 1905 (Jav. Ct.
n°. 86) de grenzen van de wijken voor vreemde oosterlingen in
zyn gewest opnieuw zyn geregeld.

G E W E S T E L I J K E COMMUNICATIE" E N P O L I T I E V A A R T U I C E N .

Het voor den dienst op de Boven-Barito (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) bestemde stoomvaartuig Voorwaarts (vgl.
K. V. 1905, kol. 137) is in Augustus 1905 in dienst gesteld.
De uitgaven voor dit vaartuig, zoomede voor de steamlaunch
Dondang en het, in het belang van de uitoefening van bestuursen politietoezicht in de wateren der Aroe-eilanden '), voorloopig
ter beschikking van den resident van Amboina gestelde stoomschip Anna (vgl. K. V. 1905, kol. 137/138), zijn tijdelijk geregeld
bij Gouv. Btn. 3 Juni, 12 Juli en 28 Sept. 1905 n°«. 27, 4 en 1.
Het t. a. p. vermelde te Singapore in aanbouw zijnde klein houten
gewestelijk politie- en communicatievaartuig (type Tjantili II)
zal den naam Sophie II dragen.
Het door de ontbinding van de expeditionnaire scheepsmacht
in de wateren van Boni (Celebes en onderhoorigheden) beschikbaar gekomen stoomschip Tjantilt II (zie K. V. 1905, kol. 38)
is daarna voorloopig als reservevaartuig in conservatie genomen.
Ter vervanging van het ter Oostkust van Sumatra gestationneerde, in November 1905 als ongeschikt buiten dienst gestelde
stoomschip Tjantik — welk in 1884 te Singapore gebouwde
vaartuig aan het departement van marine is overgedaan, om als
gastransportvaartuig te worden gebezigd — is aangewezen het

§ 6.
K m i g r a t i e v a n J a v a n e n n a a r de biiitenbezlttliigen.

BIJZONDERE
M e t de proef

tot overbrenging van Javanen uit de sterk bevolkte residentie
Kedoe naar Zuid-Suinatra (zie K. V. 1905, kol. 8) is in November
1905 een aanvang gemaakt. De met de leiding der proef belaste
assistent-resident H. G. HEIJTINO, heeft zich met een 200-tal uit
die residentie afkomstige Javanen, voor een deel vergezeld
van hun gezin, te Gedong Tetaan in de afdeeling Ommelanden
van Teloek Betoeng der residentie Lampongsche Districten gevestigd, waar eene Javaansche kampong verrezen is en het terrein
voor den sawahbouw geschikt blijkt te zijn. Bij Gouv. Btn.
19 Oct. 1905 n°. 46 en 7 Maart 1906 n°. 5 werden gelden toegestaan tot voortzetting van deze proef, en voor het nemen van
eene tweede op een ander terrein in dezelfde afdeeling, alsmede
tot voorbereiding van eene derde op in 1907 te ontginnen gronden.
Bij het laatstgemeld besluit is het oorspronkelijke plan in zoover gewüzigd, dat voortaan voor de te nemen kolonisatie-proeven
ook mogen worden gebezigd inlanders uit andere deelen van
Java dan de residentie Kedoe. Voorts is den heer HEIJTIN»
de beschikking gegeven over een drietal op de te koloniseeren
terreinen te stationneeren gewestelijke gewapende politiedienaren
en is hem tijdelijk een controleur bij het binnenlandsch bestuur
toegevoegd (Gouv. Bt. 25 April 1906 n°. 1).
I.migratie van I n l a n d e r s n a a r bulten \ e d e r l a i i d * e l i - I n d i P .

In

1905

') Het voor dat doel te Singapore in aanbouw zijnde stalen vaartuig
— zie t. a. p. — zal Amboina lieeten.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 190G—1907.

tot dusver in Palembang vertoefd hebbende, doch aldaar overbodig geachte stoomschip Djambi (Ind. St. 1906 n°. 86).
Het eertijds te Bajan (Atjèh en onderhoorigheden) gestationneerde, in 1904 voor de operatiè'n op de Singkel-rivier aangewezen stoomschip lila, is bij Gouv. Bt. 21 Aug. 1905 n°. 13
(Ind. St. n°. 449) definitief ter beschikking gesteld van den
civielen gezaghebber van Singkel, terwy'1 bij dezelfde gelegenheid
de formatie van het personeel en de uitgaven voor het stoomschip opnieuw geregeld zijn.
Het sedert Mei 1902 te Poso (Menado) in station zijnde
vaartuig Palele.h is bij Gouv. Bt. 22 Jan. 1906 n°. 21 (Ind. St.
n°. 67) definitief ter beschikking gesteld van den assistentresident van Midden-Celebes. De in 1904 eer versterking van
de communicatiemiddelen te water in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo aangewezen hekwielstoomer Olto (zie
K. V. 1905, kol. 138) is bij den overtocht van Bandjermasin
naar Soerabaja verongelukt.
Een lijst van de op uit. 1905 in dienst zijnde gewestelijke
vaartuigen komt voor op blz. 148—151 van deel I van den
Regeeringsalmanak van Nederlandsch-Indiè' voor 1906.

ONDERWERPEN.

zyn per Nederlandsch stoomschip, via Nederland, in drie transporten, 374 mannen, 151 vrouwen, 2 jongelingen, benevens
2 jongens en 2 meisjes naar Paramaribo overgebracht.
Bij Gouv. Bt. 22 Febr. 1906 n°. 30 is de gepensionneerde
majoor der infanterie van het Oost-Indisch leger P. WIERSMA,
op verzoek, wegens ziekte, eervol ontheven van de hem in 1903
(zie K. V. 1903, kol. 163) opgedragen werkzaamheden in het
belang van de emigratie van Javaansche arbeiders naar Suriname,
terwijl bij Gouv. Bt. 31 Maart 1906 n°. 11 tijdelijk met die taak
— met uitzondering van de met den agent-generaal van de
immigratie te Paramaribo te voeren correspondentie — is belast
de te Semarang gevestigde naamlooze vennootschap „SOESMAN'S
Emigratie-, Vendu- en Commissiekantoor".
De in 1904 genomen maatregel om de te Semarang op inscheping wachtende koelies, die voor het verrichten van arbeid
buiten Java en Madoera zijn aangeworven, tijdelijk in het
dwangarbeiderskwartier te Mlaten onder dak te brengen (vgl.
K. V. 1905, kol. 138), is bij Gouv. Bt. 26 Juli 1905 n°. 14
ingetrokken, in verband met het voornemen om in die strafinrichting een groot aantal veroordeelden te werk te stellen,
waardoor geen gelegenheid meer zal bestaan tot opneming van
contract-koelies.
Tot het werven in Nederlandsch-Indië van inlanders voor het
verrichten van arbeid in vreemde landen zijn in het tijdvak
15 Mei 1905—15 Mei 1906, met dispensatie van het daartegen
bij Ind. St. 1887 n°. 8 uitgevaardigd verbod, drie vergunningen
verleend (Gouv. Btn. 7 Juli en 14 Oct. 1905 n°«. 35 en 13, en

•5. Ned.-Indië.
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5 Febr. 1906 nu. 16, het laatste gewijzigd bij Gouv. Ut. 20 Maart
d. a. v. n°. 22), en wel: één voor de Borneo Company, Limited,
in Serawak, één voor de landbouwondernemingen van G. C. Ross
op de Cocos-eilanden en liet Christmas-eiland en één ten behoeve
van de in de Gefedereerde Maleische Staten gelegen ondernemingen van de Singapore Rubber Company, Limited.
<;AHv«riirhUiiK. Van de by Gouv. Bt. 6 Jan. 1900 n°. 38
(Bybl. Ind. St. n°. 0405) in de concessievoorwaarden voor de
levering van gas te Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg,
Soerabaja en Semarang door de Nederlandsch-Indische Gasinaatschappy te Rotterdam (Bybl. Ind. St. n". 5084, juncto
n°. 6177) gebrachte wijziging is reeds melding gemaakt in § 2.
Arn.yie«-iiv.-riiriiiiiii{. Bij eene in September 1904 door den
directeur van binnenlandsch bestuur aan de hoofden van gewestelyk bestuur in Nederlandsch-Indië gerichte circulaire
(Bybl. Ind. St. n°. 0278) zijn de voorwaarden vastgesteld.
waaronder vergunning kan worden verleend tot de oprichting
en exploitatie van acetyleen-centrale's en voor het gebruik
maken van den ondergrond der openbare wegen in het belang
van die exploitatie.
(•reuzen van gewestelijke en .»t.I< « Ii11^-1

1<11.1.•.-• t~<-1>. D e

grenzen

zijn vastgesteld van de afdeeling Tangerang der residentie
Batavia (Ind. St. 1905 n°. 349) en van de onderafdeelingshoofdplaatsen Sawah Loento en Bangkinang (Sumatra's Westkust)
(Bijbl. Ind. St. n". 6380). Gewijzigd zyn de grenzen van de
hoofdplaats Benkoelen (Ind. St. 1905 n°. 355) en van de afdeelingshoofdplaats Toeban en de districtshoofdplaats Tjepoe
(Rembang) (Bijbl. Ind. St. n°. 6354). ')
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Begraven van lukrii. Omtrent eene nadere wijziging (Ind. St.
1900 n'. 100) van de bepalingen omtrent het begraven van lijken
van Europeanen en inlanders en met hen gelijkp-estelden (vgï.
K. V. 1905, kol. 140), zie men § 2.
Kaïnutitrhotrn. Het reglement op de saluutschoten (Ind. St. 1904
u". 454, juncto 1905 n°. 215) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt.
23 Dec. 1905 n°. 39 (Ind. St. n°. 621).
Ontvlambare oiiPn. De iu 1871 vastgestelde voorschriften betreffende het bezit en de bewaring van petroleum en andere licht
ontvlambare oliën (Ind. St. 1871 n". 166, zooals het sedert is
gewyzigd) zijn nader aangevuld en gewijzigd bij Ord. van 12
Sept. 1905 (Ind. St. n°. 475).
Automobielen. Het reglement op het gebruik van automobielen
(Ind. St. 1899 n". 301, juncto 1902 n°. 340) is nader gewijzigd
bij Ord. van 5 Juli 1905 (Ind. St. n°. 368), terwijl de voorschriften
tot uitvoering van dat reglement (Ind. St. 1899 n".
302) zyn gewijzigd en aangevuld bij Gouv. Bt. 5 Juli 1905 n c . 46 (Ind. St.
n°. 369).
Maatregelen tegen de tHgerplaag.

Bij

eene

in

Mei

1905

aan

de hoofden vin gewestelijk bestuur op Java en Madoera en in
een deel der buitenbezittingen gerichte gouvernements-circulaire
(Bijbl. Ind. St. n°. 6274) is een model vastgesteld voor dejaarlijksche opgaven van het aantal gevangen en gedoode tygers,
zoomede van het aantal menschen en het aantal stuks vee door
tygers gewond of gedood.

II. PERSOONLIJKE DIENSTEE
s»-

J A V A E N MADOERA.

Met de herziening van de verschillende heerendienstregelingen
werd voortgegaan. Bij Ordn. van 4 Juli en 15 Aug. 1905
(Ind. St. n"». 366 en 438) en 4 Maart 1906 (Ind. St. n os . 152
en 153) kwamen zoodanige herzieningen tot stand voor het
onderdistrict Bloeboer (afd. Buitenzorg, res. Batavia) en de
residentiën Banjoemas, Pekalongan en Pasoeroean, terwyl voorschriften ter uitvoering van de drie laatstgenoemde verordeningen
zijn vastgesteld bij Gouv. Btn. 15 Aug. 1905 n ü . 11 (Bijbl. Ind.
St. n°. 0328) en 4 Maart 1906 n™. 8 en 9 (Bijbl. Ind. St. n°s. 6439
en 6440). Met betrekking tot het onderdistrict Bloeboer waren
dergelijke voorschriften onnoodig, omdat daar voortaan geen
andere diensten worden gevorderd dan voor het vervoeren van
personen en troepen op marsch en van hunne goederen, indien
tegen de vastgestelde tarieven geen vrije werklieden te bekomen
zijn, alsmede in geval van rampen van hooger hand of tot
afwending van algemeen gevaar, zoodat de eigenlyk gezegde
heerendiensten tot het verleden behooren. Daarom is by Gouv. ;
Bt. 4 Juli 1905 n°. 21 (Bijbl. Ind. St. n°. 6206), met intrekking |
vun de bestaande voorschriften tot uitvoering van de vroegere
heerendienstregeling, volstaan met eene opdracht aan den resident
van Batavia om bij het jaarlijksch verslag omtrent de heerendiensten eene opgave over te leggen van het aantal in Bloeboer
gevorderde heerendiensten van eerstbedoelden aard.
Ter uitvoering van de reeds in 1902 (zie K. V. 1902, kol. 165)
verkregen machtiging, is bij Ord. van 17 Oct. 1905 (Ind. St.
n°. 52Ö) eene regeling in het leven geroepen, waarby de gelegenheid wordt geopend om met de heerendienstplichtigen op
') De wijziging van (ie grenzen der afdeelingshoofdplaats Toeban en de
vaststelling van die voor de onderafdeelingshoofdplaatsen Sawab Loento en
Bangkinang geschiedden door den directeur van hinnenlandsch bestuur, in
verband inet de by Gouv. Bt. 24 Juli 1905 n°. 14 (Ind. St. n'. 396) aandien
departementschef in algemeenen zin daartoe verleende bevoegdheid, welke,
voor zooveel de aan te brengen wijzigingen betreft, zich niet uitstrekt tot
plaatsen, voor welke een gemeenteraad is ingesteld.

Java en Madoera, desa'sgewijs overeenkomsten te sluiten omtrent
den afkoop voor zekeren termijn van een of meer diensten of
onderdeden van diensten, waartoe zij verplicht zyn. Met gebruikmaking van eene daartoe nader verleende machtiging, is
de vereischte goedkeuring van die overeenkomsten door den
Gouverneur-Generaal overgedragen op de hoofden van gewestelyk
bestuur, onder verplichting om de Regeering jaarlyks in kennis
te stellen met de voor hun gewest getroffen regelingen. Voorschriften tot uitvoering dier verordening zyn vastgesteld by
Gouv. Bt. 17 Oct. 1905 n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 6358). Tot
dusver zyn twee overeenkomsten van dien aard tot stand gekomen, namelijk voor de contröle-afdeeling Pekalongan en de
afdeeling Indramajoe (Cheribon).
Bij Ord. van 29 Maart 1906 (Ind. St. n°. 202) zyn de gevolgen
geregeld van het onder locaal beheer brengen van werken en
diensten, ten behoeve waarvan persoonlijke diensten gevorderd
moffen worden.
Volgens de gehouden aanteekeningen omtrent de in de
gouvernementsresidentiën door de inlandsche bevolking (buiten
die op de particuliere landerijen) in heerendienst gepresteerde
dagdiensten, zouden in 1905 voor gewone heerendienstwerken
14 712 301 en (in één gewest) voor aanleg van irrigatiewerken
7713 dagdiensten zyn verricht, tegen 14 467 722, uitsluitend
voor gewone werken, in 1904. In acht gewesten of gedeelten
van gewesten zyn 748 312 dagdiensten meer en in elf andere
503 733 dagdiensten minder gepresteerd dan in 1904, welke
verschillen zyn toegelicht in noot k van bijlage F , waarin het
gebruikelijke overzicht is opgenomen der vorderbare en der
gepresteerde dagdiensten van heerendienstplichtigen. De gehouden
aanteekeningen (die , evenals de heerendienstordonnantiën , geen
betrekking hebben op desadiensten) doen zien, dat gemiddeld
over alle desa's van het gebied, waarvoor elke der ordonnantiën
is uitgevaardigd, per heerendienstplichtige gedurende 1905
zouden gevorderd zyn (wanneer de 7713 dagdiensten voor ir-
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rigatiewerken worden inedegerekend) in drie kringen respectievelyk ruim 1/100, byna *L en byna 1 dagdienst, in twee andere
respectievelijk by'na 2 en byna 7 dagdiensten, in drie 3 a 4, in vier
4 a 5 , in vyf 5 a ti, m in twee ruim 7 dagdiensten.
Ook in 1905 ia, overal waar het mogelijk bleek, van bestuurswege getracht den heerendienstarbeid der bevolking zooveel
doenlijk te verlichten.
Plaatsvervanging en afkoop kwamen weder veelvuldig en
onder allerlei vormen voor, voornamelijk bij de diensten ten
behoeve van de wegen. Onwettige vrijstelling van heerendienstplichtigen en onwettige vordering van heerendiensten werden
een enkele maal geconstateerd.
Het rapport omtrent de onderzoekingen betreffende de hee-

$ 2.
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rendiensten, welke van de opgezetenen der in de residentie
Batavia gelegen particuliere landerijen ten behoeve van het
Gouvernement gevorderd worden (zie K. V. 1905, kol. 140 en
141), zoomede de t. a. p. bedoelde voorstellen met betrekking
tot de desadiensten , zy'n nog in overweging.
Nopens de opbrengst in 1905 van het door de heerendienstr
plichtige bevolking verschuldigd hoofdgeld , als equivalent voor
afgeschafte heerendiensten, zijn opgaven verzameld in bijlage G.
Daaruit blijkt, dat de aanslag in het hoofdgeld bedroeg f 3 467 914,
welk bedrag bij het einde van het jaar, op f 62 na , geheel
was aangezuiverd , zoodat, na aftrek van de aan de desahoofden toekomende 8 ° 0 collecteloon , zuiver overbleef f 3 190 424.

BUITENBEZITTINGEN.

De opgaven over 1905 van het aantal heerendienstplichtigen
in de gewesten der buitenbezittingen, waar heerendienstregelingen werken , en omtrent den aard en den omvang van den
door hen gepresteerden arbeid (buiten dien wegens gemeentelijke
diensten en ten behoeve van de inlandsche hoofden) zijn opgenomen in bijlage H. Voor zooveel uit die opgaven blijkt, zyn
in Benkoelen, de Lampongsche Districten, ralembang en Menado minder dagdiensten gepresteerd dan in 1904 en bleef in
de afdeelingen Boeleleng en Djembrana der residentie Bali en
Lombok het aantal dagdiensten ongeveer gelijk aan dat van
1904. Wat de gewesten betreft, waar de dienstprestatie grooter
was dan in 1904, wordt zulks voornamelijk toegeschreven aan
meer arbeid voor aanleg, onderhoud of herstelling van wegen,
bruggen of duikers en, wat Celebes en onderhoorigheden aangaat, ook voor het bezetten van wachthuizen en het doen van
nachtelijke rondes.
Tewerkstelling van heerendienstplichtigen op verderen afstand
van hunne woningen dan het daarvoor aangenomen maximum
vond, na bekomen machtiging van de gewestelijke bestuurders,
laats in Benkoelen, de Lampongsche Districten, Banka en onderoorigheden, de Zuider- en Öosterafdeeling van Borneo, de
afdeeling Zuiderdistricten van het gouvernement Celebes en
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onderhoorigheden en de afdeeling Menado. Plaatsvervanging en
atkoop van heerendiensten kwamen ook in 1905 veelvuldig voor.
De aanslag van de ter hoofdplaats Benkoelen geheven
wordende belasting als equivalent voor vrijstelling van het werk
aan wegen en bruggen aldaar (Ind. St. 1874 n°. 276, juncto
1876 n°. 58) bedroeg in 1905 voor inlanders f 3042 en voor
vreemde oosterlingen f 528, van welke sommen in dat jaar slechts
respectievelijk f355 en f290 geïnd werden. Van den achterstand
over vorige jïiren, ad f 7331, is in 1905 f 2127 afbetaald.
De bij Ord. van 12 Febr. 1903 (Ind. St. n . 126) in het leven
geroepen bepaling, betreffende de wijze van afbetaling van de
door de bevolking ter hoofdplaats Makasser verschuldigde belasting van f 5 '6 jaars per hoofd, als equivalent voor vrijstelling
van heerendiensten, bleef gunstig werken ; bij het einde van
1905 bedroeg de achterstand slechts 4 ° 0.
In verband met de by- Gouv. Bt. 19 April 1905 n°. 3 (Ind.
St. n°. 260) vastgestelde nieuwe grenzen voor de hoofdplaats
Padang (Sumatra's Westkust), is by Ord. van 25 Maart 1906
(Ind. St. n°. 197) eene nadere omschrijving gegeven van het
gebied, waarvoor van kracht is de Ord. van 2 Juni 1858 (Ind.
St. n°. 66), betreffende den afkoop van verplichte werkzaamheden aan wegen, bruggen en waterleidingen aldaar.

III. LAIDELIJKE IMMSTEïf.
L a n d r e n t e (In d r gouverneinentNlanden op J a v a en M a d o e r a ) .

Be-

halve in het gedeelte der Preanger Regentschappen, waar de in
Ind. St. 1896 n°. 126 opgenomen afzonderlijke landrenteregeling ')
werkt, is voor het jaar 1905 de aanslag weder geregeld overeenkomstig de by gouvernements-circulaire van 20 Maart 1901
verstrekte voorschriften (zie K. V. 1901. blz. 68).
Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de inning
van de landrente over 1905 (zie byl. J, sub A) blykt, dat de
aanslag, wat de voor vast aangeslagen gronden betreft, voor alle
gewesten, behalve de Preanger Regentschappen, is vastgesteld
op f 16 753 789, en voor deze residentie op f 1 383 834, of voor
geheel Java en Madoera op f 18 137 623, tegen — volgens verbeterde opgaven — f 18 125 484 (waaronder f 1 382196 voor de
Preanger Regentschappen) in 1904, zynde dus eene vermeerdering
met f12139. Misgewas en buitengewone en gewichtige redenen
leidden tot het verleenen van vrijstelling tot een bedrag van
') BH Ord. van 20 Maart 1906 (Ind. St. n°. 188) is de Preanger-regeling
in dier voege aangevuld, dat de termijn van 10 jaren, voor welken de aanolag der belastingperceelen en andere landrenteplichtige gronden bljjft gelden,
b'J gebleken noodzakelijkheid door den Gouverneur-Generaal kan worden
verlengd.

f 591 992, terwyl f 183 724 moest worden afgeschreven wegens
het onbeplant blijven van gronden. Door een en ander moest
dus de aanslag verminderd worden met f 775 716 (in 1904 met
f 837 586), zoodat van de voor vast aangeslagen gronden viel
te heffen f 17 361907, welk bedrag wegens aanslag van de
wisselvallig bebouwde velden was te verhoogen met f 3 0 3 781
(f 21 minder in 1904). De zuivere aanslag der landrente in 1905
bedroeg derhalve f 17 665 688, tegen f 17 592 002 in 1904, dat
is f 73 686 meer, hetgeen hoofdzakelijk is toe te sehry ven aan
de omstandigheid, dat, tengevolge van den beteren oogst, minder
vrijstellingen behoefden te worden verleend.
Op uit. December 1905 was van den aanslag nog niet
aangezuiverd f 9 735. Door de met de inning belaste personen
werd wel geïnd, maar niet verantwoord, f 5 459, tegen f 2 402
in 1904.
De afzonderlijke landrente-regeling voor de Preanger Regentschappen werkte in 1905 ook in de districten Negara en Batoewangi van de afdeeling Limbangan (vgl. K. V'. 1905, kol. 144),
terwyl zy in 1906 ook in de districten Tradjoe en Karang van
de afdeeling Soekapoera en in het district Tjidamar van de
afdeeling Tjiandjoer zal worden toegepast.
In afwachting van de vaststelling eener nieuwe landrente-
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ordonnantie voor geheel Java en Madoera (uitgezonderd de
Vorstenlandeu en dé Preanger Regentschappen), welke nog in
behandeling is, werden de voorbereidende onderzoekingen voortgezet in de residentiën Cheribon, Banjoemas, Kedoe, Kediri eu
Pasoeroean.
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8angi- en Talaut-eilanden betreft, krachtens de in November 1905
met de zelfbesturen gesloten suppletoire contracten (zie hoofdst. C,

De regeling van de invordering van belastingen door middel
van dwangschriften (Ind. St. 1879 n°. 207, juncto 1899 n°.268)
is bü Gouv. Bt. 9 Jan. 1900 n°. 19 (Ind. St. n°. 30) ook van
Andere landeiyke inkomsten. Hiermede worden bedoeld de ver- toepassing verklaard op de belasting op de vischvyvers op Java
tieningsbelasting en de tesangheffing in het gouvernement en Madoera, met uitzondering van die in de residentiën Soerakarta
Celebes en onderlmorigheden, de belasting op de sawahs en die en Djokjakarta en op de particuliere landeryen bewesten en
op de tegalvelden en tuinen in de afdeelingen Boeleleng en beoosten de Tjimanoek (Ind. St. 1893 n°. 30, juncto 1905 u". 290).
Djeinbrana (Bali) en Lombok, de belasting op de vischvyvers
By Gouv. Bt. 30 Oct. 1905 n°. 13 (Bybl. Ind. St. n". 6302)
van Java en Madoera, de verhuur van vischvijvers, grotten, enz. is de bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal tot vaststelling
in sommige gewesten op en buiten Java, de bijdrage in de van de voorwaarden voor de verhuring van het uitsluitend recht
kosten van bestuur van het landschap Gianjar (zie de Memorie tot gebruik van • de aan het Gouvernement toebehoorende vischvan Toelichting Ind. Begr. 1003, blz. 37, sub n°. 35), alsmede vijvers in de onderafdeeling Telo Parangloë (Celebes en onderde cyns van de landschappen ter noordkust van Celebes en van hoorigheden) overgedragen op den directeur van binnenlandsch
de Sangi- en Talaut-eilanden. Laatstbedoelde belasting onder- bestuur.
ging, met ingang van 1 Januari 1905, eene belangrijke verDe omtrent de verschillende heffingen ontvangen cyferopgaven
hooging, wat de landschappen ter noordkust van Celebes aangaat zyn opgenomen in bijlage J, sub B.
tengevolge van nauwkeuriger telling van de bevolking en, wat de

IV. AGRARISCHE MMELEGEÏÏIEDEÏ; UITGIFTE YAÏT GROND.
De bh' Gouv. Bt. 18 Mei 1905 n°. 8 (Ind. St. n°. 302) getroffen regelingen met betrekking tot den afstand van grond
in erfpacht en met recht van opstal zijn, by eene aan de hoof-

den van gewestelijk bestuur gerichte circulaire van den directeur
van binnenlandsch bestuur van 27 Mei 1905 (Bijbl. Ind. St.
n°. 6321), nader toegelicht.

1. J A V A E N MADOERA.
Conversie van communaal in ei lelijk indit iil

1 grondbezit volui

in 1905 niet plaats.
Vervanging van de periodieke verdeeling der communale
bouwgronden door het stelsel van vaste aandeelen kwam voor
in 15 desa's van de atdeeling Pati der residentie Semarang
en in 11 desa's van de afdeeling Modjokerto der residentie
Soerabaja.
Vervanging van erfelijk

individueel grondbezit door .inr.-iri-< Inn

eigendom. Tot het verkrijgen van agrarischen eigendom,
op den
voet van K. B. 16 April 1872 n°. 29 (Ind. St. nu. 117), zyn
gedurende 1905 24 aanvragen, betrekking hebbende op eene
gezamenlijke uitgestrektheid van ruim 210 bouws, aanhangig
gemaakt , zoodat, met de op uit. 1904 aanhangig gebleven 13
aanvragen voor ongeveer 69 bouws (verbeterde opgaaf), in 1905
te behandelen vielen 37 aanvragen voor ongeveer 278 bouws,
waarvan er 17, voor ruim 74 bouws, zyn toegewezen en 1,
voor ongeveer 6 bouws , is afgewezen , terwijl 2 aanvragen , voor
ongeveer 15 bouws, zijn ingetrokken; de overige bleven aanhangig. Tengevolge van de nieuwe toewijzingen, behoorde b|j
het einde van 1905 eene uitgestrektheid van ongeveer 7447
bouws aan inlanders in agrarischen eigendom toe (vgl. de gewestelijke opgaven in tabel II van bijlage K).
Verhuur van in agrarischen eigendom verkregen gronden geschiedde in de residentiën Cheribon, Pekalongan , Soerabaja,
Madioen en Kediri , voornamelijk voor de beplanting met suikerriet en indigo.
Yerliiiur vnn grond door inlander* aan nict-inlanders.

Til 190ü

zun in de gonTernementereeidentÜn (uitgezonderd Batavia en
Madoera , waar weder geen grondverhuringen voorkwamen), op
den voet van de Ord. in Ind. St. 1900 n°. 240 ' ) , 13 938 huurovereenkomsten bekrachtigd, betrekking hebbende op 169125
bouws (zijnde 509 overeenkomsten en 2318 bouws meer dan in
1904). Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage K.
De gewestelijke verslagen maken melding van 19 overtredingen
\) De voorschriften tot uitvoering dezer ordonnantie (Bijbl. Ind. St. n". 6K0)
z[jn aangevuld bjj Gouv. Ut. 14 (Jet. MOS n". II (Hijbl. Ind. St. n°. G346).

(9 door Europeanen en 10 door vreemde oosterlingen) en van
140 gevallen, waarin de bekrachtiging van de overeenkomst
geweigerd werd.
Ontginning floor inlanders van woesten (niet tot de desa's belioo-

renden) grand. Uit de gewestelijke statistiek, opgenomen in
bijlage K, sub I I I , blykt, dat gedurende 1905 , op den voet der
ontginningsordonnantie (Ind. St. 1896 n°. 44 en 1904 n°. 416),
aan 32 214 inlanders vergunning is verleend om domeingrond te
ontginnen , en wel tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van
27 530 bouws, welk laatste totaal in 1904 bedragen had 26 430
bouws , te ontginnen door 32 580 aanvragers. Van de vóór 1905
verleende vergunningen van dezen aard kwamen er in dat jaar
1506 te vervallen , betrekking hebbende op 1404 bouws (in Ï904
1128 vergunningen voor 1221 bouws), hoofdzakelijk wegens het
niet nakomen van de bij de vergunning gestelde voorwaarden.
In enkele gevallen is ontheffing verleend van de verplichting
tot het aanleggen van terrassen , ter voorkoming van het afspoelen van de bouwkruin.
Afgewezen , op soortgelyke gronden als daarvoor tot dusver
golden, zijn 2456 aanvragen, betrekking hebbende op 3228
bouws.
Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning bedroeg in 1905 5503 (tegen 5296 in 1904), van wie respectievelijk
337, 547, 640, 269, 323, 534, 856, 470, 262, 336, 411 en
351 alleen in de residentiën Bantam , Preanger Regentschappen,
Cheribon , Pekalongan , Semarang , Rembang, Pasoeroean, Besoeki, Banjoemas , Kedoe , Madioen en Kediri.
De medewerking van de zijde der desahoofden bij het tegengaan van overtredingen der ontginningsordounantie liet, zooals
gewoonlijk , veel te wenschen over.
i ii»irie van grond in eripaeiit. Gedurende 1905 zijn in erfpacht
toegezegd 80 perceelen , tegen 47 in 1904 en 71 en 1903. Van
deze 80 perceelen zijn er 2 in hetzelfde jaar afgestaan, en
daar nog kon worden besloten tot de uitgifte van 55 perceelen,
in vorige jaren in erfpacht toegezegd, zijn in 1905 in het geheel
afgestaan 57 perceelen, tegen 69 in elk der jaren 1904 en 1903.
Het aantal gedurende 1905 ingeschreven (door de aanvragers
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aanvuurde) perceelen bedroeg 45 (wuurvun 25 in 1905 en 20
in vorige jaren afgestaan), gezamenlijk groot 8855 bouws, tegen
82 perceelen, tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 13 912
bouws, in 1904. Van de in 1905 aanvaarde perceelen, van
welke er 6 ten name van Chineezen en de overige ten name
van Europeanen of cultuurmuatschappijen zyii ingeschreven, waren
er 15 bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen,
zoodat zij niet voor den vollen termijn van 75 jaren, doch voor
den verderen duur van het reeds op die ondernemingen gevestigd erfpachtsrecht, zyn afgestaan. Van de overige werd er
sedert één gesplitst in twee perceelen. Ten opzichte van 8 perceelen in de Preanger Regentschappen is in de erfpachtsakte het
beding opgenomen, dat de teelt van koffie zou zyn uitgesloten.
Van de in 1905 aanvaarde perceelen is voor 32 de canon
vastgesteld op bedragen van f 1,25 tot f G (het laatste bedrag
voor een perceel in de Preanger Regentschappen) en voor 13
op f 1 per bouw 's jaars.
Werd, zooals hiervóór is gezegd, het areaal van de in erfpacht
uitgegeven gronden, tengevolge van de aanvaarding van 46
nieuwe perceelen, in 1905 met 8855 bouws vergroot, het onderging
daarentegen eene vermindering met 13154 bouws, wegens terugkeer aan het Gouvernement van 29 perceelen en 4 perceelsgedeelten. Aangezien op uit. 1904 in erfpacht werden bezeten
{volgens verbeterde opgaven, zie noot b van tabel IV A van
bylage K) 2609 perceelen, ter gezamenlijke grootte van 581 711
bouws, zoo was, als gevolg van de besproken veranderingen,
het areaal by het einde van 1905 gedaald tot 577 412 bouws,
verdeeld over 2626 perceelen. Behalve deze perceelen, waarop,
toen zy in erfpacht werden afgestaan, nog geen titel gevestigd
was, waren op uit. 1905 nog, als in erfpacht bezeten, ingeschreven
88 perceelen (38014 bouws), uitmakende gronden, welke, toen
zy in erfpacht werden uitgegeven, reeds als huurgronden te
boek stonden (zie de volgende rubriek). Uit tabel IV A van
bylage K blijkt, hoe de voormelde 577 412 bouws, naar gelang
ook van het aantal perceelen, waarvoor die uitgestrektheid stond
ingeschreven, over de gewesten verdeeld zijn en van welke
jaren de uitgifte dagteekent.
Bij het einde van 1905 bedroeg het aantal nog niet aanvaarde,
reeds afgestane perceelen 109, betrekking hebbende op 21 310
bouws, en dat der perceelen, welke toegezegd, maar nog niet afgestaan waren 265, met eene uitgestrektheid van 129296 bouws.
('ijfers per gewest vindt men in voormelde tabel IV A. Het
aantal aanvragen, die in 1905 om verschillende redenen moesten
worden afgewezen, bedroeg 73 (tegen 62 in 1904).
Het over 1905 door de verschillende erfpachters op Java
— ook door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten —
aan canon verschuldigde bedroeg f 1 383 504. Omtrent de aanzuivering, ook over vorige jaren, zy verwezen naar tabel IV B
van bijlage K. Tot betere verzekering der voldoening van den
canon is by Ord. van 19 Nov. 1905 (Ind. St. n°. 574), met
aanvulling van de Ord. van 27 Dec. 1872 (Ind. St. n°. 237a),
regelende de rechten en verplichtingen van erfpachters, o. m.
bepaald , dat voor de geldigheid der overdracht van erfpachtsrechten de vergunning vereischt wordt van den directeur van
binnenlandsch bestuur; dat voor de op het tijdstip van overdracht verschuldigde pachtpenningen zoowel de nieuwe als de
gewezen erfpachter, ieder voor het geheel, aansprakelijk zyn ,
en dat het erfpachtsrecht door den Gouverneur-Generaal kan
worden vervallen verklaard by wanbetaling van den canon
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gedurende vyf (ook niet achtereenvolgende) jaren. Aangezien
een en ander uit den aard der zaak ulleen geldt voor de na de
inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie in erfpacht afgestmie perceelen , zullen aan houders van bestaande ondernemingen
in den regel alleen dan concessièn, in den vorm van kwytschelding van canon als anderszins, worden verleend wanneer
het te hunnen name ingeschreven erfpachtsrecht vooraf by
authentieke akte aan de bedoelde beperkingen is onderworpen.
Bij het einde van 1905 waren , op den voet van het sedert
ingetrokken Gouv. Bt. 20 Juni 1901 n". 10 (Bybl. Ind St. n". 5611),
dan wel op dien van Ind. St. 1904 n". 326, juncto 19u5n". 153, tot
uitoefening van den kleinen land- of tuinbouw, in erfpacht toegezegd 31 perceelen, tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van
441 bouws, en afgestaan, doch nog niet aanvaard, 19 perceelen,
te zamen groot 254 bouws, terwyl 45 perceelen, tot eene gezamenlyke grootte van 1<'30 bouws, door de aanvragers waren
aanvaard (vgl. de gewestelijke opgaven sub IV C van bylage K).
Het aantal aanvragen, in 1905 om verschillende redenen afgewezen, bedroeg 18, tegen 17 in 1904.
Vervanging v«n i r door erfpacht. De oppervlakte van de erfpachtsperceelen, welke uit gewezen huurgronden bestaan, daalde
van 38 918 bouws op uit. 1904 tot 38 014 bouws by het einde
van 1905, verdeeld over 88 perceelen. Vgl. noot a van tabel IV A
van bylage K.
Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden
waren op uit. 1905 van kracht 33 huurovereenkomsten, namelijk
voor terreinen in de residentie Batavia 11, in de residentie
Rembang 9 , ter hoofdplaats Soerabaja 9 , in de residentie
Pasoeroean 2 en in elke der residentiën Besoeki en Kediri 1.
Het verschuldigde wegens h uursom bedroeg respectievelijk
f 2674, f 102, f 3529, f 36, f 6 en f 12.
Verkoop van icrond. De kleine'stukken grond, die in 1905 voor
woonerven en nyverheidsinrichtingen door het Gouvernement
aan particulieren in2 eigendom zyn afgestaan, besloegen in het
geheel 2 245 575 M ., waarvoor aan koopsommen bedongen is
f 300 269. Gespecificeerde opgaven daaromtrent zijn te vinden
in tabel V van bylage K.
l ' l l g l f l e v a n g r o n d niet r e r h t v a n o p s t a l .

De

Ollder d e z e n t i t e l in

1905 door het Gouvernement aan particulieren afgestane kleine
stukken domeingrond besloegen gezamenlijk 1377103 M 2 .,
waarvoor door de verkrygers verschuldigd was f 32 948 (zie
tabel V van bylage K).
i iiïii'tc van «rond in bruikleen. Voor de uitoefening van den
kleinen land- of tuinbouw, op den voet van het sedert in getrokken Gouv. Bt. 20 Juni 1901 n°. 10 (Bybl. Ind. St. n°. 5611),
zijn in 1905 in bruikleen afgestaan 52 perceelen, waarvan er
28 betrekking hadden op ruim 114 bouws, en 24 op 385 386 M2.
Cijfers per gewest vindt men in tabel VI van bylage K.
IleMrhlkklng

door

het Gouvernement over icrond In het bezit van

derden. Een overzicht van de in 1905 plaats gehad hebbende
onteigening by minnelijke schikking van voor de uitvoering
van 's lands werken benoodigde gronden, by de inlandsche bevolking in gebruik, is opgenomen sub VII van bijlage K.

BÜITENBEZITTINCEN.

schappy Kedaton voor den tijd van 20 jaar verhuurd werd ten
behoeve van de koffiecultuur.

G0UVERNEMENT8LANDEN.
door
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de

vier tot dusver uitgevaardigde regelingen omtrent dit onderwerp
(voor de Lampongsche Districten, Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo, Menado en Amboina) vond in 1905 alleen die voor
de Lampongsche Districten toepassing, in welk gewest eene
uitgestrektheid van ongeveer 40 bouws aan de cultuurmaatHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

Ontginning door Inlanders van domeingrond.

Ook in

1905 i s

op

den voet van de voor de residentie Menado geldende bepalingen
(Ind. St. 1896 n°. 107), weder alleen in de Minahasa domeingrond ter ontginning afgestaan, en wel in de afdeelingen Tondano en Amoerang respectievelijk 357 en 70 bouws aan 329 en
5.

Ned.-Indië.
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Afstand van grond in erfpacht tot uitoefening van den kleinen
0 inlanders. In laatstgenoemde afdeeling werden 3 overtredingen
land- of tuinbouw op den voet van Ind. St. 1004 n°. 326,
van de ordonnantie geconstateerd en berecht.
Krachtens de in Ind. St. 1881) n". 83 opgenomen ontginningt* juncto 1005 n°. 153, had in 1005 slechts plaats ten aanzien van
ordonnantie voor liet eiland Bengkalis (Oostkust van Suiiiatral.
zijn in 1005 Benige kleine stukken grond tot Uitoefening van
tien t u i n b o u w aan een 04-tal inlanders afgestaan.
Utgifte win grond in erfpacht. I ii 1905 k waiiien 20 aanvragen om
uitgifte van domeingrond in erfpacht tot afdoening (tegen 25
in 1004), van welke er 6 zijn afgewezen. De 14 ingewilligde
aanvragen hadden betrekking op 15 perceelen , tot eene geschatte
uitgestrektheid van 5480 bouws.
H e t beginsel om slechts b\j uitzondering den canon lager te
stellen dan het in 1888 aangenomen maximum van f 1 per
bouw ' s j a a r s , tenzij het streken g e l d t , waarvoor een lager
bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoediging van
de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid , is ook thans
weder toegepast. Slechts ten opzichte van 1 perceel in de Lampongache Districten (maatstaf f 0,80 per bouw 'sjaars) en
1 perceel in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (maatstaf f 0,50 per bouw 'sjaars) is van het maximum afgeweken.
Ingeschreven, d. i. door de aanvragers (4 Europeanen, 1 inlander, I Chinees en 1 Arabier) aanvaard, zijn in 1005 10 perceelen — waarvan er 3 in 1902, ü in 1004 en 1 in 1905 waren
toegezegd — , naar schatting gezamenlijk groot 2582 bouws.
Voor al deze perceelen, welke voor den tijd van 75 jaren werden
afgestaan, is als maatstaf van canon aangenomen het maximum
van f 1 per bouw 'sjaars, met uitzondering van 1 perceel in
de afdeeling Banda der residentie Amboina, waarvoor een jaarlijksche pachtschat is gevorderd van f 0,50 per bouw.
Van de vóór 1905 aanvaarde perceelen zijn er gedurende dat
j a a r 8 door het Gouvernement terugontvangen, hetgeen het
areaal der erfpachtsgronden deed verminderen met 33 783 bouws.
Aangezien op uit. 1904 in erfpacht werden bezeten 211 perceelen, waarvan er 210 eene gezamenlijke grootte hadden van
± 346 648 bouws (verbeterde opgaaf), stonden dus by het einde
van 1905 te boek 213 perceelen, waarvan er 212 eene uitgestrektheid besloegen van ongeveer 315 447 bouws, terwijl van
1 perceel, uitmakende de oostelijke groep der Postiljon-eilanden,
de grootte niet bekend is.
Ingevolge Ind. St. 1886 n°. 39, was in 1905 slechts canon te
betalen voor de 138 vóór 1900 aanvaarde perceelen. H e t verschuldigde beliep f 99013. Omtrent de aanzuivering gedurende
1905, ook wegens achterstand over vorige jaren, zie tabel IV B
van bijlage K.

één perceel in de Ommelanden van Teloek Betoeng (Lampongsche
Districten).

verhuur \nn grond. Ook in 1005 bleven de bestaande overeenkomsten voortloopen betreffende de verhuur door het Gouvernement van de landen Lajang en Totaka in de afdeeling
Makasser (Oelebes en onderhoorigheden), van met klapperboomen begroeide eilandjes in de residentie Tapanoeli en van
sagodoesoens op Ceram (Amboina) '). U i t dien hoofde was in
het geheel verschuldigd f 4021. Bovendien zyn eenige domeingronden en sawahs in Boeleleng en Djembrana (Bali) en op
Lombok aan de bevolking verhuurd, waarvoor respectievelijk
f3254 en f257 moest worden betaald, tegen f3210 en f348 in 1004.
Uitgifte van grond In eigendom en met recht van opstal. H i e r omtrent z\] verwezen naar de gewestelijke opgaven in tabel V
van bijlage K.
I'ltgirte van grond in bruikleen or met het recht van gebruik kwam
in 1905 niet voor.
2.

INLANDSCHE

STATEN.

Ter Oostkust van Surnatra z\jn in 1905 door den resident
goedgekeurd 12 door inlandsche zelfbesturen aldaar met p a r ticulieren gesloten overeenkomsten , gezamenlijk betreffende
17 217 bouws (1 voor 350 bouws in Deli, 1 voor 671 bouws in
S e r d a n g , 2 voor 4063 bouws in P a d a n g en B e d a g e i . 6 voor
9986 bouws in Asahan , 1 voor 147 bouws in Bengkalis en 1
voor 2000 bouws in het landschap Silau). Daarentegen zijn, m e t
onderling goedvinden van partijen, of wegens niet-nakoming
door de ondernemers van hunne verplichtingen , ontbonden verklaard 8 overeenkomsten in L a n g k a t , 3 in Serdang , 4 in P a d a n g
en B e d a g e i , 7 in Asahan en één overeenkomst voor h o u t a a n k a p
in Siak.
Met b e t r e k k i n g tot de andere gewesten der buitenbezittingen
zijn geen opgaven ontvangen.
Bij Ord. van 16 Noy. 1005 (Ind. St, n° 571) is eene regeling
vastgesteld van de uitgifte van grond door het inlandsch b e stuur van Lingga-Riouw ten behoeve van de gambir- en pepercultuur , voor zoover zij gedreven worden door niet-Europeanen
en niet-leden der inheemsche bevolking in de residentie Rionw
en onderhoorigheden.

V. A&RAKISCHE E I KALASTKALE OPUEIDffiEI.
§ 1. A G R A R I S C H E O P N E M I N G E N .

I n de residentie Bali en Lombok was één inlandsch landmeter, '
Door het op Lombok tijdelijk werkzaam gestelde kadasterperonder den controleur voor de landrente en agrarische aangele- |i soneel. bestaande uit 1 landmeter en 14 mantri's , is in Middengenheden . werkzaam in het belang van de bijhouding, aanvul- Lombok desa'sgewijze bewerkt een complex van 41 894 bouws
ling en herziening der reeds verzamelde gegevens omtrent de (5640 perceelen), en zijn van 13 682 bouws grondregisters verbouwgronden in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana. Voorts vaardigd.
waren twee inlaudsche landmeters belast met de aanvulling en
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden zijn 17
v e r b e t e r i n g ' van de agrarische gegevens voor W e s t - L o m b o k , perceelen , gezamenlijk 527 bouws g r o o t , ornaments- (regents-)
Boomede met de opneming en kaarteering van g r o n d e n , welke, velden gemeten.
omdat h u n n e opbrengst wordt gebezigd voor instellingen van
openbaren of godsdienstigen a a r d , zijn vrijgesteld van de heffing
') De bevoegdheid tot vaststelling der voorwaarden voor de verhuring
der als „padjeq" en , o e p e t i " bekende belastingen (vgl. Ind. St. van de doesoens op Ceram is door den Gouverneur-Generaal overgedragen
1904 n * . 275 en 276).
op den directeur van binncnlandsch bestuur (Bybl. Ind. St. n°. 6221).
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§ 2 . KADASTER.

Bij het einde van 1905 waren bij den kadastralen dienst
werkzaam 48 Europeesche ambtenaren , benevens 1 commies,
8 klerken en 278 mantri's. Hiervan waren aangewezen voor het
hoofdbureau te Batavia en de iuspectie-afdeelingen Semarang
en Soerabaja 3 ingenieurs, 1 adjunct-landmeter, 1 commies en
7 mantri's.
Voor de metingen en het, verzamelen van gegevens ten behoeve van de landrenteregeling was in de residentie Pasoeroean
op uit. 1905 nog werkzaam 1 opmetingssectie, met 1 landmeter,
2 adjunct-landmeters en 30 mantri's, terwijl 50 mantri's ter
beschikking waren van den inspecteur van de landelijke inkomsten en verplichte diensten voor het verrichten van verschillende , hun door dien ambtenaar op te dragen werkzaamheden. Van de residentie Kediri zijn de landrente-kaarten en
registers der laatstgemeten districten bewerkt door 1 adjunctlandmeter en 17 mantri's, behoorende tot de in Augustus 1905
opgeheven opmetingssectie in dat gewest.
Met de herziening en omwerking van de kaarten der voormalige kadastraal-statistieke opneming, met het doel om ze te
kunnen doen dienen voor den landrente-aanslag op den voet der
Preanger-regeling, is voortgegaan in Pekalongan, Kedoe en
Banjoemas.
Over hoeveel bouws en perceelen de landrentemetingen in
1905 zich uitstrekten, blijkt uit het overzicht sub III van bijlage E , waarin ook enkele andere der voornaamste verrichtingen
van het kadaster over 1905 onder cijfers zijn gebracht.
Zooals reeds in hoofdst. D , § 3 , is vermeld, zijn . ingevolge
Gouv. Bt. 2 Nov. 1905 n°. 30, de landrente-werkzaamheden
van het kadaster aan den topographischen dienst van het departement van oorlog opgedragen. In verband hieimede zijn op
uit. 1905 opgeheven de opmetingssectie te Tasikmalaja (Preanger Regentschappen), zoomede 25 zoogenaamde kadastraalstatistieke bureaux in de residentiè'n Cheribon, Pekalongan,
Semarang, Madioen , Kedoe en Banjoemas.
De kadastrale metingen in de residentie Ternate en onder-

hoorigheden werden beëindigd en die van Menado voortgezet,
terwijl op 1 Januari 1906 een aanvang is gemaakt met de
kadastrale opneming van de hoofdplaats Bandjermasin (Zuideren Oosterafdeeling van Borneo) (Gouv. Bt. 21 Dec. 1905 n°. 26).
Op Billiton zijn meetbrieven vervaardigd voor de ter hoofdplaats Tandjoeng Pandan in eigendom af te stane , tot dusver
zonder titel door Chineezen bezeten perceelen binnen de afgebrande Chineesche wyk aldaar.
In Bantam zijn zeevischvh'vers opgemeten tot eene totale uitgestrektheid van 1700 bouws.
By Gouv. Bt. 25 Oct. 1905 n°. 22 is machtiging verleend tot
de kadastrale opneming en kaarteering van' de ornaments-bezittingen van den gewezen vorst van Boni (Celebes en onderhoorigheden). Door het kadasterpersoneel zyn voorts in 1905
nog diensten verricht in verband met onteigeningen ten behoeve
van den aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen, de vaststelling van den nieuwen verpondingsaanslag over het tydvak
1905—1909, het opmaken van meetbrieven voor den afstand in
eigendom van gronden, behoorende tot het domein Bloeboer
(Batavia), de opmeting van gou vernemen ts-kinatuinen in de
Preanger Regentschappen, het vestigen van erfpachtsrechten
ten behoeve van minvermogende Europeanen en met hen gelijkgestelden, de hermetingen en opmetingen van erfpachtsperceelen of gedeelten daarvan, de hermeting en uitzetting van
proefsnitvelden in de residentie Rembang en in de afdeeling
Demak (Semarang), en de regeling van ambtsvelden.
Aan ten bate van den lande ontvangen salarissen voor verrichtingen vanwege het kadaster ten gerieve van het publiek is
over 1905 in 's lands kas gestort f 57 363, tegen f 47 636"in 1904.
Voor de verschillende kadastrale en statistieke opnemingen
(met inbegrip van de uitgaven voor de metingen op Lombok
en de kosten voor het onderhoud van alle triangulatiepilaren)
is in 1905 uitgegeven (volgens de voorloopige boekingen)
f 573 446, tegen f 606 675 (verbeterde opgaaf) in 1904.

VI. TEAUSPOETEÏT.
Van de aannemingscontracten voor transporten, waarmede
het departement van binnenlandsch bestuur bemoeienis heeft,
liepen er op uit. 1905 vier ten einde, namelyk één in de residentiè'n
.Semarang en Kedoe (zie bijl. G, sub IV, van K. V. 1902),
één in elk der gewesten Cheribon en Semarang (zie byl. G,
sub IV, van K. V. 1901) en één in de residentie Westerafdeeling
van Borneo (vgl. K. V. 1905, kol. 153). Bovendien behoefde nog
voorziening het, bij wijze van proef, gedurende 1905 in eigen
beheer genomen reedevervoer te Cheribon (zie K. V. 1905, kol.
152'3) '), welk vervoer, evenals de transporten in de residentiën
Cheribon en Semarang, opnieuw zyn aanbesteed en toegewezen
tegen de in bijlage E, sub IV, vermelde eenheidsprijzen.
Daar de aanbesteding voor het transport in de residentie
Westerafdeeling van Borneo, wegens gemis aan gegadigden,
mislukte, is voor dat vervoer voor het tijdvak 1906 t/m 1910
eene onderhandsche overeenkomst aangegaan. Het contract voor
het vervoer in de residentiën Semarang en Kedoe is tot uit. 1900
verlengd, met het oog op het voornemen om dat transport van
gouvernementswege uit te voeren.
') Wegens de minder gunstige financieele resultaten met dit vervoer in
eigen beheer verkregen, kwam het niet wenscheiyk voor de proefneming
verder voort te zetten.

Het reedevervoer te Batavia, zoomede de transporten in de
residentiën Pasoeroean en Madioen (zie K. V. 1905, kol. 154),
bleven in eigen beheer.
Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1905 nn. 14 is de waarnemende directeur
van binnenlandsch bestuur gemachtigd om een der firmanten
van het technisch bureau KERKHOVEN en MAZEL te Tjibadak
(Preanger Regentschappen), agenten voor Nederlandsch-Indië
van eene automobielen-fabriek, op te dragen zich naar Palembang
te begeven, in verband met het plan om na uit. 1906 het vervoer
van gouvernementsreizigers en hunne goederen, zoomede van
brieven en pakketten langs eenige wegen in dat gewest, in eigen
beheer te doen uitvoeren door middel van een in het leven te
roepen automobielendienst. Het door dien deskundige en een
ingenieur van den waterstaat ingestelde onderzoek naar den
toestand der te beryden wegen heeft aangetoond dat zij, na
eenige verbetering hier en daar, zich zeer goed eigenen voor het
personen- en goederentransport met automobielen. In verband
hiermede werd den tijdelijk in Europa vertoevenden werktuigkundige bij de opiumfabriek J. W. VAN DIJK opgedragen te
onderzoeken, welke soort van automobielen aan te schaffen
waren en is door het departement van koloniën overgegaan tot
den aankoop van 5 .White Steam Car" chassis, welke in Juli 1906
naar Indië zijn uitgezonden.
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VII. PAKETVAART EU ANDERE STOOÏVAARTLIEISTEU.
De bediening van de paketvaart in den Indischen Archipel,
vanwege de Koninklijke Paketvaartmaatschappy, ingevolge het
met haar gesloten contract, had, behoudens een tweetal malen,
dat eene contractueele reis, door bijzondere omstandigheden,
niet binnen den daarvoor vastgestelden termijn werd volbracht,
ook in 1905 zonder stoornis plaats. Sedert hetgeen daaromtrent
is medegedeeld in kol. 153 van K. V. 1905 , is in de contractueel
te bevaren lijnen eene wijziging gebracht ten aanzien van dienst
V (Batavia—Muntok—Riouw—Idi—Belawan—Siak),' in dier
voege, dat daaruit zijn vervallen Tand jong Kala(Bajun)en Idi,
aangezien in de behoefte aan stoomgemeenschap tusschen deze
plaatsen en de residentie Oostkust van Sumatra reeds op andere
wijze voldoende wordt voorzien. De aanvankelijk op 21 '/2 etmaal
vastgestelde duur der reis is , tot wederopzeggens , met 4 etmalen
verlengd , ten einde de Maatschappy de gelegenheid ie geven
om , buiten contract, Singapore aan te doen (Gouv. Bt. 13 Febr.
1906 n°. 29). In verband met de bij Ordn. van 3 en 15 Juli
1905 (Ind. St. n°". 364 en 367) vastgestelde beperkende bepalingen betreffende den in- en uitvoer in de landschappen Boni
en Loewoe (gouv. Celebes en onderhoorigheden) ' ) . werd de
Maatschappij bij Gouv. Bt. 29 Juli 1905 n°. 15 tydelyk ontheven van de verplichting tot het aandoen in den contractneelen
dienst X (Makasser—Bonthain*-Boeloekoemba—Saleier—Kendari)
van Palima en Palopo. Daarentegen is in dien dienst, tydens
de expeditie naar Zuid-Celebes, buiten contract, zoowel op de
uit- als op de thuisreis, geregeld Badjowa (Boni) bezocht.
Met betrekking tot de door de Maatschappij onderhouden
niet-contractueele diensten zy vermeld, dat de dienst van Pinang,
via Tandjoeng Poera, Pankalan Brandan en Bajan, terug naar
Pinang, is ingetrokken. Op de lijn tusschen Anjer en Teloek
Betoeng, via Kalianda, wordt thans geregeld om de 14 dagen
Kota Agoeng (Semangka-baai) aangedaan (vgl. t. a. p.). De
dienst tusschen Pontianak, Singkawang, Peniangkat, Sambas en
Singapore is van een veertiendaagschen in een vierwekelijkschen
veranderd. Tusschen Pontianak en Sintang wordt, via Tajan
en Sanggau, op ongeregelde tijdstippen een dienst on de Kapoeasrivier onderhouden. Op de lijn van Singapore naar Bandjermasin
en de oostkust van Borneo wordt, om de vier weken op de
uitreis en om de 14 dagen op de thuisreis, geregeld Sampit
aangedaan, terwijl eenmaal in de 14 dagen Tarakan bezocht wordt.
Ter verbinding van Makasser met de westkust van Celebes en
de oostkust van Borneo is, by wijze van proef, een nieuwe dienst
geopend, waarin voorloopig geregeld Pare Pare, Madjene,
Mamoedjoe, Karosa, Pasangkajoe, Donggala, Samarinda, Berau,
Boelongan, Dampelas en Tolitoli worden aangedaan. Voorts is
een dienst geopend tusschen Piilembang en Moeara Knim, terwyl
in de sinds geruimen tijd bestaande vaart op de Moesi-rivier,
Moeara Klingi is opgenomen.
Met gebruikmaking van de haar in art. XXIII van het contract
verleende bevoegdheid, zyn door de Indische Regeering in
Juli 1905 van de Maatschappij gehuurd zeven stoomschepen
voor het overbrengen van de expeditionnaire troepen naar ZuidCelebes, benevens één bodem voor het onderhouden van de
gemeenschap tusschen Badjowa en Soerabaja. Bovendien beeft
de Regeering, voor verschillende doeleinden, in April, Augustus
en November 1905, telkens voor zeer korten tyd, een stoomschip van de Maatschappy in huur gehad.
De volgende cyfers geven een overzicht omtrent het bedryf
der Maatschappy gedurende 1905, in vergelijking met de uitkomsten van de twee voorafgegane jaren.
Aantal g e o g r a p h i s c b e m i j l e n door de
schepen der Maatschappij afgelegd:

1903.

1004.

1905.

op lijnen, voor welke subsidie werd genoten . .

86 910

89 210

87 877

229 407

HO 788

224 277

26 455

43 298

35 886

op regelmatige diensten buiten contract . . . .
op extra-reizen
ter uitvoering van met de Indische Regeering

1
1 Deze bepalingen zijn ingetrokken by OrJ. van 26 Oct. 1905 (Ind. St.
n». 638), in verband waarmede het Gouv. Bt. 29 Juli 1905 n°. 15 eveneens
buiten werking gesteld is.

geeloten aannemingscontracten wegens zout- en
kolenvervoer o)
voor overbrenging van expeditionnaire troepen .

13 631
•

13852
•

17286
6 132

in 't geheel derhalve (geographische mijlen)

356413

367 148

371458

terwijl op de verschillende lijnen nevenstaandaantal r e i z i g e r s werd vervoerd :
gouvernementsreizigers
particuliere reizigers
Tezamen.

.

.

63 480

68 725

53 884

195 764

225 494

234 958

259 244

294 219

288 842

a) Deze aannemingen betreffen: 1°. het vervoer van zout van Madoera naar
Java's noord- en zuidkust en Banjoewangi, zoomede naar de buitenbezittingen,
en 2°. Eet transport van Ombilin-kolen uit Kuiinuhaven naar andere deelen van
den Indischen Archipel. Eerstgemeld contract loopt op uit. 1908 af; de in de
tweede plaats genoemde, op uit. 1905 expireerende overeenkomst, is tot uit. 1906
verlengd.

De vloot der maatschappij, die op 15 April 1905 was samengesteld uit 45 stoomschepen, metende bruto 62 322 ton, is sedert
uitgebreid niet het stoomschip Duymaer
van Twist en de hekwielstoomers Oqan II en Kapoms 2) (vgl. K. V. 1905, kol. 154).
Daarentegen werden de stoomschepen Generaal Pel, Maha Vajirunliis en Swaenlecroon door verkoop van de hand gezet, zoodat (het
nieuw gebouwde, spoedig in dienst te stellen stoomschip Paliuil
buiten rekening latende) de vloot der Maatschappij op 1 April
1906 wederom bestond uit 45 schepen, met een gezamenlyken
bruto-inhoud van 61 381 ton.
De bij Gouv. Bt. 12 Aug. 1899 n". 3 met de Maatschappy getroffen regeling nopens de voorwaarden, waarop van de verschillende stoomgelegenheden der Maatschappy gebruik wordt
gemaakt voor het gouvernementsvervoer van en naar plaatsen,
gelegen in de lynen der Maatschappij, niet vallende onder het
contract voor de jaren 1891 t'm 1905'(zie K. V. 1901, blz.
72),
is bij Gouv. Bt. 23 Oct. 1905 n°. 12 (Bijbl. Ind. St. nn. 6360)
tot
uit. 1910 verlengd. Voorts is by Gouv. Bt. 22 Nov. 1905
n n . 11 goedgekeurd een door de Maatschappy genomen maatregel,
krachtens welken het aan gouvernements-passagiers der 1ste en
2de klasse, die, ingevolge de bestaande voorschriften, op de
trajecten Sabang—Singapore, Sabang—Batavia, Singapore—
Batavia en Padang—Batavia (of in tegenovergestelde richting),
zoomede op de lijnen tusschen Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang en Soerabaja onderling, door de Maatschappij
moeten worden vervoerd, vrijstaat desverkiezende geheel of
ten deele gebruik te maken van de stoomgelegenheden der stoomvaartmaatschappijen «Nederland" of „Rotterdamsche Lloyd".
Bij Gouv. Bt. 31 Dec. 1905 n°. 3 is de legercommandant gemachtigd om met de Paketvaartmaatschappy eene overeenkomst
aan te gaan betreffende de door den lande te vergoeden onkosten, tengevolge van de door die vennootschap aan haar
varend personeel uit te keeren vergoedingen, ingeval van door
dat personeel te lyden schade bij oorlogsmolest.
Met dispensatie van het voorschrift, vervat in art. 22 der
Ord. van 22 Dec. 1894 (Ind. St. n°. 278), is aan de Maatschappij
vergund de Chineesche mijnwerkers van het eiland Banka, die
zich, tot het in die ordonnantie genoemde aantal, in Februari 1906
te Toboali, Poeloe Nangka, Muntok en Blinjoe mochten inschepen met bestemming naar Zuid-China, rechtstreeks van uit
die plaatsen te doen vervoeren (Gouv. Bt. 16 Febr. 1906 n°. 2).
Vanwege de stoomvaartmaatschappyen ,Nederland" en ,Rotterdamsche Lloyd" is (door elke om de 14 dagen) de wekelyksche
maildienst tusschen Nederland en Indië geregeld onderhouden.
Door de mailbooten van elke dier maatschappijen werden 26 uiten thuisreizen volbracht, terwyl de vrachtbooten respectievelijk
18 en 13 reizen aflegden. De vloot van de .Nederland", die op
uit. 1904 bestond uit 16 stoomschepen, is sedert vermeerderd
met de aangekochte vrachtboot Ceram, waardoor het aantal
stoomers steeg tot 17 (9 mail- en 8 vrachtbooten), metende
bruto 66180 ton. Bovendien zal een nog in aanbouw zijnde
vrachtboot, die den naam Banda zal dragen, in den loop van
1906 in de vaart gebracht worden, terwyl één der beide door
J

)

Deze stoomer heette oorspronkelijk Negara II.
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de Nederlandsclie Scheepsbouwmaatschappij te leveren stooniers
(zie K. V. 1905, kol. 155), die kinihraiiilt en Fondfl zullen
beeten, eveneens in <liit jaar en de andere, Denevens een bij de
Maatseha])])ij voor scheeps- en werktuigbouw „Fijenoord" te

wyziging is gebracht. De met elke Maatschappij afzonderlijk
gesloten éénjarige contracten voor het vervoer van gouvernementsproducten uit ludië herwaarts, welke eveneens op uit. 'Mei jl.
eindigden, zijn voor het tijdvak 1 Juni 1906—uit. Mei 1907 van
Rotterdam in aanbouw zijnd mailsehip — Qrolimt genaamd — kracht verklaard.
in 1907 in dienst zullen komen. De vloot der ,Rotterdamsche
Nadere; opgaven omtrent beide maatschappijen, zoomede omLloyd", die op uit. 1904 bestond uit 14 stoomschepen (9 mail- trent een aantal andere min of meer geregeld op of in Nederen 5 vraehtbooten), is sedert vermeerderd niet de nieuw aan- landsch-lndië varende particuliere stoomschepen, zijn te vinden
gebouwde mailbnot Wilis
(zie t. a. p.) en niet de vrachtboot op blz. 211/22:5 van deel I van den Jndiscben Iiegeeringsalinanak
DjiKJii. Daarentegen j.ring de mailstoomer Oengaran door verkooj) voor 1900.
in andere handen over, zoodat de vloot dier maatschappij op
De bediening van de Java—China—Japan-lijn had gedurende
uit. 1905 bestond uit 15 stoomschepen (9 uiail- en 6 vracht- 1905 zonder stoornis plaats. Ten einde het zich steeds uitbreidend
booten), nietende bruto 68 350 ton. Het t. a. p. vermelde stoom- vervoer op deze lijn meester te blijven, was de Maatschappij f?e"
sohip liciuljaiii is in Juli 190(5 in de vaart gekomen, terwijl een noodzaakt om vijfmaal scheepsgelegenheid te huren, en wel
elfde mailsehip, de Kaui, op stapel staat.
eenmaal in tijd-cbarter gedurende drie maanden en de overige
Het op uit. Mei 1906 afgeloopen, met de beide stoomvaart- malen voor eene rondreis. Het stoomschip Tjiliwong (zie M. V.
ïnuatschappijen te zamen gesloten éénjarig contract betreffende. 1905, kol. 156) kwam in November 1905 in Nederlandsch-Indië
het vervoer van gouvernementsgoederen naar Indiè' (zie K. V. 1905, aan. De beide in Nederland in aanbouw zijnde stoomers Tjibodas
kol. 155) is op dien datum vervangen door eeue nieuwe, op en Tjiliini uiedegerekend, zal de Maatschappij kunnen beschikken
uit. December van dat jaar eindigende overeenkomst, waarin, over een zestal voor de vaart op China en Japan bij uitstek
met betrekking tot de vrachtberekening der goederen, eene geëigende schepen.

VUL

VEEAETSENIJDIENST.

Bij den aanvang van 1906 waren bij den- burgerlijken veeartr
senijkundigen dienst in functie 1 inspecteur , 20 Europeesche en
14 inlandsche gouvernements-veeartsen en 10 mantri's. Eén
gonvernements-veearts vertoefde met verlof in Europa, terwijl
er één bij het geneeskundig laboratorium te Weltevreden gedetacheerd bleef.
Bij Ord. van 16 Jan. 1906 (Ind. St. n°. 48) is de bevoegdheid
tot het verleenen van vrijstelling van quarantaine voor uit het
buitenland aangevoerd vee. behoorende tot eene lading, waaronder geen besmettelijke ziekte is geconstateerd , aan den directeur van landbouw overgedragen.
De verbodsbepalingen op den in- en doorvoer ?an vee en van
paarden, afkomstig van besmette plaatsen in NederlandschIndië (Ind. St. 1878 n°. 163 , juncto 1891 n°. 211), zijn bn Ord.
van 28 Febr. 1906 (Ind. St. n°. 147) in dien zin gewijzigd, dat
berichten omtrent voorgekomen besmettelijke veeziekten, in
stede van aan den Gouverneur-Generaal, voortaan aan den
directeur van landbouw worden gericht.'
Bij Gouv. Bt. 21 Jan. 1906 n°. 14 (Ind. St. n°. 64) is bepaald,
dat door Europeesche en inlandsche landsdienaren, die aangewezen zijn voor de keuring van over zee aangevoerd vee, voor
die werkzaamheden geen belooning mag worden gevorderd, en
is, voor zoover die keuring door niet-ambtelijke deskundigen
verricht wordt, een tarief vastgesteld , waarnaar de hun toekomende belooning voortaan zal zijn te regelen (vgl. ook Bijbl.
Ind. St. ii". 6319 en 6325).
In December 1905 (zie Bijbl. Ind. St. n". 6422) zijn door den
directeur van landbouw aan de gouvernements-veeartsen inlichtingen verstrekt nopens de wijze van voorziening in de belioefte aan genees- en verbandniiddelen, voor het geval, dat zij
met de waarneming van den militairen veeartsenijkundigen
dienst belast zijn (vgl. K. V. 1905, kol.,294).
De registratie en brandmerking van het vee in de residentie
Batavia — zie t. a. p. — is, wegens de onvoldoende resultaten,
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beperkt tot een klein gebied om de haven van Tandjoeng
Prioek, in verband waarmede het aantal voor dat doel in dienst,
gestelde tijdelijke vee-mantri's van 13 tot 8 teruggebracht is.
Proeven zullen worden genomen met een nieuwe wijze van
merken, door het knippen van figuren in de oorschelpen.
In verband met de reeds vroeger door den resident van de
Preanger Regentschappen gemaakte bezwaren tegen het registreeren en merken van vee in zijn gewest — vgl. K. V. 1902,
kol. 180 —, werden ook de andere hoofden van gewestelijk bestuur in deze aangelegenheid gehoord. Het bleek toen, dat eene
algemeene toepassing van dien kostbaren maatregel, waarvan
het nut niet eens vast staat, door allen werd ontraden , zoodat
dan ook van eene nadere behandeling van deze zaak is afgezien.
Met intrekking van de Ord. van 9 Juli 1890 (Ind. St. n° 144),
zijn bij Ord. van 12 Juni 1906 (Ind. St. n°. 281) bepalingen
vastgesteld ter voorkoming en bestrijding van rabiës (hondsdolheid), in verband waarmede nog enkele maatregelen zijn getroffen bij Gouv. Bt. 12 Juni 1906 n°. 27 (Ind. St. n°. 282).
Bij Gouv. Bt. 14 Aug. 1905 n'. 18 is machtiging verleend om
een gedeelte der bij Gouv. Bt. 30 Maart 1905 n°. 50 toegestane
fondsen voor den aankoop van runderen , welke, by inspuiting
met tuberculine, blijken positief te reageeren op tuberculose,
te bestemmen voor den aankoop van eenige buffels, o. a ten
einde daarmede entingsproeven te nemen voor de bestudeering
van eene onder de buffels in de residentie Semarang voorkomende ziekte.
Omtrent de voornaamste gedurende 1905 geheerscht hebbende
veeziekten zijn gegevens opgenomen in tabel V van bijlage E.
Tegen f 177 287 in 1904, is in 1905, ten behoeve van den
burgerlijken veeartsenijkundigen dienst, uitgegeven f 158 811,
onder welke som f 11 639 begrepen is wegens maatregelen ter
voorkoming of beteugeling van besmettelijke ziekten onder
hoornvee en paarden. In 1904 was daarvoor besteed f 27 020.
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K.

I. OIDEKWIJS.
§ 1. EUROPEESCH O N D E R W I J S .
o.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid is
in Juni 1905 overeenstemming gebracht in de leerplannen voor
de hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus (zie Bijbl. Ind.
St. n°. 6293).
De reglementen voor het gymnasium Willem III te Batavia
en de hoogere burgerscholen te Semarang en Soerabaja, zoomede
het reglement voor de Koningin Wilhelinina-school te Batavia,
zijn, ten aanzien van de regeling der vacanties, gewijzigd en
aangevuld by' Gouv. Btn. 5 Mei 1905 n°. 30 (Bybl. Ind. St.
n°. 6230), 17 Juli 1905 n°. 15 (Bijbl. Ind. St. n°. 6270; en 17
Maart 1906 n°. 47 (Bijbl. Ind. St. n'. 6446).
Bij Gouv. Bt. 6 Mei 1905 n°. 59 (Bybl. Ind. St. n°. 6231) is
bepaald, dat jongelieden, die in het bezit zijn vah het getuigschrift wegens voldoend afgelegd eindexamen der afdeeling A
van de Koningin Wilhelmina-school, onder zekere voorwaarden,
worden toegelaten tot de 4de klasse der hoogere burgerscholen
met 5-jarigen cursus.
De bepalingen nopens de toelating van leerlingen voor enkele
vakken en van toehoorders tot het gymnasium Willem III en
de hoogere burgerscholen te Semarang en Soerabaja zyn gewy'zigd by Gouv. Bt. 2 Juni 1905 n°. 22 (Bybl. Ind. St. n°. 6357).
Het reglement voor de burgeravondschool te Soerabaja is,
met betrekking tot de kostelooze toelating van leerlingen , gewijzigd by Gouv. Bt. 15 Jan. 1906 n°. 27 (Bijbl. Ind. St. n°. 6411).
Het reglement voor den ambachtscursus te Batavia is in dier
voege gewijzigd , dat de leden van de commissie van toezicht op
die inrichting worden benoemd en ontslagen door den directeur
van onderwys, eeredienst en nyverheid (Bijbl. Ind. St. n°. 6337).
By Gouv. Bt. 5 Febr. 1906 n°. 17 (Ind. St. n°. 85) is het
reglement voor de eindexamens van de hoogere burgerscholen
met 5-jarigen cursus (Ind. St. 1901 n°. 392, zooals het sedert
is gewijzigd), o. a. met betrekking tot de eischen voor het
examen in vreemde talen , nader gewijzigd. De toelage van den
secretaris der eindexamen-commissie is verminderd bij Gouv. Bt.
14 Mei 1905 n°. 28 (Ind. St. n°. 300).
Zoowel tengevolge van verandering in het aantal parallelklassen als om andere redenen , is wijziging gebracht in de formatie van het onderwijzend personeel bij verschillende inrichtingen van middelbaar onderwijs; zie Gouv. Btn. 16, 30 en 30
J u n i , 21 J u l i , 28 Aug., 9 en 10 Nov. 1905 n<«. 57, 2 1 , 25,
36, 30, 13 en 20 (Jav. Ct. n™. 49, 5 3 , 59, 70 en 91), 8 Jan.
1906 n°. 13 (Ind. St. n°. 22), 8 Jan. 1906 n°. 26 (Ind. St.
n°. 35), 12, 20 en 23 Juni 1906 n™. 1 1 , 6 en 19 (Jav. 2t
n°«. 48, 50 en 51).
By de inrichting voor de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië (afd. B van het gymnasium Willem III)
sloot de cursus 1904/5 met 48 leerlingen, terwijl de nieuwe
cursus met 41 ingeschrevenen begon, welk aantal in den loop
van 1905 tot 42 steeg. Van de 32 leerlingen, die het volledig
onderwijs volgden, was er 1 in het bezit van een getuigschrift
van voldoend afgelegd eindexamen der hoogere burgerscholen
met vyfjarigen cursus in Nederland, hadden er 29 een dergelyk
diploma in Indië behaald, had er 1 voldaan aan het eindexamen
van de landbouwschool en 1 aan het staatsexamen voor toelating
tot de universiteiten.
Bij de hoogere burgerseholen met vyfjarigen cursus was het
aantal aanvragen om toelating in 1905 grooter dan in 1904.
Op uit. 1905 telden de 3 inrichtingen, ongerekend de toehoorders
en leerlingen voor enkele vakken, 669 leerlingen, namelijk
541 jongens en 128 meisjes, tegen 554 jongens en 130 meisjes

op uit. 1904. Onder de leerlingen bevonden zich 37 kinderen
van inlanders en 15 van Chineezen.
De Koningin Wilhelmina-school te Batavia telde op uit. 1905
107 leerlingen (onder wie 24 meisjes) in de afdeeling hoogere
burgerschool met 3-jarigen cursus, 2 (onder wie 1 meisje) in
den handelscursus, en 202 (onder wie 1 voor enkele vakken)
in de afdeeling B, namelijk 68 voor werktuigkunde, 123 voor
bouwkunde (onder wie de leerling voor enkele vakken) eu
11 voor mijnbouwkunde. De aan de 2de klasse van de afdeeling
hoogere burgerschool aansluitende handelsklasse is, by wyze van
proef, vervangen door een éénjarigen handelscursus, aansluitende
aan het 3de studiejaar, in welken cursus o. a. les wordt gegeven
in staathuishoudkunde, stenographie en machineschryven (Gouv.
Bt. 28 Aug. 1905 n°. 30, Jav. Ct. 1905 n°. 7ü).
De bevoegdheid tot het verleenen van studiebeurzen aan leerlingen van afd. B der Koningin Wilhelmina-school is bij Gouv.
Bt. 23 Juni 1905 n°. 18 (Bijbl. Ind. St. n°. 6261) aan den
directeur van onderwys, eeredienst en nijverheid overgedragen.
Het aantal leerlingen van den ambachtscursus te Batavia
bedroeg op uit. 1905 51 (namelyk 42 voor metaalbewerking,
4 voor houtbewerking en 5 voor verven), tegen 39 op uit. 1904.
Het aantal leerlingen van de burgeravondschool te Soerabaja
bedroeg op uit. December 1905 350 (onder wie 10 toehoorders),
tegen 354 (onder wie 15 leerlingen in enkele vakken en toehoorders) op het einde van 1904.
De hoogere burgerschool voor meisjes met pensionaat te
Batavia telde op uit. 1905 82 leerlingen, waarvan in afd. A
(hoogere burgerschool) 57, in afd. B (opleiding voor de hulpakte) 22 en in afd. C (cursus voor lagere akten in vreemde
talen, handwerken en teekenen) 3. Op uit. 1904 waren die
cyfers respectievelijk 78, 45, 25 en 8. Het einddiploma werd
uitgereikt aan 3 leerlingen van afd. A, terwijl 11 leerlingen
van afd. B de hulpakte, 3 leerlingen van afd. C de akte voor
lager Fransch en 1 leerling die voor nuttige handwerken behaalden. Ten behoeve van de inrichting werd voor het jaar 1905,
boven de reeds toegekende subsidie van f 2100, eene som van
f 9700 beschikbaar gesteld.
De gesubsidieerde ambachtsscholen te Semarang en Soerabaja
begonnen het schooljaar 1905/6 met 101 en 142 leerlingen.
Het aantal leerlingen, die kosteloos tot een der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, de Koningin Wilhelmina-school
te Batavia en de burgeravondschool te Soerabaja waren toegelaten* bedroeg op 31 December 1905 135, onder wie 18 meisjes.
Aan de beide laatstgenoemde inrichtingen waren respectievelijk
12 en 5 leerlingen tevens in het genot van eene gouvernementsstudiebeurs, terwijl daarenboven door het Algemeen Syndicaat van
suikerfabrikanten op Java 3 beurzen beschikbaar waren gesteld.
Het „Siam-fonds" ondersteunde één leerling van de afdeeling
hoogere burgerschool van het gymnasium Willem I I I , liet
„Studiefonds voor onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg"
2 studenten aan de Technische Hoogeschool te Delft en het
„Studiefonds Midden-Java" 1 leerling van de hoogere burgerschool te Semarang en 6 leerlingen van de amoachtescËoo]
aldaar, terwijl een renteloos voorschot is verleend aan een leerling
van afd. B van het gymnasium Willem III te Batavia.
Ongerekend de kosten van gebouwen en locaalhuur, beliepen
de van landswege voor het middelbaar onderwijs in 1905 gedane
uitgaven (volgens voorloopige cijfers) f826 369 en in 1904 (volgens
definitieve eyfers) f 844 653.
b.

LAOEK ONDERWIJS.

