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M I S S I V K , ingekomen m de zitting van den 'iïsten
September 1871.
's GRAVENHAGE, den \8den September 1871.

Ik heb de eer U Hoogedel Gestr. aan te bieden het by
art. 60 der Grondwet voorgeschreven jaarlijksch Verslag
van het beheer der Overzeesche koloniën en bezittingen
en vau den staat waarin zij zich bevinden.
Overeenkomstig den laatstelijk aangenomen regel bevat
het Verslag, voor elke der hoofdgroepen: Noderlandsch
Indie, Suriname, Curaeao, Kust van Guinea, de statistiek
over 1870, met mededeelingon, die zich aan het vorig
Verslag aansluiten tot den datum der jongste tydingen.
Ten gerieve bij de bewerking, is in de inrigting der mededeelingen slechts deze verandering gekomen, dat berigten
later dan 1 Augustus jl. ontvangen , even zeer als bestuursdaden hier te lande na dien datum, bij noot zijn opgenomen.
Bij het Verslag betreffende Suriname wordt overgelegd
het, ingevolge art. 39 van de wet van 8 Augustus 1862,
(Staatsblad n°. 164), door den Gouverneur dier kolonie
opgemaakte verslag over 1870 omtrent de werking der
maatregelen aangaande de opheffing der slavernij aldaar ;
voor zooveel noodig by het Departement van Koloniën var»
aanteekeningcn bij noot voorzien.

De aantooning betreffende het getal inlandsche hoofden
beambton on geestelijken op Java en Madura wordt ditmaal
niet overgelegd, wegens te jjroote onzekerheid nopens de
juistheid en gelijkvormigheid der van de residenten ontvangen
.opgaven, waartegen in den vervolge zal worden gewaakt.
Omtrent den aanwas der bevolking in een zevental gewesten van J a v a , waar kadastraal-statistieke buroaux in
werking zijn , worden gegevens aangetroffen in bijlade lit. N .
Volgens eene beslissing van Januarij 1871 zal door hot
personeel der statistieke opneming og J a v a , gelijktijdig
met de opneming der inheomscho bevolking, ook eene algemeene telling worden bewerkstelligd onder do Chinezen
en andere Oostersche vreemdelingen zoowel in do reeds
opgenomen als in de nog op te nemen gewesten. De tegenwoordige, cijfers nopens het zielental van deze klassen van
ingezetenen berusten op opgaven van de hooiden der betrokken natiën in Nederlandsch Indie.

B.

Oppcrbebeer.