In verband met de overdracht van enkele bevoegdheden van
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don Gouverneur-Generaal op den directeur van onderwijs, eeredienst en ny verheid, zijn het Europeesch schoolreglementen liet
Europeesch onderwijsreglement respectievelijk gewijzigd bij Gouv.
Bt. 6 Juli 1905 n°. 23
(Tnd. St. n°. 373) en da Ord. van 30
Juli 1905 (Ind. St. nu. 405). Eerstgenoemd reglement is nog
gewyzigd bü Gonv. Bt. 24 Mei 1905 n°. 20 (Ind. Bt n°. 315),
voor zooveel de voor de schoolbibliotheken te bestemmen fondsen
aangaat, zoomede bij Gouv. Bt. 28 Juni 1900 n°. 24 (Ind. St.
n°. 306), o. m. ter voorziening in bet geval, dat, door tijdelijke
onvoltalligheid van het onderwijzend personeel, het onderwijs
niet in zijn vollen omvang gegeven kan worden.
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De bij Gouv. Bt. 21 Jan. 1903 n°. 3 (Ind. St. n°. 80) getroffen
maatregelen ter voorziening in het geval, dat het personeel der
openbare lagere scholen tengevolge van ziekte incompleet is,
onderging eene wijziging bü Gouv. Bt. 17 Juni 1906 n°. 4
(Ind. St. n°. 287).
De proefcursussen voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs by de openbare eerste Europeesche lagere scholen
te Bundoeng, Djokjakarta, Madioen en Padang (zie K. V.
1905, kol. 160) telden op uit. 1905 respectievelijk 19, 16, 12 en
29 leerlingen.
De cursussen in de beginselen der wiskunde en in het handteekenen aan een der openbare lagere scholen te Magelang
telden op uit. December 1905 respectievelijk 13 en 14 leerlingen.
De proef met handenarbeid als integreerend deel van het
onderwijs aan de 2de school te Bandoeng, de gemengde school
te Pekalongan en de 2de school te Malang (zie t. a. p.) werd
voortgezet.
Over 1904 (volgens verbeterde opgaven) en over 1905 (volgens
voorloopige gegevens) bedroegen de uitgaven voor het Europeesch
lager onderwijs en de ontvangsten wegens schoolgelden (ook
die aan de normaalscholen geïnd) als volgt:

NonimaUHioii'ii M «kic-ixniiiciiM. Bij het einde van 1905 volgden
te Batavia 35 en te Soerabaja 15 leerlingen (onder wie respectievelijk 26 en 9 vrouwen) de lessen aan de gouvernementsnormaalschool ter opleiding voor de hoofdakte , welke cijfers op
uit. 1904 30 en 8 bedroegen. Onder de in den loop van 1905
afgeschrevenen (respectievelijk 15 en 2 leerlingen) waren er te
Batavia 5 , die de hoofdakte verwierven. De in K. V. 1905 , kol.
159, ter sprake gebrachte reorganisatie van de beide scholen
trad op 1 Juli 1905 in werking.
De normaalcursus tot opleiding voor de akte van bekwaamheid
1904.
1905.
als onderwijzer (hulpakte) te Batavia telde op uit. 1904 17 leerTraktementen,
leermiddelen,
enz
f
2
37!)839
f
2
405 113
lingen (7 mannen en 10 vrouwen), van wie er 13 — een 3-tal
(1 man en 2 vrouwen) na het behalen van de akte van onder- Gebouwen en huishuur
5.17 774
519 846
wijzer(es) — in den loop van 1905 werden afgeschreven. Na
afgelegd examen werden toegelaten 7 leerlingen (onder wie 2
Te zamen .
f 2 913 613 f 2 924 959
vrouwelijke), zoodat de cursus op uit. 1905 11 leerlingen (3
mannen en 8 vrouwen) telde, van wie er 4 (1 man en 3 vrouwen)
Geïnde
\ openbare lagere scholen
f
289 422 f 312 549
in het eerste en 7 (2 mannen en 5 vrouwen) in het tweede studieschoolgelden \ n o r m i l a l 9 c h o | e n . ." .
jaar waren ingeschreven.
3 435
3 390
Particuliere gelegenheden om zich voor de akte-examens voor
te bereiden waren: de normaalklassen ter opleiding van onderTe zamen
f
292 857 f 315 939
wijzeressen bij 10 particuliere meisjesscholen, namelijk 4 te
Batavia, 1 te Semarang, 2 te Soerabaja, 2 te Malang en 1 te Bljjft ten laste van don lande
f 2 620 756 f 2 609 020
Padang; verder 1 normaalschool te Semarang, 1 te Djokjakarta
en 1 te Soerakarta.
Particuliere Mciioicn. Het op uit. 1904 bestaande aantal van
Aan één der particuliere meisjesscholen was bovendien een 29 particuliere lagere scholen vermeerderde, door de opening
cursus ter voorbereiding voor het hoofdakte-examen verbonden, van eene school voor gewoon lager onderwijs onder den naam
en, zoowel aan deze school, als aan 8 andere meisjesscholen, van „Maria-school" te Djokjakarta, tot 30. Het aantal scholen,
bestond tevens gelegenheid om zich voor de akte-examens in waar meer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven, bleef onvreemde talen, enz. te bekwamen.
veranderd. Aan 18 van de 30 particuliere scholen en aan de
In 1905 werden te Batavia, Semarang en Soerabaja 229 vol- door de te Soerabaja gevestigde vereeniging „ Soerabajasche
ledige examens voor verschillende akten afgelegd, waarvan 135 industrieschool voor meisjes " gestichte school, zijn van gouvermet gunstigen uitslag. Aan mannen werden 7, aan vrouwen nementswege subsidiën toegekend.
128 akten uitgereikt.
Het aantal leerlingen klom in 1905 van 4150 tot 4333 (1359
jongens en 2974 meisjes). Onder die leerlingen kwamen er 389
Opi-nbnrr la-ero srhoirn. 'In den loop van 1905 zij il vier opèn- van niet-Europeeschen landaard voor (68 meer dan op uit. 1904),
bare lagere scholen geopend: te Tangerang (Batavia), Weleri namelijk 3 (jongens) inlandsche Christenen, 180 kinderen van
(Semarang), Tjimahi (Preanger Regentschappen) en Sabang inlanders (niet-Christenen), onder wie 40 meisjes, en 206 van
(Atjèh en onderhoorigheden). Op uit. 1905 waren dientengevolge vreemde oosterlingen, onder wie 38 meisjes.
in werking 184 openbare scholen (153 gemengde en 31 meisjesAls onderwijzend personeel waren aan de gezamenlijke partischolen), namelijk 143 op 79 plaatsen van Java en Madoera en culiere scholen verbonden 33 onderwijzers, 200 onderwijzeressen
41 op 30 plaatsen in de buiteiibezittingen. Onder het totaal en 6 vrouwelijke kweekelingen.
aantal van 184 scholen waren er 58 (gemengde eerste en meisBij het einde van 1905 bestonden op 10 plaatsen 25 namiddagjesscholen), waar meer uitgebreid lager onderwijs werd geveven. scholen of avondcursussen voor enkele vakken van lager of meer
By het einde van 1905 telden de gezamenlijke openbare uitgebreid lager onderwijs, die te zamen 504 leerlingen telden.
Europeesche lagere scholen 19 382 leerlingen (11 969 jongens en
De teekencursus te Semarang (zie K. V. 1905, kol. 162) heeft
7413 meisjes), zijnde 1041 meer dan op uit. 1904; het aantal opgehouden te bestaan.
betalende leerlingen nam toe van 8660 tot 9377 , dat der nietHet aantal gymnastiekscholen bedroeg 2, namelijk 1 te Batavia,
betalende van 9681 tot 10 005. Onder deze cijfers waren begrepen met 27 leerlingen, en 1 te Muntok, met 12 leerlingen.
4277 leerlingen (709 meer dan op uit. 1904), behoorende tot de
Scholen of klassen voor voorbereidend onderwijs werden aangeinlandsche of met haar gelijkgestelde bevolking, namelijk 1046 troffen op 33 plaatsen (20 op Java en 13 in de buitenbezittingen),
kinderen van Christen-inlanders, 2706 van andere inlanders en en wel ten getale van 58 (2 meer dan in 1904). Het totaal der
525 van vreemde oosterlingen (van wie respectievelijk 336, 172 leerlingen van deze 58 inrichtingen bedroeg 2972 (246 meer
en 55 meisjes).
dan in 1904), onder wie 417 inlandsche kinderen en 156 kinderen
Aan alle openbare scholen waren kinderbibliotheken verbonden. van vreemde oosterlingen.
Bh' Gouv. Bt. 19 Dec. 1905 n°. 37 (Bijbl. Ind. St. u°. 6400) is
In verband met art. 4 van het bij Ord. van 10 Sept. 1894
aan den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid de (Ind. St. n°. 192) vastgesteld reglement' op het Europeesch
bevoegdheid overgedragen tot tijdelijke vermeerdering van het lager onderwijs, zijn bij Ord. van 24 Juni 1906 (Ind. St. n°. 291)
personeel aan scholen met onderwijzers der 2de klasse aan het regelen vastgesteld voor de toekenning van subsidiëu uit 's lands
hoofd, bü stijging van het aantal leerlingen tot boven 60.
kas aan particuliere Europeesche lagere scholen.
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INLANDSCH ONDERWIJS.

Aan den controleur by het binnenlandsch bestuur J. E. JASPKK
is by Gouv. Bt. 10 Dee. 1905 n°. 20 opgedragen een onderzoek
in te stellen naar den toestand van het inlandsch onderwys in
de residentie Soerabaja, naar de wenschely'kheid van herziening
of uitbreiding van dat onderwys, ook in practische industrieele
richting, en , met het oog op dit laatste , naar den toestand van
het onderwys op de particuliere handwerks- en ambachtsscholen
voor inlanders op Java. Voorts is, in het belang van dit onderzoek , by Gouv. Bt. 23 Maart 1900 n°. 3 machtiging verleend
l om aan de inspecteurs van het inlandsch onderwys in de 1ste,
2de en 3de atdeeling op te dragen zich naar Soerabaja te begeven , voor het houden van besprekingen te dezer zake met den
heer JASPKR.
By Gouv. Bt. 18 Juni 1906 n'. 18 is Gouv. Bt. 29 Aug. 1902
n°. 30, waarby de standplaats van den inspecteur van het inlandsch onderwys in de 1ste afdeeling, by wyze van tydelijken
maatregel, te Batavia gevestigd werd, ingetrokken.
o.

OPENBAAR ONDERWIJS.

By Gouv. Bt. 26 Maart 1906 n°. 21 (Ind. St. n°. 200) is het
reglement voor de openbare lagere inlandsche scholen gewijzigd
in verband met de by K. B. 15 Juli 1995 n°. 105 (Ind. St.
n°. 485) opengestelde gelegenheid om, in de plaats van de
volkstaal, Maleisch als voermiddel bij het onderwys op de openbare inlandsche scholen te gebruiken, wanneer bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van den directeur van onderwys,
eeredienst en nijverheid, het noodig of wenschelyk maken. Voorts
is dat reglement nog gewijzigd by Gouv. Bt. 17 Juli 1905 n".
29 (Ind. St. n°. 389), voor zooveel betreft de regeling van de
vacantietyden, en bij Gouv. Bt. 7 April 1906 n . 16 (Ind. St.
n°. 215), wat aangaat de aanschaffing van spelen, enz. ten behoeve van de leerlingen op de lagere scholen.

door 40 leerlingen, allen uit de residentie Menado. Getuigschrif'ten wegens goed volbrachten cursus zyn uitgereikt aan de
10 leerlingen der 4de klasse, waardoor het aantal gediplomeer*
den dezer inrichting tot 137 is gestegen. Zie overigens bylage M.
Kweekscholen voor Inlanditclie onderwijzer*.

Boven

de

bij

Gouv. Bt. 21 Jan. 1905 n°. 12 (Bijbl. Ind. St. n°. 6168) vastgestelde
formatie, werden tot de Bandoengsche inrichting toegelaten 2
jongelieden, afkomstig uit de residentie Batavia, en een zoon
van een districtshoofd uit de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, en tot de sehool te Magelang 2 jongens uit Djokjakarta.
Met afwijking in zoover van de bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1900
n". 11 (Bybl. Ind. St. n°. 5516) gegeven voorschriften, is bepaald,
dat het teekenonderwijs aan de scholen ook in eene inlandsche
taal mag worden gegeven (zie Bijbl. Ind. St. n°. 6318).
Aan de scholen is als leervak, hoewel niet zelfstandig, maar
als onderdeel van de vakken rekenen of staathuishoudkunde,
het eenvoudig boekhouden ingevoerd.
Aan de overgangsexamens van de 1ste naar de 2de afdeeling
werd te Bandoeng. Magelang en Probolinggo deelgenomen door
respectievelijk 14, 15 en 14 leerlingen. Van de 14 en 9 geslaagden aan de beide eerstgenoemde scholen lieten er zich respectievelyk 12 en 8 voor de 2de afdeeling inschrijven. Eindexamen
werd afgelegd door respectievelyk 3 , 4 en 10 leerlingen , van
wie er 3 , 3 en 10 voldeden.
Voor verdere opgaven omtrent de leerlingen en de samenstelling van het onderwijzend personeel zy verwezen naar bylage M.
Het nieuwe gebouw voor de school te Probolinggo is op 1
Maart 1905 in gebruik genomen.
Eenige ter opleiding aan de Bandoengsche school bestemde
Atjèhsche jongelieden zijn onder toezicht gesteld van den directeur dier inrichting aan wien , tot het beoogde doel, een candidaat-onderwyzer van het inlandsch onderwijs, zoomede een
onderwijzer van het openbaar Europeesch lager onderwijs zyn
toegevoegd.
Boven het bij den aanvang van den cursus 1903 op 10 bepaald aantal der adspirant-inlaudsche ambtenaren , die de lessen
aan de kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Fort de
Koek mogen volgen, zijn sedert tot die inrichting nog 2 Atjèhsche knapen toegelaten , terwijl er in 1905 nog 6 uit Sumatra's
Westkust bijgekomen zyn. Eén leerling verliet de school, na
met vrucht de 5de klasse te hebben doorloopen.
>i I I voor zonen van Inlandsche lioofrli n rn van andere aanzienHJke Inlander» Ie Tondano. Op uit. 1905 Werd de School bezocht

E v e n a l s op de o p -

leidingsscholen voor inlandsche ambtenaren , is ook op de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers eenvoudig onderwys in
het boekhouden als leervak ingevoerd.
Bij het begin van het schooljaar 1905/6 werden tot de school
te Probolinggo 5 leerlingen en werd tot die te Fort de Koek
1 leerling boven de formatie , doch zonder toelage , toegelaten.')
Op uit. 1905 waren op de inrichtingen te Bandoeng, Probo-.
linggo , Djokjakarta, 1* ort de Koek en Amboina ingeschreven
50, 75, 75 , 52 en 51 adspirant-onderwyzers , tegen 50, 7 5 , 75,
51 en 51 by het einde van 1904. Aan de in 1905 afgenomen
eindexamens namen 49 candidaten deel, van wie er 47 slaagden.
Aan de toelatingsexamens werd deelgenomen door 911 knapen,
van wie er 286 slaagden. Van deze konden er 64 als leerling
worden ingeschreven. Voor verdere gegevens zy verwezen naar
bylage M.
De aan de kweekscholen te Bandoeng, Djokjakarta, Fort de
Koek en Amboina verbonden vorm-scholen (de zoogenaamde
externen-scholen) werden in 1905 bezocht door 107 ,118,165 en
45 leerlingen, onder wie respectievelijk begrepen waren 10, 0,
9 en 9 meisjes.
By Gouv. Bt. 3 Juli 1905 n°. 29 (Ind. St. n°. 365) zyn de
vastgestelde sommen voor ondergeschikt personeel aan de kweekscholen te Fort de Koek en Amboina verminderd.
Het reglement op de inrichting der kweekscholen i s , ten
aanzien van de regeling der vacantietijden, gewijzigd by Gouv.
Bt. 17 Juli 1905 n°. 29 (Ind. St. n°. 389).
OiiderwijzerNexaiiien» hutten de kweekscholen.

Opleldinic*»elioleii voor inl iml-i'he auihlennren.
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doera meldden zich voor het examen van hulponderwyzer 62 en
voor dat van kweekeling 176 candidaten aan , van wie er respectievelyk 39 en 79 slaagden. In de buitenbezittingen onderwierpen zich aan die examens respectievelijk 114 en 240 candidaten , van wie 77 en 114 met goed gevolg.
Mpeeinie scholen. De Depoksche school telde op uit. 1905 151
leerlingen (onder wie 78 meisjes), tegen J50 (onder wie 78
vrouwelijke) op uit. 1904. Gedurende 1905 werd de school bezocht door 173 leerlingen (onder wie 88 meisjes) , namelyk 163
kinderen van inlandsche Christenen , 6 van Mohamedanen en
4 van Chineezen. Eén leerling ging over naar den ambachtscursus te Batavia, terwyl 2 jongens, met het oog op hunne
latere opleiding voor inlandsch arts, by de Europeesche school
werden ingeschreven.
De Ambonsche burgerschool werd op uit. 1905 bezocht door
293 leerlingen, onder wie 63 vrouwelyke; 12 der leerlingen
waren kinderen van vreemde oosterlingen. Eén leerling der
school slaagde in het klein-ambtenaarsexamen, 16 kinderen
gingen over naar eene Europeesche school, 14 jongens werden
onbezoldigd schryver, 2 kozen een ambacht en 1 jongen ging
in militairen dienst.
De Menadosche school telde op uit. 1905 209 leerlingen , onder
wie 14 meisjes. Onder de leerlingen , die in den loop van dat
jaar de school bezochten, kwamen voor 213 kinderen van aiiibteuaren en aanzienlijken uit de Minahasa. Twee leerlingen
slaagden in het klein-ambtenaarsexamen.
Het aantal leerlingen van de Langkatsche school bedroeg op
uit. 1905 28. In den loop van het jaar is de school bezocht door
31 leerlingen , onder wie 1 meisje.
De Delische school werd in Juni 1905 geopend met 41 leerlingen ; op 31 December van dat jaar beliep net aantal leerlingen 62, van wie 4 meisjes.
De Asahansche school werd op 1 September 1905 geopend
met 42 leerlingen , onder wie 10 meisjes.
De traktementsregeling voor inlandsche onderwijzers by de
') Aan den directeur van onderwijs , eeredienst en nijverheid is daartoe
machtiging verleend bU Gouv. Bt. 11 Oct. 1905 n°. 19.
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Menadosche school en de Ambonsche burgerschool is gewijzigd
b« Gouv. Bt. 8 Jan. 1906 n ü . 24 (Ind. St. n'. 83).
Gewone liisnv Hciioien. H e t aantal openbare inlandsche scholen
der late klasse -nam in 1905 op J a v a en Madoera toe van 47
tot 49 en dat der 2de klasse-scholen van 254 tot 264. Verder
werd besloten tot oprichting van een aantal nieuwe scholen (zie
nader bijlage M ) , die echter nog niet alle in werking k w a m e n ,
wat eveneens het geval was met eenige reeds vroeger toegestane
scholen. I n de buitenbezittingen steeg het aantal 2de klassescholen van 349 tot 362, terwijl de opening van verschillende
in 1905 of reeds vroeger toegestane scholen werd voorbereid.
Ook in 1905 werd op verschillende plaatsen aan de behoefte
aan onderwijs het hoofd geboden door de splitsing van de laagste
klasse in 2 afdeelingen.
Opgaven omtrent het aantal scholen en het cijfer der leerlingen per gewest of per eiland worden aangetroffen in bijlage M ;
wat de buitenbezittingen a a n g a a t , loopen de opgaven (behalve
wat het aantal openbare scholen betreft) slechts tot uit. 1904.
De gouvernementsscholen op J a v a en Madoera telden gedurende 1905 71256 leerlingen, tegen 64064 gedurende 1904 — eene
vermeerdering dus met 7192 — en op het einde van het jaar
47030, zh'nde 6285 meer dan op uit. 1904. H e t aantal meisjes
vermeerderde van 2250 tot 2464. Het totaal der ingeschreven
leerlingen op de gouvernementsscholen in de buitenbezittingen
gedurende 1904 beliep 61414, tegen 55756 gedurende 1903, eene
vermeerdering dus met 5658. Op uit. 1904 waren 45824 leerlingen ingeschreven, d. i. 3575 meer dan op uit. 1903. Het
aantal meisjes nam toe van 12931 (verbeterde opgaaf) tot 13445,
d. i. met 514.
HiiisviijtHohoirii. De proef met de in de residentie Madioen
in 1904 gevestigde huisvlijtscholen — zie K. V. 1905, kol. 163 —
beantwoordde niet aan de verwachting. Reeds enkele maanden
na de opening van de scholen n a m het aantal leerlingen aanmerkelijk af, en in Mei 1905 dreigde de geheele inrichting te
verloopen. De school te Walikoekoen werd in die maand en in
de beide volgende door geen enkelen leerling bezocht. De oorzaak
van een en ander schijnt o. a. op rekening te moeten worden
gesteld van het beperkte onderwijs in lezen, schrijven en rekenen.
Hoewel de aanstelling van een 6-tal kweekelingen het schoolbezoek wel wat deed toenemen, bleef het resultaat onbevredigend.
Ook werd de klacht vernomen, dat de met het onderwijs i n d e
ambachten belaste personen niet voor h u n taak berekend waren.
H e t aantal leerlingen bedroeg op uit. 1905 voor de centrumschool te Paron en de kleinere scholen te N g a w i , Gentong, Geneng,
Kedoenggalar en Walikoekoen respectievelijk 30, 55, 9, 16, i 7
en 3 8 , te zamen 165, tegen 47, 26, 29, 24, 9 en 35, dus te zamen
170, op het einde van 1904.
Geldelijk overzien. De kosten van het openbaar inlandsen
onderwijs (met inbegrip van subsidiën aan particuliere inlandsche
scholen) en de daartegenover staande ontvangsten wegens schoolgelden en verkoop van leermiddelen aan particulieren bedroegen
over 1904 (verbeterde opgaven) en over 1905 (volgens voorloopige gegevens) als v o l g t :
1904.
f 1 598 189

1305.
f 1 037 982

Gebouwen en huishuur

326 519

270 675

Subsidiën aan particuliere inlandsche scholen

234 508

238 755

f 2159216

f 2 117 412

f

f

Traktementen, leermiddelen , enz

Tezamen . . .
Geïnde schoolgelden
Verkoop aan particulieren van inlandsche
boekweiken eu andere leermiddelen . . .
Tezamen.
Blijft ten laste van den lande
6.

.

167 264
4 686

. f

171950

f

1 987 2C6

181 !64
lt 341

f

192 605

f 1 954 807

PABTRÜLIKB ONDKBWIJS.

Met buitenwerkingstelling in zoover van de Ord. in Ind. St.
1895 n ° . 1 4 6 , zijn bn' Ord. van 4 Mei 1906 (Ind. S t n ° . 241)
nieuwe regelen vastgesteld voor de toekenning van subsidiën
uit 's lands kas aan particuliere inlandsche scholen op J a v a en
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. 1906—1907.

1C2

Madoera, terwijl bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. 1906
n°. 242) soortgelijke regelen zh'n vastgesteld met betrekking tot
de particuliere kweekscholen voor de vorming van inlandsche
onderwijzers.
KweekHehoien en MlcMlagskkMaM. H e t seminarie te Dcpok
(Batavia), waar Christen-inlanders uit verschillende streken van
den Archipel kosteloos tot onderwijzers . tevens zendeling-helpers,
worden opgeleid , telde op uit. 19(15 47 leerlingen (tegen 49 op
het einde van 1904), die naar hun landaard als volgt te verdeelen w a r e n : 3 J a v a n e n , 1 Madoerees , 11 Bataks , 4 Niassers .
7 Dajaks, 1 Talauerees, 18 Sangireezen en 2 Papoea's. Zonen
van ambtenaren en aanzienlijken bevonden zich niet onder hen.
In 1905 verlieten 8 leerlingen de inrichting met en één zonder
getuigschrift.
De bijzondere kweekschool voor inlandsche onderwijzers te
Bandoeng (Preanger Regentschappen) telde op uit. 1905 9 leerl i n g e n , waarvan er 3 te Buitenzorg werden opgeleid door een
aldaar gevestigden zendeling, en de overige te Bandoeng. Het
onderwijs kon, door ziekte van de onderwijzers, niet geregeld
plaats hebben, zoodat slechts voor enkele maanden subsidie
werd uitbetaald.
I n den loop van 1905 werd een nieuw gebouw in gebruik
genomen voor de „Keuchenius-school" te Djokjakarta, waar inlandsche jongelieden worden opgeleid tot helpers bn' het onderwijs,
den ho.spitaaldienst en den dienst des Woords. Bij het einde
van het jaar bedroeg het aantal leerlingen 3 3 , verdeeld in
3 klassen. Gedurende 1905 verlieten 3 leerlingen de school,
1 op verzoek en 2 om in het Petronella-hospitaal werkzaam te
zijn. Ook voor 1905 werd aan de school eene subsidie van f 2000
toegekend (Gouv. Bt. 9 A u g . 1905 n°. 25).
H e t aantal leerlingen der van w e g e d e Doopsgezinde Zendingsvereeniging opgerichte zendings-kweekschool voor inlandsche
onderwijzers te Mergaredja (res. Semarang) '), hetwelk op uit.
1904 10 bedroeg, vermeerderde in den loop van 1905 m e t 8
(5 jongens en 3 meisjes). Daarentegen werden 3 leerlingen afgevoerd, van wie er 2 in dienst traden van de zending te Salatiga,
zoodat op uit. 1905 15 leerlingen aanwezig waren, verdeeld in
2 klassen (elke van 2 leerjaren).
De Roomsch-katholieke school tot opleiding van hulponderwijzers te Moentilan (Kedoe) werd in 1905 bezocht door 68 leerlingen. waarvan er bij het einde van het jaar nog 64 aanwezig
waren ; de 4 andere waren geslaagd in het examen voor inlandsch
hulponderwijzer, en stelden zich beschikbaar voor eene plaatsing
by het openbaar onderwijs. Behalve een tweetal van eene
kweekschool afkomstige, in den loop van 1905 aan de school
gedetacheerde hulponderwijzers (zie K. V. 1905, kol. 164), waren
aan de inrichting verbonden drie onderwijzers in het bezit van
de hulpakte. De leerlingen, waarvan verreweg het grootste deel
intern is, zijn ingedeeld in 6 klassen van 1 j a a r ; in de beide
hoogste klassen worden jongelieden, die reeds de kweekelingakte hebben behaald, opgeleid voor hulponderwijzer: hun aantal
bedroeg uit. 1905 7 en 8. Aan deze inrichting wordt, behalve
in het Javaansch en Maleisch, ook eenig onderwijs gegeven in
het Nederlandsch.
De kweekschool te Mod.jowarno (Soerabaja), bestemd voor de
opleiding van onderwijzen, tevens godsdienstvoorgangers, bleef in
het genot van subsidie. Aan de inrichting is een candidaat-onderwijzer verbonden; het aantal leerlingen bedroeg op*uit. 1905 16.
Aan het seminarie van het Rijnsche zendingsgenootschap te
Si Poholon (Tapanoeli) waren op uit. 1904 101 leerlingen (allen
intern) ingeschreven. Aan het in 1904 afgenomen toelatiiiLrsexamen werd deelgenomen door 89 eundidateu voor 31 plaatsen.
H e t eindexamen wordt om de 2 jaar afgenomen ; het laatst in
1903 aan 21 leerlingen, die allen slaagden. De school geniet eene
subsidie van regeeriugswege van f 600 's jaars.
H e t eveneens door het Rijnsche zendingsgenootschap in het
leven geroepen seminarie te Ombalata (Nias) werd Bemiddeld
door 25 leerlingen bezocht; in 1903 verlieten 9 leerlingen de
school wegens doorloopen cursus. Ook deze inrichting ontvangt
eene subsidie van f 500 's jaars.
De kweekschool voor inlandsche onderwijzers en godsdienstvoorgangers te Toinohou (Menado), van liet Kotterdainsclie
zendelinggenootschap, geniet eene jaarlijksehe subsidie van ten
hoogste f 5160. Bij het begin van 1905 werd de school bezocht
>) Deze in 1904 tijdelijk tl Snlatiga pi'vestigde school (vgl. K. V. 190:',
kol. 164) is weder naar Mergaredja overgebracht.

5.
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door 86 kweekelingen (allen i n t e r n ) , van wie er 11 in den loop

van liet jaar het eindexamen aflegden. Twee leerlingen werden
ontslagen. Aan het toelatingsexamen namen 28 candidaten deel,
van wie er 12 slaagden; borendien werden - knapen /onder
examen ingeschreven. H e t jaar 1905 eindigde derhalve met 37
leerlingen.
Hij de zendings-kweekschool te Oeloe op Siau (Sangi-eilanden)
waren in het begin van 1905 25 kweekelingen aanwezig; i n d e n
loop van het jaar werd 1 kweekeling ontslagen wegens slecht
gedrag en 1 wegens gebrek aan aanleg, terwijl 2 kweekelingen
overleden, waarvan 1 na het eindexamen in de schoolvakken te
hebben afgelegd. Aan dit examen werd deelgenomen door 20
kweekelingen, die allen slaagden. W e g e n s den oiigniistigen
gezondheidstoestand, konden slechts 12 h u n n e r aan het examen
in de godgeleerde vakken deelnemen; aan de 8 anderen zou in
J a n u a r i 1906 daartoe gelegenheid worden gegeven. H e t jaar 1905
eindigde met 9 kweekelingen. De school wordt gesubsidieerd
met f 30 's maands voor een inlandschen onderwijzer en, tot een
maximum van 24, met f 13 voor iederen kweekeling,
iii,ii.iinK.IH M I M H I M , Voor zoover b e k e n d , waren in 1905
28 inrichtingen in werking, waar aan inlanders onderwijs in de
Nederlandsche taal werd gegeven, namelijk 2 in West-Java, 10
in Midden-Java, 2 op Sumatra's Westkust, 6 in A m b o i u a en
8 in Menado. De meeste dezer cursussen werden gegeven door
onderwijzers van het Europeesch of inlandsch onderwijs. Behalve
de eigenlijke cursussen, worden op Bnmatra nog vele gelegenbeden aangetroffen, waar gewezen militairen of jonge vrouwen
aan enkele kinderen onderwijs geven. De — nog in 1905 verleende — subsidie voor den cursus te Semarang is ingetrokken
(vgl. K. V. 1905, kol. 165).
Hnsl- in dagschool te Toiiiohon. voor dochters vnn hoorden en ,i;m-

Kii-nii|k<-n in «ir H I M I M M . H e t aantal leerlingen bedroeg op uit.
1905 111 (tegen 97 op uit 1904), onder wie 10 jongens (de
laatsten worden alleen toegelaten als zij niet ouder zijn dan 8
j a a r en hunne zusters als internen de school bezoeken). Behalve
2 Europeesche en 14 Chineesche scholieren, waren allen kinderen
van inlandsche hoofden, aanzienlijken en gegoeden. V a n de 101
meisjes waren er 90 intern, van wie er 8 afkomstig waren van
de Sangi- en Talaut-eilanden. Behalve de Chineezen , zijn alle
leerlingen Protestantsche Christenen. De leeftijd wisselt af van
6 tot Ï 8 jaar. In den loop van 1905 werden 37 leerlingen afgesehreven, terwijl er 51 werden toegelaten. Het schoolverzuim
bedroeg 3,5 °/ 0 , waarvan 3.1 "/o wegens ziekte. De gouvernements-subsidie bedroeg f 7500; aan schoolgelden is ontvangen
f 13 531, terwijl de uitgaven f 23 212 bedroegen.
School Ier opleiding van zonen van iiilaudschc hooldrn en andere
aanzienlijke inlanders te \ n r o e i n n n d a (Tapanoell). Deze i n 1 9 0 0

door de Rijnsche zending geopende school had aanvankelijk ten
doel aan zoons van aanzienlijken eenige meerdere ontwikkeling
deelachtig te doen worden. Langzamerhand is men echter in
zoover van dat doel afgeweken, dat een groet deel der leerlingen
thans eene opleiding ontvangt voor onderwijzer of godsdienstleeraar. De inrichting krijgt van regeeringswege eene subsidie
van f 500 'sjaars. Op uit. 1904 waren er 50 leerlingen, verdeeld
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over 3 klassen. Behalve in de gewone vakken wordt gedurende
enkele uren 's weeks onderwas gegeven in de kennis van de
Nederlandsche taal.
Scholen voor handw ei 'ksonderw Ij» voor Inlanders. De hailil w e r k -

M hooi te Kediri, in het genot van eene subsidie van f 100
's maands, telde gedurende 1905 15 leerlingen (tegen 19 in 1904),
van wie er 5 nog in dat j a a r de school verlieten. H e t praktisch
onderwijs bepaalde zich tot timmeren en draaien.
De ambaelitsschool te Koewoe (Semarang) werd in 1905 b e zoebt door 26 leerlingen, die onderwijs ontvingen in timmeren,
blikslaan en het bakken van steenen en pannen. Voor 1906 is
van gouvernementswege eene subsidie toegekend.
De ambaelitsschool te Modjowarno (Soerabaja), welke sedert
1893 eene subsidie van f 1200 's jaars geniet, werd uit. 1905
bezocht door 18 leerlingen (14 Javanen en 4 Sangireezen).
De ambaelitsschool te Swaroe (Pasoeroean), sedert 1901 in
het genot van eene subsidie van f 100 's maands, telde op uit.
1905 22 leerlingen.
Op de ambaelitsschool te Naroemonda (ïapanoeli) wordt aan
een dertigtal leerlingen onderwijs gegeven in timmeren, smeden,
blikslagerswerk, boekdrukken en boekbinden. Deze school ontvangt van regeeringswege eene subsidie van f 5000 per j a a r .
Ten behoeve van de ambachtsschool te Menado is door het
Nederlandsche zendelinggeiiootschap een directeur uitgezonden.
Aan deze inrichting is eene subsidie van f 6000 's jaars toegekend. Op uit. 1905 was de school evenwel nog niet geopend.
Lagere

scholen

(zenillnus. en andere).

Op J a v a

en Madoera

klom het aantal zendingsscliolen in 1905 van 78 t o t 83 en dat
der overige particuliere scholen van 280 tot 326. De b u i t e n bezittingen telden op uit. 1904 650 zendiugs- en 111 andere
scholen, tegen 636 (verbeterde opgave) en 102 bij het einde van
1903. Van de 83 en 326 particuliere scholen op J a v a en Madoera
genoten er gedurende 1905 66 en 242 subsidie van het Gouvernemeiit, hetgeen van de 650 zendiugsscholen in de buitenbezittingen gedurende 1905 het geval was met 446. De particuliere
scholen op Java en Madoera telden gedurende 1905 44 603
leerlingen, tegen 40 882 gedurende 1904; op uit. 1905 waren er
nog 25 831 ingeschreven, d. i. gemiddeld 63 per school. Voor
de gesubsidieerde scholen beliep dit gemiddelde 68, voor de nietgesubsidieerde 46. De 761 particuliere scholen in de b u i t e n liezittingen telden gedurende 1904 49 747 leerlingen en bij het
einde van dat jaar 39 184, d. i. gemiddeld 52 per school. H e t
aantal scholen in de residentie Tapanoeli alleen bedroeg 262,
met 12 885 leerlingen (verbeterde opgaaf), tegen 12117 op uit.
1903, en in de Minahasa en Gorontalo 183 met 11 183 leerlingen,
tegen 185 scholen met 11 023 leerlingen op uit. 1903.
Scholen voor vreemde oosterlingen.

H e t aantal

dezer

buiten

bemoeienis van het Gouvernement opgerichte scholen bedroeg
in 1905 op Java en Madoera 278 met 7715 leerlingen, en in de
buitenbezittingen, voor zoover bekend, 218 met 3533 leerlingen.
Op verschillende Chineesche scholen, zoowel op Java als in de
buitenbezittingen, wordt de Engelsehe taal onderwezen. De
verdeeling der scholen over de verschillende gewesten blijkt uit
het overzicht aan het slot van bijlage M.

II. KUISTEN EI WETEISCHAPPEI.
1.

STUDIE V A N OOSTERSCHE T A L E N E N V A N DE I N S T E L L I N G E N V A N D E N ISLAM.

De adviseur voor inlandsche en Arabische zaken , dr. C. SNOÜCK
UcBeaONJl, aan wien . met ingang van 12 Maart 1906, wegens
langdurigen d i e n s t , een jaar verlof was verleend, is bij K. B.
11 Aug. 1906 benoemd tot hoogleeraar aan de rijks-universiteit
te Leiden.
De ambtenaar voor de beoefening der Indische talen dr. G.

A. J . HAZEÜ kwam zoogoed als gereed met de bewerking van
een Gajö'sch-Nederlandsch woordenboek en eene beknopte spraakkunst der Gajö-tnal. Beide werken zullen voor rekening van den
lande in het licht gegeven worden.
De w e r k k r i n g van den tijdelijken ambtenaar voor de bestudeeriug van de in Nederlandsch-Nieuw-Guinea gesproken wor-
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ilcnde t a l e n , den heer J . S. A. VAN DISSKL (vgl. K. V . 1905,
kol. 167/168) werd uitgebreid, in verband waarmede zijne i n structie (Bijbl. Ind. St. n°. 5685) gewijzigd is (zie Bijbl. Ind. St.
n°. 6390). De heer VAN DISSEL vervaardigde eene spraakkunst van
het Patimoenisch-Papoesch, begon m e t de bestudeering van de
strand-dialecten van Sekar en Argoeni en vermeerderde zyne
bouwstoffen voor de kennis van het Kapauersch-Papoesch.
Het Totemboansch-Nederlandsch woordenboek en de Totemboansche t e k s t e n , naar aanteekeningen van den gewezen h u l p prediker

J . A. F . SCHWARZ , b e w e r k t

door
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K. V. 1905, kol. 1 6 7 ) , zoomede een door den zendeling M.
JousTitA samengesteld Karo-Bataksch woordenboek, zullen hier
te lande voor 's lands r e k e n i n g worden u i t g e g e v e n , terwy'1 aan
de uitgaaf van een Rotineesch-Nederlandsch woordenboek , door
den gepensionneerden a m b t e n a a r voor de beoefening van Iudische talen dr. J . C. Gr. JONKER , van regeeringswege finaneieele
steun is verleend. In Iudië z a g op 's lands kosten een TobaBataksch-Duitsch woordenboek van den zendeling-leeraar J . G.
WABNECK het licht.

dr. N . ADKIANI (zie

§ 2.

OUDHEIDKUNDE.

I n verband met het overlyden , in J u n i 1905, van dr. J . A. nen worden. De overige leden der commissie zetten h u n n e werkBRANDES , voorzitter van de commissie van oudheidkundig onder- zaamheden geregeld voort, terwyl het Bataviaasch Genootschap
zoek op J a v a en Madoera (zie K. V. 1905, kol. 166), is met de van Kunsten en Wetenschappen zorg bleef dragen voor de
werken noodig om den Boro-Boedoer voor verder verval te b e - publicatie van h u n n e driemaandelyksche rapporten.
hoeden (zie a l d a a r , kol. 167 168) nog geen begin gemaakt k u n -

§ 3.

N A T U U R W E T E N S C H A P P E N E N GEOCRAPHIE.

Mrieoi'oioicie <n n»ironomi<-. De uitkomsten van de in 1904 by
het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch obseivatorium te
Batavia verrichte waarnemingen zyn gepubliceerd in deel X X V I I
der „Observations".
Ook in 1905 konden met den n a a r Buitenzorg overgebrachten magnetograaf geen volledige opteekeningen verkregen worden,
doch door middel van de n i e u w e , te Batavia opgestelde instrumenten (vgl. K. V. 1905 , kol. 167), konden die opteekeningen
op voldoende .wy'ze geïnterpoleerd worden. Door de welwillendheid_ van den directeur der Intercommunale Telephoonmaatschappij té Batavia was het mogelijk des nachts geregeld aansluiting
te verkrijgen aan de telephoonlijn Batavia—Cheribon , waardoor
eene photographische opteekening van den electrischen oostwestelijken aardstroom verkregen kon worden. Bovendien w o r d e n ,
sedert h e t in werking treden van die r e g e l i n g , ten kantore van
de Maatschappij overdag uuraflezingen van de stroomsterkte
gedaan en ter beschikking van h e t observatorium gesteld.
De seismograaf van EHLERT bleef, na zijne o m b o u w i n g , goed
voldoen en gaf in 1905 diagrammen van 201 aardbevingen. De
seismograaf van Mi ENK gaf slechts een 107-tal seismogrammen ,
hetgeen voor een deel te wijten was aan de slechte hoedanigheid van het u i t Engeland voor d i t instrument ontvangen p h o tographisch papier. D e verkregen registreerstrooken werden
weder geregeld toegezonden aan het .Central Station für E r d bebenforschung" te Straatsburg en aan het „Earthquake Committee" van de „British Association" te Londen. Eerstgenoemde
instelling werd tevens in kennis gesteld met de uit verschillende
deelen van den Indischen Archipel ontvangen aardbevingsber i c h t e n , die ook werden gepubliceerd in het N a t u u r k u n d i g
Tijdschrift van Nederlandsch-Indië.
Te P a d a n g , Pontianak , A m b o n , Menado en Merauke zyn
barometers geplaatst, die éénmaal per dag worden afgelezen en,
in verband met de resultaten verkregen met dergelijke, te
Batavia en Pasoeroean aanwezige i n s t r u m e n t e n , belangrijke
gegevens zullen opleveren met b e t r e k k i n g tot de voortplanting
van de luchtdrukkingsgolven over den Archipel.
Met de bewerking van de aanwijzingen van den zelfregistreerenden getijmeter te Emmahaveu werd geregeld voortgegaan.
Ten behoeve van de magnetische opneming van den Archipel
werden door den waarnemenden directeur reizen naar Sumatra
en de Chineesche Zee gedaan.
De over het algemeen naar behooren verrichte regenmetingen
werden gepubliceerd in den 26sten j a a r g a n g van de „Regenwaarnemingen". H e t aantal stations in de buitenbezittingen

werd weder eenigszins uitgebreid , terwijl te P a d a n g , Pontianak
en Ambon zelfregistreerende regenmeters zy'n geplaatst. Met
de verzameling en bewerking van alle t o t dusver m e t gouvernements- en particuliere regenmeters verrichte waarnemingen
werd een aanvang gemaakt.
Volgens de te Batavia verrichte u u r w a a r n e m i n g e n , waren
aldaar in 1905 de barometerstand, de t e m p e r a t u u r , de vochtigheidstoestand en de windsnelheid boven , doch de b e w o l k i n g ,
de regenval en het aantal regendagen beneden de normale.
Over den geheelen Archipel v i e l , over het algemeen, te weinig
regen en de najaarskentering duurde abnormaal lang. De grootste
regenval werd waargenomen te Siboga in Tapanoeli (5273 m. M.)
en de kleinste te Gorontalo in Menado (724 m.M.).
Botanie. Bjj Gouv. Bt. 25 J u n i 1905 n ° . 26 is aan de vereeniging „Ooftteelt" te Buitenzorg, voor den tijd van 5 jaren,
eene subsidie van f 150 's maands toegekend in het belang van
de door haar te nemen proeven tot veredeling van NederlandschIndische vruchten.
De driejarige proef m e t de opleiding bij 's lands plautentuin
te Buitenzorg van in Indië geboren jongelieden van Êuropeesche
afkomst voor de horticultuur (zie K. V. 1904, kol. 204/205) zal
opnieuw worden herhaald (Gouv. Bt. 2 Febr. 1906 n ° . 20).
Bij Gouv. Bt. 8 l a n . 1906 n ° . 25 (Ind. St. n ° . 34) is bij de
afdeeling „Herbarium en museum voor systematische botanie"
van h e t departement van landbouw een assistent in dienst gesteld en is de directeur van landbouw gemachtigd om voor
uitgaven voor onderhoud en aanvulling van h e t herbarium en
de daarbij behoorende musea, laboratoria en tuinen, zoomede voor
aankoop van gereedschappen en de aanstelling van bedienden,
enz., te beschikken over de jaarlijks bij de begrooting beschikbaar
gestelde bedragen.
Met financieelen steun der Regeering zal eene . onder leiding
van den Groningschen hoogleeraar d r . .1. W . MOLL, door den
heer H . H . JANSSONIUS te bewerken beschrijving het licht zien
van door den houtvester by h e t boschwezen in NederlandschIndië dr. S. H . KOORDERS verzamelde Indische houtsoorten, welk
werk zich zal aansluiten by de in de „Mededeeliugen uit 's lands
plantentuin" verschenen „Bijdragen t o t de kennis der boomsoorten op J a v a " , door dr. KOORDERS en dr. T h . VALETON.

Geo(srn|>hie. De onderzoekingstocht op de Digoel-rivier, welken
de op Nieuw-fiuiiiea achtergebleven leden van de mislukte wetenschappelyke expeditie naar het Sneeuwgebergte, de heeren
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en Koen, voornemens waren te ondernemen (zie
£ V. 1905, kol. 169/170), is in Maart/April 1906 volbracht. Den
20sten Maart vertrokken de genoemde heeren, in gezelschap van
den assistent-resident van Zuid-Niei. ,-<iuinra en begeleid door
een detachement militairen, per gouvernementsstoomschip Valk
van Merauke. De Digoel werd tot 1 April met de Valk en verder
— met het oog op den kolenvoorraad —met sloepen opgevaren.
Den llden April, toen ongeveer 200 zeem ijlen waren afgelegd,
was men echter wegens den te sterken stioom genoodzaakt om
terug te keeren. Met de weinige inboorlingen, die zich hier en
daar langs de oevers vertoonden, werd geen aanraking verkregen.
POSTHUMUS MKYES

§ 4.
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Op eene van 23 April tot 8 Mei 1906 door den assistentresident ondernomen reis met de Valk is het laatste nog niet
verkende kustgedeelte van Zuid-Nieuw-Guinea, van de Prinses
Miirianne-straat tot de Oostbaai, met goed gevolg opgenomen.
Benoorden de Digoel werden nog drie groote rivieren ontdekt,
terwijl men bh' het opvaren (circa 30 zeemijlen) van de in de
Oostbaai uitmondende Oetoemboewe een ruim uitzicht op het
Sneeuwgebergte had. Van de inboorlingen, die over 't algemeen
vredelievend gezind schenen en in grooten getale met prauwen
de Valk naderden, werd, door middel van ruil, eene belangrijke
collectie ethnographica verkregen.

GENOOTSCHAPPEN TER, B E V O R D E R I N G V A N "WETENSCHAPPEN E N N I J V E R H E I D : W E T E N S C H A P P E L I J K E
W E R K E N V A N VERSCHILLENDEN A A R D ; TIJDSCHRIFTEN E N

Zoowel de hier te lande als de in Indië gevestigde genootschappen op indologisch gebied bleven in 1905 hunne verschillende uitgaven voortzetten.
Ten behoeve van de door den directeur van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden te bezorgen uitgaaf van een werk
van den controleur by het binnenlandsch bestuur op Java en
Madoera, den heer J. E. JASPER, over de Javaansche kopergietkunst is van regeeringswege financieele steun toegezegd. Voorts
zal, eveneens met eene subsidie uit 's lands kas, een tweede
vervolg verschijnen van HAKTMANN'S „Repertorium op de litteratuur
betreffende de Nederlandsche koloniën" (vgl. K.V. 1901, blz. 80).
De regeling voor de belooning van vervaardigers van werken
in inlandsche talen (Bijbl. Ind. St. n°. 2289, juncto n°. 6024)
is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 27 Juli 1905 n°. 24 (Bijbl. Ind.
St. ii°. 6305).
Het aantal der in Nederlandsch-Indië verschijnende periodieke

§ 5.

NIEUWSBLADEN.

geschriften vermeerderde met de dagbladen „ Midden-Java",
„ Nieuwe Soerabaja-Courant", „ Advertentieblad voor Nederlandsch-Indië" en „Sumatra's Nieuwsblad", met de weekbladen
„Siësta", „Advertentieblad voor de residentiën Palembang en
Banka" en „Advertentieblad" en met het maandblad „Ons
volksbestaan", zoomede met twee Maleische maandbladen, een
Chineesch weekblad en drie Maleische couranten. De uitgaaf
van het maandblad „De Vegetarische kring in Indië" werd
gestaakt.
Aan het te Bandoeng (Preanger Regentschappen) verschijnend
geïllustreerde tijdschrift „Bintang Hindia" werd bij Gouv. Bt.
24 Dec. 1905 n°. 23 eene in termijnen terug te betalen'tegemoetkoming van f 20 000 verleend, waarvan sedert f 2000 is teruggestort. Voorts is, in het belang van de verspreiding van het
tijdschrift, portvrijdom toegestaan.

DRUKKERIJEN.

Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1905 van 6117 modellen ten dienste van verschillende landsadministratiën en van
256 boekwerken in 't geheel 67 185 544 afdrukken geleverd. De
ontvangsten der inrichting bedroegen over 1905 f 310 457 en
de uitgaven (met inbegrip van die hier te lande gedaan —
ad f 160 072 — voor aanschaffing van materialen) f299 795,
een en ander volgens voorloopige opgaven. In 1904 is . volgens
definitieve gegevens , ten voordeele van de inrichting ontvangen
f 355 312 en daarvoor uitgegeven f 282657 (waaronder f 146 240

in Nederland).
Het reglement voor de landsdrukkerij (Ind. St. 1903 n°. 122,
juncto 1905 n". 351) is nader gewijzigd bij Gouv. Bt. 11 Nov.
1905 b°. 27 (Ind. St. n°. 560).
De opgaven van de hoofden van gewestelijk bestuur omtrent
de in Indië bestaande particuliere drukkerijen zijn , als naar
gewoonte, bijeengebracht in eene bij hoofdstuk O, afd. V , behoorende lijst van fabrieken en andere industrieele inrichtingen.

III. EEEEDIEÏfST.
De voor deze afdeeting ontvangen gegevens zijn zooveel mogelijk bijeengebracht in bijlage N. Te dezer plaatse valt slechts
het volgende aan te teekenen.
§ 1.

C H R I S T E L I J K E GODSDIENST.

iniii>rhr Puini—tmh» Kerk. Van het organiek toegestaan
aantal van 41 predikanten waren er by het einde van 1905 37
in Indië in functie en 3 met verlof. Van de 4 op uit. 1905 onbezette predikantsplaatscn werden er 2 tijdelijk waargenomen

door hulppredikers van by de Protestantsche Kerk aangesloten
inlandsche Christengemeenten. Met inbegrip van dit tweetal,
die tevens hun eigen dienstwerk of een deel daarvan bleven
vervullen, waren er .van de 27 organiek toegestane hulppredi-
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kers op uit. 1905 23 in functie en 3 niet buitenliindsch verlof.
Het aantal Europeesche godsdienstleraars (/.ie Ind. Kt. 1901
n". 255) bedroeg op uit. 1905 G, waarvan er 4 in functie en 2
met buitenlandseh verlof waren.
Als ren laiulswege bezoldigde inlandsche leeraars by inlaudsche Christengemeenten waren op uit. 1905 in dienst 229 personen — d. i. 15 meer dan bet jaar tevoren — onder wie 15,
die in den loop van liet jaar tot die bediening waren toegelaten.
Voor het inlandsch leeraarsambt waren bij het einde van 1905
in opleiding (zie Ind. St. 1870 n°. 125, juncto 1885 n". 84 en
1900 n°. 88) 89 inlandsche jongelieden , van wie er 19 in den
loop van het jaar als kweekelingen waren aangenomen.
Ook in 1905 zijn de.gebruikelijke toelagen uit 's lands kas
verleend, zoowel die welke strekken ter voorziening , op plaatsen
waar geen predikant beseheiden was (een 35-tal, waaronder 6
in de buitenbezittingen), in het godsdienstonderwijs der Europeesche jeugd , door middel van daartoe door het kerkbestuur
aangewezen personen (onder wie 14 vrouwen), als de toelagen
ter tegemoetkoming van enkele gemeenten in de kosten van
den openbaren eeredienst, zoomede ten behoeve van het godsdienstonderwys bij inlandsche Christengemeenten , die over geen
uit 's lands kas bezoldigden Europeesenen of inlandschen geestelijke konden beschikken. Laatstbedoelde toelagen werden in
1905 genoten door de gemeenten in de residentiën Amboinaen
Menado en door de gemeente te Toegoe (Batavia).
itoomxeh-kaiiiniirke Kerk. Bij het einde van 1905 waren, met
inbegrip van den Apostolischen vicaris, in Indië aanwezig 56
geestelijken. Bezoldiging uit 's lands kas werd genoten door 34

§ 2.

geestelijken en door 4 inlandsche of met hen gelijkgestelde
leeraren bij Roomsch-katholieke genieenten.
Op verschillende aanvragen van de zijde van het Roomsehkatholiek kerkbestuur om, op 's lands kosten, kerkelijke dienstreizen te doen buiten de vaste dienstreizen werd gunstig beschikt.
Voor het geven van Christelijk onderwijs aan de RoonMchr
katholieke jeugd werden in 1905 toelagen verleend aan 62 ge»
meenten (hiervan 9 in de buitenbezittingen).
In verband met de opdracht van de geestelijke zorg voor
Nederlandsch-Borneo aan de priesters van de vereeniging der
paters Capucijnen te Handel, is de Roomsch-katholieke stal ie
te Singkawang (Westerafdeeling van Borueo) by Gouv. Bt.
4 Juni 1906 n u . 26 (Ind. St. n°. 274) opgeheven en is de daartoe
behoorende assistent-residentie Billiton weder, als vroeger (TgL
K. V. 1885, blz. 107), gebracht oiwler het kerkelijk gebied van
de statie te Soengeisian (Banka en onderhoorigheden).
De standplaats van de Roomsch-katholieke geestelijken in de
statie' Djeuiloe (Timor en onderhoorigheden) is verplaatst naar
Lahoeroes (zie Ind. St. 1906 n°. 42).
/,.ii«liiiii»\\iTk
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durende het tijdvak 1 Juli 1905 t/m uit. Juni 1906 zyn in Indië
voor het eerst toegelaten 14 zendeling-leeraren, zag 1 zendelingleeraar de hem reeds verleende toelating tegen die van een
ander ressort verwisseld en werd het ressort van 3 andere
uitgebreid. Toelating als hulpzendeling is in genoemd tydvak
verleend aan 9 inlanders.
Omtrent de van wege de zending in stand gehouden ziekeninrichtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.

MOIIAMMEDAANSCHE

Van de mededeelingen op Mohammedaansch godsdienstig
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkwamen, is reeds
melding gemaakt in hoofdstuk C.
Het aantal Nederlandsch-Indische Mekkagangers, die zich bij
ons consulaat te Djeddah (Arabië) voor de bedevaart van 1905
aanmeldden, bedroeg 5205, tegen 9708 in 1904. Van die 5205
pelgrims waren er 4964 voorzien van in Nederlandsch-Indië
afgegeven passen, terwijl de overige van passen werden voorzien
door onzen consul te Djeddah. By Ord. van 29 April 1906
(Ind. St. n°. 236) zijn de bepalingen op het vervoer van pelgrims
van Nederlandsch-Indië naar den Hedjaz en omgekeerd (Ind.
St. 1898 n°. 294) in dien zin aangevuld, dat de commandant
der zeemacht en chef van het departement der marine bevoegd
is verklaard om, met inachtneming van de imperatieve voor-
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schriften van de bij de wet van 6 Juni 1898 (Ind. St. n°. 287)
goedgekeurde internationale sanitaire conventie, in sommige
gevallen vrijstelling te verleenen van een of meer der eischen,
waaraan pelgrimsschepen, hunne inrichting en uitrusting moeten
voldoen.
By Ord. van 2 Nov. 1905 (Ind. St. n°. 550) zyn regelen vastgesteld omtrent het van bestuurswege uit te oefenen toezicht op
het Mohammedaansch godsdienstonderwijs op Java en Madoera,
met uitzondering van de Vorstenlanden. Voorschriften ter uitvoering van die ordonnantie zyn gegeven by Gouv. Bt. 2 Nov. 1905
n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 6363), terwijl door de residenten van
Banjoemas en Kedoe nog bijzondere voorschriften
dienaangaande
zyn uitgevaardigd (zie Jav. Ct. 1906 n os . 19 en 54).

IV DTSTELLUGEÏT VAS LIEFDADI&IEID, UITKEERIMS- EÏT
SPAAEFONDSEI.
Over weezenverpleging en armenverzorging, over andere liefdadigheids- of daarmede verwante vereenigingen , zoomede over
het particuliere spaarbankwezen , zyn de voor dit verslag ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlage O.
De oeconomische toestand van de in 1891 van gouvernementswege te Poespo in het Tengger-gebergte (Pasoeroean) in het
leven geroepen proef-landbouwkolonie is sedert 1900 (vgl. K. V.
1901, blz. 81), voor een deel tengevolge van de schraalheid
van den grond en gebrek aan water in den oostmoeson, doch
voornamelijk wegens ongeschiktheid van de kolonisten , dermate
achteruitgegaan, dat besloten is om de proefneming te staken

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

(Gouv. Bt. 27 Maart 1906 n". 21). De kolonisten, die nog op
de hun afgestane gronden wonen , kunnen ze tot wederopzeggens
blyven occupeeren, doch z y , die de kolonie reeds verlaten
hebben , doch er nog aanplantingen bezitten , zullen de gronden
vóór 27 Maart 1907 moeten ontruimen.
De bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de leden en
den secretaris der commissiën tot ondersteuning van behoeftige
Christenen is by Gouv. Bt. 21 Sept. 1905 n°. 32 (Ind. St. n°.
483) van den Gouverneur-Generaal op den directeur van onderwys , eeredienst en nijverheid overgedragen.

5.

Ned.-Indië.
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V. BUR&EBIIJKE GENEESKUÏDI&E DIENST.
h m i M l . Voor opgaven omtrent het by' het einde van 1905 in
Nederlandsch-Indië toegelaten (al dan niet aan 's lands dienst
verbonden) genees-, heel-, verlos-, tandheelkundig en pharmaceutisch personeel zij verwezen naar tabel I van bijlage P .
De som van f 152 000 'sjaars, beschikbaar gesteld voor toelagen aan burgergeneesheeren, belast met de waarneming van
den civielen geneeskundigen dienst en het opzicht over de vaccine
(zie K. V. 1905, kol. 173), is nader verhoogd tot f 179000, in
verband met de vermeerdering van de werkzaamheden, welke
voor hen voortvloeit uit de uitbreiding van het recht op kostelooze
gouvernementshulp aan Europeanen (Ind. St. 1906 n°. 213) ')
en uit de toekenning van dat recht aan eenige categorieën van
inlanders (Ind. Bk 1906 n°. 214). '')
Evenals voor J a v a en Madoera ') — zie t. a. p. — is ook
voor de residentie Banka en onderhoorigheden, speciaal ten
behoeve van de t i n w i n n i n g op dat eiland, eene verdeeling in
ressorten en onderressorten voor den burgerlyken geneeskundigen
dienst vastgesteld.
Met het oog op de reorganisatie van den dienst der stadsgeneesheeren (Ind. St. 1904 n°. 253), zyn mildere bepalingen
getroffen ten aanzien van de door hen gelyktydig met die
functie waar te nemen particuliere praktijk (Gouv. fitn. 5 J a n .
en 12 A u g . 1905 n°<». 39 en 10).
xiektrn-wrtitrvinK. Sedert uit. December 1904 zyn, hetzy voor
het eerst, hetzy by vernieuwing, besmet verklaard eenige havens
of streken van Schotland, Egypte, de Kaapkolonie, de Straits
Settlements, Britsch-Indië , Siam, China, J a p a n en Australië
wegens pest; van Britseh-Indië wegens cholera en van China en
Britsch-Indië wegens pokken.
Bij eene onder dagteekening van 12 Juli 1905 door den
directeur van onderwys, eeredienst en nijverheid aan de hoofden
van gewestelyk bestuur gerichte circulaire is uiteengezet in
welke gevallen tot besmetverklaring wegens pest moet worden
overgegaan (zie Bijbl. Ind. St. n°. 6324).
Aiicemecne KezondiieidstorNtand. De gezondheidstoestand was in
1905 over het algemeen bevredigend.
De cholera maakte in 1905 op J a v a en Madoera slechts 5 slachtoffers. Daarentegen stierven in de afdeeling Zuiderdistricten van
het gouvernement Celebes en onderhoorigheden in de eerste
twee maanden des jaars 332 lijders aan deze ziekte, terwyl op
het eiland Saleier — in Februari en Mei — 49 personen aan
cholera bezweken.
Btriberi
werd waargenomen in de residentie Besoeki en op
Banka.
Moeraskoortsen kwamen weder veelvuldig voor. Uit deresidentiën
Semarang, R e m b a n g , Besoeki en Pasoeroean werden respectievelyk
173 910,43 602,47 467 en 79 490 gevallen gerapporteerd. De sterfte
varieerde van 5 tot 18 °/o- *)
Mazelen heerschten in de residentie Pasoeroean, waar 153
personen aan die ziekte overleden.
Van dyphtherie werden in het geheel slechts 17 gevallen waarg e n o m e n , waarvan 6 met doodelyken afloop.
Aan pest stierven in de residentie Sumatra's Oostkust 2 personen.
Aan di/seuterie overleden in de residentie Sumatra's W e s t k u s t
(onderafdeeling Kajoetanam en Priaman) 1038 lijders.
i) Bij Gouv. Bt. 18 Oct. 1905 n°. 29 (Tnd. St. n°. 624) is ook vr(je geneeekundige behandeling en kostelooze verstrekking van geneesmiddelen gewaarborgd aan leerlingen van de landbouwschool te Buitenzorg en aan Jongelieden,
die aldaar worden opgeleid voor de agricultuur en de horticultuur.
») Ten aanzien van de verstrekking van geneesmiddelen aan rechthebbenden op kostelooze geneeskundige hulp van gouvernementswege te
Batavia, is eene nieuwe regeling getroffen bij Gouv. Bt. 7 Nov. 1905 n°. 24.
3
) Bjj besluit van den directeur van onderwils, eeredienst en nijverheid
van 13 Nov. 1905 is eene wijziging gebracht in den in B(jbl. Ind. St. n°. 6124
opgenomen staat van de verdeeling van Java en Madoera in ressorten en
onderressorten voor den burgerlijken geneeskundigen dienst (B(jbl. Ind. St.
n°. 6386).
«) Bij Gouv. Bt. 9 Sept. 1905 n°. 3 is bepaald, dat, onder de daarbij
vastgestelde voorwaarden, by wijze van proef, ten behoeve van de bevolking
op Java en Madoera, kinine tegen lagen prijs zal worden verkrijgbaar gesteld.

De pokken vertoonden zich gedurende een groot deel van het
verslagjaar vooral op J a v a en Madoera en eischten daar 300
slachtoffers. I n de buitenbezittingen bleven de residentiën
Sumatra's Oostkust, Menado, T e r n a t e , T i m o r , Zuid-NieuwGuinea en Bali en Lombok van de ziekte vry. In eenigszins
belangrijken graad kwam de ziekte voor in de residentie Amboina
en in het gouvernement Celebes en . onderhoorigheden, met
respectievelijk 1733 en 356 slachtoffers.
De tot dusver van de hoofden van gewestelyk bestuur ontvangen
opgaven omtrent het aantal leprozen in hunne gewesten (zie
tabel IX van bylage P ) verdienen te weinig vertrouwen om
daaruit eene juiste conclusie omtrent het voorkomen van lepra
in Nederlandsch-Indië te kunnen trekken.
Eene statistiek van de geneeskundige gouvernementspraktyk
is opgenomen in tabel I I I van bijlage P , waarin ook eene statistiek
is opgenomen van de in de zendingshospitalen behandelde
inlandsche lijders.
(imeeakimdlic »ta»tit«oe«lcht. V a n 11 Mei tot 7 J u n i 1905 was
de inspecteur van den burgerlyken geneeskundigen dienst o p
Java en Madoera belast met eene inspectie op het eiland Banka,
waar hij door eene malaria-infectie werd aangetast, tengevolge
waarvan hij gedurende een 4-tal maanden aan zijn taak onttrokken werd. De nog beschikbare tijd w a s , behalve voor d e
gewone bureau werkzaamheden, grootendeels noodig voor h e t
uitbrengen van verschillende adviezen en voor een in de maanden
October en November ingesteld onderzoek naar de werkzaamheden van elf tijdelijke inlandsche oogheelkundigen in verschillende
gewesten van J a v a , ten einde n a te gaan of de proef met de
opleiding dezer categorie van geneeskundigen moet worden
voortgezet of gestaakt. Inspectiën werden gehouden in de residentie
B a n t a m , vooral o m , met het oog op de uitvoering van de nieuwe
vaccineregeling (Ind. St. 1905 n ° . 285), beter met de praktijk
der vaccine in de desa's bekend te geraken. Verder werd een
bezoek gebracht aan de Duizend-eilanden by Batavia, in verband
met de daar heerschende pokken-epidemie, waarbij bleek, d a t
de vaccinatie in die streken geheel verwaarloosd was.
Evenals in 1904, werd ook in 1905 by de verschillende dienstreizen aan de stations en in de treinen het materieel voor het
verleenen van hulp aan gekwetsten by spoorwegongelukken
geïnspecteerd.
H e t reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst
(Ind. St. 1882 n°. 97) is, met het oog op eenige voorzieningen
ten opzichte van de apotheken, gewyzigd bij Ord. van 31 J u l i
1905 (Ind. St. n°. 409). Voorts is dat reglement in dier voege
aangevuld, dat aan den directeur van o n d e r w y s , eeredienst en
nijverheid de bevoegdheid is toegekend om aen inspecteur over
den burgerlyken geneeskundigen dienst het houden van inspectiën
in de buitenbezittingen en het verrichten van daarmede in
verband staande werkzaamheden op te dragen (Ind. St. 1905
n° 567).
iiii.in.is, i,o t r d i i , By de school tot opleiding van inlandsche
artsen begon de cursus 1904/1905 met 61 leerlingen in de voorbereidende en 81 in de geneeskundige afdeeling. Tengevolge
van verschillende mutatiën, waaromtrent verwezen wordt naar
tabel I I van bylage P , bedroeg het aantal leerlingen by het
einde van den cursus 119 (52 in de voorbereidende en 67 in de
geneeskundige afdeeling). Aan het in October 1905 afgenomen
eindexamen onderwierpen zich 11 candidaten, van wie er 8
slaagden. Twee inlandsche geneeskundigen legden met goed
gevolg h e t aanvullings-examen in de verloskunde af.
De kosten der school bedroegen gedurende 1905 f 90 191
(tegen f 90 042, volgens verbeterde opgaven, in 1904), waaronder
f 27 895 (in 1904 f 28 887) wegens toelagen aan de leerlingen
H e t reglement voor de school (Ind. St. 1902 n°. 443) is, m e t
b e t r e k k i n g tot de wijze van beheer der inrichting en het aan
de candidaten af te nemen eindexamen, gewyzigd by Gouv. Bt.
9 A u g . 1905 n°. 32. (Ind. St. n°. 423). Voorts is dat reglement
nog gewyzigd by Gouv. Bt. 25 Oct. 1905 n°. 14 (Ind. St. n°. 535),
waarbij de aan de leerlingen der school ten gebruike gegeven
boeken en andere leermiddelen hun in eigendom worden afgestaan,
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BOOmede bij Gouv. Bt. 1(5 Febr 1900 n°. 37 (Ind. St. n°. 114),
wuurhy de ziekenverpleging als leervak uan het onderwijs is
toegevoegd. Voor het onderwijs in dit vak is, by wyze van proef,
voor den cursus 1905/liKK) eene som van ten hoogste f 5 0 's maands
beschikbaar gesteld (Gouv. Bt. 5 Dec. 1905 n ö . 17).
By Gouv. Bt. 22 Dec 1905 n°. 23 is machtiging verleent! om,
by wyze van proet, aan ten hoogste tien inlandsche jongelieden,
afkomstig van Laboeha (Batjan, residentie Ternate), die verlangen
tot inlandsch arts te worden opgeleid en te dien einde gratis
zyn toegelaten tot eene openbare Europeesche lagere school,
gedurende hun leertyd by die school, zoo noodig, eene toelage
toe te kennen van ten hoogste f 10 's m a a n d s , ter tegemoetkoming in de kosten van huisvesting, enz.
Aan den dokter-djawa te Bojolali (Soerakarta) is, ten behoeve
van de werkzaamheden bij de polikliniek voor inlanders aldaar,
by Gouv. Bt. 8 J a n . 1906 D ° . 21 (Ind. St. n ° . 30) een helper
toegevoegd op f 10 's maands.
Bij Gouv. Bt. 14 Maart 1906 n ° . 50 is machtiging verleend
om, by wyze van proef, i n elk der krankzinnigengestichten
te Buitenzorg en Lawang door den directeur of door een door
hem aan te wyzen, aan het gesticht verbonden Europeeschen
geneesheer, een inlandsch arts te doen opleiden tot inlandsch
krankzinnigen-arts.
Verhooging der toelagen van dokters-djawa by het k r a n k zinnigen-gesticht te Lawang (Pasoeroean) had plaats bij Gouv.
Bt. 8 J a n . 1906 n°. 18 (Ind. St. 1906 n°. 27).
De proefopleiding tot inlandsch hulpgeneeskundige (zie K. V.
li>05, kol. 176) is tydelyk gestaakt, ten einde de resultaten
daarvan n a te gaan. De in opleiding zynde inlandsche j o n g e lieden bleven h u n n e studiën voortzetten. I n 1905 slaagden er
vier by het h u n afgenomen examen.
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Professor A. NKISSKK ') u i t Breslau en zijne assistenten zich g e durende een groot deel van dat jaar bezig met verschillende
mikroskopische onderzoekingen. De door den directeur van liet
laboratorium aangevangen onderzoekingen met betrekking tot
de verlichting van de scholen te Batavia werden door den onderdirecteur voortgezet. l ) Een op last der Regeering door dezen
laatste ingesteld onderzoek naar de bacteriologische gesteldheid
van het water der bronnen L a w a n g en Moedal, in verband met
plannen voor eene drinkwaterleiding voor S e m a r a n g , leverde
goede resultaten op. Ook werd n o g een onderzoek ingesteld
naar de reukscherpte bij i n l a n d e r s , zoomede naar de anatomische veranderingen bij appendicitis, terwyl de leeraar aan den
cursus voor tropische ziekten en de aan het laboratorium gedetacheerde veearts belangrijke ziektegevallen bestudeerden.
In 1905 konden slechts 2 cursussen in tropische ziekten g e houden worden. Verder werden voordrachten gehouden over
vee- en vleeschkeuring, vaccinatie en hondsdolheid , terwyl een
tweetal particuliere geneesheeren , drs. J . D. KAIJSER en C. D .
OUWEIIAND , geheel belangeloos, respectievelijk huid- en venerische
ziekten en in Indië veel vóórkomende oogziekten behandelden.
Tabel I I I , sub B , van bylage P bevat eene opgave van de
l y d e r s , behandeld in de voor den cursus in tropische ziekten
bestemde afdeeling van het militaire hospitaal te Weltevreden.
Bovendien werden ongeveer 200 patiënten poliklinisch gedemonstreerd , waaronder lyders aan lepra , malaria, b e r i - b e r i ,
framboesia tropica , tinea imbricata , elephantiasis , latah , enz.

ziekenireHtichten. Tabel I van bylage P bevat eene gewestelyke
statistiek van de op uit. 1905 bestaande gouvernements- en
particuliere ziekeninrichtingen en tabel V opgaven over 1905
nopens de uitkomsten der verpleging in de zes groote burgerlyke
ziekengestichten (de stadsverbanden te B a t a v i a , Soerabaja en
Semarang en het hulpstadsverband te laatstgenoemder p l a a t s ,
inlandsche vroedvronweg. Tabel I V van bijlage P bevat eene zoomede de Chineesche hospitalen te Batavia en Semarang).
opgaaf van het aantal en den afloop van de gedurende 1905
Eene speciale reg'eling ten opzichte van de gouvernementsverrichte verlossingen door inlandsche vroedvrouwen, die onder- ziekenhuizen op B a n k a . zoomede van de opneming en verpleging
stand van gouvernementswege genieten.
van zieken in die inrichtingen kwam tot stand by Gouv. Bt.
H e t aantal inlandsche vroedvrouwen, die hare opleiding by 17 Mei 1905 n°. 25.
Europeesche geneesheeren hadden genoten, was in 1905 van 58
I n 1905 werd het militair hospitaal te Merauke (Zuid-Nieuwtot 62 geklommen. Bij het einde van het j a a r waren er nog 27 Guinea) als inlandsch ziekenhuis ingericht.
in opleiding (vgl. overigens tabel I van bylage P ) .
Bij Gouv. Bt. 17 Juli 1905 n°. 104 is het beri-beri-gesticht te
Buitenzorg beschikbaar gesteld voor de verpleging van zieke
Vaccine en Inenting tegen hondsdolheid. Tabel V I I , Slib A, van inlanders a l d a a r , in afwachting van eene nadere voorziening
bijlage P toont den omvang aan van de verrichtingen der i n - omtrent deze aangelegenheid.
By Gouv. Bt. 16 Sept. 1905 n°. 27 (Bybl. I n d . St. n". 6333)
landsche vaccinateurs over de laatste vyf jaren. H e t aantal
is ook aan inlandsche opvarenden van particuliere schepen, by
vaccinateurs is in 1905 met 4 vermeerderd.
De by Gouv. Bt. 5 Mei 1905 n ° . 29 (Ind. St. n ° . 285) vast- bepaald gebleken noodzakelijkheid , indien ter plaatse voor h u n n e
gestelde nieuwe vaccineregeling voor Nederlandsch-Indië onder- verpleging geen andere gelegenheid bestaat, toegestaan tegen
g i n g eene wijziging by Gouv. Bt. 9 Nov. 1905 n°. 27 ( I n d . St. betaling te worden opgenomen in de gouvernements inlandsche
ziekenhuizen.
n°. 559).
In het op den zendingspost Modjowarno (Soerabaja) van het
Met wyziging in zoover van Gouv. Bt. 8 A u g . 1905 n". 37
(Ind. St. n ° . 419) is bij Gouv. Bt. 28 Oct. 1905 n°. 52 ( I n d . St. Nederlandsen Zendelinggenootschap te Rotterdam bestaande p a r n°. 543) eene nadere aanwijzing gedaan van het aantal vaccina- ticuliere ziekenhuis voor inlanders , onder leiding van de zendeling-artsen drs. BERVOETS en DUIJMAER VAN TWIST en van inejufteurs voor de gewesten Sumatra's W e s t k u s t en Tapanoeli.
Ten behoeve van de nieuw gevormde residentie Djambi zyn frouw P I J S E L , zijn gedurende 1905 7971 zieken behandeld, van
by' Gouv. Bt. 27 Mei 1906 n°. 14 (Ind. St. n°. 267) 6 vaccina- wie er 2097 in het ziekenhuis werden opgenomen, met 110537
verpleegdagen.
teurs in dienst gesteld.
De te Batavia gevestigde „Vereeniging voor ziekenverpleging"
H e t aantal vaccinateurs in de residentiën Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Palembang en Oostkust van Sumatra is verpleegde in haar diakonessenhuis a l d a a r , gedurende het met
respectievelijk gebracht op 25, 27 en 14 (Ind. St. 1906 n° 9 . 77, uit. April 1905 geëindigde negende boekjaar, 328 betalenden en
78 niet-betalenden, met respectievelyk 8773 en 2661 verpleeg109 en 245).
De ingevolge Gouv. Bt. 16 J a n . 1902 n°. 9, bij wijze van dagen. V a n de aan het diakonessenhuis verbonden polikliniek
proef, in Maart 1904 in de assistent"residentie Zuïd-Nieuw-Guinea voor o n - en minvermogenden maakten 648 patiënten gebruik ,
aan wie 4868 consulten gegeven werden. I n opleiding tot ziegeplaatste vaccinateur is weder van die functie ontheven.
kenverpleegster waren bij de V e r e e n i g i n g , bij het einde van
Cijferopgaven ten aanzien van de in 1905 bij de landskoepok1905, 6 interne leerlingen.
inrichting en h e t daaraan verbonden Instituut-Pasteur verrichte
Aan de inlandsche hulpziekenhuizen te Ambarawa , Kalitjeret
werkzaamheden vindt men in de tabellen V I I , sub B , en
en Kedoengpendjalin (Semarang), Blora (Rembang) en Sikakap
V I I I van bylage P .
By Gouv. B t . 24 Oct. 1905 n°. 20 ( I n d . St. 1905 n°. 534) zyn (Sumatra's W e s t k u s t ) , welke onder leiding staan van protesde bezoldigingen van den directeur en den onder-directeur der tantsche zendelingen, van wie gebleken i s , dat zij voldoende
inrichting nader geregeld.
») Bj) Gouv. Bt. 24 Dec. 1905 n». 9 is machtiging verinend om , gerekend
van 1 November 1905, en voorloopig tot uit. 1906, eene som van f 1000
(ieneeHkundlic laboratorium en <-iir>ii» In tropische dekten. Ook in 's maands uit te betalen ter tegemoetkoming in de uitgaven voor het door
1905 werden een groot aantal onderzoekingen — uitsluitend van prof. NEISSEB aangevangen en volgens zjjne aanwijzingen voortgezet onderdiagnotisch belang — aan het laboratorium verricht voor den zoek naar middelen ter voorkoming en bestrijding van syphilis.
civielen en den militairen geneeskundigen dienst, den veteri') De directeur vertrok in Juli 1905 , wegens ziekte , met verlof naar
nairen dienst en voor particuliere geneesheeren. Voorts hielden Nederland.
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medische kennis bezitten, werd voor 1905, dun wel voor 1906,
eene regeeringssubsidie toegekend. Ook te Mergaredja (Semaraijff), lÜitar (Kediri) en Bodjonegoro (Rembang) zn'n van wege
de protestanteehe zending dergelijke hulpziekenhuizen geopend.
In liet inlandscli lios|)itaal te Wangkoeng ter hoofdplaats
Soerakarta werden in 19Ö5 237 lijders verpleegd , terwijl in het
inlandsdie zieken^esticlit te Mangoendjajui (Soerakarta), dat
gedeeltelijk ook bestemd is voor de opneming en verpleging van
•zieke prostituees, 282 lijders werden opgenomen.
Te Aliun in de afdeeling Keboemen (Kedoe) is een verplegingsgesticht voor behoeftige lijders, onder beheer van den missionnair-predikant D. BAKKEB , dat door de nabijheid van de geneeskrachtige bron Krakal bij de inlanders zeer gewild is. Het
aantal verpleegden bedroeg in 1905 88 mannen en 62 vrouwen,
met 9324 en U219 verpleegdagen.
Door de naamlooze vennootschap „Handelsvereeniging Amsterdam" is te Pare (Kediri), ten behoeve van de b\j haar in dienst
zijnde inlanders, eene ziekeninrichting gebouwd. Behalve vrije
huisvesting en geneeskundige behandeling, ontvangen de verpleegden f 0,25 daags als voedingsgeld. De behandeling geschiedt door den ter plaatse ge vestigden geneesheer.
Te Kampong Minjak (onderafd. Lematang Oeloe, res. Palenibang) bevindt zich eene particuliere ziekeninrichting ten dienste
van de Europeesche geëniployeerden en de contractkoelies der
aldaar gevestigde .Koninklijke Maatschappij tot exploitatie van
petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië", onder leiding van
een Europeesch geneeskundige. Ook zijn dergelijke inrichtingen
gevestigd op elk der koffieondernemingen „Paper Alam" en
„Paseinah Estate", in de onderafd. Pasoemah-landen van de
genoemde residentie.
In Atjèh en onderhoorigheden is in de Chineesche wijk Pendjong ter hoofdplaats Koeta Radja een klein hospitaal gevestigd,
gesteund en onderhouden door gegoede Chineezen , waarin behoeftige zieken van dien landaard verpleegd worden. Te Sabang
(Poelö Wè) bestaat een goed ingericht hospitaal van de SabangMaatschappij ten behoeve van hare koelies. Op het eiland Kota
Po Amat (XXVI Moekims) kwam een leprozen-kampong tot
stand, waar, in een achttal woningen , de lijders uit die moekims en het gebied buiten de sagi's een onderkomen vinden.
Eene dergelijke inrichting werd in de VI Moekims gesticht,
waar een 5-tal uit die onderafdeeling afkomstige leprozen gehuisvest werden. Ter afdeelingshoofdplaats Idi is door den
oelèëbalang van Idi Rajeu' een gebouw als ziekenzaal ingericht,
waarin zoowel inlanders als vreemde oosterlingen opgenomen
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worden. Het toezicht daarop en de behandeling van de zieken
geschiedt door den te Idi geplaatsten, met den civielen geneeskundigen dienst belasten officier van gezondheid. Minvermogenden worden verpleegd op kosten van de betrokken landschapsboofden. Te Baieuën bestaat een van wege bet (iouvernenient
ingericht ziekennuis voor behoeftige inlanders en Chineezen.
Te Koeala Boega Itam b\j Lengo Tjoet in het landschap
Peureula' worden een negental lepralyders van Bajeuën in een
atappen gebouw geïsoleerd.
In het leprozen-gesticht op het eiland Teinadjoe (afdeeling
Mampawa, Westerafdeeliiifj van Borneo) bevonden zich op uit.
1905 6 personen, in wier voeding door vrywillige bijdragen werd
voorzien.
.
De inlandsche ziekeninrichting te Pea Radja en de leprozeninrichting te Hoeta Salem nabij Lagoeboti (Tapanoeli) werden
ook gedurende 1905 financieel door de Regeering gesteund.
Bij Ord. van o" Juni 1906 (Ind. St. n°. 276) zijn regelen vast-»
gesteld voor de toekenning van subsidiën uit 's lands kas ten
behoeve van particuliere inlandsche ziekenhuizen en hulp-ziekenhuizen.
KraakslMiICMWMM. Ten aanzien van de verpleegsterkte in
de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang zy verwezen naar tabel VI van bijlage P.
• Het gesticht te Lawang wordt uitgebreid met drie landbouwpaviljoens, welke hunne voltooiing naderen.
De gezondheidstoestand in de gestichten was over het algemeen gunstig.
De te Buitenzorg in toepassing gebrachte gezinsverpleging
heeft in het verslagjaar aan de eischen voldaan.
Van de opleiding van inlandsche artsen tot inlandsch krankzirinigen-arts is reeds melding gemaakt onder de rubriek ,inlandsche artsen".
De kosten van de beide gestichten bedroegen over 1905
f 471 632 , namelyk wegens traktementen , enz. van het personeel
f 177 681 en wegens kleeding, voeding, enz. der patiënten
f 293 951. De ontvangsten wegens verpleeggelden van betalende
patiënten beliepen f 59 825.
Het reglement op het kraukzinnigenwezen in NederlandschIndië (Ind. St. 1897 n°. 54, zooals het sedert is gewijzigd) is
bij Ord. van 31 Mei 1906 (Ind. St. n°. 271) van toepassing verklaard op de onderdanen van de inlandsche vorsten in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta.
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I. WATERSTAAT M BURGEELIJKE OPENBARE WERKEÏÏ,
$ 1. P E R S O N E E L ; U I T V O E R I N G V A M "WERKEN.

p?i-Hom-ri. Voor numerieke opgaven omtrent het medio April
1906 in dienst zijnde technisch personeel, zoowel dat in vasten
dienst als dat, hetwelk hoven de formatie werd gevoerd, zie
men tahel I van bijlage Q.
De formatie van het korps- ambtenaren van den waterstaat
en 's lands burgerlijke openbare werken is, zoowel ten behoeve
van het toezicht op de bediening, de bewaking en het onderhoud
van de Babakun-, Kaboejoetan- en Pemali-werken (res. Pekalongan)
als voor andere diensten, definitief uitgebreid met 1 ingenieur
der 2de klasse, 1 architect, 2 opzichters der 1ste klasse, 2 opzichters der 2de klasse en 3 opzichters der 3de klasse (Ind. St.
1906 n°. 78). Voorts is, in het belang van de bevloeiingen in
de afdeeling Banjoewangi der residentie Besoeki, bij wijze van
tijdelijken maatregel, 1 opzichter der 2de klasse boven de
formatie in dienst gesteld en zijn in den aanvang van 1906,
met het oog op de voorbereiding en uitvoering van bevloeiingsen afwateringswerken, waarvan de rentabiliteit niet vaststaat,
voorloopig een 3-tal tijdelijke ambtenaren met den titel van
tijdelijk ingenieur van den waterstaat aangesteld (zie Bijbl. Ind.
St. n°. 6367).
Van de 4 in het laatst van 1905 voor den Indischen dienst
uitgezonden ingenieurs, ter benoeming tot adspirant-ingenieur,
was er 1 nog niet in het kader opgenomen.
Gedurende 1905 waren 10 waterstaatsambtenaren met de
functiën van landmeter belast, tegen 12 in 1904.
De medio April 1905 beschikbare 3 candidaat-opzichters zijn
sedert tot opzichter aangesteld, evenals de 2 in het laatst van
1905 uit Nederland uitgezonden opzichters. Van de 22 geslaagden
bij het in 1905 afgenomen opzichters-examen kwamen er, overeenkomstig de in 1899 getroffen regeling (Bijbl. Ind. St. n°. 5378),
8 voor plaatsing in aanmerking, van wie er sedert 5 tot opzichter zijn benoemd, zoodat medio April' 1906 nog 3 geëxamineerden beschikbaar waren, van wie er 1 tijdelijk is afgekeurd.
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1905 123 personen gedurende het geheele jaar in dienst (tegen 142 in 1904),

en bovendien een niet opgegeven aantal gedurende gezamenlijk
885 maanden, hetgeen neerkomt op 73 personen gedurende een
vol jaar, alzoo 8 minder dan in 1904.
De bü K. B. 24 Febr. 1903 n°. 31 (Ind. St. n°. 198) getroffen
en sedert gewijzigde regeling aangaande de verbetering der
positie van de opzichters 2de en 3de klasse, is nader gewyzigd
bij K. B. 6 Oct. 1905 n°. 31 (Ind. St. n°. 595).
I iivoerinic van werken. Volgens de boekingen ten dienste der
begrooting van 1905, is in dat jaar aan civiele landswerken ten
koste gelegd wegens gewoon onderhoud en herstelling f 3829591
en wegens vernieuwing en nieuwe werken f 4980442, of te
zamen f 8810033. Die boekingen omvatten evenwel niet het
geldswaardig bedrag van de verbruikte materialen uit 's lands
voorraad. De waarde dier verstrekkingen is alleen vermeld met
betrekking tot de vernieuwingen en nieuwe werken, waardoor
het bedrag van f4980442 stijgt tot f 5346918: vgl. daaromtrent
de gespecificeerde opgaven in tabel II van bijlage Q.
Waar zulks doenlijk bleek, is, evenals in vorige jaren, bij de
uitvoering van werken party getrokken van de werkkrachten
van veroordeelden tot dwangarbeid en van politioneel gestraften.
Volgens eene raming, gegrond op de van de hoofden van gewestelijk bestuur (uitgenomen die van Bantam, Besoeki,
Djokjakarta, Palembang en Timor) ontvangen gegevens, zou
de door veroordeelden en gestraften gedurende 1905 verrichte
arbeid ten behoeve van burgerlijke openbare werken geacht
kunnen worden eene geldswaarde te hebben vertegenwoordigd
van f 715 796 (voor werken aan civiele gebouwen f 151 868,
voor bevloeiingswerken f 15 198 en voor aanleg en onderhoud
van bruggen en wegen f 548 730). De werken werden, op één
uitzondering na, in eigen beheer uitgevoerd. Voor één werk
werd eene openbare aanbesteding beproefd, welke slaagde. De
toewyzing liep over een bedrag van f 18 148 (nagenoeg gelijk
aan de raming).