Bij Koninklijk besluit van 21 April 1871, n*. 1 (Indisch Staatsblad n°. 79), werd aan den heer mr. P . M U U R ,
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als GouverneurGeneraal van Nederlandsch Indie, en zulks onder dankbetuigirg voor de door hem aan den lande bewezen diensten.
Het voormelde eervol ontslag zal echter, volgens art. 2
van hetzelfde besluit, eerst ingaan met don dag waarop
de heer MIJER de functien van Gouverneur-Generaal (door
hem den 28sten December 1866 aanvaard) aan zijnen opDe Minister van Koloniën,
volger zal hebben overgegeven, na die gedurende vijf jaren
te hebben vervuld.
VAN BOSSE.
*Aan den Heer Voorzitter van
Als zoodanig is bij 's Koning» besluit van 4 Mei 1871
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
n°. 12, benoemd de heer mr J. LOUDON, Commissaris des
Konings in de provincie Zuidholland. De benoemde Gouverneur-Generaal zal als zoodanig optreden op den dag
[m. 2.)
waarop' de tegenwoordige L.indvoogd zijne functien aan
hem te Batavia zal overgeven.
K O L O N I A A L V E R S L A G van 1871. (Nederlandsch
Het beginsel van decentralisatie vond van de zijde van
(Oost-1 Indie.)
het Opperbestuur toepassing door de in Januarij 1871 op
den Gouverneur-Generaal verstrekte magtiging om deforA. Grondgebied en bevolking.
matie van het personeel beneden den rang van referendaris
zoowel bij du departementen van algemeen bestuur als bij
§ 1. Grondgebied.
de algemeene secretarie voortaan, behoudens inachtneming
Het grondgebied van Nederlnndsch Indie onderging sedert
van zekei e voorwaarden , te regelen buiten het Opperbehet tijdstip der jongste mededeelingen geene verandering. I stuur; en van de zijde van den Gouverneur-Generaal
Do opnemingen tot vermeordering der kennis van de
zelven, door uitbreiding van de onderwerpen die wegens
gedaante en de oppervlakte van het grondgebied werden
hun ondergeschikt belang eens vooral ter regeling kunnen
voortgezet. De topographische en statistische opnemingen
worden overgelaten aan de betrokken departements-chefs
worden besproken in hoofdstuk D , § 3 on 7 , afdeeling V ,
(vergl. nader over een en ander hoofdstuk H hierachter).
in welke laatste afdeeling ook over agrarische ondorzoeVoor de eerste maal na de in-werking-treding van het
kingen wordt gehandeld; de gcographischu en hydrograRegeringsreglement heeft de Gouverneur-Generaal gebruik
phische werkzaamheden vinden hare vermelding in hoofdstuk
gemaakt van de hem bij art. 30 van dat reglement verE , § 4 , terwijl berigten omtrent de onderzoekingen der mijnleende bevoegdheid om, zonder de uitspraak des Konings
ingenieurs worden aangetroffen in hoofdstuk O, afdeeling I I .
af te wachten , op eigen gezag en verantwoordelijkheid maatOver eene voorgenomen zending naar Nieuw-Guinea, ter
regelen te nsmen , waaromtrent de vereischre o\ereenstemopneming van de algemeene gesteldheid aldaar, zie men
ming met den Raad van Indie niet kon worden verkregen.
hoofdstuk C , § 3 , onder n Ternate".
Het gold een verzoek van het comité der NederlandschDe vraag of de zeestraten Sunda, Bali en Banka als
Indische Spoorwegmaatschappij om geldelijken bijstand, tot
Nederlandsch-Indisch territoir dan wel als internationaal
welks inwilliging de. meerderheid van den R a a d , — met
zeegebied zijn aan te merken, werd door den Gouverneurhet oog op de uitdrukkelijke bepaling van eon der door de
Generaal in laatstgemelden zin beslist.
wet bekrachtigde concessie-artikelen : dat de Staat tot geene
grootere bijdrage zou kunnen geroepen worden dan de vast§ 2. Bevolking.
gestelde maximum-rentewaarborg. — den GouverneurGeneraal, ondanks art. 21 van het Regeringsreglement,
De jongste opgaven omtrent het zielental van Nederniet bevoegd erkende.
landsch Indie, afgesloten onder ultimo December 1870, zijn
Vermits de Gouverneur-Generaal zich met 's Raads behierachter verzameld in de bijlagen lit. A , n". 1 tot en met 14.
schouwingen niet kon vereenigen en het nader schriftelijk *"
De bevolking der buitenbezittingon is thans bijna algeoverleg het gewenschte gevolg niet had, werd onder 's Landmeen afdeelingsgewijze vermeld.
voogds praesidium eene raadsvergadering gehouden , waarin
Aan de eigenlyke bevolkingstaten zijn weder toegevoegd,
de zaak nogmaals werd overwogen.
voor zooveel J a v a en Madura betreft, de gebruikelijke
Toen echter de meerderheid van den Raad bij hare zienstabellen, aantoonende: den ouderdom der Europeanen, de
wijze bleef volharden , besloot de Gouverneur-Generaal —
beroepen van dezen en der overige niet-inlanders, het aantal
met het oog op de zeer gewigtigo gevolgen die eene weigeleerlingen op de Mohammedaansche priesterscholen, benering van hulp zou na zich slepen — als moetende leiden
vens het aantal inlandsche Christenen. Deze beide laatste
tot eene vervallenverklaring der concessie, terwijl eene
opgaven gelden ook Toor de buitenbezittingen. Dit is mede
beslissing omtrent het lot der Spoorwegmaatschappij in
het geval met de ten slotte bijgevoegde aantooningen beNederland hangende was — op eigen gezag en voranttreffende de in 1870 ter inwoning toegelaten Nederlanders
woordelijkheid aan de Maatschappij (in den vorm van een
en Westerscho en Oostersche vreemdelingen , en met de
renteloos voorschot) tijdelijk geldelijke hulp te verleenen.
statistiek betreffende de in dat j a a r bekend geworden ongeDe ordonnantie van 21 Mei 1870 (Indisch Staatsblad n°. 5l)
lukken, welke verlies van menschenlevens ten gevolge
was daarvan het gevolg.
hebben gehad.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 1 — 1 8 7 2 .
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begoorto der Regering kenbaar gemaakt, dat op geonerlei
wijze ergens in Nederlandsch Indie oenig blijk jiegeven
wierd van voor- of tegoningenomenheid ten aanzien van
F . N . NIEUWENHUYZES, vice-president, O. VAN R E E S ,
de oorlogvoerende Mogendheden, de betrokken Vorsten,
mr. F . M. C. P E L S RYCKEN, J . F . R. S. VAN DF.N BOSSCHE
nationaliteiten of staatsdienaren (1).
en den generaal-majoor E . C. F . H A P P É , leden, onderging
in don aanvang van 1871 de volgende wijziging.
Do roeds in 't vorig verslag (bladz. 90) bedoelde overeenkomst met Groot-Britannie tot regeling voor zooveel
Twee leden , de beoren VAN DEN Rossen E en P E L S RYCKEN,
noodig der wederzydsche overbrenging van telegrammen
leg len beiden in Maart hun ambt neder, do eerste wegens
van of naar Nederlandsch Indie (waarover nader in hoofdhet hem op verzoek verleend eervol ontslag uit 's lands
stuk I J , afdeeling V hierachter) werd den 21 sten Octobor
dienst, met toefcenning van pensioen (Koninklyk besluit
1870 te Londen geteekend, en is sedert zoo hier te lando
12 Januarij 1871, n°. 13), de laatste als zyndo op verzoek,
als in Indie afgekondigd (Nederlandsch Staatsblad n ' . 1 9 3 ,
wegens ziekte, door den Gouverneur-Generaal eervol van
Indisch Staatsblad 1871, n ' . 7).
zijne betrekking ontheven , onder toekenning van wachtgeld
(besluit van 25 Maart 1871, n ' . 2).
Van <!e verklaring, op 23 Maart 1871 te 's Hago uitgewisseld tusschen de Nederlandsche Regering en die van
Met het oog op dezo twee vacatures en in verband met
het Duitsche Keizerrijk nopens de toetreding der vrije en
de hervatting der aan het raadslid, den heer O. VAN REES ,
Hanseatische steden Bremen en Hamburg tot het handelsopgedragen commissie tot reorganisatie van het bestuur
en scheepvaartverdrag van Nederland met Pruissen en het
in de residentie Proanger regentschappen (zie lager hoofdTolverbond van 31 December 1851 (Indisch Staatsblad 1852,
stuk J , afdoeling I , § 1), eischte 's lands belang dringend,
n". 75), werd in Indie afkondiging gedaan bij besluit
dat in eene der opengevallen plaatsen onverwijld wierd
van den Gouverneur-Generaal dd. 1 Junij 1871 (Indisch
voorzien.
Staatsblad n' : . 84)
Gebruik makende van de bevoegdheid, hem bij het
Regeringsreglement geschonken, droeg de GouverneurAls van veel gewigt, inzonderheid voor de behartiging
Generaal bij een besluit van 11 April j l . de waarneming
der belangen van de Nederlandsch-Indische bedevaartvan het lidmaatschap in den R a a d , op den voet van art. 10
gangers, mag aangemerkt worden, de te verwachten opRegoringsreglement, van ai'den 17den der genoemde maand
treding van een vertegenwoordiger der Nederlandsche
tijdelijk op aan den tot raadslid voorgedragen hoofdambteRegering in Arabio, door do voorgenomen vestiging van
naar mr. VV. RAPPABD , president van het Hooggeregtshof
een consulaat te Djeddah.
van Nederlandsch Indie, sedert bij 's Konings besluit van
Naar aanleiding van een door tusschenkomst van Zr. Ms.
4 Mei 1871, n°. 1 1 , definitief tot de bewuste betrekking
minister-resident te Washington ontvangen verzoek, van
geroepen en daarin den 19den Julij j l . geïnstalleerd.
het departement van landbouw in de Vereenigde Staten,
om eene verzameling zaden van planten en gewassen, welke
Inmiddels werd ook in de tweede vacature voorzien door
tot de cultures van Nederland en zijne koloniën behooren,
de benoeming tot lid in den Raad van Indie (Koninklijk
ten eindo daarmede in Amerika proeven te nemen, wordt
besluit van 25 Mei 1871, n°. 14) van den hier te lande
volgens een borigt van Junij j l . onder andere in Nederaanwezigen, kort te voren gepensioneerden hoofdambtenaar
lansch Indie het noodige verrigt voor hot doen bijeenH. M. A N D R É E WILTEN'S, laatstelijk resident van Soerabaija
brengen en doelmatig verpakken eener door den directeur
en vroeger onder anderen gouverneur der Molukken en
waarnemend gouverneur van Sumatra's Westkust, die met van 's lands plantentuin te Batavia aangegeven en botanisch
omschreven verzameling van gewone soorten van planten,
de mail van de eerste helft van Julij j l . zijne bestemming
benevens van eenige heesters.
heeft opgevolgd.
Met magtiging uit Nederland, werd een der oorlogsschepen
van het auxiliair eskader in Indie door den GouverneurC. Mededeelingen v a n staatkundigen
Generaal aangewezen tot het bezoeken der havens en neen algemcenen aard.
derzettingen op de Noordkust van Australië, even als zulks
in 1863 ten opzigte der Zuid-Australische havens was
§ 1. Betrekkingen met het buitenland.
geschied. De Nederlandsche consul-generaal voor Australië,
Nieuw-Zeoland en Tasmania, van wien tijdens zijn aanMet betrekking tot de handhaving van Nederlands onwezen op J a v a het voorstel tot zoodanige zending was
zijdigbeid in den jongsten oorlog in Europa werden voor
uitgegaan , zal den togt medemaken. Het stoomschip Curagao,
Nederlandsch Indie {Indisch Staatsblad 1870, n°. 107,
voor de zending aangewezen, is daartoe don 31sten Meijl.
Javasche Courant van 31 Augustus), behoudens de strikt
naar Melbourne vertrokken tot afhaling van den consulnoodige wijzigingen, dezelfde waarschuwingen gegeven en
generaal.
dezelfde bepalingen bekend gemaakt als voor Nederland
Door het Gouvernement der kolonie Victoria quarantaine
waven opgenomen in de Staats-courant van 21 Julij 1870.
bevolen zijnde voor schepen , die uit Nederlandsch Indie
De eenige wijziging van belang was de weglating der
komen, worden in den aanvang van 1871, op grond dat
Nederlandsche bepaling, waarbij de verstrekking van steende gezondheidstoestand binnen het Nederlandsch-Indisch
kolen voor de schepen der oorlogvoerende partijen was
gebied voor zoodanigen maatregel geen grond opleverde,
beperkt. Deze wijziging berustte op het groot verschil in
door den Gouverneur-Generaal langs consulairen weg
afstanden der naast bij Nederlandsch Indie gelegen havens
pogingen in het werk gesteld om die quarantaine te doen
van het land waartoe de schepen zouden behooren, waaropheffen. Blijkens aankondiging in de Javasche Courant
door eene in alle opzigten gelijke behandeling onmogelijk
van 13 Junij 1871, hebben deze pogingen het gewenschte
zou zijn. Bij de Indische bepalingen werd mitsdien aan de
gevolg gehad.
schepen der oorlogvoerende partyen volkomen vrijheid geIn den aavang van 1871 werd van het Siamesche Gougeven om zich van levensmiddelen on steenkolen te voorvernement het berigt ontvangen, dat do Eerste Koning
zien. (1)
van dat Rijk het voornemen had opgevat Batavia te beTevens werden bij Indisch besluit van 30 Augustus 1870,
zoeken. Met goedkeuring van het Opperbestuur werden
D". 2 , de hoofden van aan zee gelegen gewesten omtrent
aan dien Souverein bij zijne aankomst, die den 27sten
hetgeen zij met opzigt tot de schepen der oorlogvoerende
Maart plaats h a d , de aan een gekroond hoofd verschulMogendheden zouden hebben in acht te nemen. van de
digde eerbewijzen betoond. Z. M. nam zyn intrek in het
noodige voorschriften voorzien, on zoowel aan de hoofden
gouvernementshötel te Rijswijk.
der departementen van algemeen bestuur als aan de geGedurende zijn vijtdaagsch verblijf te Batavia bezocht
westelijke bestuurders in 't algemeen, ook ter mededeoling
de vorst de plaatselijke inrigtingen en wetenschappelijke
aan de hun ondergeschikte landsdienaren, de nadrukkelijke
genootschappen en werden eenige feesten te zijnor eere
gegeven. Behalve Batavia werd ook Samarang door Z. M.
bezocht, speciaal met het doel om de spoorwegwerken
(1} In Augustus jl. is met opzigt tot dit laatste punt als de ziensaldaar in oogenschouw te nemen. N a een verblyf van
wijze der Regering' hier te lande aan den Gjuverneur-Generaal nog te
liet personeel van den Raad van Nederlandsch Indio,
blijkens liet vorig verslag (blndz. 2), bestaande uit do heeren

kennen gegeven, dat c. q. aan een oorlogsschip eener oorlogvoerende
Mogendheid, dat eens steenkolen in eene Kederlandsch-Indische haven
heeft ingrnomen, zulks niet eerder op nieuw behoort te worden toegestaan — tenzij met bijzondere vergunning — dan na verloop van drie
maanden.

(1) Zie over eene uitnoodiging aan de dagbladpers hoofdstuk K ,
afdeeling I I , $ 5.
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tweo lianen te Samarang keerde de Siamesche Vorst, hoogst
voldaan over de Hoogstdenzelvon bereide ontvangst, met
zijne (lotille naar Bangkok terug.
Eene officiële dankbetuiging van het Siamesche Gouvernement werd later ook hier te lande ontvangen.
Over de door bedoelden Vorst, ook tot blijvende herinnering uun Hoogstdeszelfs bezoek op J a v a , gedane giften tot nuttigeen liefdadige doeleinden, zie men in hoofdstuk K. het aangeteekende onder «Gymnasium Willem III"
in afdeelingl, zoomede den aanhef van atdeeling IV aldaar.
§ 2.