2 . B I J Z O N D E R H E D E N N O P E N S D E V E R S C H I L L E N D E CATEGORIEËN V A N

Gehouwen. In het in § 1 vermeld totaal van f 8 810 033 is
begrepen een bedrag van f 1339166, hetwelk in 1905, rnet
inbegrip van het geldswaardig bedrag van materialen uit
's lands voorraad, is verwerkt voor gebouwen (vernieuwingen
en nieuwe werken). Eene splitsing naar gelang van de bestemming der gebouwen (woningen, bureaux, schoolgebouwen,
gevangenissen, hospitalen, enz.) is opgenomen in tabel II van
bijlage Q.
Bij Gouv. Bt. 16 Maart 1906 n°. 32 (Ind. St. n°. 180) is eene
wyziging gebracht in de bij Ind. St. 1901 n°. 222 vastgestelde
regeling van de bevoegdheid der hoofden van de departementen
van algemeen bestuur tot vervreemding van landsgebouwen,
waarvan de opruiming in 's lands belang wensehelijk is.
Bij eene in Mei 1905 door den directeur der burgerlijke
openbare werken aan de hoofden van gewestelijk bestuur en
aan de chefs der waterstaatsafdtvlingen gerichte circulaire is
gelast, dat, waar dit niet nadrukkelijk is voorgeschreven, geen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

VERKEN.

bijzondere inrichtingen of verfraaiingen aan landsgebouwen
mogen worden aangebracht, tenzij dit onvermydelijk is (Bijbl.
Ind. St. n°. 6283).
Wfsen rn bruggen. 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) is in 1905 van landswege
uitgegeven f 1583 694, waarvan f 183 641 voor den aanleg of
de verbetering van wegen in de Preanger Regentschappen en
f 149 701 voor gelijksoortige werken in de afdeeling Krawang
(res. Batavia); vgl. de gewestelijke splitsing in tabel II van
bijlage Q.
iie'ioriinsN- en nrwa(ering»werken. Met intrekking in zoover
van Gouv. Btn. 23 Jan. 1897 n°. 5 en 10 Mei 1905 n'. 32 (zie
K. V. 1905, kol. 183), zyn in commissie benoemd voor het in5.

Ned.-Indië.
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stellen van een onderzoek naar de vermoedelijke rentabiliteit
der door de directeuren van binnenlandsch bestuur, van landbouw en der burgerlijke Openbare werken aan te wijzen irrigatie*
werken op Java en Madoera, zoomede voor de beoordeeling van
de u i t een agronomiseb, oeconomiach en fiskaal oogpunt niet de
uitvoering van belangrijke bevloeiingswerken in die' gewesten

verkregen resultaten, de hoofdingenieur der 2de klasse bij den

waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken ('. W . WKIJS,
de inspecteur voor agrarische zaken ot' c. q. de aan hein toegevoegde adjunct-inspecteur, zooinede de inspecteur of c. q. de

adjunct-inspecteur van den inlandachen landbouw.
De uitvoering van de bevloeiings* en afwateringswerken in
de Solo-vallei (res. Kenibang en Soerabaja) werd definitief gestaakt.
De gedurende 1905 gedane uitgaven voor onderhoud, opnemingen,
debietmetingen, enz., bedroegen f 1O5 092, waardoor het totaal
verwerkt bedrag, tot uit. 1904 bedragen hebbende f 1 0 813 520,
by het einde van 1905 geklommen was tot f 10 918 012. Aangezien
voorts besloten is — althans voorloopig — af te zien van de
uitvoering der geprojecteerde vergaarkoinmen (vgl. K. V. 1904,
kol. 281/219 en 1905, kol. 182) en dus de zekerheid verkregen
is, dat in de naaste toekomst geen zeer groote werken in de
Solo-vallei zullen worden uitgevoerd, werd een begin gemaakt
met de opruiming der van de gestaakte werken afkomstige g e bouwen, inrichtingen en materialen. Er zijn echter te veel incourante artikelen onder en de voorraden zijn te groot om alles
binnen afzienbareu tijd van de hand te kunnen doen. H e t plan
bestaat dan ook om datgene, wat voorloopig niet kan worden
o p g e r u i m d , in de te Bodjonegoro en te Babat aanwezige groote
magazijnen op te slaan. Het toezicht op de opgeslagen goederen
kan alsdan worden opgedragen aan de opzichters van het vaste
korps en aan het tijdelijk personeel, hetwelk op beide plaatsen
vereischt wordt voor de voorbereiding en uitvoering van b e vloeiings- en afwateringswerken van geringen omvang in NoordSoerabaja en Zuid-Rembang. Bij de tot de Solo-werken behoord
hebbende steen- en cementfabriek te Doereh is, aanvankelijk met
succes, een proef genomen met de fabricatie van portland-cement
ten dienste van 's lands werken. De kostprijs, franco Soerabaja,
bleef beneden den handelsprijs aldaar. In qualiteit deed het
als proef vervaardigde cement niet onder voor de beste merken.
De voortgezette werken ter verbetering van den toestand in de
Bengawandjero-streek hadden reeds merkbaar gunstige gevolgen.
Voor 1905 waren fondsen toegestaan voor de voortzetting van
een 16-tal vóór of in 1904 begonnen groote bevloeiings- en
afwateringswerken en voorts voor een 3-tal nieuwe bevloeiingswerken, namelijk die in Noord-Bantam en de Bandjar Tjahjanaen Tangsi-werken. Ten aanzien van de beide laatste werken
konden echter nog slechts voorbereidende maatregelen getroffen
worden, Geheel of zoo goed als gereed kwamen de bevloeiingswerken in West-Brebes, de Molek- en de Sampean-werken.
Van het voor 1905 voor deze 19 werken geraamde bedrag van
f 2 294 000 is slechts f 1 325 138 ') verwerkt kunnen worden,
welk belangrijk verschil eensdeel is toe te schrijven aan gebrek
aan personeel, tengevolge waarvan het opmaken der ontwerpen
v e r t r a g i n g ondervond, anderdeels aan gemis aan arbeidskrachten.
A a n dijk- en rivierverbetering in het district W e d o e n g e n
van de Serang-rivier (res. Semarang), zoomede aan de verbetering
van de afwatering van Oost-Semarang (Pengaron-bevloeiing) is
in 1905 respectievelijk uitgegeven f 2(504 en f 3913.
E e n i g e aanteekeningen omtrent de in 1905 met de verschillende
werken gemaakte vorderingen vindt meD in tabel I I I van
bijlage Q.
I n September 1905 is de Gouverneur-Generaal door het Opperb e s t u u r gemachtigd om van de in 1897 getroffen regeling,
waarbij aan de belanghebbende ondernemers van landbouw en
nijverheid iu Nederlandsch-Indië eene retributie kan worden
opgelegd tot goedmaking van uitgaven, van regeeringswege
gedaan voor de bezoldiging van personeel, belast met het houden
van toezicht op de waterverdeeling (zie K. V. 1897, Ma. 156),
gebruik te maken, zonder zich van de instemming, althans van
de meerderheid, der betrokken ondernemers verzekerd te hebben.
I n F e b r u a r i 1900 is door den resident van Pasoeroean een
reglement vastgesteld op de verdeeling en het gebruik van
irrigatie-water in de afdeelingen P r o b o l i n g g o , Kraksaiin en
Loemadjang, buiten het bevloeiingsgebied der Pekalen-irrigatiew e r k e n , en buiten de watergebieden der rivieren Lawean
') Van dit bedrag i» f 57873 besteed aan de werken in de BengawandjeroBtreek, waarvoor geen afzonderlijke fondsen waren toegestaan.

1W)

(grensrivier tusschen de afdeelingen Pasoeroean en Probolinggo),
Loembang, Koeripan, Resongo en Patalan in de laatstgemelde
afdeeling (Jav. ('t. 1906 n°. 15).
Door den resident van Pekalongan ig in Maart 1906 eene
waterregeling afgekondigd voor het stroom-en bevloeiingsgebjed
der Goeng- en Koemisik-rivieren in de afdeeling Tegal van dut

gewest (Jav. ('t. 1900 n". 29).
De bij GOUT. Bt. 10 Sept. 1895 n°. 8 (Bijbl. Ind. St.n°.5081,

zooals het sedert is gewijzigd) verleende vergunningen tot het
gebruik van water voor huishoudelijke behoeften en particuliere

ondernemingen,
zijn by Gouv. Bt. 8 Maart 1905 n°. 43 (Bijbl.
u

Ind. St. n . (5185) ook tot andere industrieele doeleinden dan
de oorspronkelijk aaiigegevene uitgebreid.
Onder de bijlagen van dit verslag zul men aantreffen eene
overzichtskaart van de gebieden der groote irrigatiewerken op
Java en Madoera.
i i i \ i e r - e n waierkei-iinifs»erken. De ter hoofdplaats Batavia in
de kali Lio aangebrachte gemetselde leiding, tot afvoer van
faecaliën uit de militaire kampementen aldaar (vgl. K. V. 1905,
kol. 9 1 ) , is verbeterd. De kosten beliepen f 27 913.
De ter bescherming van den postweg van Soemedang (Preanger
Regentschappen) n a a r de grens van de residentie Cheribon gemaakte oeververdediging van de Tjipetes (vgl. K. V. 1905,
kol. 183) werd voltooid (kosten f 4858).
Van de voor het verbeteren van den waterafvoer en het
bandjirvrijinaken van de hoofdplaats Cheribon toegestane som
van f 15 025 is f 4774 verwerkt.
De aan het deversoir te Simongan (Semarang) te verrichten
en reeds gedeeltelijk uitgevoerde herstellingen (zie t. a. p.) zijn,
door nieuw aangebrachte schade, van veel ingrijpender aard
geworden. Van het daarvoor toegestaan bedrag, ad f 31 020, is
in 1905 f 15 732 verwerkt.
De werken tot verbetering van de afwatering van het oostelijk
deel der hoofdplaats Semarang zijn geheel voltooid ; de totale
kosten beliepen f 701711. De kosten voor de eveneens gereed
gekomen bemetseling van de Gedangan-leiding bedroegen f 1 8 0 6 2 .
Voor het aanleggen van eene leiding langs Randoesari is f 80125
toegestaan, waarvan in 1905 f 2 767 werd verwerkt. V a n de voor
het verleggen van de kali Sotjo bovenstrooms van de b r u g
Gedoeng-gioendoeng toegestane som, ad f3522, is f 920 besteed.
I n de residentie R e m b a n g is begonnen met den bouw van
gekoppelde stortdammen in de kali's Tempelan en Djetis, ter
beveiliging van de b r u g g e n over die riviertjes. V a n het voor
die werken toegestaan b e d r a g , ad f 6 520, is in 1905 f 8 8 2
verwerkt.
Aan opnemingen ten behoeve van de beveiliging van Soerakarta
tegen overstroom in gen uit de Solo-rivier is in 1905 f 760 u i t gegeven. De aanleg van een bandjirkanaal tot bescherming van
die hoofdplaats tegen overstroomingen uit de kali Pepe werd
voortgezet. De hoeveelheid grondverzet beliep in 1905 310960 M \ ,
waarvoor een b e d r a g van f 9 0 931 werd uitgegeven. De stuw
met inlaatsluis was op het einde van 1905 bijna voltooid;
daarentegen moesten de beweegbare waterkeeringen nog a a n gebracht worden. De kosten dezer werken bedroegen f 58 379.
De brug over het kanaal in den weg naar Malangdjiwan is •
voor het verkeer opengesteld. In het geheel werd aan dit werk
tot uit. 1905 f 22 107 besteed. Op hetzelfde tijdstip was aan
duikers en andere kleine werkjes nog f 4819 uitgegeven. De
totale kosten bedroegen bij het einde van 1905 f 295 090, terwijl
nog een bedrag van f 131463 beschikbaar was. D o o r d e N e d e r landsch-Indische Spoorwegmaatschappij wordt, voor r e k e n i n g van
het Gouvernement, een spoorwegbrug over het kanaal gebouwd.
De fundeering van de landhoofden en pijlers is reeds onderhanden genomen. T o t uit. 1905 is daaraan f 10 418 besteed.
De in K. V. 1905, kol. 184. besproken voorziening van den
linkeroever der rivier Lok Oeloe in den weg van Keboemen naar
Kaligendeng (res. Kedoe) kon, wegens langdurige hooge waterstanden, niet voltooid worden. Op uit. 1905 was f 7773 verwerkt.
De t. a. p. vermelde verbetering van den rechteroever der
Padang-rivier bij het militair hospitaal te P a d a n g bleef, wegens
gebrek aan werkkrachten, n o g onderhanden. Op uit. 1905 was
in het geheel f 2847 verwerkt.
De voorziening aan den linkeroever der Atjèh-rievier — zie
t. a. p. — is voltooid. De kosten bedroegen f 8824.
De houten beschoeiing langs den rechteroever van de Martapoera-rivier ter hoofdplaats Bandjermasin kwam gereed (totale
kosten f 30 065). De kosten van de eveneens voltooide beschoeiing
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aan den linkeroever van de Soengei Antasa Besar bedroegen
f 4549. Aan. de tot stand gekomen overkapping van de aanlegsteiger te Samarinda is f 7312 uitgegeven.
Haven» en reeden. Aan de iii K. V. 1905, kol. 184, vernielde verlenging van den kaaimuur in de prauwenhaven van Karangantoe
(res. Bantam) was op uit. 1905 t' 18 430' verwerkt. De verruiming
van de prauwenhaven te Anjerlor U voltooid ; de totale kosten
bedroegen f 13 395.
Voor herstellingen aan den noordelijken oever van het scheepvaartkanaal naar Batavia is f 16 973 toegestaan, waarvan in 1905
f 10 956 verwerkt is. Door de baggermolens is gewerkt in de
binnenhaven, in de westergracht en in het seheepvnartkanaa].
De prauwenhaven te Tegal kwam gereed (kosten f 89 754).
Aan eene in aanbouw zijnde sleephelling voor baggermolens,
zoomede voor andere kleinere werken, is in 1905 respectievelijk
f 6913 en f 755 besteed.
H e t door de Soerabaja-havencommissie uitgebracht rapport
omtrent de wenschelijkheid van de verbetering der toegangen
van Straat Madoera (vgl. K. V. 1905, kol. 185) is sedert gepubliceerd en voor het publiek verkrijgbaar gesteld, hetgeen
mede het geval was met het rapport omtrent den waarnemingsdienst in de vaarwaters naar Soerabaja. De commissie is bij
Gouv. Bt. 6 Aug. 1905 n . 16 ontbonden.
De herstelling van den dam van Oedjoeng P i r i n g naar het
Djamoean-rif werd nagenoeg voltooid ; op uit. 1905 was daaraan
f 68 371 uitgegeven.
Te Kamaï (res. Madoera) is een afscheepplaats voor vee gem a a k t (kosten f 1656).
Voor herstelling van den los- en laadsteiger te Tjilatjap is
f 1624 besteed.
I n de Troesan-baai (Padangsche Benedenlanden) is eene verlenging van het zeehoofd met een los- en laadsteiger in uitvoer i n ^ Van het toegestaan b e d r a g , groot f 7734 , werd in 1905
f 1035 verwerkt.
Aan de nagenoeg voltooide oevervoorziening van de vluchthaven
te Kroë (Benkoelen) was op uit. 1905 f 11 111 uitgegeven.
Eene verbreeding van de kruin van den haveudam te T a u djoeng P a n d a n (Billiton) is ter hand genomen. Van het toegestaan b e d r a g , groot f 1755, is f 1200 verwerkt.
Aan de verbetering der weermiddelen van de haven te Balikpapan (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) is in 1905 f 6223
uitgegeven.
De beplanking van den aanlegsteiger en van de verbindingsb r u g g e n voor de in aanbouw zijnde haveninrichting te Makasser
k w a m nagenoeg gereed. De verzakkingen van het tolvrije terrein
nemen langzaam af. Tot dusver is voor dit werk besteed f 785287
in Indië en f 203 928 hier te lande.
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i»i-ii>iivtnteri«orr.ieui»K. H e t ontwerp voor eene drinkwatervoorziening van Bandoeng (Preanger Regentschappen) bleef,
in afwachting van de instelling van een gemeenteraad '), voorloopig rusten.
De in 1904 ter hand genomen aanleg van eene drinkwaterleiding voor Djoeana (Scinarang) k w a m nagenoeg gereed. Op
uit. 1905 was daaraan f 35 741 besteel.
Aan de in de afdeeling Bodjonegoro (res. Ki-inbang) onderhanden zijnde 105 drinkwaterputten (zie K. V. 1905, kol. 186)
was op uit. 1905 een bedrag van t' 6:172 verwerkt.
In liet belang van de exploitatie der drinkwaterleiding te Soerabaja w e r d , met inbegrip van f 16 825 voor vast personeel,
een bedrag van f 46 210 uitgegeven. Voor den aanleg van spruitleidingen , waaronder die voor de aansluiting van de kustbatterijen te Kali Dawir en Kedoeng Tjowek , is f 22052 uitgegeven.
Op uit. 1905 waren totaal gereedgekomen 1347 a a n s l u i t i n g e n ,
waarvan 1144 in particuliere woningen. De lengte der spruit-

leidingen is in 1905 vermeerderd met ruim 19 K.M. en bedraagt

nu totaal ongeveer 72 K. M. De winst op de exploitatie bedroeg
f 85 2 7 3 , terwijl uit den aanleg van spruitleidingen-nog een bate
van f 2795 verkregen werd. Bij Ord. van 22 Maart 1906 (Ind.
St. n*. 190) is eene regeling getroffen nopens de overdracht van
de drinkwaterleiding aan de gemeente Soerabaja, terwijl, in
verband d a a r m e d e , by Gouv. Bt. 8 April 1906 n°. 14 (Jav. Ct.
1906 n°. 30) beperkende bepalingen zyn vastgesteld nopens de
o n t t r e k k i n g van water aan de bronnen Tojoarang en Plintahan.
Voorts is bij laatstgemeld besluit de directeur der burgerlijke
openbare werken uitgenoodigd om eenig personeel van den
waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken beschikbaar
te stellen, ten einde voorloopig in den dienst der waterleiding
te voorzien.
Een nader onderzoek is ingesteld naar de rentabiliteit van de
voorgestelde drinkwaterleiding te Soemenep (Madoera) (zie t. a. p.).
De drinkwaterleiding te Magetan (Madioen) kwam gereed.
De kosten beliepen f 22 204.
Aan de tot stand gekomen uitbreiding van de drinkwatervoorziening te F o r t de Koek is in het geheel f 10 639 besteed.
Voor de drinkwaterleiding te Benkoelen was op uit. 1905
f 1252 uitgegeven.
De door den dienst der genie aangelegde waterleiding te
Koeta Radja (Atjèh) kwam nagenoeg gereed.
Bij Gouv. Bt. 8 Dec. 1905 n°. 23 is g o e d g e k e u r d , dat de
rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de bij Gouv. B t .
14 Maart 1905 n°. 39 aan de Deli-Maatschappij verleende concessie tot het aanleggen en exploiteeren van eene hoogdrukwaterleiding ter hoofdplaats Medan (res. Oostkust van Sumatra) 2 ),
door die Maatschappij zijn overgedragen aan de Waterleidingmaatschappij Ajer Berisih.

II. SP00E- EU TKAMWEGEI M STOOMWEZEI.
§ 1.

SPOOR- E N

H e t K. B. van 7 Mei 1900 (Ind. St. n°. 259), houdende Vaststelling van nieuwe regelen voor het verleenen van concessie
t o t den aanleg en de exploitatie van spoorwegen en van t r a m wegen met machinale beweegkracht, bestemd voor algemeen
verkeer in Nederlandsch-Indië — zie K. V. 1900, blz. 113 —,
waarvan het tijdstip van inwerkingtreding door den GouverneurGeneraal bepaald is op 1 J a n u a r i 1906 (zie I n d . St. 1905 n°. 519),
m a a k t e het noodig de bestaande voorschriften ten aanzien van
de spoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1887
n ° . 84 en 1893 n n s . 190 en 191, zooals ze sedert zijn gewijzigd
en aangevuld) in overeenstemming te brengen met dat besluit.
D i t is geschied bn' Gouv. Bt. 17 Oct. 1905 n°. 4 (Ind. St. n"«. 514
en 515) en de Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 516),
van welke gelegenheid gebruik is gemaakt om n o g enkele
andere wijzigingen, die de ervaring als wenschelyk had doen
kennen, in die voorschriften aan te brengen.

TRAMWEGEN.

H e t reglement op den aanleg en het gebruik van tramwegen
ten behoeve van ondernemingen van landbouw en nijverheid,
het algemeen spoorwegreglement en het algemeen secundair
spoorwegreglement (Ind. St. 1885 n ° . 158, 1895 n°. 300 en 1902
n°. 218, zooals ze sedert zijn gewijzigd en aangevuld) zijn nader
aangevuld of gewijzigd ten aanzien van de bepalingen o m t r e n t
aansluitingen of kruisingen van spoor- of tramwegen.
De reeds herhaaldelijk gewijzigde bepalingen voor het vervoer
over spoorwegen van groote hoeveelheden buskruit en ammunitie
ten behoeve van 's lands militairen dienst (Ind. St. 1887 n*. 58)
zyn nader gewijzigd bij Ord. van 4 Aug. 1905 (Ind. St. n". 415).
') Heeft sedert plaats gehad (zie Ind. St. 190G n°. 121).
*) De voorwaarden voor deze concessie zjjn opgenomen in Bybl. Ind. St,
n°. 6250.
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SPOORWEGEN.
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kolenverbruik bedroeg 27 197 ton Ombilin-kolen, tegen 27 276
ton in 1904. .

!•. STAATSSPOORWEGEN.

••• T-mu. i. By de exploitatie der staatsspoorwegen op Java
waren (voor zoover van eene aanstelling voorzien) op uit. 1905
in dienst 1370 Europeanen en 1816 inlanders, en ter Sumatra's
Het onderzoek naar de mogelijkheid en de wenschelykheid Westkust respectievelyk 94 en 199.
om van staatswege nog een aantal zijlijnen van de staatsspoorIn de werkplaatsen te Bandoeng, Meester-Cornelis en Poerwegen op Java aan te leggen kwam nog niet gereed.
woredjo te zamen waren , ongerekend de koelies , gemiddeld per
dag werkzaam 1491 man, en in die te Madioen , Soerabaja,
Lijn Uiiii()hasbft(wng—Laboean (lengte55.8 K.M.). Deze, ingevolge Djember en Padang respectievelyk 452, 283, 136 en 266 man.
Gouv. Bt. 26 Mei Ï«J0(5 n". 43, secundair 'te exploiteeren ly'n is
riikonihteii van het verkeer. De bruto ontvangsten op de Oosden 18den Juni 190G voor het algemeen verkeer opengesteld.
terlynen
over 1905 bedroegen f 8 227 612, zynde f 994443 of
De aanlegrekening wees op uit. December 1905 een eindcijfer
aan van f 3 019 024, waaronder f134 500 voor onteigeningen 13.7 °/0 meer dan in 1904. Tot die toeneming heeft zoowel het
reizigers- als het goederenvervoer bijgedragen ; de opbrengst van
voor de geheele lijn.
het eerste vermeerderde met f 299 213 of 12.9 °/n , en die van
het laatste met f 636 167 , of ongeveer 14.8 °/ 0 , hetgeen voorLijn Padalortmg—KrawMg (lengte 96.166 K. M.). Hetberglijn- namely'k te danken was aan het suiker- en koffievervoer. Op
gedeelte Padalarang—Poerwakarta, dat bij de definitieve meting de Westerlijnen bedroegen de bruto ontvangsten over 1905
56.002 K. M. lang bleek te zyn, werd den 2den Mei 1906 voor f 5 856 928 , gevende , vergeleken met die van 1904, een voorhet algemeen verkeer opengesteld, zoodat thans de geheele ly'n deelig verschil van f 429 008, of 7.9 °/„. Het verkeer nam op
in exploitatie is. De aanlegrekening wees op uit. 1905 een alle lijnvakken toe, doeh het meest op het gedeelte Batavia—
Poerwakarta, waarvan de opbrengst met 26.3 % vermeerderde.
eindcijfer aan van f 10 231 464.
Na aftrek van de exploitatiekosten , bleef op de Oosterlynen
f 4 344 574 en op de Westerlynen f 1 786 638 over, tegen resb. Exploitatie.
pectievelijk f 3 634 155 en f 1345564 (verbeterde cyfers) over 1904.
De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's Westkust
Lengte in exeteltalle. In de lengte der staatsspoorwegen, blijkens bedroegen bruto f 1 452 023 en netto f 478 895, tegen respecde opgaaf in K. V. 1905 (kol. 188), bedragende: voor de Oos- tievelijk f 1 379 681 en f 323 417 in 1904.
terlijneu 904, voor de Westerlynen 893 en voor den spoorweg
In April 1906 is de directeur der burgerlijke openbare werken
ter Sumatra's Westkust 210 K. M., kwam in zoover verandering, gemachtigd om, by wijze van proef, bij de Westerlijnen der
dat, door de openstelling van het lijngedeelte Padalarang— staatsspoorwegen op Java een bij zyn korps a la suite te voeren
Poerwakarta, de lengte der Westerlij nen met ruim 50 K.M. stationschef en voor de Oosterlynen een particulier aan te wijzen
vermeerderde.
om op te treden als agenten van den spoorwegdienst, ten einde
zich op de hoogte te stellen van het goederenvervoer en dat
vervoer over de lijnen van de staatsspoorwegen zooveel mogelijk
Tarieven. Bij Gouv. Btn.
6
Dec.
1905
n°.
34
en
9
Jan.
1906
u". 10 (Bijbl. Ind. St. n os . 6391 en 6407) zijn nieuwe tarieven te bevorderen.
Voor nadere gegevens met betrekking tot het verkeer op en
voor niaaudelijksche abonnementskaarten vastgesteld ten behoeve
de
geldelijke uitkomsten der exploitatie van de staatsspoorwegen,
van kinderen en jongelieden , die van de staatsspoorwegen op
Java en ter Sumatra's Westkust gebruik moeten maken voor zie bylage R.
het ontvangen van onderwy's, godsdienstonderwy's daaronder
begrepen.
De speciale tarieven voor het vervoer van koffie van particuliere ondernemingen bleven ook voor 1906 bestendigd (Gouv.
Bt. 6 Dec. 1905 n°. 18).
i\ P A R T I C U L I E R E S P O O R W E G E N .
Bij Gouv. Bt. 22 Maart 1906 n \ 37 (Jav. Ct. n°. 27) is een
nieuw speciaal tarief vastgesteld voor vervoer per staatsspoorweg
De lengte in exploitatie der particuliere spoorwegen op Java
van voor den uitvoer verpakte en bestemde suiker van die fabrieken, welke zich voor één jaar verbinden tot afvoer van hun ge- (die van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij) bleef
261 K. M. en die der spoorwegen ter Sumatra's Oostkust (die
heele product.
Bij Gouv. Bt. 5 April 1906 n°. 26 is o. m. machtiging ver- van de Deli-Spoorwegmaatschappij) 92 K. M. bedragen.
leend om over te gaan tot de invoering van kilometerboekjes
Tarieven. By de Deli-Spoorwegmaatschappij i's den lsten
voor reizigers 1ste en 2de klasse.
Januari
eene nieuwe verzameling van tarieven in werking
Bij Gouv. Bt. 29 April 1906 n \ 2 is het speciaal tarief voor getreden 1906
voor
het vervoer van personen en goederen langs de
vervoer van vee bij geheele wagenladingen langs de Westerlynen, spoor- en tramlijnen
der maatschappij.
van de stations en halten der lijnvakken Djokjakarta—Maos en
Voor
de
lijn
Batavia—Buitenzorg
van de Nederlandsch-Indische
Poerwored jo—Koetoard jo naar Buitenzorg , door een nieuw speciaal tarief vervangen voor het vervoer van vee naar Batavia, Spoorwegmaatschappij, zijn, met ingang van 2 Mei 1906, speciale
via Poerwakarta , en naar ten westen van Batavia gelegen sta- tarieven in het leven geroepen, o. a. voor het vervoer van rijst,
van voor den uitvoer bereide koffie en koffie in hoornschil, terwijl
tions en halten der Westerlijnen , via Poerwakarta.
voor enkele gedeelten van de lijn Semarang—Vorstenlanden van
Bij Gouv. Bt. 11 Mei 1905 n". 16 (Bijbl. Irid. St. n°. 6234) is dezelfde maatschappij speciale tarieven werden ingevoerd voor
de directeur der burgerlijke openbare werken bevoegd verklaard het vervoer van maalriet, koffie, thee en kinabast.
om , in bepaalde gevallen, vervoer beneden de vastgestelde tarie*
Bij Gouv. Bt. 28 Febr. 1906 n°. 18 (Bijbl. Ind. St. n°. 6438)
ven en kosteloos vervoer over de staatsspoorwegen toe te staan.
is eene regeling vastgesteld van het kostelooze vervoer van in
dienst zijnde beambten der justitie en politie en van personen
Tractie. Op uit. 1905 bestond het rollend materieel der staats- onder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders voor
spoorwegen op Java uit 330 locomotieven, 809 personen» en reizen langs de lynen van de Deli-Spoorwegmaatschappij.
bagagerijtuigen en 4940 wagens , of 4 locomotieven , 47 rijtuigen
en 17 wagens meer dan op uit. 1904. Tegen ,72 924 ton in 1904 ,
Uitkomst™ vnn nM verkeer. Uitvoerige opgaven nopens den
zijn in 1905. ten behoeve van de staatsspoorwegen op Java, omvang en de geldelijke uitkomsten van het verkeer gedurende
70 322 ton steenkolen (uitsluitend Ombilin-kolen) verbruikt. 1905 op de drie particuliere spoorwegen (Semarang—VorstenBovendien werd 14 734 ton hout als brandstof gebezigd.
landen—Willem I , Batavia—Buitenzorg en Deli-spoorweg)
Op den spoorweg ter Sumatra's
Westkust was het rollend worden aangetroffen in bijlage R.
r
materieel op uit. 1905 samenL. «-steld uit 65 locomotieven, 72
Op de drie lynen gezamenlijk bedroegen de ontvangsten bruto
rytuigeu en bayagewagrns en 5*4 goederen- en andere wagens. f 5 716 803 en netto f 3 351860, tegen respectievelyk f 5 558 158
of 2 locomotieven en 45 wagens meer dan op uit. 1904. Het en f 3 046551 over 1904.
ii. Verkenning en aanleg.
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Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang—
Vorstenlanden den Staat toekomend aandeel in de winst op deze
lyn beliep over 1905 f 198 897. tegen f 161 731 in 1904.
In verband niet de wenschelykheid om de personentreinen
van de Ooster- en Westerlynen der staatsspoorwegen over de
smalspoorverbinding Soerakarta Djokjakarta te doen doorloopen,
waardoor voor de reizigers, die niet die treinen in doorgaand
en rechtstreeksch verkeer vervoerd worden, het overstappen op
die plaatsen vervalt, is de in Januari 1895 tusschen de Indische
Regeering en de Nederlandsch-Indisehe Spoorwegmaatschappij
gesloten overeenkomst tot regeling van het vervoer over die
verbinding (Bijbl. 'Ind. St. n°. 5053) by eene suppletoire overeenkomst van 17 April 1906 gewijzigd.
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tot gevolg zou hebben, heeft de uitkomst toch de verwachting
bevestigd, dat de opbrengst niet onbelangrijk zou stygen.
De exploitatiekosten beliepen in 1905 f 799 970 (waaronder
f 81255 aan materialen van den lande), tegen f 682 876 in het
voorafgegane jaar. Op uitgaven voor buitengewone werken moest
worden geboekt een bedrag van f 117 826 (waaronder f 15 521
aan materialen van den lande), tegen f 47 707 (waaronder f 1494
aan materialen van den lande) in 1904. Deze grootere uitgaven
zyn in hoofdzaak een gevolg van eene noodzakelijke uitbreiding
der werkplaatsen te Sigli, bet weder in goeden staat brengen
van veel materieel, dat van den aanleg werd terugontvangen,
belangryke herstellingen aan den los-. en laadsteiger te Oelèë
Lheuë en van door bandjirs aan schroefpaalbruggen aangerichte
schade, en voorts van eene noodzakelijke verbetering van den
r m t M M i »r iiiiiiwasfii voor nieuwe lijnrn. In den loop van het los- en laadsteiger te Lhö' Seumawè.
Nu ter zake van den aanleg der aansluiting van het net van
verslagjaar werden eenige aanvragen om voorrang van concessie
voor spoorwegen in de residentie Preanger Regentschappen den Deli-spoorweg aan den stoomtramweg in Atjèh (vgl. K. V.
ingediend, waarvan er één is afgewezen en één — voor eene 1905, kol. 190/191) vooreerst nog geen beslissing zal kunnen
lyn van Bandoeng in zuidwestelijke richting naar de Zand-baai — worden voorgedragen, is besloten om de werkplaatsen te Sigli
te bestemmen tot centrale werkplaatsen vpor de geheele lyn ;
werd ingewilligd.
zy zullen daartoe ook in den loop van 1906 en 1907 nog aanmerkelyk moeten worden uitgebreid. Het aanvankelyk gekoesterde voornemen om geheel nieuwe werkplaatsen, meer in het
centrum der lyn te Lhö' Seumawè te bouwen , is prys gegeven,
omdat met veel minder kosten de bestaande werkplaatsen te
Sigli tot eene inrichting kunnen worden gemaakt, welke ten
B. STOOMTRAMWEGEN.
volle beantwoordt aan de eischen van den dienst.
1*. STAATSSTOOMTRAMWEGEN.
Na aftrek van hetgeen voor buitengewone werken is uitgegeven , komen de eigenlijke bedrijfskosten voor het geheele net
Lijn Madioen—Ponorogo—Balong , met een zijtak van Ponoroqo op f 682 144 te staan (in 1904 f 635 169), zoodat het nadeelig
vaar Soenwroto (lengte 54.2 K.M.). Met den aanleg van deze lyn saldo op f 182 081 kan gesteld worden (f 209 489 in 1904). Per
werd gestadig voortgegaan. Van de totale hoeveelheid van on- dagkilometer beliepen de exploitatiekosten — het aantal dagkilogeveer 248000 M3., was op uit. April 1906 reeds 63 895 M3. meters bedroeg over 1905 118807— f 5,74, tegen f6,49 over 1904.
grond verzet. De aanlegrekening wees op uit. 1905 een eindIn het verslagjaar werd op de depots te Lhö' Seumawè en
cyfer aan van f 102284.
Idi begonnen met het stoken van bako-bako-hout, hetgeen
groote besparing gaf. Het ligt in de bedoeling gaandeweg ook
Lijnen in Atjèh en onderhonrigheden. Gedurende 1905 waren op op de overige depots ter Noord- en Oostkust uitsluitend hout
de reeds in hoofdstuk l) (kol. 92) besproken staatsstoomtram- als brandstof te bezigen. In Groot-Atjèh, waar brandhout schaars
lynen in Groot-Atjèh , de Pidië-streek en ter Noord- en Oostkust en dientengevolge duur is , kan bet hout de steenkolen niet als
van de onderhoorigheden gemiddeld in exploitatie 325 K.M., brandstof vervangen.
tegen 268 K.M. in 1904. Tegen betaling werden vervoerd 1 238 343
personen (18017 in de 1ste. 30 358 in de 2de en 1189 968 in
de 3de klasse), tegen 1247 257 in 1904, zoomede 147 873
landsreizigers (3437 in de 1ste, 11866 in de 2de en 132 570 in
de 3de klasse), tegen 157 891 in 1904. Aan vrachtgoederen zijn
vervoerd 124161 ton (80 859 ton voor het Gouvernement en
r. PARTICULIERE: STOOMTRAMWEGEN.
43 302 ton voor particulieren), tegen 117 310 ton over 1904.
ii. Aanleg.
De bruto ontvangsten, welke in 1904 f 425 680 (waaronder
f 136113 voor landsvervoer) bedroegen, klommen in 1905 tot
f 500 063 (waaronder f 136 410 voor landsvervoer). De hoogere
De stoomtramwegen , waarvan gedurende het tijdvak 1 Juni
opbrengst moet dus geheel worden toegeschreven aan de ver- 1905—31 Mei 1906 de aanleg is voltooid, de bouw onderhanden
meerdering , welke het betalend vervoer voor particuliere rekening was of de uitvoering werd voorbereid, waren de volgende:
onderging; dit steeg met f 74 086, of van f2,95 per dagkilometer tot f 3,06. Op de lyn in Groot-Atjèh evenwel ging het
Lijn in de residentiën Djokjakarta, Kedne en Semarang van de
betalend vervoer achteruit; daarentegen viel op de lijnen ter Nederlandsch-Indisehe Spoorwegmaatschappij, namelijk van Djokjakarta
Noord- en Oostkust des te grootere vooruitgang waar te nemen. over Magelang naar Willem I, met een zijtak van Setjang naar
De achteruitgang was het sterkst op het lynvak Koeta Radja— Parakan. Van de zijlijn Setjang—Parakan werd. het gedeelte
Oelèë Lheuë. De vermindering van de aldaar gelegerde troe- Setjang—Pasar Kranggan op 1 Maart 1906 voor het goederenpenmacht en het vertrek van een groot aantal Chineesche koelies vervoer opengesteld.
en werklieden — voor wie door den stilstand, welke in het
bouwbedrijf is ingetreden, geen voldoende werk meer was —
Lijn in de residentie Soerabaja van de Babal—Djombnng-Sloomlramhadden uit den aard der zaak een ongunstigen invloed op het maalschappij, namelijk van Djombang over Dolok, Kaboeh Xgimbong,
vervoer per tram.
Bloeloek en Uradah naar Babat. By' Gouv. Bt. 18 Sept. 1905
Het personen-tarief i s , met ingang van 1 Augustus 1905, n°. 1 is de termyn, waarbinnen het gedeelte van den tramweg,
verhoogd van 3 , 2 en 1 cent per K.M. voor de 1ste, 2de en gelegen ten noorden van de ontmoeting met de stoomtramlyu
3de klasse, tot respectievelijk 4 , 3 en 2 cent. Voor mindere Goendih—Soerabaja van de Nederlandsch-Indisehe Spoorwegmilitairen geldt echter een verlaagd tarief, terwy'1 op het baan- maatschappij in exploitatie moet zijn gebracht, nader met 2 jaar,
vak Koeta Radja—Oelèë Lheuë het oude tarief gehandhaafd en alzoo tot 9 September 1907, verlengd (zie K. V. 1905,
bleef. Het op Java voor de 3de klasse toegepast wordende cents- kol. 191).
tarief werd in het algemeen voor Atjèh , met zijn welvarender
bevolking en in alle opzichten hoogereu levens- en loonstandLijn in de residentiën Soerabaja en Pasotroean van de ModjokerUiaard , op den duur te laag geoordeeld. Nu de bevolking, blij- Stoomlrammaalschunpij. De 3 K. M. lange zijlijn naar de suikerkens het druk gebruik, gaandeweg het gemak en nut van den fabriek Ketanen (zie t. a. p.) is in Mei 1906 voor het algemeen
tramweg heeft leeren waardeeren , kon gevoegelijk worden over- verkeer opengesteld.
gegaan tot het gelijkmaken van het 3de klasse-tarief aan dat
By Gouv. fit. 26 April 1906 n°. 12 is de termyn. waarbinuen
van den Sumatra-spoorweg, waar 2 cent per reiziger-kilometer de geheele stoomtramweg in exploitatie moet zijn gebracht,
geheven wordt. Hoewel te voorzien was, dat deze verdubbeling nader met 2 jaar, en alzoo tot 30 April 1908. verlengd. Voorts
van het tarief aanvankelyk vermindering van het aantal reizigers is by Gouv. Bt. 26 April 1906 n . 17 de datum van wederHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—J.907.
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openstelling voor het personenvervoer van het baanvak Pandaan—
Bangil nader verschoven tot 30 April 1908.
//. Exploitatie.
Op uit. 1905 waren op Java en Madoera geheel of nog slechts
voor een deel 15 stoomtramwegen in exploitatie, met eene gezamenlijke lengte van ± 1921 K. M., tegen + 1886 K. M. bh'
het einde van 1904. In de lengte der tramlijnen van de DeliSpoorwegmaatschappü (155 K. M.) kwam geen verandering.
Statistische gegevens omtrent den omvang en de uitkomsten
van het bedrijf' over 1905 zijn opgenomen in bijlage R.
Bij Gouv. Bt. 20 Oct. 1905 n u . 50 is de datum van wederopenstelling voor het algemeen verkeer van het lijngedeelte
Konto—Kandangan van de Kediri-Stoomtrammaatschappij (zie
K. V. 1905, kol. 191) nader vastgesteld op 1 October 1906.
Een verzoek van de Pasoeroean-Stoomtrammaatschappij om
verlenging van den geldigheidsduur van hare concessiën met
ruim een halve eeuw tot aan één gemeenschappelijken vervaldatum, werd ingewilligd, onder voorwaarde van wijziging van
de aan haar verleende vergunningen naar het thans algemeen
gevolgde model (Gouv. Bt. 16 Aug. 1905 n°. 4).
De krachtens overeenkomst tusschen het Gouvernement en
de Probolinggo-Stoomtrammaatschappij aan den Staat te betalen
kosten,voor huur, enz., van de aansluitingswerken te Djati, zijn,
met ingang van 1906, van f 600 op f 40 teruggebracht, met
bepaling dat deze maatregel van kracht zal blijven zoolang de
bestaande vervoertoestanden te Djati, naar het oordeel van den
directeur der burgerlijke openbare werken, geen verandering
ondergaan.
Bij Gouv. Bt. 21 Sept. 1905 n°. 7 zijn eenige wijzigingen goedgekeurd van de bijzondere bepalingen voor het vervoer van
personen en goederen op de stoomtramwegen onder beheer van
de Deli-Spoorwegmaatschappij.
c. Vergunningen nf aanvragen voor nieuwe lijnen.
Gedurende het thans te behandelen tijdvak 1 Juni 1905—uit.
Mei 1906 kwamen van de in bijlage S van K. V. 1905 vermelde
23 ') vergunningen voor den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen en van tramwegen met stoom of electriciteit als
beweegkracht, waarvoor de termijn van aanvaarding op uit. Mei
1905 nog openstond, er 9 (n°s. I, II, VIII, XI, XII, XV, XX,
XXIII en XXV) wegens niet tijdige aanvaarding te vervallen,
terwijl één vergunning (no. XVII, de hiervóór reeds vermelde
vergunning aan de Modjokerto-Stoomtrammaatschappij voor het
zijlijntje naar de suikerfabriek Ketanen) werd aanvaard. Daarentegen werden 3 nieuwe vergunningen verleend, zoodat het
aantal vergunningen, waarvoor de termijn van aanvaarding
op uit. Mei 1906 nog openstond, 16 bedroeg, welke alle zijn
vermeld in bijlage S.
Ten aanzien van 11 aanvragen voor tramwegen op Java en 12

§ 2.

188

voor lynen in Zuid-Sumatra kon op uit. Mei 1906 nog geen beslissing worden genomen, waarom zij nog in beraad werden gehouden, terwyl op dat tijdstip, voor zooveel de aanvragen het
departement der burg.lijke openbare werken reeds bereikt
hadden, er nog 9 in behandeling waren.

C. ELECTRISCHE TRAMWEGEN.
De vergunning voor den aanleg en de exploitatie van den
zijtak Goenoeng Sahari—Molenvliet van de lyn der BataviaElectrische Trammaatschappij kwam, wegens niet tijdige aanvaarding , te vervallen, terwijl de vergunning voor een lijntje in
de Benedenstad Batavia (vgl. K. V. 1905, kol. 192) door die
Maatschappij den 21sten November 1905 is aanvaard.
Een tweetal aanvragen betreffende den aanleg en de exploitatie
van electrische tramlijnen (ter hoofdplaats Soerabaja en in de
residentie Pasoeroean) moesten worden afgewezen.
Aan den heer S. R. J. ONNEN werd bij Gouv. Bt. 6 Nov. 1905
n°. 1 concessie verleend voor eene tramverbinding op het eiland
Lombok (vgl. t. a. p.), waarbij niet uitsluitend van electriciteit
maar ook van stoom als beweegkracht kan worden gebruik gemaakt (zie bu'lage S, n°. XVI).

D.

PAARDENTRAMLIJNEN.

De door de Solosche Tramwegmaatschappij met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomst
tot overdracht van hare ln'n aan de laatstgenoemde Maatschappij
(vgl. K. V. 1905, kol. 192/193) is goedgekeurd bij Gouv. Bt. 29
Nov. 1905 n°. 19, waarbij tevens de termijn, waarbinnen de
paardentramweg moet zijn omgebouwd in een tramweg voor
algemeen verkeer met mechanische beweegkracht, nader is verlengd tot 27 December 1908. De bewuste overdracht heeft op 1
Januari 1906 plaats gehad.

E.

KABELSPOORWEGEN EN TRANSPORTKABELS.

Gedurende het tijdvak 1 Juni 1905—uit. Mei 1906 is vergunning
verleend voor den aanleg en de exploitatie van een transportkabel loopende van de mijnbouwonderneming Soemalata (Menado)
naar het zeestrand (Gouv. Bt. 3 Maart 1906 n°. 7).

STOOMWEZEN.

Het regeeringstoezicht op de bij particulieren in Nederlandsch-Indië in gebruik zijnde stoomketels, voor zoover daarop
van toepassing is het reglement in Ind. St. 1905 n°. 313, strekte
zich op uit. 1905 uit tot 3186 ketels, of 136 meer dan bij het
einde van 1904. Het verwarmingsoppervlak der gezamenlijke
') Twee andere in die bijlage vermelde vergunningen hadden betrekking
op electrische tramwegen.

ketels vermeerderde van 224 434 M2. tot 238 200 M1. Uitvoerige
opgaven hieromtrent worden aangetroffen in bijlage T.
Wegen? vergoeding van kosten van onderzoek en beproeving
is in 1905 ontvangen f 25 890, tegen f 29 425 in 1904.
Bij Gouv. Bt. 17 Sept. 1905 n". 19 is bepaald, dat, te beginnen
met 1906, jaarlijks te Batavia en te Soerabaja gelegenheid wordt
gegeven tot het afleggen van een examen als machinist, volgens
een bij dat besluit vastgesteld programma (zie Jav. Ct. 1905 n°. 76).
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III. P0ST- Elf TELEGMAEDIEIST EÏT TELEPHOOIWEZEN.
§ 1.

VEREENICDE POST- E N TELEGRAAFDIENST.

Uitgewerkte statistische opgaven omtrent den post- en telegraafdienst over 1905 en de twee voorafgegane jaren worden aangetroffen in bijlage U.
Volgens de begrooting voor 1905 (zie hetgeen in K. V. 1903,
kol. 221, omtrent de formatie van het personeel is gezegd) moest
het Europeesch personeel voor den vereenigden dienst, behalve
de hulppostcommiezen en klerken, bestaan uit 12 inspecteerende
ambtenaren (van wie 5 bij het hoofdbureau), 2 ingenieurs, 137
kantoorchefs , 249 commiezen , 50 adjunct-commiezen , 4 aan de
werkplaats verbonden technische ambtenaren en 11 lynopzichters.
Echter waren 3 kantoorchefs ty delijk boven de bij de begrooting
vastgestelde formatie toegestaan, terwyl bovendien, by' wijze van
tijdelijken maatregel, boven die formatie, 30 adspirant-adjunctcommiezen, op eene bezoldiging van f 50 's inlands, werkzaam
gesteld waren (zie K. V. 1905, kol. 193).
Er moesten dus op uit. 1905 aanwezig zijn 12 inspecteerende
ambtenaren , 2 ingenieurs , 140 kantoorchefs , 249 commiezen ,
50 adjunct-commiezen, 4 aan de werkplaats verbonden technische
ambtenaren, 11 lynopzichters en 30 adspirant-adjunct-commiezen , en bovendien ten behoeve van het kabelschip Telegriaf 1
adspirant-ingenieur en 1 electro-technisch ambtenaar in vasten
en 5 technici in ty'delijken dienst'). In de vacatures van inspecteur
der 1ste klasse, hoofdkantoorchef, adjunct-commies en lijnopzichter was op uit. 1905 nog niet voorzien, doch voorloopig
was een commies der 2de klasse met de waarneming der betrekking van adjunct-inspecteur belast en was een kantoorchef
der 1ste klasse aangesteld. By ontstentenis van geëxamineerden,
konden op uit. 1905 17 vacatures van commies lste en 2de klasse
niet worden aangevuld, in welk tekort voorloopig werd voorzien
door de aanstelling van 16 commiezen 3de klasse, die het examen
voor den hoogeren rang nog niet met goed gevolg hadden afgelegd. Door een en ander waren op uit. 1905 aanwezig 11
inspecteerende ambtenaren, 2 ingenieurs, 1 adspirant-ingenieur,
1 electro-technisch ambtenaar, 141 kantoorchefs 2 ) , 250 commiezen 2), 49 adjunct-commiezen, 4 aan de werkplaats verbonden
technische ambtenaren, 5 ty'delyke technische ambtenaren ten
behoeve van het kabelschip, 10 lynopzichters, 30 adspirant*
adjunct-commiezen, zoomede 133 hulppostcomraiezen en 194 3)
klerken (van de eersten 13 en van de laatsten 10 meer dan op
uit. 1904), zoodat men in het geheel beschikte over 831 Europeesche ambtenaren (d. i. 89 meer dan op uit. 1904).
Het inlandsch personeel is in 1905, wat de klerken betreft,
van 111 tot 106 verminderd en, wat de bestellers, postiljons,
enz. aangaat, gebracht van 1190 op 1217 (het aantal der hieronder begrepen postiljons met eigen paard nam van 31 op uit.
1904 toe tot 47 op uit. 1905).
Het examen voor den rang van adjunct-inspecteur werd in
1905 niet afgenomen. De 2 op uit. 1904 overgebleven geëxamineerden werden in 1905 nog niet tot adjunct-inspecteur bevorderd,
doch een hunner werd, zooals hiervóór reeds is vermeld, tydelijk
met de waarneming van die betrekking belast.
Het laatste, in 1904 aangevangen, examen voor den rang van
commies der 3de klasse, dat in dat jaar niet afliep (zie kol. 195
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Pos«rri|rn in indtc. Het aantal der postkantoren, dat op uit.
1904 137 (waarvan 131 tevens voor den telegraafdienst aange')
!

van K. V. 1905), werd in Januari 1905 beëindigd. Bovendien
werd in 1905 respectievelijk 3en 1 maal gelegenheid gegeven tot het
afleggen van de examens voor de rangen van commies der 2de
en der 3de klasse. In het geheel werden roor den rang van
commies der 2de klasse 16 commiezen der 3de klasse geëxamineerd,
van wie er 3 slaagden, die in 1905 allen tot den hoogeren rang
werden bevorderd, zoodat er op uit. 1905 geen voor den hoogeren
rang geëxamineerde commiezen der 3de klasse beschikbaar waren.
Aan de examens voor den rang van commies der 3de klasse
werd in het geheel deelgenomen door 31 candidaten , namelyk
8 adjunct-commiezen en 23 klerken, van wie er respectievelijk
6 en 11 slaagden. Van de in 1904 geslaagde candidaten waren
er op uit. van dat jaar 17 (8 adjunct-commiezen en 9 klerken)
nog niet bevorderd. Gedurende 1905 konden 30 geëxamineerden
(14 adjunct-commiezen en 16 klerken) tot den rang van commies
der 3de klasse worden bevorderd, zoodat op uit. 1905 4 benoembaren (klerken) beschikbaar bleven.
Bij K. B. 10 Juni 1905 n°. 63 (Ind. St. n°. 553) zyn de voorschriften betreffende de uitzending uit Nederland van personeel
voor den post- en telegraafdienst in Nederlandsch-Indië gewijzigd
en aangevuld.
De algemeene bepalingen omtrent het beheer van den gouvernements post- en telegraafdienst in Nederlandsch-Indië (Ind. St.
1891 n°. 140, zooals het sedert is gewy'zigd) werden nader gewy'zigd by' Gouv. Bt. 5 Oct. 1905 n°. 40 (Ind. St. n°. 501),
waarby' o. m. de verdeeling van het Nederlandsch-Indisch posten telegraafgebi"ed in afdeelingen en districten is opgedragen
aan den directeur der burgerlijke openbare werken. Dienovereenkomstig is door dien departementschef, by besluit van
28 November 1905, dat gebied, wat het toezicht op de uitvoering
van den post- en telegraafdienst betreft, (opnieuw) in zeven
afdeelingen en, voor zoover het technisch gedeelte van den
telegraafdienst aangaat, in vy'f districten verdeeld.
Terwyl de geldely'ke uitkomsten van den vereenigden dienst
(met inbegrip van de paardenposterij) over de jaren 1902 en
1903, volgens verbeterde opgaven, respectievelijk een voordeelig
saldo van f 615 755 en een nadeelig saldo van f 1 799 290 aanwezen, gaven zij over 1904 (de uitkomsten over 1905 waren nog
niet volledig bekend) een voordeelig saldo van f 632 557. Hierbij
zij echter aangeteekend, dat onder de uitgaven in 1903 zy'n
begrepen: de bedragen van f 779 651 en f 1 374 487, respectievelijk
voor het leveren en leggen van kabels met toebehooren voor
de telegraphische verbindingen tusschen Balikpapan en Menado
over Kwandang, zoomede tusschen Batavia en Pontianak over
Billiton en tusschen Billiton en Palembang over Banka. Bovendien moet in het oog worden gehouden, dat onder de uitgaven
slechts de kosten van het actief dienend personeel in aanmerking
genomen zijn, niet dus de uitgaven wegens verloven, pensioenen,
overtochtskosten en wachtgelden, en dat onder de ontvangsten
een fictief bedrag is geboekt over 1902 van f 662 058, over 1903
van f 715 263 en over 1904 van f 734 033, wegens porten van
dienstbrieven, verstrekkingen van postpaarden aan dienstreizigers
en verzonden binnenlandsche regeeringstelegrammen.

wezen) bedroeg', bleef in 1905 onveranderd. Door de oprichting
van hulppostkantoren te Tjireungas en Tjibatoe (Preanger
Regentschappen), ïjiledoek (Cheribon), Wates (Djokjakarta),

Vgl. hooldstuk E , kol. 103.

) Hiervan waren 2 kantoorchefs (der 2de klasse) geplaatst als sous-chef
by de post- en telegraalkantoren te Soerabaja en Weltevreden en 2 kantoorchefs (van dienzelfden rang) bü het hoofdbureau van den post- en telegraafdienst. Ten einde (instede van een commies lste klasse tjjdeljjk) de tweede
kantoorchef der 2de klasse b(j het hoofdbureau te kunnen plaatsen, werd in
zijne plaats een commies der lste klasse tot chel van een kantoor (3de klasse)

aangesteld, zoodat het aantal kantoorchefs met één vermeerderd en het aantal
commiezen met één verminderd werd. Onder de 250 commiezen behoorden 1
commies, boven de formatie, gedetacheerd b(j de postspaarbank, en 2 commiezen, uit Nederland uitgezonden en bestemd voor 1006, zoomede 15
vrouwelijke commiezen der 3de klasse.
') Hieronder 33 vrouwelijke klerken.
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Kaliharoc (Besoeki), Tomohon, Poso en Donggala (Menado),
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In de wyze, waarop het brievenvervoer in en tusschen ver-

Pare Pare, Watainjpoiie, Pampanoea en Palnpo (Oelebea en i schillende gewesten geschiedt, kwamen eenige veranderingen.

onderhoorigheden), Pi roe, Saparoea, Wahaai en loeal (Amboina), ; De afstand, waarover voor dit doel van spoor- en tramwegen
en tengevolge van de opheffing der hulppostkantoren te Kema gebruik wordt gemaakt, klom van 3897 K.M. op uit. 1904 tot
(Menado), Balapoelang (Pekaloiigan)en Maugoeiiredja(Preanger 3928 K.M. op uit. 1905.
Regentschappen), werd het aantal «Ier hulppostkantoren van 120
I'onlterkrrr mr» trrierlmul rn trrrilidr Inndrn. I n v e r b a n d m e t
op uit. 1904 gebracht op 138 op uit. 1905. Van deze 134 hulppostkantoren waren er 37 (tegen 33 op uit. 1004) tevens spoorweg- ; de hiervóór vermelde, by Ind. St. 1906 n°. 139 tot stand getelegraaf kantoren en 24 (tegen 25 op uit. 1904) tevens telephoon- komen, wijziging en aanvulling van het reglement voor den
of hulptelegraafkantoren. Bovendien telde men 1242 postin- postdienst in Nederlandsch-Indië, is, met ingang van 1 April
richtiugen van eenvoudigen aard, zijnde 219 bestelhuizen van den 19u6, de gelegenheid opengesteld om aangeteekende stukken
ainbulanten of spoorwegpostdienst (2 minder dan op uit. 1904) en met verrekening te verzenden en te ontvangen in het verkeer
1023 bestelhuizen van de — enkel op Java en Madoera bestaande met België, Duitschland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan,
— zoogenaamde districtspost (13 minder dan op uit. 1904). On- Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en
gerekend de bestelhuizen van de districtspost, bestonden derhalve Zwitserland.
in het geheel 489 gouvernements-kantoren voor den postdienst.
Door de Nederlandsch-Indische postadministratie werd met
Het veldpostkantoor ten behoeve van de militaire expeditie elk der Nederlandsche, Duitsche en Zwitsersche postadmininaar Zuid-Celebes, tot de oprichting waarvan machtiging was stratiën eene overeenkomst gesloten betreffende de verrekening,
verleend bij Gouv. Bt. 14 Juni 1905 n°. 1 (en in verband door middel van postwissels, van de verrekenbedragen, waarwaarmede de formatie van het personeel van den post- en mede de tusschen Nederlandsch-Indië ter eene en Nederland,
telegraafdienst tijdelyk met een commies was vermeerderd), werd, Duitschland en Zwitserland ter andere zijde gewisselde pakketten
ingevolge Gouv. Bt. 23 Dec. 1905 n°. 32, met ingang van zijn bezwaard. De overeenkomst met de Nederlandsche post30 December 1905, weder opgeheven.
administratie is op 1 April 1906 en de met de Duitsche en
Het reglement voor den postdienst in Nederlandsch-Indië Zwitsersche administratien gesloten overeenkomsten zyn op 1 Juli
(Ind. St. 1881 n°. 139), zoomede de algemeene bepalingen ter 1906 in werking getreden.
uitvoering daarvan (Ind.
St. 1891 n°. 254), werden respectievelijk
Bij Ind. St. 1905 n°. 301 is de datum van inwerkingtreding
bij Ind. St. 1906 ncS. 139 en 140 gewyzigd en aangevuld ten van K.B. 19 Nov. 1904 n°. 48 (Ind. St. 1905 n°. 134), houdende
behoeve van den op 1 April 1906 ingevoerden dienst der aan- nadere aanvulling van K. B. 21 April 1892 n°. 25 (Ind. St.
geteekende brieven met verrekening en der aangeteekende brieven n°. 137), betreffende de verzending van geld door middel van
met aangegeven geldswaarde en met verrekening. Voorts werden postwissels en de invordering van gelden op quitanties, enz.
de algemeene bepalingen bij Ind. St. 1905 n°. 469 in dier voege in het buitenlandsch postverkeer van Nederlandsch-Indië (zie
gewyzigd, dat het aantal soorten van frankeerzegels met één K. V. 1905, kol. 198), bepaald op 1 Juli 1905, terwijl bij
(van 1 gulden) vermeerderd is, terwyl zij nog wijzigingen dezelfde gelegenheid de bepalingen ter uitvoering van de regeling
ondergingen by Ind. St. 1905 n°. 551 ten aanzien van de uitreiking voor de verzending van geld in het buitenlandsch verkeer
aan belanghebbenden van aangeteekende stukken met en zonder (Ind. St. 1892 n°. 137) zyn gewyzigd ten behoeve van de invoeaangegeven geldswaarde, ook in het geval, dat, volgens de r i n g , op 1 Juli 1905, van een rechtstreekschen postwisselmeening der geadresseerden, die stukken zich niet in onge- dienst tusschen Nederlandsch-Indië ter eene en Groot-Britannië
schonden staat bevinden, en bij Ind. St. 1905 n°. 590 ter bepaling en Ierland ter andere zijde, en van een postwisseldienst met
dat, indien de voorzijde der briefkaarten daartoe op zichtbare de Britsche koloniën door tusschenkomst van de Britsche postwijze is ingericht, alleen de rechterhelft voor het adres bestemd , administratie.
is en de linkerhelft door den afzender voor mededeelingen mag
Bij Ind. St. 1905 n°. 410 zn'n, met intrekking van de bestaande,
worden gebezigd.
ter uitvoering van K. B. 21 April 1892 n°. 25 (Ind. St. n°. 137),
De algemeene bepalingen ter uitvoering van het reglement nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent postwissels en postvoor den pakketpostdienst binnen Nederlandsch-Indiè' (Ind. St. quitantiën in het buitenlandsch verkeer.
1892 n°. 269) zijn bij Ind. St. 1905 n°. 479 nader gewijzigd en
Het postpakketten vervoer van Indië, zoowel met Nederland
aangevuld ten aanzien van de bestelling der pakketten en van als met vreemde landen, tot deelneming waarvan op uit. 1905
de regelen in acht te nemen bij terugzending of nazending aan in het geheel 221 Indische kantoren (3 meer dan op uit. 1904)
een nader adres van pakketten, zoomede ter bepaling, dat, by waren aangewezen, nam toe. Het aantal der uit Indië naar
nazending binnen Nederlandsch-Indië van de voor officieren en Nederland en naar vreemde landen verzonden pakketten steeg
schepelingen van H. M. zeemacht en het personeel der gouver- respectievelijk van 9840 en 3081 op uit. 1904 tot 11104 en 4132
nementsmarine bestemde binnen-en buitenlandsche postpakketten, op uit. 1905, terwijl het aantal der in Indië ontvangen pakketten
de kosten van nazending voor rekening van den lande worden j van 39 125 en 15 291 op uit. 1904 vermeerderde tot 41 434 en
genomen.
15 701 op uit. 1905. Ook de bruto- en netto-opbrengsten stegen,
Hij besluit van den directeur der burgerlijke openbare werken en wel van f 51 153 en f 33 738 op uit. 1904 tot f 52144 en
van 13 Maart 1906 is, met wijziging van dat van 25 Jan. 1904, f 34 729 op uit. 1905. Ook de dienst betreffende de invordering
waarbij slechts een beperkt aantal post- en hulppostkantoren van gelden op quitantiën wees, zoowel wat het aantal quitantiën
tot de behandeling van binnen- en buitenlandsche postpakketten als de daarop ingevorderde bedragen betreft, vooruitgang aan.
met aangegeven waarde of met verrekening waren aangewezen, Het postwisselverkeer, zoowel wat het aantal der uit Indië verbepaald dat, met ingang van 1 Mei 1906, alle post- en hulp- zonden postwissels (54 956 op uit. 1905, tegen 57 331 op uit.
postkantoren, welke voor den dienst van gewone binnen- en I 1904) als de daarmede overgemaakte bedragen (f 1 929 516 op
buitenlandsche postpakketten zijn of worden opengesteld, aan de uit. 1905, tegen f 2 040 605 op uit. 1904) aangaat, ging achteruit.
behandeling van binnen- en buitenlandsche postpakketten met Daarentegen steeg het totaal der uit Nederland en andere
verrekening zullen deelnemen.
I landen naar Indië met postwissels overgemaakte bedragen van
Voor den incasseeriugsdienst in het biunenlandsch verkeer f 314 145 op uit. 1904 tot f 352 536 op uit. 1905.
zijn uitsluitend de postkantoren (137) aangewezen; voor de be- j
De rekening wegens het overbrengen van de brievenmalen
handeling van aangeteekende stukken en het afgeven en uit- j in den door de Maatschappijen .Nederland" en ,Rotterdamsche
betalen van binnenlandsche postwissels tevens al de hulppost" Lloyd " contractueel te onderhouden geregelden maildienst (Ind.
kantoren (133): voor den binnenlandschen pakketpostdienst i St, "1893 n°. 133, juncto Ind. St. 1903 n°. 343) liep, wat 1905
bestond, behalve bij 135 kantoren en 128 hulppostkantoren, op j betreft, over 103 reizen, namelyk voor de Maatschappij „ Nedernog 228 andere plaatsen gelegenheid, namelyk bij de halten land" over 26 uit- en 26 thuisreizen en voor de „ Rotterdamsche
van staatsspoorwegen of van particuliere spoor- en tramwegen, Lloyd" over 25 uit- en 26 thuisreizen, waarvoor (tegen de gein het geheel dus op 491 plaatsen (11 meer dan op uit. 1904). waarborgde som van f 5600 per reis aan eerstgenoemde MaatDe cijfers omtrent de verschillende takken van den postdienst schappy — namelijk met inbegrip van de vergoeding voor het aanwezen, met uitzondering van die omtrent den postwisseldienst, doen van Sabang — en van f 4000 per reis aan de andere Maatover 1905 over het algemeen weder op toenemend verkeer. schappij) door de Maatschappij , Nederland " f 291 200 en door
Werden in 1904 229 90i stuks postwissels, tot een totaal bedrag de «Rotterdamsche Lloyd", na aftrek van wegens te late aanvan f 7 294 400, verzonden, in 1!'05 waren die cijfers respec- komst beloopen boete, f202 020 genoten is. Deze betalingen
tievelijk slechts 226911 en f 7 2Ü0 947.
kwamen voor de eene helft ten laste van Nederland en voor de
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andere helft ten laste van Indië. Over 1904 was aan die Maatschappijen respectievelijk f 291 200 en f 212 000 uitbetaald.
Voor het vervoer van postpakketten in 1905 met de stoomschepen der beide Maatschappijen, ingevolge afzonderlijke overeenkomsten te dier zake, is aan de „Nederland" betaald f 23310
en aan de „ Rotterdamsche Lloyd" f 18 440, tegen f 19 990 en
f 18 000 over 1904. Van de alzoo over 1904 en 1905 betaalde
bedragen, ad f 3 7 990 en f 41 750, kwam ten laste van de
Indische postadministratie achtereenvolgens f 6 435 en f 6 8 1 5 .
«iit<«ngsti-ii. Volgens voorloopige gegevens beliepen over 1905
de ontvangsten der brieven- en pakketpost (zonder daarbij de
paardenposterij te rekenen en ook zonder voor de dienstbrieven
eene fictieve opbrengst aan porto's in rekening te brengen)

$ 3.

f 1 723 626, tegen f 1 634 060 (volgens verbeterde opgaven) in
1904, hetgeen op eene vermeerdering wy'st van f 89566. Wegens
verkochte postwaarden en formulieren (opbrengst in 1905
f 1 5 8 2 542, tegen f 1 4 8 4 312 — verbeterd cijfer — in 1904)
vermeerderden de ontvangsten met f 98 230, terwijl wegens de
op postwissels geheven rechten (opbrengst in 1905 f'96 217, tegen
f 98 264 — verbeterd cijfer — in 1904), wegens ontvangen porten
voor ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en
verdere stukken (opbrengst in 1905 f 32 236, tegen f 33 072 —
verbeterd cijfer — in 1904) en wegens ontvangsten van verschillenden aard (opbrengst in 1905 f 12 631, tegen f 18 412 —
verbeterd cijfer — in 1904) het nadeelig verschil respectievelijk
f 2047, f 836 en f 5781 bedroeg.

PAARDENPOSTERIJ.

De kosten van de in een vijftal gewesten van Java ') van
landswege nog onderhouden wordende paardenposterij, ten dienste
van het vervoer van gouvernements-reizigers langs binnenwegen ,
bedroegen in 1905 voor gewoon onderhoud f 46 873 en wegens
voeding voor de paarden f 2 7 273, te zamen f74146, waartegenover aan ontvangsten stond een bedrag van f 58 910,
namelijk wanneer, behalve de opbrengst van 25 door particulieren
gebruikte bespanningen, ad f 423, ook die van 4097 aan dienstreizigers verstrekte bespanningen, berekend op f 58 487, als
ontvangsten worden medegeteld. Over 1904 beliepen, volgens
verbeterde opgaven, laatstbedoelde (fictieve) ontvangsten f 64 060
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en de werkelijke ontvangsten f 560, te zamen f 64 620, tegen
f 80 522 (verbeterd cijfer) aan kosten der paardenposterij. Onder
de genoemde bedragen van f 423 en f 560 is ook begrepen
hetgeen dienstreizigers betaalden voor het medenemen van particulieren.
De routes, welke door de gouvernementspaardenposterü, en
die, welke door ondernemers van particuliere paardenposternen
worden bediend, ingevolge de door het Gouvernement, met het
oog op het vervoer van dienstreizigers, met die ondernemers
gesloten aannemingscontracten, zijn vermeld in den Indischen
Regeeringsalmanak (zie dien van 1906, deel I, bijlagen LL en MM).

TELEGRAFEN EN TELEPBONEN.

Het aantal der telegraafkantoren van den post- en telegraafdienst, d. i. van de eigenlijke gouvernementstelegraaf, bedragende
op uit. 1904 131, bleef in 1905 onveranderd. Het aantal der
telegraafkantoren van den dienst der staatsspoorwegen, voor
zoover zij in verbinding staan met het net van de gouvernementstelegraaf, klom van 256 tot 258, door de openstelling voor
het algemeen verkeer van dergelijke kantoren te Masaran
(Soerakarta) en Kalisetail (Besoeki). Het aantal der voor het
publiek verkeer geopende gouvernementstelephoonkantoren daalde
van 34 tot 33, door de opheffing van het kantoor te Mangoenredja (Preanger Regentschappen).
Het aantal der particuliere spoorwegtelegraafkantoren onderging , evenmin als dat der particuliere telephoonkantoren,
eenige wijziging. In het geheel waren mitsdien op uit. 1905
56 particuliere spoorwegtelegraafkantoren en 30 particuliere telephoonkantoren voor het publiek verkeer geopend (waaronder
respectievelijk 9 en 3 op plaatsen, waar tevens een gouvernementstelegraafkantoor bestaat).
De lengte der gouvernements-landlijnen en draden, op uit.
1904 bedragen hebbende respectievelijk 8910,88 en 13524,91
K.M., bedroeg op uit. 1905 respectievelijk 8881,04 en 13858,60
K.M. De afneming van de lengte der lijnen met 29,84 K.M. is
toe te schrijven aan de opheffing van de telephoonverbinding
tusschen Tasikmalaja en Mangoenredja (19 K.M.) en de verlegging
van de Innen tusschen Gorontalo en Kwandang en tusschen
Siboga en Baros, waardoor de lengte met 21.34 K.M. verminderde,
zoomede aan de wijziging van de lyn tusschen Tjiandjoer en
Tjimahi ten behoeve van het nieuwe station te Padalarang, en
de verlegging van de telephoonlijn tusschen Kotabaroe en Bangkinang, tengevolge waarvan de lijnlengte met respectievelijk
0,75 en 9,75 K.M. vermeerderde. De toeneming van de ge-

zamenlijke lengte der draden met 333,69 K.M. is ontstaan door
het bijspannen van draden, ook in verband met de opening
van den spoorweg tusschen Poerwakarta en Padalarang, langs
de spoorwegen in West-Java (244,39 K.M.) en Midden-Java
(118,39 K.M.) en ter Sumatra's Westkust (1,50 K.M.). De totale
lengte der ondergrondslijnen en de totale draadlengte daarvan
stegen respectievelijk van 44,23 en 98,05 K.M. tot 44,60 en 98,79
K.M., en zulks door het uitleggen van 2 ondergrondslijnen ten
behoeve van de nieuwe kabelverbinding tusschen Balikpapan
en Makasser. Het aantal K.M. kabel, op uit. 19044595,75K.M.
bedragende , klom tot 5221,53 K.M. op uit. 1905 , als een gevolg
van het tot stand komen van de zooeven genoemde nieuwe
kabelverbindiug (625,78 K.M.). De lengte van het geheele
telegraafnet steeg van 13551 K.M. lijnen en 18219 K.M. draden
op uit. 1904 tot respectievelijk 14147,17 en 19178,92 K.M. op
uit. 1905.
In den loop van 1905 kwamen slechts op één der gouvernements-kabels in Nederlandsch-Indië storingen voor. De kabel
tusschen Belawan en Oelèë Lheuë werd namelijk , behalve gedurende het tijdvak
23 Januari—2 Februari 1905 (/ie K.V.
1905, kol. 200) J ) , nog van 14 tot 19 April, van 21 tot 29
Augustus en van 7 tot 11 November 1905 gestoord, welke
laatste drie storingen respectievelijk werden hersteld door de
kabelschepen Magnêt en Recorder van de „Eastern Extension
Australasia and China Telegraph Company", tegen den prijs
van f 9753, f 24 666 en f 21 481.
Op vier van de zes aan genoemde Maatschappij toebehoorende,
met Nederlandsch-Indië in verbinding staande kabels werd gedurende 1905 twaalf malen voor korteren of langeren duur (van
1 dag tot 48 dagen) storing in de gemeenschap ondervonden.
De kabelverbinding Yap— Shanghai der , Deutsch-Niederlandische Telegraphengesellschaft", waardoor (zie K. V. 1905,

') Namelijk in de residentiè'n Preanger Regentschappen, Cheribon, Semarang en Rembang, zoomede in de afdeeling Krawang der residentie Batavia.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

') De kosten van herstelling door het kalieUi hip Magnet bedroegen f 18833.
5.
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kol. 201) het kabelnet dier Maatschappij werd voltooid , werd gewyzigd ten aanzien van de talen, waarin de dagbladtelegrammen
op den lsten November 1905 voor het publiek verkeer open- tegen verlaagd tarief in het binnenlandsch verkeer mogen worden
gesteld. Voor kantoor, tevens woning van de telegraaf beambten, gesteld, terwijl het by' Ind. St. 1906 n°. 157 in dien zin is gewijzigd
werd b'\\ Gouv. Bt. 9 Nov. 1905 n°. 2 , met ingang van 1 Maart en aangevuld, dat daar, waar een locaaltelephoonnet bestaat,
tevoren , aan de genoemde Maatschappy voor onbepaalden tijd waarmede de overbrenging van telegrammen mogelyk blijkt,
in huur afgestaan het bovenhuis van het gouvernementsgebouw de telegrammen van en voor de geabonneerden, respectievelijk
ie Menado , dat voor den gouvernements-post- en telegraafdienst vóór hunne schriftelijke aanbieding en vóór de bestelling, per
gebezigd wordt. Over 1905 werd aan de Maatschappy aan subsidie telephoon ter verzending bij de kantoren aangeboden en per
betaald M. 254106,66 of f 150 557,39, waartegenover door de telephoon afgeleverd kunnen worden.
Maatschappy', wegens de aan den Staat toekomende 90 °/„ van
De ontvangsten van het binnenlandsch telegraafverkeer (ter
de ontvangsten uit de kabeltaksen, is terugbetaald frs. 186 302,50 zake van de betalende telegrammen , dus ongerekend de regeeof f 89 680,76, zoodat feitelijk slechts betaald is f 60 926,63. rings- en diensttelegrammen) beliepen in 1905 f564 346, tegen
De met de Fransche Regeering gesloten en by de wet van f543 668 (verbeterd cyfer) in 1904 en f483196 in 1903 ')•
Het aantal der betalende telegrammen in het binnenlandsch
30 Dec. 1904 (Ned. St. n°. 270, Ind. St. 1905 n°. 270) goedgtkeurde overeenkomst betreffende de tot stand te brengen kabel- verkeer was in 1905 grooter dan in 1904, namelijk 402 932,
verbinding tusschen Pontianak en Saigon (zie K. V. 1905, kol. 4) tegen 388 156 (verbeterd cyfer), en nam dus met 3.81 °' 0 t o e ,
is by eene nadere overeenkomst van 21 Febr. 1906 (zie Ned. tegen eene vermeerdering met 8.80 °/ 0 (verbeterd cijfer) van
St. n°. 227) in dien zin gewijzigd, dat de termijn, binnen welken 1903 op 1904. Ook het woordental nam toe , en wel met 261 028,
de verbinding tot stand moest zijn gebracht, verlengd werd tot tegen eene vermeerdering van 414 291 (verbeterd cijfer) woorden
of, in percenten uitgedrukt, eene vermeer31 December 1906. Inmiddels is de verbinding reeds in Juli van 1903 op 1904,
3
eene vermeerdering van 10.1 °/ 0 (ver1906 voltooid en den 9den September d. a. v. voor het verkeer dering van 5.78 /o i tegen
beterd cijfer) in 1904 : ). Het gemiddeld aantal woorden per
opengesteld.
By Gouv. Bt. 25 Juni 1905 n°. 32 is aan de „Gesellschaft telegram, dat over 1903 en 1904 respectievelijk 11.49 en 11.63
fiir drahtlose Telegraphie Telefunken" tot wederopzeggens ver- (verbeterd cijfer) bedroeg, was over 1905 11.85.
gunning verleend om binnen Nederlandsch-Indië twee proefDe in 1905 in het binnenlandsch verkeer gewisselde regeeringsstations voor draadlooze telegraphie op te richten. Deze stations telegrammen vertegenwoordigden, berekend als betalende telezyn sedert te Batavia en Cheribon gevestigd.
grammen, eene fictieve opbrengst van f 234 674, tegen f215 965
Met het leggen van den kabel tusschen Makasser en Balikpapan in 1904 en f 205 260 in 1903.
(zie K. V. 1905, kol. 201, werd den 15den November 1905 een
In het buitenlandsch verkeer bleef zoowel het aantal der voor
aanvang gemaakt. Ingevolge het contract, moest voor deze ver- Nederlandsch-Indië bestemde als dat der van daar verzonden
binding gerekend worden op een kabel van 358 zeemijlen lengte, telegrammen toenemen. Het aantal der transit-telegrammen, dat
te leveren door de „Norddeutsche Seekabelwerke Aktiengesell- in 1904 50 632 (verbeterd cyfer) bedroeg (tegen 58 815 in 1903),
schaft" te Nordenham en te leggen door het gouvernements- steeg in 1905 tot 56 366. Het gemiddeld aantal woorden per
kabelschip Telegraaf, met personeel van de Norddeutsche See- transit-telegram, dat over 1903 en 1904 respectievelijk 12.77 en
kabelwerke, tegen den prys van M. 907 000, inclusief 6.75 13 (verbeterd cyfer) bedroeg, was over 1905 12.4, terwijl di£
zeemijlen voorraadskabel. De lengte van den uitgelegden kabel voor de niet transit-telegrammen, over 1903 en 1904 respectievelijk
bedroeg echter slechts 337.29 zeemijlen. De nieuwe kabelverbin- 8.04 en 9.03 bedragende, in 1905 8.97 beliep. Het aandeel der
ding is den 22sten December 1905 voor het publiek verkeer Indische telegraafadministratie in de opbrengst van het buitenopengesteld.
landsch verkeer beliep over 1905 voor de transit-telegrammen
Bij Gouv. Bt, 28 Jan. 1905 n°. 34 (Bijbl. Ind. St. n°. 6153) is f 28 588 en voor de overige f 263 843, tegen respectievelijk
de bij Gouv. Bt. 26 Dec. 1894 n°. 35 (zie K. V. 1895, f 2 7 097 en f 246 894 in 1904.
blz. 182) aan de „Eastern Extension Australasia and China
Van de gelegenheid, die voor als dagbladcorrespondenten
Telegraph Company" gegeven beschikking over een draad over erkende personen, op byzondere voorwaarden (zie o. a. Ind. St.
Java voor den internationalen telegraafdienst, in verband met de 1890 n°. 131), bestaat, om in het verkeer met Nederland,
vermindering van het transitverkeer, in dier voege beperkt, dat Groot-Britannië, Singapore en Pinang, Frankryk, Hongkong,
die draad alleen op overeengekomen tijden en ten behoeve van Shanghai, Foochow, Amoy en Japan, tegen verminderd tarief,
het transitverkeer met Australië", ter beschikking van de Maat- telegrammen voor de dagbladpers te wisselen, is in 1905 gebruik
schappij zal zijn, die echter de voortdurende beschikking zal gemaakt voor 3894 naar en 234 uit Indië verzonden telegrammen
kunnen terugverlangen, wanneer het aan het Nederlandsch- (welke getallen over 1904 4315 en 110 bedroegen); deze teleIndisch Gouvernement toekomende aandeel in het transitverkeer grammen telden respectievelijk 217 414 en 3991 woorden (tegen
met Australië f 50 000 'sjaars bedraagt.
218 789 en 2475 woorden in 1904).
Het aantal woorden der tegen verlaagd tarief doorgezonden
Bij Gouv. Bt. 6 Nov. 1905 n°. 12 is bepaald, dat de aan de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij tot wederopzeggens dagbladtelegrammen, dat zyn die tusschen de Australische
verleende vergunning om despoorwegtelegraafderlijnSemarang— koloniën eenerzyds, Groot-Britannië en Frankryk anderzijds,
Vorstenlanden—Willem I voor het publiek verkeer open te stellen, over en weer gewisseld, bedroeg over 1905 212 524, tegen
reeds uitgebreid tot de telegraaf van den tramweg Goendih— 206 038 in 1904 en 203 402 in 1903.
Soerabaja met zijtak Soemari—Grisee, nader wordt uitgebreid
Ter verzending door tusschenkomst van de te Pinang en te
tot de telegraaf van den tramweg Djokjakarta—Willem I , met Singapore gevestigde kantoren der „Eastern Extension Australasia
zytak Setjang—Parakan.
and China Telegraph Company", werden in 1905 bij de kantoren
Bij Ind. St. 1906 n°. 16 zyn, met ingang van 1 Maart 1906, van den postdienst in de buitenbezittingen aangeboden 5 telede tarieven voor de overbrenging van telegrammen, vastgesteld grammen, d. i. 44 minder dan in 1904.
by art. 34 van het reglement voor den telegraafdienst in NederVan de gelegenheid om telegrammen van Sumatra naar
landsch-Indië (Ind. St. 1886 n°. 99), in dier voege gewyzigd, andere eilanden van Nederlandsch-Indië, of, omgekeerd, van
dat het aantal kringen van vijf tot twee is teruggebracht. Het
tarief bedraagt nu voor den eersten kring (rechtstreeksche afstand
') Onder die sommen was begrepen, ter zake van de (betalende) telegrammen,
van 75 K.M. of minder) 5 cent per woord, met een minimum van ontvangen van ot verzonden naar de gouvernementg-telephoonkantoren, voor
25 cent per telegram, en voor den tweeden kring 10 cent per zooveel betreft de ophrer.gst gerekend tot het aansluitingskantoor, in 1905
woord, met een minimum van 50 cent per telegram, welke kosten, f 10 982, in 1904 f 10 485 (verbeterd cijfer) en in 1903 f 6270.
:
) Zoowel het aantal als de opbrengst der binnenlandscbe telegrammen
behalve in het verkeer tusschen Java en Madoera, bij vervoer
over zee, nog worden verhoogd met een kabeltaks, welke, voor wilzen over 1905 — in tegenstelling met vorige jaren — op toeneming van
verkeer. Deze toen< ming zou echter uit den aard der zaak grooter geafstanden van ten hoogste 75 K.M., bedraagt 5 cent per woord, het
w n ,«t moeten ziin, zonder de aan de Intercommunale Telephnonmaatschappij
met een minimum van 25 cent per telegram, en voor grootere te
Batavia verleende vergunning om van hare telephoonverbindingen tusschen
afstanden 10 cent per woord, met een minimum van 50 cent Batavia, Clierition, Tegal, Pi kalongan, Semarang en Soerabaja gebruik te
per telegram. Tegelijkertijd zijn de bepalingen omtrent den maken voor het overbrengen van telephoonbenehten (in Indië „phonogrammen"
gouvernements-telephoondienst (Ind. St. 1884 n°. 52) gewijzigd genoemd). Tengevolge van de invoering van dezen dienst — in werking geten aanzien van het bedrag der, voor de overbrenging van dag- treden op 10 December 1901 — wordt toch een geringer aantal lange en
tel« grammen over de gouvernementg-telegraat langs de noordkust
bladtelegrammen. aan de telephoonbeambten toegekende be- dringende
van Java verzonden. De door genoemde Maatschappij aan den lande verlooningen. Voorts is gemeld reglement bij Ind. St. 1905 n°. 293 schuldigde cijns, die over 1904 f 68 963,24'bedroeg, beliep over 1906 f 62 718,30.
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een dier eilanden naar Sumatra over de buitenlandsche ver- zijn de aan de Preanger Telephoonmaatschappij tot wederopbinding via Pinang en Singapore te verzenden, tegen een zeggens verleende vergunning om van hare telephoonverbindingen
verlaagd tarief' van f 0.50 per woord, is in 1905 gebruik gemaakt tusschen Soekaboemi, Tjiandjoer en Bandoeng gebruik te maken
voor het overbrengen van telephoonberichten (phonogrannnen)
voor 108 telegrammen, of 37 minder dan in 1904.
In het locale verkeer tusschen Pinang en het noordelijk deel tusschen die plaatsen ouderling (zie K. V. 1905, kol. 203) en
van Sumatra, mede tegen f 0.50 per woord, zijn 5341 telegrammen aan de Telephoonmaatschappij der Vorstenlanden tot wederop(met 32 849 woorden) gewisseld, tegen 5 298 (met 33 774 woorden) zeggens verleende vergunning tot het aanleggen en exploiteeren
vaneene intercommunale telephoonverbinding tusschen Semarang,
in 1904.
Omtrent het betalend verkeer (anders dan voor eigen dienst) Soerakarta en Djokjakarta (zie K. V. 1905, kol. 202) ingetrokken
bij de 56 particuliere spoorwegtelegraafkantoren, kan slechts (Gouv. Bt. 28 Jan. 1906 n°. 21).
worden vermeld, dat bij de 14 kantoren der Deli-SpoorwegDe ondernemingen voor intercommunaal telephoonverkeer
maatschappy de betalende telegraafcorrespondentie in 1905 op- waren op uit. 1905, evenals op uit. 1904, 3 in getal, terwijl
bracht f 2125, tegen f 2310 in 1904.
het aantal plaatselyke netten 35 bleef bedragen, ongerekend
het (niet in geld cynsplichtige) telephoonnet van de DeliT e l e p h o o n o n d F n i e m l n K e n . A l s een e e r s t e s t a p Op d e n w e g , d i e Spoorwegmaatschappy'. De 3 ondernemingen voor intercommuer toe leiden moet de telephoriie in Nederlandsch-Indië, doch naal verkeer hadden in 1905 eene gezamenlijke bruto-ontvangst
in de eerste plaats op Java, in haar geheel, derhalve zoowel de voor gesprekken en, voor zoover de Intercommunale Telephoonlocale als de intercommunale, tot een tak van staatszorg te maatschappij te Batavia en de Buitenzorgsche Intercommunale
maken (vgl. K. V. 1903, kol. 228), is, onder dagteekening van Telephoonmaatschappij betreft, ook voor telephoonberichten,
van f 105 388 (tegen f 113 364 in 1904), doch, evenals over 1904
—BT . ./M,
met de Nederlandsch-Indische Telephoon- en 1903, was toen slechts door één cyns aan den lande te be7 Januari 1900
talen, tot een totaal bedrag van f 62 718, tegen f 68 963 over
maatschappü te Batavia eene overeenkomst gesloten tot over- 1904. Van de 35 ondernemingen voor communale verbindingen
dracht aan den lande van de aan haar toebehoorende, zich te was er op uit. 1905 één, welke geen betalende geabonneerden
Batavia, Weltevreden, Tandjoeng Prioek en in de afdeelingen had. De overige telden op uit. 1905 5058 geabonneerden, tegen
Meester-Cornelis, Tangerang, Semarang en Soerabaja bevindende 4793 op uit. 1904, terwijl de bruto-ont vangsten, die in 1904
telephoonverbindingen, gebouwen, toestellen en verder materieel. f 659 623 bedroegen, in 1905 klommen tot f 695 507. Als cyns
Die overeenkomst is goedgekeurd by de wet van 9 Juli 1906 aan den lande was in 1905 verschuldigd f 67 252, tegen f63 609
(Ned. St. n°. 184, Ind. St. n°. 395), waarbij tevens, door ver- in 1904, in beide jaren door 24 van de 35 ondernemingen.
hooging van de beide hoofdstukken der begrooting van uitga-sen Voor elke onderneming in het by'zonder worden de gebruikelijke
van Nederlandsch-Indië voor 1906, fondsen beschikbaar zyn gegevens aangetroffen in bijlage V.
gesteld, zoowel ten behoeve van de bewuste overneming, als
voor den aanleg van eene gouvernements-telephoonlijn langs den
T e l e p h o o n v r r b l n d l n g e n voor <i»en g e b r u i k . G e d u r e n d e h e t t y d v a k
spoorweg tusschen Batavia en Soerabaja en van Soerakarta naar
1 April 1905—uit. Maart 1906 zyn 4 vergunningen voor het
Semarang.
Gedurende het tijdvak 1 April 1905—uit. Maart 1906 is, tot i aanleggen van telephoonverbindingen voor eigen gebruik verwederopzeggens (vgl. K. V. 1904, kol. 238), een vergunning leend •'*) en is één dergelijke vergunning, op verzoek van den
verleend voor den aanleg en de exploitatie van telephoonver- | belanghebbende , ingetrokken. Wegens aan den Staat te betalen
bindingen, en wel aan de te Amsterdam gevestigde naamlooze jaarly'ksche vergoeding voor het gebruik van openbare wegen
vennootschap „Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaat- en van andere ter vrye beschikking van de Regeering staande
schappy", voor communale telephoonverbindingen te Balikpapan gronden, die ten behoeve van de geleidingen gebezigd worden,
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), met een centraalkantoor is over 1905 door 22 vergunninghouders een totaal bedrag van
f 2082 betaald, tegen f 1649 door 15 vergunninghouders in 1904.
aldaar (Gouv. Bt. 21 Dec. 1905 n°. 42).
Wegens het niet in uitvoering brengen van de vergunningen,

§ 5.

POSTSPAARBANK.

Biet tegoed der inleggers in de postspaarbank bedroeg op
uit. 1905 f 6 706430, tegen f6031963 op uit. 1904 (hierin
deelden inlanders en vreemde oosterlingen respectievelijk voor
10,58 en 1,42 en 8,95 en 1,33 °/0), terwijl het totaal aantal
inleggers, dat op uit. 1904 38434 beliep, op uit. 1905 geklommen
was tot 46 445, onder wie respectievelijk 7215 en 7197 militairen.
Onder het aantal inleggers op uit. 1905 waren begrepen 270
Europeanen, 1008 inlanders en 5 Chineezen, ten name van wie
inlagen waren gedaan op den voet van de bij Gouv. Bt. 20 Juni
1904 n°. 25 (Bijbl. Ind. St. n°. 6030) getroffen regeling (zie
K. V. 1905, kol. 203), zoomede 14 Europeesche en 4inlandsche
landsdienaren, die op den voet van Ind. St. 1905 n°. 273 (zie
K. V. 1905, kol. 127) de door hen verschuldigde reè'ele borgtochten geheel of gedeeltelijk in spaarbankboekjes der postspaarbank hadden'gesteld. Als inleggers van schoolspaarbarken, op
den voet van Gouv. Bt. 7 Mei 1905 n°. 36 (zie K. V. 1905,
kol. 157/158), waren op uit. 1905 ingeschreven 7483 kinderen
van Europeanen, 4430 van inlanders en 210 van vreemde oosterlingen (op uit. 1904 respectievelijk 6163, 1343 en 133), terwijl
bovendien op uit. 1905 in omloop waren 53 collectieve spaarbankboekjes van schoolhoofden (19 van Europeesche en 34 van
inlandsche scholen) ').
') Aanvankelijk hadden de schoolhoofden de opdracht om de door de
leerlingen bespaarde gelden op naam van de betrokkenen te doen inschrijven.

Het ten name van de postspaarbank in Nederlandsche staatsschuld belegd kapitaal bedroeg op uit. 1905 f3749300 (nominaal),
te boek staande voor eene waarde van f 3486 482, terwijl de
bank een nominaal bedrag van f2126 000 (te boek staande voor
f 2 094 083) aan effecten bezat en in Indië was uitgezet in beleeningen f605 935. In totaal werd aan rente gekweekt f'217 384
(3,36 "/0 van de uitgezette kapitalen), waaronder f 16 272
wegens rente over in 1905 in 's lands kas berust hebbende
gelden der bank.
De som der uitgekeerde en bijgeschreven rente beliep (f 10632
+ f 131 678 = ) f 142 040, zoodat een overschot is verkregen
van f 75 344, terwijl de bedrijfskosten der instelling bedroegen
f 51 943, waaronder f 35 498 wegens bezoldiging van den directeur
Deze regeling bleek evenwel zoo omslachtig, dat sedert is voorgeschreven,
dat de inlagen voor de sehooUpaarbanken hy de postspaarbank moeten worden
gevraagd op collectieve, aan het hoofd der school uit te reiken spaarbankboekjes. Alleen wanneer het tegoed van een leerling stijgt tot f 10 wordt
voor hem een boekje op eigen naam genomen, althans voor zooveel betreft
de scholen, welke niet op al te grooten afstand van het postkantoor gelegen
zUn (zie Bijbl. Ind. St. n". 6879).
') Hieronder de aan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot e x ploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië verleende vergunning
voor eene onderzeesche telephoonveriiinding tusschen het eiland Groot-Samboe en Singapore (zie ISijM. Ind. St. n°. 6425).
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in Int hem ondergeschikt personeel. Over 1904 was het overschot
i' «il 282 en bedroegen de bedrijfskosten f 45 024.
De traktementen van den directeur en den adjunct-directeur
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der postspaarbank zh'n nader geregeld by Gouv. Bt. 23 Jan.
1906 II°. 24 (Ind. St. n J . 70).

IV. GELEIDIÏGEÏI VOOR ELECTEISCHE VERLICHTIUG Elf VOOS, HET
OVERBBMGEÏT VAN KRACHT DOOR MIDDEL VAU
ELECTRICITEIT.
Bij Ord. van 12 Aug. 1905 (Ind. St. n". 428) zijn de bepalingen
omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel
van electriciteit (Ind. St. 1890 n°. 190) in dier voege gewijzigd,
dat, wanneer de geleidingen uitsluitend ten nutte van den
aanvrager moeten dienen, de vergunning verleend wordt door
den directeur der burgerlijke openbare werken, die zoodanige
vergunning ook zal mogen verleenen aan ingezetenen van
Nederlandsch-Indiè', die geen Nederlanders zijn.
Eene bü Gouv. Bt. 2ü Mei 1905 n°. 14 aan de suikeronderneming Wonolangan tot wederopzeggens verleende vergunning

tot den aanleg voor eigen gebruik van geleidingen voor electrische verlichting in de afdeeling Probolinggo (Pasoeroean) is
op den 15den Juli 1905 aanvaard en op den lsten Augustus
d. a. v. in exploitatie gebracht, zoodat het aantal der op uit.
Maart 1906 in exploitatie zijnde vergunningen 4 bedroeg, tegen
3 in 1904 (zie bijlage X). Andere vergunningen werden niet
verleend, zoodat op uit. Maart 1906 nog in werking te brengen
waren de in bijlage X, sub B, vermelde 18 reeds aanvaarde of nog
te aanvaarden vergunningen als bedoeld bij Ind. St. 1890 n°. 190,
juncto 1895 n°. 121 en 1897 n°. 69.
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M.

I. MMïClEï.
§ 1.
a.

BEGROOTING.

BEGBOOTINGSWETTEN.

BrKrootinK 19«4. Bij de wetten van 30 Dec. 1905 (Ned. St.
nos. 380 en 3 8 1 , Ind. St. 1906 nos. 132 en 133) z«n in de begrooting van uitgaven voor het dienstjaar 1904 — nader verhoogd
bij de in K. V. 1905, kol. 2 0 5 , vermelde wet — nog eenige
wijzigingen gebracht, waardoor liet eindcn'fer van het Iste hoofdstuk met f 327 500 en J a t van het 11de hoofdstuk nader met
f 14 920 verhoogd is. De begrooting wijst dientengevolge, tegeuover een eindcijfer aan middelen van f 154 985 096, aan uitgaven
een totaal van f 167 681 304 aan.
itcgrootiiig 1905. Ten aanzien van de begrooting van 1905
valt aan te t e e k e n e n , dat bij K. B. 13 Oct. 1905 n°. 31 (Ned.
St. n". 288, Ind. St. n°. 601) van het Iste op het I l d e hoofdstuk
der uitgaven is overgeschreven de som van f 16 000 voor aankoop en herstelling van meubilair voor de receptiezalen in het
paleis te Buitenzorg en het hotel t e ' W e l t e v r e d e n , en dat bij de
wet van 9 J u l i 1906 (Ned. St. n". 200), betreffende de vergoed i n g aan de Indische geldmiddelen van de helft der uitgaven ,
gedaan tot handhaving van de neutraliteit in Nederlandsch-Indië
gedurende den Russisch'Japanschen oorlog , het Iste hoofdstuk
der Middelen verhoogd is met f 184000.
nesrootinjc i » o 6 . De vier wetten van 30 Dec. 1905 (Ned. St.
nos. 369 t/m 372), houdende vaststelling van deze begrootiug,
en de wet van gelijke dagteekening (Ned. St. n° 373),houdende
verhooging van het I l d e hoofdstuk der begrooting van uitgaven
voor een bijdrage aan het weduwen- en weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, zijn in Indië afgekondigd
op den lOden J a n u a r i 1906 (Ind. St. nos. 8 t/m 12). De K. Bn.
3 J a n . 1906 nos. 3 2 , 33 en 3 4 , houdende splitsing in artikelen
van de beide hoofdstukken der begrooting van u i t g a v e n , zn'n
aldaar op denzelfden datum (Ind. St. nos. 13,14 en 15) openbaar
gemaakt. Sedert zijn beide hoofdstukken der begrooting van
uitgaven en het I l d e hoofdstuk der Middelen nog verhoogd b(j
de wetten van 9 J u l i 1906 (Ned. St. nos. 184 en 189, Ind. St. nos.395
en 396), ten behoeve van de overneming van de NederlandschIndische Telephoonmaatschappij van hare telephoonverbindingen,
gebouwen , toestellen , magazn'ns voorraden en verder materiaal
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en den aanleg van eene gouvernements telephoonlijn tusschen
B a t a v i a , Semarang en Soerabaja, z;oomede van de verbetering
der financieele positie van de gouverhements-veeartsen in Nederlandsch-Indië en eenige andere doeleinden. In verband niet een
en a n d e r , zijn de eindcijfers der vier hoofdstukken als v o l g t :
Middelen in Nederland (hoofdstuk Ider Middelen) f 19 300 063
Middelen in Indië (hoofdstuk II der Middelen) 132 712 713
f 152 012 77C
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I der Uitgaven)
t 29 898 179
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der Uitgaven) 131687 319
161585 498
Nadeelig verschil

f

9 572 722

Met betrekking tot de dekking van het begrootingstekort
bepaalt art. 2 van de w e t , houdende vaststelling van het Iste
hoofdstuk der middelen , dat daarin , voor zooveel noodig, wordt
voorzien door eene geldleening, krachtens eene nader vast te
stellen wet aan te gaan.
b.

BEGROOTINGSREKENINGEN.

Het slot der Indische rekeningen over 1900, 1901 (zie K. V.
19U4, kol. 242 en 1905, kol. 206) en 1902 is vastgesteld bü de
wetten van 6 J u n i 1905 (Ned. St, n°. 182, Ind. St. n°. 466),
9 J u l i 1906 (Ned. St. n°. 185 , Ind. St. n". 420) en 28 April 1906
(Ned. St. n°. 9 9 . Ind. St. n . 342). De algemeene r e k e n i n g over
i 9 0 3 , tot vaststelling van welker slot eerlang een wetsontwerp
zal worden aangeboden , wijst de volgende uitkomsten a a n :
Ontvangsten in Nederland
f 32 504 100,51
Ontvangsten in Indië
118 860 369,21»
f 151364 469,72»
Uitgaven in Nederland
f 32 752 063,67»
Uitgaven in Indië
134 359 035,38»
167 111 104,06
Nadeelig slot

15 746 634,33*

L A M D S K A S S E N I N INDIK E N K A S B E H E E R I N N E D E R L A N D .

De landskassen te M a r o s , B o n t h a i n , Sindjai en Saleier
{Celebes en onderhoorigheden), Singkel (Atjèh en onderhoorigheden) en Amoentai (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
zu'n, respectievelijk met 1 J a n u a r i , 1 Juli en 1 April 1906,
opgeheven (Ind. St. 1905 n°. 474 en 1906 n * . 175 en 252).
Bij Gouv. Bt. 13 J a n . 1906 n°. 7 (Ind. St. n°. 43) zijn de voor
's lands kas te Banda (Amboina) toegestane fondsen met 1 720
verminderd en de voor 's lands kas te Amboina uitgetrokken
gelden met een gelijk bedrag verhoogd.
Bij Gouv. Bt. 17 J a n . 1906 n°. 34 (Ind. St. n°. 51) is bij
's lands kas te Soerakarta een kassier in dienst gesteld.
I n verband niet de voorgenomen opheffing van de zelfstanH 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 . B i j l a g e n . 1906—1907.

dige afdeeling Tebing Tinggi der residentie P a l e m b a n g , is de
landskas ter hoofdplaats, met i n g a n g van 1 Maart 1906, i n g e trokken en vereenigd met die te Lahat (afd. Lemataug Oeloe en
I l i r , Kikim en de Pasoemah-landen) (Ind. St. 1906 n". 100).
H e t beheer van 's lands algemeene kas ter hoofdplaats Djambi
is geregeld bij Gouv. Bt. 14 J u n i 1906 n n . 44 (Ind. St. n°. 285).
Opgaven , aanwijzende den stand van de gezamenlijke landskassen op Java en Madoera en van die in de buitenbezittingen,
bij het einde van elke maand van 1905, zijn opgenomen in
bijlage I J .
Het aandeel van den lande in de r e n t e , in 1904 gekweekt
met de disconteering bij de landskassen van vendu-acceptatiën

5.

Ned.-Indië.
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voor gezamenlijke rekening van de postspaarbank en van het

Gouvernement, bedroeg f 5 537.
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Als gevolg van den gunstigen stand der Indische kassen in
de tweede helft van 1905, is in October en November, door
toMebenkomtt van de Javasche Bank, een bedrag van f 2';»
millioen naar Nederland geremitteerd.
De rekening met 's Ryks schatkist wees de navolgende uadeelige
saldo's aan, en wel:

Het restant van liet by de Javasche Bank. tegen onderpand
van tin, opgenomen bedrag van f 5 millioen (zie K. V. 1905,
kol. 208) is in Augustus 1905 afbetaald.
In verband met het, met ingang van l April 1900, aan de
Javasche Bank verleende nieuwe octrooi (zie afd. I I , § 3), zijn
f 48952081 op uit. September 1905 f II 910 520 op uit. Maart
1906
nieuwe bepalingen vastgesteld nopens het opnemen van gelden
9 352 261 „ „
14 845 0*2 „ „
Octoler
„
April
tegen onderpand by de Bank, ter voorziening van de Indische
ka-isen van de noodige betaalmiddelen (zie Bijbl. Ind. St. n°. 0454),
6 202 220 ., „
12 671 5S4 „ „ Mei
November „
en is eene nieuwe regeling getroffen met het oog op de opdracht
December „
9 992 281 ,. „
16 680 56* ., „
Juni
aan de Bank van de kostelooze bewaring der algemeene lands8
75(091
„
„
Januari
1900
13
516
050
.,
„
Juli
kassen, en, eveneens kosteloos, van de functiën van gouvernementekaasier, zoo te Batavia als op alle plaatsen, waar zy agent0 370*05 „ ,,
Februari
,,
Augustus
11059 560 „ „
schappen heeft of vestigt (Gouv. Bt. 17 Maart 1900 n°. 30).
Voorts is de directeur van financiën bij Gouv. Bt. 22 Maart
By' de wet van 30 Dec. 1905 (Ned. St. n°. 388) is de Minister
1906 n°. 44 (Bybl. Ind. St. n°. 0451) gemachtigd om met de van Financiën bevoegd verklaard tot de overschrijding van de.
Bank eene nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de overmaking aan het slot van art. 26 der Indische comptabiliteitswet gestelde
van gelden ten behoeve van den lande tus.schen Nederland en grens met f 24 millioen.
Nederlandsch-Indië.

§ 3.

VERKOOP V A M P R O D U C T E N .

VHIIHÜOII. De in 1905 hier te lande, doortusschenkomstder
Nederlandsche Handelmaatschappij, voor gouvernementsrekening
geveilde producten, bestonden uit 99 596 pikol Java- en 403 pikol
Menado-koffie, 166 692 pikol Bauka-tin en 346 000 K.G. kinabast, zoomede uit 40 951 K.G. tin, verkregen door raffineering
van uit Banka ontvangen tinslakken. De totale bruto-opbrengst,
ad f 21 583 099, liet, na aftrekking van de kosten van aflading
in Indië, vervoer over zee en verkoop (dus ongerekend de in Indië
gedane uitgaven, waaromtrent opgaven per oogstjaar worden
aangetroffen in de bij hoofdst. ö behoorende tabellen), ten
bedrage van f 1 108 679, een netto-provenu van f 20 475 020 over.
Voor gespecificeerde opgaven omtrent een en ander zie bijlage Z.

Bevrachtingen. Het vervoer van gouvernementsproducten uit
Nederlandsch-Indië herwaarts had ook in 1905 plaats met stoomschepen van de „Stoonivaartmaatschappij Nederland" en de

§ 4.

„Rotterdamsche Lloyd". Het aantal beladingen bedroeg in stoomschepen, welke in den contractueelen maildienst vertrokken,
43 en in zoogenaamde extra-booten 22. Op deze 65 reizen werden
voor gouvernementsrekening herwaarts verscheept 18 696 pikol
koffie, 148 773 pikol tin ven 9473 pikol kinabast. Omtrent de
betaalde vrachten zie bylage AA.
ABHiirantiën. Van de in 1905 door de Nederlandsche Handelmaatschappy geldelijk verantwoorde producten, die, berekend
naar de prijzen op de tijdstippen van verscheping, eene waarde
vertegenwoordigden van f 21 131 725, was tegen zeegevaar verzekerd geweest eene waarde van f 126 208, waarvoor wegens
premie betaald was f 632. Door het Gouvernement werd op de
eigen risico eene schade geleden van f 573, verdeeld over 2
ladingen.

ANDERE B R O N N E N V A N INKOMST.

A. VERPACHTE MIDDELEN.
OPIÜMPACHT (in de buitenbezittingen).

Aangezien , behalve ter Sumatra's Westkust en in de residentie Benkoelen (zie K.V. 1905, kol. 209), — met ingang
van 1 April 1906 — ook in de residentie Palembang het pachtstelsel door de opiumregie vervangen is ') (zie Ind. St. 1900
n°. 89) en de pachtterniijnen in de residentie Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo eerst op uit. Maart 1907 en uit. Maart 1908
eindigen (vgl. bijl. BB , sub I van K. V. 1905), behoefde voor geen
van de vier gewesten der buitenbezittingen , waar in 1905 hetzelfde pachtreglement werkte, dat eertijds op Java van kracht
was , eene nieuwe verpachting plaats te hebben.
De verstrekte hoeveelheid opium in de vier gewesten bedroeg
4023 kati; de toegestane maxima beliepen gezamenlijk 10650 kati.
Het aantal aanhalingen bedroeg 24.
') De Ord. van 6 Febr. 1904 (Ind. St. n°. 122), houdende maatregelen ten
aanzien van de opiumpaeht, in verband met de afscheiding van de onderafdeeling Redjang en Lebong en van eenige Sindang-niarga's van de residentie Palembang en de inlijving van dia i-treken bjj de residentie Benkoelen
(Ind. St. 1904 n". 118), onderging eene wijziging b|j Ord. van 15 Juli 1905
(Ind. St. n». 386).

Elders in de buitenbezittingen , voor zooveel aldaar vanwege
het Gouvernement het recht tot den verkoop van opium wordt
verpacht, zyn de pachters niet aan maxima gebonden en hebben
zij het opium zelf aan te schaffen buiten bemoeienis van den
lande, uitgezonderd — wat dit laatste betreft — in Menado ,
alwaar zij zich uitsluitend van opium uit 's lands voorraad hebben
te voorzien.
Nieuwe pachtcontracten zijn gesloten voor de afdeeling Boeleleng (Bali en Lombok), het eiland Bima (Oelebes en onderhoorigheden) en de onderafdeelingen Tolitoli en Paloe-baai (Menado)
voor het tijdvak 1 April 1900 t/m uit. Maart 1907, en voor
Billiton, Amboina met Kajeli en Djikoemerasa, de Bandaeilanden en de onderafdeelingen Waroe en Ceramlaoet en
Goram (Amboina) voor het tijdvak 1 April 1900 t/m uit. Maart
1909, tegen respectievelijk f 78000, f 3960, f 1200, f 168012,
f 21 660, f 21 060 en f 10 212 'sjaars (f 72 000, f 960, f 1200,
f 180 012, f 24 000, f 14 400 en f 3300 in de voorafgegane
pachtterniijnen). De achteruitgang van de pachtsom voor Billiton moet worden toegeschreven aan de weinige concurrentie
bij de verpachting, terwijl de daling van den pachtschat voor het
perceel Amboina, Kajeli en Djikoemerasa is te wijten aan de
omstandigheid, dat de pachter voortaan voor zijn opium in voerrecht moet betalen (vgl. K. V. 1905, kol. 209).
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De over 1005 ter zake van de opiutnpacht in de buitenbezittingen verschuldigde bedragen, namelijk f 4340 408
uan pachtschat en f 161 907 wegens koopprijs van opium uit
's lands voorraad (op welke verstrekkingen de winst van den
lande bedroeg f 94465), werden naar behooren voldaan.
ANDEHE VERPACHTE MIDDELEN.

Javnen Mndonra. Van de zoogenaamde kleine middelen kwamen
voor eene nieuwe verpachting in aanmerking: de vogelnestklippen ') in de residentie Bantam, in de afdeeling Loemadjang
(Pasoeroean) en in de residentie Besoeki (uitgenomen Banjoewangi), de Chineesche dobbelspelen in de residentiën Batavia
en Soerabaja, eenige overvaarten in de residentiën Batavia,
Preanger Regentschappen en Kedoe , en de pandhuizen in de
residentiën Cheribon, Pekalongan, Semarang (met uitzondering
van die op de hoofdplaatsen Demak, Koedoes, Pati en Poerwadadi), Rembang, Soerabaja, Madoera (uitgenomen die te
Andoelang, Amboenten, Prindoean en Lenteng), Pasoeroean
(met uitzondering van die te Pasoeroean en Probolinggo), Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta, Soerakarta, Madioen en Kediri
(met uitzondering van het pandhuis te Kertosono).
De verpachting van de pandhuizen in de afdeelingen Tjilatjap,
Poerbolinggo, Poerwokerto (Banjoemas), Temanggoeng, Keboeinen (Kedoe), Ngawi, Ponorogo en Patjitan (Madioen)vooreen
angeren termijn dan één jaar, geschiedde onder het voorbehoud
dat, bijaldien mocht worden besloten om de exploitatie in die
streken in eigen beheer te nemen, het contract vóór den afloop
van den pachttermijn zal eindigen (Ind. St. 1902 n°. 399). De
pacht van het recht tot het houden van pandhuizen te Pasoeroean , Probolinggo (Pasoeroean), Bondowoso, Sitoebondo, Djember, Besoeki, Asembogoes en Banjoewangi (Besoeki) en Kertosono
(Kediri) is ondershands afgestaan, in verband met het voornemen
om de exploitatie van die pandhuizen in eigen beheer te nemen
(Ind. St. 1905 n°. 613 en 1906 n°. 87).
De lagere opbrengst van de pacht der pandhuizen (f 1 194 480
in 1906, tegen f 1 221 067 in 1905) is een gevolg van de omstandigheid, dat deze inrichtingen meer en meer in eigen beheer
worden genomen.
Voor alle kleine middelen gezamenlijk beliep het totaal der
pachtsommen over 1906 f 1 5S0 389, tegen f 1612 651 (verbeterde opgaaf) in 1905.
De aanzuivering van de pachtsommen over 1905 geschiedde
over het algemeen naar behooren. Bij het einde van dat jaar
was door 13 pachters, ongerekend de boeten, gezamenlijk nog
verschuldigd f 11 563, welk bedrag in de eerste maanden van
1906 geheel is aangezuiverd. Op de vorderbare achterstanden
over vroegere pachtjaren, bij het einde van 1904 bedragende
f 87 424, is in 1905 aangezuiverd f 1774» (zie daaromtrent tabel
II van bylage CC).
Ook in 1905 zijn ten aanzien van de pandhuispacht hier en
daar overtredingen geconstateerd, waaronder 33 gevallen van
beweerde overschrijding door de pachters van het rentetarief.
Van de daarin betrokken 36 beklaagden zijn er 19 gestraft en
de overige vrijgesproken. Wegens het clandestien uitleenen van
kleine sommen tegen pand is tegen 22 personen eane vervolging ingesteld, welke voor 5 hunner eindigde met vrijspraak of
ontslag van rechtsvervolging en voor de andere met veroordeeling tot tenarbeidstelling.
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plaats, namelijk voor een korteren of langeren termijn, waarbij
in de meeste gevallen tot gunning voor den langeren termijn
is overgegaan, omdat de aanbiedingen daarvoor voordeeliger
waren *). Op den regel van tweeledige verpachting ia uitzoudering gemaakt ten aanzien van de dobbelspelen in de residentiën
Benkoelen en Lampongsche Districten, de afdeelingen Tebing
Tinggi (Paleaibang), Ainoerang (Menado) en Boeleleng (Bali en
Lombok), op het eiland Ternate en ter hoofdplaats Koepang
(Timor en onderhoorigheden), met het oog op de invoering van
een licentiestelsel in die streken, de varkensslacht in het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden en het gedistilleerd in de
residentie Menado, op grond van de voorgenomen invoering van
rechtstreeksche heffing dier belastingen, zooiuede de overvaarten
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, te
Moeara Beliti (Palembang) en te Pangkadjene (Celebes en onderhoorigheden), grootendeels in verband met verschillende ten
aanzien van die verpachtingen noodig geachte wijzigingen.
Voor alle kleine middelen gezamenlijk bedraagt het eindcijfer
aan pachtsom over 1906 f 2 005 570, tegen f 1 998 595 (verbeterde
opgaaf) over 1905.
Van het over 1905 aan pachtsommen verschuldigde bleef op
uit. van dat jaar nog in te vorderen 1 11 922 (ongerekend de
boeten), welk bedrag op uit. Januari 1906 geheel was aangezuiverd. In mindering van achterstanden over vorige pachtjaren
is in 1905 geïnd f 1486 en bleef nog te vorderen f 234477
(vgl. bijlage CC, tabel II).
Overtreding van de bepalingen betreffende de pandhuizen
kwam ook thans weder in hoofdzaak voor ter Oostkust van
Sumatra, waar eenige personen, wegens het clandestien uitleenen
van kleine sommen tegen pand, veroordeeld werden.
De rente-maxima voor de pandhuispacht in dat gedeelte van
de residentie Djambi, waar die pacht werkt, zoomede df termijnen,
binnen welke de aflossing der pandgoedereu moet geschieden,
zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 20 Juni 1906 n . 42 (Ind. St. n°. 290).
In die gewesten buiten Java en Madoera, waar het houden
van pandhuizen niet aan pachters, maar aan licentie-houders^ is
toegestaan, zyn voor 1905 23 zoodanige vergunningen — die
alleen gelden voor de daarin genoemde plaats en steeds afloopen
bij het einde van het jaar van afgifte — aangevraagd. In de
afdeeling Lombok der residentie Bali en Lombok zijn in 1905
geen licentiën aangevraagd; voor de overige gewesten waren
de vergunningen verdeeld als volgt: Riouw 4 (27354 beleeningen,
waarop* 62553 is voorgeschoten),Menado 6 (24549 en f116 555),
Amboina 3 (10 629 en f 24 922), Ternate 3 (6259 en 1 24 047),
Zuid-Nieuw-Guinea 1 (1783 en f 5186), Timor 4 (22 867 en
f 60 235) en de afdeelingen Boeleleng en Djembrana (res. Bali
en Lombok) 2 (4792 en f 14 903).
De rentevoet, in 1905 bij de gelicentieerde pandhuizen gevolgd,
wordt opgegeven per maand
te hebben bedragen : in Riouw 5 a
10 % , in Menado 3 a 5 0L, in Amboina 3 a 5 °/0, in Ternate
3 a 4 % , in Zuid-Nieuw-Guinea 3 a 4 °/0, op Timor 4 % en
op Bali 6 °/0.

B. ONVERPACHTE MIDDELEN EN INKOMSTEN.

De opiunircttir, die in 1905 reeds werkte op geheel Java en
Madoera, zoomede in de afdeeling Lombok der residentie Bali
en Lombok, in de residentie Lampongsche Districten, in het
gouvernement Sumatra's Westkust (met uitzondering van de
onderafdeeling Singkel), in eenige gedeelten van de residentie
iiuHfnhezittingen. De pachtvoorwaarden voor de verhuur van Ternate en onderhoorigheden (het eiland Ternate en een deel
plaatsen op de vischbazaars te Makasser werden, in verband van het eiland Batjan) en in de residentie Benkoelen (vgl. K. V.
met de2 in uitzicht zijnde instelling van een locaal zelfbestuur 1905, kol. 211/212), is, met ingang van 1 April 1906, ook inaldaar ), aangevuld bij Ord. van 21 Sept. 1905 (Ind. St. n°. 484). gevoerd in de residentiën Banka en onderhoorigheden en
Met het oog op de geringe financieele resultaten van de pacht Palembang (Ind. St. n°'. 89 en 90). In het nieuwe gebied werd
van het uitsluitend recht tot den verkoop van saguweer ter de regie op ongeveer denzelfden voet ingericht als elders.
hoofdplaats Ternate, is die belasting bij Ord. van 9 Jan. 1906
In verband met de gewijzigde administratieve indeeling van
(Ind. St. n°. 37) afgeschaft, aangezien zoowel tegen eene andere de residentie Pekalongan, zijn bij Ord. van 20 Sept. 1905 (Ind. St.
regeling van de pacht als tegen eene rechtstreeksche heffing n°. 481) de voor opium verboden kringen in dat gewest eenigsvan de belasting practische bezwaren bestaan.
zins uitgebreid.
In die gedeelten der buitenbezittingen, waar de • pachtoverDe vergunning aan Chineezen en inlandsehe militairen om opium
eenkomsten met uit. Maart 1906 kwamen te verstrijken, vond te bezitten binnen de verboden kringen in Batavia, Bantam en de
de opveiling, evenals op Java en Madoera, in den regel tweeledig
') De bjj publicatie van 1 Oct. 1849 (Ind. St. n°. 52) vastgestelde en
sedert gewijzigde voorwaarden voor de pacht der vogelne9tklippen zjjn nader
gewijzigd bü Ord. vau 25 Oct. 1905 (Ind. St. n». 536).
*) Sedert geschied bü Ord. van 12 Maart 1906 (Ind. St, n\ 171).

*) In afwachting van de te dier zake te treffen voorzieningen, is de pacht
van het middel gedistilleerd in de onderafdeeling Singkel (Atjèh en onderb.)
onder de hand afgestaan aan den pachter van het gelijknamig middel in
Tapunoeli. Het middel dobbelspelen in die onderafdeeling, waarvoor geen
aanbiedingen gedaan werden, bleef onverpacht.
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Preanger Regentschappen is in zoover beperkt, dat, voor lOoreel
laatstgenoemd n v w aangaat, aan inlandsche militairen dat

bezit alleen is toegestaan te 'rjimahi, Bandoeng, Tjiandjoer en

208

niet uitgereikt. Wel is door den verkooper te Laboean Hadji
111 thail (in 1904 97'/i thail) verkocht aan lieden van buiten die
plaats, doch deze sloegen het in by hoeveelheden van minder
dan één thail.
In 1905 is op Lombok, in 100 aanhalingen, eene hoeveelheid
(herleid tot het gewicht in ruwen staat) van 239 thail opium
verbeurd verklaard (tegen 245 thail in 111 aanhalingen in 1904),
waaronder 164 thail regie-opium (by 88 van de 100 aanhalingen),
tegen 152 thail regie-opium (by 104 van de 111 aanhalingen)
in 1904.
Het aantal verkoopplaatsen in het gouvernement Sumatra's
Westkust, in de residentiën Ternate en onderhoorigheden,
Benkoelen, Bauka en onderhoorigheden en Palembang is respectievelijk vastgesteld op 29 s ) (waarvan 7 in Tapanoeli)', 2,8,
9 en 14 (Ind. St. 1906 n°. 90). die alle beheerd worden door
mantri's voor den verkoop. Te Muntok (Banka) en te Palembang
is een depot opgericht, onder beheer van een daartoe door den
betrokken resident, in overleg met den hoofdinspecteur der
opiumregie, aan te wijzen landsdienaar.
Op uit. 1905 bedroeg het aantal gelicentieerde verbruikplaatsen
(kitten) in de gewesten Sumatra's Westkust en Benkoelen
respectievelijk 14 (waaronder 3 uitsluitend voor vrouwen) en 1. Ter
Sumatra's Westkust, alwaar alleen te Baros ruw opium verkrygbaar is gesteld, werden voor het vervoer daarvan in grootere
hoeveelheden dan één thail, 3 licentiën afgegeven.
In 1905 is in laatstgemeld gewest, in 46 aanhalingen, eene
hoeveelheid (herleid tot het gewicht in ruwen staat) van 216
i thail opium verbeurd verklaard, waaronder ongeveer 6 thail
regie-opium (by 24 van de 46 aanhalingen). De belangrijkste
aanhaling betrof eene party (herleid tot het gewicht in ruwen
staat) van 152 thail opium te Emmahaven (Padang).
Ter versterking van de politie zijn aangesteld voor Banka en
onderhoorigheden 11 inlandsche mantri's en 24 gewapende
politiedienaren en voor Palembang 5 inlandsche mantri's, 4 gewapende politiedienaren en 8 politie-oppassers. Het personeel is,
! als gebruikelijk, een maand tevoren in dienst gesteld , ten einde
zich op de te wachten taak behoorlijk te kunnen voorbereiden.
Bovendien zijn den bestuurshoofden, waar noodig, globale kredieten verleend voor de betaling van inlandsch hulppersoneel
en voor het doen van uitgaven in het belang der bestrijding
van den sluikhandel. De debietprijzen zijn zooveel mogelijk in
overeenstemming gebracht met die, welke onder de pacht
werden betaald.
In Banka zijn, by wyze van uitzondering, ook opiumpillen
verkrijgbaar gesteld. De bepalingen omtrent de verpakking van
opium door de regie en omtrent den verkoop daarvan in het
gebied der opiumregie zyn, in verband hiermede, gewijzigd bij
Gouv. Bt. 6 Febr. 1906 n°. 27 (Ind. St. n°. 90).
In 1905 zyn door de fabriek der regie gevuld en ter verzending gereed gemaakt 85707 000 tubes tjandoe en 25 785000
gelengs tikee, te zamen bevattende 53021 kati bereid opium,
zoomede ruim 11000 tubes en 132000 gelengs, te zamen bevattende 948 kati ruw opium. Verwerkt zijn 81781 kati ruw opium
(63111 Bengaalsch en 18670 Levantsch) en 3578 kati djitjing
(overblijfselen van gerookt regie-opium), of aan ruwe grondstof
in het geheel 85359 kati Hieruit is verkregen 52325 kati
tjandoe of 61.3 % , zijnde 1.5 °/0 meer dan in 1904.
Behalve 1547 verklaringen betreffende 2019 partijen in het
regiegebied aangehaald opium, zijn door den directeur der fabriek
615 inlichtingen gegeven aangaande 3473 ter keuring gezonden
partijtjes djitjing, benevens 167 inlichtingen van anderen aard,
terwyl 8 onderzoekingen zijn verricht, die betrekking hadden
op opiumaanhalingen buiten het gebied der regie.
Het aantal werklieden bij de fabriek — byna uitsluitend
inlanders — wisselde af tusseken ± 590 en + 660.

Tasikinalaja (Ind. St. 1905 a<». 508 en 589).
Bij Gouv. Bt. 28 Sept. 1905 n°. 30 (Ind. St. n°. 494) is eene
nieuwe formatie vastgesteld voor het inspecteerend personeel,
lOOmede voor het personeel op het bureau van den hoofdinspecteur
der opiumregie. Eene nieuwe formatie van het penonee] der
fabriek is opgenomen in Ind. St. 1905 n". 49:5 en 190(i n". 199, welk
laatste tevens eene wijziging bevat van het reglement op het
helieer en de organisatie van die inrichting.
Het aantal bij de regie gedetacheerde controleurs by het
binnenlaiidsch bestuur (zie K. V. 1905, kol. 212J werd in September 1905 tot 1 teruggebracht (Gonv. Bt. 27 Sept. 1905
n". 51). Daarentegen werd bij Gouv. Bt. 27 Mei 1906 n°. 4 opnieuw een controleur bij het binnenlandsch bestuur tijdelijk aan
den hoofdinspecteur der opiiunregie toegevoegd.
Op Java en Madoera — met inbegrip van de residentiën
Bantam en Preanger Regentschappen, waar slechts op enkele
plaatsen regie-opium verkrijgbaar is gesteld — is in 1905 in het
geheel gedebiteerd 763 003 thail bereid opium, tegen 735 225
in 1904, of 3.7"'0 meer, welke vermeerdering over het algemeen
aan dezelfde oorzaken is toe te schrijven als die vermeld in K. V.
1905, kol. 212. In Semarang, Kembang, Soerabaja, Madoera
en Soerakarta was het debiet lager dan in 1904, waartoe verschillende uiteenloopende omstandigheden medewerkten.
Voor opgaven per maand van de verkochte hoeveelheden, ook
wat betreft de verdeeling van het debiet naar de verschillende
verpakkingseenheden, en de geldelijke opbrengst zy verwezen
naar bijlage I)D en voor de vergelijking met vorige jaren naar
de bij die bijlage behoorende graphische overzichten.
Eene verdere poging tot nivelleering van de debietprijzen had
plaats in Semarang, Rembang, Soerabaja, Kedoe. Djokjakarta,
Soerakarta, Kediri en Madoera, in welke gewesten de prijzen
geheel of ten deele werden verhoogd.
Door de opheffing van het depot te Ngandjoek (res. Kediri),
is het aantal depots van 25 tot 24 gedaald '). Het aantal verkoopplaatsen, dat op uit. 1904 1025 beliep, verminderde met 21.
Op uit. 1905 bedroeg het aantal gelicentieerde verbruikplaatsen
(kitten) 735, tegen 750 (verbeterde opgaaf) op uit. 1904.
Vergunningen voor het koopen en vervoeren van regie-opium
tot een maximum van 5 thail, ten behoeve van de opiumverbruikers onder het werkvolk der ver van eene verkoopplaats
gevestigde erfpachts-ondernemingen, zijn er in 1905 51 verleend
(8 in Soerabaja, 23 in Pasoeroean, 5 in Besoeki en 15 in Kediri),
tegen 50 in 1904 (7 in Soerabaja, 26 in Pasoeroean, 6 in Besoeki
en 11 in Kediri).
Uit het sub i l van bijlage DD opgenomen overzicht omtrent
de geldeln'ke uitkomsten der regie op Java en Madoera over 1905
blijkt, dat de netto-opbrengst in dat jaar bedroeg f 11853 792,
d. i. f896 214 minder dan onder de werking der pacht, berekend naar het gemiddelde der aan de invoering van de regie
voorafgegane 3 jaren.
Het aantal aanhalingen in het regiegebied van Java en Madoera
bedroeg in 1905 1208 (waaronder 335 in de verboden kringen),
tot eene gezamenlijke hoeveelheid van ruim 5648
thail (het bereid
opium herleid tot het gewicht in ruwen staat) 2 ). Gedetailleerde
opgaven omtrent een en ander treft men aan in bijlage DD,
sub III. De belangrijkste aanhalingen betroffen 3 partijen (18,
14 en 19 kati) ruw opium in de residentie Batavia, 1 party van
32 kati in Cheribon, 1 van 60 kati in de residentie Rembang
en 5 partijen (46, 88, 11, 9 en 6 kati) in de residentie Soerabaja.
Op Lombok en in de residentie Lampongsche Districten bedroeg het debiet in 1905 respectievelijk 16 394 (in 1904 15 931)
en 3.334 thail (in 1904 3235), of respectievelijk 2.9 °/o en 3.1 ° 0
meer dan in 1904, meteene bruto-opbrengst van f 65 575 en
f 79 543, of respectievelijk 4.1 0 / o en 3 ° / 0 meer dan in 1904.
i n - n i iiitYorrri-fhirn. Met intrekking van het nog van kracht
Licentiën voor het vervoer van meer dan één thail regie-opium zijnde gedeelte der publicatie van 9 Sept. 1846 (Ind. St. n . 27),
tot een maximum van 5 thail, naar nederzettingen van vreemde- behalve voor zoover daarbij de haven van Makasscr voor den
lingen buiten Anipenan en Laboean Hadji, zijn ook in 1905 algemeenen handel is opengesteld, is bij Ord. van 27 Juni 1906
(Ind. St n°. 297) bepaald, dat in het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden, met ingang van 1 Augustus 1906— behalve
') Het aantal bjj den dienst der opiumregie definitief werkzaam «jjnde
Europeesche depóthoudi-rs is, voor zooveel Java en Madoera betreft, on Ind. wat betreft het artikel opium, waarvoor de datum van ingang
St. 1905 n". 542 nader vastgesteld op 4, wier bezoldiging bjj diezelfde ge- ; nader zal worden vastgesteld, — in- en uitvoerrechten worden
legenheid tevens geregeld is.
geheven volgeus de tarieven en bepalingen der wet van 17 Nov.
l) Voor de bemanning van de stoomtchepen tot bestrijding van den opiimi- | 1872 (Ind. St. 1873 n°. 35, zooals het sedert is gewyzigd en aansluikhandel ter zee is het in Ind. St. 1896 n'. 122 opgenomen scheepsvoedings- !
reglement van toepassing verklaard (Ind. St. 1905 n". 426).
') Sedert verminderd met 1.
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gevuld) eu volgens het in Ind. St. 1901 n°. 20, j u n c t o 1906
n°. 146, sub A, opgenomen tarief van uitvoerrechten voor boschiroducten. In verband hiermede zijn by Ord. van 3 J u l i 1906
Ind. St. n°. 313), aangevuld by' Ord. van 3 Aug. 1906 (Ind. St.
n°. 362), overgangsbepalingen vastgesteld met betrekking tot
het gedistilleerd, dat in het gewest aanwezig is op het tijdstip,
dat het by het tolgebied wordt ingelijfd, en is by Gouv. Btn.
27 J u n i en 21 Juli 1906 n». 28 en 12 (Ind. St. n<>\300en345)
de formatie van het personeel by den dienst der in- en uitvoerrechten uitgebreid.
De havens van Dobo en Toeal (Amboiua), zoomede die van
Kota Baroe en Stagen (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
— de beide laatstvermelden met het oog op de invoering van
rechtstreeksch bestuur in de Tanah Boemboe — zyn voor den
algemeenen handel geopend, en wel de drie eerstvermelden als
havens voor algemeenen invoer en algemeenen uitvoer en Stagen
als haven voor beperkten invoer en algemeenen uitvoer (Ind.
St. 1905 n 09 . 374 en 587). De haven van Teloek Betoeng (Lampongsche Districten), waar tot dusver slechts beperkte invoer mocht
plaats hebben, is by Ord. van 22 Maart 1906 (Ind. St. n°. 191)
voor algemeenen invoer en algemeenen uitvoer opengesteld. Met
aanvulling en wyziging van de bepalingen tot verzekering
van het toezicht op de scheepvaart in het gouvernement
Atjèh en onderhoorigheden (Ind. St. 1901 n°. 188), zyn de havens
van Singkel en Langsar voor den algemeenen handel opengesteld en die van Idi en Bajan voor dat doel gesloten (Ind. St.
1906 n°. 279).
By Ord. van 27 J u n i 1906 (Ind. St. n°. 301) zyn de tolkantoren
te Benkoelen, P a n g k a l a n Brandan (Oostkust van Sumatra) en
Makasser (Celebes en onderhoorigheden) in het bijzonder a a n gewezen voor den invoer van gedistilleerde dranken, van welke
gelegenheid gebruik is gemaakt om de in verschillende verordeningen verspreid voorkomende aanwijzingen van dergelyke
kantoren in één ordonnantie samen te vatten.
De kantoren der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Telakai,
Bagatan en Seboekoet (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
zyn als zelfstandige kantoren opgeheven, terwyl hulpkantoren
van die belastingen zyn gevestigd op de eerstgenoemde twee
plaatsen, zoomede te Stagen op Poeloe Laoet, L a n d i n g aan de
Apar-baai, Noenoekan, T a r a k a n en Kwala Mampawa (Westerafdeeling van Borneo) (Ind. St. 1905 n°. 597 en 1906 n°*. 176
en 240). Het hulpkantoor der in- en uitvoerrechten en accijnzen
te Soengei Baoeng (Lampongsche Districten) is naar Soengei
Sidang verplaatst (Ind. St. 1906 n°. 278).
De by Ind. St. 1905 n°. 235, vastgestelde staat van de kantoren,
die niet door een ontvanger der in- en uitvoerrechten en accijnzen
worden beheerd ')• i s gewijzigd en aangevuld bij Gouv. B t n .
31 Aug., 27 Sept., 31 Oct. 1905 n ° \ 31, 53, 34 en 16 Febr. 1906
n°. 36 (Ind. St. 1905 n° s . 462, 492, 545 en 1906 n°. 113).
By Ord. van 24 J a n . 1906 (Ind. St. n°. 751) is het uitvoerrecht
van de niet voor de inlandsche markt bereide tabak ter Oostkust
van Sumatra gedeeltelijk verhoogd.
De formatie van het personeel by den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen onderging, behalve bij de reeds vermelde
Gouv. Btn. in Ind. St. 1906 n n s . 300 en 345, wijzigingen by
Gouv. Btn. 31 Aug. en 31 Oct. 1905 n°*. 31 en 34 (Ind. St. 1905
n»«. 462 en 545).
Van d e , in verband met de politieke verwikkelingen in die
streken, getroffen tydelyke beperkende bepalingen op den inen uitvoer in het Kwantan-gebied en eenige zelfbesturende
landschappen in Zuid-Celebes en op Bali is reeds melding gem a a k t in hoofdstuk C, § § 4 , 14 en 20.
Terwyl in 1904 de ontvangsten, in het gouvernementstolgebied
aan in- en uitvoerrecht gezamenlijk hadden bedragen f 11 823 765,
is in 1905 f 12 778855 ontvangen, waarvan ~op J a v a en Madoera
f 8 374 484 (f 730 999 aan invoerrecht meer en f 68 405 aan
uitvoerrecht minder dan in 1904) en in de buitenbezittingen
f 4 404 371 (f 292496 meer dan in 1904).
De t e r u g g a n g op J a v a en Madoera moet voornamelijk worden
toegeschreven aan den kleineren oogst van J a v a - t a b a k , welk
artikel f 59427 minder o p b r a c h t , terwyl de hoogere ontvangsten
in de buitenbezittingen hoofdzakelijk een gevolg zijn van de
o p e n i n g van nieuwe kantoren (zie K. V. 1905, kol. 214).

f

') De bevoegdheid tot aanwijzing van de kantoren der in- en uitvoerrechten
en accijnzen, welke door andere ambtenaren dan ontvanger» dier middelen
worden beheerd, is b(j Gouv. Bt. 29 Maart 1906 n°. 31 (Ind. St. n». 203) aan
den directeur van financiën overgedragen.
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. 1906—1907.
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Na bytelling van nagevorderd recht en na aftrek van t e r u g betalingen, beliep het totaal van het in 1904 en 1905 ontvangene
aan invoerrecht, uitvoerrecht en pakhnishuur de onderstaande
sommen:
1904.
1905.
Invoerrecht
f 10 34» 839
f 11209 011
Uitvoerrecht
1477 920
I 569 844
Fakhuiahuur
36 797
42 307
f 11 860 562

f 12 821 162

Voor elk kantoor van ontvangst in het bijzonder zyn de cijfers
over 1905 vermeld in tabel I van bijlage E E , terwyl uit een
ander overzicht van dezelfde tabel blykt hoeveel de voornaamste
der by invoer of uitvoer belaste artikelen, zoowel in genoemd
jaar als in 1904, aan recht opbrachten.
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten hadden
in 1905 113 bekeuringen plaats (alle by onderhandsche schikking beëindigd), tegen 122 in 1904.
Acrijnze». Bij Ordn. van 27 J u n i 1906 (Ind. St. n°». 298 en 299)
zyn regelingen getroffen nopens de heffing van accyns op
petroleum en lucifers in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden.
De b e d r a g e n , welke de in een grooter of kleiner gedeelte van
het gouvernementstolgebied geheven accijnzen in de jaren 1904
en 1905 in 's lands kas deden vloeien, blijken uit de onderstaande
opgaaf (voor 1905 zy bovendien verwezen naar tabel I van
bylage E E ) .
Accijns
„
„
„

op inlandsch gedistilleerd
, tabak
„ petroleum
„ lucifers

f
.

1904.
170111
68 742
4 358 334
1 770 834

f 6 358 021

f

1905.
174 070
73 533
4 542 081
1 859 455

f 6 649 089

Wegens overtreding van de accynsbepalingen betreffende het
inlandsch gedistilleerd, de petroleum en de lucifers werden in
1905 95 bekeuringen g e d a a n , tegen 144 in 1904.
iiavrn- en ankeragegeiden, zoomede, wat betreft de haven Tan»
djoeng Prioek (Batavia) , loods- en kaalgelden en vergoeding voor
het gebruik van de elertriitche verlichting in de gouvernements-opslag»
lokalen en, w a t aangaat de Emmahaven ( P a d a n g ) , I».»IH. en
ateigergeiden. De ontvangsten wegens deze middelen over 1905,
vergeleken met hetgeen in 1904 werd g e ï n d , blyken uit de volgende opgaaf:
1904.
1905.
Haven- en ankerage- j J a v a e n Madoera
f 320 788
f 346 382
gelden.
\ Buitenbezittingen
135 779
142 660
Loods- en kaaigelden te Tandjoeng Prioek . . . .
133792
140221
Loods- en steigergelden te Emmahaven
45 087
46 799
Vergoeding voor bet gebruik van de electriiche ver- **
lichting in de opslaglokalen te Tandjoeng Prioek .
981
1 213
Hoeveel onder de voormelde sommen over 1905 en 1904 alleen
aan loodsgelden begrepen is, blykt uit het overzicht in hoofdstuk E , kol. 106.
Personeel* belasting. Bij Gouv. Bt. 11 A u g . 1905 n ° . 22 (Ind.
St. n°. 424) is een nieuwe lijst vastgesteld van landsdienaren,
die voor de verrichting van hun dienstwerk rijwiel moeten
houden en dus vrijstelling genieten van belasting voor een ry wiel
en is tevens eene wyziging gebracht in de modellen voor de
biljetten tot het doen van aangifte voor de personeele belasting.
De in Ind. St. 1904 n°. 82 opgenomen regeling tot heffing
van de personeele belasting voor vreemde oosterlingen is, m e t
betrekking tot den aanslag in die belasting, gewijzigd bij Ord.
van 3 Sept. 1905 (Ind. St. n°. 468).
De bij Ind. St. 1904 n°. 83 vastgestelde lijst van hoofden der
vreemde oosterlingen, die voor h u n dienstwerk rijtuig dienen te
houden en dus vrijstelling van belasting voor een rijtuig g e nieten, is aangevuld by Ind. St. 1905 n°. 544.
By Gouv. B t n . 10 Oct. 1905 n°. 60 (Ind. St. n°. 504) is de
limite der huurwaarde, waarover geen belasting naar den eersten,
Ned.-Indië.
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tweeden en vierden grondslag geheven wordt van de vreemde
oosterlingen in de residentie RiouW en onderhoorigheden (zie
K. V. 1905, kol. 215), nader gewijzigd, terwy'1 by Gouv. Btn.
19 Dec. 1905 n°. 32 (Ind. Bi n°. 609) en 20 Juni 1900 n". 42
(Ind. St. n". 290) eene soortgelijke limite — zoowel voor Europeanen als voor vreemde oosterlingen — is vastgesteld voor het
gouvernement Sumatra's Westkust en voor de residentiën Tapanoeli en Djambi.
Over 1905 zijn in het geheel aangeslagen 19 132 Europeanen
en 36 495 vreemde oosterlingen (respectievelijk 937 en 1768 meer
dan in 1904), wier aanslag, na aftrek van de toegestane verminderingen, bedroeg voor de eersten f 604 866 en voor de
anderen f405 981, tegen f600990 en f389 204 (volgens verbeterde opgaven) over 1904. Voor elk gewest in het bijzonder
blijken de uitkomsten der belasting over beide jaren uit bijlage
EE, sub II.
In 1905 kwam een 16-tal doleantiën in, tegen 20 in 1904.
Afzonderlijk voor Java en Madoera en voor de buitenbezittingen beliepen de aanslagen en bet geïnd bedrag als volgt:
1904.
1905.
(Verbeterdeopgaven.) (Voorloopigeopgaven.)
Java en Buitenbe- Java en BuitenbeMadoera. zittingen. Madoera. zittingen.
f 818 837 t 228 53* f 8 4 5 393 f 235 090

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen
Alzoo werkelijk te heffen.

53 665

15 939

. f 7 7 6 435 f 2 1 3 760 f 7 9 1 6 9 8

f 2 1 9 151

Bovendien verschuldigd aan schattingskosten, voor zoover zij den
aangeslagenen in rekening waren
te brengen

42 452

6 407

14 77*

719

6 698

597

Derhalve in het geheel door de aangeslagenen verschuldigd . . . . f 7 8 2 842 f 2 1 4 479 1798 396 f 2 1 9 748
Geind bedrag o) . . f 799 623 f 209 383 f 839 417 f 226 473
a) Onder het geïnde bedrag is hier, en bij de andere hierna te vermelden belastingen , niet alleen begrepen wat op den aanslag van hetzelfde jaar ontvangen,
maar ook wat van den achterstand over vorige jaren aangezuiverd is (wat de
personeele belasting betreft, ook hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten van
schatting), zoomede de boete wegens te late betaling, terwijl daarentegen,
ingevolge art. 20 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht hetgeen , tengevolge van verkeerden aanslag over het behandeld of over eenig vorig jaar,
dan wel uit anderen hoofde, aan belanghebbenden is terugbetaald.

Bij eene in Juni 1905 aan de hoofden van gewestelijk bestuur
in Nederlandsch-Indië gerichte gouvernements-circulaire (Bijbl.
Ind. St. n°. 6275) is het beginsel losgelaten, dat eene door een
belastingschuldige ingediende doleantie over te hoogen aanslag
in de personeele (of de patentbelasting) geen verhooging van
den aanslag ten gevolge mag hebben.
Patentrecht. De bepalingen regelende de heffing van het patentrecht (Ind. St. 1878 n". 350, zooals het sedert is gewijzigd en
aangevuld) zijn, ten einde de opbrengst te verhoogen en verder
met het oog op een gelijkmatiger verdeeling van den belastingdruk, nader herzien by Ord. van 21 Jan. 1906 (Ind. St. n'. 59).
Een nieuw model voor de biljetten tot het doen van aangiften
voor het patentrecht is vastgesteld by Gouv. Bt. 21 Jan. 1906
n°. 3 (Ind. St. n". 61).
Wegens aanslag van de patentplichtige bedrijven, enz. van
Europeanen en met hen gel ijkgestelden was in Indië over 1905
te heffen, na aftrek van toegestane verminderingen, f 1244 037,
tegen £ 1147 069 (volgens verbeterde opgaven) over 1904. Uit
het volgende overzicht blijkt hoeveel Java en Madoera en hoeveel
de buitenbezittingen in die bedragen deelden, en hoeveel in elk
der jaren aan patentrecht geïnd werd (voor opgaven nopens den
aanslag per gewest en nopens het cijfer der aangeslagenen zie
sub III van bijlage EE).
1904.
(Verbeterde opgaven.)
Java en
BuitenbeMadoera.
zittingen.
f310411
f 912 906

1905.
(Voorloopige opgaven.)
Java en
BuitenbeMadoera.
zittingen.
f 978 658
f 328 691

Af: wegens toegestane
verminderingen. . .

53 467

22 781

35 022

28 290

Alzoo werkelijk te heffen

f 859 439

f 287 630

f 943 636

f 300 401

Geïnd bedrag (zie noot e bij
bet voorgaand overzicht) f 878 388

f 282 598

f 951 318

f 297 738
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Over het met uit. April 1906 geëindigde Nederlandsche belastingjaar 1905/1906 kwam bovendien aan de Indische geldmiddelen ten goede een bedrag van f539 569 (tegen f415 507
over 1904/1905), en zulks als uitkeering, ingevolge de wet van
9 April 1897 (Ned. St. n°. 84, Ind. St. n". 150), uit hetgeen
hier te lande wegens belasting op bedryfs- en andere inkomsten
ontvangen wordt van de in Indië werkende , maar in Nederland
gevestigde maatschappijen of vereenigingen (uitgezonderd verzekeringsmaatschappyen).
Gedurende 1905 zijn in Indië, met betrekking tot den aanslag
in het patentrecht, 40 doleantiën ingediend, tegen 36 in 1904.
Verponding en daarmede overeenkomende hefflnicen. Met 1 J a n u a r i

1905 ving voor Java en Madoera en voor de buitenbezittingen
een nieuwe vyfjarige termyn aan voor den aanslag in de verponding , welke aanslag voor het eerst mede betrekking had op
de residentie Benkoelen (zie K. V. 1905, kol. 216). Voorloopige
opgaven nopens het aantal aangeslagenen en het bedrag van
den nieuwen aanslag, afzonderlijk voor Europeanen, Chineezen,
andere vreemde oosterlingen en inlanders, zyn opgenomen in
tabel IVa van bylage EE.
In het geheel was in 1905 op en buiten Java ') aan verponding te heffen f2 227 565, tegen f2 258750 (volgens verbeterde
opgaven) over 1904. Geïnd is, met inbegrip van het aangezuiverde over vorige jaren en van boeten, in 1904 f2 236414
(verbeterde opgaaf) en in 1905 f1206 567 '). Voor eene specificatie per gewest zie tabel IVft van bylage EE.
De regeling tot heffing van de verponding in NederlandschIndië (Ind. St. 1886 n°. 78) is by Ord. van 18 Dec. 1905 (Ind.
St. ii°. 601) aangevuld met bepalingen nopens de verjaring van
die belasting. Voorts is die regeling, voor zooveel betreft de
vrijstellingen van de belasting, met het oog op de instelling
van locale zelfbesturen, nog gewijzigd by Ord. van 19 Mei 1906
(Ind. St. n°. 253).
Ingevolge Ind. St. 1906 n°. 18 is, met ingang van 1 Januari
1906 , de verponding ingevoerd in de residentie Bali en Lombok.
De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding overeenkomende belasting ter zake van door niet-inlanders zonder
ingeschreven wettigen titel geoccupeerde erven, gelegen op het
domein Bloeboer (Batavia), beliep in 1905 f3333, tegen f4102
(volgens verbeterde opgaven) in 1904.
Wegena de belasting , waaraan de specerijperken op de Bandaeilanden zijn onderworpen, was in 1905 verschuldigd f26164,
tegen f19 889 in 1904.
nedrijr>*i>eiaNtinjc. Bij Ord. van 18 Jan. 1906 (Ind. St. n". 52)
is de vrijstelling van bedryfs- en hoofdelijke belasting voor huisbedienden opgeheven.
Ter betere verzekering van de heffing der belasting op het
bedrijf van de op ondernemingen van land- of mijnbouw, houtaankap en anderszins in de assistent-residentie Billiton werkzame
of gevestigde belastingschuldigen, is de ordonnantie tot regeling
van de bedryfsbelasting voor vreemde oosterlingen aldaar (Ind.
St. 1878 n°. 87) by Ord. van 24 April 1906 (Ind. St. n°. 231)
aangevuld.
By Ord. van 24 April 1906 (Ind. St. n°. 232) zijn niéuwe
bepalingen vastgesteld betreffende de wyze van voldoening der
bedryfsbelasting in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden.
In November 1905 is door den directeur van financiën aan
de hoofden van gewestelijk bestuur medegedeeld, dat over het
inkomen, verkregen door gelduitzetting op hypotheek, wanneer
daarvan een beroep wordt gemaakt, bedryfsbelasting moet
worden betaald (Bijbl. Ind. St. n°. 0387), terwijl in December
d. a. v. door dien departementschef is beslist, dat de inkomsten,
door inlanders en vreemde oosterlingen uit de verhuur van huizen verkregen , niet aan de bedryfsbelasting onderworpen zijn ,
voor zoover die inkomsten door eene grondbelasting getroffen
worden (zie Bijbl. Ind. St. n°. 6421).
Het onderstaand overzicht doet de in 1904 en 1905 geïnde
bedragen kennen.
') Behalve in de residentie Benkoelen, waar de aanslag, door allerlei omstandighedtn, op uit. 1905 nog niet was vastgesteld.
:
) Deze daling is toe te schrijven aan de opheffing van aanslagen tot aanzienljjke bedragen in! 1904 (vgl. tabel IV van'bylage E E van K. V. 1905,
noot 'ii en aan het feit, dat een groot aantal aanslagen voor het tijdvak
1905—1909 nog niet zijn vastgesteld.
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J a v a e u Mudoora. Buitenbezittingun.
Totaal.
f 2 416 003
f 1 089 805
f 3 506 468

Aanslag over 1905

Op dien aanslag werd in 1905 betaald

f 2 312 613

Aan achterstand over vorige jaren
en boeten werd bovendien betaald
Totaal in 1905 geïnd (zie noot a ,
kol. 211)
In

1904 is geind (volgens verbcterde opgaven)

f

737 386

f 3 049 999

78 772

360 834

429 606

f 2 391385

f 1 088 220

f 3 479 605

f 2 186 402

f 1023 505

f 3 200 007
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belasting op het slachten van varkens in het onder raehtstreeksch bestuur staande gebied der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bracht in de laatste 9 maanden van 1905
op f 2039 (de gemiddelde pachtsom over hetzelfde tijdvak in
1904 beliep f 360). In de Lampongsche Districten, Paleuibang,
Sumatra's Westkust en de Zuider- en Oosterafdeeljng van Borneo
zyn respectievelyk 9, 3, 2 en 3 overtredingen van de betrekkelyke bepalingen geconstateerd.
By Ord. van 14 Febr. 1906 (Ind. St, n'. 106) is de belasting
op het slachten van tamme varkens, met ingang van 1 April
1906, ingevoerd in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana der
residentie Bali en Lombok.