Java en Madura. (1)

De volgende raededeelingon zijn ontleend aan de borigten
der hoofden van gewestelijk bestuur omtrent den toestand
hunner gewesten in 1870 en de vier eerste maanden van
1871. Waar berigton van jongere dagteekening zijn opgenomen is dit afzonderlijk aangeduid.
Bantam. De rust en goede orde werden op geenerlei
wijze gestoord. Onder de bevolkiug en ook bij de hoofden
en am btenaren heerschte tevredenheid; alleen de dorpshoofden vervulden hier meestal hunne betrekking tegen
hun zin, en moeien daarom de titularissen vaak onder
lieden van minder gehalte gezocht worden.
De opgezotenen der beide particuliere landen Tjikandi,
Oedik en Tjikandi Ilir, vooral van het eerste, verkeeren
echter nog altijd in een minder gunstigen toestand, even
als de productie, waarvan één tak, de suikercultuur, reeds
nagenoeg verdwenen is. Doch overigens werd de algemeene tevredenheid bevorderd doordat de oogst der padi,
zoowel als die der tweede gewassen, in het grootste gedeelte
der residentie gunstig, en in het andere voldoende was.
De padi-oogst van 1871 is over het algemeen tamelijk bevredigend uitgevallen. In groote hoeveelheid en veelbelovend stondmi in Mei j l . twoede gewassen te veld.
Als een blijk van welvaart wordt er op gewezen dat in
meerdere afdeelingen het aantal steenen huizen in de
dessa's toeneemt.
De binnenlandsche handel neemt steeds in levendigheid
t o e , doch de uitvoerhandel niet. De oorzaak hiervan ligt
voor een gedeelte in het door toenemend petroleum-verbruik
verminderde debiet van klapperolie, waarvan de bereiding
en de verkoop vroeger veel winst verschaften.
De geestelijken hebben nog altijd tamelijk veel invloed
op bevolking en hoofden, en mengen zich gaarne in de
aangelegenheden van het dessabestuur ; nogtans worden
van hun invloed geen schadelijke gevolgen ondervonden.
De gezondheidstoestand was over 't algemeen bevredigend
Batavia. Behalve de poging tot rustverstoring in de afdeeling Beka9si, waarvan reeds in het vorig verslag (bladz. 2)
werd gewag gemaakt, en de beweging onder de opgezetenen
van het land Tjilingsi, in de afdeeling Buitenzorg, insgelijks
daar ter plaatse vermeld, viel er niets van dien aard voor en
werd de orde overal bewaard. Aan 8 der in den T a m boenschen opstand betrokken personen werd het doodvonnis
ten uitvoer gelegd, terwijl 35 schuldigen werden verbannen.
De toestand des handels moet nog altijd onbevredigend
genoemd worden, waartoe de talrijke Chinesche f'aillissementen zeer veel bijbragten (vergelijk bijlage J). De goede
stemming van de productonmarkt, die in het begin van 1870
vooral voor suiker hooge prijzen deed besteden, hield niet aan.
Stoffelijk en zedelijk is de inlandsche bevolking op denzelfden niet zeer hoogen trap van ontwikkeling gebleven.
De rijstoogst, ook die van 1871, was gunstig en de prijzen
van dat hoofdvoedsel waren doorgaans laag. In sommige
streken was de jongste padi-oogst zelfs buitengewoon goed
geslaagd. Teelt van tweede gewassen vindt weinig plaats.
De algemeene gezondheidstoestand was bijzonder bevredigend.
Krawang. De ontwikkeling en dienstijver der inlandsche
hoofden liet nog veel te wenschon over. De regent bleek
meermalen niet dat ontzag aan de districtshoofden (waar(1) Zie voor beschikking-en enz. rakende het binnenlandsch bestuur,
en o. a. ook de werking der politie, hoofdstuk J , afdeeling I

van de meesten min of* meer aan hem zijn verwant) in te
boezemen als tot vorzokering van een gooden gang van
zaken werd vereischt
De welvaart der bevolking is vooruitgaande. De oogst
van voedingsmiddelen slaagde goed, hetgeen zich ook, te
oordeelen naar hetgeen reeds verkregen w a s , van den
aanplant voor 1871 liet voorspellen. De kof'fijoogst van
het loopende jaar wordt echter geschat hoogstens slechts
de helft te zullen bedragen van hetgeen in 1870 was verkregen.
De pokken-epidemie die, hoewel niet kwaadaardig, bij
het einde van 1870 nog heerschende was, is sedert geheel
geweken.
Preanger regentschappen. Over de voorbereiding en invoering der reeds in 't vorig verslag, bladz. 44, aangekondigde hervorming van hot zoogenaamd Preanger stelsel,
wordt hoofdzakelijk gehandeld in hoofdstuk «I, afd. I , § 1 .
Ofschoon de aanvankelijke schorsing der voorbereiding,
althans voor de mindere hoofden en de bevolking, eene
bepaalde teleurstelling w a s , had dit nergens tot ongeregeldheden aanleiding gegeven. De invoering der nieuwe orde
van zaken heeft op het aangewezen tijdstip (1 Junij 1871)
plaats gehad zonder dat daarbij bezwaren zijn ontmoet. (1)
Een welgeslaagde oogst van rijst en tweede gewassen
deed allerwege overvloed van levensmiddelen heersenen.
De in gang zijnde oogst van 1871 schijnt over 't geheel
niet meer dan middelmatig te zullen uitvallen, hoewel er
streken zijn, die eene overvloedige productie hebben opgeleverd. Vele der onder ultimo Mei j l . reeds geoogste
velden worden echter op nieuw beplant om vóór het einde
van 1871 een tweeden padi-oogst te leveren. De gewoonte
om driemalen in twee jaren te planten, is hier vrij algemeen. Het minder gunstige vooruitzigt omtrent de koffijlevering van 1871, wordt voor de bevolking vergoed door
de t h a n s , als gevolg van de nieuwe bestuursregeling, genoten wordende hoogere betaling.
De ontwikkeling van den handel vindt belemmering in
de bezwaren op vele plaatsen aan het vervoer verbonden.
In de laatste jaren zijn door het bestuur, zelfs met
aanbod om woningen en ploegvee te verstrekken , pogingen
aangewend om nieuwe dessa's te doen ontstaan in de nog
woeste en onbevolkte streken van de zuidelijke districten.
Het is echter niet mogen gelukken een enkele daartoe over
te halen. De vrees voor wild gedierte, de ongezondheid
dier streken, doch vooral de afkeer van den Soendanees
om zich met der woon te verplaatsen , waren onoverkomelijke
beletsolen.
De volksgezondheid was in 1870 over het algemeen
gunstiger dan in 1869; alleen bleven bij den aanvang van
1871 in de afdeelingen Soekapoera en Tjiandjoer koortsen
en pokken heerschen. Van lieverlede zijn deze ziekten
echter afgenomen, zoodat in Mei j l . de gezondheidstoestand
in al de afdeelingen zeer bevredigend kon worden genoemd.
Cheribon. Over het algemeen heerschto tevredenheid.
waartoe ook alle reden bestaat. De suikercultuur leverde
ruime, bij sommige fabrieken zelfs zeer ruime winsten op,
terwijl de oogst van rijst, tweede gewassen en koffij over
het algemeen goed slaagde.
Omtrent de vooruitzigton van het landbouwbedrijf in het
loopende jaar wordt gemeld dat de voor do koffij- en
suikercultuur zoo schadelijke buitengewoon zware regens,
over het geheel voordeelig waren voor het padigewas.
De binnenlandsche handel was bloeijend.
I n tegenstelling met de Chinezen, bestaat onder de
Arabieren eene groote zucht om het bestuur te weerstreven,
vooral in Indramaijoe, waar zij in de laatste jaren weigerachtig zijn hunne zeer matige bedrijfsbelasting te betalen,
waartoe zij nu langs den weg van regteu gedwongen moeten
worden.
De welvaart onder de inlandsche hoofden is over het
algemeen gering, ondanks hunne hoogere bezoldiging en
voor sommige zeer ruime cultuurpercenten. Gebrek aan
orde, koop- en spilzucht zijn hiervan veelal de oorzaken;
(i) In 't laatst van Junij jl. is de regent van Limbangan overleden.
Krachtens een gouvernementsbesluit van 10 Julij d. v. is hem zijn oudste
zoon opgevolgd, tot dus ver ondercollecteur in t zelfde regentschap.
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dikweif ook de neiging om hunne huishouding te veel op
Europeschen voet in te rigten. Een verblijdend verschijnsel
is het daarentegen dRt onder hen een streven naar meerdere
geestontwikkeling vult op te merken.
De gezondheidstoestand was niet zeer bevredigend. Wel
waren in het begin van 1870 de epidemische koortsen bijna
geheel geweken , maar met hot begin van den wostmoesson
begonnen ze weder, althans in een paar afdeelingen, te
heerschen. In de afdeelingen Indramaijoo, Choribon en
Koeningan hebben pokkon gehoerscht. Volgons borigten
van Mei 1871 was de gezondheidstoestand echter veel
verbeterd. De koortsen verminderden weder en pokken
kwamen slechts zeldzaam on sporadisch voor.
Tagal. De bevolking wordt gezegd in de laatste jaren
veel in welvaart te zijn vooruitgegaan, als gevolg van de
toenemend voordeolige uitkomsten dor verschillende cultures.
Rijst is hier altijd togen billijken prijs te verkrijgen,
ofschoon in sommige stroken , met name in de adsistentresidentie Pamalang, het padigewas sedert eene reeks van
jaren aanhoudend te lijden heeft of van ziekten en plagen
of van te veel water. Wijders bragt de kofïij cultuur veel
geUl onder den inlander, gelijk in de districten waar de
suikercultuur gedreven w o r d t , nagenoeg alle inwoners
ruimo verdiensten genieten, zoo van de cultuur zelve als
door het fabriekwerk. Het beste bewijs hiervoor is het
dagelijks verrijzen van steenen huizen met pannen daken
in de dessa's en kampongs. Zijn de vooruitzigten omtrent de
koffijproductie van 1871 minder gunstig, met de suiker is
dit niet het geval, terwijl de jongste padi-oogst zoo ruim
uitviel, dat belangrijke hoeveelheden voor den uitvoer
beschikbaar zijn.
Hoofden en bevolking beijverden zich op loffelijke wijze
hunne verpligtingen na te komen. Alleen het gehalte der
dessahoofden liet nog veel te wenschen over.
Eenige sporadische gevallen van pokken deden zich voor,
doch was de verhouding tusschen aangetasten en hersteldon bijzonder gunstig. Opzettelijk werd aan allo hoofden
de behartiging van de vaccine aanbevolen. De jongste
berigten (van Mei j l ) noemen den gezondheidstoestand
zeer bevredigend.
Op Mohammedaansch godsdienstig gebied viel in de
laatste maanden een meer dan gewone ijver waar te nemen
door het houden van bijeenkomsten ter bevordering van
het geloof, aan welke bijeenkomsten echter geenerlei vorontrustende strekking wordt toegeschreven. Van de zijde
der geestelijkheid schenen heimelijk zekere profotien verspreid te worden, welker verwezenlijking met de belangen van alle Mohammedaansche priesters strookt. De
door het bestuur aan den dag gelegde waakzaamheid wordt
gezegd een krachtig middel te zijn om eene mogelijk n a deelige uitwerking dier geestdrijverij te voorkomen.
Eonigo inlanders die zich voordeden als met bovennatuurlijke vermogens begaafd om daardoor des te gemakkelijker opligterijen te kunnen plegen, worden door de
bemoeijenis der politie onschadelijk gemaakt.
Op de veiligheid in Tagal valt, volgens den resident,
niets aan te merken. Misdaden van ernstigen aard vondeu zelden plaats.
Pekalongan
De rust in deze residentie werd in de
laatste dagon van Maart j l . onverwachts verstoord. Een
Javaan van geringe afkomst, dessaschrijver van beroep,
wierp zich in hel district Bandar Seclaijoo (afdeeling Batang) op als pangeran goesti, zich noemende (naar een
afstammeling
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Hij rigtte oproepingen tot den wedhono om zich op zekeren passar bij h e m , pangeran, te vervoegen, waar hij
voornemens zou zijn amok te maken met den wensch om
te sterven, liet zich door enkele volgelingen en ook door
inlanders hulde brengen en doodde bij eene dezer vertooningen onder andere zyne vrouw, na haar eerst tot poetri
(prinses) te hebben verheven. Met de bijgeloovigheid den
Javanen eigen schenen eenige personen, waaronder ook
dessahoofden en de wedhono van Bandar Sedaijoe, de
verschijning van KOBRO in verband te brengen met zekere
aloude' Javaansche profetien, volgens welke het eiland
J a v a in 1871 met allerlei onheilen zou bedreigd worden.
De krachtige optroding van den adsistent-resident, dade1'Jlc nadat de zaak ruchtbaarheid kreeg, maakte aan de