Voor nadere opgaven zie men bijlage E E , sub V.
r.imii,iii-.iM u-i. Ter verdere uitvoering van de by Ord. van
4 Dec. 1903 (Ind. St. n°. 402) getroffen regeling, is of zal de
gouvernementspandhuisdienst in den loop van 1906 definitief
worden ingevoerd: met 1 April in de afdeelingen Poerworedjo
en Wonosobo (Kedoe), het district Modjokerto (Soerabaja) —
waar de exploitatie van gouvernementswege reeds by' wyze van
proef plaats had —, in het nog niet voor de exploitatie opengestelde gedeelte van de atdeeling Stad en Voorsteden van Batavia en in de districten Demak , Poerwodadi en Pati en in het
onderdistrict Kota Koedoes (Semarang), met 1 October in het
onderdistrict Pasoeroean en het district Probolinggo (Pasoeroean)
en in de districten Bondowoso en Sitoebondo (Besoeki) en met 1
November in het district Kertosono (Kediri) (Ind. St. 190G n". 138).
Bij Ord. van 26 Sept. 1905 (Ind. St. n". 490) is een nieuw
reglement voor den pandhuisdienst vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 9 Jan. 1906 n°. 21 (Ind. St. n°. 38) zyn de
formatie en positie van het personeel by de gouvernementspandhuizen en op het bureau van den chef van den pandhuisdienst
geregeld. ').
Blijkens het door den inspecteur van den pandhuisdienst over
1905 uitgebracht verslag, is in dat jaar met de exploitatie eene
winst gemaakt van f 160 704, uit welk gunstig resultaat echter
geen gevolgtrekkingen voor volgende'jaren kunnen worden gemaakt , daar verreweg de meeste der tot uit. 1905 in exploitatie
gekomen pandhuizen tot de financieel voordeelige behooren, en
in het vervolg ook de — de meerderheid vormende — kleine,
verliesgevende pandhuizen in beheer moeten worden genomen.
B e l a s t i n g o p h e t s l a t ' h l e n v a n r u n d e r e n . h i i i i v u . p a a r d e n e n veulen**
o p J a v a e n M a d o e r a . B i j O r d . Van 1 2 F e b r . 1 9 0 6 ( I n d . S t . n ° . 1 0 1 )

is de toekenning van collecteloon, in den tot dusver bestaanden
vorm , aan den voor de inning van deze belasting aangewezen
ambtenaar of beambte ter hoofdplaats Soerabaja ingetrokken,
terwijl by Gouv. Bt. 12 Febr. 1906 n° 17 (Ind. St. n°. 102) de
geldelyke tegemoetkoming is vastgesteld, die voortaan voor deze
bemoeiingen zal worden genoten.
In 1905 is ter zake van deze belasting geïnd f1761871, alzoo
f 29 087 minder dan in 1904 (zie de gespecificeerde opgaven in
tabel VI van bylage EE), welke vermindering hoofdzakelijk op
rekening komt van de Preanger Regentschappen en Rembang,
waar, tengevolge van het vertrek van troepen naar het oorlogsteffein in Zuid-Celebes en door minder gunstige oogsten de
opbrengst terugging.
Het aantal overtredingen wegens het slachten zonder vergunning bedroeg in 1905 574, met 714 beklaagden, tegen 580, met
670 beklaagden, in 1904.
Rela»tin£ o p het s l a e h i e n v a n v a r k e n » op J a v a en Tladoera.

in d e

bultenhevltllnsen.

De

belasting

op

NnikerheiastinK. By 'Ord. van 14 Mei 1906 (Ind. St. n°. 250)
is, met ingang van 1 Januari 1906, eene. belasting ingevoerd op
de suikerondernemingen in Nederlandsch-Indië, met uitzondering
van die, waarvan het productievermogen een bepaald cyfer niet
te boven gaat, terwy'1 in verband hiermede, nog enkele maatregelen zyn getroffen bij Gouv. Bt. 14 Mei 1906 n°. 6 (Ind. St.
n°. 251). Voor de vaststelling van den aanslag in die belasting
voor het jaar 1906 is eene commissie ingesteld by Gouv. Bt.
28 Juni 1906 n°. 18 (Ind. St. n°. 305).
Belasting

o p r i j t u i g e n v a n I nl.i n.l.-i« ( e n k e l in d e g o i i v e r n e i i i e n l H -

landen van lava). De opbrengst van deze belasting steeg van
f 304 816 (verbeterde opgaaf) in 1904 tot f317 244 in 1905.
Geïnd is (vgl. noot a, kol. 211) f 316 899, tegen f 349 343 (verbeterde opgaaf) in 1904.
Zeiceireeht. Aan zegelrecht is in 1905 ontvangen f 1 4 6 7 429
(f 1093 038 op Java en Madoera en f 374 391 in de buitenbezittingen), tegen (volgeus verbeterde opgaven) f 1 363 549 in
1904 (f 1024 670 op Java en Madoera en f 338 879 in de buitenbezittingen).
Krachtens Gouv. Bt. 2 Oet. 1905 n". 31 (Ind. St. n°. 498) is,
met ingang van 1 Januari 1906, het debiet van gezegeld papier
en plakzegels door de controleurs van Saparoea en van de
Aroe-, Kei-, Tanimbar- en Zuidwester-eilanden (Amboi na) o vergedragen aan de hulppostcommiezen respectievelijk te Saparoea
en te Toeal.
Omtrent vrijstelling van het zegelrecht, o. a. in verband met
de instelling van gewestelijk en plaatselijk zelfbestuur, zie
men Ind. St. 1905 n°. 497 en 1906 n •. 66 en 144, zoomede
Bijbl. Ind. St. n°. 6307.
Beeht op de openbare vrrkooplngen.

Bij d e

landsvendukantoren

(vendukantoren der 1ste klasse, waaronder begrepen die, welke
beheerd worden door algemeene ontvangers van landskassen of
door commiezen op assistent-residentie-kantoren) is in 1905 omgezet aan voor particuliere rekening verkochte goederen f5520813
en aan voor gouvernementsrekening verkochte goederen en
producten f 4128 013 (in 1904 respectievelijk f 5 753 063 en
f 3 003 337), en te dier zake aan recht geheven f 395 147, latende,
na aftrek van de kosten der kantoren, eene winst van f 231 996
(over 1904 bracht dit recht onzuiver f 408 430 en zuiver f 239 859

De

opbrengst van deze belasting bedroeg in 1905 f 114 793, tegen
f 117129 in 1904, alzoo een nadeelig verschil van f 2336 (zie
de gespecificeerde opgave in tabel VII van bylage EE).
Het aantal overtredingen beliep 41 , tegen 33 in 1904.
Mlarhthela»tli>-[

ii..II.I. ni,,jaHtinK Als maatregel tegen de hondsdolheid, is by
Ord. van 12 Juni 1906 (Ind. St. n°. 283) eene belasting ingevoerd op het houden van honden, terwy'1 by Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 284) de plaatsen zyn aangewezen,
waar die belasting geheven zal worden.

het

slachten van runderen en buffels of van runderen alléén in
Benkoelen, de Lampongsche Districten, ter hoofd plaats Makasser
en op het eiland Ternate (wat Ternate en de Lampongsche
Districten betreft ook voor het slachten van varkens), zoomede
de varkensslachtbelasting ter Sumatra's Westkust, in Celebes
en onderhoorigheden en in Palembang, brachten in 1905 op
f 2066, f 5848, f 9708, f 626, f 5241, f 5386 en f 10 845. De
') E e n e instructie voor het hoofd van den pandhuisdienst is vastgesteld
bij Gouv. Bt. 26 Sept. 1905 n°. 35 (.Bijbl. Ind. St. n». 6338).

By de vendukantoren der 2de klasse (die, welker beheer eene
bijbetrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1905: bij de door
notarissen beheerde kantoren f 4 603 915 en by die onder beheer
van gewestelyke secretarissen of besturende ambtenaren f 1327479,
te zamen dus f 5 931 394, welke sommen over 1904 bedroegen
f 3 933 736 + f 1 413 524 — f 5347 260. Aan voor gouvernementsrekening verkochte goederen, enz. was onder den omzet der
j kantoren der 2de klasse begrepen f 585 033 (in 1904 f 364585).
I Als aandeel van het Gouvernement in de inkomsten der vendukantoren 2de klasse is in 1905 geïnd : ter zake van de door nota! rissen beheerde f 134 094 en ter zake van de overige f 41696,
te zamen derhalve f 175 790 (in 1904 respectievelijk f 117 696
en f 43 082, of te zamen f 16Ö 778). De zuivere opbrengst voor
den lande van alle vendukantoren te zamen beliep alzoo in 1905
f 407 786 (in 1904 f 400637).
Bij het einde des jaars hadden de landsvendukantoren aan

i
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achterstallige (meer dan 12 maanden openstaande) debetposten
nop in te vorderen f 30 330, tegen f 35 310 op uit. 1904.
Hij Gouv. Ut. 17 Aug. 1905 n°. 42 (Ind. St. ii". 440) is de
bezoldiging Aan de vendumeesters te Batavia nader geregeld.
Het vendukantoor der 1ste klasse te Tangerang (Batavia) is
met ingang van 1 Januari 1906 opgeheven, en de betrekking
van vendumeêster aan den notaris aldaar opgedragen (Ind. St.
n°. 619), terwy'1 in verband met een en ander nog eenige maatregelen zijn getroffen by Goüv. Bt. 24 Dec. 1905 n°. 7 (Ind. St.
n°. 620).
Bü Gouv. Bt. 25 Dec. 1905 n°. 1 (Ind. St. n°. 625) is het
vendukantoor te Keboemen (Kedoe) ingetrokken en, by wijze
van tüdelijken maatregel, gebracht onder het ressort van het
vendukantoor te Poerworedjo. By dezelfde gelegenheid is eene
wijziging gebracht in de in Ind. St. 1889 n°. 191 opgenomen
instructie voor de ambtenaren belast met de toepassing van het
reglement op de openbare verkoopingen in Nederlandsch-Indië,
voor zooveel betreft de rangschikking van de vendumeesters in
klassen.
De betrekking van superintendent van het vendukantoor te
Padang is bij Gouv. Bt. 18 Oct. 1905 n°. 13 (Ind. St. n°. 523)
opgedragen aan den assistent-resident-secretaris van het gouvernement Surnatra's Westkust. Eene reorganisatie van het personeel
by dat vendukantoor kwam bij Gouv. Bt. 8 Maart 1906 n J . 21
(Ind. St. n°. 159) tot stand.
De vendu-administratie ter hoofdplaats Djambi is geregeld bij
Gouv. Bt. 14 Juni 1906 n°. 44 (Ind. St, n . 285).
Van de opheffing van het vendukantoor te Tebing Tinggi
(Palembang) is reeds melding gemaakt in § 2.
Overschrijving»",

benovens

snrresMle*

en ' overgangHrrrht.

De

opbrengst van deze belastingen was in 1904, volgens verbeterde ,
en in 1905, volgens voorloopige opgaven, als volgt:
Overschrijving».* 1904
recht.
i nor,
8uccessie- en < 1904
overgangsrecht. \ 1905

Java en
Madoera.
f 413075
534 055
110825
114 798

Buiteubelittingen.
f 81 «6»
81532
40810
14 570

f

Totaal.
-l!)4 r>4*
615 587
151035
129 368

21G

De bepalingen nopens de vrijstelling van in- en overschryvingeu van onroerende zaken en van schepen ten name van het
Gouvernement van het recht van overschrijving (en van zegelen leges-gelden) (Ind. St. 1892 n°. 144) zijn, in verband met de
instelling van locale zelfbesturen, door nieuwe vervangen (Ind. St.
1900 n°. 254).
|
|
De

lieentlên a a n <hlnerr.cn

voor

hel houden

van

dobbelapelen

brachten in 1905 op Java en Madoera, uitgenomen de drie
hoofdplaatsen, waar het middel wordt verpacht, f 5950 o p ,
tegen f 5450 in 1904.
In Palembang, het eenige gewest der buitenbezittingen , waar
het licentiestelsel is ingevoerd, voor zooveel betreft de buiten
de speelpacht vallende streken (Ind. St. 1899 n°. 18), zyn geen
licentiën aangevraagd.
I l , latitliigen v a n verschillenden a n r d , d l e uleeliln In hei een o f a n d e r

irewe»t geheven worden. Omtrent de opbrengst of den aanslag
van deze belastingen — meerendeels van inlanders geheven hoofdelyke belasting in een tiental gewesten der buitenbezittingen,
uitgezonderd het zelfbesturend gebied aldaar — vindt men
opgaven over 1904 en 1905 in tabel IX van bijlage EE.
In die tien gewesten (met inbegrip van de residentie Westerafdeeling van Borneo , waar ook de Arabische bevolking hoofdelijke belasting verschuldigd is), beliep de aanslag over 1905,
volgens voorloopige gegevens , f 2 426 015, tegen f 2 297 757 ,
volgens verbeterde opgaven, over 1904.
De met ingang van 1 April 1902 ingevoerde belasting op de
wajangspeleh in de residentie Batavia bracht in 1905 f4807 op,
tegen f 5360 in 1904.
By Ord. van 26 Jan. 1906 (Ind. St. n°. 76) is bepaald,
dat, met ingang van 1 Januari 1906, hoofdelijke belasting
wordt geheven van de inheemsche bevolking op de Kei- en
Aroe-eilanden , zoomede van die op het eiland Ceram (Amboina),
met uitzondering van het gebied der Alfoersche vestigingen.

II. MUNTSTELSEL, GELDMARKT.
$ 1. MUNTWEZEN.

Behalve de in kol. 219 van K.V. 1905 vermelde bedragen, is
in het 2de semester van 1905 nog naar Indië verzonden f 1 millioen
aan halve guldens en f 500 000 aan 10 cent-stukken, waarmede
is voldaan aan de door de Indische Regeering voor dat jaar
verlangde uitzending van zilveren munt.
Van de voor 1906 verlangde uitzending van f l'/j millioen
aan guldens, f 500 000 aan halve guldens, f 1 millioen aan kwartguldens en f 1 millioen aan 10 cent-stukken, is in Maart, April
en Mei van dat jaar f 3 millioen aan guldens, halve guldens
en kwartguldens naar Indië verscheept.
In 1905 zijn geen nagemaakte zilveren standpenningen van
hoog zilvergehalte in den omloop gebracht.
In 1905 zyn 12 inlanders (onder wie 2 vrouwen) veroordeeld
wegens muntnamaak. Wegens het desbewust uitgeven van
valsch geld zijn 926 personen aangeklaagd, van wie er 572 veroordeeld (491 tot betaling van geldboeten en 81 tot tewerkstelling
aan de publieke werken), 313 vrijgesproken en 41 van rechtsvervolging ontslagen zijn. De aangehaalde muntstukken werden,
voor zoover niet bleek, dat de aanbieders te kwader trouw handelden, na voor de circulatie ongeschikt te zyn gemaakt, aan
de eigenaren teruggegeven. ')
Wegens valschheid of daarvan verdacht, of wegens moedwillige
') De Javasche Bank handelde in 1905 aldus met 284 rijksdaalders, 378
guldens en 315 halve guldens.

' verminking of beschadiging zijn in 1905 van gouvernementswege aan den omloop onttrokken 3454 stuks zilveren speciën
(530 rijksdaalders, 967 guldens, 707 halve guldens, 1021 kwartguldens en 229 10 cent-stukken).
In 1905 is uit Indië voor eene nominale waarde van f 274877,50
I (35 600 rijksdaalders, 30 500 guldens, 70000 halve guldens, 193910
kwartguldens en 719 000 10 cent-stukken) aan dofklinkende en
versleten, voor verderen omloop ongeschikte munt herwaarts
] gezonden, welke hoeveelheid gebruikt is voor de aanmunting
! van Indische pasmunt.
Aan het in 1905 opgevat voornemen om de dollars in de
! residentie Westerafdeeling van Borneo geheel uit de circulatie
j te weren en daarvoor onze munt in de plaats te stellen, is in
zoover uitvoering gegeven, dat, in aansluiting met de reeds in
dat opzicht getroffen maatregelen (zie K. V. 1905, kol. 220/221),
1
by de op 1 Mei 1906 (zie Ind. St. 1906 n°. 4) in werking getreden Ord. van 3 Jan. 1906 (Ind. St. n". 3) verbodsbepalingen
zijn uitgevaardigd op den invoer van den nieuwen Straitsdollar,
alsmede van dollarpasmunt in dat gewest, hetwelk dus voor
den invoer van alle dollarmunt gesloten werd. Aangezien deze
maatregel, zonder een verbod van circulatie, ten gevolge had
dat de dollars werden opgekocht door Chineezen , die ze slechts
tegen een zeer hoogen koers voor het verkeer, dat ze noodig
had , beschikbaar stelden, is bij Ord. van 23 Juli 1906 (Ind.
St. n°. 346) — die op 1 December 1906 in werking zal treden
(zie Ind. St. 1906 n°. 347) — ook verboden dollars te bezitten»,
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§ a.

GELDMARKT.

Een door den plaatsvervangend president der Javasche Bank,
ten behoeve van het Koloniaal Verslag, samengesteld overzicht
van de geldmarkt in Nederlandsch-Indië, met de daarbij behoorende tabel van den loop der prijzen te Batavia van eenige

§ 3.
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Indische effecten, is opgenomen in bijlage FF, welke bijlage
tevens maandopgaven over 1905 bevat omtrent den loop «Ier
wisselkoersen te Batavia, ontleend aan door de Handelsver<'eniging aldaar verstrekte gegevens.

JAVASCHE BANK.

Gedurende het op uit. Maart 1906 geëindigde 78ste boekjaar
overtroffen de uitzettingen der Bank verre die der voorafgegane
jaren. Gemiddeld over het geheele boekjaar stond aan rentegevende uitzettingen uit f 35 635/m, terwn'1 in October 1905 het
tot dusver ongekend maximum van f'39 383/m werd bereikt. De
rentevoet kon zich op het lage niveau van de beide vorige jaren
handhaven en nog meer dan voorheen werd geprofiteerd van de
goedkoope crediethulp der Bank, terwijl ook dit jaar de Bank
van verliezen verschoond bleef.
Op het einde van het boekjaar was van het kapitaal der Bank,
ad f 0 millioen, en van haar reservefonds, ad f 1 901 209, belegd
in hypotheken f 1 383 520 en in effecten f 6 278 897. De dadelijk
opeischbare schulden beliepen gemiddeld f 62 362'm, waaronder
f 59484/m aan in omloop zijnde bankbiljetten, tegen in 19045
f 57 501/m, waaronder f 54 911/m wegens biljetten-emissie. De
metaalvoorraad bedroeg gemiddeld f 34 581/m (tegen f 32 474/m
in 1904/5), waarvan 5 millioen aan gouden standpenningen. Het
metaalsurplus, dat gemiddeld f 9635/m beliep (f 9430/m in 1904/5),
bewoog zich voortdurend in stijgende richting.
De winst bedroeg bruto f 1 458 329 en netto f 846 121, of, na
aftrek van patentbelasting, f 833 599. Van dat bedrag, vermeerderd met f 356, onverdeeld gebleven van de winst over 1904/5,
werd afgezonderd voor het reservefonds f 71 839, voor tantièmes
f 62 260 en voor aandeelhouders f 570 000, uitmakende 9|/, °/0
van het maatschappelijk kapitaal, terwijl f 1776 op de nieuwe
rekening is overgeschreven. De rest, ad f 128 080, uitmakende
de helft van hetgeen boven 7'/j °/o a a n aandeelhouders is uitgekeerd, is, ingevolge art. 14, al. 5, van het octrooi der Bank
(Ind. St. 1891 n°. 49), in de koloniale kas gesfort. De op 31 Maart
i906 afgesloten balans en de winst- en verliesrekening over 1905/6
komen voor sub IV van bijlage FF.

Handelingen der Staten-Gheneraal. Bijlagen. 1906—1907.

5.

Ter vervanging van het by Gouv. Bt. 29 Jan. 1904 n°. 22 (Ind.
St. n°. 107) opgezegde octrooi (zie K. V. 1904, kol. 260), is bij
K. B. 2 Jan. 1906 n". 26 (Ind. St. n°. 107), met ingang van 1
April 1906, aan de Bank een nieuw octrooi verleend, volgens
hetwelk het aandeel der koloniale kas in de overwinst der Bank
belangrijk hooger zal zijn dan voorheen. Verder is de werkkring
der Bank eenigszins verruimd, waardoor zij, meer dan vroeger,
in het belang van het algemeen werkzaam kan zijn. De opening
van nieuwe agentschappen wordt voorbereid, terwijl in het
afgeloopen boekjaar reeds een agentschap te Pontianak werd
gevestigd.
De, in verband met het nieuwe octrooi, in de statuten der
Bank aangebrachte wijzigingen zyn bekrachtigd bij Gouv. Bt.
18 Maart 1906 n°. 20 (zie Jav. Ct. 1906 n°. 24), terwn'1 eene
nieuwe instructie voor den gedelegeerde en den plaatsvervangend-gedelegeerde in Nederland van den raad van commissarissen , nieuwe reglementen aangaande de inrichting en den
werkkring van de agentschappen der Bank en van het bijkantoor te Amsterdam en een nieuw model van de verkorte balans
der Bank respectievelijk zijn goedgekeurd bij Gouv. Btn. 11 April
1906 n°. 16 (zie St. Ct. n°. 136), 29 Maart 1906 n°. 11 en 22
Maart 1906 n°. 41 (Bijbl. Ind. St. n°. 6449).
De bezoldiging van den president en van de directeuren der
Bank, zoomede die van den gouvernements-commissaris bij die
instelling, zijn opnieuw geregeld bij Gouv. Btn. 14 Febr. en 22
Maart 1906 nos. 37 en 43 (Bijbl. Ind. St. n°. 6450 en Ind. St.
1906 n°. 108).
Van eenige nieuwe regelingen in verband met de bemoeienissen der Bank met 's lands kassen in Nederlandsch-Indië is
reeds melding gemaakt in afd. I, § 2, van dit hoofdstuk.

Ned.-Indië.
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BURGERLIJKE ES MILITAIRE LAÏÏDSDIEÏÏAREK
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is hier te lande voor de tweede maal gelegenheid gegeven tot
het afleggen van het groot-ainbtenaarsexamen, terwijl in
Januari/Februari 1906 ook in Indiê' een tweede examen heeft
plaats gehad. Zoowel hier te lande als in Tndië meldden zich
16 candidaten aan, van wie er respectievelijk 13 en 9 aan het
geheele examen deelnamen (de overige trokken zich vóór of
tydens het examen terug). Hier te lande slaagden er 8 en in
Indië 4.
Aan het in Juni/Juli 1906 hier te lande gehouden examen
onderwierpen zich 24 candidaten (26 meldden zich aan , doch
2 trokken zich tijdens het examen terug), van wie 12 met goed
gevolg, en voor het in Juli/Augustus 1906 in Indië afgenomen
examen meldden zich 24 candidaten aan , van wie er 5 zich
Vrugtrokken en 12 slaagden.
Voor nadere gegevens omtrent de uitkomsten van de examens
zie men de verslagen der examen-commissiën (St. Ct. 1906 nos. 23
en 191 en- Jav. Ct. 1906 nos. 21 en 73), zoomede bijlage GG, sub I.
Al de hier te lande geslaagden zijn voor den Indischen dienst
bestemd.
In 1906 zijn 34 jongelieden als candidaat-Indisch ambtenaar
aangewezen, van wie er zich 2 hebben teruggetrokken. Het
rapport van de commissie , aan welke de voorbereiding van de
aanwijzing opgedragen werd, is gepubliceerd in de St. Ot. van
14 Sept. 1906.
Kiein>auibti-iiaarttexaiiien. Onder de categorieën der van dit
examen vrijgestelde personen zyu nog gerangschikt zij, die in
het bezit zijn van een diploma der. kweekschool voor machinisten
te Amsterdam , en zij , die , hetzij in Nederland , hetzij in Indië ,
met goed gevolg het examen hebben afgelegd ter verkrijging
van diploma's van stuurman of machinist aan boord van koopvaardijschepen (Ind. St. 1905 nos. 558 en 599).
ii.ci.it i ii-. \ariu i.. Van de 7 doctoren in de rechtswetenschap,
die gedurende het academiejaar 1905 1906 met goed gevolg het
bij art. 141 , 2de lid , der wet op het hooger onderwijs bedoelde
faculteitsexamen aflegden , meldden er zich tot dusver 6 voor
de opengestelde plaatsen aan. Zoowel zij, als één van de beide
overgeblevenen van het gedurende het voorafgegane academiejaar
afgenomen faculteitsexamen (vgl. K. V. 1905, kol. 223), zijn ter
beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld ').
Examen» voor M benoembaarheid tol speciale en technische b e -

trekkingen. Bij K. B. 2 Febr. 1906 n°. 37 (Ind. St. n°. 223) is
eene wijziging van ondergeschikt belang aangebracht in de bijzondere voorwaarden voor benoembaarheid tot technisch ambtenaar in den rang van adspirant-houtvester, houtvester en de hoogere rangen bij het boschwezen in Nederlandsch-Indië en regelen
betreffende de uitzending van zoodanig personeel uit Nederland
(Ind. St. 1905 u°. 357).
In verband met de vervanging van de afdeeling Hoogere landen boschbouwschool der Rijkslandbouwschool te Wageningen
door de Ryks Hoogere land-, tuin- en boschbouwschool en in
het belang van hen, die in het bezit zijn van het einddiploma
van de landbouwschool te Buitenzorg, zijn — met intrekking
van K. B. 3 Febr. 1898 n°. 21 (Ind. St. n°. 138) en de artt. I
en II van K. B. 19 Mei 1904 n°. 24 (Ind. St. n° 336) — de by
') Het K. B. van 24 Oct. 1888 (Ned. St. n°. 156, Ind. St. n». 207) is
bü K. B. 20 Aug. 1906 (Ned. St. n°. 226) ingetrokken, zoodat aan hen,
die in of na 1906 voor de vervulling van rechterlijke betrekkingen naar
Nederlandsch-Indië worden uitgezonden, in stede van t 1000, weder f 2500
als gratificatie voor uitrusting wordt toegekend (vgl. K. V. 1888 , blz. 188, noot).

K. B. 15 Jiin. 1897 n°. 30 (Ind.
St. n°. 90), juncto K. B. 1 Dec.
1901 n". 71 (Ind. Bt 1902 n 8 .116), vastgestelde bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot eenige andere betrekkingen
bij het boschwezen in Nederlandsch-Indië bij K, B. 15 Mei
1906 n°. 27 (Ind. St. n°. 352) op verschillende punten gewijzigd.
Voorts zijn. om de zooeven in de tweede plaats vermelde
reden, bij K. B. 15 Mei 1906 n°. 28 (Ind. St. n°. 353) de voorwaarden van benoembaarheid van inlanders bij den dienst van
het boschwezen in Nederlandsch-Indië (K. B. i9 Mei 1904 n°. 23
in Ind. St. n°. 335) aangevuld, van welke gelegenheid gebruik
is gemaakt om die voorwaarden zoodanig te wijzigen , dat de
Gouverneur-Generaal in het algemeen bevoegd is verklaard om ,
in het belang van den dienst, af te wijken van het voorschrift
betreffende den diensttijd, welken een adjunct-houtvester der
2de klasse moet hebben om tot een hoogeren rang bevorderd
te kunnen worden.
De positie van in actieven dienst zijnde koloniale ambtenaren . ilie
tot lid der Ntaten-<;eneraal gekozen w o r d e n , is g e r e g e l d bij K . B .

3 Nov. 1905 n°. 54 (Ind. St. n°. 582).
Waarneming van betrekkingen door gepeusionneerdeii.

Als bc-

ginsel is aangenomen aan gepensionneerden, die met de waarneming van eene betrekking worden belast, in den regel geen
hooger inkomen — met inbegrip van hun pensioen — toe te
kennen dan zy zouden hebben genoten , wanneer hun als nietgepensionneerden dezelfde betrekking ware opgedragen (zie
Bijbl. Ind. St. n°. 6415).
Geneeskundige keuring. Het reglement op de keuring van
adspirant-burgerlijke landsdienaren (Ind. St. 1904 n°. 206 , juncto
1904 n°. 468 en 1905 n°. 166) is nader gewijzigd en aangevuld
bij Gouv. Bt. 20 Febr. 1906 n'. 27 (Ind. St. n". 119). Omtrent
dit onderwerp zie men voorts nog Bijbl. Ind. St. n°*. 6245,
6280, 6292 en 6295.
Overtocht. Het reglement op de toekenning van overtocht
van Nederland naar Nederlandsch-Indië en omgekeerd ten laste
van de Indische begrooting (Ind. St. 1897 n°. 163, zooals het
sedert is gewijzigd en aangevuld) is op enkele punten herzien
en opnieuw als een geheel afgekondigd bij K. B. 28 April 1906
n°. 55 (Ind. St. n°. 316).
Door de Indische Regeering is beslist, dat in den vervolge
verzoeken van landsdienaren om vergunning om zich door leden
van hun gezin naar Nederland te doen volgen , zullen worden
afgewezen , wanneer het geldt kinderen, die worden achtergelaten omdat zy in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (zie
Bijbl. Ind. St. n°. 6215).
I r t t i m l i M . Bij Gouv. Bt. 27 Febr. 1906 n°. 45 is bepaald ,
dat de secretarissen der residentiën , die geen assistent-resident
zijn , desverkiezende het voor de controleurs bij hetbinneiilandsch
bestuur voorgeschreven costuum (zie Ind. St. 1854 n°. 25 , juncto
1900 n°. 271) kunnen blijven dragen.
ronduitctaten. Bij Gouv. Bt. 6 Sept. 1905 n°. 52 (Bijbl. Ind.
St. D . 6332) is een nieuw model conduitestaten vastgesteld voor
de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in
Nederlandsch-Indië.
Bel»- en \ei blij.koslen : liulsl

i 'Indemniteit t daggelden. Bij GouV.

Bt. 9 Dec. 1905 n \ 56 (Ind. St. n°. 596) zyn de afstanden ,
welke by reizen per spoor en per stoom- of electrische tram
per dag moeten worden afgelegd, om den reiziger aanspraak te
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geven op daggeld, verhoogd tot respectievelyk 300 en 150 K. M.
(vroeger 200 en 100 K. M.).

Bij GOUT. Ut. 18 Jan. 1000 n°. 35 (Ind, Bfcn°.68)ijjnnieuwe
voorschriften gegeven nopens de restitutie aim civiele landsreizigers van uit eigen middelen betaalde vervoerkosten.
Het bepaalde bij Gouv. Bt. 13 Juli 1904 n°. 1 (Ind. St. n°.
307), dat de kosten van vervoer te] water van alle ambtenaren
by het binnenlandsch bestuur, op dienstreizen binnen hun
ressort, ten laste van den lande komen , is bij Gouv. Bt. 24
Oct. 1005 n°. 11 (Ind. St. n°. 532) in dien zin verduidelijkt, dat
onder dat vervoer uitsluitend vervoer met stoomschepen verstaan
wordt.
By' Gouv. Bt. 8 Aug. 1005 n°. 39 (Ind. St. n°. 421) is eene
voorziening getroffen , welke aan de hoofden van gewestelijk
bestuur, by wijze van proef, de beschikking geeft over het
totaal der aan de in hun gewest geplaatste ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur toekomende toelagen en indemniteiten
voor reiskosten en huishuur.
Zie verder omtrent eenige andere regelingen met betrekking
tot deze onderwerpen Ind. St, 1905 nos. 383, 399, 419, 465,
477, 505 en 563 en 1906 nos. 115, 156 , 220,221, 269 en 275 en
Bybl. Ind. St. nos. 6256, 6269, 6314, 6398 en 6410.
«ratiOrMiên By K. B. 20 Sept. 1905 n°. 60 (Ind. St. n'. 562)
is, in verband met het pensioenreglement, afgekondigd by Ind.
St. 1905 n°. 299 (zie K. V. 1905, kol. 227), eene nieuwe regeling
getroffen betreffende de toekenning van gratificatiën aan Europeesche militairen by het verlaten van den dienst.
Bonctorhten. Omtrent dit onderwerp zie men Ind. St. 1905
n™. 298, 496 en 526.
Geneenkuudige behandeling van landadlenaren. O m t r e n t d i t OIlder-

werp zie men hoofdst. K , afd. V, kol. 177.
XaaniNverandering. B y

GoilV. B t . 10 A p r i l 1905 11°. 3 5 ( I n d .

St. n°. 248) zijn de chefs der departementen van algemeen bestuur bevoegd verklaard tot het verleenen van vergunning tot
naamsverandering en tot het onderteekenen van de daarvan uit
te reiken akten aan in 's lande dienst zijnde of gepensionneerde
inlandsche ambtenaren en beambten op Java en Madoera.

'

lil

PeiiHloeuen, gagemeuleu , uona< in Iteltxti akduten , wachtgelden
en onderhanden. Bij GrOUY. B t . 2 0 D e c . 1905 11°. 19 ( I n d . S t .

n°. 611) is een nieuw reglement vastgesteld op het toekennen
van nonactiviteitstraktement, wachtgeld en onderstand aan
Europeesche burgerlyke landsdienaren.
By K. B. 10 Nov. 1905 n°. 28 (Ind. St. 1906 n°. 6) is eene
nadere regeling getroffen van de pensioensvooruitzichten der
onderluitenants van het Indisch leger en zyn wijzigingen aangebracht in de voor hen geldende voorschriften.

Het in Ind. St. 1906 n". 160 afgekondigd K. B. 22 Dec. 1905
n°. 33 bevat eene nadere regeling van de pensioenen , enz. van
de officieren , onderofficieren en manschappen der lijfwachtendragonders té Soerakarta en Djokjakarta.
Hij K. B. 22 Dec. 1905 (Ind. St. 1906 n°. 167) zyu voorschriften
vastgesteld tot uitvoering van art. 5 , § 1 , van het reglement
op het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eens
aan de Europeesche en met hen gelijkgestelde militairen beneden
den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-ftidische
leger (Ind. St. 1905 n". 299), terwijl bij Gouv. Bt. 25 Nov. 1905
n°. 14 (Bijbl. Ind. St. n°. 6372) regelen zyu gegeven , in acht
te nemen by de uitbetaling van die onderstanden.
Bij K. B. 15 Jan. 1906 n°. 6 (Ind. St. n°. 206) is art. 15 van
K. É. 19 Dec. 1889 n°. 35 (Ind. St. 1890 n°. 58), waarbij wordt
bepaald, dat de duur van de door een militair van het Indisch
leger ondergane straf en van de daaraan voorafgegane preventieve hechtenis niet als diensttijd wordt medegerekend , in dier
voege gewyzigd, dat het voorschrift alleen geldt voor den duur
van de ondergane straf. In verband hiermede, zijn eenige wijzigingen aangebracht in het reglement op het toekennen van
pensioen en onderstand aan Europeesche en met hen gelijkgestelde officieren van de landmacht in Nederlandsch-Indië (Ind.
St. 1880 n°. 22) en in dat op het toekennen van gagementaan
de Europeesche militairen beneden den rang van officier en de
met hen gelijkgestelde militaire personen (Ind. St. 1876 n°. 44).
Omtrent de toekenning van onderstand aan weduwen van
inlandsche ambtenaren , die in of door de uitoefening van hun
ambt, of ter zake van die uitoefening, tengevolge van gewelddadige aanranding of verzet of van met gevaar gepaard gaande
dienstverrichtingen, overleden zijn, zie men Bybl. Ind. St. n°. 6205.
VYeduwen- en werzeiifondiien. Bij Ord. v a n 21 J a n . 1906 ( I n d .

venove». Bij Gouv. Bt. 24 Sept. 1905 n°. 11 (Ind. St. n°. 488) St. n°. 60) is de gewone contributie aan het fonds voor burgeris Gouv. Bt. 26 Jan. 1905 n°. 46 (Ind. St. n°. 97), houdende lijke (Europeesche) ambtenaren , te beginnen met 1906 , verlaagd
bepaling, dat landsdienaren, aan wie een binnenlandsch verlof van 7 tot 5 °/„ der daaraan onderworpen inkomsten. In verband
is verleend wegens andere gewichtige redenen dan ziekte, zich daarmede is, ter verbetering van den financieelen toestand van
gedurende dat verlof desgewenscht buiten Nederlandsch-Indië het fonds, bij de wet van 30 Dec. 1905 (Ned. St. n°. 373, Ind.
kunnen begeven, in dien zin aangevuld, dat zoodanig verlof, St. 1906 n°. 12) bepaald, dat jaarlijks een bedrag van f 400 000,
indien de betrokkene het buiten Indië wenscht door te brengen, ten laste van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, aan het
aanstonds zal kunnen worden verleend voor den maximum duur , fonds zal worden uitgekeerd , totdat het evenwicht tusschen het
toegelaten voor binnenlandsche verloven wegens bedoelde redenen. kapitaal van het fonds en de daarop rustende verplichtingen
In 1905 is aan 169 civiele en 72 militaire landsdienaren (Euro- zal verkregen zijn.
Het in Ind. St. 1903 n°. 426 opgenomen nieuw tarief van
peesche ambtenaren en officieren en onderluitenants der landmacht) buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst verleend emolumenten en andere wisselvallige inkomsten , genoten wor(tegen 177 en 35 in 1904), terwijl aan 41 Europeesche ambte- dende door de daarbij genoemde deelgerechtigden aan het benaren en 42 officieren der landmacht zoodanig verlof wegens doelde fonds, onderging eene wijziging by Gouv. Bt. 24 Jan.
ziekte werd toegestaan (in 1904 73 en 45). Voorts is aan 3 Euro- 1906 n°. 23 (Ind. St. n°. 73).
Evenals aan de wees- en boedelkamers (zie hoofdst. F , kol.
peesche ambtenaren en 2 officieren der landmacht wegens dringende redenen buitenlandsch verlof buiten bezwaar van den 124), is ook aan het bestuur over het burgerlijk fonds en aan
de directie van het weduwen- en weezenfonds der officiereu van
lande verleend.
By gouvernements-circulaires van • 31 Oet. en 10 Nov. 1905 de landmacht in Nederlandsch-Indië de bevoegdheid verleend
(Bijbl. Ind. Stejnos. 6375 en 6376) is aan de betrokken autori- om, bij executoriale verkoopingen van verbonden goederen , op
teiten te kennen gegeven , dat in beginsel geen bezwaar bestaat te bieden tot het beloop van de beleende som, vermeerderd
tegen het verleenen van buitenlandsch verlof, mits buiten be- met de renten en kosten (Ind. St. 1905 n°. 549).
Voor gedetailleerde opgaven omtrent het vermogen van de
zwaar van den lande, aan tijdelijke en inlandsche of met inbeide fondsen op uit. 1905 zij verwezen naar bijlage GG , sub II
lauders gelijkgestelde landsdienaren.
Omtrent eenige andere regelingen met betrekking tot verloven
zie men Ind. St. 1905 nos. 394 en 441.
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I. LAÏÏDBGUW. BOSCHWEZEN M VEETEELT.
§ I. JAVA EN MADOERA.

A.

LANDBOUW.

1°. INLANDSOHE LANDBOUW.
a.

EENJARIGE GEWASSEN.

Volgens de van de hoofden van gewestelijk bestuur ontvangen
gegevens (zie bijlage H H ) , welke — om de in de koloniale
verslagen van voorgaande jaren vermelde redenen — voor zoover
de Preanger Regentschappen , Pekalongan, Semarang en Kedoe
betreft, als geheel betrouwbaar znn aan te merken , besloegen
de voor geregelde cultuur ontgonnen bouwgronden der inlandsche bevolking in de gouvernementslanden van Java en Madoera
(dus zonder de particuliere landerijen en de Vorstenlauden) op
het einde van 1905 eene oppervlakte van4111875bouws , tegen
4130 050 bouws op het einde van 1904, of thans 18175 bouws
minder. Als sawahs werden 2 931 794 bouws gebruikt, tegen
2 924 859 in 1904, en als tegalvelden 1180 081 bouws, tegen
1 205 191 in het voorafgegane jaar, zoodat de oppervlakte der
sawahs met 6935 bouws vermeerderd en die der tegalvelden met
25 110 bouws verminderd zou znn. De onbeplant gebleven uitgestrektheid wordt opgegeven te hebben bedragen 60 948 bouws,
zijnde ± 1,48 °/0 van de geheele oppervlakte, tegen 93481
bouws in 1904 , of 2,26 °/0 van de toen aanwezige bouwgronden.
Bovendien werden van de niet geregeld bebouwde tegalvelden
186 220 bouws in cultuur genomen, tegen 140418 bouws in 1904,
dus in 1905 45 802 bouws meer. Voor meer dan één oogst werden 2 276 371 bouws gebezigd, tegen 2130 054 bouws in 1904.
Hiermede rekening houdende , kan aangenomen worden , dat
door de inlandsche bevolking in 1905 en in 1904 respectievelijk
in het geheel 6 513 518 en 6 309 239 bouws zijn beplant.
Uitsluitend voor de rijstcultuur zouden in 1905 3 245 749 bouws
gebezigd zijn en voor de teelt van andere eenjarige gewassen
3 267 769 bouws. Van hetgeen er met rijst beplant was, zouden
147 886 bouws, of 4,6 %» mislukt zü'n en van de aanplantingen
van andere eenjarige gewassen 27 785 bouws , of nog geen 0,9 %
(vgl. bn'lagen J J en KK). In 1904 was dit percentage voor elk
dezer categorieën respectievelijk 4,5 en 2,9.
Volgens de gebruikelijke ramingen zou de padi-productie in
1905 zijn te stellen op 74 576171 pikol (zie bijlsge JJ). In 1904
werd de vermoedelijke opbrengst geschat op 76 514 181 pikol,
zoodat in 1905 de opbrengst op 1 933 010 pikol minder werd
gesteld. Over de beplante uitgestrektheid (3 245 749 bouws)
omgeslagen, zou de gemiddelde opbrengst per bouw in 1905
neerkomen op 22,97 pikol, tegen 23,92 pikol in 1904, terwijl
de opbrengst per bouw geslaagden aanplant (in 't geheel 3 097 863
bouws) 24,07 pikol zou hebben bedragen, tegen 25,05 pikol in 1904.
Volgens de gemaakte berekeningen liep de gemiddelde padiopbrengst per beplanten bouw uiteen van 13 pikol op Madoera
tot 35 pikol in Besoeki.
Over het algemeen waren de uitkomsten van den rystoogst
in 1905 dus niet zoo gunstig als in 1904. Mislukkingen over
beduidende uitgestrektheden , tengevolge van ziekten , plagen
of ongunstige weersgesteldheid, kwamen voor in de residentiën
Bantam , Batavia (Krawang), Cheribon , Pekalongan (Tegal,
Brebes), Semarang (Semarang, Kendal, Demak , Grobogan ,
P a t i , Koedoes), Rembang (Toeban, Bodjonegoro). Soerabaja,
Banjoemas (Tjilatjap), Kedoe (Magelang, Wonosobo), Madioen

en Kediri (Berbek) '). Bepaalde rü'stschaarschte ontstond alleen
in het zuidelyk deel van het onderdistrict Widang (distr. Rembes) en het district Bantjar der afdeeling Toeban van de residentie Rembang, in het district Broeno en het onderdistrict
Wadaslintang (distr. Kaliwiro) der residentie Kedoe , zoomede
in eenige desa's der afdeeling Ngawi en in het district Pingkoekoe der afdeeling Patjitan van de residentie Madioen. Door
bet toestaan van fondsen voor de uitvoering van ondersteuningswerken en het verstrekken van voorschotten voor den aankoop
van padi werd van regeeringswegr zooveel mogelijk in den nood
der bevolking voorzien.
Tengevolge van gebrek aan werkkapitaal, werkkrachten en
ploegvee,. gebrek aan water voor de hoog gelegen sawahs, te
veel water op moerasgrondeu en te groote uitgestrektheid van
het grondbezit per landbouwer (zooals in Krawang en Madioen)
bleven wederom betrekkelijk veel velden onbeplant.
Behoudens enkele gunstige uitzonderingen , bleef de bevolking, niettegenstaande voortdurende bemoeienis van bestuurswege, over het algemeen nog steeds weinig zorg dragen voor
hare cultuur. Hier en daar viel echter eenige verbetering waar
te nemen. In onderscheidene streken maakt van lieverlede het
uitleggen in aren plaats voor korrelsgewyze uitzaaiing. Het
gebruik van droge kweekbedden werd met gunstige uitkomsten
beproefd in de Preanger Regentschappen (Soemedang), Cheribon,
Pekalongan (Brebes), Semarang , Rembang (Bodjonegoro , Toeban) , Soerabaja (Lamongan, Grisee), Banjoemas (Bandjarnegara, Tjilatjap), Madioen en enkele desa's in Kediri. Aanwending van goed zaadmateriaal .wordt in de hand gewerkt
door de desa-loemboengs. In Madioen werd in een paar districten uit van landswege verstrekte fondsen plaatselijk goede
zaadpadi aangekocht. De in Semarang en Rembang (Toeban)
genomen proeven met drnfrn'st gaven voorshands geen gunstig
resultaat, doch zij zullen worden voortgezet. De met Carolinarn'st in de afdeeling Probolinggo (Pasoeroean) genomen proeven
mislukten ; beter slaagden die met Siam-rn'st, doch het ongeveer
drie weken later rijpen dan Java-ryst wordt als een bezwaar
aangemerkt, evenals het gemakkelijk loslaten der korrels van
de aar.
De in verschillende gewesten met den zoogenaamden Hindostan-ploeg opgedane ondervinding was niet gunstig; naar
het schijnt is daarvoor de grond over het algemeen te zwaar en
het trekvee te licht van bouw. Alleen in Bandjarnegara wordt
er gunstig.over geoordeeld. Van de voor de contróle-afdeeling
Prambon (afd. Sidoardjo, res. Soerabaja) aangekochte 466
Hindostan-ploegen wordt zoo goed als geen gebruik meer gemaakt, terwijl van de 90 voor de afdeeling Djombang aangeschafte ploegen er nog slechts 15 aangewend worden.
De in het district Tjikondang (afd. Tjiandjoer, res. Preanger
Regentschappen) genomen bemestingsproeven met afval vair
1
1 la verband met de vele en groote mislukkingen van het padi-gewas
iu de afdeelingen Demak en Grobigan der residentie Semarang, zj)n hü Gouv.
Bt. 14 Juli 1906 n°. 26 fondsen toegestaan trn einde door het inrichten van
proefvelden de middelen te vinden om die mislukkingen zooveel mogeiyk te
voorkomen, waarbij niet alleen het oog zal worden gericht op de padi-cultuur,
maar tevens zal worden nagegaan welke tweede gewassen , beter dan de
tot dusver gekweekte , geschikt zijn om de gesteldheid van den bodem te
verbeteren.
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rhstpelinolens schijnen gunstige uitkomsten te hebben gegeven.
« I n Pekalongan nam heit gebruik van mest (uitgeloogde indigo
en stalmest) t o e , terwijl ook in Rembang en Madoera neiging
werd waargenomen tot het bemesten van den bouwgrond. In
Kedoc wordt ook veel van stalmest gebruik g e m a a k t , doch de
veestapel wordt ontoereikend geacht om in de behoefte te voorzien. In Hanjoewangi (res. Besoeki) werden proeven genomen
niet droge voorbewerking en in het district Wonosari van hetzelfde gewest met directe uitzaaiing op het plantveld , eene
werkwijze welke in Noord-Krawang vrij veel toepassing vindt.
Het planten van padi als tweede gewas (padi gadoe) kwam
weder vooral voor in Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki (Banjoew a n g i ) , Kedoe en Banjoemas. In eerstgenoemd gewest werden
daarvoor 8935 bouws gebezigd (tegen 6686 in 1904), in Kedoe
108984 en in Banjoemas 62 896 bouws. In de meeste gewesten
komen daartoe in aanmerking velden, d i e , wegens de drassigheid van den grond na den rijstoogst. niet niet droge gewassen
zijn te bebouwen. Voorts had aanplant van rijst als tweede gewas
plaats in de P r e a n g e r Regentschappen (Soekapoera , Limbangan,
te u r n e n t 37 000 b o u w s ) , Cheribon (Galoeh , Koeningan ,
Madjalengka), Seinarang ( K e n d a l , 10 813 bouws) en Pekalongan.
Van de totale met rijst beplante oppervlakte (3 245 749 bouws)
werden in 1905 307 482 bouws voor tweeden aanplant gebezigd.
Waar het gewas onrijp geoogst w e r d , geschiedde zulks in
sommige gevallen (Soerabaja en Pasoeroean) om er emping van
te bereiden . doch meestal waren zucht om spoedig aan geld te
komen en vrees voor mislukking de drijfveeren dier handelwijze.
Omtrent den in- en uitvoer wordt over 1905 het volgende
gemeld.
De uitvoer uit Bantam naar Matavia , de Lampongsche Districten , Banka en Palembang was weder van groote beteekenis
(± 178 000 pikol i. Uit K r a w a n g werd uitgevoerd naar Batavia,
Indramajoe (Cheribon), T e g a l , Pekalongan en Bawean + 175 000
pikol rijst en ± 275 000 pikol p a d i ; uit de Preanger Regentschappen naar de residentie Batavia en naar Midden-Java
± 117 000 pikol rijst. Uit Cheribon werden groote hoeveelheden
rijst verscheept naar de kustplaatsen van .lava, naar de buitenbezittingen en naar Europa. Pekalongan voerde slechts weinig
uit. Uit Seinarang werd uitgevoerd : uit de gewestelijke hoofdplaats naar Singapore 212 070 K.G. en uit Djoeana naar de
Duitenbezittingen 28 180 K.G. Uit Soerabaja had uitvoer plaats
naar Madoera en Kediri en aangrenzende gewesten , alsmede
naar Borneo . Bali . Bawean en Celebes ; uit Pasoeroean vooral
naar Madoera en naar Nederland . maar deze uitvoer was van
veel minder beteekenis dan de invoer : uit Besoeki naar Pasoeroean
en Madoera (204 900 pikol rijst), buiten hetgeen er per ossenkar
geëxporteerd werd naar aangrenzende streken : uit Banjoemas
naar Kedoe en Djokjakarta ; uit Madioen naar de omliggende
residentiê'n (104 460 pikol rijst) en uit Kediri naar Soerabaja,
Pasoeroean en Madoera. Invoer van rijst had plaats in Cheribon
voornamelijk uit S i n g a p o r e , Siam en S a i g o n ; in Pekalongan
uit Cheribon, Saigon en J a p a n ; in Semarang uit Siam , Saigon.
Britsch-Indië en China (ter gewestelijke hoofdplaats 1 11082720
K . C ) : in Rem b a n g uit Semarang en Soerabaja; in Soerabaja
nit Britsch-Indië , Singapore . Hongkong . Saigon , Siam en Bali
(tot eene totale hoeveelheid van 104 640000 K . G . ) . Djember
(Besoeki) en K e d i r i : in Pasoeroean uit B r i t s c h - I n d i ë , S i a m ,
Saigon , Soerabaja, Kediri en Besoeki (ter gewestelijke hoofdplaats 2 423 730 K.G.. te Malang 3 820 830 K.G., te P r o b o linggo 1878 630 K.G., waarvan 36(5 000 K.G. per spoor en de
rest over zee); in Kedoe uit Banjoemas . de P r e a n g e r Regentschappen . Djokjakarta en Semarang . en in Madoera uit Saigon,
Rangoon , S i a m , P a s o e r o e a n , Besoeki, Soerabaja, Bali en Lombok (door de Madoera-Stoomtramniaatschappij 7 344 770 K.G.).
Voor den totaal invoer van nitheemsehe rijst op J a v a en Madoera
en den uitvoer van Java naar buiten Nederlandsen* I n die" zie
men de officieele handelsstatistiek.
Nieuwe irrigatiewerken kwamen tot stand in de Preanger
Regentschappen , Pekalongan (Brebes), S e m a r a n g , Soerabaja
(Djombang, L a m o n g a n ) , Pasoeroean, Kedoe en Madioen. Verbetering van bestaande werken had p l a a t s , behalve in de genoemde gewesten, in de residentiën Cheribon (Indramajoe,
Madjalengka). Besoeki, Banjoemas , Madoera en Kediri.
De aanplantingen van andere eenjarige gewassen dan p a d i ,
welke de bevolking op haar eigen bouwgronden aanlegde (daaronder ook begrepen die voor rekening van particuliere ondernemingen , bedoeld sub 3°. a van deze paragraaf) besloegen,
zooals hiervóór reeds is vermeld. 3 267 760 b o u w s , waarvan
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. 1906—1907.
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slechts 27 7H."i b o u w t , of circa 0,'.»",,, /ouden zijn mislukt.
Derhalve zou van 3 239 984 bouw.s geoogst zijn (zie bijlage KK).
Dit totaal is als volgt te specih'ceereu :
late gewas. 2de gewas.
IS5 9S3
14 557

suikerriet
indigo
tabak
andere gewassen (meest djagoengen
andere voedingsgewassen dan padi)
Totalen

Te zamen.
190 510 bouwa

8 179

12 761

20 940

„

50 810

143 204

193 540

„

1078861

1756 133

2 834 994

„

.

1 293 269

1 946 715

3 239 984

Over 1904 waren deze totalen .

1 262 243

1 765 801

1 028 044

Zooals uit deze opgaaf blijkt, bleet de bevolking, hetzij TOOT
rekening van particuliere o n d e r n e m e r s , hetzij voor eigen rek e n i n g . in belangrijke mate bouwgronden dienstbaar maken
aan de teelt van suikerriet (in de laatste 3 jaren werd dit gewas
achtereenvolgens van 187 1549 , 175 548 en 192 167 bouws geoogst).
Onder dezelfde voorwaarden als in 1904 (zie K. V. 1905, kol.
\ 232), verbouwde de bevolking van sommige streken der afI deeling Koedoes (Semarang) wederom zwart r i e t , ten verkoop
aan naburige suikerondernemingen. C u l t u u r van r i e t , om de
opbrengst als maalriet aan in de nabijheid gelegen fabrieken te
verkoopen . had mede plaats in Cheribon (Madjalengka). inliet
district Oeteran (afd. en res. Madioen) — waar de eigen rietaanplantingen der bevolking eene uitgestrektheid besloegen van
135 bouws , tegen 638 bouws in 1904 — en in de afdeelingen
Malaug — waar de bevolking wederom tweeden snit hield op door
Europeesche en Chineesche planters aangelegde maalriet- en
bibittuinen
en Loemadjang van de residentie Pasoeroean.
De voornaamste verkoop in Malang had plaats aan de suikerfabrieken Panggoengredjo en K r e b e t : ook wordt daar maalriet
gekocht door Europeanen . die er zoogenaamde Javaanx-he suiker
uit bereiden. In Loemadjang werd het maalriet verkocht aan
de suikerfabriek Soekodono (4978 p i k o l , tegen 1400 in 1904).
De cultuur van riet op s a w a h s , niet gebruikmaking van uit
naburige g r o t t e n ingezamelde vleerniuizenmest, werd in eenige
desa's van het onderdistrict P a l a n g (afd. Toeban, res. Rembang)
voortgezet. terwijl ook t h a n s weder de tusschenkomst van het
bestuur werd verleend om inlandsche suikerbereiders in de afdeeling Ponorogd (Madioen) aan Amerikaansche ijzeren persniolentjes te helpen.
De indigocnltnur onderging eenige uitbreiding in de afdeeling
B a t a n g ( P e k a l o n g a n ) , en zulks in verband met de batikindustrie .
zoowel in die afdeeling als ter gewestelijke hoofdplaats. Tengevolge van toenemende vraag , had ook in Koedoes en Pati (Sem a r a n g ) uitbreiding van deze cultuur plaats. Overigens dient
het product t e r voorziening in eigen behoefte en verwerkt
doorgaans de planter zelf zijn oogst.
Behalve in de afdeelingen Djember en Bondowoso (Besoeki)
en Loemadjang en in enkele streken van de afdeeling Malang
(Pasoeroean), alsmede in de afdeeling Bodjonegoro en de daaraan
grenzende deelen der afdeelingen Blora en Toeban (Rembang),
Mas de tabakscultuur wederom van veel beteekenis in de afdeelingen Wonosobo en T e m a n g g o e n g (Kedoe) en de districten
Batoer en Karangkobar der afdeeling Bandjarnegara (Banjoemas).
Uitbreiding van die cultuur had plaats in sommige streken van
de P r e a n g e r Regentschappen en Pekalongan , in de contróleafdeeling Moentilan (afd. Magelaug , res. Kedoe) en in de afdeelingen Malang en Kraksaün (Pasoeroean). In sommige gewesten
werden met meer of minder goede uitkomsten van elders afkomstige variëteiten verbouwd ; zoo o. a. Suinatra-(Ranau-)tabak
(in de P r e a n g e r Regentschappen) en Deli- . Solo- en ManilavariëteiteD. Uitvoer had plaats uit de Preanger Regentschappen
naar C h e r i b o n , de Straits Settlements en Europeescbe sigarettenfahrieken te Batavia en S e m a r a n g ; uit Pekalongan naar Cberibon . de P r e a n g e r Regentschappen en Banjoemas; uit R e m b a n g
naar Soerabaja (gedeeltelijk ook voor de Europeesche markt) en
Bandjermasin . terwijl in Toeban sigaren worden gemaakt voor
uitvoer, vooral naar Singapore en B a t a v i a ; uit D j e m b e r , Bondowoso, L o e m a d j a n g , Malang en Banjoemas voornamelijk naar
E u r o p a , en uit Kedoe naar Banjoemas . Pekalongan en S;niar a n g . Eene belangrijke hoeveelheid Kedoe-tabak wordt te T e m a n g g o e n g , M a g e l a u g en Anibarawa tot sigaretten verwerkt
en zoowel naar verschillende plaatsen op J a v a als naar d e b u i tenbezittingen verzonden.
i
!
|
i

Ook in 1905 was de afdeeling Demak (Semarang) de eenige
5.

Ned.-Indië.
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streek op Java waar de katoencultuur op eenigssins uitgebreide
schaal gedreven werd. E r werden ulduur , met steun van goU"
vernenientswege iu den vorm van rentelooze voorschotten , i l 700
botlWI mat katoen b e p l a n t , waarvan er door ongunstige weersgesteldheid bijna 2500 mislukten. Uit de geheele residentie
Semarang werd naar het buitenland uitgevoerd ± 335 000 K.(i.
ge/uiverd p r o d u c t , meest naar S i n g a p o r e , Australië en HonglioDü , en ruim 2 000 000 K.< >. ongezuiverde katoen , vooral naar
H o n g k o n g , Singapore en J a p a n . In de afdeelingen Magetan en
Ponorogo (Madioen) en Koedoes (Semarang) onderging de cult u n r , tengevolge van de goede DrgMn, eenige uitbreiding; in
de eerstgenoemde afdeeling besloeg de aanplant 5714 bouws
MWahl en 54 bouws tegaïgronden , in Ponorogo 834 bouws ,
tegen 204 in 1004. Ook iu de afdeeling Kediri wordt katoen
reelal als tweede gewas op sawahs aangeplant. I n de Preanger
Hegentschappeu werden langs het stroomgebied vau de Tjitandoej
(Soekapoera) proeven genomen met Egyptisch katoenzaad en iu
Soekaboemi met zaad van Sea-Island-katoen. Zoowel deze proeven
als d i e , welke in het distriet Dahoe (atd. P r o b o l i n g g o , ree.
Pasoeroean) genomen werden niet zaad , afkomstig uit Magetan,
hadden voor liet meerendeel plaats op zeer kleine schaal en gaven
weinig sprekende resultaten.
De cultuur van aardnoten bloeide vooral in de Preanger
Kegentschappen en Cheribon , terwijl zij eenige uitbreiding
onderging in Jteinbang (Toeban) en Pasoeroean ( M a l a n g ) , en
het gewas ook vrij veel werd verbouwd op Madoera en in Seniarang. In het eerstgenoemde gewest breidde zij zich vooruameiyk uit in de afdeeling Soekapoera, waar de verbouwers
bedrijfskapitaal konden verkrijgen van de plaatselijke landbouwcredietbank. In Cheribon mislukten ongeveer 9918 b o u w s , t e n gevolge van het optreden eener ziekte in het gewas. U i t dit
rowett werd nochtans 6 1 8 0 339 K.G. noten uitgevoerd , terwijl
de uitvoer uit Semarang 1450 000 K.G. ( 1 3 1 7 1 0 0 naar H o n g kong en 138 900 naar F r a n k r i j k ) , uit R e m b a n g 12 400 K.G. en
uit Toeban 1328 700 K.G. bedroeg. Uit Madoera w e r d , niet
bestemming naar Soerabaja , 85 200 K.G. aardnotenolie uitgevoerd. I n Pekalongan werd het gewas, evenals indigo , bij voorkeur op afgeoogste rietvelden verbouwd. In Sidajoe (Soerabaja)
wordt de c u l t u u r van a a r d n o t e n , met uit Kediri afkomstig
zaad , bij de bevolking aangemoedigd. In Madioeu legt men
zich toe op de vroegrijpende variëteit, omdat de laatrijpende
aldaar sterk is achteruitgegaan. In de meeste huurcontracten
wordt bedongen , dat de grond , zoolang hij niet in gebruik
Lrenomen wordt door den o n d e r n e m e r , niet allerlei voedingsen handelsgewassen mag worden b e p l a n t , behalve met aardnoten.
Proeven niet katjang banten (Voandzeia subterranea) en BenLr.ialsch gras slaagden in Pekalongan goed , doch de gewassen
vonden bn' de bevolking weinig ingang.
Bruine boonen werden voornamelijk in de P r e a n g e r Regentschappen v e r b o u w d , zoowel op sawahs en tegalvelden , als op
ijl beplante tuingedeelten. Ook werden in dit gewest op de hoogvlakte van Bandoeng en in de omstreken van G a r o e t , alsmede
op de hellingen van het G e d e - g e b e r g t e , in Tjiandjoer en Soekaboemi en in de hoogere streken van Soemedang aardappelen
geteeld. Dit laatste geschiedde eveneens op de hellingen van
den Slamat (Pekalongan) en in de Tenger-districten (Pasoer o e a n ) , waar ook Europeesche groenten verbouwd werden. Het
product werd grootendeels uitgevoerd, uit de P r e a n g e r Regentschappen naar Batavia en Cheribon en uit Pasoeroean naar
Soerabaja.
Cassave werd in alle gewesten op meer of minder beduidende
schaal aangeplant. In de P r e a n g e r Regentschappen en in Kediri
werd de opbrengst grootendeels tot tapiocameel verwerkt. Dit
gesehiedt in speciaal daartoe ingerichte molens , welke in het
laatstgenoemd gewest meerendeels aan E u r o p e a n e n en in de
P r e a n g e r Regentschappen aan Chineezen toebehooren. Maar ook
de bevolking legt zich meer en meer toe op de tapiocameel ber e i d i n g ; in Kediri raspt zij de vlezige wortelstokken met rasp e n , welke als hand- of tredmolens zijn ingericht. Een deel van
den oogst wordt ook , na in repen gesneden en vervolgens gedroogd te zijn. uit verschillende gewesten uitgevoerd naar
omliggende streken om tot voeding van de bevolking te strekken.
In Noord-Bantam , Kediri en het zuidoosten van Ponorogo
(Madioen) legt de bevolking zich meer en meer toe op de cult u u r van uien ; de uitvoer uit Bantam bedroeg naar Batavia
9043 pikol en naar de Lampongsche Districten 007 pikol.
Voor mais (djagoeng) werden wederom goede prijzen gemaakt.
Aan gepelde djagoeng werd uit de hoofdplaats Pasoeroean
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1 441 470 K.G. (1 186 H40 naar Nederland en 304 030 naar Duitschland) en uit de afdeeling Probolinggo 1 078 250 K.G. uitgevoerd ;
bovendien werden uit laatstgemelde afdeeling 9 355 000 kolven
naar Madoera verscheept.
Uit Probolinggo had een belangrijke uitvoer van kratokzaad plaats (380 375 K . G naar Madoera en 2 6 8 7 3 7 5 K . G naar
buiten Xederlandscb-lndië).

b. OvKiijAHHiK aiwASsn.
De klappercultuur bleef groots voordeelen afwerpen , nu copra
zulk een belangrijk handelsartikel geworden is. De uitvoer uit
de afdeeling Soekapoera (Preanger Regentschappen) bedroeg
+ 10 000 p i k o l : uit Semarang 6 4 8 8 7 6 0 K.G., waarvan alleen
naar Nederland 4 304 970 K.G.; uit de afdeeling Üjombang n a a r
Soerabaja 232 000 K . G en uit Banjoewangi naar Europa ruim
3 075 370 K.G. In Djapara w o r d t , naar s c h a t t i n g , in den oostmoeson voor f 300 tot f 400 per dag aan k l a p p e n omgezet.
Ook Banjoemas en Kedoe voerden veel copra u i t ; uit het eerstgenoemde gewest over zee ruim 52 000 000 K . G . ofschoon afzonderlijke klappertuinen aldaar weinig voorkomen. Bijna overal
werden de aanplantingen uitgebreid. In de afdeeling K r a w a n g
(Batavia) wordt de jaarlijksche bijplant op gemiddeld twee klappers per huisgezin g e r a a m d , behoudens het g e b r u i k , dat bij
huwelijken de jonggetrouwden er twee aanplanten. Over het
algemeen is echter de opbrengst nietgeëvenredigd aan den bijplant.
Voor Madioen werden fondsen beschikbaar gesteld voor aankoop van goede bibit uit Toeloengagoeng; in de Preanger
Regentschappen werden van bestuurswege aan elk district enkele
Karangasein-(Bali-) noten ter uitplanting verstrekt en in Blora
(Rembang) werd voor aankoop van bibit f 500 toegestaan. De
in Grobogan (Semarang) voor de aanzuivering van de in 1904
ten behoeve van den klapperaanplant verstrekte voorschotten
getroffen r e g e l i n g , dat de bevolking bij huwelijk f 0.20 afdraagt
iu stede van twee uitgeloopen klappers (zie K. V. 1905, kol.
233) werd den lsten December 1905 gestaakt. De resteerende
schuld zal bij jaarlijksche termijnen worden aangezuiverd.
Geregelde cultuur van bamboe in afzonderlijke tuinen komt
slechts in de Preanger Regentschappen en hier en daar in de
afdeeling Malang (Pasoeroean) voor. Overal elders vindt men
de bamboe verspreid op de erven en voorts in de djati- en
wildhoutbosschen; Ofschoon het uit de bosschen afkomstig product gezegd wordt over het algemeen van inferieure hoedanigheid te zijn , wordt het in de residentie Besoeki, waar men het
voornamelijk noodig heeft voor den bouw van tabaksschuren ,
nog bijna uitsluitend gebezigd. Aangezien het gewas daar echter
steeds schaarscher w o r d t , is het kappen in de bosschen van
bestuurswege verboden : evenals voor wildhout moet thans voor
bamboe retributie worden betaald. In 1905 werden aldus 1 144 549
stuks g l a n t a n g , 21097 stuks lampar , 4500 stuks oesoek , 13 843
stuks boebat en 100 stuks petoeng g e k a p t . waarvoor aan r e tributie f 4775 betaald is. De onderneming Oud-Djember plant
thans , speciaal ten behoeve van hare tabaksschuren, bamboe
op haar erfpachtsperceel Tjoerahtepas. I n de residentie Kedoe
had in 1905 de uitbreiding van de aanplantingen voor een deel
wederom van wege het boschwezen plaats en voor een a n d e r
deel (voornamelijk in de afdeelingen Keboemen en Wonosobo)
door de bevolking langs de grenzen der wildhoutbosschen.
De kapokcultuur o n d e r g i n g , op aansporing van het bestuur,
eenige uitbreiding in Bantam ( P a n d e g l a n g , A n j e r ) , Batavia
( K r a w a n g ) , de P r e a n g e r Regentschappen (Tjiandjoer, door t u s schenplanfing in de Liberia-koftietuinen), de afdeeling Cheribon
(door bijplant van s t e k k e n ) . Soerabaja, Pasoeroean (Malang)
en Banjoemas (afdeelingen Banjoemas en Poerwokerto). Uit
Semarang werd eene hoeveelheid van 3 439 900 K.G. kapok uitgevoerd, waarvan 1 154 170 K.G. naar Nederland, 1 571 040 K.G. naar
A u s t r a l i ë , 439 280 K.G. naar Amerika en de rest naar Singapore
en Europa. Uit Cheribon werd veel kapok naar Singapore geexporteerd en uit Anjer (Bantam) 41 120 K.G. naar Batavia.
In Bantam vormt de zoogenaamde emping melindjo een belangrijk uitvoerartikel: uit Laboean werd in 1905 4390 pikol
naar Batavia en de Lampongsche Districten verzonden. Zooals
bekend is , bestaat zn' uit de plat geslagen zaadkeru van Cnetum
Gnemon L . , welke plant in de Soenda-Ianden t a n g k i l , in het
Maleisch melindjo en in het Javaansch welso genoemd wordt.
Theecultunr voor eigen rekening wordt door de bevolking
alleen in de P r e a n g e r Regentschappen en Pekalongan gedreven ;
in het eerstgenoemde gewest voornamelijk in de afdeelingen

Hoofdst. O , afd. I.

229

230

BK wel in de nabijheid v;in Euro-

heeft te onderwerpen aan regeeringitoezieht en jaarlijks een

peeffehe landbouwondernemingen. aan welke bel product grootendeeli in veracben staat wordt verkocht. In Pekalongan werd

verslag van hare verrichtingen met balans en winstrekening
aan de Regeering moet indienen. Mede werd voortgegaan met
aan de banken , welke daaraan behoefte bleken te hebben , tot
wederopzeggens , eene ïnaandelijksche subsidie te verleeneu , ter
tegemo/tkomiog in de kosten van beheer , terwijl aan een tweetal
banken een bedrag ineens werd toegekend ter gedeeltelijke bestrijding van de kosten van oprichting 2 ). Behalve voor de bezoldiging van inlandsch personeel en voor liiireaii-uitgaven ,
werden de verleende subsidies geheel of ten deele besteed tot
indienststelling van Europeeecbe administrateurs, een m a a t r e g e l ,
welke het vertrouwen van het geldheleggend publiek in het
bekeer der banken zeer bevorderde. Ten behoeve van die administrateurs , die in overleg met den inspecteur van bet inlandsch
landbouwcredietwezen worden aangesteld en ontslagen, is eene
instructie ontworpen.
Ofschoon voornamelijk als hulpbauk werkende, treedt bij
BOmmige instellingen de verschaffing van gelden voor productieve doeleinden meer en meer op den voorgrond . terwijl daar*
n a a s t , voor zoover de omstandigheden zulks noodzakelijk maken .
gestreefd wordt naar bevordering van plaatselijk het meest op
den voorgrond tredende bedrijven, zooiucde naar bestrijding van
misstanden. Zoo werd van het aan de bank te Toeloengagoeng
verleende voorschot een bedrag van f 20 U00 besteed . iuzonderbeid tot opbeuring van de aldaar op belangrijke se haal gedreven
inlandsche rietsuikerindustrie: werden de landbouwers in de
P r e a n g e r Regentschappen in de gelegenheid gesteld om hunne
verpande bouwgronden in te lossen, werden in de afdeeling
Koedoes plannen gevormd om in de herhaaldelijk door overstrooiningeii geteisterde streken nevenbedrijven van den landbouw
in het ieven te roepen en legden de in de afdeelingen Bandjarnegara en Keboemen werkende banken zich toe op verbetering
van den veestapel , terwijl in laatstgenoemde afdeeling en in
de afdeeling Poerworedjo de middelen werden verschaft om de
op groote schaal voor schuld verbonden klapperboonien in te
lossen en de banken te Bandjarnegara , Temanggoeng en B a t a n g
aan inlandsche tabaksplanters voorschotten verschaften. De
Madioensche bank maakte voorloopig meer werk van het u i t leeuen van geld voor de bewerking van sawahs. Enkele b a n k e n ,
zooals die te Karanganjar , Garoet en Poerwokerto, verleenden
steun aan desaloemboengs, hetzij voor de aanschaffing van
materialen , hetzij tot bezoldiging van het administratief personeel dier dorpsinstellingen.

Soekaboj-mi en Tjiandjoer,

geklaagd over de weinige zorg aan de aanplantingen besteed
en de onoordeelkundige wijze, waarop bet blad werd geoogst
en b e w e r k t , tengevolge waarvan inferieure waar verkregen
werd. Niettemin steeg het aantal bereidingsetablissemeiiten van
2 tot 4. Op het door het bestuur aangelegd denionstratieveld
werd de aanplant voor den tweeden keer gesnoeid en hadden
de heesters zich goed ontwikkeld. Met den aanleg van een proef*
veldje voor Java-thee te Diwoeng (distr. Djatiiiegara) werd een
aanvang gemaakt. Ter aanmoediging van de cultuur in Pekalongan zijn bij Oouv. Ut. 27 Nov. 1905 n° 20 fondsen besehikbaar gesteld voor den aankoop van theezaad ter verdeeling onder
de bevolking voor den aanleg van moedertuinen , bet aanleggen
en onderhouden van een zestal demonstratietinnen niet bijbehoorende kweekbedden en de tewerkstelling van bekwame tlieepluksters. Voorts wordt thans een soort preniie-stelsel beproefd .
waarbij iedere landbouwer , die genegen is om zijn landrenteplichtigen grond in theetuinen te converteeren , gedurende drie
jaren vrijstelling van de belasting geniet over de met dat gewas
beplante uitgestrektheid.
In Cheribon had de sirih en in Pekalongan hadden de peperaanplantingen door ziekten te lijden , tengevolge waarvan de
opbrengst verminderde.
Omtrent de vrije koffiecultuiir werden geen opgaven ontvangen.
e.

LANDBOCWOBBDIIT.

Sedert de afsluiting van deze rubriek in K. V. 1905 (kol.
2:34/2:57), is het aantal landbouweredietbanken met zeven vermeerderd , namelijk met die te Bandoeng, Soekaboemi, Tjilatjap,
Keboemen , B r e b e s . Poerwodadi en W o n o s o b o . ' ) Zij zijn als
rechtspersoon erkend bij Gouv. Btn. 14 Ang. en 18 Oct. 1905
nos. 33 en 2»i (Jav. ('t. nos. 08 en 85) en 20 M a a r t , 24 Febr.,
11 J u n i , 28 Mei en 30 Mei 1906 nos. 3 7 . 3 1 , 5 9 , 21 en 50
(Jav. Ct. nos. 2 5 , 1 9 , 48 en 45).
Eenige banken verzochten en verkregen goedkeuring op wijzigingen in hare statuten. Deze wijzigingen, waarmede r e k e n i n g
wordt gehouden bij de oprichting van nieuwe banken , betroffen
o. a. de gebleken wenschelijkheid om die instellingen een semiofticieel karakter te g e v e n , door de aanbieding van een deel
der bestuursfunctiën aan ambtenaren verplichtend te stellen ,
voorts het openstellen v.an de gelegenheid tot vorming van het
bedrijfskapitaal ook uit andere bronnen dan te allen tijde opzegbare inlagen en eindelijk het afzonderlijk regelen van de
bemoeienis met de verschaffing van h u l p - en van bedrijfscrediet.
Evenals de banken te Madioen en Toeloengagoeng, bezit
ook de bank te «Soekaboemi een aandeelenkapitaal. waarin kan
worden deelgenomen door inlanders en inlandsche genieenten.
Overigens vormen de banken hun bedrijfskapitaal uit deposito's
en spaargelden , zoomede uit inlagen van leeners , welke slechts
in bijzondere gevallen opvorderbaar zijn. L e e n e r s , die vaste
inkomsten genieten , zijn tot eene vaste maandelijksche inlage
verplicht, terwijl de overigen zich moeten verbinden om bij de
terugbetaling van geleende gelden als inlage een surplus te
geven. Daarmede wordt een dubbel doel beoogd ; in de eerste
plaats geleidelijke vorming van een bedrijfskapitaal door de
Leners zelven bijeengebracht en voorts bevordering van den
spaarzin.
Ook thans weder werd aan verschillende banken , welke daarom
vroegen, een regeeringsvoorschot verleend , onder voorwaarde ,
dat de geleende gelden alleen mogen worden g e b r u i k t voor de
verschaffing van bedrijfsmiddelen aar, l a n d b o u w e r s , ambachtslieden en handelaren , dat daarover aan den lande 4 ° 0 's jaars
moet worden betaald — welke rente voorloopig in het reserveionds der bank moet worden gestort —, dat de instelling zich
1
) De overige credietinstellingen van dezen aard waren op de navolgende
plaatsen gevestigd : Socmedang, Garoet, Tasikmalaja , Pekalongan , Batang,
Djnmbang, Lamongan , Probolinggo , Banjoewangi , Poerwokerto, Poerbolinggo , Bandjarnegan, Temanggoeng, Poerworedjo, Toeloengagoeng , Blitar,
Trenggalek , Banjoemas, Madioen, Karanganjar , Toeban , Pati en Koedoes.
De banken te Lamongan en Pati ziin nog niet als rechtspersoon erkend;
met die te Karanganjar, Toeban en Koedoes geschiedde dit lijj Gonv. Btn.
14 Ang. 1905 n°. 28 (Jav. Ct. n°. 67), 26 Mei 1906 n°. 38 (Jav. Ct. u".44)
en 31 Ang. 1905 n». 12 (Jav. Ct. n°. 71).

1
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De Bataviasche landbonwcredietbank ging voort met de verschaf'fing van hulp aan de landbouwende opgezetenen van de
bij die instelling aangesloten particuliere landerijen. Zij had
echter te kampen met gebrek aan bedrijfsmiddelen ; een beroep
op den handel tot deelneming in het werkkapitaal had geen
gunstig gevolg.
Met gebruikmaking van de bevoegdheid , den Gouverneur') Sedert het tydstip van afsluiting der betrekkelijke opgaven in het
vorig verslag (kol. 235) tot uit. Juni 1906 7|jn de volgende voorschotten
en subsidien van den bedoelden aard verleend.

Banken t e :

Voorschot.

Bijdrage in
de kosten vaa
oprichting.

Maandelyksche subsidie.

1 10 000
Bandoeng

.

.

.

10 000

f 100

Soekaboemi.

.

.

20 000

100

Soekapoera.

.

.

10 000

Pekalongan.

.

.

20 000

Batang

. . . .

20 000

Koedoes

. . . .

15000

Djombang .,

.

.

10 000

Poerwokerto .

.

20 000

Karanganjar

.

.

10 0O0

Poerworedjo

.

.

10 000

Keboemen .

.

.

10 000

Madioen

. . . .

10 000

Toeloengagoeng .

20 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

f

60
200

—
76, later verhoogd tot f 13C
275

—
—
—
30, later verhoogd tot f221

—
70

—
—
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Generaal toegekend b\j Ord. van 10 J a n . 1905 (Intl. St. n°.
35), werd tot dusver ten t>ehoeve van 23 crcdietbaiiken vrijstcling verleend van zegelrecht voor te haren helioeve opgemaakte
sehiildhewij/.en en bewn/zen van k w i j t i n g , betrekking hebbende
op schulden wegens leeiiingen van ten hoogste f 300.
Voor ili' controle op de boekhouding van de particuliere credietinstellingen i s . bij wijze van tijdelijken m a a t r e g e l , niet
ingang van 1 Juli L906a als deskundige in dienst gesteld de
heer K. A. WuNMAi.KN . oud-administraïeur van de Djoinbangsrhe
bank (GOUT. Bt 29 Juni 1906 nü. 2'1').
Ter landsdrukkerij te Batavia r e n e n e e n ecu overzicht van het
zakelijk gedeelte van den inhoud der verslagen van de versehilleude banken over het jaar 1904, hetwelk eerlang zal wordeu gevolgd door een overzicht over 1905.

De' in kol. 235/236 van K. V. 1905 bedoelde pogingen tot

regeling van het iandbouwcredietwezen in het westelijk deel der
Preanger Regentschappen door middelvan het particulier initiatief

zijn voorloopig met goeden uitslag bekroond. Te Bandoeng en
Soekaboemj zijn. gooals biervóór reeds irerd vermeld, sJaee*

232

van de haar in vroegere jaren van gouvernementswege verstrekte
voorschotten niet de daarbij bedongen rente . zoomede over de
schuren welke door het (Gouvernement zijn aangekocht of opgericht ter bewaring van die padi , onder voorwaarde dat de padi
zal worden aangewend als bedrijfskapitaal van de bedoelde crcdietinstellingen en dat uit de daarmede te behalen winsten aan
den lande zal worden terugbetaald een bedrag, overeenkomende
met de geldswaarde der verleende voorschotten, vermeerderd met
de van gouvernementswege gemaakte kosten voor den aankoop,
de o p r i c h t i n g , de huur en de bewaking der schuren.
Terwijl de in de afdeeling Demak opgerichte (lesaloemboengs
aanvankelijk uitsluitend bestemd waren tot tijdelijke opscliuring
van een deel van den o o g s t , totdat het door de eigenaren
wederom werd teruggevorderd (vgl. K. V. 1905. kol. 236), zijn
die instellingen in het verslagjaar veranderd in credietinstellingen ,- welke padi uitleeneu ook aan anderen dan de bewaargevers.