waanzinnige handelingen van KOBRO en — in weerwil van
den gegeven last om don amokmaker levend te vermeesferen — ook aan diens leven een einde, daar de wedhono,
die tot dusver niets tegen den pseudo-pangeran had durven
uitrigten, bem neerschoot.
Aanvankelijk word de zaak bes houwd als eene op zich
zolf staande daad van een ijlhoofdige, doch uit verschiU
lende verhooren meende de resident te moeten afleiden,
dat KOBRO het werktuig was geweest van personen b e hooronde tot de Pekalongansche regentenfamilie, wier
eigenlijk doel gerigt was tegen het Batangsche regentengeslacht, en dat reeds sedert de optreding in November
1870 van een nieuwen regent van Batang, als hoedanig
de oudste zoon des overledenen titularis benoemd w a s ,
meerdere tnlnndsche hoofden in do plannen waren ingewijd. De straks bedoelde profetien zouden slechts,geëxploiteerd zijn geworden om de gemoederen der massa in gisting
te brengen, en daardoor te betor het doel te bereiken.
Volgens den resident scheen het er voor te moeton worden gehouden dat door het waanzinnig worden van KOBRO
de beweging, naar het plan der aanleggers, te vroeg was
uitgebroken.
Als medepligtig aan de zaak zijn een 50tal personen
gevat, waaronder later ook de wedhono van Bandar Sedaijoe ,
die tijdens hij zich, wegens schorsing in zijne functien ,
te'Batang moest ophouden, van zijn wrevel deed blijken
door een verraderlijken moordaanslag op het districtshoofd aldaar.
Intusschen was de rust en de orde in Pekalongan verder
ongestoord gebleven, ofschoon nog eenige zich schuilhoudende dweepzuchtigen de aanvankelijke spanning trachten
gaande te houden. Als maatregel van voorzorg en om de
gemoederen gerust te stellen bevindt zich nog ter hoofdplaats Pekalongan en te Batang eenige militaire magt, i n d e
tweede helft van April van Batavia derwaarts overgekomen.
W a t den stoffclijken toestand der residentie betreft, wordt
berigt, dat de bevolking eene vrij ruime mate van weivaart geniet, waartoe de gunstige oogsten (die ten aanzien
van het padi-gewas ook voor 1871 voorspeld worden)
veel hebben bijgebragt
Ook legt de bevolking zich meer toe op den binnen*
landschen handel. Insgelijks neemt het visschersbedrijf
eenigzins toe.
De gezondheidstoestand was in 1870 niet gunstig: koortsen
en pokken heerschten het geheelo j a a r door en ook enkele
choleragevallen doden zich voor. Latere borigten ten deze
(van Mei jl.) luiden hoogst bevredigend.
Samarang. In den toestand van rust en tevredenheid
kwam sedert het vorig verslag in algemeenen zin geene
verandering. In de afdeeling Demak intusschen gaf eon
minder omzigtig bevel van een der Europesche ambtenaren
tot omkapping van bamboesstruiken en vruehtboomen,
staande op en langs de dijken, en waardoor do behoorlijke
afloop van het bandjarwater belemmerd werd, aanleiding
tot eenige ontevredenheid van de zijde der belanghebbenden ,
ofschoon van onrust niets werd bespeurd. Evenmin, volgens
een opzettelijk ingesteld naauwkeurig onderzoek, in de
afdeeling Grobogan, waar luidens geruchten in de dagbladen zekere spanning zou hebbeu bestaan. Men mogt
zich in 1870 in een rijken padi-oogst verheugen. Ook do
koffijproductie was zeer gunstig. Daarentegen was ten gevolgevan het ontydig in vallen van den westmoesson een goed
deel der tweede gewassen mislukt, maar nergens ondervond
men gebrek aan levensmiddelen. Het padi-gewas van 1871
stond allerwege goed, behalve onder Domak, waar de velden
herhaaldelijk overstroomd waren geworden. De vooruitzigton omtrent de koffijproductie van 1871 waren daarentegen algemeen ongunstig.
Do bevolking geniet over het algemeen welvaart, waartoe
veel bijbrengen de talrijke gelegenheden tot het verkrijgen
tegen goed loon van werk, zoowel ten dienste van het
Gouvernement als bij particulieren en bij den spoorweg.
Een zware brand had in April j l . gewoed in vier b e langrijke visschersdorpen a a n het zeestrand onder Demak ,
waardoor ruim 70; I huizen in de asch gelegd en 116 g e zinnen van have en goed beroofd waren geworden. De
commissie voor het watersnoodfonds (zie hoofdstuk K ,
afdeeling IV) verleende aan de noodlijdenden een onderstand
van f 10 000.
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Soerabaija. Dit laatste wordt ook ten aanzien van SoeTegen twee hoofden , den wedono van Selokaton en den
rabaya gezegd.
djaksa van Grobogan, werden klapten wegens knovelary
ingediend; de eerste werd uit zijne betrekking ontslagen,
De welvaart onder de bevolking neemt toe; minder onder
terwijl de zaak des laatston in onderzoek was. Ook maakten 1 de hoofden en ambtenaren; wat de goringeren onder deze laaft*
enkele dessahootden zich aan kwade praktijken schuldig, > sten aangaat, schijnt het dat hun toestand door de toegekende
die echter niet van dien aard bleken te zijn om hen ge- ! vermeerdering van bezoldiging van lieverlede vei botert.
regtolyk te vervolgen. Twaalf dessahootden werden ter
De prijzen der eer.stu levensbehoeften waron zeur matig;
zake van houtdiefstal, overtreding van het opiumspachtdie der padi on rijst, gedurende het grootste gedeelte van
reglement, opügterij en één van moord, voor de bevoegde
1870, in het gehoele gewest bepaald laag; terwijl ook eene
regtbank te regt gesteld.
groote hoeveelheid tweede gewassen aan de markt gebragt
w e r d , zoodat de bevolking goedkoop en ruim in hare
De veiligheid wordt gezegd, ondanks de geringe midlevensbehoeften kon voorzien. De vooruitzigten van de
delen waarover het bestuur te beschikken heeft, zeer te
rijst- en suikerriot-aanplantingen voor 1871 , evenzeer als
zyn toegenomen. Het aantal diefstallen nam van lieverlede af.
van de te veld staande tweede gewassen, waren gunstig
Op de toenemende welvaart der bevolking maakt de
De gezondheidstoestand liet, ook in de laatste maanden,
afdeeling Grobogan nog steeds eene uitzondering. Men
weinig te wenschen over.
mag echter hopen dat daarin spoedig verandering zal komen
door de verbinding van de hoofdplaats Poerwodadi met
het spoorwegstation Goendih. Het drukke vervoer langs
Madura. De openbare veiligheid werd in de afdoeling
den nieuwen weg die daartoe is aangelegd (van laatstgePamakassan, en in het regentschap Madura allerwege naar
noemde plaats naar Passar Krikil, aan den bestaanden
behooren gehandhaafd. Misdrijven worden minder talrijk
rijweg naar Poerwodadi) en waardoor niet alleen Poerwobegaan en de gepleegden meer ontdekt.
dadi maar ook de residentie Japara in gemakkelijker geVoor een deel mag deze verblijdende uitkomst worden
roeenschap met Samarang en de Vorstenlanden is gokomen ,
toegeschreven aan den overvloed van voedingsmiddelen en
toonde reeds in den korten tijd sedert de openstelling
het ruimer vloeijen, vooral in de afdeeling Pamakassan,
(November 1870) welke voordeelen Demak en Grobogan,
van vele bronnen van vertier, waardoor welvaart en t e die jaarlijks ongeveer C00 000 pikols padi aan de markt
vredenheid onder den inlander toenamen.
brengen, hiervan te wachten hebben.
Op dit alles echter maakt de afdeeling Sumanap in vele
opzigten eene treurige uitzondering, ofschoon in den laatston
Do gezondheidstoestand w a s , ook in de vijf eerste maantijd een scherper toezigt op de betrokken inlandsche hoofden van 1871, bevredigend. Wel deden zich hier en d a a r ,
den en ambtenaren zigtbare verbetering in het politiewezen
voornamelijk ter hoofdplaats, nog gevallen van koorts en
had te weeg gebragt. Van nadeeligen invloed op de ontpokken voor, maar zij waren niet van ernstigen aard.
dekking van misdrijven is echter de omstandigheid, dat
de districtshoofden niet altijd op het regte tijdstip op de
Japara. Onder de bevolking heerschte welvaart; hare
plaats, waar eenig misdrijf gepleegd i s , aanwezig zijn,
gezindheid en die der hoofden jegens het bestuur was goed.
doordien zij hun verblijf niet in de districten, maar ter
Een districtshoofd werd wegens tegen hem ingebragte behoofdplaats Sumanap houden, welk voorbeeld door de
schuldigingen van knevelarij in zijne bediening geschorst.
onderdistrictshoofden wordt gevolgd. De geheelo opspoNog altijd bleef inzonderheid de afdeeling .lapara door
ring enz. van misdrijven kwam daardoor veelal neder op
epidemische koortsen bezocht, die dan eens minder dan
de dessahoofden , hier ovor 't algemeen een zeer verdorweder toenemend waren, gelijk dit laatste weer het geval
ven slag van lieden.
was in April en Mei j l . Ook pokziekte werd nog overal
waargenomen, zonder nogtans een epidemisch karakter te
De in het begin van 1870 veelvuldig gepleegde strandhebben.
roof werd betengeld door het gouvernemonts-stoomschip
Barito, dat straat Madura eenigen tijd bekruiste.
De oogst in 1870 van rijst en tweede gewassen was
gunstig; die van koffij middelmatig, en die van suiker
De panembahans (regenten) van Madura en Sumanap
minder dan in het voorafgegane jaar. De vooruitzigten voor
gaven vele bewijzen van medewerking. Vooral de eerste,
1871 zoo met betrekking tot de gouvernements-cultures als
vroeger zeer onhandelbaar, toonde zich bijzonder volgzaam
tot de eigen cultures der bevolking waren over het algemeen
en gewillig bij het ten uitvoer leggen van nuttige maatvan bevredigenden aard.
regelen.
Voor de in verval verkeerende , maar vroeger zoo bloeiAleer en meer komt de bevolking dier niet onder's Goujende meubelmakerijen, alsmede voor den scheeps- en
vernements regtstreeksch gezag staande regentschappen
praauwenbouw verwacht men eene betere toekomst sedert
met hare klagten bij het Europeesch bestuur, waardoor
in November 1870 met gunstig gevolg twee boschperceelen
het bestuur van zijnen kant gelegenheid krijgt misbruiken
uitbesteed zijn, en daardoor het djatihout weer onder het
tegen te gaan, waaronder in de eerste plaats knevelaiijen
bereik van den inlandschen industrieel zal komen.
bij het innen van aan de landsvorsten verschuldigde belastingen.
Omtrent den dienstijver en de gezindheid van den regent
Rembang. De uitslag van den padi-oogst van 1870 was
in de gouvernements-afdeeling Pamakassan, wordt mede
bevredigend; die van 1871 overtrof vorige j a r e n ; minder
een gunstig getuigenis afgelegd. Behalve in Sumanap waren
gunstig was in 1870 door de veelvuldige regens in den
de oogsten van 1870 ovoral gunstig te noemen
Minder
oostmoesson de oogst der tweede gewassen. Met den aanvoordeelig waren over 't algemeen de vooruitzigten voor
plant daarvan voor 1871 was men in Mei j l . druk bezig.
het loopende jaar zoowel wat de padi als de tweede geDe welvaart der bevolking neemt niet toe. De staking
wassen betrof. Vele djagong- en andere aanplantingen
van den zoutaanmaak, de achteruitgang van de tabaksstonden zoo slecht dat de velden op nieuw waren bewerkt
cultuur, en de vermindering van werk aan de scheepsen beplant moeten worden. Wanneer ook de daarvan te
timmerwerf te Dassoon zijn zoovele oorzaken, waardoor
verwachten oogst mogt mislukken, dan zou in het Sumadit verschijnsel wordt te weeg gebragt. De vischvangst
napsche (in de andere streken had de bevolking nog voorlevert nog altijd aanzienlijke voordeelen; maar deze tak
raad) schaarschte aan eigen voedingsmiddelen kunnen ontvan nijverheid zou nog zeer in bloei kunnen toenemen
staan. Die tegenspoed zou echter volgens den resident
wanneer er beter gelegenheid bestond djatihout te bekomen
geen bezorgdheid behoeven te wekken in verband met de
tot aanbouw en herstel van vaartuigen. Bij het thans in
ruimere verdiensten die aan de bevolking van Sumanap
bewerking zijnde nieuwe boschreglement zal aan deze boin 1871 zullen te goed komen door de hervatting van den
hoefte wordon te gemoet gekomen.
zoutaanmaak aldaar, die bij een eenigzins gunstigen oogst
Een districtshoofd moest wegens ongeoorloofde handeeen kapitaal van ruim drie tonnen gouds onder haar in
lingen uit 's lands dienst ontslagen worden. Voor het overige
wandeling brengt.
was de geest der hoofden jegens het bestuur uitmuntend.
De pokken, die in het j a a r 1869 even als op Java ook
Eene nieuwe Mohammedaansche godsdienstleer, door
in deze residentie min of meer epidemisch geheerscht h a d zekeren inlander in Madioen gepredikt, naar het scheen
den , bleven zich ook nog gedurende een groot gedeelte
met baatzuchtige oogmerken, vond ook in dit gewest een
van 1870, meer bijzonder in Sumanap, vertoonen
De
niet onaanzienlijken aanhang.
De openbare vieligheid was zoo goed als zij , met de aan- jongste berigten omtrent den gezondheidstoestand op M a dura luiden zeer voldoende.
wezige middelen tot hare handhaving, zijn kon.,
Bijblad van de Nederlandsche Staits-courant. —
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Pasoeroean. Een vruchtbare bodem en een uiterst bloot- |
jende toestand van den landbouw, zoowel wat voodings- ;
middelen als wat voortbrengselen voor de Europescbe markt i
betreft, maken dit gewest tot een der welvarendste van Java. i
De oogst in 1870 van padi, tweede gewassen, koffij en |
suiker, was overvloedig. Voor zoover reeds bekend i s , is j
ook de rijstproductie van 1871 naar wensch uitgevallen,
terwijl de suikerrietaanplantingen een nog beteren oogst
dan in 1870, de koffijplantsoenen daarentegen een belangryk mindere opbrengst voorspellen.
Onder hoofden en bevolking heerscht een uitmuntende
geest. Op weinige uitzonderingen na vervulden de eersten
hunne, taak met jjver en toewijding.
Eenigen hunner hebben bewijzen van tevredenheid van
wege de Regering erlangd, voornamelijk wegons hunne
bemoeijenissen met de koffijcultnur. Die onderscheiding
werkte ook zeer gunstig op den dienstljver der overige
hoofden.
Andermaal werd een districtshoofd wegens knevelary
ontslagen. Aan dit misdrijf maken zich vooral de dorpshoofden nog dikwijls schuldig. De oorzaak hiervan ligt
in het luttele geldelijke voordeel verbonden aan eene betrekking, die hen vaak tot meer uitgaven noopt dan de
inkomsten bedragen die zij er van trekken.
De gezondheidstoestand der bevolking kon zoowel in 1870
als later gunstig genoemd worden.
Probolinggo. De welvaart der bevolking neemt voortdurend toe. Haar rijke veestapel, hare betrekkelijk kostbare
kleederdragt en goede woningen wijzen op klimmenden
voorspoed. Over 't algemeen waren de uitkomsten van den
landbouw in 1870 naar wensch, en ook voor 1871 waren,
met uitzondering van de koffijcultuur, de verwachtingen
gunstig.
Mindere hoofden maken zich nog wel eens schuldig aan
knevelarij; een dorpshoofd werd deswege tot dwangarbeid
veroordeeld.
De voornamere hoofden, waaronder zeer welgestelde, gedragon zich ijverig en goed.
Verscheidene gevallen van pokken kwamen voor, en ook
heerschten koortsen, waaraan velen onder de bevolking
bezweken.
Toch kon in algemeenen zin de staat der volksgezondheid
bevredigend genoemd worden. Hetzelfde was tot dusver in
1871 het geval.
Bezoekt. De rijstoogst van 1870 viel vrij gunstig uit, en
ook de aanplant „voor 1871 is over 't algemeen goed geslaagd.
Het meerendeel der inlandsche ambtenaren is tamelijk
ijverig en voldoet a a n zijne vorpligtingen; maar in ontwikkeling en beschaving staan zij beneden hunne ambtgenooten in Midden-Java Om hierin te gemoet te komen is
men begonnen met aan hen die zich voor eenige betrekking
aanmelden zeker examen af te nemen, welke maatregel
nu reeds op het onderwijs der kinderen van inlandsche
hoofden — vroeger zeer verwaarloosd — een gunstigen invloed
heeft. Het gehalte der dessahoofden is over het algemeen
min. Bijna dagelijks valt er te klagen over hunne slechte
pligtsvervulling op h e t stuk van politiewezen en cultures.
Overigens heerscht hier veel welvaart onder/le inlandsche
bevolking, waartoe de vruchtbaarheid van den bodom en
de gemakkelijkheid om met handenarbeid geld te verdienen,
veel bdragen. In de laatste jaren heeft vooral de bevolking
in de afdeeling Bondowosso, met name in de meer noordelijke districten Bondowosso, Wonosari, Penangoengan
en Soekokerto een vrij hoogen trap van welvaart bereikt;
zoo zelfs dat er slechts weinigen zijn die niet een of
meer paarden bezitten om hunne producten naar de lagere
streken te transporteren.
De veiligheid die vroeger, vooral onder Bondowosso, veel
te wenschen overliet, neemt allengs toe. De meerdere ijver
in het opsporen der schuldigen aan misdrijf en de spoedige
afdoening der landraadzaken dragen daartoe veel bij.
Koortsen, doch geen kwaadaardige, heerschten in 1870
het geheele j a a r door; evenzoo pokken, doch slechts in
betrekkelijk geringen graad. Sedert kwamen , in tegenstelling
met vorige j a r e n , minder koortsgevallen voor, terwijl de
pokziekte nagenoeg als geweken kon worden beschouwd.
Banjoewangi. De groote uitgestrektheid der zeer vruchtbare