In de afdeeling Grobogan, waar de loemboang tot dusver even-

eens het karakter van spaarinriehting bezat, wordt eene dergelijke conversie voorbereid. Voor het toezicht op het beheer
lingabanken opgericht, terwijl in de gelijknamige atdeelingen van de loemboengs in Semarang zijn 11 mantri's in dienst geeen begin i> gemaakt met het in het leven roepen van desa- steld (Gouv. Bt. 2K Sept. 1905 n°. 32).
loemboengs. Ten behoeve van het toezicht op die gemeentelijke
In de residentie Banjoemas werd voortgegaan niet de oprichcredietinstellingen zijn voorshands een vijftal mantri's in dienst t i u g van desaloeniboengs , in bet bijzonder in de vlakke sawahgesteld.
rijke streek in het zuiden van het gewest. Met het toezicht op
Ten aanzien van de in de jaren 1902 en 1903 aan de toen- die instellingen zijn 12 mantri's belast (tiouv. Btn. 15 Juli 1905
maals noodlijdende bevolking van eenige desa's in de afdeeling n". 15 en 19 Maart 1906 n°. 10). De desaloeniboengs in de afSoemedang verstrekte voorschotten, werd bij GOUT. Bt. 12Dec. deeling Foerwokerto . welke vroeger haar padivoorraad putten
J905 n". 27 bepaald, dat de terugontvangen padi . voor zooveel uit een gedeelte van de jaarlijks opgebracht wordende d j a k a t ,
noodig , zal worden opgeachunrd in desaloemboenga en de waarde d o c h . sedert de bemoeienis van ambtenaren en desahoofden niet
daarvan te gelegener tijd uit de winsten dezer instellingen zal de inning daarvan geheel heeft opgehouden (zie Bijbl. Ind. St.
worden voldaan.
n°. 6200), die bron van inkomsten moeten derven , zijn t h a n s
Door de bemoeienis van de hij Gouw Bt. 15 Nov. 1904 n ' . 14 meerendeels veranderd in credietinstellingen volgens het ('herivoor de contróle-afdeeling Krawang ingestelde commissie (zie bonsche stelsel.
K. V. 1905, kol. 2 3 6 ) , kwamen tot dusver in ruim de helft van
I n de residentie Kedoe . in het bijzonder in het zuidelijk
het aantal desa's in die afdeeling de.saloemboengs tot stand. gedeelte (afdeelingeu Keboemen en Poerworedjo), zoomede in de
Het toezicht op het beheer daarvan wordt uitgeoefend door twee afdeeling Toeban der residentie Rembang , nrfln het aantal loenim a n t r i ' s , aan wie mede het beheer is toevertrouwd van de in boengs geleidelijk toe . terwijl die instellingen ook ingang vonden
vroegere jaren aan de bevolking der desa Pakis verleende voor- in eenige desa's van «Ie afdeeling Pasoeroean en in de afdeeling
schotten tot het herstellen van hare door dijkdoorbraken be- Toeloengagoeng der residentie Kediri. In het district Baoereno
tebadigde seevischviivers . voor zoover die voorschotten zijn of (afd. Bodjonegoro . res. Rembang) zal de kern voor gemeentelijke
zullen worden t e r u g b e t a a l d , ten einde die gelden te bestemmen" padivoorraden gevormd worden uit de door de bevolking voor
tot een blijvend fonds tot credietverschafting in het belang van een klein deel in p a d i . doch overigens in geld terugbetaalde
de exploitatie dier vijvers. Sedert is de w e r k k r i n g van dit fonds voorschotten , welke haar in de jaren 1902—1904 , met het oog
uitgebreid tot het visschersbedrijf in het algemeen (Gouv. Bt. op haren ongunstigen oeconomischen toestand , van regeeringsS J u n i 1906 n°. 10).
wege waren verstrekt (Gouv. Bt. 27 Mei 1906 n°. 1).
In de residentie Cheribon w e r d e n , in overleg met den inIn de residentiën Madioen en Soerabaja werden proeven gespecteur van het inlandsch Iandbouwcredietwezen . met instem* nomen tot inleiding van de desaloeinboeng bij de inlandsche
ming van de bevolking , in eenige desa's proeven genomen ten bevolking. In sommige desa's van Soerabaja gaf de bevolking
einde de loemhoengs , welke reeds een bedoidenden padi voorraad er de voorkeur aan bepaalde stukken sawahgrond tijdelijk buiten
hadden g e k w e e k t . ook dienstbaar te maken aan de verschaffing de periodieke verdeeling te houden . ten einde ze gemeenschapvan kleine voorschotten in geld aan de gemeentenaren. Aan- pelijk te bewerken . met het doel om de opbrengst aan te
gezien de termijn voor terugbetaling van de verleende voor- wenden als beginkapitaal voor loemboengs. Bij Gouv. Bt. 22
schotten nog niet verstreken i s . kan omtrent het resultaat van
April 1905 n°. 27 zn;n de gebouwen . staande op het tot het
dezen maatregel nog niets worden gemeld. Het voornemen Gouvernement teruggekeerd erfpachtsperceel Dares (afd. N g a w i ,
bestaat om in dit gewest een centrale bank op te richten ten res. Madioen). aan de betrokken bevolking afgestaan voor desabehoeve van de aldus gevormde gemeentelijke credietinstellingen. loemboengs, tegen een nader door den resident vast te stellen
De desa's . welker rechtspersoonlijkheid . ingevolge de Ord. in b e d r a g , te betalen uit de opbrengst van die instellingen.
[nd. St. 190Ü n°. 83 (zie hoofdst. . 1 , afd. I , kol. 135) thans
Met den kosteloozen afstand in bruikleen van niet meer b e vaststaat, zullen worden toegelaten om aandeelen te nemen in
noodigde koffie-inkooppakhuizen ten behoeve van de oprichting
het grondkapitaal der bank.
van (lesaloemboengs , werd voortgegaan, (lok aan de credietbank
Wat de residentie Pekalongan a a n g a a t , valt te vermelden, te Bandjarnegara werd de beschikking gegeven over een dergelijk
dat voortdurend gestreefd wordt naar bevestiging en uitbreiding gebouw . terwijl er aan de bank te Madioen een voor afbraak
verkocht is.
van de bestaande desaloemboenga.
Door den inspecteur van het inlandsch Iandbouwcredietwezen
De in K. V. 1905 (kol. 236) vermelde, aanvankelijk voor den
tijd van zes maanden getroffen maatregel , waarbij aan ieder der werd eene handleiding samengesteld voor de o p r i c h t i n g , de
residenten van Cheribon en Pekalongan een Europeesch parti- inrichting en het beheer van en het toezicht op dorp>credietinculier werd toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling der stellingen (loemboengs-desa en desa-geldbankjes) . welk werkje
«lesaloemboengs . is bij tiouv. Bt. 23 Sept. 1905 n*. 21 voor on- ter landsdrukkerij te Batavia g e d r u k t en op ruime schaal verspreid is onder de ambtenaren van het hinnenlanilsch bestuur
bepaalden tijd bestendigt! en aan die personen de titel van
adjunct •controleur van het inlandsch Iandbouwcredietwezen ver- op J a v a , terwijl ook eenige exemplaren werden beschikbaar
leend. Bij GOUT. Btn. 7 Mei en 15 J u n i 1900 uos. 13 en 29 is gesteld voor de daarvoor in a a n m e r k i n g komende gewesten der
een dergelijke maatregel getroffen ten aanzien van de Preanger buiten bezittingen.
Regentschappen . Banjoeinas en Semarang.
B\j gouvernements-circulaire van 1 Maart 1906 (Bijbl. Ind. St.
Bij Gouv. Bt. 1 Mei 1906 n°. 24 is de resident van Semarang n°. 6462) is aan de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en
gemachtigd o m . ten behoeve van de bestaande en alsnog op te Madoera de gedragslijn voorgeschreven, welke zij ten aanzien
richten desa-credietinstellingen in de afdeelingen Demak . Koe- van het inlandsch Iandbouwcredietwezen zullen moeten volgen.
does en P a t i , te beschikken over de padi. welke door de inlandIn de afdeeling Keboemen f(Kedoe) werden door de bestuurssche bevolking is of nog zal worden ingeleverd ter afdoening anibtenaren , niet goed g e v o l g , pogingen aangewend om de vee-
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bezitten van enkele groepen van desa's et toe te brengen om,
voor gezamenlijke rekening, fokstieren van overwaltcE en ge-

De inlandsehe bevolking heeft ook in 1005 geen gebruik
gemaakt van de gelegenheid om, op den voet van Gkmv. Bt.

kruist ras aan te schaffen.

2'.» J u n i 1904 n". 7 (lbjbl. Ind. St. n". 0033), gronden , die voor
de op hoog gezag gedreven kofh'ecultuur gereserveerd zijn , in
bruikleen te erlangen voor het aanleggen van vrijwillige koffieplantsocnen.
In het areaal van de kofh'ereserve kwam in liet verslagjaar
slechts eene geringe verandering door eene wijziging in d e e u l tuurplannen voor de districten Toeren en Gondanglegi (afd.
M a l a n g , res. Pasoeroean), waardoor eene rationeelere indeeling
van de cultuurdienstplichtige desa's bij de reserveterreinen werd

Naar aanleiding van de door de Welvaairtecommissie ingestelde

onderzoekingen U het vraagstuk van verschaffing van bedrijfs-

crediei ten behoeve van de zeevisscherjj op den voorgrond getreden. Het voornemen bestaat om voor dat doel hier en daar
banken in het leven te roepen, welke tevens in het belang van
andere bedrijven werkzaam kunnen zijn.
De h u l p - en spaarbanken ten behoeve van inlandsehe ambte*

naren bleven nuttig werkzaam. Die te Bandoeng en Soekaboemi
werden opgelost in de aldaar opgerichte landbouweredietbanken.

Bene nieuwe instelling van dien aard verrees te Poerwakarta
(Krawang) en plannen daartoe; zijn gevormd te Modjokerto en
Grisee. Eene desa van laatstgenoemde afdeeling gebruikte het
voor den afstand van een stuk gemeentegrond ontvangen bed r a g voor de oprichting van een spaar* en credietfonds.
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Door den directeur van landbouw werden , na afloop van de
in kol. 23? van K. V. 1905 vermelde onderzoekingen , voorstellen ingediend met betrekking tot de voortaan te volgen gedragslijn ten aanzien van de gouveriiements-koffiecultuur. Deze
voorstellen zijn nog in behandeling.
Bij Grouv. Bt. 19 Maart 1906 n°. 24 is , bij wijze v a n tijdelijken
m a a t r e g e l , het personeel bij de afdeeling „Koffie" van het departement van landbouw in dier voege gereorganiseerd, dat de
betrekking van chemisch assistent ingetrokken en de bezoldiging
van den afdeelingschef verminderd is. Daarentegen is liet inspecteerend personeel, dat tot dusver bestond uit een controleur bij
het binnenlandsch bestuur en een tijdelijk ambtenaar ,• t h a n s
vastgesteld op een inspecteur van de gouvernements-koffiecultuur
\ eveneens met den titel van afdeelingschef) en een adjnnct-inspecteur.
Omtrent de exploitatie van het gouvernements-kofHebereidings<>tablissement te Ngebel (Madioen) en van het in 1905 voor het
eerst gewerkt hebbende etablissement van dien aard te Bandoeng
( P r e a n g e r Regentschappen) zijn opgaven verstrekt in bijlage LL.
Daaruit blijkt, dat de kosten van inkoop en exploitatie per pikol
bedroeden: te Bandoeng f 34,07 en te Ngebel f 24,27, of,
wanneer ook de aan de inlandsehe hoofden voor de superieure
soorten toegekende cultuurprocenten (respectievelijk ad f 790 en
f 198) in rekening worden g e b r a c h t , f 34,42 en f 24,62.
De financieele uitkomsten van het etablissement te Bandoeng
zijn nog niet op te geven , omdat een gedeelte van den oogst
van 1905 nog niet verkocht is. W a t het etablissement te Ngebel
betreft. zijn die uitkomsten nog slechts na te gaan over het
oogstjaar 1903 , omdat de noodige gegevens over den verkoop
van Madioen-koffie uit de oogsten 1904 en 1905 nog niet voldoende bekend zijn. De gemiddelde bruto-opbrengst per pikol
van Madioen-koftie . oogst 1903 , bedroeg voor door de inlaudsebe bevolking op de gewone wijze bereide f 35,18 en voor de
te Ngebel op West-Indische wijze bereide f 35,03, terwijl de
onkosten respectievelijk f 18,47 en f 20,44 per pikol beliepen.
De winst van het (Gouvernement was dus voor de Madioen-koffie
respectievelijk f 16,71 en f 14.59 per pikol. waarbij in het oog
is te h o u d e n , dat bjj de berekening van de onkosten de oprichtingskosten van het etablissement te Ngebel buiten beschouwing
zijn gelaten. Beantwoordde d u s , wat de marktwaarde van het
product betreft, de exploitatie in het bereidingsetablissement
nog niet aan de verwachting, daarentegen heeft de ondervinding
gedurende 1903 reeds doen zien , dat in andere opzichten het
etablissement gunstig werkt. De bevolking . die . nu zij onbereid
product heeft in te leveren, spoediger betaling krijgt, besteedt
nu meer zorg aan de inzameling en er wordt minder koffie aan
de verplichte levering onttrokken (vgl. blz. 29'31 van de Memorie
van Antwoord op het Voorloopig V r erslag der Tweede Kamer
betreffende de Indische begrooting voor 1902).

verkregen.

H e t aantal Liberia-boomen in de op hoog gezag aangelegde
tuinen steeg van^0 224100 op uit. October 1904 tot 6 398 100 op
uit. October 1905, terwijl in het plantjaar 1905/1906 gerekend
is op een bijplant van 320 710 Liberia-boomen, tegen 395 487
in het plantjaar 1904/1905.
Tijdens de opmaking van de .zoogenaamde voorstelstaten,
w a r e n , voor de in den westmoeson 1905/19015 tot stand te brengen
verplichte bijplantingen, in de cultuurplannen begrepen 1290
desa's met 152 155 cultuurdieustplichtige g e z i n n e n , terwijl bijplant slechts werd opgelegd aan 385 desa's met 3 J 4 1 4 c u l t u u r plichtige gezinnen , waardoor de planttaak gemiddeld te staan
k w a m op 43 boomen per g e z i n , tegen 37 in 1904/1905. Van de

De proef met den opleg in Indië gedurende een of twee jaren
van alle Preanger-Liberia-koffie. vóór hare verzending naar
Nederland (zie K. V. 1904, kol. 2 7 0 ) , werd voortgezet.
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. 1906—1907.

:

De niet de teelt van Liberia-koftie verkregen resultaten waren
nog niet van dien a a r d , dat tot de herziening en vaststelling
van de nieuwe cultuurplannen voor de districten Djanipangtengah
en Djampangkoelon ( P r e a n g e r Regentschappen) kon worden
overgegaan (vgl. K. V. 1905, kol. 238).
Door den chef van de afdeeling „Koffie" van het departement
van landbouw werd in 1905 voortgegaan met het onderzoek
naar de bestanddeelen van de koffie. De chemische assistent
hield zich bezig met grondanalyses van koffieterreinen , terwijl
de botanische assistent in verschillende gouvernementstuinen
een onderzoek instelde naar het voorkomen van schadelijke
nematoden. N o g werden enkele adviezen uitgebracht betreffende
het voorkomen van luis- en keverlarven in koffieboonien en het
kwijnen van de dadap.
De proeftuin te Bangelan (afd. M a l a n g , res. Pasoeroean)
leverde in 1905 voor de tweede maal product op. Eene a a n planting van coffea robusta t r o k , door haren rijken b l o e i , zeer
de aandacht. Plaatselijk had de aanplant eeuigermate van ziekte
(bladziekte en djamoer oepas) te lijden. De w o n i n g van den
administrateur en de droogbakken met roldaken , waarvan t. a. p.
sprake w a s , kwamen gereed.
De Europeesche opzichters voor het houden van toezicht op
de koffiecultuur in de residentiën P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n ,
Pasoeroean en Madioen bleven ook gedurende 1905 w e r k z a a m ,
met dien v e r s t a n d e , dat het toezicht i n de werkingssfeer der
bereidingsetablissementen werd opgedragen aan de onder-administrateurs der hulp-etablissementen.
De in Pasoeroean en Madioen genomen proeven niet het op
stomp kappen van oude , nog krachtige koffieplantsoenen gaven ,
vooral in de eerstgenoemde residentie, in 1905 bevredigende
resultaten. De proeven worden voortgezet.
Uit de over het plantjaar 1904/1905 ontvangen opgaven (zie
bijlage LL) b l y k t , dat in de i 0 gouvernements-residentiën,
waar de verplichte teelt en de gedwongen levering van koffie
nog gehandhaafd bleven , de c u l t u u r , wat betreft het a r e a a l ,
waarop zij nog voorkomt, weder is achteruitgegaan. Terwijl
hij het einde^ van het plantjaar 1903/1904 (uit. ü c t o b e r ) 1200
desa's met 145 910 bij de verplichte cultuur ingedeelde gezinnen
(verdeeld over 60 districten) in de cultuurplannen begrepen
waren , bedroegen die totalen op uit. October 1905 respectievelijk
1290 en 152 155 (verdeeld over 59 districten). Tijdelijk , en wel
alleen ten behoeve van het onderhoud van reeds bestaande a a n plantingen , waren nog bij de verplichte cultuur betrokken 818
d e s a ' s , behoorende tot 69 d i s t r i c t e n , waaronder 5 1 , waar , naast
de volgens de cultuurplannen ingedeelde desa's, ook vrijgestelde
desa's voorkwamen , en 18 , welke niet meer in de c u l t u u r p l a n n e n
begrepen waren. H e t areaal der nog in onderhoud zijnde plantsoenen z o u . wat aangaat de op hoog gezag aangelegde t u i n e n ,
gedurende het plantjaar 1904/1905 verminderd zijn van 37 255
tot 37 009 b o u w s , en dat der vrijwillig aangelegde of' als zoodanig bekend staande van 79 800 tot 75 308 b o u w s , in verband
waarmede het aantal boomen in de verplichte plantsoenen van
44,7 millioen tot 42,3 Imillioen en in de vrijwillig aangelegde
van 130,3 millioen tot 125,5 millioen daalde.

5.
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tijdelijk

van hij plant vrijgestelde 905 desa's was de vrijstelling

van ''<'!i 141-tal (hiervan o. a. 28 desa's in de Preanger oegentsahappen, 'i- in Pekalongan en 75 in Pasoeroean) hieraan toe
ti- schrijven, «lat da gemiddelde levering gedurende de laatate
«Irie jaren het daarvoor vastgestelde niiniiiiiim had bereikt. De
overige redenen van vrijstelling waren van gelijken aard als in
Ten hehoeve van de in den westmoeson van 1906/1907 tot
tand Ie brengt!) bijplantingen werd 27,84 pikol Malang-. 33,13'

pikol Padang* en :14,39 pikol Liberia-zaad verstrekt. Over de
van het voor den bijplaut van 1905/1908 verstrekte

Padang* en Liberia-zaad . doch vooral over het laatstbedoelde.

zijn

nogal

klaehten

gerezen , waarom

besloten werd

om

in

Pasoeroean eene proef' te nemen met zaad koffie, afkomstig van
gunstig bekende partienliere ondernemingen in die residentie,
terwijl de levering van Liberia-zaad aan andere ondernemingen
werd opgedragen. Yoorloopifr luidt het oordeel over deze zaadkoftie zeer gunstig. Ook wordt in Pasoeroean eene proef genonieii met zaad van coffea r o b u a t a , eene koftiesoort, die op
ver.sehillendi' plaatsen u i t m u n t door sterken hahitus en groote

productiviteit. De geringe beschikbare hoeveelheid zaad noopte

echter tot beperking van de proef. Zoodra meer zaad verkrijgbaar
i s , zullen ook in andere residentiën proeven worden genomen.
De kweekbedden hadden zoogoed als niet van ziekten te lijden.
Alleen in de afdeeling Malang kwamen hier en daar nematoden
voor. Over het geheel was men tevreden over de resultaten van
de proeven met het kweeken van zaad in bamboezen mandjes
(vgl. K. V. 1905, kol. 239). H e t overtollige plantmateriaal werd

weder aan de bevolking verstrekt tot inboeting van de vrijwillige
koffieplantsoenen.

De weersgesteldheid was iu de eerste helft van 1905 o n g u n stig voor het rijpen van de vrucht. In verschillende streken g i n g
door zware regens en storm vrij veel product verloren. De oostmoeson was echter g u n s t i g voor de b e r e i d i n g e n voor den hloei
van den volgenden oogst.
Voor de verstrekking van rentelooze voorschotten op het te
oogsten product aan inlandsche bezitters van koffietuiuen werd
voor Pekalongan f'32 8K7 en voor Pasoeroean f 132 000 besehikbaar gesteld, waarvan respectievelijk f 32 887 en f 54 236 is
uitbetaald. De aanzuivering had zonder stoornis plaats.
H e t door de licentiehouders in de residentie Pasoeroean u i t
den oogst van 1905 afgeleverd product bedroeg 463<> pikol , als
volgt verdeeld over de tot h u n rayon behoorende 5 districten
(waar de koffieoogst der bevolking in dat jaar bedragen had
12 883 p i k o l ) :
Licentiehouders, a)

Naam.

Xoffiepellerij
Sisir (Naamlooze
vennootschap).
P . Godin.
P. D. Vreede

vroeger het geval was, samenwerking tntschen en aansluiting
met

het tot de vaste formatie behooreml bestu urs- en politic-

personeel. De met deze nieuwe regeling behaalde resultaten

waren zoo bevredigend , d a t machtiging is verleend om ze drie

achtereenvolgende jaren te doen werken.
\ au de geWOOnlgi

voorkomende

plagen

hadden de koftic-

plantsoenen in 1905 «reinig te lijden. Alleen werd op verschil-

vorige jaren.

qualiteit
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Districten
tot hun rayon
behoorende.

Kota Malang.
Penanggoengan
Ngnntang.
Kuranglo.
'J'engger (onderdistrict Toe toer)

Hoeveel h eid koffie (in pikols)

bereid op de
etablissementen
te:

Sisir.
NgTOtO.
Karangan.
Andonasari.

Totalen

.

.

Iste
soort.

2de
soort.

Te
zamen.

151
1 «67
2 «58
«78
31

1
8
31
10
1

152
1 «75
2 «89
«88
32

«585

51

«636

a) De licentiehouder van het district Serggoro heeft ook in 1905 het bercidingset;iblissement te Magoewan gesloten genouden.

Uit het overzicht sub V b van bijlage L L blijkt in hoever
het door de licentiehouders afgeleverd product bij verkoop in
de vier gedurende 1905 te Batavia gehouden gouvernementsveilingen meer heeft opgebracht dan Pasoeroean-koffie van i n landsche bereiding.
Op een koffie-oogst in 1905 van 70 729 p i k o l , bedroeg de
hoeveelheid a c h t e r h a a l d e , aan de verplichte Ie vering o n t t r o k k e n
koffie 107 pikol, tegen 91 pikol in 1904 op een oogst van
64 805 pikol.
Aanvankelijk voor den tijd van een j a a r , werd in Pasoeroean
eene reorganisatie ingevoerd van het hulppersoneel voor de
gouvernenients-koffiecultuur en de koffie-politie, waardoor niet
alleen eene bezuiniging werd verkregen , maar o o k , meer dan

[ende plaatsen verdere verbreiding van nematoden geconstateerd.

Ook de beruchte dadapziekte breidde zich weer uit, zoodat men
nu schier in alle streken op vervanging van de dadap door
andere schaduwboomen bedacht moet wezen.

De gouvernements-koffieoogst van 1905, in totaal 7o?2'.' pikol.
bleef een weinig beneden de raming op uit. Juli van dat jaar.
ud 72 4:38 p i k o l . en bestond uit 51 191 pikol J a v a - en 19588
pikol liiheria-koflie, terwijl het raniingscijfer zich splitsen laat
in 50307 pikol Java* en 16071 pikol Liberia-koffie, z lal
tegenover eene kleinen; opbrengst ran 5170 [>ikol Java-koffie,
eene grootere productie van 3467 pikol Liberia-koffie valt te
constateeren. In dien oogst bedroeg het aandeel van de residentie Pasoeroean 5 9 % , dat van de Preauger Regentschappen
1 0 , 4 % , <Iiit van Pekalongan 15,:! % en dat van de overige
gewesten 1 5 , 3 % . Als gevolg van de vrij gunstige weersgesteldheid zal de aanstaande o o g s t , al zal hij niet bijzonder groot
w e z e n , toch vrij bevredigend zijn. Op uit. Juli 1900 bedroeg de
raming ongeveer 132127 pikol , waarvan 110 491 pikol .lavaen 15(536 pikol Liberia-koffie.
Snuitkeyers kwamen in 1905 in enkele pakhuizen voor.
Eenigszins belangrijke tekorten werden gedurende 1905 in de
inkooppakhuizen niet geconstateerd.
Van de in de vier groote in 1905 te Batavia gehouden veilingen ') aangeboden 49 901 pikol koffie uit den oogst van 1905
werd 44 692 pikol v e r k o c h t , terwijl 5209 pikol is opgehouden .
omdat de daarvoor vastgestelde limite-prijzen niet konden worden
bedongen. Voor de in 1 9 0 5 , voor de eerste m a a l , bij wijze van
proef, te Batavia geveilde Liberia-koffie (gewone bereiding) uit
de residentiën Semarang en Pekalongan (4000 pikol) werd de
bevredigende middelprijs van + f 30 per pikol verkregen. I n
verband h i e r m e d e , en met de omstandigheid, dat op de Indische koffiemarkt veel vraag is naar dat p r o d u c t , zal die proef
met eene grootere hoeveelheid worden voortgezet. Hen overzicht
van de Xederlandsche en Indische gouvernementsveilingen is
opgenomen sub V van bijlage LL. Het aantal in 1906 hier re
lande te houden veilingen is bepaald op :'•.
T e r voorziening in de plaatselijke consmntie op J a v a en Madoera zijn, buiten de groote veilingen te Batavia, ook in 1 9 0 5 ,
en wel op 12 plaateen, kleine koffie-vendtitiè'n gehouden. Iu
het geheel is op deze wijze verkocht 344 pikol , namelijk 177
pikol Java-koffie (79 pikol eerste en 98 pikol tweede soort) en
167 pikol Liberia-koffie. De opbrengst bedroeg f 9 9 1 4 , of gemiddeld f 28,80 per pikol.
b.

(illUVKKNKMENTS K IXA-oXIlKHNEMINtt.

De weersgesteldheid was gedurende het j a a r 1905 zeerabnor-i
maal en kenmerkte zich. niettegenstaande perioden van lang
aanhoudende droogte, door een grooteren regenval dan bet g e middelde der laatste vijf jaren (gedurende het eerste kwartaal
zelfs 33 % meer). Eerst in J u n i kregen de droge dagen de
o v e r h a n d ; de oostmoeson hield, afgewisseld door enkele regenbuien in November en December, feitelijk tot het einde des
jaars aan. Over het algemeen genomen was de weersgesteldheid
in het begin van het jaar niet gunstig voor de ontwikkeling
van de oude en in de tweede helft niet voor die van de jonge
plantsoenen.
De rooiing van de plantsoenen op het etablissement Xagrak
werd voortgezet en, op ± 57 bouws na, beëindigd. Ter vervanging
van dit etablissement en van het reeds vroeger gerooide etablissement Lembang (zie K. V . 1905, kol. 241). was ten noorden
van de etablissementen Tjibeureum en Tjibitoeng reeds iu 1903
een aanvang gemaakt niet de o n t g i n n i n g van nieuwe terreinen.
Aan het nieuwe, thans 191 bouws groote etablissement is de
naam van Poentjak Gedc gegeven. Li den loop van 1905 zijn
aldaar ruim 86 bouws bosch ontgonnen en beplant, en te Rioeng
Goenoeng 49 bouws, terwijl op Kawah Tjiwidei 70 bouws bosch
') De voorwaarden voor de veilingen in Indië (Bfjbl. Ind. St. nos. 4897 ,
5241 , 5677 en 6046) z(jn nader gewijzigd by Gouv. Bt. 10 Oct. 1905 n». 46
(Bjjbl. Ind. St. n». 6343).
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gekapt en met <'. Robusta beplant werden, van welke voor «Ie
pbsrmaoie zoo waardevolle soort tot dusver slechts + 70 boomen
aanwezig waren.
M

238

1901 o p g e r i c h t e gouvernements getahpertja-onderiieining te
Tjipetir in de sfdeeling Sockaboemi der residentie 1'reanger

Regentschappen (zie K. V. 1801, bis. 70) ie geregeld voortgegaan.

Het aantal in den vollen grond staande planten bedroeg bij Bij het einde van het plantjaar 1905/1906 bevonden zich onder
het einde van 1905 4 255 800, tegen 4 07:5 200 in 1904, hetgeen den 1174 bouws beslaandeu aanplant 8596 boomen ouder dan
d n i eene vermeerdering niet 1821)00 aanwijst. In de kweekerijen
15 jaar en 4887 vijfjarige I
npjes. Hoewel van de boomen op
bevonden /.ich in verschillende stadia van ontwikkeling, naar de eigenlijke onderneming in 1905 llecbts zeer weinig zaad vers c h a t t i n g :5 340 400 planten, tegen 4 802 000 in 1904.
kregen werd, was van den ruimen oogst van 1904 nog zooveel
Met het enten van Ledgeriana op hyhride- en Kncciruhra- ! beschikbaar en leverde de oude aanplant in Banjoemai (vgl.
onderstam wenl, zooveel mogelijk, geregeld voortgedaan, waartoe I K. V. 1902, kol. 197/198) zulk eene groote hoeveelheid u a d o p ,
uitsluitend twijgen van brcedbladerige liardgroeiende exemplaren dat in de behoefte aan plantmateriaal ruimschoots kon worden
met een hoog kinine-gehalte gebruikt werden.
voorzien. De kiemkracht van het zaad en de ontwikkeling van
|)e bloei der Ledgeriana's, hybriden en Succirubra's was, de jonge plantjes lieten niets te wenscheu over.
door de vochtige weersgesteldheid van 1904, zeer gering, en de
Evenals in vorige jaren hadden de aanplantingen te Tjipetir
zaadoogit dientengevolge van weinig beteekenis, zoodat ook in ook in 1905 zeer veel te lijden van aanvallen van de hl'adrol1005, evenals in 1904, slechts twee veilingen van kina-zaden en ! rupsen. Hoewel al het mogelijke tot bestrijding van de plaag
werd beproefd, kon er tot dusver nog geen afdoend middel tegen
enten konden gehouden worden. De opbrengst van beide veilingen
was f 27 215, tegen f 24 804 in 1904. Op de veiling van 27 worden gevonden. De j o n g e boomen, die door de rupsen geheel
November werd f' 520 voor een pakje van 10 gram besteed, het | kaal gegeten worden, gaan wel niet te gronde, maar worden
toch zeer in h u n n e ontwikkeling vertraagd.
hoogste bod dat ooit voor kinazaad gedaan is.
Ziekten en plagen kwamen in het verslagjaar vrij veelvuldig
De proeven met b e t r e k k i n g tot de chemische en mechanische
voor. Zoo hadden de oude plantsoenen te Tjinjiroewan en Tjibereiding van getahpertja uit de bladeren en tot de later te
beureum van stamkanker te lijden, zoodat o. a. op het esrstgevolgen wijze van exploitatie in het algemeen werden voortgezet.
noemde'etablissement, waarvan de totale oogst aan Ledgerianaproduct 312 025 halve kilogrammen bedroeg, 123 490 halve kilogrammen, dus bijna 40 ° ' 0 , uitsluitend afkomstig waren van
zieke boomen. In nagenoeg alle plantsoenen vertoonde zich de
Helopeltis Bradii: vooral hadden de jonge tuinen te Tirtasari en
Poentjak Gede een ernstigen aanval te doorstaan, doch ze her3°. P A R T I C U L I E R E O N D E R N E M I N G E N .
stelden zich vry spoedig tengevolge van de onmiddellijk toegepaste flinke grondbewerking. De grootste schade werd echter
a.
LANDBOIWONDEKNE.MINGEN , UITSLUITEND OP CONTRACTEN MET Dl
aangericht door engerlingen, waarvan er in geen j a r e n zooveel
voorkwamen als in 1905.
INLANDSCHE HEVOI.K1NG BKHISTKNDE EN ONDERXEMiNGEN TOT OPKOOP EN BEREIDING VAN
De oogst van 1905 bedroeg 1012 812 K.G. (1015 898.5 K.G. I
LANDBOUWPRODUCTEN.
in 1904), waarvan 592 188 K.G. naar Nederland werd verzonden \
en 420 624 K.G. aan de Bandoengsche kinine-fabriek ter ver- i
Miiiki-roiiiii-riiriiiiiiKvii. In 1905 hebben 131 ondernemingen,
werking tot zwavelzure" en zoutzure kinine werd afgestaan. De
naar Nederland verscheepte hoeveelheid bestond uit 479 452 K.G. . uitsluitend berustende op overeenkomsten met de bevolking,
Ledgeriana, met een gemiddeld gehalte van 6.(51 % zwavelzure aan de suikercampagne deelgenomen en heeft er één (nieuwe
kinine (405 446 K.G. in 1904, met een gemiddeld gehalte van ouderneming in Pasoeroean) niet gewerkt.
De ondernemingen met eigen aanplantingen, ten getale van
5 . 9 7 % ) , 105 903.5 K.G. Succirubra of pharmaceutischen bast,
5235 K.G. Offieinalis en 1597.5 K.G. (J. 0 . Nchuhkraft. De aan 130. verkregen van eene uitgestrektheid van 117 912 bouws aan
de Handoengsche fabriek geleverde hoeveelheid was samengesteld hoofd-, stroop- en zaksuiker (de laatste voor de helft rekenende»
uit 235 779.5 K.G. Ledgeriana, met een gemiddeld gehalte van een product van 13 357 125 pikol, waaronder alleen aan hoofd6.61 °/ 0 zwavelzure kinine, en 184 844.5 K.ti. Succirubra (gemid- suiker (lste product) 12 578 806 pikol. De gemiddelde prodnetie
deld gehalte 2.48 °/ 0 ), zoodat het gemiddelde aan zwavelzure der eigen aanplantingen alleen over deze laatste hoeveelheid
kinine over de geheele partij 4.80 ° ' 0 bedroeg. Voor de in de • berekenende, komt men tot 106,67 pikol lste product per bruto
verwerkte Succirubra-bast aanwezige cinchonidine werd door bouw, tegen 110,79 pikol in 1904. Met inbegrip van 80 680 pikol.
de Bandoengsche fabriek f 23500 vergoed, tegen f 21 000 in 1904. door een 18-tal ondernemingen niet van eigen a a n p l a n t verkregen suiker (ook t h a n s de zaksuiker slechts voor de helft
Opgaven omtrent den oogst van 1905 pet etablissement. zoo- i rekenende), bedroeg de suikerproductie van de geheel op overmede omtrent de geldelijke opbrengst en de sorteeringen van eenkomsten met de bevolking berustende ondernemingen in
den in dat j a a r te gelde gemaakten oogst van 1904, zijn opge- totaal 13 4:57 805 pikol, tegen 13 689124 pikol voor 13:5 ondernomen in de tabellen II t/m I V van bijlage M M. De laatste nemingen in 1904. W e g e n s loonen en gedane leveringen is.
tabel bevat tevens eene berekening van het voordeelig verschil volgens de door de ondernemers verstrekte opgaven, aan de
voor elk der oogstjaren 1900 t/m 1904.
inlandsche bevolking door 128 ondernemingen betaald een beAan het in Maart 1905 genomen besluit om de van de B a n - drag van f 36 895 195, of gemiddeld ruim f 288 200 per fabriek
doengsche fabriek afkomstige kinine, welke op de veilingen te tegen ruim f 260 500 in 1904.
Batavia onverkocht was gebleven, ondershands te verkoopen
W a t de rietdiefstallen en rietbranden betreft, was weinig
(zie K . V . 1905, kol. 242), was de voorwaarde verbonden, dat
het product slechts gegund mocht worden tegen een prijs gelijk verandering ten goede te bespeuren; toch wordt nog altijd zeer
aan of hooger dan den op de laatste veiling gestelden minimum* weinig gebruik gemaakt van de den ondernemers bij Ord.
prijs. Daar aan deze beperkende bepaling het minder gunstige in Ind. St. 1896 n°. 104 geboden gelegenheid, om door hen
verloop werd toegeschreven van de veilingen van gouvernements- bezoldigde, van bestuurswege aangestelde wakers met politiekinine in het begin van 1905, is zij bij Gouv. Bt. 24 Maart 1906 gezag te k u n n e n doen optreden.
Voor opgaven omtrent de riet- en suikerproductie in 1905
n°. 4 weder ingetrokken, waarna binnen een paar maanden de j
langzamerhand opgehoopte, onverkocht gebleven kinine, tot eene van iedere fabriek afzonderlijk zij verwezen naar tabel 1 van
hoeveelheid van ± 18 500 K.G., tegen units van */*i '/* en l'/j bijlage N N , welk overzicht tevens de hierna sub b, <• en d
cent hooger dan de gelijktijdig op de Amsterdamsche m a r k t bedoelde ondernemingen omvat, zijnde die, welke niet of niet
uitsluitend berusten op contracten met de inlandsche bevolking,
aangebodene, kon gerealiseerd worden.
in het geheel ten getale van 55 ' ) . Sub I I van die bglage
Bij Gouv. Bt. 18 Nov. 1905 n°. 4 (Ind. St. n°. 573) is, ten I
einde het verloop van geschikt personeel zooveel mogelijk te j
voorkomen, eene nadere regeling getroffen ten aanzien van de I
') Van deze 55 fabrieken hebben er in 1905 3 niet gewerkt. De 52
bezoldiging van de tot het vast personeel der onderneming overige verkregen, volgens bijlage NN, een product van 3 396 375 pikol
aan hoofd-, stroop- en zaksuiker (de laatste weder voor de helft rekenende),
behoorende inlandsche mandoers.
uitmakende met de 13 437 805 pikol der 131 geheel op overeenkomsten met
de bevolking werkende fabrieken, eene totale suikerproductie van 16 834 180
C. GoUVERNEMENTS GKTAIIPERT.IA-ONDERNEMING.
pikol (1 039 679 ton), terwijl de opgaven over 1904 op een totaal weten
van 17 037 313 pikol (1052 224 ton).
Met de beplanting en uitbreiding van de terreinen der in
Gedurende de afscheepjaren 1904/1905 en 1905/1906 (1 Juli—30 .Toni) zyu
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zijn opgaven verstrek! omtrent de ondernemingen, welke
zich in 1905 hebben bezig gehouden met het aankweeken
ran plantriet (bibit) voor de snikerfabrikanten. Vergunningen
tot het in werking brengen van uitsluitend op overeen'
komsten met de bevolking berustende suikerondernemingen
werden in 1905 niet verleend, terwijl 5 reeds vroeger verleende
vergunningen, wegens nalatigheid in bet tijdig aanvangen met
den bouw van dé fabriek, werden ingetrokken.
De nieuwe
vergunning, waarvan sprake was in K. \r. 1905, kol. 24:$. betrof
de oprichting van eene fabriek voor de bereiding van Javaansche
suiker. Men tweetal dergelijke vergunningen werden in 1905
verleend aan de beeren V I H D I HIK en Kasstva, voor fabrieken
in Pasoeroean, welke reeds in werking zijn.
Hij Ord. van 23 Jan. 1906 (Iini. St. uü. 72) is,met wijziging
van

de Ord.

in

Ind. St. 1903 n". 103, de bevoegdheid om

dispensatie te verleenen van het verbod van invoer van suikerriet
en suikerrietstekken in de residentie Preanger Regentschappen,
de afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia en de afdeehngan
Koeningan en I laloeb der residentieCheribon,van den I lonvernenr*
Generaal overgedragen op den directeur van landbouw.
Eene bi.j ÖOUV. Bt. 13 J u n i 1904 n". 13. bij wijze van proef,
voor «Ie.jaren 1901 t/m 1906 getroffen regeling van het waterbeheer
in liet oostelijk deel van de residentie Cheribon. met gebruikmaking van vrijwillige geldelijke bijdragen van de betrokken
suikerfabrikanten, is bij ö o u v . Ht. 7 Sept, L905 n*. 16 voor 1908
uitgebreid over bet geheele gewest, met uitzondering van de
afdeelingen
[hdramsjoe en Galoeh. O m t r e n t eenige andere
regelingen met betrekking tot <le waterverdeeling zie men
boofiletnk L, afd. I, kol. 179/180.
iiiiii!to-oiiilpriiiMiiiii»rii. De over 1905 ontvangen opgaven (zie
sub I van bjjlage O O ) maken melding van nog slechts 8 op
overeenkomsten met de inlandsrlie bevolking berustende indigoondernemingen. Drie dezer ondernemingen (waarvan er een
slechts product van den vorigen oogst verwerkte) staakten in
den loop van het j a a r hun bedrijf. Van de 5 overige bereidde
er één indigo-pap voor de inlandsche markt, terwijl er 4, van
eeii gezamenlyken aanplant van 1218 bouws, eene productie
verkregen van 41 924 K . G . of gemiddeld 34.42 K.G. per bouw,
tegen 84.16 K.G. per bouw voor 7 ondernemingen in 1904. Ook
ditmaal was het de onderneming Plosoparee in Kediri, die de
hoogste productie had, namelijk 48.30 K.G. per houw. H e t product

was grootendeels bestemd voor den uitvoer.
Eén onderneming g e b r u i k t e uitsluitend stoomkracht, de andere
stoom- en waterkracht. W e g e n s loonen en gedane leveringen
werd door 5 ondernemingen uitgegeven f 4 2 1 9 9 0 , of gemiddeld

t' 84398 per onderneming.
'i'aixikKoiKiiTiii-iiiiiiüi-ii. Het

aantal op overeenkomsten met de

bevolking berustende ondernemingen tot aanplant en opkoop.
dan wel alleen tot opkoop van tabak, bedroeg in 1905 65.
waarvan er 5 geen opgaven hebben ingezonden. Door de 60
overige is 21 221 201 K.G. bladtabak en krosok verkregen (tegen
14095965 K.G. door 54 ondernemingen in 1904), waarvan
15 518 601 K.O. alleen bij 25 van de 30 ondernemingen in
Besoeki (vgl. bijlage O O . ' s u b I I ) .
Omtrent de uitgestrektheid van den eigen a a n p l a n t d e r ondernemingen op van de bevolking gehuurde gronden en de uitgestrektheid, door de bevolking in overeenkomst of op e i g e n risico
li'plant, kunnsn geen volledige gegevens verstrekt worden.
Oiiiirriiriiiinxi'ii

«oor In-I

»«T\vrrkrii

van padi oT rijst I-II vonr In-t

brrrifii-n van riiwivr. Het aantal der pellerijen in de residentie
H m t a m vermeerderde met één (in de afdeeling Lebakk zoodat
er thans in het geheel 11 zijn. E e n tweetal pellerijen in de afv i i Java vers-h-e;>t a 'ht-ireenvolgens 1095 481 en 951919 ton suiker,
welke, volg»ns de bij it aflidini] gciane ain jiftei, hun weg vonden als volgt :
1901/1905.1905/190G.
Naar Nederland . .
,
Engelscli Kanaal v/o . .
„
Kngeland . .
„
overig Europi
,
Am»rika . .
Uritsch Indië.

1904/190-1.1905/1906.
Per transport 423 656 207 003
3 078
6 100 Naar Port Saïd v/o 218 618 207 329
„
Singapore .
42 745
64 018
339
„
Hongkong . 183 712 215 410
M 813
4 915
„
China. . .
6 134 14 218
11
489
„ Japan. . . 127 599 140 496
250 810 79 459
.
Australië. .
12 243
21638
107 60'. 116 010
elders.
45'
54 807

Transporteeren 428 656 207 003

Totalen 1095 434 954 919
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d e e l i n g P a n d e g l a n g w e r k t e n in 1905 n i e t en een a n d e r e m o l e n

in die afdeeling maalde slechts gedurende enkele maanden. De
overige S maakten

zeer goede z a k e n ; zy kochten te samen in

70 106 pikol padi en 12674 pikol beras, ter waarde respectievelijk
van f 187 0(10 en f 50 400.
Tegen 40 pellerijen in 1904, werden er in 1905 41 aangetrotl'en in de afdeeling Krawang ( B a t a v i a ) : hiervan behoorden
er 36 aan Chineezen, 4 aan inlanders en 1 aan een Europeaan.
Zij hadden in totaal 103 molens, waarvan er 84, verdeeld over
30 pellerijen, in werking waren, die te samen 92 710 pikol rijst
verkregen uit 183 050 pikol padi, tegen 48 3SK pikol rijst uit
111 775 pikol padi in 1904. De 2 pellerijen op de l'amanoekan-

en Tegalwaroe-landen, zoomede de molen op het erfpaehtsland

Kalangsarii verwerkten te samen 141330 pikol padi tot 09 419
pikol rijst, tegen 68 021 pikol rijst uit 135 085 pikol padi in 1904.')
In totaal werd du< iu Batavia verkregen 162 129 pikol rijst uit
3213S0 pikol padi, tegen 116 409 pikol rijst uit 246860 pikol
padi in 1901. ')
In de Preanger Regentschappen werkten in 1905 41 pelmolens
(tegen 40 iu 11)04), die eene gezamenlijke opbrengst hadden van
163 486 pikol rijst (tegen 171448 pikol in 1U04); het grootste
gedeelte werd naar andere streken van J a v a uitgevoerd.
In de afdeeling Indramajoe (Cheribon) waren één rijstpelmolen
en twee rijstglauzerijen en sorteerderijen in werking, alle toebehoorende aan Europeanen, terwijl zich vele Chineezen bezig
hielden met den opkoop van ryst. N a a r buiten Nederlandschindië werd uitgevoerd 44 441 pikol en naar plaatsen binnen dat
gebied 180 588 pikol rijst.
i n Pekalongan bestaan 2 rijstpelmolens; de eene, die in handen
is van een drietal Chineezen, produceerde slechts 26 pikol beras.
Omtrent de exploitatie van den anderen, aan eene Europeesche
maatschappij toebehoorenden molen, zijn geen opgaven ontvangen.
De rijstpelmolen te Moentilan in Kedoe is in 1905 gesloten
en naar eene andere streek overgebracht, waar hij echter nog
niet in werking gebracht is.
Pasoeroean telde in 1905 0 rijstpelmolens, waarvan er een,
uit vrees voor verlies, niet werkte, terwijl een andere, die tevens
ingericht is als koffiepelmolen, 17 380 pikol rijst en 15500 pikol
dedek produceerde. De molens verwerkten uitsluitend van de
bevolking opgekochte rijst; de resultaten waren bevredigend.
I n Besoeki waren in 1905 8 pellerijen in werking, waarvan
3 in de afdeeling Djember en 5 in Banjoewangi. Zij verwerkten
mede slechts opgekochte rijst; de productie was alleszins b e v r e digend. De pellerijen leverden als bijproduct ook dedek, gabah
en gepelde djagoeng.
In Madioen werd in 1905 één v e r g u n n i n g verleend voor de
oprichting van een rijstpelmolen ; de fabriek was echter bij het
einde van het j a a r nog niet gereed.

Het aantal cassavemeelfabrieken in de Preanger Regentschappen
verminderde in 1905 van 12 tot 10, die te zamen 57 192 pikol
meel verkregen, dat grootendeels naar E u r o p a werd uitgevoerd.
De in Semarang bestaande tapiocafabrieken staakten alle haar
bedrijf, na de verwerking van 32 914 pikol cassave, welk meel
naar de hoofdplaats werd vervoerd. Omtrent de ondernemingen,
die zich in de residentie Kediri de bereiding van cassave tot
taak stellen, werden geen gegevens ontvangen.
Opkoop van koiUr. De beide koffiepel- en sorteerinrichtingen
in Pasoeroean w e r k t e n in 1905 met bevredigend resultaat. Zij
verwerkten te zamen 85 880 pikol koffie.
Opkoop van thrr. Dit bedrijf, hetwelk voornamelijk in de
Preanger Regentschappen gedreven wordt, leverde ook in 1905
roede resultaten op. De inkoopsprijs onderging geen verandering.
De productie bedroeg voor de afdeeling Soekaboemi ruim 2
millioen K.G. nat b l a d , verkregen van 2025 b o u w s , tegen
2 2 7 5 0 0 0 K.G. van 2000 bouws in 1904. In de afdeeling Soemedang werd door denzelfden C h i n e e s , van wien sprake was in
K. V. 1D05, kol. 2 4 5 , in 1905 in totaal 67 596 K.G. theeblad
opgekocht, hetgeen aan bereid product eene hoeveelheid opleverde van 19 834 K.G., die grootendeels naar Nederland werd
vervoerd. Het belangrijke verschil met het voorafgegane jaar
(36131 K.O. product van 165 910 K.G. n a t blad) was een gevolg
van den buitengewoon drogen en langdurigen oostmoeson. Ook
thans kochten de ondernemingen in de afdeeling Limbangan
veel product op afkomstig van Tjikadjang en Garoet,terwijl de
') De opgaven over 1904 in kol. 244 van K. V. 1905 waren onjuist.
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vroeger niet noemenswaardige opkoop in de afdeeling Tjiandjoer
in belangrijkheid toenam , evenals die in de districten Batoewangi
eu Panembang. Het product van mindere qualiteit werd door
de bevolking op inlandsche wijze toebereid en veelal aan Chi-

neecen verkocht.

De afdeeling Pemalang (Pekalongaul telde in 1905 4 theeetabliasementen, welke in totaal een product verkregen van
494 pikol goede ra 298 pikol inferieure thee, die tegen f 18 i
f 15 per pikol voor de 1ste soort en tegen 2 cent per kati voor
de 2de soort van de hand werd gedaan.
ttnirrc uiuirriM-Hihmeii. De yrootendeels door Chineezen gedreven opkoop en bereiding van kapok in Scmarang nam ook in
1905 gestadig in belangrijkheid toe. In Pasoeroean bleef deze
tak van nijverheid van weinig beteekenis. Eene in die residentie
gelegen Europeesche onderneming had een aanplant van katjang
en djagoeng van 15 bouws en verkreeg daarvan een product
van respectievelijk 247 en 145 pikol, terwijl een der kolfiepellerijen in dat gewest, die tevens ingericht is voor rijstpellerij
(zie hiervóór), behalve koffie en rijst, ook zwarte peper (564 pikol)
produceerde.
De indigo-onderneming Kadjen in Pekalongan plantte in
1905, in plaats van indigo, inlandsche gewassen en suikerriet
en maakte van een aanplant van 270 bouws een product.van
17 558 pikol suikerriet en 4275 pikol padi en gabah.
'
Ook in 1905 waren de uitkomsten van het bedrijf der in de
Preanger Regentschappen gelegen fabriek van aetherische olieën
„Odorata" (zie K. V. 1905, kol. 246) zeer gunstig.
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De teelt van p a d i bleef ook in 1905 de hoofdctiltuur uitmaken.

In het geheel werd verkregen 5 533151 pikol.

Een elftal ondernemingen produceerden tezamen 169 168 pikol
s u i k e r , waarvan 1380 pikol bestemd voor de inlandsche markt.
De i n d i g o - p r o d u c t i e van een 9-tal ondernemingen i n d e
afdeeling Tangerang (Batavia) bedroeg 1140 pikol, tegen 1290
pikol van 12 landen in 1904.
De k of f i e cultuur ging achteruit. De oogst van 68 landen
beliep 26 644 pikol, tegen 32 568 pikol van 61 landen in 1904.
De t h e e cultuur bleef in bloei toenemen. Üe Pamanoekan- en
Tjiasem-landen in de afdeeling Krawang oogstten 92539 K.G. en 19
landen in de afdeeling Buitenzorg 1 293 291 K.G. thee, tegen respectievelijk 75 791 K.G. en 1 168 153 K.G. (van 17 landen) in 1904.
De oogst van k i n a b a s t van een 4-tal landen in Batavia
bedroeg in 1905 311676 K.G., tegen 321428 K.G. in 1904.
De p e p e r oogst op de Pamanoekan- en Tjiasem-landen
beliep in 1905 slechts 2 500 K.G., tegen 12 161 in 1904, terwijl
een 4.-tal landen in de afdeeling Buitenzorg en 1 land in de
residentie Bantam tezamen 4815 K.G. opbrachten , tegen 2562
K.G. van 2 landen in Buitenzorg in 1904.
De Pamanoekan- en Tjiasem-landen en de landen TjikandiOedik en Tjikandi-Ilir verkregen eene gezamenlijke opbrengst
van 138 pikol c a o u t c h o u c , tegen 94 pikol in 1904.
De oogst van andere producten had weinig te beteekenen.
d.

LANDBOUW OP VERHUURDE LANDEN IN SOERAKARTA EN
DJOKJAKARTA.

Blykens de op uit. 1905 afgesloten registers, betrekking
hebbende op de landverhuur in de Vorstenlanden , bedroeg de
ERFPACHT AFGESTAAN.
uitgestrektheid der aan de daartoe gerechtigde categorieën van
personen en naamlooze vennootschappen, op den voet van Ind.
Opgaven omtrent de exploitatie der erfpachtspérceelen zn'n over St. 1884 n°. 9 , juncto Ind. St. 1884 n°. 86 en 1891 n°. 255,
1905 ontvangen ten aanzien van 555 ondernemingen, omvattende verhuurde gronden voor Soerakarta 244 736 en voor Djokjakarta
416 344 bouws van de totale uitgestrektheid, ten bedrage, volgens 85 147 bouws, verdeeld over respectievelijk 107 en 41 ondernede voor dit hoofdstuk ontvangen gegevens (zie bijlage P P), mingen. Vergeleken met de opgaven voor uit. 1904 ' ) , wijzen deze
van 615 877 bouws. De beplante oppervlakte beliep bij 532 van cijfers voor Soerakarta op eene vermeerdering met 29 844 en voor
de 555 ondernemingen 208139 bouws. of 9558 bouws minder dan I Djokjakarta op eene vermindering van 3963 bouws. Het aantal
in 1904 met betrekking tot 569 ondernemingen werd opgegeven. I ondernemingen in Soerakarta verminderde met 3 ; dat in DjokjaMet de k o f f i e cultuur werd, in tegenstelling met 1904, karta bleef onveranderd (vgl. bijlage QQ, sub II).
een vrn' bevredigende uitkomst verkregen, vermoedelijk tenIn de eerstgenoemde residentie werd f 1 128147 en in de
gevolge van de betrekkelijk droge weersgesteldheid. De oogst laatstgenoemde f 663 080 wegens pachtsommen aan de inlandsche
bedroeg 317 162 pikol bij 281 van de 318 ondernemingen. In verhuurders uitbetaald; bovendien werden door hen in zeer vele
1904 had de productie, bij 351 ondernemingen, 214 573 pikol gevallen nog leveringen in natura, als rijst, gras, klappers,
bedragen. De marktprijzen waren evenwel nog te laag om bedui- olie, enz., bedongen.
dende winsten te kunnen maken.
De exploitatie leverde over het algemeen bevredigende uitVoor de k i n a cultuur was het weder vrij gunstig. Voor komsten op. Voor den oogst van 1905 werd s u i k e r r i e t gezooveel blijkt, is in 1905 bij 79 van de 101 ondernemingen teeld op 20 buurlanden in Soerakarta en 21 in Djokjakarta,
6 728 160 KM. bast verkregen, tegen 7 315 628 K.G. in 1904 bij doch slechts op 15 dier landen in elk gewest ter verwerking
69 van de 79 ondernemingen.
I op een eigen fabriek. Deze 30 fabrieken zouden verkregen hebben
De t h e e c u l t u n r leverde bevredigende uitkomsten op. De pro- van 17 800 bouws eigen aanplant en van opgekocht riet 2 209 418
ductie bedroeg bij 92 van de 108 ondernemingen 9 842 798 K.G. droge I pikol suiker, tegen 2 167411 pikol (van 29 fabrieken met 17 252
thee, tegen 9 243 093 K.G. bij 94 van de 97 ondernemingen in 1904. bouws eigen aanplant) in 1904. Ook in 1905 werd , althans in
De e a c a o-oogst was iets gunstiger dan in 1904. Volgens de Soerakarta , voortgegaan niet het gebruik van geïmporteerd riet
ontvangen opgaven zou bij 58 van de 95 ondernemingen ver- ten einde de tuinen van serehziekte vry te houden.
kregen zijn 573 691 K.G. cacao, tegen 348 796 K.G. bij 55 van i • De i n d i g o cultuur ging ook in 1905 gestadig achteruit. In
de 62 ondernemingen in 1904.
Soerakarta werd geproduceerd 125 548 K.G., tegen 219 600 K.G.
C a o u t c h o u c werd in grootere hoeveelheden geproduceerd in 1904 en in Djokjakarta verminderde de productie van 145 048
dan in 1904; verschillende ondernemingen gaven uitbreiding K.G. in 1904 tot 93 070 K.G. in 1905. Het aantal ondernemingen,
waar dit gewas werd verbouwd, bedroeg 28 in Soerakarta en
aan den aanplant van ficus.
De door sommige erfpachtsondernemingen gedreven t a b a k s - 15 in Djokjakarta, tegen 34 in Soerakarta en 20 in Djokjakarta
en s u i k e r cultuur geschiedde hoofdzakelijk op daartoe van de in 1904. Volgeus de ontvangen opgaven, bedroeg de uit<jestrektbevolking gehuurde gronden buiten het erfpachtsperceel. Met heid der beplantingen in Soerakarta 3847 en in Djokjakarta
betrekking tot de verkregen oogsten, zoomede omtrent de productie 3846 bouws, tegen respectievelijk 4628 en 5084 bouws in• 1904.
De t a b a k s cultuur gaf gunstiger uitkomsten dan in 1904.
van de op enkele erfpachtsondernemingen bestaande aanplantingen
van k a p o k , p e p e r , a g a v e , v e z e 1 p 1 a n t e n of andere; In Soerakarta werd van 30 ondernemingen 5 9^8 051 K.G. tabak
bijculturen voor de Europeesche markt, zn' kortheidshalve ver- verkregen (tegen 5 020145 K.G. van 30 landen in 1904) en in
wezen naar bijlage PP.
Djokjakarta van 11 ondernemingen 1 276 281 K.G. (tegen 1 206039
Voor zoover daaromtrent opgaven zijn ontvangen, beliepen K.G. van 9 landen in 1904). Het aantal bouws met tabak bede in 1905 door de ondernemers aan de inlandsche bevolking plant vermeerderde in Soerakarta met 371 (6617 in 1904, tegen
betaalde sommen wegens loonen en gedane leveringen bijna 6988 in 1905).
f 14 000 000, tegen ruim f 11000 000 in 1904.
De productie van c a c a o , waarvan de cultuur vooral in de
hooge streken van Soerakarta wordt gedreven, bedroeg in 1905
c. LANDBOUW OP GRONDEN AAN PARTICULIEREN IN EIGENDOM AFGESTAAN. 231 986,5 K.G., tegen 207 081 K.G. (verbeterde opgaaf) in 1904.
Volgens de ontvangen opgaven, zou overigens in 1905 in
De gegevens betreffende de particuliere landerijen zijn, voor
l
zoover ze werden ontvangen, bijeengebracht in tabel I van
) In kol. 247 van K. V. 1905 ia voor de oppervlakte van de verhuurde landen
in Djokjakarta abusievelijk 189 110 (in stede van 89 110) bouws opgegeven.
bijlage QQ.
b.

LANDBOUW OP GRONDEN DOOR HET GOUVERNEMENT IK

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907. I i.

Ned.-Indië.

Uootdst. 0 , utVl. I.

24: i

Boerakarta zijn geoogst 2658,5 pikol k a p o k en 100 pikol kapok*
Icolven (door 25 ondernemingen), 304 jtikol p; <• p e r (door 14 ondernemingen), 772!» K.<i. k i n a b a s t (door ï ondernemingen) en
43594 pikol p a d i (door 21 ondernemingen). De opbrengst van
de overige gewassen, aooals foelie, agave, cassave, oubebe,enz.
was gering.
Ten aanzien van andere ondernemingen in de Vorstenlanden
(bniten die op buurlanden gevestigd) wordt gemeld, dat de door
bei boofd ran het Mangkoenegaraacne Huis geëxploiteerd wor*
dende suikerfabrieken Tjalamadoe en Tasikmad
ode aan den
soesoehoenan van Boerakarta toebehoorende onderneming Mams
Bardjo in 1905 157367 pikol suiker hebben verkregen van 1288
DOUWS. O m t r e n t

de aan een drietal D j o k j a s e h e prinsen

toebe-

hoorende ondernemingen Pakemwinangoen, Pengasih, Moesan
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of' Keboan en Wonotiatjoer werden geen opgaven ontvangen.
Ter vervanging van het tot dusver geldende, is bij Ord. van
8 Pebr. 1906 (Ind. St. n°. 9:i) een op 1 Maart 1906 in werking
getreden nieuw reglement op de landverhuur in de Vorstenlanden uitgevaardigd, terwijl bij Gouv. Ut. 8 Pebr. 1900 n°. 80
modellen zijn vastgesteld voor de a k t e n der huurovereenkomsten

(/ie Ind. St. 1906 n". 94) en het noodige is bepaald met betrekkiug tot de door bet Gouvernement of particuliere onder*
n e m e r s aan de l a n d l i u u r d e r s v e r s c h u l d i g d e v e r g o e d i n g e n , w a n -

neer, ten behoeve van gebouwen of werken, bestemd voor den
algemeenen dienst of ten algemeenen nutte, over verhuurde
gronden wordt beschikt of schade wordt toegebracht aan g e bouwen. aan plan tingen ot' andere den land huurder toebehoorende
werken (zie Bijbl. Ind. St. n°. 6428).

BOSCHWEZEN.

Ingevolge de bij Ord. van 25 Maart 1906 (Ind. St. n . 195) aan
den Gouverneur-Generaal verleende machtiging, is bij Gouv.
B t 25 Maart 1906 n". 18 (Ind. St. n". 196), aangevuld bn' Gouv.
Bt. 30 J u n i 1906 n°. 1 (Ind. St. n°. 303), eene nieuwe verdeeling
van Java en Madoera in boschdistricten vastgesteld.
Het reglement voor den dienst van h e t boschwezen op J a v a
en Madoera is, t e n aanzien van de formatie, enz. van het personeel bij dien dienst, gewijzigd bij Gouv. Bt. 8 Febr. 1906 n°. 33
(Bijbl. I n d . St. n ° . 6429).
•
a.

BOSCHBEHEER IN ENGEREN ZIN.

i iiii<-*irrktii.-i<i rn (cateMBMM der IM»-.( hen. De uitgestrektheid
der djatibosschen op J a v a en Madoera bedroeg bij b e t einde van
1905'649 247 H . A . (+ 530 000 H . A . grootendeels m i n of meer
uitgekapt natnurbosch en ± 119 900 H.A. herbosschingen), tegen
64:i 830 H.A. op nlt. 1904, ') welke vermeerdering voor een deel
is toe te schrijven aan de inlijving van wildhoutterreinen. De
uitgestrektheid d e r in stand te houden wildhoutbosschen vermeerderde met ± 20 000 H.A. vloedbosschen nabij Tjilatjap.
In de gesteldheid der bosschen komt geleidelijk verbetering,
als gevolg van de grootere z o r g , die er aan wordt besteed.
«;ri-iiM-<-a« liiiK en nrhak-iiiiiii der bo»»riirn. De grensregeling en
afbakening der djatibosschen werden grootendeels door het personeel der definitieve boschinrichting, die der wildhoutbosschen
uitsluitend door h e t beheerspersoneel verricht. W a t de djatibosschen betreft, zullen deze werkzaamheden vermoedelijk binnen twee
jaren voltooid zijn. V o o r d e in stand te houden wildhoutbosschen 2 )
konden verschillende grensregelingen definitief worden vastgesteld. Voor de bosschen in Öost-Preanger wordt t h a n s in het
algemeen de voorkeur gegeven aan grensheuvels, daar de grenspalen van wildhout niet voldoen (vgl. K. V. 1905, kol. 24'J).
In Banjoemas, Kedoe en Bagelen worden als grensteekens in
hoofdzaak steenen palen gebezigd. Op bergen, waar spontane
reboisatie wordt beoogd, worden de grenzen door gordel wegen
vastgelegd. In het geheel is door h e t beheerspersoneel voor deze
werkzaamheden uitgegeven f 2 3 987, tegen f 35 459 in 1904.
De voorschriften betreffende de wijze, waarop de grensregelingen der voorloopig ingerichte djatibosschen en van de daarbij
beboorende of daaraan toe te voegen terreinen op Java en
Madoera worden tot stand gebracht (Bijbl. I n d . St. n ° . 5543),
zijn. voor zooveel betreft de bevoegdheid van den hoofdinspecteur,
chef' van den dienst van het boschwezen in enkele uit die
regeling voortvloeiende aangelegenheden, gewijzigd en aangevuld
bij G„uv. Bt. 4 J u l i 1905 n°. 11 (Bijbl. I n d . B t n". 6265).
') Beide totalen niet uitzondering van de niet op te geven uitgestrektheid
der djatibosschen in de residentié'n Bantam en Madoera en in een deel van
Soerakarta en Pjokjakarta.
») De bü Gouv. Bt. 11 Jan. 1905 n". 25 (Ind. St. n». 42) getroffen regeling tot vaststelling van de voorloopige grenzen van de in stand te houden
-\vildhoutbo«s(hen en van de daartoe gerekend wordende, voor het weder
aanleggen van bosschen in aanmerking komende terreinen, is gewijzigd bij
Gouv. Ut. 5 Maart 1906 n«. 12 (Ind. St. n°. 155).

Verschillende andere werkzaamheden met de voorlooplice Inrichting
ili r .Ij.ilil
'hen in r«l IÜIIHI Ktaande. \ ; i l l (ie VOOrloOpige liei|rijt'--

plannen zijn die voor de boschdistricten Padangan, Probolinggo—
Besoeki, Kediri en Grobogan, respectievelijk groot 32 0 0 0 , 1 6 6 5 3 ,
46 162 en 30 820 H.A., — de eerste drie loopende over de jaren
1905 t/m 1914 en de laatste over het tijdvak 1901 t m 1910 —
goedgekeurd (Gouv. B t n . 20 A u g . en 21 Oct. 1905 nos. 26 en
20 en 17 J u n i en 6 Juli 1906 nos. 6 en 10). Gedurende dien
tijd zal vermoedelijk worden verkregen 50 000. 80 896, 84 021 en
57 695 M 3 . timmerhout, terwijl de inkomsten geraamd zn'n o p
f 1 192 2 8 0 , f 1 2(54 370, f 1 405 946 en f807485 en de uitgaven
op f 832 470, f 1 211 750, f 561 348 en f582 433.
Voor het bouwen en onderhouden van woningen ten behoeve
van h e t personeel is uitgegeven f 60160. E r zijn opgericht 2
opzienerswoningeSi, 21 woningen voor mantri's en 20 boschwachterswoningen, terwijl 1 houtvesterswonivg werd a a n g e kocht en verschillende andere verblijven nog in aanbouw waren.
Voor het aanleggen en onderhouden van wegen, paden, sleuven
en bruggen werd f 55 719 besteed, grootendeels in het belang
van de communicatie in de bosschen. In Zuid-Kandoeblatoeng,
Bodjonegoro en Xgawi werden houtafvoerwegen aangelegd.
Met inbegrip van de bedragen voor waardebepaling van boschperceelen, doodringen van boomen, toezicht op retributieperceelen, enz., werd voor de voorloopige inrichting der djatibosschen
uitgegeven f 176 634, tegen f 191 386 in 1904.
Bij

(TOUV. Bt, 4 Maart 1905 n°. 34 (Bijbl. I n d . St. n°. 6183)

is de mogelijkheid geopend om aan het inlandsch personeel
dienstvelden in bruikleen af te staan, waarvan in enkele boschdistricten reeds gebruik gemaakt is.
iijaUeuitiireii. De uitgestrektheid, die gedurende het c u l tuurjaar 1904/1905 met djati werd beplant, was buitengewoon
groot. Zij bedroeg namelijk 7348 H.A., of nog 1024 H.A. meer
dan in 1903/1904) toen de beplantingen die van vorige jaren
reeds belangrijk hadden overtroffen. D e cultuurkosten in 1905,
met inbegrip van die voor oudere culturen en voor het planten
van caoutchouc leverende gewasseri en van enkele wildhoutsoorten in het djatiboschgebied (vgl. de rubriek Wiidhoutenitureii),
zoomede de kosten verbonden aan de maatregelen tot het keeren
van brandschade, bedroegen f .'549496. waarvan een aanmerkelijk
gedeelte is uitgegeven voor het plantklaar maken van de a a n plantingen van 1905/1906.
Tengevolge van de langdurige droogte, was de sterfte onder
de pas gekiemde pitten groot, zoodat het inboeten eerst laat
kon plaats vinden. Toch stonden bij het einde van den westmoeaon de aanplantingen over het algemeen bevredigend. Van
buitengewone plagen werd geen binder ondervonden. Slechts
trad in het begin van 1906 in de djati-aanplantingen van Ngawi
eene schimtnelziekte op, die zich vrij ernstig liet aanzien. De
chef der afdeeling botanische laboratoria van het departement
van landbouw stelde een onderzoek t e r plaatse in, op grond
waarvan hij verschillende maatregelen t e r bestrijding aanbeval.
Met de zoogenaamde opslagculturen (zie K V. 1905, kol. 250)
werden in verschillende streken goede resultaten verkregen,
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zoodat deze plantmethode meer wordt toegepui dun Vroeger.

brandhout

verkregen

door

geregelde

exploitatie,

waarvan

In bosschen, wuar geen natuurlijke opslag voorkomt, wordt liij
onder het oude bosch aangekweekt. Ter voorkoming van den
alaug-alang-groei worden verschillende gewassen tusschengeplant,
waarvoor de kratok (I'haseolus lunatus) echter minder goed
voldoet. I'roeven werden genomen met niengculturen van djati
en wildhout: vooral de looibaai leverende pilang (Acacia leucophoea) werd op deze wij/e aangeplant. l)oor de langdurige
droogte hadden de maatregelen tot wering van brand niet het
gewenschte gevolg.

36 379 M3. en 136076 ttapelmeter afkomstig waren van aan*

») B(j Gouv. Bt. 22 Maart 1905 n°. 17 (Bijbl. Ind. St. n°. 6210) ismachtiging verleend tot onderbandschen verkoop van zaailingen en markotten van
caoutchouc leverende gewassen.

*) Bij Gouv. Bt. 13 Oct. 1905 n°. 38 (B||bl. Ind. St. n°. 6:i45) z(jn voorschriften gegeven nopens den onderhandschen verkoop van boschproducten ,
verkregen door exploitatie in eigen beheer.
') |_ In 0(st-Teg:l had rog gein vmriulie i.laalv.

kappingen in eigen beheer. Van het door dezen vorm van e.\ploitatie verkregen hout 3 ) was liet grootste deel afkomstig u i t d e h o u t -

vesterijen Noord-Kradenan, Noordwett-Wiroaari, Toeder, Balo.

Margasari, Ngarengan en Oost-Tegal. /.oomede uit de door houtcontractanten niet gewilde, en daarom in eigen beheer geè*xploiteerile boschperceelen Oost-O rohogan, Mjatilega, Ngawoen II,
d'ntel. Ketuiigi en Hoeren l'araspoetih. terwijl ook nog vrij veel
hout werd geëxploiteerd, dat door de verschillende aannemers
in h u n n e perceelen was achtergelaten. Ook door leegkap van
%\ i hl h o ui en II ui 'en. Ook geilurende het cultuurjaar 1905/1900 gedevasteerde bosschen en afgesneden boschstrooken, loomede
werd aaif de cultuur van caoutchouc leverende hoornen eene groote door zuivering in eigen beheer van bosschen werd een tamelijk
uitbreiding gegeven '). Op uit. Maart 1900 waren beplant met groote hoeveelheid hout verkregen.
Ficus elastica 5263 H.A., met Hevea brasiliensis 234 H.A., niet
De behaalde prijzen voor het in openbare veiling gebrachte
Castilloa elastica 78 H.A. en met F n n t u m i a elastica 3 H.A., hout waren zeer 'bevredigend, /ij bedroegen voor de hontvestedus te zanien 5578 H.A. O]) uit. Maart 1905 was deze uitge- rijen respectievelijk f 30.07, f 26;<57, f 28,05, f' 31,70, f 20,08 en
strektheid 3894 H . A . , op denzelfden datum in 1904 2470 H.A. f 28,80 per M J . ») (f 30,00. f 29,03, f 25,6(5, f 27,40 en f 25,87
en in 1903 1484 H.A.
voor de eerstgenoemde vijf houtvesterijen in l!M»4). waarbij i n De ontwikkeling van de Ficus elastica was bevredigend. De tusschen in 't oog is te houden, dat in Noord-Kradenan en
groei der Hevea-aanplantingen was eveneens voorspoedig. Aan- Noordwest-Wirosari aanmerkelijke hoeveelheden rondhout aan
gezien de Castilloa elastica n o g veel van de schimmelziekte te de m a r k t werden gebracht, waardoor de houtmassa aanzienlijk
lijden had, werd aan die cultuur geen noemenswaardige uitbrei- stijgt, doch de prijs per M \ afneemt. De geldelijke uitkomsten
ding gegeven. Met den aanplant van F u n t u m i a elastica worden van het bedrijf waren, in verband met een en ander, betrekproeven genomen, In Znid-Soerabaja werd eene nieuwe Ficus- keiijk gunstig. Het batig saldo over 1905 was, zonder bijrekening
cultuur door sprinkhanen en ongunstige weersgesteldheid zoo- van de waarde van het op uit. HHI5 nog aanwezige, reeds gekapte hout, voor de eerstgenoemde vijf houtvesterijen achtereengoed als verwoest.
De kosten der culturen, met uitzondering van die, besteed volgens f 35 527, f 10 218, f 29 850, f 44 479 en f40 497. B r e n g t
aan den a a n p l a n t van caoutchouc leverende boomen en enkele men hetgeen de restanten op uit. 1005 meer of minder waard
wildhoutsoorteu binnen de grenzen der d.jatibosschen (vgl. de waren dan op uit. 1904 in rekening, dan worden de saldo's
rubriek •JaétMMarm) beliepen f 6 5 056, tegen f 6 0 906 in 1904. f 31 426, f 5490, f 29 850, f 47422 en f 15 222. De in 1905 in
De spontane reboisatie van de ontwoude bergen van Midden- werking gekomen houtvesterijen N g a r e n g a n en Oost-Tegal
Java gaat vooruit. Op den Lawoe, die door een gordelweg en hadden nadeelige saldo's van f 3 8 718 en f 14 016. waarbij ineene brandvrije strook wordt beschermd, verbetert de gesteldheid tusschen rekening is te houden met de belangrijke op uit. 1905
reeds eenigermate, hoewel nog geen noemenswaardige opper- aanwezige voorraden hout (ter waarde van + f 30 220 en f 17 000).
vlakte herboscht is. Op den Moeria is de toestand in de laatste I n N g a r e n g a n werd 7 K.M. railbaan aangelegd, waarvan de
10 j a a r aanmerkelijk verbeterd. Op den W i l i s en den Klotok kosten f 19 702 bedroegen, terwijl voor woningbouw aldaar
worden gordelwegen aangelegd. Op den Soembing en den Sin- t' 5837 werd besteed.
doro, waar reeds jaren geleden de gordelcultuurmethode werd
De exploitatie in eigen beheer van wildhout. voornamelijk in
toegepast, zijn thans op vele plaatsen de spontaan opgeschoten de Preanger Regentschappen en in de vloedbosschen van Tjiboschjes fraai ontwikkeld. Tot nabij den top zijn de zuidelijke latjap, leverde 2667 M 3 . timmerhout en 25123 stapelmeter
en westelijke hellingen van den Sindoro getooid met een don- b r a n d h o u t op.
kergroen kleed van jonge, van zelve onstane boschjes over eene
Exploitatie door particuliere aannemers vond plaats in 124
uitgestrektheid, welke, naar schatting, de kunstmatige aanplan- perceelen en bracht op 168122 M 3 . timmerhout en 436 207
tingen van het boschwezen aldaar aanzienlijk overtreft. In stapelmeter brandhout (zie bijlage K R, sub II), tegen 150 553
streken, waar het vochtige klimaat de spontane reboisatie in de en 437 169 in 1904.
hand werkt, zooals in Banjoemas, schrijdt z\] ook zonder kostbare
De zoogenaamde ongeregelde aan kappingen, welke wederom
beschermingsmaatregelen krachtig voort. Het totaal dezer reboi- plaats vonden 1°. k r a c h t e n s l a s t (ten behoeve van 's lands
saties wordt in dit boschdistrict op 2500 H.A. geschat. De Mer- dienst of van door de bevolking in gemeentedienst uit te voeren
haboe is voor het grootste deel kunstmatig herboscht. H e t mag 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
intusschen betwijfeld worden of ook de top, met het oog op de als niei-inlanders), beliepen: die sub 1°. 7389 M 3 . djati- en
hooge ligging, op den d u u r met bosch zal bedekt worden.
1477 M 3 . ander timmerhout, benevens 1243 stapelmeter brandhout,
en die sub 2°. 114K M:l. djati-timmerhout, 5695 M 3 . ander
i:\iiiuii.iiii- <I<T iijaii- rn wiidiioiithosMrix-ii. De goede prijzen voor timmerhout (voor3 een groot deel uit de vloedbosschen van
djatihout handhaafden zich ook in 1905, en ook de uitvoer nam Tjilatjap), 4224 M . (1 809 847 stuks) bamboe en 8336 stapelmeter
belangrijk toe, zoodat de exploitatie onder gunstige omstandig- brandhout. De waarde van het hout. gekapt ten behoeve van
heden plaats vond. De uitvoer, die in 1902 13 444 M 3 ., in 1903 gemeentewerken, beliep f 164 687. Veel hout werd ditmaal
28 071 M \ en in 1904 31178 M». bedroeg, steeg in 1905 tot gekapt ten behoeve van de oprichting van desa-loemboengs.
60 820 M l . waarvan 10050 M 3 . bezaagd hout, 28061 M'. <>nHet in 1905 aan de inlandsche bevolking verstrekte hout
bezaagde balken en zwalpen, en de rest dwarsliggers. De prijzen bedroeg aan djatihout 27 20* M3. timmerhout en 90 192 stapelmeter
op Java waren bevredigend. Ooed balkenhout van respectievelijk brandhout, aan wildhout 5943 M 3 . timmerhout en 27 682 stapelmeter
3','j. 4' 2 , 5'/i en 6'/i M. lengte stond in 1903 op Midden-Java
brandhout, zoomede 30 sadingpalmen en 75 249 stuks bamboe.
op"f 38," f 43, f 47 en f 57 per M \ , in 1904 op f 36, f 45, f 5 1 Hiervan was 3573 M \ djati-timmerhout en 144 M*. wildhouten f 61 per M 3 . en in 1905 op f 4 1 , f 47. f 49 en f (50 geno- timmerhout, benevens 21 152 stapelmeter brandhout afkomstig
teerd. De prijzen van dwarsliggers verschilden niet veel van die uit de houtvesterijen en het overige uit de boschdistricten.
van 1904.
Daar het djati-boschareaal der boschdistricten ruim 614 000 H. A.
De gezamenlijke productie van djatihout, zoowel van de ge- en dat der zeven houtvesterijen -fc 35 300 H. A. groot is, blijkt
regelde als ongeregelde exploitaties, exclusief uitdunning, bedroeg dat, naar verhouding, veel meer hout u i t laat.-tgemelde beheer;—
213 038 M 3 . timmerhout en 572979 stapelmeter brandhout, 2) complexen dan uit de boschdistricten aan de bevolking werd
tegen respectievelijk 179 744 en 513 176 in 1904. Van de geheele verstrekt. Onder de opgegeven hoeveelheden is niet begrepen
opbrengst werd 204 501 M 3 . timmer- en 571283 stapelmeter het zoogenaamde sprokkelhout, doch wel het grootendeels kosteloos
of tegen zeer geringen prijs afgestaan dunsel der plantsoenen.