gronden en de schoone veestapel maken , dat de landbouw,
zelfs onder ongunstige omstandigheden, ruim voorziet in
al de behoeften van den inlander. Onder de bevolking
heerscht dan ook wolvuart in eomi zoo algemoeno mate
als elders weinig wordt aangetroffen. Armoede wordt
nergens gevonden.
Onder de inlandsche hoofden heerscht een goede geest
en ook, wegens eenvoudigheid in leefwijze, veel welgesteldbeid. Twee hunner — een onderdistrictshoofd en een
kliwon — maakten zich schuldig aan ongeoorloofde bescliikking over heerendienstpligtigen en verboden aankap
van hout. Zy werden ter zake strafregtelijk vervolgd.
De bevolking, die zich algemeen met het landbouwbedrijf
onledig houdt, vindt voor hare producten een voldoend
débouché aan Chinezen en andere vreemde Oosterlingen.
Overigens geeft zij zich met geen handel af, noch wijdt
zich aan eenige andere industrie. (1)
De gezondheidstoestand was zoowel in 1870 als later
bevredigend te noemen; alleen in de streken nabij de
moerassen gelegen, heerschten veel koortsen.
Banjoemas. N a a r den goeden staat van kleeding en
woning te oordeelen, heerscht onder de bevolking vrij wat
welvaart. Over hare goede gezindheid valt niet te klageu.
De gezondheidstoestand was in 1870 en in het eerste
semester 1871 over het algemeen gunstig; alleen in de
eerste vijf maanden van 1870 kwamen vele gevallen van
koorts en pokken voor.
Omtrent handel en nijverheid wordt gezegd dat deze
slechts wachten op verbetering en aanleg van wegen om
eene groote vlugt te nemen. (2)
In April j l . werd in deze residentie opgevat zekere
MOHAMAD N G I S A , een handlanger van den zich noemenden

pangaran KOBRO , over wien onder » Pekalongan " hiervoren.
NGISA maakte er zijn werk van, zoogenaamde djimats of
herkenningsteekenen te verspreiden, die den bezitters voor
ziekten en ongelukken zouden behoeden en om » slamattans"
te doen houden ter eere van een denkbeeldig vorst, onder
wiens bevelen zoowel hij NGISA als zijn lastgever KOBRO
zouden geplaatst zijn. Ook hier had het bijgeloof in eene
bovennatuurlijke kracht van KOBRO wortel geschoten, niet
alleen bij dessabewoners in de districten Batoor en Karangkobar (afdeeling Bandjarnegara) maar ook bij sommige
mindere hoofden en beambten, die ter zake dezer bijgeloovigheid door den resident gestraft werden.
In het district Poerworedjo (afdeeling Banjoemas) werden
een paar doekoens in hechtenis genomen, die met bedriegelijke oogmerken verdichtselen verspreid hadden omtrent
de aanstaande verrijzenis van een afgestorven vorst, enz.
Voorts werd in het district Bandjar (afdeeling Bandjar
negara) ontdekt, dat goeroes wapenen lieten vervaardigen
door hunne volgelingen, en dat dezen geheimen vergaderingen
hielden. Vermits bij een en ander in het spel kon zijn
het geloof aan de hooger bedoelde aloude voorspellingen,
welke in 1871 tot verwezenlijking zouden moeten komen,
werd het niet onraadzaam geacht, ook in verband met de
bewegingen in het Pekalongansche, tijdelijk eenig magtsvertoon te doen plaats hebben. Dien ten gevolge werd in
Mei j l . eene genoegzame militaire magt van Willem I
ontboden. N a gedurende eenigen tijd in het Bandjarnegarasche te hebben vertoefd, zijn de troepen nog in dezelfde
maand naar hun garnizoen teruggekeerd.
Bagelen. Onder de inlandsche bevolking zoowel als onder
hare hoofden wordt weinig welgesteldheid, maar daarentegen ook geene bepaalde armoede aangetroffen.
De veiligheid van personen en goederen blijkt weinig te
wenschen over te laten, daar geene kapitale misdrijven
voorwelen en de misdaden zich grootendeels slechts bepaahlen tot diefstallen met weinig verzwarende omstandigheden.
De inlandsche hoofden muntten voor het grootste gedeelte
uit door voorbeeldig gedrag en naauwgezette pligtsbetrachting, ten bewijze waarvan wordt aangevoerd, dat op een
(1) Over de aanstaande invoering' der landrente in dit gewest tegen
verhooging der koffijbetaling zie men hoofdstuk J , afd. I I I . hierachter.
(ï) Zie omtrent het denkbeeld eener wegsverbinding met de Preanger
regentschappen, hoofdstuk L , afd. I I , onder » Wegen.'
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personeel van meer dan 200 ambtenaren, in het jongst
verloopen jaar slechts een paar gevallen zich hebben voorgodnan dat bestraffing moest worden toegepast. De regent
van Koetoardjo bekwam, wegens ligchamelyke ongeschiktheid, eervol ontslag en pensioen.
De uitkomsten van den rijstoogst van 1870 en de vooruitzigten van dien voor 1871 gaven reden tot tevredenhoid. Ook van de overige te veld staande gewassen had
men volgens de jongste berigten goede verwachtingen. De
kofnjcultuur z a l , even als elders, in 1871 beduidend minder
opbrengen dan in 1870.
Aan de in 1870 in vrij sterke mate geheerscht hebbende
pokken-epidemie is eerst in de eerste maanden van 1871
een einde gekomen. Laatstelijk was de algemeone gezondheidstoestand allezins bevredigend te noemen.
Ook in dit gewest Kan aan handel en nijverheid alleen
eene goede toekomst verzekerd worden, wanneer door
uitbreiding en aansluiting der middelen van verkeer de
toestand van afzondering, waarin Bagelen door zijne ligging
verkeert, oen einde neemt (1). De verwachtingen omtrent
den gunstigen invloed dien de opening (sedert Mei 1870)
eener geregelde stoompakketvaart tusschen Batavia en
Tjilatjap (Banjoemas) onder andere op den binnenlandschen
handel van Bagelen zou uitoefenen, hadden zich, wegens
het hooge vrachttarief, tot dus ver niet verwezenlijkt.
Vonr Bagelen voorden do pakketbooten weinig anders aan
dan kleine collies van schoen- en kleermakerswerk of van
mode-artikelen voor de Europesche ingezetenen. Aanvoeren
van handelsgoederen, zoo als lijnwaden, metalen, enz ,
geschiedden bij voortduring als vroeger over Samarang,
omdat zulks voordeeliger is.
Kadoe. Behalve een paar roofpartijen, die echter op
zich zelf staande feiten zonder eenige staatkundige beteekenis waren, werd de rust in dit gewest niet gestoord.
De daders daarvan werden gevangen genomen.
Onder de bevolking heerscht over het algemeen weivaart ; de prijzen der voedingsmiddelen waren matig. De
rijstoogst van 1871 moet volgens de reeds ontvangen berigten buitengewoon gunstig zijn uitgevallen. De koffijplantsoenen geven daarentegen een ongunstig uitzigt.
Slecht volk uit het Djokjosche overloopende, verschaft
der politie veel werk en maakt een streng toezigt noodig.
De gezondheidstoestand in 1870 en later stak gunstig
af bij dien van 18G9. Slechts zeer enkele gevallen van
pokken kwamen nog voor.