') Onder deze cijfers i9 slechts ten deele begrepen het hierna vermelde
aan de inlandsche bevolking verstrekte djatihout.
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Ook in 1908 werden met enkele contractanten mogelijkheden
ondervonden. De pareeelen Segorogoenoeng (/.ie K. V. 1905,
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De bewaking van de wildhoutbosschen is, door de geringe

getalsterkte van het personeel, nog onvoldoende. Vooral het
kol. 251) en P a d a n g II—Broehoean — Kedoengsoeroe werden, aantal onwettige ontginningen is groot.
wegeni niet nakoming van de contractsvoorwaarden, aan andere
Door den resident van l'ekalongan il in November 1905 eene
contractanten overgedragen.
j verordening vastgesteld tot t e g e n g a n g van diefstallen in en
Wegens de groote behoefte aan dwarsliggers voor export, beschadigingen van 's lands bosschen, benevens het achteloos
nam de aanmaak van deze houtwerken, waarbij steeds hout- i branden of ontsteken van vuren op boschgronden of gronden
r e r k a p p i n g plaata vindt, in sommige perceelen bijzonder groote i begroeid met grassen, jonge boomen en struikgewas in genoemd
afmetingen aan. De Nederlandsch-Indische rIontaankapniaat- gewest (zie Jav. ('t. 1905 n°. 90).

achappvj exporteerde in 1905
13 524 M'. dwarsliggers, bij een
3
totalen

kap

van 32170 M . timmerhout.

I n de

retribittie-

perceelen «lezer
maatschappij in het boaehdistrict Bodjonegoro
:
3

werd 2981 M '. timmerhout gekapt, waarvan 2210 M . dwarsliggers. In het aan dezelfde maatschappij toebehoorende, in het
boaehdistrict Todanan gelegen perceel Nieuw-Derbogo Teboe
bedroeg in den aanvang van 1905 de aankap van dwarsliggers
zelfs 77 % van den totalen a a n k a p . Hier werd van de beperkende
contractsbepaling omtrent dezen aankap gebruik gemaakt, en
de aanmaak van dwarsliggers in twee blokken tijdelijk gestaakt.
Bij het einde van 1905 was daardoor het percentage tot 6:5
teruggebracht.
Ook in 1905 werden, om dezelfde redenen als in K. V. 1905,
kol. 252 vermeld, verschillende perceelen ondershands afgestaan.
Kr kwamen 17 nieuwe contracten in werking (zie bijlage R R ,
sub I), terwijl er 19 afliepen.
De onderhandsche verkoopingen van hout, verkregen door
exploitatie in eigen beheer, werden wederom zeer uitgebreid ').
In het geheel werd voor eene waarde van f 3 9 6 400 verkocht.
:
\ T an de 7667 koopers waren 6897 inlanders.
|
I Hiiumiiiiic <I«T hoMM-heii. Van de u i t d u n n i n g der djatiplantsoenen, die bij het einde van 1905 eene uitgestrektheid van
119 458 H.A. besloegen, geeft het volgend staatje een overzicht.
Gedimde
JAAR.

Batig saldo.

uitgestrekt-

Op-

heid in

brengsten.

Uitgaven.
in het
geheel.

H.A.
10 080
1903

1905

f

57 299

f

42 MO

f

14 689

EL
r

i ; 45

8 831

75 835

45 020

30 809

3,50

11 442

93 020

50 372

42 648

3,74

11614

103 119

53 313

49 806

4,29

Gedurende 1905 werd door u i t d u n n i n g van djatiplantsoenen
verkregen 12117 M 3 . niet of meerendeels slechts ruw bekapt
timmerhout en 106 574 stapelmeter brandhout, terwijl bovendien
de d u n n i n g van de kinaplantsoenen in Bagelen nog 20474 K.G.
droge bast, 200 dolken en 50 stapelmeter brandhout opleverde.
Een groot deel van het dunsel wordt, als niet verkoopbaar,
kosteloos aan de bevolking afgestaan.
I n 1905 werd in de oudere Ficus-plantsoenen in Oost-Preanger
en Tegal—Cheribon 1521,5 K.G. caoutchouc geoogst, welke hoeveelheid, tegen f 6.92 per K.G., aan de Russian-American Indiarnbber Company van de hand gezet werd.
Itewnkinu «ler hossriirii. In de houtvesterijen en in het definitief
ingerichte boschcomplex Regaloh bleef de toestand bevredigend.
(. it de boschdistricten luiden de berichten verschillend. In
Madioen, Grobogan en Semarang hadden op groote schaal dief•tallen plaats, waaraan, in een enkel geval, ook het desabestuur
medeplichtig bleek, dat dientengevolge voor een groot deel werd
ontslagen. In Znid-Soerabaja, Pekalongan—Kendal en Kediri
was ook reden tot klagen. Over het algemeen genomen, bleef
de toestand in de boschdistricten vrijwel stationnair. Afdoende
verbetering is alleen mogelijk bij intensief beheer, zooals in de
houtvesterijen.
Tengevolge van den drogen oostmoeson kwamen boschbranden
nogal veelvuldig voor. waardoor aan de culturen vrij veel schade
werd toegebracht.
') Bn Gouv. Bt. 11 Juli 1905 n°. 51 (B(jbl. Ind. 8t. n°. 6968) is machtiging verleend tot onderhandschen verkoop van hout en houtskool, verkregen
door exploitatie in eigen beheer van gedevasteerd bosch.

b. D v m m n BoaoHimuoHTnra.
Aii«riii<<<<ii<-i>|>iiii-rkiiiK<-ii. Bij Gouv. b t . J4 J u n i 1905'n o . 82 is
machtiging verleend tot uitvoering van verschillende, met de
definitieve boschinrichting verband houdende werkzaamheden

in het boaehdistrict Toeban, in een gedeelte van het boaehdistrict
Padangan en in de djatihoechcomplezen Zuidoost-Soelang,
Zuid-Pamotan en Grambiran, gelegen in de districten Soelang
en Pamotan der afdeeling en residentie Bembang.
De uitgaven voor dit onderdeel van den dienst bedroegen
in 1905 f 188 317, waarvan f 104 367 voor bezoldiging en reiskosten van het personeel en diverse benoodigdheden. Behalve
met de leiding van de definitieve inrichtingswtrkzaamheden, was
de chef der boschinrichting ook belast met het toezicht op de
samenstelling van de voorloopige bedrijfsplannen.
UrriiHi-racHiiiic en nrimkriiiug. In Reinbang werden de grens»
regelingen geheel of nagenoeg voltooid en ten deele ook reeds
goedgekeurd van het complex Ngepon—Ngoedjoeran, van de
djatibosschen in het district Djenoe en van de bosschen in het
district Singgahan. I n Semarang kwam eene kleine greusrege»
ling tot stand in het district Grobogan, terwijl het boschcomplex
M a n g g a r enkele grenswijzigingen onderging.
OpnrmhiK »n kaartrerinic. De gezamenlijke lengte der meetlijnen in 1905, zonder bijrekening van de hermetingen, bedroeg
742« K. M., tegen 9979 K. M. in 1904. De opgemeten uitgestrektheid
beliep 42 252 H. A. blijvend boschareaal en 12 640 H. A. buitenterreinen, tegen respectievelijk 30 452 en 7775 H. A. in 1904.
Dat bij eene geringere lengte van het opgenomen meettracée,
de gemeten oppervlakte grooter is dan in 1904, houdt verband
met de op ruimer schaal gedane theodoliet-metingen en de
belangrijke berekeningen en kaarteeringen. Voorts werd, ten
behoeve van het beheer, 800 H. A. perceels-oppervlakte nieuw
gemeten, terwijl buitendien nog suppletoire metingen noodig
waren, o. a. voor het vervaardigen van cultuurkaartjes. N a a r
schatting kan het tot uit. 1905 gereed gekomen meetwerk gelyk
worden gesteld aan de volledige opneming en kaarteering van
327 000 H. A. djatibosch, of ruim de helft van de totale d jatiboschoppervlakte van Java. Bedrijfskaarten werden geheel of nagenoeg
voltooid, dan wel in bewerking genomen, voor de complexen ZuidDjapara, Bandjaran, Noord-Randoeblatoeng, N o o r d w e s t - N g a w i ,
Zuid-Randoeblatoeng, Zuidwest-Padangan en Toeban. Van de
eerstgenoemde drie complexen werden bovendien overzichtskaarten vervaardigd. Aroorts werden ontworpen verschillende
grensproject-kaarten en perceelkaarten. Volledige kaarten, op de
schalen 1: 10 000 en 1 : 25 000, bestonden bij het einde van het
verslagjaar van 250000 H. A.
iiideriinic «ler boxMc-hrn. I n het geheel werden gedurende 1905
door het personeel der boschinrichting 309 K.M. sleuven en
9 K.M. afvoerweg aangelegd. In het zuidelijk deel van het
boschcomplex West-Soelang*) (zoogenaamd complex Zuid-Soelang)
werd het indeelingsnet voltooid. I n het complex Oost-.Soelang
gelukte het een aantal goede tracées te vinden voor een i n deelingsnet van het stroomgebied van de Kali Gong. De indeeling
van het uitgestrekte complex Manggaj - kwam, door aanleg van
197 K.M. sleuven van 7 M. breedte, nagenoeg gereed. In een
sleufweg, die het complex Grobogan— Oendakan van oost naar
west doorsnijdt, werden 99 strekkende M. bruggen en duikers
gebouwd. Ook in het complex Bandjaran werd de sleuven-aanleg
ter hand genomen.
*) Bü Ord. van 30 Juni 1906 (Ind. St. n°. 302) zjjn de tot dit boschcomplex
behoorende, in de boschdistricten Kembang en Todanan gelegen definitief
ingerichte djatibosschen , te zamen groot 5745 FI.A., van die boschdistricten
afgescheiden , om verder als „houtvesterN" afzonderlijk te worden beheerd.

249

Hoofdst. 0 , afd. I.

nonriiiit-Hi-hrtiviniK-ii. In de complexen West-Soelang, Grobogan—Oendakan, Noord-Kradenan (waar het bedrijfsplan herzien
wordt) en Manggar zyn beschrijvingen opgemaakt van respectievelijk 10, 43, 125 en 54, of te zamen 232 vakken, verdeeld
in 762 subvakken.
i»rfiiiin<-vr M f W M a i M i , Het di.i Ord. vim 1 April 1905 (Ind.
St. n°. 238) van het boschdistrict Tegal—Cheribon afgescheiden
en als houtvesterjj ingerichte djatiboschcomplex Oost-Tegal ')
heeft eene uitgestrektheid van 5305 H.A. Daarvan bestaat 2270
H.A. uit grootendeels onproductief wildhout, dat geleidelijk in
djati- en wildhoutcultuur zal worden omgezet, 1357 H.A. uit
oorspronkelijk djatibosch, 1054 H.A. uit djaticultuur en 624
H.A. uit open plekken, enz. Het thans reeds productieve bosch
beslaat dus eene betrekkelijk geringe oppervlakte, en heeft
buitendien veel te lijden gehad van ongeregelde aankappingen.
Gemiddeld zijn de jaarlijksche inkomsten gedurende de eerste
periode geraamd op f 49 700 en de uitgaven op f 31 900, gevende een saldo van f 17 800 per jaar in totaal, of f 3,36
per jaar en per H.A. De jaarlijksche kapvlakte gedurende de
eerste periode zal gemiddeld 50 H.A. bedragen,
terwijl de houtopbrengst per jaar wordt geraamd op 1240 M3. timmerhout en
8700 stapelmeter brandhout.
Het definitief bedrijfsplan van West-Soelang kwam nagenoeg
gereed en dat van Noord-Kradenan wordt herzien, terwijl de
opmaking van bedrijfsplannen van Grobogan—Oendakan en
Manggar ter hand genomen is.
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regelen betreffende de bevordering van het personeel by den
dienst van het boschwezen gewijzigd en aangevuld.
lii.i het einde van 1905 was het iu functie zijnde technisch
personeel van het boschwezen, voor zooveel betreft die categorieën
van titularissen, die, ingevolge art. 2 van het dienstreglement
(Bübl. Ind. St. n°. 5164), door den Gouverneur-Generaal worden
benoemd, samengesteld als volgt: 1 hoofdinspecteur (chef van
den dienst), 2 inspecteurs (beide belast met de controle op het
beheer), 31 houtvesters (van wie er 1 bjj afwezen van den
inspecteur de leiding had van de boschinrichting, terwijl er 5
met verschillende opdrachten en 25 met het beheer van de boschdistricten op Java en Madoera belast waren), 4 adsr»rant-houtvesters, 7 adjunct-houtvesters der eerste klasse en 19 adjuncthoutvesters der tweede klasse. Hetopzieners-enopnemerspersoneel
bestond uit: 65 opzieners, 24 leerling-opzieners (onder wie 4
inlanders), 11 opnemers en 24 mantri's-opnemer. Overigens
waren nog in dienst 218 mantri's-politie en 349 bosch wachters.
In Mei 1906 znn.door den directeur van landbouw de standplaatsen vastgesteld voor de beheerders van de boschdistricten
en houtvesteryen (zie Jav. Ct. 1906 n°. 40).
d.

BATEN EN LASTEN.

De geldelijke uitkomsten van den dienst waren zeer bevredigend
en gingen de raming aanmerkelijk te boven. De meeste inkomsten
stegen; daarentegen daalde de tariefswaarde van het ten behoeve van het departement van binnenlandfch bestuur gekapt
hout. De ruime opbrengst van het ondershands en op vendutie
i'i <M r,Mrk.ii. In de vóór 1865 leeggekapte bosschen werd voort- verkocht hout compenseerde geheel de belangrijke vermeerdering
gegaan met het nemen van proeven om de bü de vroegere van de uitgaven voor exploitatie in eigen beheer en de stijging
exploitatie aangehouden stammen uit te kappen en daarna te der cultuurkosten. Het totaal der baten bedroeg, zonder bijbetrachten door rationeele behandeling de secundaire opstand tot rekening van de waarde van het voor het departement van
ontwikkeling te brengen. De uitkap brengt evenwel groote binnenlandsch bestuur gekapte hout, f 3 761758 en dat der
uitgaven f 1 999 557 (in 1904 waren deze cijfers f 3 035 695 en
schade toe aan het jonge bosch.
f 1 7 7 2 956). De raming beliep respectievelijk f 3 094 000 en
f 1 771000. Met inbegrip van de waarde van het aan het
c.
PERSONEEL.
departement van binnenlandsch bestuur geleverde hout bedroeg
het batig saldo f 1 926 888, tegen f 1439 218 in 1904 (zie bijBij Gouv. Bt. 21 Oct. 1905 n°. 29 (Iud. St. u°. 529) zijn de lage RR, sub III).

VEETEELT.

Van de 80 dekhengsten, die op uit. 1904 van wege de gouvernements-paardenfokkerij in de Preanger Regentschappen in
dat gewest gestationneerd waren, werden er in den loop van
1905 5 afgekeurd, terwijl er 4 stieren en een 12-tal voor de
paardenfokkerijen in andere streken (2 voor Banjoemas en 10
voor de Padangsche Bovenlanden) bestemd werden, zoodat, bü
het einde van laatstgemeld jaar, 59 dekhengsten beschikbaar
waren. Sedert zijn — in de eerste helft van 1906 — eenige
dekhengsten aangekocht.
Het aantal geboorten tengevolge van de in December 1896
begonnen dekkingen door van gouvernementswege beschikbaar
gestelde hengsten, hetwelk tot uit. 1904 6071 bedroeg, was bü
het einde van 1905 tot 6949 geklommen.
Overeenkomstig het daaromtrent medegedeelde in K. V. 1905,
kol. 255, is de volbloedfokkerij in de Preanger Regentschappen
op den tegenwoordigen voet, namelijk met behulp van de
inlandsche bevolking, opgeheven, nu
aan het remonte-depöt te
Padalarang een tamme stoeterij i s verbonden, waar voortaan
de volbloedfokkerij zal zijn geconcentreerd (vgl. de rubriek
,Remonte" van hoofdstuk D, & 1). De bij de bevolking in verzorging zijnde merries zijn haar op afbetaling verkocht en de
daardoor beschikbaar gekomen fondsen bestemd voor de aanschaffing van merries voor de stoeterij. Hoewel daar thans nog
slechts gefokt wordt met volbloedsandelhoutpaarden , ligt het
in de bedoeling ook een proef te nemen met kruising van
sandelhouthengsten en Australische ponies.

Ten einde tegemoet te komen aan den wensch der bevolking
om in de gelegenheid gesteld te worden om paarden van eene
hoogere taille te fokken, zijn op een tweetal plaatsen in de
Preanger Regentschappen, in stede van sandelhouthengsten,
goede hengsten van een ander ras gestationneerd, welke aanvankelyk goed geslaagde proef geschiedt onder toezicht van
een van gouvernementswege daartoe aangewezen inlander. ')
Het aantal van gouvernementswege in de afdeeling Krawang
der residentie Batavia, zoomede in de residentiën Semarang,
Rembang, Banjoemas, Kedoe en in de afdeeling Malang der
residentie Pasoeroean geplaatste dekhengsten bedroeg op uit.
1905 respectievelijk 9, 1, 3, 4, 2 en 5.
In de residentie Semarang werden van de 10 195 volwassen
gouvernements-buffelkoeien 3232 kalveren verkregen.
Met de castratie van minderwaardige stieren is voortgegaan
dan wel een begin gemaakt in de residentiën Semarang, Rembang
(in hoofdzaak3 in het district Djenoe der afdeeling Toeban) en
Djokjakarta. ) Daar eene, ten behoeve van de bevolking in de
afdeeling Salatiga (Semarang), uit de tweede hand aangekochte
partij Bengaalsche stieren niet voldeed, is een der gouvernementsveeartsen naar Britsch-Indië gezonden, ten einde door plaatselijken
aankoop in de behoefte aan deze dieren te voorzien. Voorts

') Het bedrijfsplan van dit complex i8 goedgekeurd by Gouv. Bt. 1 April
1906 n°. 34.

*) Alleen in de afdeeling Ooenoeng Kidoel werden in 1905 ± 1000 runderen , 400 buffels, eenige bokken en rammen en enkele paarden gecastreerd.
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*) By Gouv. Bt. 14 Dec. 1905 n°. 21 ig de directeur van landbouw gemachtigd om te bepalen , op welke w(jze de van gouvernementswege in
verschillende gewesten gepliatate dekhengsten worden beheerd , verzorgd of
in bewaring gegeven.
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y.ijn, liij wijze van proef, in genoemde afdeeling IQ Australische
stieren aan de bevolking op afbetaling verstrekt, terwijl, in liet
belang van den veestapel in de afdeelingen Demak, Grobogan,
Koedoes en l'ati, fondsen beschikbaar zijn gesteld voor den
aankoop van springbuffels. In het district Djenoe, zoomede in
de afdeeling Djatirogo der residentie Itembank, benevens in de
residentie Soerabaja, is of wordt, hetzij door tusschenkomst van

particulieren, dan wel van gouvernementswege, Balineesch fokvee
aan de bevolking verschaft.
In de afdeeling Bandjarnegara (Banjoenias) werd door de
credietbank ter hoofdplaats voortgegaan niet de aanmoediging
van de runderteelt door verstrekking van springstieren. H e t
aantal der door die stieren verwekte kalveren bedraagt reeds
meer dan 2500.
In Karanganjar en Keboemen (Kedoe) wordt, ten aanzien van
de veefokkerij, bet op Madoera gebruikelijke, zoogenaamde kraalsysteem toegepast. Tevens wordt aldaar op groote schaal g e castreerd, terwijl voorts gezorgd wordt voor de verstrekking van
goede springstieren aan de bevolking. Dank zij het onvermoeid
streven van den regent van Karanganjar '), gaat de veeteelt aldaar
merkbaar vooruit.
Voor de contröle-afdeeling Tengger (Fasoeroean) zijn op Madoera,
m e t steun van bet Gouvernement, voor rekening der bevolking,
dekstiereu aangekocht.
Met gebruikmaking van de fondsen, beschikbaar gesteld voor
maatregelen tot oeconomische ontwikkeling van de iulandscbe
bevolking op J a v a , is in de afdeelingen Soemedang (Preanger
Regentschappen), Magelang (Kedoe) en Poerbolinggo (Banjoenias)

§ 2.
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een begin gemaakt met de invoering van eene rationeele runderteelt, tot welk doel aanvankelijk in het geheel 230 runderen
en 180 stieren aan de bevolking verstrekt werden.
In het belang van de verbetering van den kleinveestapel
der bevolking in de afdeeling K r a w a n g (Batavia) en in de
contróle-afdeeling Soekanegara (Preanger Regentschappen), zijn,
respectievelijk bij Gouv. Btn. 5 Maart 1906' n". 10 en 10 Febr.
11106 n". 1 3 , fondsen beschikbaar gesteld voor den aankoop van
Bengaalsche springbokken.
Ook in 1905 werden op verschillende plaatsen in de Preanger
Regentschappen paardententoonstellingen gehouden. E r is intusschen besloten d a t , ter vervanging van deze exposities,
voortaan premiën zullen worden toegekend aan daarvoor in
aanmerking komende inlandsche houders van h e n g s t e n , terwijl
tevens fondsen beschikbaar zijn gesteld voor het houden van
een j a a r m a r k t voor paarden, tevens tentoonstelling, te Bandoeng.
Voor de stierenwedrennen (kerapan) op M a d o e r a , die slechts
vim gering belang voor de veeteelt zjjn gebleken, wordt geen
subsidie meer toegekend.
De b{] Ord. van 27 Oct. 1903 (Ind. St, n". 370) vastgestelde
nieuwe bepalingen tot tegengang van het gebruik van te j o n g e
paarden en van kreupele of gewonde dieren zijn aangevuld bij
Ord. van 4 J a n . 1906 (Ind. St. n°. 5).
Met buitenwerkingstelling van de publicatie van 22 Febr. 1828
(Ind. St. n°. 6), zijn bij Ord. van 4 Aug. 1905 (Ind. St. n°. 416)
nieuwe bepalingen vastgesteld op het slachten of doen slachten
van wijfjesbuffels, koeien, wijfjes-buffel-kalveren en koekalveren.

BUITENBEZITTINGEN.

LANDBOUW.

1".

INLANDSCHE
a.

LANDBOUW.

EENJARIGE GEWASSEN.

Rijst. Opgaven omtrent den omvang van den rijstbouw zijn
slechts ontvangen met betrekking tot de contröle-afdeelingen
Menado en Tondano der residentie Menado. De bevloeibare,
van regen afhankelijke en op moerasgronden aangelegde rijstvelden besloegen aldaar respectievelijk 2561 en 7471 , 43 en
654 en 76 en 1108 bouws, terwijl de oppervlakte der tegalvelden
respectievelijk 1030 en 28 224 bouws bedroeg.
De uitkomsten van den rnstoogst waren in 1905 o v e r ' t algemeen
bevredigend *), behalve in de afdeeling Priainan (Padaugsche
Benedenlanden), de onderafdeeling Batang Taro-districten en
de afdeeling Angkola (Tapanoeli), waar de aanplant veel schade
leed door muizen en insecten, zoomede in enkele marga's van
de onderafdeelingen Komering Oeloe en Ogan Oeloe (Palembang),
de afdeeling Asahan (Oostkust van Sumatra), enkele onderafdeelingen van . Atjèh en onderhoorigheden, de districten
Soengeislan en Soeugeiliat (Banka) — op geheel Banka bedroeg
de productie 112 557 pikol, tegen 161 673 pikol in 1904 - , de
bovenlanden der afdeeling Indragiri (Riouw en onderhoorigheden),
de distrii ten Amoentai, Alabioe. Benoea Ampat, Margasari,
Martapoera en Atnandit en de Doesoen-en Dajak-landen (Zuideren Oosterafdeeling van Borneo), bet district Tompaso (Menado)
en het geheele gouvernement Celebes en onderhoorigheden
(uitgezonderd de afdeeling Oosterdistricten), in welke streken,
tengevolge van ongunstige weersgesteldheid of door plagen, als
walang sangit. kepi, muizen, varkens en olifanten, de opbrengst
tegenviel. In de Lampongsche Districten konden, tengevolge van
de vele regens in de laatste maanden van 1904, d e o p e u g e k a p t e
boschterreinen niet voldoende worden gebrand, zoodat slechts
kleine uitgestrektheden met padi kouden worden b e p l a n t e n d e
') In Octiibcr ï'.)0"> zijn de rein n t , soeoMda eenige inlandsche ambtenaren
en (lesalioolilen van NfWiiiigSlMge in de gelegenheid (resteld oni op Madoera
met het altaar toegepaste systeem nader kennis te maken.
5
) Wat de residentie Tunor en onderhoorigheden betreft, lijn omtrent dit
onderwerp gecne mededoelingen ontvangen.

opbrengst, ofschoon een ruim beschot verkregen werd, niet
voldoende was voor de behoefte. Buitengewoon gunstig waren
de uitkomsten van den oogst op Lombok en in de gouvernementsafdeelingen van Bali. De wijze van bewerken en bemesten,
zoomede de zorg voor de kweekbedden en voor goed zaaizaad,
lieten, met enkele uitzonderingen, nog veel te wenschen over.
In de afdeelingen Toba en Silindoeng en Sipirok der residentie
Tapanoeli worden de velden goed bemest, waartoe runder- en
paardenmest, afval van de erven en padikaf worden gebezigd.
In de eerstgenoemde afdeeling wordt geen gebruik gemaakt van
kweekbedden, doch het padizaad onmiddellijk op het plantveld uitgezaaid. Ook worden zoowel aldaar als in Benkoelen en Menado
door de bevolking voor zaad de rypste en beste aren afgezonderd.
In Palembang werd, dank zij de tewerkstelling van een drietal
irrigatie-niantrrs van J a v a en evenveel Javaansche landbouwers,
eene rationeelere werkwijze toegepast, terwijl in de distrieten
Kakas-Kemboken, Langowan en Kakaskasen der residentie
Menado de bevolking meer werk maakte van hare kweekbedden
en die van het district Tondano van dezelfde residentie dit goede
voorbeeld meer en meer begon te volgen. In de meeste gewestelijke
verslagen wordt echter of niets omtrent verbetering vermeld, öf
men treft er de mededeeling in aan. dat door de bevolking zeer
weinig belangstelling aan den dag gelegd wordt om in de cultuur
verbetering te brengen en dat zij in zake landbouw nog zeer
achterlijk en daarenboven uiterst indolent is.
Op last van het bestuur werden proeven met sawahbewerking
genomen in de afdeelingen Toba en Silindoeng en P a d a n g
La was (Tapanoeli), die, naar het zich laat aanzien, zullen slagen.
Scbaarsebte aan voedingsmiddelen kwam voor in enkele streken
der afdeelingen Lais, Mana en Kroe' (Benkoelen), in de noordelijke
afdeelingen der Lampongsche Districten (waar moeielijkheden
werden voorkomen door de bevolking tijdig te voorzien van
mais en andere gewassen en door invoer van rijst uit Java), in
enkele- marga's der onderafdeelingen Komering Oeloe en Ogan
Oeloe (Palembang), in de afdeeling Soekadana (Westerafdeeling
van Borneo) en in de onderafdeeling Toeratea-landen (Celebes
en onderboorigheden).
Zoowel door o n t g i n n i n g van boschterrein als door aanleg van
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nieuwe watertoevoerleidingen of' afvoerkanalen, werd de rystcultuur uitgebreid in de l'adangselie Bovenlanden, Tapanoeli,
P a l e m b a n g (met medewerking van de reeds genoemde mantri's),
de Oostkust van Sumatra, Atjèh en onderhoorigheden en de
afdeeling D.jembruna (Bali en Lombok). Nieuwe waterleidingen
werden aangelegd in de Padangsebe Benedenlanden, Tapanoeli,
Benkoelen, P a l e m b a n g en Menado, zoomede door den sultan
Tan Serdang en op de onderneming Padang Boelan ter Oostkust
van Sumatra.
Omtrent de marktprijzen van rijst werden slechts van de na
te noemen gewesten opgaven o n t v a n g e n :
Tapanoeli
Benkoelen
Atjèh en onderhoorigheden
Riouw. en onderhoorigheden . . . .
Banka
Amboina
Bali en Lombok

f

$
f

3,15
6,—
3.50
3,30
0,—
7.—
4,Ï5

a f 8,— per piknl.
» 12,— » «
» 10,— •
»
• $ 6,50 •
»
• f 8,— i
•
9,— » »
.
6,50 » »

Uitvoer van rijst naar andere gewesten of naar andere deelen
Tan hetzelfde gewest had slechts plaats uit de afdeeling Asahan
(Oostkust van Sumatra), hoewel veel minder dan gewoonlyk —
namelijk 12 892 K.G., tegen 1815 520 K.G. in 1904 —, de afdeeling Kendangan (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en
Bali en Lombok. Uit het laatstgenoemde gewest werd 310 365
pikol rijst uitgevoerd, tegen 211 783 pikol in 1904: daarentegen
werd, hoofdzakelijk ten behoeve van de niet-Balineesche beTolking, rr 45 000 pikol ingevoerd.
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wordt en zich, ondanks den toeiiemeiiden invoer van katoenen
stoffen uit Europa, gehandhaafd heeft, terwijl het product zelfs
een belangrijk uitvoerartikel geworden i s , «ju de cultuur een
vry wat belangrijker rol in het oeconomische leven der bevolking
kunnen spelen, wanneer zij niet op zulk een lagen trap van
ontwikkeling stond. Met het doel om te trachten daarin verbetering te b r e n g e n , zijn bij Gouv. Bt. 16 J u n i 1906 n°. 52
gelden beschikbaar gesteld voor den aanleg van één proefveld
en tien demonstratievelden, ten einde, onder deskundige leiding,
methodische proeven te nemen met verschillende katoen variëteiten
en cultuurwyzen.
Eene op aansporing van den controleur van Noord-Halmahera
door de bevolking van die streek genomen proef met de teelt
van katoen mislukte.
Aan de cultuur van katjang tanah werd in de afdeeling
Boeleleng (Bali) groote uitbreiding gegeven; de uitvoer beliep
51373 pikol, waarvan 47 730 pikol n a a r Singapore. Uit de
onderafdeeling Oost-Lombok werd 1352 pikol uien uitgevoerd,
tegen 228 pikol in 1904, terwijl de uitvoer van katoen uit
Singaradja (Bali) eene waarde van f 37 467 vertegenwoordigde
en die uit Lombok 13 878 pikol bedroeg.
Indigo wordt in de residentie Tapanoeli alleen in de afdeeling
Toba en Silindoeng verbouwd, ter k l e u r i n g van e i g e n g e m a a k t
weefsel. In Benkoelen gaat de cultuur van dit gewas meer en
meer achteruit.
Aanplantingen van ananas op groote schaal treft men aan in
de afdeelingen Tandjoeng P i n a n g en Batani (Riouw en onderhoorigheden). N a a r .Singapore werden van Batam in 1905 736000
stuks uitgevoerd (tegen 847 500 stuks in 1904), bijna uitsluitend
bestemd voor de aldaar werkende conservenfabrieken.

Overige eeiijarlni' itewassrn (andere dan rijs»). D e OOgst Van deze

gewassen, waarvan de vrij onbeteekenende cultuur bijna overal,
hetzij als tweede gewas op ladangs, hetzij op nieuw ontgonnen
grond gedreven wordt, was over 't algemeen bevredigend. Voornamelijk worden maïs, tabak, cassave, bataten en peulvruchten
Terbouwd, en hier en daar een weinig suikerriet, dat echter
dikwijls slechts dient voor versnapering.
Ter Sumatra's W e s t k u s t steeg de uitvoer van tabak naar
Singapore en P i n a n g van 807591 K.G. in 1 9 0 4 t o t 8 6 0 3 2 1 K.G.
i n 1905, terwijl de verscheping naar verschillende plaatsen in
het gewest en naar elders van 386 710 K.G. tot 396312 K.G.
klom. In de Lampongsche Districten dreigt de c u l t u u r van tabak
te gronde te gaan door import van „ s h a g " , die veel goedkooper
is en door den inlander geprefereerd wordt. Van bestuurswege
werden pogingen in het werk gesteld om een débouché voor
het iulandsch product te, vinden op de Europeesche markt.
Overigens zijn het gouvernement Celebes en onderhoorigheden,
de eilanden Makian en Halmabera (Ternate en onderhoorigheden)
en Bali en Lombok de streken, waar men zich liet meest op
de tabakscultuur toelegt. I n de afdeeling Noorderdistricten van
het eerstgenoemde gewest w a r e n , tengevolge van de hevige
droogte, de resultaten echter minder gunstig. Van Lombok werd
2834 pikol uitgevoerd, tegen 2844 in 1904, en in Boeleleng steeg
de uitvoer van 3950 pikol in 1904 tot 4536 pikol in 1905.
Van Billiton werd in 1905 2900 K.G. tapioca-meel uitgevoerd.
In 1908 was, op aansporing van het b e s t u u r , in de onder*
afdeelingen B a t a n g Alai en Laboean Amas der afdeeling Kend a n g a n van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
een begin gemaakt met den aanplant van katoen en bij het
einde van 1904 waren er reeds ruim 200 000 vruchtdragende
hoornen. Dit buitengewoon resultaat was i n hoofdzaak té danken
aan de bemoeiingen van particulieren, die der bevolking hadden
voorgespiegeld, dat zij voor haar product zeer hooge prijzen zou
k u n n e n maken. Aangezien deze particulieren zieh, toen er geOOgst kon worden, t e r u g t r o k k e n , i s , ten einde te voorkomen
dat, tengevolge van de ondervonden teleurstelling, de katoenteelt
zoowel in de genoemde onderafdeelingen als in de aangrenzende
s t r e k e n , waar men met die cultuur eveneens op den goeden
weg schijnt te zijn, zou worden gestaakt, bij Gouv. Bt. 21 Sept.
1905 n ° . 27 machtiging verleend om den oogst, tot een maximum
van 200 pikol, tegen f 27.50 per pikol gezuiverd k a t o e n , van
landswege op te koopen, welke maatregel evenwel geen beloften
voor de toekomst inhoudt, doch alleen ten doel heeft de bevolking
Toor het oogenblik van haar product af te helpen. De w i n s t ,
die de opgekochte katoen bij verkoop mocht opleveren, zal ter
beschikking worden gesteld van den directeur van l a n d b o u w ,
ten einde die gelden opnieuw in het helang van de cultuur
aan te wenden.
In Palembang, waar de katoencultuur sedert eeuwen gedreven
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OvtKJAKIGE GEWASSEN.

Koffie. In Benkoelen bleef de cultuur van koffie stationnair;
ter Oostkust van S u m a t r a wordt z\\ meer en meer verlaten ter
wille van die van Ficus elastica. In de andere gewesten is de
koffiecultuur van geen beteekenis. Slechts uit de afdeeling
Zuiderdistricten van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden had uitvoer plaats naar Makasser (uit Bonthain 5923 en
uit Boeloekomba 330 pikol).
Kifl|>|M-rn<>t<-ii. De klappercultuur bleef in het grootste gedeelte
der buitenbezittingen van veel beteekenis. I n vele gewesten
werd zij uitgebreid, waarmede toeneming van den copra-uitvoer
gepaard g i n g . Die uitvoer bedroeg uit Sumatra's W e s t k u s t
6 483 333 K.G. (6177 511 in 1904), uit Benkoelen 2800 pikol,
uit de Oostkust van Sumatra 28 772 pikol (31 000 in 1904), uit
Oelèë Lhcuë (Atjèh) 267S4U K.G. (163 496 in 1904), uit de
Onderhoorigheden van Atjèh 9476 pikol (8105 in 1904), uit
Billiton 21971 pikol (9924 in 1904), uit de Westerafdeeling van
Borneo 259 600 pikol (238 600 in 1904), uit Ternate 27 369 pikol
en uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 53 000 pikol,
terwijl bovendien uit Sampit ongeveer 766 000 klappernoten
uitgevoerd werden. W a t de residentie Riouw en onderhoorigheden
betreft, beliep de .uitvoer n a a r Singapore uit den Poelau Toedjoeharchipel 169 918 pikol eopra, ter waarde van ? 1285 715, uit
de afdeeling Karinion 1347 pikol copra en 8200 stuks noten,
uit de afdeeling B a t a m 201 200 stuks noten en uit de afdeeling
Lingga 148 pikol copra en 42 000 stuks noten. De uitvoer van
klappers en copra van den l'oelau Toedjoeh-archipel naar de
residentie Westerafdeeling van Borneo was eveneens zeer
belangrijk, doch kan, wegens gebrek aan gegevens, niet in cijfers
worden aangegeven. U i t de Westerafdeeling van Borneo werd
in 1905 2 8 3 4 2 5 2 L. klapperolie uitgevoerd, tegen 2 363 900 L.
in 1904.
I n Benkoelen werd aan de klapperaanpiantingen »èel schade
toegebracht door wilde varkens en heren; daarentegen werd in

Tapanoeli ditmaal van klappertorren en ander schadelijk gedierte

weinig last ondervonden. I n het algemeen leveren de aanphuitingen niet zooveel vrucht op als redelijkerwijze verwacht zou
mogen worden , indien aan de cultuur meer zorg werd besteed.
Naito. De sago- (roembia-) cultuur is Tan groot belang op de
eilanden der afdeeling Bengkalis (Oostkust van S u m a t r a ) , in
Riouw en onderhoorigheden. op B i l l i t o n , in enkele afdeelingen
der Westerafdeeling van B o r n e o , in de Zuider- en Oosteraf»
deeling van B o r n e o , in Ternate en onderhoorigheden en ii:
A m b o i n a , in welk laatste gewest de sago het hoofdvoedsel dei
bevolking vormt. U i t de afdeeling Bengkalis werd ^ 300 00
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K.G. en uit de residentie Riouw en onderhoorigheden naar
Singapore van Indragiri 118 381 pikol ruwe sago, uit Lingga
1430 pikol ruwe en 4499 pikol gezuiverde en uit Karimon
43 770 pikol gezuiverde sago uitgevoerd. De marktprijzen bedroegen voor ruwe sago $ 1,125 a 8 1,25 en voor gezuiverde
$ 2 ,85 a 8 -3.40 per pikol. Uit de Westerafdeeling van Borneo
werd 32 5(50 pikol sago-meel uitgevoerd, tegen 45 000 pikol in
1904. Dit meel wordt daar alleen bereid , wanneer de prijzen
hoog zijn. De uitvoer uit het district Margasari der Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo bestond uit 3800 sagostammen , 627
pikol sago, 6600 sagomatten en l'/« millioen atappen. In 1904
waren deze cijfers respectievelijk 2977, 263, 4600 en 717 200.
iviier. De cultuur van dit gewas werd uitgebreid in de Lampongsche Districten en in Atjèh en onderhoorigheden , doch in
Riouw ging zij achteruit. Een proefaanplant op Nias, met van
Benkoelen afkomstige stekken, mislukte. Tengevolge van het
geringe verschil in prijs tusschen witte en zwarte peper was
verwerking tot witte peper in Atjèh niet loonend meer.
De uitvoer uit Benkoelen bedroeg 1400 pikol (waaronder 900
pikol zwarte peper) en die uit de Lampongsche Districten 60 000
pikol, waarvan ruim 8000 pikol uit de afdeeling Katimbang,
alwaar de bevolking zich meer dan in 1904 op de cultuur had
toegelegd; de pryzen wisselden af tusschen f' 28 en f 33 per
pikol. Uit de residentie Oostkust van Sumatra werd 1 279 114
K.G. zwarte en 622 K.G. witte peper uitgevoerd, tegen respectievelijk 13 800 en 50 pikol in 1904; de prijs bedroeg S 580 per
kojan, tegen 8 500 in 1904. Op Banka werd 13 117 pikol peper
eproduceerd, tegen 8277 pikol in 1904. Via Muntok werd naar
iugapore , Java en Palembang 4899 pikol uitgevoerd. De uitvoer
van Billiton bedroeg 3354 pikol (tegen 1490 pikol in 1904),
die uit de Westerafdeeling van Borneo 79 460 K.G. witte en
49 780 K.G. zwarte peper (37 240 en 16 240 K.G. in 1904), die uit
Kota Baroe (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) 9030 pikol
witte en 1621 pikol zwarte peper (3932 en 361 in 1904) en die
uit Bandjermasin 4 pikol witte en 1235 pikol zwarte peper. In
laatstgenoemd gewest varieerden de prijzen van witte peper van
f 45 tot t 50 en van zwarte peper van f 25 tot f 30 de pikol.
Omtrent den uitvoer uit Atjèh en onderhoorigheden zie men
hoofdst. C, § 3.

f

MiiHkaatnotr». In Tapanoeli komen in de afdeeling Natal flinke
aanplantingen voor, die echter nog te jong zijn om veel product
te kunnen afwerpen. Ook ziekten en rupsen veroorzaakten er
veel schade. Op de kustplaatsen Baros en Singkel. doch vooral
op Nias, wordt de cultuur gestadig uitgebreid ; daarentegen
gaat zij in de residentie Oostkust van Sumatra, tengevolge van
ziekte en lage prijzen , steeds meer achteruit. Elders heeft de
teelt van muskaatnoten beteekenis in Atjèh en onderhoorigheden,
op het eiland Siau (Menado) en in de afdeelingen Amboina en
Saparoea der residentie Amboina. Aan muskaatnoten en toelie
werd in 1905 respectievelijk uitgevoerd: uit Nias 24245 en 3790
K.G. (14 349 en 3678 in 1904). uit Sumatra's Westkust 193841
en 36 565 K.G. (184 056 en 31 706 in 1904), uit Benkoelen 2840
en 630 K.G., uit de Oostkust van Sumatra 86 016 en 15 346
K.G. en uit Ternate 1380 en 322 pikol. Omtrent Atjèh zie men
hoofdst. C, § 3.
«inmiiir. De teelt van gambir ging in Riouw en onderhoorigheden achteruit, hetgeen wordt toegeschreven deels aan de daling der marktprijzen , deels aan het uitgeput raken van den
grond voor die cultuur. In Benkoelen is de cultuur van eenige
beteekenis in sommige marga's der afdeeling Seloema. Op Banka
is zij van meer belang . ofschoon zij in enkele districten wordt
verwaarloosd ter wille van de pepercultuur. Van geruchten
omtrent vervalst hing van de Banka-gambir (vgl. K. V. 1905,
kol. 261) werd niets meer vernomen: het in dit gewest gefabriceerde product kon dan ook over het algemeen goede prijzen
bedingen. De productie bedroeg er 5383 pikol, tegen 4988 pikol
in 1904. Uit Sumatra's Westkust werd naar het buitenland
96 984 K.G. uitgevoerd (tegen 83 759 K.G. in 1904), terwyl voor
binnenlandsch gebruik 574 002 K.G. geproduceerd werd , tegen
572 135 KM. in 1904. Uit de Westerafdeeling van Borneo werd
in 1905 1834 450 K.G. gamhir naar Java uitgevoerd, tegen
l 116 120 K.G. in 1904.
\NII. i .• overjarige g*w«MM. De cultuur van karet breidde zich
uit in Tapanoeli e n , op ruime schaal, die van ramboeng (Ficus
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elastica) in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, zoomede
ter Oostkust van Sumatra, waar ook veel Hevea Brasiliensis
geplant werd.
De jonge bladeren van de ter Oostkust van Sumatra geteeld
wordende nipah worden in Benkoelen tot dekblad van strootjes
gebruikt, en als zoodanig ook uitgevoerd naar Sumatra's Westkust. Van de oude bladeren wordt atap vervaardigd , die gretig
aftrek vindt by de tabakfondernemingen. In Tapanoeli komen
uitgestrekte aanplantingen van nipah voor, o. a. in Natal en
in de onderafdeelingen Singkel, Baros en Nias der afdeeling
Siboga. In de Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo worden
van nipah kadjangmatten gemaakt, die een belangrijk uitvoerartikel naar Java en Deli uitmaken. Van Sampit werden 114000
stuks uitgevoerd en van Bandjermasin voor eene waarde van
± f 56 700.
Ter Oostkust van Sumatra, ter Westerafdeeling van Borneo
en in Atjèh en onderhoorigheden werd weder veel werk gemaakt
van de cultuur van pinang. De uitvoer uit Bengkalis bedroeg
15 320 pikol (3800 in 1904) en uit het overig deel der residentie
Oostkust van Sumatra 48 450 pikol (39 500 in 1904). Aan gedroogde pinangnoten werden uit de Westerafdeeling van Borneo
in 1905 32 000 pikol uitgevoerd, tegen 25 620 pikol in 1904.
j Omtrent de pinangcultuur in Atjèh en onderhoorigheden zie
men hoofdst. C, § 3.
De arèncultuur breidde zich uit op Billiton ; ook in de afdeeling Tajan der Westerafdeeling van Borneo en in Menado
legt de bevolking er zich op toe. De productie van arènsuiker
bedroeg in de Westerafdeeling van Borneo ± 268 500 pakjes
van 10 koekjes, tegen 225 000 pakjes in 1904.
Wat de kapokcuïtuur betreft, zyn alleen opgaven ontvangen
met betrekking tot de afdeeling Boeleleng der residentie Bali
en Lombok, van waar voor eene waarde van f 22 969 werd
uitgevoerd (voor f 16457 in 1904). In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo was de belangstelling van de bevolking in
deze cultuur zoo gering, dat dikwijls verzuimd werd de rijpe
vruchten te plukken of afgevallen vruchten te verzamelen.
Aan cassia (wilde kaneel) werd in 1905 uit Sumatra's Westkust 598 577 K.G. uitgevoerd, tegen 631 135 K.G. in 1904.
Van de benzoë-cultuur wordt zeer veel werk gemaakt in de
afdeeling Toba en Silindoeng der residentie Tapanoeli; de bestaande aanplantingen ondergaan er steeds uitbreiding en er
worden nieuwe tuinen aangelegd.
Uit de afdeeling Saleier van het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden worden jaarlijks belangrijke hoeveelheden
mengkoedoe naar Java uitgevoerd.
Cardamon wordt hier en daar in Benkoelen aangeplant en
wel in de bergstreken. Veel zorg wordt er niet aan besteed. De
uitvoer in 1905 bedroeg ± 6660 K.G.; de prys wisselde af tusschen f 60 en f 75 per pikol.
In de omgeving van de hoofdplaats Ternate werd veel vanille
geteeld.
Uit de afdeeling Djembrana der residentie Bali en Lombok
werd in 1905 4340 K.G. cacao uitgevoerd, tegen 4000 K.G. in 1904.
De cultuur van kruidnagelen ging overal achteruit.
c. LANDBOUWCREDIET.

Omtrent de landbouwcredietbankeu te Menado en Sekajoe
(afd. Moesi Ilir, res. Palembang) zijn ook ditmaal geen byzonderheden gemeld. In de Danau-districten (Padangsche Bovenlanden) en te Sepoetih (Lampongsche Districten) werden door
de bestuursambtenaren pogingen aangewend om tot de oprichting te geraken van credietinstellingen ter bevordering van
inlandsche bedrijven.

2". GOUVERNEMENTS-KOFFIECULTUUR TER
SUMATRA'S WESTKUST.
De belangstelling van de bevolking in de gouvernementskoffiecultuur bleef in 1905 even gering als vroeger. Het onderhoud der plantsoenen had echter, dank zij de strenge controle,
naar behooren plaats.
Volgens de ontvangen opgaven zouden gedurende 1904/1905
zijn bijgeplant: in de Padangsche Benedenlanden 77 850 , in de
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Padangsche Bovenlanden ti 212 847 en in Tapanoeli 7 0 4 6 5 5 , of
in het geheel 7 055 352 kof'fieboomen. Het aantal vruchtdragende
hoornen zou , volgens eene weinig vertrouwen verdienende schutt i n g , op uit. December 1905 respectievelijk hebhen bedragen
708 0 4 4 , 73170418 en 4 077 370.
l i e t aantal der bij de koffiecultiiur ingedeelde huisgezinnen
.laaide in het plantjaar 1904/190") van 219 877 tot 218056 (Tgl.
bijlage SS). Bijzondere oor/aken voor deze vermindering zijn
niet opgegeven. Indeeling bij en vrijstelling van cultuurdienst
hadden op de gewone wijze plaats.
De oogst van 1905 bedroeg 58 054 pikol (tegen 34 942 pikol
in 1904), in walk totaal de Padangsche Benedenlanden met 1226,
de Padangsche Bovenlanden met 47 073 en Tapanoeli niet 9155
pikol deelden, of respectievelijk 3 7 8 , 19 73G en 2998 meer dan
in 1904. Aan gewone koffie tweede soort was onder den oogst
van 1905 begrepen 2921 en aan Liberia-koftie 1095 pikol (in
1904 respectievelijk 1130 en 1831 pikol). De ruime oogst in de
Padangsche Bovenlanden moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een gelukkigen samenloop van klimatologische omstandigheden , welke in die residentie ook zeer gunstig hebben
ingewerkt op den oogst van rijst en vruchten.
De oogst van 1906 werd op uit. Augustus 1900 g e r a a m d :
voor de Padangsche Benedenlanden op 5Ó0 , voor de Padangsche
Bovenlanden op 10 800 en voor Tapanoeli op 4560 p i k o l , of te
zamen 15 860 p i k o l , waarvan aan Liberia-koffie 2010 pikol.
Omtrent de op den oogst van 1905 gevallen kosten en de voor
het p r o d u c t , in de te P a d a n g gehouden v e i l i n g e n , behaalde
vrij bevredigende prijzen, zij verwezen naar bijlage SS. Hoewel
de prijzen der legkoffie ook thans weder niet noemenswaard
verschilden van die van gewone koffie , zal de proef met den
opleg worden voortgezet.
Door den handel werd geklaagd over de slechte sorteering,
welke voornamelijk haar oorzaak vond in den buitengewoon
grooten oogst, waardoor aan de bereiding van het product niet
dezelfde zorg kon worden besteed als in j a r e n van normale
oogsten. Door na-sorteering in de pakhuizen werd daarin verbetering gebracht.

3°.

PARTICULIERE

ONDERNEMINGEN,

o. LANDBOUWONDKRNEMINGBN OF GRONDEN, DOOR HET GOUVERNEMENT
IN ERFPACHT OF IN HUUR AFGESTAAN.

Voor deze rubriek zijn slechts opgaven ontvangen van 54
ondernemingen , welke gezamenlijk beschikten over ruim 79 600
b o u w s , met eene beplante uitgestrektheid van ruim 10900 bouws.
Bij 31 van deze 54 ondernemingen was koffie de e e n i g e , dan
wel de hoofdcultuur. Zij verkregen eene opbrengst van 17 839
pikol koffie, ten deele Liberia-soort, terwijl over 1904, ten
aanzien van 28 ondernemingen, eene productie van 10 823 pikol
gewone en Liberia-koffie was opgegeven.
Omtrent den oogst van a n d e r e , hetzij als hoofd- , hetzij • J '
bijproduct geteelde gewassen , zie men tabel I van bijlage T T .
b.

LANDBOUWONDERNEMINGEN, WELKE (IN DE ONDER RECHTSTREEKSCH
BESTUUR STAANDE STREK EN) UITSLUITEND BERUSTEN 01'
OVEREENKOMSTEN MET DE BEVOLKING.

De twee in de Znider- en Oosterafdeeling van Borneo bestaande tabaksonderuemingen (vgl. K. V. 1905 , kol. 265) gingen
in 1905 voort met de verstrekking van zaad aan de bevolking
en het opkoopen van de daarmede verkregen tabak.
De vier koffie-ondernemingen in de Lampongsche Districten.
waarvan t. a. p . sprake w a s , verkregen in 1905 van eene u i t gestrektheid van 795 bouws 2355 pikol Liberia-koffie, tegen
3927 pikol van 1125 bouws in 1904. Eene vijfde koffie-onderneiniug had geen productie en de zesde onderneming in genoemd
gewest bezat ook ditmaal slechts een proefaanplant van rameh
en katoen. Zie overigens bijlage T T , sub I I .
e.

LANDBOUW ONDERNEMINGEN OP GRONDEN DOOR HET
GOUVERNEMENT IN EIGENDOM AFGESTAAN.

De zoogenaamde notenperken in de afdeeling B a n d a (residentie
A m b o i n a ) , die onder de particuliere landerijen of tuinen , welke
H a n d e l i n g e n der S t a i e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 190G—1907.
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landbouwproducten voor de wereldmarkt opleveren , de TOOTnaaniste plaats i n n e m e n , produceerden in 1905 11930 pikol
noten in en 2570 pikol noten uit den dop, o f — d e noten in den
doj), in de verhouding van 8 tot 2, herleidende tot het gewicht
in gedopte noten — in het geheel l0 523 pikol n o t e n , zoomede
2411 pikol foelie, tegen respectievelijk 11 Y1-', en 2711 pikol in 1904.
Voor een aantal particuliere landerijen in de residentie Menado,
die overigens voornamelijk voor de klapperteelt gebezigd worden
(in 1905 met eene productie van 20 pikol eopra en 769 352
k l a p p e r s ) , wordt een opbrengst aan noten en foelie opgegeven
van 227 en 31,5 pikol (de noten mede berekend naar het gewicht
in gedopten staat), tegen 253 en 54,5 pikol in 1904. Voor twee
op eigendomsgronden gevestigde ondernemingen in dat gewest
vindt men voorts nog vermeld eene productie van respectievelijk
1 en 153/4 pikol koffie.
De ondernemingen in de afdeelingcu Makasser, Noorderdistricten en Zuiderdistricten van het gouvernement ('elebesen
onderhoorigheden zh'n van zeer weinig belang en leveren over
't algemeen slechts geringe hoeveelheden padi, klappers, bamboe,
ooft, sagoeweer, visch en zout o p : gegevens omtrent de productie
werden slechts ontvangen met b e t r e k k i n g tot den padi-oogst in
de Noorderdistricten, die 4926 pikol bedroeg (van ongeveer
508 bouws).
Het land Langsan (of Langkoet) in de Padangsche Bovenlanden
bleef, na het overlijden van den eigenaar, zoogoed als onbeheerd.
Een 26-tal landen ia de Padangsche Benedenlanden, met eene
uitgestrektheid van 2485 bouws, leveren voornamelijk padi,
klappers en gras en enkele ook n o t e n m u s k a a t op.
De vier weinig beteekenende particuliere landen in Benkoelen,
ter grootte van + 91 bouws, worden voor de klapperteelt gebezigd,
terwijl op twee daarvan bovendien aanplantingen van karet(gomelastiek-) boomen worden aangetroffen.
Op Bali (afd. Djembrana) b r a c h t het land Tjandikesoema
in 1905 4063 K.G. cacao en 50 000 klappers op (in 1904 3750 K.G.
cacao en ± 40 000 klappers).
Voor eene nominatieve opgaaf van de particuliere landen en
specerijperken zie bijlagen F F en H H van deel I van den
Indischen Regeeringsalmanak voor 1906.
(/. LANDBOUWONDERNEMINGEN , GEVESTIGD OP GRONDEN , BIJ CONTRACT
VERKREGEN VAN VORSTEN OF HOOFDEN VAN IN nET
GENOT VAN ZELFBESTUUR GELATEN INLANDSCHE
RIJKEN OF LANDSCHAPPEN.

De tot deze categorie behoorende ondernemingen zijn het
talrijkst i n d e residentie Oostkust van Sumatra (zie de gedetailleerde
opgaaf in tabel I I I van bijlage F F ) en in hoofdzaak bestemd
voor het drijven van de tabakscultuur. H e t aantal der in 1905
aldaar gewerkt hebbende ondernemingen bedroeg 106, tegen
116 ') in 1904, die eene gezamenlijke productie hadden van
320 474 pikol — of 10 957 pikol minder dan in 1904 —, uit.makende, naar schatting, 221000 p a k k e n (van 75 K.G.), welke
bestemd waren om in 1906 aan de m a r k t gebracht te worden.
De hoeveelheid tabak, oogst 1904, die in 1905 in E u r o p a te
gelde g e m a a k t is, bedroeg 233 957 pakken (20 211 pakken
minder dan in het voorafgegane j a a r ) , m e t eene opbrengst van
ongeveer f 35 800000, d. i. dooreengenomen f 0,99 per '/ï K.G.,
of f 0,07 meer dan in 1904 als middenprijs werd behaald. Deze
bevredigende prijs was vooral te d a n k e n aan de groote behoefte
aan tabak op de Europeesche m a r k t en aan gebrek aan andere
voor dekblad geschikte tabaksoorten, en niet aan bijzonder goede
eigenschappen van het product, hetwelk, behalve dat van de
vóóroogsten, door de groote en langdurige droogte in J u n i en
Juli 1904, nogal geleden had. De hoogste prijs werd gemaakt
door een der ondernemingen van de Amsterdam-Deli-Compagnie.
namelijk f 1,85 per ' , K.G.
I n S e r d a n g en Asahan had de tabak veel te lijden van rupsen,
terwyl pehsim zich meer dan gewoonlijk voordeed.
Bij het proefstation te Medan en het Laboratorium te Buitenzorg werden de onderzoekingen met betrekking tot de t a b a k s cultuur geregeld voortgezet.
Voor de herbewouding met djati, albizzia en andere boomsoorten, geeft men zich alleen in Deli en L a n g k a t moeite.
Koffie-aanplantingen werden in 1905 ter Oostkust van Sumatra
') In de recapitulatie op blz. 11 van bijlage V V van K. V. 1905 iB het
aantal ondernemingen ton onrechte op 117 gesteld (door het dubbel tellen
van de gecombineerde ondernemingen Si Malie en Batoe Rata in Serdang).
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aangetroffen op een 34-tal ondernemingen, op 6 ondernemingen
als eenige en op de overige als nevencultuur. De gezamenlijke
opbrengst bedroeg 37 710 pikol koffie, tegen 43 989 pikol van

33 ondernemingen in 1904.

De cultuur van de caoutchouc leverende Fieoi elastiea (ramhoeng) werd op een 30-tal omlernemingeu (waaronder 6 tabaksondernemingen) als nevencultuur gedreven ; opgaven omtrent
de productie werden echter niet verstrekt. Op eenige dezer
ondernemingen werden ook Hevea Brasiliensis (para-rubber) en
getahpertja geteeld.
Twee ondernemingen hielden zich uitsluitend bezig met de
klappercultuur, terwijl één onderneming, behalve ramboeng, ook
pisang en een andere pinang verbouwde. Eén onderneming
bezit een peperaanplant, die voor eene vaste som 'sjaars i u
een Maleier wordt verpacht.
In Riouw en onderhoorigheden waren in 1905, evenals in
1904, een 5-tal ondernemingen in werking, waarvan 3 op de
eilanden, namelijk 1 voor ananas (productie 586 000stuks), 1 voor
para-rubber en 1 voor klappers en andere vruchtboomen (de
laatste, toebehoorende aan een Japanner, was pas geopend en
had nog geen productie). De beide andere zijn in Indragiri gevestigd (één voor de teelt van gambir — productie 5480 pikol —
en één voor die van getahpertja en caoutchouc); door gebrek
aan werkkapitaal verkeerde laatstbedoelde onderneming in
ongunstigen toestand.
De landbouwonderneming op Batjan (Ternate en onderhoorigheden) van de Batjan-Exploitatiemaatschappij leidde ook in 19Ó5
een kwynend bestaan.
Eene onderneming in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, die koffie*, tabaks* en klapperaanplantingen bezit,
produceerde 30 pikol koffie.
Bij de in de residentie Menado uitgegeven landbouwconcessies
is, hoewel zy reeds van 1896 dagteekenen, met den aanplant
nog geen begin gemaakt. In 1905 zyn er enkele teruggegeven
en is er één vervallen verklaard.
In Beneden-Koetei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
is de koffie-aanplant der onderneming „Kamp" geheel verloopen,
hoewel zy in het afgeloopen jaar nog 400 pikol koffie opleverde.
Met den aanplant van rotan werd een begin gemaakt. De onderneming Api Api in Pegatan ging zeer vooruit; zij leverde in
1905 241640 klappers op, tegen 110 000 in 1904.
Het aantal concessies in de Westerafdeeling van Borneo bedraeg in 1905 38. Van de 5 die in exploitatie waren, gaf er
één een product van 140 pikol peper; de andere worden gebezigd
voor de cultuur van gambir, klappers, para-rubber, ficus en
getahpertja. Op twee der niet voor cultuurdoeleinden in exploitatie zijnde ondernemingen wordt hout gekapt.

4». ARBEIDERS OP ONDERNEMINGEN VAN
LAND- (EN MIJN-) BOUW.
In die 'gewesten der buitenhezittingen, waar regelingen van
de onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers en
werklieden op ondernemingen van land- of mijnbouw en van
mijnbouwkundige opsporingen van kracht zijn '), hadden de
in 1905 geregistreerde werkovereenkomsten betrekking op 89 367
werklieden, welk totaal in de twee voorafgegane jaren achtereenvolgens bedragen had 84 244 en 75 694 (verbeterde opgaven).
Eene specificatie dier getallen, voor elk der betrokken gewesten
afzonderlijk, waarin tevens — voor zocver daaromtrent opgaven
zyn ontvangen — is vermeld, tot welken landaard de contractkoelies behoorden, is opgenomen in bijlage UU.
Ter Sumatra's Westkust werkten vijf ondernemingen (waarvan vier in de Padangsche Bovenlanden en één in Tapanoeli),
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met eontractkoelies. Op de in
Tapanoeli gevestigde onderneming, waar slechts een enkele maal
desertie voorkwam, werd door 14 werknemers, wier verband
') In verband met de opmerkingen, waartoe de bestudeering van het door
den tjjdeljken inspecteur van den arbeid in de residentie Oostkust van Sumatra
ingediend ontwerp eener gewijzigde koelie-ordonnantie voor dat gewest ivgl.
K. V. 1905, kol. 266/267, noot) aanleiding gegeven had, is door den directeur
van binnenlandsch bestunr een nieuw ontwerp samengesteld, hetwelk thans
bij de Indische Kegeering in behandeling ia.
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ten einde was, een nieuw contract aangegaan, terwijl 31 Javanen
en Javaansche vrouwen zich voor üe eerste maal verbonden.
Op de in Benkoelen gevestigde inijiibouwonderneniing Ketalmen
ontstond, bij gelegenheid van de arrestatie van een daar werkzamen contractkoelie, eene ernstige rustverstoring onder de
('hineesche arbeiders, die een 2-tal inlanders vermoordden en
enkele anderen verwondden. Bij het onderdrukken van dat verzet
werden 3 Chineesehe koelies gedood en een 9-tal gewond. De
verpleging van de koelies op de land- en mijnbouwondernemiugen
in dit gewest liet niets te wenschen over. Op de koffie-onderneming Soebat) Ajam gingen alle contractanten (233) een reëngagement aan; op de reeds genoemde mijnbouwonderueming
Ketahoen, zoomede op Redjang Lebong was dit het geval met
respectievelijk 505 en 321 werknemers. Wegens desertie en
andere kleine vergrijpen moest 546 maal straf opgelegd worden.
Kr kwamen 58 sterfgevallen onder de koelies voor, waarvan
12 aan beriberi.
De toestand van de contractkoelies bij de verschillende ondernemingen in de Lampongsche Districten was over het algemeen
bevredigend. Het aantal gevallen van desertie bedroeg 175
(waaronder 37 van recidive), in hoofdzaak onder de koelies van
de onderneming Waij Ratei, waar voeding en verpleging onvoldoende waren 2 ). Van de gedeserteenlen werden er 98 weder
opgevat.
In Palembang, waar op de koffie-ondernemingen Pager Alam
en Pasoemah Estate, zoomede op die van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen,
contractkoelies werkzaam waren, was de algemeene toestand
goed te noemen. Wegens overtreding van de bepalingen der
koelie-ordonnantie werden op de laatstgenoemde twee ondernemingen 158 werknemers veroordeeld. Op de onderneming
Pager Alam, waar de koelies eene uitstekende behandeling
genieten, werd, bij het eindigen van de verbintenis, meermalen
een nieuw contract aangegaan.
De ter Oostkust van Sumatra ingestelde arbeidsinspectie heeft
een gunstigen invloed uitgeoefend op de verhouding tusschen
werkgevers en werknemers, zoodat aan de nog op sommige
ondernemingen heerschende misstanden en misbruiken vooreen
goed deel een einde gemaakt is. Met de door het Planterscomité gecharterde stoomschepen zyn in 1905 rechtstreeks van
Swatow iZuid-Ohina) naar Belawan overgebracht 7195 Chineezen,
tegen 5930 in 1904. Met de directe booten keerden in 1905 naar
Swatow en Hongkong terug 2771 werklieden (1420 in 1904),
met een bedrag van S 179 702 (S 156 351 in 1904) aan spaarpenningen. Opgaven omtrent het aantal uit andere streken van
Nederlandsch-Indié' naar Sumatra's Oostkust overgekomen koelies
zijn niet ontvangen.
In het gouvernement Atjèh en onderhoorigheden waren o. a.
contractkoelies werkzaam bij de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen, bij de houtaankaponderneming Kroeëng Thö en by de Deli-Atjèh-Handeltnaatschappy. De verpleging en geneeskundige behandeling van
de koelies lieten niets te wenschen over. Wegens desertie werden
2 personen gestraft.
In de residentie Riouw en onderhoorigheden werkten met
contractkoelies de Galang-Exploitatiemaatschappij (afd. Tandjoeng Pinang), de petroleum-tankinstallatie op Groot-Samboe
(afd. Batam), de cultnurondernemingen „Gading Estate" en
„Ajer Moelik-Estate", het Tjenako-Eigendommen-syndicaat en
de Exploratie- en exploitatiemaatschappij Reteh (afd. Indragiri),
zoomede de Singkep-Tinmaatschappij (afd. Lingga). De toestand
der arbeiders was over het algemeen gunstig. In de onvoldoende
huisvesting van de koelies op de onderneming der Ga]angExploitatiemaatschappij (vgl. K. V. 19<>5, kol. 268) is verbetering
gebracht. Met den bouw van een definitief hospitaal is een aanvang
gemaakt. De tegenwoordige tijdelijke ziekeninrichting der onderneming staat onder toezicht van een gewezen Europeeschen
ziekenverpleger van het Indisch leger, terwijl voor ernstige
zieken eene woning is ingericht te Tandjoeng Pinang, waarzy
onder behandeling zijn van den ter plaatse bescheiden officier
van gezondheid.
Voor de huisvesting der koelies op Groot-Samboe werd goede
zorg gedragen en de verpleging der zieken liet niets te wenschen
over. De lijders aan besmettelijke ziekten worden in een tot dat
doel opgerichte barak geïsoleerd. De hospitalen op de onder-) Do.ir de bemoeiingen van het bestuur is sedert hierin verbetering
gekomen.
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nemingen Gading-Estate en Ajer Moelik-Estate voldoen tamelijk
11:111 de daaraan te stellen eischen, terwijl in de nog gebrekkige
geneeskundige behandeling vermoedelijk binnenkort zal worden
voorzien door aanstelling van een bevoegd geneeskundige. Op

de onderneming van het Tjenako-Kigendommen-syndieaat, waar
een goed hospitaal is ingericht, wordt geneeskundige hulp verleend door den administrateur of' een der Europeesche employés.
Mij de Exploratie" en exploitatiemaatschappij Reten lieten de
inrichting tot ziekenverpleging en de woningen der koelies,
evenals de voeding, te wenschen over, weshalve stappen gedaan
zijn om daarin verbetering te brengen. Behalve het in K. V.
1905, kol. 208, vermelde hospitaal te üabo, is door de SingkepTinniaatschappij nog eene hulpziekeninrichting te Raja, onder
leiding van een ('hineeschen hospitaal bediende , gevestigd , terwijl
('hineesche verplegers dagelijks de mijnen en woningen der
koelies bezoeken tot het verbinden van wonden. Dank zij het
streven van den hoofdadministrateur om den koelies zelven steeds
het verdiende loon in handen te geven, was de verhouding
tu-schen werkgeefster en werknemers uitstekend. De gezondheidstoestand der arbeiders was vrij gunstig. Op de 3007 koelies
kwamen 221 sterfgevallen voor. Wegens desertie en andere
overtredingen werden 207 personen gestraft.
Op Billiton heeft alleen de Billiton-Maatschappij contractkoelies
— uitsluitend Chineezen — in dienst. Het ligt in de bedoeling
van de Maatschappij, zoodra de noodige materialen en arbeidskrachten beschikbaar zyn, eene som van f 125 000 te besteden
voor de verbetering van de huisvesting der werklieden, zoomede
voor de uitbreiding van het hospitaal te Manggar met eene tweede
ziekenzaal. In 1905 werden 143 contractanten door den politierechter veroordeeld, onder wie 48 wegens desertie (in 1904
beliepen deze cijfers 156 en 42).
In de Westerafdeeling van Borneo werkten slechts op één
onderneming, die van de Cultuur» en Handelmaatschappij
Siloewas (afd. Sambas), contractkoelies. Het aantal dier lieden
bedroeg 372, tegen 178 in 1904.
In de gouvernementslanden van de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo bezigden alleen de landbouwondernemingen l J ramoean Besar en Api Api en de mijnbouwonderneming der Steenkolenmaatschappjj Poeloe Laoet (alle gelegen in de afdeeling
Tanah Boemboe) contractkoelies. Onder de arbeiders van de
laatstgenoemde maatschappij kwam desertie veelvuldig voor,
waarvoor als redenen werden opgegeven de groote hitte in de
mijnen en de te lange dag- en nachtdiensten, welk laatste
echter bij onderzoek ongegrond bleek te sjjn. De gezondheidstoestand op de onderneming was ongunstig. Het sterftecijfer
aan longontsteking was groot, terwijl in November en December
1905 ook gevallen van cholera voorkwamen, waarvan enkele
met doodelijken afloop. De geneeskundige behandeling was toevertrouwd aan een bekwaam civiel geneesheer.
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In de afdeeling Koetei en de Noordoostkust van Borneo was
de algemeene toestand der koelies gunstig, terwijl de verzorging
en verpleging der zieken niets te wenschen overlieten. Het
aantal der sterfgevallen bedroeg 25.
Ten behoeve van de in de residentie 'Menado gevestigde
Nederlandseh-Indische Mijnbouwnnuitschappü werden geduronde
1905 de contracten van 458 arbeiders — onder wie 299, die hun
verband hadden vernieuwd — geregistreerd. De verzorging der
koelies was goed. De aan een particulieren inlandschen arts
toevertrouwde behandeling der zieken was voldoende. De gezondheidstoestand kon over het algemeen gunstig genoemd
worden. Gestraft werden slechts 16 personen, onder wie 4 wegens

desertie. De Mijnbouwmaatschappy

Soemalata had op uit.

November 1905 722 Ohineesche (onder wie 156 met een tweede
of derde verband) en 20 Sangireescbe en Talautsche contractkoelies in dienst. Bij de Mijnbouwmaatschappy KwandangSoemalata waren op dien datum werkzaam 326 contractanten
(301 Chineezen en 25 Sangireezen). Het aantal der sterfgevallen
bij deze beide maatschappijen bedroeg 72. In de afdeeling Menado
werd alleen op het erfpachtsland Talisse en in de afdeeling
Midden-Celebes (sedert December 1905) alleen op de landbouwonderneming Bringsdorp met contructanten gewerkt. Noch van
de zyde der werkgevers, noch van die der werknemers werden
klachten .vernomen.
In de afdeeling Bauda der residentie Amboina werden gedurende 1905 512 contracten geregistreerd, waaronder een 230-tal
van contractanten, die zich opnieuw verbonden hadden. Onder
de arbeiders bevonden zich 34 mannen en 65 vrouwen, afkomstig
van Java, terwijl 25 mannen en 25 vrouwen, wegens expiratie
van hun diensttijd, daarheen terugkeerden. Een enkele maal
werden op Java, in strijd met de koelie-ordonnantie, contracten
aangegaan, waarbij vrouwen zich verbonden voor het verrichten
van andere werkzaamheden, dan die op de landbouwondernemingen, terwijl daarentegen de voor die ondernemingen aangeworven vrouwen somtijds huiselijke diensten verrichtten bij
Europearten, die tot geen landbouwonderneming in betrekking
stonden, en dan veelal tot zwaarder werk verplicht waren, dan
de arbeid in de notentuinen van haar vorderde. Terwijl in vorige
jaren onder de contractanten gewoonlijk hals- of andere misdrijven
voorkwamen, was de criminaliteit gedurende het verslagjaar
gering en werden op de politierol slechts overtredingen van de
koelie-ordonnantie, geringe diefstallen en kleine vechtpartijen
berecht.
Onder de weinige contractkoelies in de residentie Ternate en
onderhoorigheden kwamen geen overtredingen van de koelieordonnantie voor.

BOSCHWEZEN.

De in de afdeeling Bengkalis (Oostkust van Sumatra) door voor f38 467 aan sandelhout en voor f1113 aan wortelhout,
Chineezen gedreven houtaankapondernemingen — de zoogenaamde uit Menado voor f114 028 aan ebbenhout, uit Ternate (Noordpanglongs — nemen steeds in aantal toe. Op uit. 1905 bedroeg Halmahera, waar de exploitatie eerst in de tweede helft van
het aantal der balkenkapperijen 74, dat der plankenzagerijen 17 het jaar^ aanving) voor f17 703 aan ebbenhout en uit Timor
en dat der houtskoolbranderijen 36, tegen 49, 27 en 37 op uit. voor f95 232 aan sandelhout en voor f38 267 aan wortelhout.
1904. Aan cijns voor den lande werd geïnd f55 730, tegen
Met afwijking in zoover van de in 1901 (zie K. V. 1901, bis.
f51075 in 1904.
125) genomen beslissing met betrekking tot het inzamelen van
Op het eiland Telok-ajèr (landschap Koeb,oe, Westerafdeeling boschproducten op het eiland Groot-Obi, is, ingevolge de bij
van Borneo) werd eene fabriek opgericht tot bereiding n u Gouv. Bt. 15 Sept. 1904 n°. 11 verleende machtiging, door den
looizuur uit bako- en tenga-bast, die zeer bevredigende uitkomsten resident van Ternate eene overeenkomst aangegaan met de te
opleverde. Van het product, dat in den handel als „cutch" Amsterdam gevestigde Obi-Exploitatiemaatschappij, waarbij aan
bekend is, werd voor eene waarde van f240 000 uitgevoerd.
die maatschappij, met uitsluiting van derden — waaronder echter
Opgaven omtrent de gedurende 1905 uit de buitenbezittingen niet begrepen is de inlandsche bevolking, die op het eiland
uitgevoerde hoeveelheden door de bevolking ingezamelde bosch- gevestigd is of zich aldaar later mocht vestigen —, het recht
producten, meereudeels gomsoorten, zijn opgenomen in bijlage V V. IS verleend tot het inzamelen van de in de overeenkomst met
Aan fijne werkhouten is in 1905 uitgevoerd: uit Celehes en name genoemde boschproducten. De overeenkomst is aangegaan
onderhoorigheden voor eene waarde van f3092 aan ebbenhout, voor den tijd van 5 jaren, tegeu een jaarlijkschen cijns van f' 3000.
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VEETEELT.

De gouvernements-paardenfokkerij in de Padangsche Boven-

hiiiclcn, dié tot. dusver alleen werkte in da afdeeling E Kota, is
in 1905 uitgebreid tot de afdeeling Agam. Het :ctiit;i] dekhengsten,
dat op uit. 1904 29 bedroeg, vermeerderde met IS (waaronder
15 van Java afkomstig

en een 3-tal in het gewest zelf' aan-

gekocht). Daarentegen roerren er 2 en werd er I, als ongeschikt,
afgekeurd, zoodat op uit. 1905 44 hengsten aanwezig waren.
In 1905 werden 4368 dekkingen verrieht bij 200(5 merries;
aangifte werd gedaan van de geboorte van 232 veulens, van
welke 12 van de 2de generatie.
Paardententoonstellingen werden gehouden te Pajakoemboe
van gouvernementswege en te Kort de Koek van wege de
Wedloopsociè'teit aldaar. De sportclub . V o o r u i t " te Menado
hield haar jaarlijksche veetentoonstelling.
Eene in 1904 door den administrateur van het erfpachtsperceel
Waij Lima in «Ie Lampongsche Districten genomen proef met
den invoer van goed fokvee, had gunstige resultaten. In het
laatst van 1905 werd aldaar ook de schapenfokkerij ter hand

genomen, tot welk einde een 100-tal bastaurd-vetstaartschapen
van .hiv;i werden ingevoerd. In de l'adangsche Bovenlanden en
in Atjèh werden, voor rekening van de bevolking, Merino-scliapen
uit Australië aangekocht, vooral met het oog o p de wolproductie.
Het aantal geboorten tengevolge van de dekkingen door de
in 1895, 1899 en 1904 in de residentie Benkoelen gestationneerde
dekstieren (vgl. K. V. 1905, kol. 270) beliep in 1905 64. De met
de laatst aangebrachte dieren — waarvan er 2 spoedig na aankomst stierven - verkregen resultaten bleven beneden de verwachting. De bevolking zelf stelt zeer weinig belang in deze
teelt, zoodat op hare medewerking weinig kan worden gerekend.
Zij blijft voor trekdier de voorkeur geven aan de zuivere afstammelingen van het inlandsch ras.
In de afdeeling Groot-Atjèh ia, in het belang van de castratie
van minderwaardig vee, overgegaan tot de registratie van den
veestapel. In de (iajö-landen zijn voor de verbetering van den
paardenstapel twee sandelhoutdekhengsten geplaatst.

II. MIJNBOUW.
§ I.

WETGEVING.

Tot dusver w e r d , ten behoeve van h e m , die door middelvan
overdracht eene concessie tot mijnontginning wenschte te ver-»
krijgen , de verklaring , dat hij had aangetoond te voldoen aan
het voorschrift van art. 12 van K. B. 2 Sept. 1873 n°. 1 3 ( I n d .
St. n°. 217«), alleen dan g e g e v e n , wanneer hij tevens had
bewezen „de eenige r e c h t h e b b e n d e " op de concessie te zijn. In
J a n u a r i 1906 is echter beslist, dat die verklaring voortaan zal
worden gegeven ten behoeve van een ieder d i e , behalve zyne
gegoedheid, aantoont bij het verkrijgen van die verklaring
. b e l a n g te hebben". De Regeering wenscht zich dus niet meer

2.

in te laten met de vraag naar de rechtsgeldigheid van den titel
van de overdracht der concessie, waardoor de beantwoording
van die vraag geheel is overgelaten aan den a m b t e n a a r , belast
met de overschrijving, of c. q. aan den rechter.
Bij eene in J a n u a r i 1906 door den waaruemenden directeur
van onderwijs , eeredienst en nijverheid aan verschillende hoofden
van gewestelijk bestuur gerichte circulaire zijn regelen vastgeateld met betrekking tot de vertegenwoordiging in Nederlandschludië van niet aldaar gevestigde personen of vennootschappen,
houders of aanvragers van mijneoncessiën (Bijbl. Ind. St. n°. 6469).