namelijk de sultan den hem door het Europoescli bestuur
aanbevolen maatregel om het overtollig groote getal districtshoofden met geringe inkomsten langzamerhand b\j ontslag
en sterfgeval in te krimpen en aan de overblijvenden ruimere inkomsten toe te kennen , waardoor minder aanleiding
tot verkeerdheden zoude bestaan , ten nitvoer gelegd over
de drie groote en belangrijke regentschappen waarin de
landverhuur bestaat, met het voornemon om later de regeling ook toe te passen in de bergdistricten aan den westkant van de Progo-rivier.
D> op last van den sultan uit die rivier gegraven w o r dende leiding in het belang van den landbouw , was bij den
aanplant van 1871 nog onderhanden.
In Februarij, Maart en Augustus 1870 heerschteu de
pokken in sommige streken zeer hevig In het overigo g e deelte van dat j a a r was de gezondheidstoestand gunstiger,
hoezeer zich hier en daar uog gevallen van pokziekte voordeden. Volgens berigten van Mei 1«71 liet de staat der
volksgezondheid niets te wenschen over.
Soerakarta. Ofschoon geen sporen van ontevredenheid
worden waargenomen, laat echter de openbare veiligheid
te wenschen over, vooral voor de inlandsche bevolking.
Zulks wordt toegeschreven aan de beperktheid van het
Europeesch toezigt, aan mindero ontwikkeling dor inlandsche hoofden en aan het gedeeltelijk zelfbestuur der inlandsche vorsten. Gedurende 1870 werd van 7 zoogenaamde
ketjoe-partijen (rooftogten van gewapende benden) vernomen
tegen 11 gevallen in 1869. De veroordeeling van 41 personen door de inlandsche regtbanken oefende hierop een
goeden invloed u i t , schoon er voor het plegen van deze
misdrijven oorzaken moeten bestaan , die moeijelijk te ontdekken en niet af te leiden zijn uit den algemeenon toestand van voor- of tegenspoed onder de bevolking.
Het overlijden van den verdienstelijken hoofdregent van
politie in April 1871 , die steeds belangrijk bijgedragen
had tot de onderdrukking van dergelijke rooverijen , scheen
den booswichten nieuwen moed te hebben gegeven , want
sedert werden weder drie zoodanige misdrijven aangegeven, hoedanige er anders in 1871 nog niet hadden plaats
gehad. Een deel der schuldigen was reeds gevat.
Nu en dan doen zich voorbeelden op van geestdiïjvers
die zich een aanhang onder de bevolking trachten te verwerven en tot het slagen hunner plannen de godsdienst
te baat nemen (1).
In het gebied van d e n , van den soesoehoenan onafhankelijken

Djokjokarta.
De algemeene toestand van rust en tevredenheid liet niets te wenschen over. De oogsten van alle
plantsoenen waren bevredigend , zoowel van gewassen
voor eigen gebruik , als van die voor de Europesche m a r k t ;
werk voor de ambachtslieden , voor de leveranciers van
materialen en voor de koelies was steeds volop voorhanden tegen goede betaling.
Omtrent de vermoedelijke uitkomsten van den landbouw
voor 1871 kan reeds gezegd worden dat de oogst der
volkscultures (rijst en tweede gewassen) weinig te wenschen
zal overlaten en dat de suiker- en indigo-oogsten op de
verhuurde landen zich vrij goed laten aanzien.
De sultan blijft steeds door zijne vele goede hoedanigheden zoowel bij zijne eigene onderdanen als bij de E u r o pesche bevolking zeer gezien.
De onafhankelijke

prins PAKOE ALAM k o n , nadat zijne

gezondheid verbeterd i s , zich weder met meer ijver aan
de zaken wijden. Op het gedrag en de handelingen der
rijksgrooten vielen geene bemerkingen te maken. Ook als
belooning voor de uitnemende diensten van den rijksbestierder, werd diens oudste zoon , tot dusver regent van
Bantool, tot hoofdregent der hoofdplaats benoemd.
Dewijl dadelijk Europesch toezigt op de politie ontbreekt,
is het alleen door aanhoudende aansporing van de inlandsche hoofden, dat men tot uitkomsten geraakt, zoo als
die verkregen zyn , en d i e , de beschikbare middelen in
aanmerking genomen , volgens het getuigenis van den r e sident, bevredigend kunnen genoemd worden. Eene regeling was onlangs tot stand gekomen die vooral ten opzigte
van de politie nuttige gevolgen belooft. In April j l . heeft
(1) Zie het aangeteekende onder de hiervoren bedoelde rubriek • Wegen"

prins MANGKOE NEÜORO

werden eenigo

oor-

zaken tot misnoegen weggenomen, ontstaan door eene
te groote uitbreiding, plotseling aan de kof'fijteelt gegeven.
Nadat de zaak zelve alsmede de betaling beter geregeld
w a s , hield de minder goede stemming op.
De goede verstandhouding tusschen het Europeesch g e zag en het inlandsch bestuur, werd in geenen doele verstoord, terwijl van de zijde der vorsten do meeste medewerking ondervonden werd.
De bevolking wendt zich meer dan vroeger regtstreeks
tot het Europesche bestuur met hare klagten tegen eigene
hoofden en de landhuurders Ten opzigte van de werking
van het stelsel van landverhuur, wordt het vroegere ^oordeel
(zie het vorig verslag , bladz. 6/7) herhaald.
Door gunstige oogsten bleven depryzen der eerstelevensbehoeften gedurende 1870 binnen ieders bereik, terwijl
de weldadige invloed ondervonden werd van de versnelde
en gemakkelijker gemeenschap met Samarang, Grobogan
en andere streken: De padi-aanplant voor 1871 was in de
geheele residentie uitmuntend geslaagd. Daarentegen zal
de oogst van andere gewassen minder voordeelig uitvallen.
Ten opzigte van handel en nijverheid zijn , de gedrukte
tijdsomstandigheden in aanmerking genomen , de berigten
verblijdend; de kleinhandel veroorzaakt veel levendigheid
en de industrie van het batikken neemt weder hand over
hand toe.
Ofschoon zich de pokken gedurende het geheele j a a r 1870
vertoonden , heerschte die ziekte niet in zoodanige m a t e ,
dat daardoor merkbaren invloed uitgeoefend werd op den

(1) Nog in Julii jl. werden eenige verdachte personen, die zich als
soeroe's (priesters) hadden uitgegeven, in bet district Sragen en te Boijo—
lali gevat.
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normalen aanwas der bevolking. Volgens de jongste berigten is de gezondheidstoestand zeer voldoende, ofschoon
zich nog in enkele streken gevallen van pokziekte voordeden.
Madioen. De welvaart nam in 1870 toe , hetgeen zich
aan eenige uiterlijke kenteekenen liet opmerken , als : goede
kleeding, weelde bij feesten on wat dies meer zij.
De ruime rijstoogst — en hierin mogt men zich ook in 1871
verheugen — droeg daartoe veel by\
De kleinhnndel was byzonder levendig.
De gezondheidstoestand gedurende 1870 gaf geen aanloiding tot opmerkingen. Ook sedert is hij gunstig gebleven.
Door zekeron inlander in het district Djogorogo (regentschap Ngawi) werd in de laatste maanden eene leer verbreid , eenigermate afwijkende van den Koran. Reeds was
zijn aanhang niet onaanzienlijk. Vele lieden , waaronder
zelfs dessahoofden uit Bodjonegoro, Toeban en Blora (Rembang), sloten zich by hem aan. Aan staatkundige oogmerken schynt deze sec te geheel vreemd.
Kediri. Een goede oogst van voedingsmiddelen droeg in
1870 bij tot vermeerdering der algemeene tevredenheid.
liet bovenmatig gobruik van amfioen , waaraan de bevolking hier verslaatd i s , blijft de voornaamste hinderpaal
tegen vooruitgang en ontwikkeling.
Over de geheele residentie deden zich gevallen van pokken voor, en in twee afdeelingen ook koortsen, inzonderheid op de plaatsen nabij de kust gelegen.
De regent van Kediri haalde zich het ongenoegen der
Regering op den hals wegens de door hem op groote schaal
gepleegde overtreding van het verbod op het houden van
hanen vech ter ijen.
§ 3.

Buitenbezittingen en naburige inlandsche staten.