DIENST VAN HET MIJNWEZEN.

Peraoneei. Op uit. J u n i 1906 bestond de actieve sterkte van
het korps mijningenieurs uit 14 hoofd- en verdere ingenieurs
in vasten en 4 ingenieurs in tijilelijken d i e n s t . terwijl bovendien
4 mijningenieurs, als gedetacheerd bij de gouveinements-koleno n t g i n n i n g ter Sumatra's W e s t k u s t , 1 mijningenieur, als belast
met de waarneming van de b e t r e k k i n g van leeraar in de mijnbouwkundige vakken bij de K o n i n g i n Wilhelmina-sehool, en
1 mijningenieur, als gedetacheerd bij de mijnexploratie in 8ur i n a m e , bij het korps voor memorie gevoerd werden en 1 ingenieur met verlof in het buitenland vertoefde. Een mijningenieur,
die in 1902 voor het eindexamen der voormalige Polytechnische
School te Delft was geslaagd , is sedert benoemd tot hoogleeraar
aan die tot Technische Hoogeschool verheven inrichting en
i s , op verzoek, van zijne verbintenis voor den Indischen
dienst ontheven. Een mijningenieur, die in 1904 dat examen
met goed gevolg aflegde, kwam in het begin van 1900 in Indië
aan. V a n 3 voor den Indischen dienst bestemde mijningenieurs,
die in J u n i 1905 slaagden, werd er ëén physiek ongeschikt
verklaard, terwijl bovendien nog 2 mijningenieurs, die in dat
j a a r het einddiploma verwierven, voor den Indischen dienst werden
aangenomen. Deze 4 mijningenieurs w o r d e n , na volbrachte
studiereis, tegen het einde van 1900 of in den aanvang van
1907 in Indië verwacht.
H e t aantal der zich gedeeltelijk op 's lands kosten voor

gouvernements-mijningenieur bekwamende jongelieden bedroeg
in J u n i 1900 twee, die zich beide in dat jaar aan het ingenieursexamen onderwierpen.
De hoofdingenieur N . Wix« EASTON en de ingenieur der 3de
klasse P. M. VAK BOSSE werden respectievelijk in April en J u n i
1906 eervol uit 's lands dienst ontslagen. Een tijdelijk waarneïnend ingenieur der 3de klasse overleed.
Op uit. J u n i 1906 waren de werkzaamheden van het korps
mijningenieurs (dus ongerekend de 6 daarbij voor memorie
gevoerde ingenieurs) verdeeld als volgt: aan den hoofdingenieur,
i hef der afdeeling mijnwezen, waren 3 ingenieurs toegevoegd,
op Banka waren 7 ingenieurs geplaatst, met den dienst van het
grondpeilwezen was 1 ingenieur belast en aan één hoofdingenieur
en 3 ingenieurs waren geologische en mijnbouwknndige opnemingen in de residentiën Benkoelen en P a l e m b a n g opgedragen.
Een hoofdingenieur bleef belast met het veritieeren van de
werk- en productiestaten der particuliere ondernemingen.
Het verdere Europeesche technische personeel van het mijnwezen bestond op uit. J u u i 1906 uit 3 topografen, 1 w e r k t u i g kundige , 6 boormeesters, 24 opzieners en 1 m a c h i n i s t , dus
totaal 35 personen, in vasten d i e n s t , en 9 boormeesters, 16
opzieners, 6 machinisten en 1 teekenaar, dus totaal 32 personen,
in tijdelyken dienst. Bij de gouveruements-kolenontginning ter
Sumatra's Westkust waren , behalve de hoofdingenieur van den
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Sumatra-spoorweg en do Ombilin-mijnen, op dien datum werkzaam 4 ingenieurs en 1 tijdelijk opziener van liet mijnwezen,
I opzichter< 1 waarnemend machinist en 1 COmmiei van den
dienst der staatsspoorwcgen ; voorts 1 administrateur, 1 hoofdopziener, 1 machinist. I topograaf, 10 opzieners en 8 klerken
in vasten dienst en 1 geneesheer, 2 verhandineesters , 25 opzieners en 5 klerken in tijdelijken dienst.
a«MbrlilM. \'iin het , Jaarboek van het mijnwezen i n N e d e r *
laiidseh-ïndié"' verscheen de jaargang 1005. De aan liet hoofdbureau te Batavia samengestelde kwartaalverslagen van het
mijnwezen over 1905 zijn gedrukt als extra-bijvoegsel van de
.Tav. Ct. van 20 Oct. 1905 n°. 84 en 12 Jan., l(i 1-Vl.r. en 8 Mei
1900 DOS. 4 , 14 en 37.
De oud-hoofdingenieur, chef van het mijnwezen , dr. R. D. M
VERDEEK , bleef belast niet het uitwerken van de op zijne geologische verkenning van het oostelijk gedeelte van den Indischen
Archipel verzamelde gegevens.
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derzoek in Moko Moko belaste ingenieur, de heer E . J. VAN RIJCKEVOIISHI., medio December 1005, tengevolge van op zijne tochten
opgedane koorts, overleed. De inijnliouw kundigeL en geologische

onderzoekingen in bet landschap Djambi, t< n zuiden van de
T a b i r r i v i e r , waren in den aanvang van het 3de kwartaal 1905
voltooid, waarna de daarmede belaste ingenieur voor het onderzoek in de residentié'n Benkoelen en Paiembang werd aangewezen.
Hijniiis|>i-rih-. De in J u n i 1005 door den hoofdingenieur N. WINO
EASTON aangevangen inspectiereis naar de concessie-terreinen in
Atjèh en onderhoorigheden, de Oostkust van Sumatra en de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (zie K. V. 1005, kol. 274)
werd in December 1905 beëindigd. N a het aan den heer WINO
EASTON verleende eervol ontslag — zie hiervóór — werden zijne
werkzaamheden opgedragen aan den hoofdingenieur J . I>K KONING
KNUFF, die in A p r i l — J u n i 1900 eene dienstreis deed naar de
in werking zijnde mijnbouwonderneniingen in de residentie
Menado, zoomede naar de in de residentié'n Soerabaja, Rem bang en

Semarang gelegen terreinen der DordtschePetrolenmmaataehappij.
l'alacoiil<>l<>j;i!<i'lir , uriiloüim-lic I-II iiiijnhiiii\\ kmiilitci' <>ll<l<'r/.ockln-

m a van KiMivi'rnr
t«nrg<-. Het booronderzoek op Banka leverde
IHi'pc groiMliM-lliiigrii. G e d u r e n d e het tijdvak 1 J u l i 1 9 0 5 —
in hei verslagjaar over liet algemeen bevredigende uitkomsten op. | uit. J u n i 1906 zijn van de 15 artesische boringen, welke op
De in het 2de kwartaal van 1005 aangevangen geologische en eerstgenoemden datum onderhanden waren, er 14 voltooid en
ïnijnbouwkundige verkenningen in de residentié'n Benkoelenen werd er 1 gestaakt, terwijl van de 2:! nieuw ondernomen boringen
Paiembang werden sedert geregeld voortgezet; z|j strekten zich er 9 gereed kwamen. De 23 voltooide boringen waren aldus
uit over de afdeelingen Mana en Pasoemah Oeloe Mana, Moko óver verschillende gewesten verdeeld: Bantam 2, Batavia 2,
Moko en Redjang Lebong. Slechts enkele der verzamelde erts- Pekalongan 2, Semarang 3, Besoeki 3, Madioen 1, Kediri 6,
monsters bleken noemenswaard goudhoudeud te zijn, doch Sumatra s W e s t k u s t 1, Oostkust van Sumatra 1 en Menado 2.
omtrent den r|jkdom der afzettingen kan nog geen oordeel Gedurende betzelfde tijdvak zijn, op den voet van de Ord. van
worden uitgesproken. De gezondheidstoestand van het personeel 23 Maart 1884 (Ind. St. n°. 50), een dertiental vergunningen
liet veel te wenschen over. Een ingenieur en een opzichter verleend tot het boren van artesische putten.
moesten wegens ziekte het werk staken, terwijl de met het on-

§ 3.

GOUVERNEMENTSONTGINNINGEN.

Tinwiiiiiinu op lianka. Gedurende liet exploitatiejaar 1905/1006
(4 Februari 1905—24 J a n u a r i 1900) steeg het aantal ontginningen
der 1ste klasse van 143 tot 178 en verminderde het aantal ontginningen der 2de klasse van 142 tot 101. Het gemiddeld aantal
personen, dat zich bezighield met het nawasschen en uitsmelten
van door de eigen ontginningen verworpen ertshondenden grond
en tinslakken (zoogenaamde ontginningen der 3de klasse) bedroeg 06, tegen 50 in 1004/1005.
In de ontginningen der 1ste klasse werkten gedurende het
exploitatiejaar 1005/1006 gemiddeld 0780 arbeiders en in die
der 2de klasse 065. tegen respectievelijk 10175 en 1468 in
1004/1905.
De gezondheidstoestand onder de mijnwerkers was gunstig.
Aan beriberi overleden 28 man (waarvan 9 in de mijnen) en
aan andere ziekten en ongevallen 105 man, zoodat de sterfte,
bij eene gemiddelde sterkte van 10 820 m a n , gemiddeld 1.23 °/„
bedroeg, tegen 1.57 °/„, bij een gemiddelde sterkte van 11693
m a n , in het exploitatiejaar 1904/1905. Wegens beriberi werden
329 man geëvacueerd (tegen 382 - volgens verbeterde opgaven —
in 1904/1905). De lijders worden thans in de gouvernementsziekenhuizen verpleegd. Voor de waarneming van den geneeskundigen dienst bij de t i n w i n n i n g is iu Mei 1900 door den
waarnemenden directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid
eene instructie vastgesteld.
De tinlevering bedroeg in het jaar 1905/1906 145 298 pikol.
bij een gemiddelde sterkte van 10 820 man, tegen 148 087 pikol
met 1 1 6 9 3 man in 1904/1905.
In den loop van het ontginningsjaar is 19080 pikol onzuiver
of van onzuiverheid verdacht tin aan omsmelting onderworpen,
waarbij 19 830 pikol verscheepbaar en 29 pikol onverschoepbaar
tin verkregen werd. De kosten der raffinage (inclusief die der
verwerking van afval en de uitgaven voor proefsmeltingen),
omgeslagen over het verkregen handelstin, beliepen f 1,30* per
pikol, of in het geheel f 25 870.
De in K. V. 1905, kol. 274, vernielde zending van den ambtenaar
voor Chineesche zaken te Muntok, den heer P . A. VAN DE STAOT,
H a n d e l i n g e n der Staten.-G«neraal. Bijlagen. 1906—1907.

naar Znid-China mislukte tengevolge van de onaannemelijke
voorwaarden . welke voor eene vergunning tot werving van
koelies in de provinciën Kwantoeng en Kwangsi werden gesteld.
Sedert dien levert echter de werving te Singapore zeer bevredigende resultaten o p , vooral na de opheffing van de uitsluiting
van Kongfoes (Cantoneezen en Macao-Chineezen), een stam, die,
naar beweerd werd, een slechten naam op. B a n k a bad.
I n bet wertjaar 1 Mei 1005—uit. April 1006 z|jn 2824 Chineesche
nieuwelingen voor den mynarbeid aangenomen. De kosten
van de werving bedroegen f 3 0 5 770, waarvan f 0 8 840 of
f 35 per hoofd, gedeeltelijk voor r e k e n i n g van de 2824 ingedeelde nieuwelingen, gedeeltelijk ten laste van de betreffende mijnkongsies k w a m , en f 206 030 voor r e k e n i n g van
den lande werd genomen. Het aantal in de o n t g i n n i n g e n der
lste en 2de klasse ingeschreven werklieden bedroeg op 1 April
1005 9717 en 975 of in 't geheel 10 692, en op 1 April 190G,
na de indeeling van nog 43 man van het werfjaar 1904/1905
(zie K. V. 1905, kol. 275) en 2156 van de 2824 Chineesche
nieuwelingen ') (668 m a n werden eerst in April 1906 ingedeeld),
11 103 en 529, of totaal 1 1 6 3 2 , zoodat aan deze ontginningen
door overlijden, evacuatie, repatrieëren, w e g z e n d e n , drossen,
ouderdomsgebreken of overgang tot anderen arbeid 1259 man
zijn komen te ontvallen (1968 man in 1004/1005), waarvan
alleen 305 tengevolge van beriberi. Met inbegrip van 46 in de
ontginningen der 3de klasse ingeschreven werklieden , bedroeg
de totale sterkte van de gezamenlijke ontginningen op 1 April
1006 11678 man.
De exploitatie van den stoonitramweg in Blinjoe gaf over
1005 een voordeelig saldo van f 14 304 (ontvangsten f 3 6 1 7 0 ,
uitgaven f 21 866), tegen f 2 6 4 6 over 1904. De circa 6 K.M.
lange zijlijn naar de mijnen 23 en 25 (vgl. K. V. 1005, kol. 275),
die ook in 1005 belangrijke uitgaven vorderde, kwam nagenoeg
gereed. Voor den in November 1901 geopenden stoomsleepdienst
') Behalve 1028 man van het werfjaar 1905/1906 werden in de ontginningen der lste klasse nog 427 werklieden van het jaar 1904/1905 ingedeeld
5.

Ned.-Indië.
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ter oostkust ') i s , wegens den aanmaak vim nieuw materieel
en bet verriehten van belangrijke herstellingen, f 3 1 6 7 DMI
uitgegeven d u ontvangen (f 22860 tegen f 19 693). Hij den

eertt in 1904 ingeatelden itoomaleepdieutt in de Klabat-baai
bedroeg bet nadeelig aaldo f 3709 (uitgaven f 8768, ontvangsten
f 6069).
De toepassing van stoomkracht hij de ontginningen der 1ste
klasse was weder zeer bevorderlijk aan de resultaten der ontginning. Het aantal stoominstallaties steeg tot 105, waarvan
103 voor de mijnen. Zij werden gebruikt in 59 ontginningen
der 1ste klasse, met een gemiddeld aantal van 0293 werklieden

en eene productie van 91500 pikol tin, of 14,54 pikol per hoofd,
terwijl die voor alle ontginningen der 1ste klasse te samen
13,18 pikol per hoofd bedroeg. Volgens de berekening in bijlage
W W kwamen de kosten in Indië van het in 1905/1906 ingeleverd tin den lande te staan op gemiddeld t 29,39 per pikol,
tegen f 28,53 3 in 1904/1905. Volgens de verkooprekeningen
(zie bijlage Z) heeft het in 1905 hier te lande geveilde Bankatin gemiddeld per pikol netto opgebracht f 101,54 (in 1904
f 90,76), hetgeen dus een voordeelig verschil overlaat van f 72,15
per pikol, tegen f 62,73 over het voorafgegane veilings- en
leveringsjaar. Hierbij dient in het oog te worden gehouden,
d a t , bij de berekening van de kosten op het product gevallen,
wat betreft de uitgaven voor het bij de t i n w i n n i n g betrokken
Europeeseh personeel, niet gelet is op de kosten van opleiding,
uitzending, verlofstraktementen, pensioenen, enz.
Voor 1906 is de hoeveelheid te verkoopen Banka-tin op 156000
pikol bepaald. De eerste vijf in dat jaar gehouden veilingen (in
J a n u a r i , M a a r t , M e i , J u l i en September) bestonden respeetievely'k uit 24 0 0 4 . 23 6 9 2 , 27 3 0 8 , 27 310 en 27 046 pikol. Airgemiddelde bruto opbrengst is verkregen per 50 K.G. achtereenvolgens f 101,40, f 101,84, f I08,>-1, f 105,07 en f 113,10,
zijnde per pikol f 123,70, f 123 92, f 132,74, f 128,18 en f 137,98.
H e t bij Gouv. Bt, 31 Mei 1891 n". 2 (Ind. St. n°. 135) vastgestelde reglement voor de betaling van den arbeid bij de tinw i n n i n g en het daarbij behoorend tarief van verstrekkingen ,
voorschotten en tegemoetkomingen zijn gewijzigd en aangevuld
bij Gouv. Btn. 5 Dec. 1905 n°. 26 (Ind. St. 'n°. 591) en 28 J u n i
1906 n°. 11 (Ind. St. n°. 304).
Het algemeen reglement voor de tinwinning op B a n k a (Ind.
St. 1891 n°. 134, zooals het sedert is gewijzigd) is nader gewyzigd bij Ord. van 27 A u g . 1905 (Ind. St. n". 455).
De hoofdinspecteur der o p i u m r e g i e , de heer A. A. UK JOXGII .
stelde in 't laatst van 1905 een onderzoek op B a n k a in. In
verband met zyne bevindingen a l d a a r , zijn en worden in het
belang van de by de t i n w i n n i n g tewerkgestelde a r b e i d e r s , verschillende maatregelen getroffen.
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De

productie bedroeg in 1905 179 694 ton gemengde en 41 722 ton
gruiskolen , te zameu 221 410 ton (waaronder 8hl7 ton , verstrekt
voor eigen gebruik te Sawah lioento en 355 ton , bij wijze van
proef, tot briquetten verwerkte k o l e n ) , tegen 207 280 ton in
1904. De winst op de verstrekking en den verkoop der kolen
beliep, na afschrijving van f 121909 op de a a n l e g r e k e n i n g ,
f 1 3 9 8 4 , tegen f 7 0 034 in 1904, zijnde bij deze becijfering
niets opgenomen wegens r e n t e , terwijl, bij de kotten van het
personeel, uitgaven wegens pensioenen , verlo'.'straktementen, enz.
buiten rekening gelaten zijn.
Van de over 1905 geldelijk verantwoorde 217 206 ton is aan
particulieren verkocht 72 175 ton, waarvan 1385 op verschillende
plaatsen langs den spoorweg en 70 790 te Emmahaven. De stoomvaartniaatschappijen „Rotterdamsche Lloyd", „Koninklijke P a k e t vaartmaatschappy" en „Nederland" namen aldaar in respectievelijk 27 910, 26 898 (waaronder 21907 ton gruis) en 7713 ton,
zijnde gezamenlijk 62 521 ton, tegen 60 974 ton in 1904, terwijl
aan andere schepen en aan particulieren 8269 ton kolen werd
verstrekt, of 902 ton minder dan in 1904.
De sterkte der dwangarbeiders, die in het eerste halfjaar van
1905 was toegenomen, ging daarna, tengevolge van inkrimping
der werkzaamheden, terug, om tegen het einde van het jaar
wederom te stygen. Het aantal contractanten daalde eveneens
en beliep 2415 op het einde van het jaar, tegen 2698 bij den
aanvang. De aanvoer van nieuwe contractanten van Java bedroeg 166 man. terwijl 155 ontslagen contractanten een nieuwe
overeenkomst aangingen en 9 als vrye arbeiders by de mijnen
te werk gesteld bieven.
Bij de o n t g i n n i n g (met inbegrip van transport), dus ongerekend den voor werken van aanleg gevorderden arbeid, zijn
in 1905 door dwangarbeiders, contractanten en vrye lieden
verricht 1 0 2 1 2 6 4 dagdiensten (1114 414 in 1904), waardoor
221 416 ton kolen verkregen werd. De productie per dag en per
hoofd was dus 216 K.G., tegen 187 K.G. in 1904.
Voor werken van aanleg is in 1905 uitgegeven f 4 5 3 405,
waarmede het eindcijfer 'der aanlegrekening vermeerderde. Daar
echter van die rekening, zooals reeds is vermeld, f 121909 is
afgeschreven, stond de waarde van het kolenetablissement te
Sawah Loento en het magazijn met kolenstort te Emmahaven
op uit. 1905 te boek voor f 2 2 8 3 431 , tegen f 1 951 935 op uit.
1904.
Bij het einde van 1905 bedroeg de hoeveelheid kolen, welke
voor afbouw gereed was of door galeryen was blootgelegd , in
de mijnen Doerian (lagen A en C ) , Pandjang (lagen A en C)
en Loento (lagen A en C) 1 508 500 ton.

4. PARTICULIERE ONTGINNINGEN.

In het tijdvak 1 J u l i 1905—uit. J u n i 1906 is voor den particulieren mynbouw opengesteld het gebied van den sultan van
Lingga (Riouw en onderhoorigheden), met uitsluiting van het
eiland S i n g k e p , waarvoor reeds concessie is verleend tot ontg i n n i n g van tin en andere delfstoffen, zoomede de eilanden
Groot-Karimon . Koendoer . Lingga , Boengoeran en een terrein,
gelegen in het landschap Reteh op den vasten wal van Sumatra.
voor welke streken reeds vroeger toezegging is gedaan dan wel
voorrang toegekend voor het verkrijgen van vergunningen tot
het doen van uiijiibonwkundige opsporingen (Jav. Ct» 1906 n°. 52).
Gedurende het tijdvak 1 J u l i 1905—30 J u n i 1906 vermeerderde het aantal door het Gouvernement verleende concessiën
met 11 petroleuiu-eoneessiën (2 in S e m a r a n g , 1 in R e m b a n g .
1 in Soerabaja , 3 in P a l e m b a n g , 2 in Atjèh en onderhoorigheden en 2 in de Zolder* en Üosterafdeeling van B o r n e o ) , 3
goudconcessiën (2 in Menado en 1 in Benkoelen), 2 steenkolen-

concessiën en 1 ijzererts-concessie (in de Zuider- en Oosterafdeelhig van Borneo). Daarentegen werden de petroleum-concessiën: Oei/er . Taitah Merali, Krdm ndmtiq , BomljotT Temjah , Bnedjner Timor. TdaiKjiji, TampmljoinKj , Sana Laoat, Sana Tmn/ah ,
KltiiiijHini}, Titn<lji>eng, Maljan, Mandala en Pukonénng (op Madoera)
ingetrokken. Voorts zijn 3 nieuwe, niet het karakter van concessie
dragende „ v e r g u n n i n g e n " verleend tot winning in domeingrond
van delfstoffen, welke ter beschikking staan van den rechthebbende op den grond, namelijk 1 voor de winning van jodium
in Soerabaja, 1 voor de winning van tras en kaolin in Kediri
en 1 voor de w i n n i n g van klei in Atjèh en onderhoorigheden.
terwyl 2 dergelijke vergunningen (1 voor de winning van tras
in Semarang en 1 voor de w i n n i n g van jodium in Pekalongan
en Semarang) werden ingetrokken. Van de door of namens het
Gouvernement goedgekeurde concessiën, verleend door inlandsche
vorsten, die h u n n e mynrechten nog niet aan het Gouvernement
hadden overgedragen, *) werden de goudconcessiën Selnna I en 11

») BJJ Ord. van 11 Maart 1906 t Ind. St. n°. 169) zijn bepalingen vastgesteld tot terfengang van desertie onder de inlandsche schepelingen aan
hnord van de zeebouwende schepen en vaartuigen bü den sleepdienst ter
oostkust van Banka en in de Klabat-haai.

*) In Juni 1906 is door den waarneinenden directeur van onderwijs,
(eredienst en nijverheid een nieuw model vastgesteld voor de acten van
dergelijke concessiën.
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en Sentoebdtng in het landschap Landak en de steenkolen- f 77,64). De opbrengst van het in het boekjaar 1905/1906 verconcessie Poeloe M ia HIJ in liet landschap Koetei ingetrokken. kochte wolframiet bedroeg f 2508. De winst- en verliesrekening
Daarentegen weiden 9 nieuwe concessiën verleend, namelijk de der Maatschappij wees over 1905/1906 een voordeelig saldo aan
7 goadoóneeuien Hak Pai I en II in het landschap Sunbea van f 270160, tegen f44163 in 1904/1805,
en Tainum I, II, III, IV en V in het landschap Landak (Westerafdeeling van Borneo), de steenkolen-concessie Poêtoë Miang *I«TII- <*ii bruinkolen. Het aantal der voor het winnen van
(dezelfde als de ingetrokkene van dien naam, doch tot eene kolen en andere delfstoffen in concessie afgestane mijnveldeu
kleinere uitgestrektheid) en de petroleum-eoncessie Pelarang in vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1905 - uit. Juni 1906
het landschap Koetei (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). met 2, namelijk de concessiën Goenoeng Baloe Brsar en Kola Baroe,
Op uit. Juni 1900 waren dientengevolge van kracht 74 gouver* terwijl de concessie Poeloe Miang vervangen werd door eene
nements-concessiën, 23 „vergunningen" en 72 door inlandsche andere van denzelfden naam (zie hiervóór), waardoor dus het
vorsten verleende, van gouvernementswege goedgekeurde con- aantal concessiën op uit. Juni 1906 24 bedroeg, waaronder 20,
oessiën. Voor nadere bijzonderheden omtrent de nieuw verleende waar steen- en bruinkolen alleen of met andere mineralen het
hoofddoel der exploitatie vormen. De concessiën, waarvoor kolenconcessiën en vergunningen zie men bijlage WW.
In den loop van het thans te behandelen tijdvak is 1 aanvraag winning geen hoofddoel is, zijn Loeinar, Se Balau (Westerafom concessie afgewezen. Op uit. Juni 1906 waren nog 19 aan- deeling van Borneo) en Louise en Matliilde (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Productie van steenkolen had slechts
vragen om concessie en 5 om „vergunning" in behandeling.
Met betrekking tot de op dat tijdstip van kracht zijnde rayn- plaats op de concessiën Bahangau (28 179 ton, tegen 279 in 1904),
concessiën en .vergunningen" zij hier het volgende medegedeeld. Ma/ial.am der Oost-Borneo-Maatschappü (2790 ton, tegen 3064
in 1904) en Poeloe Laoel 78168 ton (16860 in 1904), onder
Tin. De particuliere tinontginningen bleven zich bepalen tot welke laatste hoeveelheid 25673 ton fijnkool en waardelooze
die der Billiton-Maatschappij, krachtens gouvernements-concessie, afval. Hoewel de ontginningen op laatstgenoemde concessie
steeds uitbreidden, werd, zoowel tengevolge van de hooge
en die der Singkep-Tinmaatschappij, krachtens concessie van zich
exploitatiekosten als wegens de lage steenkolenprijzen, tot dusver
het inlandsch bestuur van Lingga-Riouw. Gedurende het op ponder
winst gewerkt.
uit. April geëindigde boekjaar 1905/1906 is op Billiton ingeleverd
75 854 pikol tin (zoogenaamde .administratieve productie"),
c'eiroiruiii. Het aantal der op uit. Juni 1905 op Java en Madoera
waarvan ongeveer 33 297 pikol in den vorm van erts, hetwelk
ter verwerking naar Singapore is gezonden, welke hoeveelheden van kracht zijnde petroleum-concessiën (36) vermeerderde gein het boekjaar 1904 1905 respectievelijk hebben bedragen 71 707 durende het tijdvak 1 Juli 1905—uit. Juni 1906 met 4, namelijk
en 22 930 pikol. De geschatte nasmelting van Mei 19Ö0 van de Tjiplook en Ba/m in Semarang, lianjoebang in Rembang en Made
administratieve productie aftrekkende, ') komt men tot een in Soerabaja. Daarentegen werden 14 concessiën op Madoera
zoogenaamde .werkelijke productie" van 07 380 pikol, een achter- ingetrokken, zoodat het aantal op uit. Juni 1906 26 bedroeg.
uitgang dus met 5287 pikol vergeleken met het boekjaar 1904/1905. Klanloeng Sodjonurlo leverde 645 946 L. ruwe petroleum en de
Zij werd verkregen (volgens de gemiddelde aanwezige sterkte) in handen van de Dordtsche Petroleummaatschappü zijnde
door 8349 bij de mijnploegen ingedeelde mijnwerkers en ge- concessiën Panolan, Djepon, Toengkoel, Üjabakola, de twaalf
middeld 1742 niet tot de ploegen behoorende, zoogenaamde Desa's, Lidali Koeion, Melaloe, Made, Rerlegeneh, Plantoeugan,
.werkzoekenden" (in 1904/1905 respectievelijk 7867 en 1865 Tjiplook en Tinawoen produceerden te zamen 124 546 657 L. ruwe
man). De achteruitgang van de tinproductie moet worden petroleum, welke, met de 3 254 812 L. van het concessieterrein
toegeschreven aan de voortgaande verarming der terreinen en Bapo, in de raffinaderijen der maatschappij te Soerabaja, Tjepoe
aan de ongunstige weersgesteldheid gedurende een deel van het en Semarang zijn verwerkt tot lichtpetroleum, gasoline, smeerwerkjaar. De gezondheidstoestand was weder zeer gunstig. De olie, petroleumresidu, asphalt, parafine, batikwas en kaarsen.
Het aantal petroleum-concessiën in de buitenbezittingen (21) *)
wolfram-tinertRontginning werd met goed gevolg voortgezet en
vermeerderde met 10, namelijk de concessiën Ladang, Pait,
leverde 751 pikol gemengd erts op.
Het Billiton-tin, met uitzondering van de te Singapore te Belani I en Lrmalang (Palembang), Paja Bilik en Pendaua
gelde gemaakte partijen, verkregen uit het derwaarts verzonden (Atjèh en onderhoorigheden), Taral.an I, Tarakan II en Pelarang
erts, is, zooals gewoonlijk, te Batavia bij maandelijksche inschrij- (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), Siak Pai I en Siak
vingen verkocht. Voor den verkoop was beschikbaar 352^0 pikol. Pai II (Westerafdeeling van Borneo), terwijl voor de concessie
die bij de 12 inschrijvingen achtereenvolgens gemiddeld f 94,84, Pmdoe Miang (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) eene
f 95,06, f 97,65, f 104,54. f 102,87, f 105,50, f 106,33, f 112,54, andere van denzelfden naam in de plaats trad (zie hiervóór),
f 114,59, f 117,71, f 115,13 en f 120,64, of in doorslag f 107,28 zoodat het aantal concessiën op uit. Juni 1906 31 bedroeg.
per pikol opbrachten, tegen f 89,54 s over 1904/1905. Voor bet Hieronder waren er 4 (Loemar, Se Balau, Siak Pai I en Siak
te Singapore verhandelde tin, ad 28475 pikol, werd per pikol Pai II in de Westerafdeeling van Borneo), waar de winning
gemiddeld f 114 in zesmaandszichtwissels op Amsterdam ont- van petroleum als bijzaak is te beschouwen. De concessiën
vangen, van welk bedrag het uitvoerrecht van f 2,16 per pikol Telaga Said, Boekit Mas en Boeloe Telang in Langkat produen 1' i a 2 °/0 voor den wissel dient te worden afgetrokken als ceerden respectievelijk 247 646, 3418 en 1896 077 units (van
men eene vergelijking met de Batavia-markt wil maken. De door de 37 L.) geraffineerde olie, terwijl op de in dat landschap gelegen
maatschappij over 1905/1906 gemaakte winst beliep f 6619 758,16, concessiën Aroi—baai, Poeloe Kompei en Tandjoeng Bringin ook
in 1905 niet gewerkt werd. De concessiën Moe.ara Enim, Bnbal
waarin de 'Staat deelt voor 5/« of f 4137 348,85 (in 1904/1905 °n
Bandjar Sari (Palembang) van de „Petroleummaatschappü
respectievelijk f 3645214,85 en f 2278259,28;.
Moeara Enim" (in 1905 opgelost in de „Koninklijke Nederlandsche
De Singkep-Timnaatschappij produceerde gedurende het boek- Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederjaar 1 JuÜ 1905-ult. Juni 1906 7488 pikol tin (6007 pikol in landsch-lndië") leverden respectievelijk 168 622 8" 6, 3473 755
1904/190J), waarvan 460 pikol afkomstig van de onderneming en 9126 520, o f t e zamen 181223 081 L. ruwe petroleum op.
in Kedah (Malaka), zoomede 4812 K.G. wolframiet en 1560 gram Voor de .Petroleummaatschappij Sumatra-Palembang" werden
goud. De productie zou belangrijk hooger geweest zijn, indien door de „Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie
van den aanvang af en gedurende het geheele jaar met volle van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië" in de raffinaderij
sterkte had gewerkt kunnen worden, hetgeen echter wegens de te Bajoeng Lentjir verwerkt 29 212 782 L. en voor de „Nederonvoldoende resultaten van de werving in het laatst van het landsch-Indische Exploratiemaatschappij" 7 669118 L., dus te
jaar, niet mogelijk was. De gemiddelde sterkte aan eigenlijk zamen 36 881900 L. ruwe olie. De productie aan geraffineerde
werkvolk (Chineezen) bedroeg 1512 man, van wie gemiddeld olie bedroeg 19 838 333 L. Door de .Exploratiemaatschappij
present waren voor het werk in de groeven 1403 man (in 1904/1905 Nederland" werden op het boorterrein Arahan met succes
respectievelijk 1380 en 1228 man). Het tin is, zooals gewoonlijk, boringen verricht. De door de „Koninklijke Nederlandsche
te Singapore verkocht, en wel tot eene hoeveelheid van 5464 Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederpikol. De totale opbrengst beliep f 648139, terwijl een algemeene laudsch-Indië" geëxploiteerde concessiën Peureula , Paja Bilik en
iniddenprijs werd verkregen van S 83.93 per Straits-pikol (60,47 Pendawa (Atjèh en onderhoorigheden) leverden respectievelijk
K.G.), overeenkomende met f 96,25 per 50 K.G. (in 1904,1905 250665964, 2634497-en 10286450 L., of tezamen 263586911 L.
') De zoogenaamde nasmclting is afgeschaft, zoodat over het verslagjaar
1905/1906 geen onverwerkt materiaal behoeft te worden vermeld.

•) In K. V. 1905 , kol. 278, is abusievelijk 23 vermeld.
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ruwe olie o p , die in de raffinaderij te P a n g k a l a n Brandan verwerkt w e r d , terwijl voorts nog iildaar ter verwerking werd
aangebracht cene vau de concessie Moeara (in liet landschap

sommige staakten de werkzaamheden wegens slechte resultaten

docli de meetten kouden, wegens gebrek aan kapitaal, nog niet
in exploitatie gebracht

worden.

De

gezamenlijke

productie

Koetei der 2nider- «'ii Ooaterafdeeling van Borneo) derzelfde beliep 2275,923 K.G. goud en 7726,646 K.C. zilver, waarvan
i itschappij afkomstige hoeveelheid van 43 761508 L. rnwe door Totol; (Menado) respectievelijk 256,899 en 100,867, Lebom,
(die (met een boog parafflnegehalte). De exploitatie van de S Üonok (Benkoelen) 1 178,:'.21 en 6778,104, Keiahoen (Benkoelen)
aan meergenoemde maatschappij toebehoorende concessie Poeloe
Miamj in genoemd gewest werd g e s t a a k t , maar zal in 1900
worden hervat. De boringen op liet eiland Tarakan hadden tot
lusver weinig succes. Van de in Koetei gelegen concetsievelden
Louitt, Malliilde en tfonny verkreeg de „Nederlandseh-Indische
Industrie* en Handelmaatschappij" 144 912 ton .liquid fuel",
113 878 ton kerosine, 3619 ton benzine, 3234 ton ,heavy crude",
10 513 ton „light crude" en 37 375 ton diverse andere producten.
De uitbreiding van de raffinaderij te Balikpapan en de zwavelEuurfabriek (zie K. V. 1905, kol. 279) kwamen gereed.
«umi en /.iivcr. Het aantal op uit. J u n i 1905 v a n kracht zijnde
niijnconcessiën, welke de winning van goud als hoofddoel hebben
(58, waarvan 57 in de buitenbezittingen en 1 op J a v a ) , vernieerderde gedurende het tijdvak 1 J u l i 1905—uit. J u n i 1900
met 10, namelijk met de concessiën Simau (Benkoelen), I'agotml
en Kwandany Soemalata (Menado), Sial; Pai 1, Sial; Pai II,
Tainam I lm V (Westerafdeeling van Borneo). Daarentegen
werden de concessiën Selona I, Selona 11 en Senloebocng (Westerafdeeling van Borneo) i n g e t r o k k e n , zoodat bet a a n t a l concessiën
op uit. J u n i 1906 65 bedroeg. Van de op uit. 1905 van kracht
zijnde 59 concessiën waren er slechts 7 in exploitatie, terwijl
in enkele van de 23 Melawi-rivier-concessiën de werkzaamheden
op kleine schaal werden voortgezet. V a n de overige concessiën
verkeeren er enkele nog in het stadium van voorbereiding en

5.

477,265 en 471,916, Paleleli (Menado) 199,966 en 62,191 en
Soemalata (Menado) 95,230 en 43,468 K.G. goud en zilver werd
geleverd. De overige concessiën, die nog wat goud hebben o p geleverd, zijn Lnemar, Sambas Gold Mines 7, de Melann-rivier-

ecneeui/n en Wal-Bwnta Gold Field.

AiMhriilrirHK.ir.n maakten het hoofddoel der o n t g i n n i n g uit bij
8 concessiën en bij 23 „vergunningen " tot winning van delf*
stoffen of natuurlijk gal aan het oppervlak of in open groeven.
Productie van beteekenis had alleen plaats op de concessiën
Kliripan en Penggoeng in Djokjakarta ( 1 1600 ton niangaanerts),
op de terreinen van de cultuurniaatschappij „ S o e w a r n a " in de

Preanger Regentschappen (293 M3. kalk) '), op die van de Moeria*

Tras-exploitatiemaatschappij in Semarang (7158 ton tras), op
de sedert 15 October 1905 weder in exploitatie zijnde concessie
Geuoek Waloê in Soerabaja (554 K.G. koperjoduur van ± 5 0 ° / o
jodiumgehalte), op liet terrein van den heer O. G. A. ASPELING
in Soerabaja (3600 K.<<. koperjoduur), op dat vau de „Exploitatieniaatschappij Banjoe O e r i p " in Soerabaja (733 K.G. jodium),
op dat van den heer F. ELUNULK in dezelfde residentie (18 Ó00 K.G.
koperjoduur), en op de terreinen van de „Nederlandsch-Indische
fabrieken van bouwmaterialen Genibong en B e n t a r " in Pasoeroean ( f . 1500 M 3 . kalksteen). Bü de overige concessiën en verg u n n i n g e n werd of niet gewerkt of was de productie zeer
onbeduidend.

INLANDSCHE ONTGINNINGEN.

I n het gouvernement Sumatra's W e s t k u s t bestonden in de
Padaugsche Bovenlanden enkele goudwasscherijen, die aan de
ondernemers een dagloon van f 0,50 verzekerden. In het landschap I I I Kota Si Blimbing van de onderafdeeling BovenK a m p a r deed de bevolking veel aan tinwasscherij. Het daar
verkregen erts — zie K. V. 1905, kol. 279 — wordt, krachtens
Gouv. Bt. 15 J u n i 1904 n°. 30, tegen f 40 de pikol door het
Gouvernement ingekocht. De opbrengst bedroeg in 1905 50 pikol
en 4 9 ' / , kati.
Van de opbrengst der voor inlandsche rekening in het land- ]
schap Salimbau en in de Embau-streek (afd. Sintang, res. '
Westerafdeeling van Borneo) gedreven wordende steenkolendelving werden te Pontianak. ten behoeve van het Gouverne- '
ment, ingekocht ongeveer 1232 ton en te Sintang 285 ton kolen.
Bovendien werden nog kleine hoeveelheden kolen verkocht aan
particuliere stoomschepen. De inlandsche en ('hineesche goudgraverijen en wasscherüen in de afdeeling Sambas van genoemd
gewest zouden hebben opgeleverd 294',' 2 thail van ongeveer 54
gram (tegen 449'/i thail in 1904), welke hoeveelheid gewonnen
werd door 191 personen , meerendeels Chineezen. De gestadige
achteruitgang is aan dezelfde oorzaken toe te schrijven als t. a. p.
vermeld. Verder produceerden Mampawa 10, Mandor 5, Landak
6 1 , Tajan 2 0 , Sanggau en Sekadau 134 en S i n t a n g 200 thail
goud, of totaal 724'/, t h a i l , tegen 774 thail in 1904. De goudprijzen wisselden van f 75 tot f 82.50 per thail. De opbrengst
der diamantwinning in de afdeeling Landak zou volgens schatt i n g hebben bedragen 710 k a r a a t , tegen 720 k a r a a t in 1904.

In de afdeeling Martapoera (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) werden gedurende 1905 10 281 diamantlicenties gedebiteerd, tegen 6934 in 1904, welke vermeerdering een gevolg schijnt te zijn van de i n t r e k k i n g der mijnconcessie Goenoeng Ltimil;. Diamantgraverijen komen dan ook hoofdzakelijk
voor in den omtrek van Tjempaka en nabij' de kampongs Banjoe
I r a n g en Bentok. Uoudgraverijen daarentegen worden uitsluitend
in de districten Riam K i w a , Riam Kanan , Maloeka en Pleihari
gevonden. Daar men zeer geheimzinnig is met de mededeeling
van gedane vondsten, zijn omtrent de productie, zoowel van
diamanten als van g o u d , geen betrouwbare gegevens te verkrijgen. Volgens den pachter van het recht tot het doen van
heffingen bij het graven van goud in de onderafdeeling Tanah
Laoet zou de goudproductie zt 138' . thail hebben bedragen.
I n de residentie Menado wordt nog slechts gewag gemaakt
van enkele inlandsche ontginningen in het landschap Bolang
Mongondo. H e t gewonnen goud dient meer tot eigen gebruik
dan tot verkoop. Omtrent de inlandsche mijnontginningen in
het binnenland van Midden-Celebes werden geen berichten
ontvangen.
U i t Atjèh wordt vermeld, dat de bevolking van de Westkust
I.Meulaboli) zich bezig houdt met het wasschen van stofgoud
uit het door de rivieren afgevoerde zand. Dit bedrijf ' s echter
van niet veel beteekenis.
') De werkzaamheden zj)n sedert, wegens gebrek aan afzet van het
product, gestaakt.
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Ü 6. VERGUNNINGEN TOT IYIIJNBOUWKUNDIGE OPSPORINGEN.

Het aantal aanvragen tot het doen vtiu mijnbouwkiindige
opsporingen, hetwelk in 1904 1010 bedroeg (tegen 2832 in het
voorafgegane jaar), steeg in 1905 tot 1745. Van de op uit. Mei 1905
nog van kracht zijnde 345 opsporingsvergunningen voor Java
en Madoera kwamen er gedurende het tydvak 1 Juni 1905—uit.
Mei 1906 188 te vervallen. Daarentegen zyn er 277 nieuwe
verleend, zoodat er op laatstgenoemden datum nog 489 van
kracht waren. Voor de buitenbezittingen waren de overeenkomstige cijfers 991 (verbeterde opgaaf) — 473 + 817 = 1335,
en voor de inlandsche staten — waaronder ook Soerakarta —, die
het recht om zoodanige vergunningen te verleenen nog niet aan
het Gouvernement hadden overgedragen, 290—309 + 147 = 128.
Ook in 1905 waren de op grond van verleende opsporingsvergunningen verkregen uitkomsten over het algemeen van
weinig beteekenis. Omtrent de opsporingen, welke niet geheel
onbevredigend verliepen, zij korte! ijk het volgende medegedeeld.
Batavia. Op de in de afdeeling Meester-Cornelis gelegen
terreinen van den heer ROLLINSON en van Mevrouw KLAARKNBEKK
werden de werkzaamheden voortgezet. Men is er bezig niet het
oprichten van eene proefinstallatie ter verwerking van de ertsen.
Semarang. De resultaten der opsporingen op het vergunningsterrein Bapo (afd. Orobogan) gaven aanleiding tot het aanvragen
van de sedert verleende concessie van dien naam.
Rtpnbang. Op de exploratieterreinen van de Dordtsche Petroleummaatschappy in de districten Karang Djati en Djepon
leidden de met gunstig gevolg voortgezette onderzoekingen tot de
concessie-aanvragen Kalipiling en Planloengan, die sedert werden
verleend.

van jhr. A. 11. VAN DKK DOKS DR BÏK gaven de gunstige resultaten
van de opsporingen naar koperertsafzettingen aanleiding tot
het aanvragen van concessie voor een gedeelte van bet vergunnings terrein.
Aljèh en onderhooriglieden. De door de „Koninklyke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in
Nederlandsch-Indië" verrichte opsporingen in het landschap
Peudawa Rajeu' der onderafdeeling Idi deden besluiten tot het
aanvragen van de concessie Oost-Peudawa.
Riomv en onderhooriglieden. Door de „Exploratie" en Exploitatiemaatschappy Reteh" werd in de omgeving van Talang Masat
op 111 M. diepte een steenkolenlaag van 2 M. dikt" aangeboord.
Hij een tweede boring was de kolenlaag echter nog niet bereikt.
Palembang. In het verslagjaar werd met succes geboord op
de vergunningsterreinen in de afdeeling Lematang Oeloe en
Ilir, Kikim en de Pasoema-landen, te Soeban Djerigi van de
„Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van
petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië" en te Arahan van de
„Exploratie-maatschappy Nederland". Naar aanleiding hiervan
werden door die maatschappyen concessie-aanvragen ingediend,
waarvan de eerste sedert verleend is.
Mrnado. Door de „Mynbouwmaatschappy Kwandang-Soemalata", aan welke in 1905 concessie tot mynontginning verleend is, werd in het verslagjaar verder geëxploreerd. Met
mynputten, dwars- en grondgaleryen werden het Möllers-rif en
het Veta Nueva-rif verder blootgelegd. Vooral het laatst*1 rif
zou plaatselijk rijk aan goud zijn.

Madioen. Op het vergunningsterrein in het district Djebeng

III. ZOUT.
Uitgenomen in de residentiën Rembang , Soerabaja, Pasoeroean,
Besoeki, Madioen, Kediri en Madoera, waar gedurende het
geheele jaar, en in de residentiën Cheribon en Pekalongan,
benevens in het gouvernement Sumatra's Westkust, waar gedurende een deel van het jaar verpakt zout in briquetvorm
gesleten werd , is in 1905 overal elders , waar het Gouvernement
zout verkrijgbaar stelt, los zout gedebiteerd. De verkoop geschiedde by de maat, behalve te Batavia , Bekasi. Tangerang,
Buitenzorg en Tjabangboengin in de residentie Batavia en op
de hoofdplaats Semarang, wiiar de indertyd voor die plaatsen
genomen maatregel nog gehandhaafd bleef om den verkoop bij
het gewicht te doen geschieden.
Alles herleid tot pikols los zout, zou , volgeus de voorloopige
gegevens, in 1905 zyn gedebiteerd op Java en Madoera (wat
de Vorstenianden betreft alleen te Soerakarta en Klaten) 1 287 469
pikol en in de buitenbezittingen (aldaar slechts in 7 gewesten)
250124 pikol, tegen respectievelijk 1 2S3 763 en 250 230 pikol
(volgens verbeterde opgaven) in 1904. Op Java en Madoera
steeg het debiet in de gewesten Bantam , Batavia, Preanger
Regentschappen , Semarang , Besoeki, Banjoemas , Kedoe, Madioen en Kediri boven het cyfer van 1904; in de buiténbezittingen was dit het geval met 4 van de betrokken 7 gewesten:
zie daaromtrent nader het gewestelijk driejarig overzicht in bijlage
XX. Het geheele zoutdebiet bracht in 1905 bruto op f 10 575 212,
tegen f 10 419 800 (verbeterde opgaaf) in 1904.
Tengevolge van de gunstige weersgesteldheid. waren de uitkomsten van de gouvernenients-zoutwinning op Madoera, waaromtrent mede naar bijlage XX verwezen wordt, in 1905 beter
dan in het voorafgegane jaar. Er is namelijk 63 469 kojang
zout gewonnen, tegen 50 798 kojang in 1904.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

Ten einde de zoutmakers zooveel mogelyk uit de handen van
woekeraars te houden, zyn hun in 1905 reeds vóór de bewerking
van de zoutpannen voorschotten verleend. Het gezamenlijk
bedrag dezer voorschotten bedroeg f 82 320, welke som, na
afloop van den oogst, geheel was aangezuiverd.
By" GonY. Bt. 12 Maart 1906 n". 22 (Ind. St. n c . 174) zn'n de
bezoldiging van den zouthoofddepötpakhuismeester by den zoutaanmaak te Soemenep en de huishuurindemniteiteu van de
zouthoofddepótpakhu ismeesters by den aanmaak op Madoera
verminderd.
Sedert de invoering van het briquetstelsel in de gewesten
Cheribon en Pekalongan in Juni 1905 (zie K. V. 1905, kol. 284),
werden by Gouv. Bt. 27 Juni 1906 n°. 23 ook de afdeelingen
Pati, Koedoes en Djapara der residentie Semarang daaraan
onderworpen. Van verdere uitbreiding van dat stelsel werd
voorloopig afgezien, omdat de ervaring twijfel had doen ontstaan
aan de soliditeit van de verpakking en het weerstandsvermogen
van de briquetten by de tegenwoordige inrichting van de transporten en bij langdurige opschuring, welke, vooral op de buitenbezittingen, niet te vermijden is. In verband hiermede, werd
de nieuwe fabriek te Mangoenan nog niet in werking gesteld.
Tot de invoering van het gouvernements-zoutmonopolie in
de Vorstenianden op Java kon nog niet worden overgegaan,
in verband met de plannen om, ter besparing van uitgaven,
het beheer van de op te richten debietplaatsen — zooals ook
elders zooveel mogelijk zal plaats hebben — op te dragen aan
de mantri's voor den opiumverkoop. Bovendien geldt voor
Soerakarta in het byzonder nog het bezwaar, dat het noordelijk
gedeelte van dat gewest een belangrijk afzetgebied vormt voor
het uit de wellen in Grobogan (Semarang) aangemaakte zout
5.
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(zie lager), welke streek niet zonder groote schade voor de
zoutmakers opgenomen kan worden in het monopoliegebied.
De wyze waarop aan dit bezwaar kan worden tegemoet gekomen,
maakt nog een punt van overweging uit.
De bepalingen tot verzekering van het zoutmonopolie (liid.
St. 1882 n°. 73, juncto 1900 n°. 205 en 1903 n°. 309) zijn nader
gewyzigd en aangevuld bij Ord. van 21 Mei 1906 (Ind. St. n°. 250).
In 1905 is door het Opperbestuur machtiging verleend om
goedkoop zout te verstrekken aan allen, die hun beroep ervan
maken visch in te zouten, zonder aan die verstrekking de voorwaarde te verbinden, dat het zout, vóór het gebruik gedenatureerd moet worden. Aan deze machtiging is nog geen gevolg
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gegeven omdat, alvorens tot de uitvoering kan worden overgegaan, maatregelen moeten beraamd worden ter bescherming
van het monopolie, zonderdat daardoor het vischzoutingsbedrijf
wordt belemmerd.
De in Semarang aan sommige desa's vrijgelaten zoutwinning
uit de zoutwater- en modderwellen in de afdeeling Grobogan
leverde in 1905 32 978 pikol op, tegen 34 6G6 (verbeterde opgaaf) in 1904. Overeenkomstig de Ord. in Ind. St. 1876 n°. 258
en 1904 n°. 183, zijn die desa's in den zoutaccijns aangeslagen
tot een bedrag van f 17 220 (waarvan f 8411 voor de desa's in
het district Grobogan en f 8809 voor die in het district Kradenan),
tegen f 17 363 (f 7424 en f 9939) in 1904.

IV. KOOPVAAET Etf SCHEEPSBOUW.
§ I. K00PVAART.
Blijkens de jaarlijks te Batavia verschijnende „Statistiek van
den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in
Nederlandsch-Indië" vertegenwoordigden de in 1905 voor particuliere rekening in de tol- en 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 196 millioen (bijna f 12 millioen meer dan in 1904)
en de voor rekening van particulieren naar buiten NederlandschIndië uitgevoerde goederen eene waarde van f 292 millioen
(f 23* millioen meer dan in 1904), in welke totalen de buitenbezittingen deelden voor respectievelijk f 644 en f 107* millioen
(tegen f 65 s en f 969 millioen in 1904). De vermeerdering van
de invoerwaarde moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan
den grooteren invoer van manufacturen, visch, fabrieks- en
stoomwerktuigen en garens, terwijl de toeneming van de uitvoerwaarde voor het grootste gedeelte te danken is aan den vermeerderden uitvoer van copra, getah, koffie in hoornschil,
hout, gomelastiek , steenkolen , kinabast en kleederen. Ruim de
helft der opgegeven invoerwaarde had in de jaren 1904 en 1905
betrekking op de artikelen manufacturen van alle soorten,
fabrieks- en stoomwerktuigen , mest en oliekoeken (gezamenlijk
in 1904 ruim 34 °/0 en in 1905 ruim 35 °/ 0 ), zoomede de in de
handelsstatistiek onder .eetwaren" vermelde artikelen, en bovendien op rijst (gezamenlijk in 1904 circa 23 °/o en in 1905 circa

23'/i °/0)- Biet grootste aandeel in de uitvoeren hadden suiker,
tabak voor de Europeesche markt, petroleum , koffie, copra,
thee, zoomede getah en gomsoorten ; de hiervoor opgegeven
waarde bedroeg in 1904 circa 73 °/0 en in 1905 circa 74 % .
Hoeveel onder de in- en uitvoeren begrepen was als van (of
over) Nederland aangebracht en derwaarts afgeladen , blijkt voor
al de in de handelsstatistiek afzonderlijk genoemde goederen
uit bijlage I J IJ , waarin tevens de in- en uitvoeren voor gouvernementsrekening gespecificeerd worden, terwijl een der tabellen van die bijlage — voor die in- of uitvoerartikelen, waarvan
zulks uit de handelsstatistiek blijkt — de hoeveelheden aanwijst,
waarop de opgegeven waardecijfers betrekking hebben, en wel
over de laatst bekende vüf jaren. Afzonderlijk voor de suiker
wordt hier nog aangeteekeud , dat van de in 1905 van Java
verscheepte totale hoeveelheid van 1 049 871 ton, voor zooveel
het bij de aflading kon worden opgegeven, de bestemming
hoofdzakelijk was Amerika , Hongkong , Japan , Britsch-Indië ,
Singapore , Egypte , Engeland , Australië en China , namelijk
respectievelijk 381 804 ,245 866,138 555 ,107 155 , 52 668, 45021,
37123, 18036 en 14 834 ton.
Opgaven omtrent de scheepvaartbeweging, voor zoover die
uit de handelsstatistiek is op te maken, zyn opgenomen in
bijlage ZZ, sub I.

§ 2. NE0ERLANDSCH-IN0ISCHE KOOPVAARDIJVLOOT.
stoomschepen (waarvan gebouwd in Nederland 3 , in den vreemde
7 en in Nederlandsch-Indië 1 , metende respectievelijk 3318,
2554 en 34 registerton), zoomede ten behoeve van 3 in den
vreemde gebouwde zeilschepen, metende te zamen 1082 registerton. Van de 11 stoomschepen behoorden er 9 (gezamenlijk
5852 ton) aan naamlooze vennootschappen en 2 aan Europeanen
(54 ton). Van de 3 zeilschepen behoorde er l aan eene reedery
(1008 ton) en waren er 2 het eigendom van vreemde oosterlingen
(74 ton).
By eene aan de hoofden van gewestelijk bestuur gerichte
circulaire van den directeur van financiën (Bijbl. Ind. St. n°.
6353) zijn de laatstelijk in de bepalingen omtrent de zeebrieven
en jaarpassen in Nederlandsch-Indië gebrachte wijzigingen (zie
K. V. 1905, kol. 286) nader toegelicht. De bevoegdheid tot het
verleenen van eerste jaarpassen is bij Gouv. Bt. 8 Aug. 1905
n". 38 (Ind. St. n'. 420) ook toegekend aan den assistent-resident
') Wat br-trelt de harons in inlandachc staten zijn in die statistiek alleen der afdeeling Midden-Celebes (Menado).
die behandeld , waar een goucerncmentt-tol- en havenkantoor gevestigd is.
Het reglement voor de in Nederlandsch-Indië af te nemen
Volgens de in bijlage ZZ, sub I I , nader gespecificeerde gewestelijke opgaven, bedroeg het aantal der in NederlandschIndië' tehuis behoorende stoom- en zeilschepen in 1905 respectievelijk 183 en 2453, tegen 181 en 1996 in 1904. Van de zeilscbepen H-iren er respectievelijk 137 en 129 op Europeesche
wijze getuigd. De gezamenlijke inhoudsgrootte van al deze
schepen , waarbij niet gerekend
zijn die, welke een kleineren
inhoud hadden dan 30 M3. (10,6 registerton) , bedroeg 382 357 M3.
135 108 registerton), waaronder voor de stoomschepen 194 505 M3.
68 730 registerton).
De aangehaalde bijlage vermeldt tevens plaatsgewyze het
aantal zeeschepen (stoom- en andere), welke op uit. 1905 te
boek stonden als van een Nederlandsch-Indischen zeebrief voorzien.
Eerste zeebrieven zijn in 1905 uitgereikt ten behoeve van 11

f

i
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examens ter verkrijging van diploma's van stuurman , machinist
of machinedryver aan boord van koopvaardijschepen (Ind. St.
1905 nos. 226 en 371) onderging eenige aanvulling en wijziging
bij üouv. Bt. 1 Dec. 1905 n°. 25 (Ind. St. u°. 585)
By Gouv. Bt. 12 Nov. 1905 n°. 10 (Ind. St. n°. 561) zy'n
maatregelen getroffen met betrekking tot het afgeven van de

§ 3.

27«-

geneeskundige verklaringen, bedoeld in de by K. B. 30 Jan.
1904 (Ned. St. n°. 22), juncto K. B. 11 Aug. 1904 (Ned. St. n°.
204) vastgestelde regelen en voorwaarden , volgens welke , zonder
het afleggen van een examen , diploma's kunnen worden uitgereikt van stuurman en machinist aan boord van koopvaar
dijschepen.

SCHEEPSBOUW.

Evenals in vorige jaren , bepaalde deze tak van nijverheid
zich in 1905 tot het deels op werven , deels op andere plaatsen
aan het strand of aan de oevers der rivieren vervaardigen van
op inlandsche wyze getuigde kleine vaartuigen , uitsluitend bestemd voor de kust- en binnenvaart en voor de vischvangst.
Voor zooveel blijkt, zyn in 1905 door inlanders en vreemde
oosterlingen op stapel gezet en geheel of gedeeltelijk voltooid:
in Batavia 15, in Soerabaja 3 en in Pekalougan 88 (waaronder
12 nog in aanbouw) op inlandsche wyze getuigde zeeschepen,
terwy'1 in Batavia , Cheribon , Rembang , Soerabaja en Pekalongan respectievelijk 2 5 , 38, 218, 54 en 32 (waaronder 6 nog in
aanbouw) inlandsche vaartuigen van minder dan 2 ton inhoud
werden vervaardigd. In de laatstgenoemde residentie breidde
het scheepsbouwbedrijf zich wederom belangrijk uit; de scheepsbouwers aldaar genieten een e gunstige reputatie , zelfs tot buiten
het gewest. Wat de buitenbezittingen betreft, liepen van stapel
in Sumatra's Westkust 15, ter Oostkust van Sumatra 111, op
Banka 1 , ter Westerafdeeling van Porneo 2 , in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo 2 , in Ce*ebes en onderhoorigheden
60 en in Bali en Lombok 1 op inlandsche wijze getuigde zeeschepen, terwyl in Sumatra's Westkust, de Oostkust van Sumatra , Riouw en onderhoorigheden , de Zuider-'en Oosterafdee-

ling van Borneo en Celebes en onderhoorigheden respectieve lyk
193, 4, 2 1 , 150 en 312 inlandsche vaartuigen kleiner dan 2 ton
zyn gebouwd.
Op de door Europeanen geëxploiteerde scheepstimmerwerven
werden in de residentiën Cheribon, Semarang en Soerabaja
respectievelijk 5 , 15 en 8 prauwen afgeleverd, terwijl in de
residentie Semarang bovendien nog 2 op Europeesche wijze getuigde vaartuigen van stapel liepen. De aan Europeanen toebehoorende scheepstimmerwerven in de buitenbezittingen (o. a. die
te Padang en Pangkalan Brandan) bepaalden zich in 1905 tot
het verrichten van reparatiewerk.
Van de te Tandjoeng Prioek (Batavia) bestaande dokgelegenheid der „Droogdokmaatschappy Tandjong Priok" is in 1905
door 116 schepen gebruik gemaakt, zynde 17 minder dan in
1904. Over het door de naamlooze vennootschap , Zeehaven en
kolenstation Sabang" geëxploiteerd wordende gouvernementsdok
te Sabang op Poelö Wè (Atjèh en onderhoorigheden) zie men
hoofdst. E , kol. 104.
Eene lijst van de op Europeesche wijze getuigde schepen ,
die in 1905 in den Nederlandsch-Indischen Archipel zyn verongelukt, vindt men in bylage ZZ, sub III.

V. ANDERE ONDER WERPEN.
I.

HANDEL; FABRIEKS- EN HANDWERKSNIJVERHEID.

«ronthandei. Blijkens de berichten van de kamers van koophandel te Semarang en Soerabaja liet de toestand van den
importhandel op Java in 1905 weinig te wenschen over, behalve in de laatste maanden van het jaar, toen er stilte in
zaken heerschte. Dit gunstig resultaat wordt echter niet toegeschreven aan toenemende welvaart, doch byna uitsluitend
aan den aanwas der bevolking; de waarde van den invoer nam
namelijk wel belangryk toe, doch had weder in hoofdzaak betrekking op artikelen van eerste behoefte , terwyl de invoer van
weeldeartikelen steeds afneemt. Ook de exporthandel leverde
zeer bevredigende uitkomsten op door den grooten uitvoer van
djatihout, copra, kapok, tabak en suiker. De handel in laatstgenoemd artikel werd echter, naarmate het jaar voortschreed,
lusteloozer tengevolge van de goede verwachtingen , die van den
suikerbietoogst in Europa gekoesterd werden.

Faurlek»- en handwerksiiijverheid.

Bij

Kimera van koophandel en nijverheid.

itinncniandschc handel. De zoogenaamde tweedehandshandel
was in 1905 weder het bloeiendst in de afdeeling Djember der
residentie Besoeki, terwyl in de afdeeling Banjoewangi van dat
gewest opnieuw vooruitgang viel te bespeuren (vgl. K. V. 1905 ,
kol. 287). Ook in de afdeeling Temanggoeng der residentie
Kedoe en in de gewesten Pekalongan, Pasoeroean en Bantam
was de omzet, in hoofdzaak tengevolge van gunstige oogsten,
grooter dan in 1904. In de overige gewesten van Java en Madoera bleef de toestand vry wel stationnair. De inlandsche detailof kleinhandel vertoonde slechts op enkele plaatsen eenigen
vooruitgang.
Met betrekking tot den binnenlandschen handel in de buitenbezittingen zy verwezen naar hetgeen daaromtrent is medegedeeld in hoofdstuk C.
Opgaven omtrent het aantal plaatsen waar vaste markten
(pasars) zijn ingesteld , zyn te vinden in bylage AAA, sub III.

Ord. v a n 17 O c t .

1905

(Ind. St. n". 521) is een reglement vastgesteld, houdende bepalingen tot beveiliging by het verblijven in fabrieken en werkplaatsen.
De in de gewestelijke verslagen over 1905 aangetroffen opgaven omtrent de aan particulieren toebehoorende iudustrieele
inrichtingen, uitgenomen die , welke de verwerking van landbouwproducten beoogen (zie daaromtrent afd. I van dit hoofdstuk) , zijn bijeengebracht in de in bylage AAA, sub I , opgenomen lijst. De in die lijst verstrekte gegevens omtrent de
werkloonen worden aangevuld door de sub II van die bylage
voorkomende uitvoerige gewestelijke opgaaf van de minima en
maxima der in 1905 aan ambachtslieden en koelies betaalde
loonen.
Van

de

vijf i n N e d e r -

landsch-Indië bestaande kamers van koophandel en nijverheid
gaf alleen die te Soerabaja een verslag over 1905 in druk uit.
'Inlandxrhe i.Uverheld.

By

Gouv.

Bt.

18 A u g . 1 9 0 5 n°. 2 3 is

de directeur van onderwijs , eeredienst en nyverheid gemachtigd
om een handweeftoestel te doen vervaardigen naar het model
van een in Britsch-Indië in gebruik zijnd toestel, met het doel
om het, by wyze van bruikleen, ter beschikking te stellen van
de inlandsche nyverheid.
By Gouv. Bt. 26 Aug. 1905 n°. 5 zijn gelden beschikbaar
gesteld voor de oprichting van eene installatie voor sojabereiding te Karanganjar (Kedoe) en ter verstrekking van werkkapitaal voor dat bedrijf.
Aan den controleur bij het binnenlandsch bestuur J. E. JASPKK
is by Gouv. Bt. 21 Aug. 1906 n°. 22 opgedragen een technischartistiek onderzoek in te stellen naar de inlandsche kunstnyverheid in Nederlandsch-Indie.
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U u i t e n z o r g i'i:n<: v r u c h t e n -

tentoonstelling gehouden. Van wcge den .Nederlandsch-Indische(n) Kunstkring" te Batavia hadden weder eenige tentoonstellinucn van kunstvoorwerpen plaats , terwijl tentoonstellingen
van inlandsehe nijverheidsproducten werden gehouden te BOêrabaja en te Kort de Koek (Sumatra's Westkust).

2M0

By Gouv. Btn. 25 Mei en 16 .Juni 1006 nos. 19 en 47 zyu
fondsen beschikbaar gesteld voor in dat jaar te Fort de Koek
en Batavia te houden jaarmarkt-tentoonstellingen ter bevordering van handel en nijverheid. Over de in 1905 gehouden tentoonstellingen van paarden en vee zie men kol. 252 en 268.

§ 2 . VISSCHERIJEN.
Ook in f905 was het resultaat der in de afdeeling Demak
tSemarang) niet de teelt van zoetwatervisch genomen proeven
(zie K. V. 1905, kol. 287) onbevredigend.
Tn de zeevischvijvers van de desa Pasisir ter hoofdplaats
Cheribon (zie t. a. p.) is, wegens gebrek aan bedrijfskapitaal,
in 1905 nog geen viscli gekweekt.
Met het onderzoek der zeefauna , in verband niet de visschery,
is een assistent van het departement van landbouw belast, voor
wien een semi-permanent station aan de zeekust bij Batavia is
tfevestigd tot bet doen van waarnemingen , niet alleen ten aanzien van de wijze, waarop de bevolking het bedrijf uitoefent,
maar' vooral ten opzichte van den ontwikkelingsgang en de
verbreiding van de visch.
Bij Gouv. Bt. 28 Nov. 1905 n°. 9 is jroedyekeurd , dat de
resident van Kedoe den regent van Karanganjar heeft gemachtigd om zijne in het belang van de veeteelt in zyn regentschap
naar Madoera ondernomen reis (zie kol. 251 , noot) ook dienstbaar te maken aan de bestudeering van de vischcultuur in
fambaks in de afdeeling Soemenep.

De in October 1905 gehouden verpachtingen van het recht
tot het visschen naar parelschelpen, paarlemoerschelpen en
tripang (zie K. V. 1905, kol. 287) zyn voor het meerendeel
mislukt. Afgestaan zijn slechts de perceelen Preanger Regentschappen , Lheribon , Atjèh , Billiton , Menado en Amboina , en
wel voor het tijdvak 1 Nov. 1905 t/m uit. Üec. 1908. Bij Gouv. Bt. 15
Febr. 1906 n". 19 is bepaald, dat verpachting van het bedoelde recht
in de residentie Tapanoeli zal plaats hebben in November d. a. v.
Volgens de algeineene jaarlijksche handelsstatistiek van Nederlandsch-Indië is in 1905 van daar aan schelpen van verschillende soort uitgevoerd voor eene waarde van f 906 533 en
aan tripang voor eene waarde van f 660 136, welke uitvoeren
in 1904 eene waarde vertegenwoordigd hadden van f1146 487
en f 633 516. Aan gezouten en gedroogde visch is uitgevoerd
± 144 200 pikol, tegen : t 179 800 pikol in 1904.
Van de door de hoofdcommissie voor het welvaartsonderzoek
op Java en Madoera gepubliceerde onderzoekingen en voorstellen
met betrekking tot vischteelt en visscherij is reeds melding
gemaakt in hoofdstuk C, § 2 (kol. 6).

§ 3. IJKWEZEN.
In de verschillende ijkdistricten , waar het aantal voor het
ijkonderzoek aangewezen plaatsen in den loop van 1905 van 182
tot 183 steeg, kwamen, volgens onvolledige opgaven, in dat
jaar ter verificatie 25 414 aan het Gouvernement en 20 674 aan
particulieren toebehoorende ijkvoorwerpen , waarvan er 23 679
en 18 349 (respectievelijk 93 en 89 °/0) konden worden goedgekeurd , doch zulks, wat 7719 en 1743 stuks betreft, eerst na
voorafgegane justeering. Eerstgenoemd totaal bestond uit 23 752
maten, gewichten en strijkers en 1662 weegwerktuigen (aileen
voor Java en Madoera — met Bali en Lombok — waren deze
getallen 19 549 en 1435): wat het andere totaal betreft, dat van
len ijk en herijk ten behoeve van particulieren , was de ver-

deeling 16 329 maten, gewichten en strykers en 4345 weegwerktuigen (alleen voor Java en Madoera — met Bali en Lombok
15 918 en 2734).
Aan ijkgelden is in 1905 ontvangen f 5694, tegen f949 (verbeterde opgaaf) in 1904.
Het bij Ord. van 19 Jan. 1899 (Ind. St. n°. 49) uitgevaardigd
verbod betreffende het te koop aanbieden of in den handel
brengen van ongeykte maten , gewichten en weegwerktuigen,
dat bij Ord. van 24 Mei 1904 (Ind. St. n°. 261) tijdelijk buiten
werking was gesteld (zie K. V. 1904, kol. 320), is ingevolge
Ord. van 15 Oct. 1905 (Ind St. n°. 512) op 1 December d. a. v.
weder in werking getreden.

§ 4 . LOTERIJEN.
In het tijdvak 1 Mei 1905 t m uit. April 1906 werden toeyestaan een groote geldloterij van f 500 000 , waarvan de winsten
bestemd waren voor het Djati-gesticht te Batavia en het Centraal
Comité' in Nederlaiidsch-Indié' van het Koode Kruis, benevens
10 kleine geldloterijen , tot een gezamenlijk bedrag van f 100 000 ,
voor den bouw van 2 kerken (ten behoeve van de Roomschkatholieke gemeenten te Ambarawa en Tjimahi), ten behoeve
van de Kröbelscholen te .Ma;relang en Djokjakarta, voor de

oprichting van eene bibliotheek en een vergaderlokaal ten behoeve van de afdeeling Meester-Cornelis van den Indischen
Bond , zoomede ten voordeele van de vereeniging „Tiong Hoa
Hok Tong" te Makasser, „Het militair Tehuis" te IVfalang
(Pasoeroean), de schietvereeniging „Oranje-Nassau" te Kediri
en de Vereeniging tot nut van Bandoeng en omstreken.
De vóór 1 Mei 1905 toegestane kleine geldloterjjen (zie K. V.
1905, kol. 289), speelden op tijd uit.
Dr Miiiistrr ran Koloniën,
D. FOCK.
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Aan }; 5 (Gevangeniswezen) het volgende toe te

voegen:
Gedurende 1905 zijn gebouwd en opgeleverd 1 districtsgevangenis op Java en 3 kleine tijdelijke gevangenissen in de
buitenbezittingen, terwijl 3 landsgevangenissen (1 op Java en
2 in de buitenbezittingen) voor een grooter aantal gevangenen
werden ingericht.
Volgens de uit Indië ontvangen opgaven met betrekking tot
de niutatiè'n onder de gevangenen gedurende 1904 (over 19('5
zijn nog geen volledige gegevens voorhanden), was het aantal
definitief veroordeelden, op 1 Januari 1904 bedragen hebbende
25 218 (verbeterde opgaaf), bij het einde van dat jaar gestegen
tot 28 411 (onder welke totalen echter begrepen is een groot
aantal — respectievelijk 11538 en 13 524 — door den politierechter gestraften). Het cyfer der veroordeelden , wier vonnis
nog niet in kracht van gewijsde was gegaan, hetwelk, met
inbegrip van dat der preventief in hechtenis gestelden , op 1
Januari 19U4 bedragen had 6974, was bij het einde van dat
jaar gestegen tot 7996. Derhalve telden de gevangenissen op 1
Januari 1904 32192 veroordeelden en beklaagden en op 31
December van dat jaar 36 407. Het totaal der gedurende 1904
bijgekomen .nieuw veroordeelden" beliep 315096 en dat der
«regens strafeindiging ontslagenen 311 261 , zijnde respectievelijk
4217 en 3340 minder dan het jaar tevoren , welke verschillen
hoofdzakelijk betroffen de politioneel veroordeelden , die in den
regel 95 a 96 °/0 der veroordeelden uitmaken. Van deze , tot
straffen van slechts zeer korten duur veroordeelden, telden in
1904 onder de nieuw bijgekomen veroordeelden 297 291 en onder
de wegens strafeindiging ontslagenen 295 254, zn'nde respectievelijk 4539 en 6214 minder dan in 1903.
De gezondheidstoestand was in 1905 over het algemeen gunstig
Behalve in de gevangenissen te Medau (Oostkust van Sumatra)
en Menado , kwam beriberi vrij veelvuldig voor onder de veroordeelden , 'ingedeeld bij de naar Zuid-Celebes gezonden militaire
macht, zoomede, doch in geringe mate, onder de dwangarbeiders, toegevoegd aan de in verschillende andere deelen van
Nederlandsch-Indië geageerd hebbende troepen. Een betrekkelijk
hoog sterftecijfer werd waargenomen in de gevangenissen te
Djambi en Koepang (Timor), en wel uitsluitend onder de preventieve gevangenen, die, na de rustelooze vervolging door
.onze troepen, in een toestand van uitputting in die strafinrichtingen werden aangebracht. In hetberiberi-gesticht te Buitenzorg
werden gedurende 1905 396 gevangenen verpleegd , van wie er
19 overleden en 244 als genezen werden ontslagen. By het einde
van bet jaar bleven in het gesticht 68 gevangenen onder beliiindeling.

Bij de in § 4 van dit hoofdstuk vermeide Ord. van 17 Juli
1905' (Ind. St. n° 388) is o. m. aan art. 10 van het strafwetboek
voor inlanders eene alinea toegevoegd , waardoor aan den directeur van justitie de bevoegdheid is toegekend om de veroordeelden tot dwangarbeid buiten den ketting voor niet langer
dan een jaar of tenarbeidstelling aan de publieke werken , die
aan eene ziekte lijden, welke hun verblijf in de gevangenis
onwenschelijk maakt, te doen opnemen in een buiten het gewest , waar zij in eersten aanleg hebben terechtgestaan , gelegen
gesticht, met de bedoeling om gevangenen , die lijdende zijn
aan besmettelijke ziekten, zooals beriberi en lepra, in de daarvoor bestemde inrichtingen , die slecht* in enkele gewesten
bestaan . te doen verplegen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1906—1907.

Evenals in vorige jaren zijn de mannelyke inlandsche gestraften , die tot dwangarbeid voor langer dan een jaar waren
veroordeeld en daartoe geschikt werden bevonden , in de eerste
plaats bestemd geworden tot het verrichten van transportdiensten bij de troepen te velde en voor de Ombilin-mijnen. Naar
Atjèh werden als aanvulling gezonden 945 man , naar Korintji
31, naar de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 144 en naar
Timor 75 man. Voor andere militaire excursies werden nog
beschikbaar gesteld: in Sumatra's Westk'st 191 , in Rionw 25
en voor de mobiele colonne ter Oostkust van Sumatra 5" mail.
Aan de in 1905 uitgezonden expeditiën naar Ceram en ZuidCelebes werden , met inbegrip van de aanvullingen , toegevoegd
respectievelijk 410 en 936 man. Naar de Onibilin-mijnen werden
als aanvulling gezonden 1075 dwangarbeiders , doch in Juli 1905
werden, in verband met de inkrimping van de werkzaamheden
bij die mijnen , 650 man afgedankt. Kort daarop deed zich ecbter
de behoefte aan werkkrachten weer gevoelen en werd liet aantal
dwangarbeiders weer geleidelijk opgevoerd. In de laat-te maanden
van 1905 werden ook veroordeelden tewerkgesteld bij den aanleg
van wegen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en ter
Sumatra's Westkust, zoomede aan de havenwerken van Makasser. Voorts werden ook dwangarbeiders (gedeeltelijk Atjèhers)
gebezigd ten behoeve van een van gouvernenientswege ondernomen próef-aanplant van caoutchouc leverende boomen op het
eiland Noesa Kembangan (Banjoemas).
De proef met de tewerkstelling, onder streng deskundig toezicht, van de zoogenaamde plaatselijk gestraften in hetdwangarbeiderskwartier op Glodok (Batavia) — zie K. V. 1905, kol.
292 — , zoomede eene dergelijke te Soerabaja genomen proef,
hebben reeds bevredigende uitkomsten opgeleverd. De vervaardigde artikelen (timmermans-, kuipers-, blikslagers" en smidswerk , zoomede gevlochten hoeden) strekten om te voorzien in
behoeften van 's lands dienst. In het dwangarbeiderskwartier te
Mlaten (Semarang) werden de meeste gestraften aan het werk
gezet aan naaiwerk ten behoeve van den dienst van de verschillende departementen van algemeen bestuur Deze arbeid is zeer
geschikt om te worden opgedragen aan veroordeelden . die
wegens lichamelijke ongeschiktheid of om andere redenen niet
aan militaire expeditiën of' aan den dienst der Ombilin-mijnen
kunnen worden toegevoegd. In 's lands gevangenis te Djokjakarta
werd een begin gemaakt met het aanleeren en beoefenen van
het schoenmakersvak, wa;irbij het bewijs werd geleverd, dat
binnen vrij korten tijd van inlandsche gestraften goede schoenmakers zijn te vormen. Ook werden aldaar goede uitkomsten
verkregen met den aanmaak van slobkousen en veldzakken ten
behoeve van het leger. Vermits die proeven , ook uit een financieel oogpunt, voorloopig als geslaagd zijn te beschouwen , is
bij Gouv Bt. 5 Aug. 1906 n°. 39 de directeur van justitie gemachtigd om te beschikken over eene som van ten hoogste
f 5000 's maands tot tijdelijke indienststelling van personen .
noodig voor het nemen van die proeven en tot het toekennen
aan dat personeel van buitengewone belooningen voor goedgeslaagden arbeid. De Europeesche
veroordeelden in het civiel en
militair gevangenhuis te vVreltevreden verrichtten boekbinderswerk ten behoeve van de landsdrukkerij. welke arbeid zeer
loonend is. Ook een 50-tal inlandsche veroordeelden tot dwangarbeid werden met dit werk belast. In de centrale gevangenis
voor Europeanen te Semarang werd door de aanstelling van
twee onderwijzers in de behoefte aan lager onderwijs bij een
gedeelte der gevangenen voorzien, en werden de gestraften,
5.
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behalve net de confectie fan kleeding, bezig gebonden met
timmer* en imidswerk. Het ligt echter in de bedoeling bei
kleermakerswerk — waarmede bet doel, bet grondig unieeren
van een ambacht, niet wordt bereikt — te vervangen door
sini(ls- en aadelmakerswerk. Te Boerabaja vervaardigden de
Europeesebe gestraften aeildoeksche hoofdkussens ten dienste van
de inlandsche gevangenen en geldsakken voor de landakatten.
Volgens de boekingen bij bet departement van justitie be-
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liepen de kosten van bet gevangeniswezen , ongerekend hetgeen
voor gebouwen is uitgegeven , over liet laatst bekende jiuir (1904)

f2228628
traktementen

(tegen f 2 434 311 over 1903), waarvan wegens
en toelagen

min ambtelijk personeel b[] de ge-

vangenissen en kettingkwartieren f 201606 (in 1903 f 207 414)
en wegens bezoldiging van uiandoers , belast met bet toezicht
over de veroordeelden tot dwangarbeid of ten arbeidstelling aan
de publieke werken, f 159 032 (in 1903 f 153821).