Omtrent den tijdkring waarover de ondervolgende berigten loopen , geldt dezelfde aanteekening als in den aanhef
van § 2 hiervoren. (1)
Onafhankelijk noordelijk gedeelte van Sumatra. Met het
rijk van Atjeh kwam het Gouvernement in 1870 niet in
regtstreeksche aanraking. Naar vernomen is, moet in den
loop van dat j a a r de sultan zijn overleden en opgevolgd
door een 12jarigen achterneef, in wiens naam de rijksraad
het bewind voerde.
Sommige Atjehnescho onderhoorigheden worden gezegd
meer en meer tegenover hunnen souvereio eene onaf hankelijke houding aan te nemen en zelfs reeds te weigeren
hem eenige schatting op te brengen.
Eene dergelijke weigering werd ook als oorzaak beschouwd
van vijandelijkheden die in den loop van 1870 tusschen
eigenlijk Atjeh en de rijkjes Pasangan en Talasami op de
noord-oostkust van Sumatra moeten hebben plaats gehad.
Laatstelijk waren bij de Indische Regering overwegingen
aanhangig betreffende het voornemen om , tot verlevendiging
onzer betrekkingen met Atjeh, een van Zr. Ms. oorlogsschepen met eene zending derwaarts te belasten (vergelijk
het vorig verslag bladz. 7). (2)
Svmatra's Westkust. De toestand van
kon over het algemeen gunstig genoemd
De bevolking was rustig en tevreden
merhand te herstellen van de schade
aan<*eri"t.

dit gouvernement
worden.
en begon langzadoor de veeziekte

(1) Over beschikkingen rakende het hinnenlandsch bestuur zie men
hoofdstuk J , afd. I , j 1.
(ï) Bij een besluit van 10 Julij il. is voor bedoelde zending, hoedanige sedert 1863 niet had plaats genad, aangewezen Zr. Ms. stoomschip
Xtiaiuhi. Om den togt, die zich tot al de kustplaatsen van Atjeh c. a.
zal uitstrekken, mede te maken, is aangewezen een door den gouverneur van Sumatra's Westkust aanbevolen controleur benevens een aan
dezen toe te voegen met de Atjehnesche taal goed bekend Europeesch
beambte.
Tevens zijn maatregelen genomen tot eene meer veelvuldige bekruising der noord-oostkust van Sumatra, door het marine-station te Riouw
voortaan uit twee oorlogsbodems te doen bestaan. Een dezer zou al
dadelijk een kruistogt ondernemen in straat Malakka, zoowel lot wering
van zeeroof als tot net vertoonen der vlag op verschillende punten van
genoemde kust, met inbegrip van de wateren van Atjeh.

De maandelijksche stoomvaart tusschen Padang en de>
noordelijke havens van Sumatra's Westkust wordt gezegd
veel by te dragen tot verlevendiging van den handel dier
anders zoo atgelogen plaatsen.
De kofïij- en rijstoogst waren goed. Ook voor 1871
beloofden die cultures verblijdende uitkomsten. De koffijproductie liet zich zelfs bijzonder gunstig aanzien. De
rijstpryzen waren evenwel, ten gevolge van de veeziekte,
nog niet tot hunne vroegere laagte gedaald.
Op verscheidene plaatsen heerschten in 1870 pokkenepidemien; in de laatste maanden scheen de gezondheidstoestand veel verbeterd.
Het aantal Mekkagangers neemt aanmerkelijk toe. Do
invloed van hadji's en geestelijken is evenwel onbeduidend ,
en bepaalt zich uitsluitend tot zaken van zuiver godsdienstigen aard.
In de Bataklanden was de maatschappelijke toestand
nog weinig verbeterd; ongeregeldheden, twisten en oorlogen
waren er nog aan de orde van den dag. Intusschen scheen
het Christendom er eenigzins veld te winnen.
De pogingen die blijkens het vorig verslag plaatselijk
door het bestuur zouden worden aangewend om een paar
oorlogvoerende stammen op Zuid-Nias, die van Orahili en
T a d o r o , tot vrede te brengen , stuitten tot nog toe af op
de onwilligheid van Orahili. In den laatsten tijd echter
begon van die zijde meer geneigdheid te komen om de geschillen door eene vergadering van Niassehe hooflen onder
voorzitting van een Europeesch ambtenaar te doen beslechten.
Door een der te Padang in station zijnde stoomschepen
werd gedurende een gedeelte van December en Januarij 11.
langs de Noord- on Westkust van Nias gekruist ter wering
zoo noodig van slavenuitvoer of zeo- en strandroof. Van
een en ander werd niets vernomen. Ook bij het inwinnen
van berigten op Nias zelf werd de strandbevolking overal
rustig bevonden en toonde zij zich veilig te achten.
Benkoelen. In de maanden November en December 1870
openbaarde zich in de districten Padang Goetji en Kedoerang (afdeeling Manna) eenige weerspannigheid onder de
bevolking, waarvan opruijing door eenige kwaadwilligen de
voornaamste oorzaak schijnt geweest to zijn Tijdig genomen
maatregelen hebben echter de rust spoedig hersteld. Kort
daarop (Januarij 1871) vertoonden zich andermaal eenige
kwaadwilligen in Padang Goetji. Hun plan om de passeerbaan in brand te steken werd echter verijdeld. De
schuldigen werden door do bevolking zelve uitgeleverd.
Dit geval scheen slechts de herhaling van vroegere opruijingen te zijn. Eene bepaalde aanleiding, ook van de
eerste ongeregeldheden, is niet ontdekt kunnen worden.
De bevolking blijft armoedig; hare geringe behoeften
doen weinig hoop koesteren dat hierin spoedig eene gunstige
verandering zal komen.
De gezondheidstoestand was in 1870 niet gunstig. Koortsen
en pokken heerschten overal, met uitzondering van de
zu'delijke afdeelingen Kauer en Kroë, welke van de pokziekte bevrijd bleven. In den aanvang van 1871 had de
bevolking, vooral die der kustplaatsen , nog al van koortsen
te lijden, welke echter van geen ernstigen aard waren.
Ook deden zich nog steeds gevallen van pokziekte voor in
de afdeelingen Mokko Mokko en Manna.
Kroë werd omstreeks de helft van 1870 in de stoomgemeenschap tusschen Batavia, Benkoelen en Padang opgenomen , waardoor handel en vertier eenigzins zijn toegenomen.
Omtrent het eiland E n g a n o , d a t , blykens het vorig verslag
bladz. 59 , voortaan eens om de twee maanden door de
pakketbooten zou worden aangedaan , zijn geene andere berigten ontvangen, dan dat in Augustus 1870, door de bemiddeling van een derwaarts afgezonden ambtenaar en
van het hem vergezellend inlandsch hoofd , de tusschen de
verschillende negorijen ontstane en bereids vrij hoog gerezen
geschillen alle werden bijgelegd.
De toestand der wegen in Benkoelen wordt over het
algemeen vrij voldoende genoemd. In Januarij 1870 werd
eene som van f 14 418 toegestaan om , in heerendienst met
tegemoetkoming, het gedeelte bergweg tusschen T a b a ,
Penandjong (Benkoelen) en Pening Djawang (grens Palembang) naar Kepahiang in goeden staat te brengen. Deze
weg kon bij het eind van 1870 bijna als voltooid worden

Inlagen.

Vel 63.
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beschouwd en is voor de communicatie over het Barissangebergto eene groote verbetering.
De rijstoogst was niet bijzonder ruim; door particulieren
aanvoer van Batavia on Padang waren do prijzen evenwel
niet te hoog. Het gewas van 1871 liet zich over het algemeen goed aanzien.
Lampongsche districten. De gezondheidstoestand der bevolking was (ook na 1870) gunstig; epidemien althans deden
zich niet voor.
In weerwil van den gedrukten toestand des handels in
het algemeen en der moeijelijkheden die de bevolking, ten
gevolge van de ongunstige weersgesteldheid en de geheerscht
hebbende veeziekte (alleen in de afdeeling Semangkaeischte
deze ziekte nog vele offers), gedurende 1870, in de bewerking harer rijstvelden ondervond, wordt haar toestand
over het algemeen bevredigend genoemd.
Was in genoemd j a a r de rijstoogst minder gunstig, de
peperoogst was daarentegen bijzonder voordeelig, hetgeen
niet zonder invloed was op de levendigheid van den binnenlandschen handel. De bevolking legt zich meer en meer op
de pepercultuur toe. T e oordeelen naar de latero berigten
(Mei jl.) lieten zich voor 1871 van den landbouw over
*t algemeen goede resultaten verwachten. Ten opzigte van
den padi-oogst maakten echter sommige afdeelingen eene
uitzondering.
Niettegenstaande de daling van den prijs der dammar en
andere boschproducten, was de algemeene toestand van den
handel gedurende 1870 bevredigend; de waarde van den
in- en uitvoer bereikte althans een eenigzins hooger cijfer
dan in 1869.
De rust bleef ongestoord. Van de in het vorig verslag vermelde moeijelijkheden in de afdeeling Semangka of van den
onrustigen geest der bevolking aldaar hebben zich in 1870
geen sporen voorgedaan.
In de maand April jl. vertoonden zich op de Oostkust
dezer residentie eenige kleine rooverspraauwen, die in de
Kelapanbaai en aan de mondingen van een drietal rivieren
verschillende handolsvaartuigen afliepen en beroofden. Daarvan word per telegram kennis gegeven aan den resident
van Palembang, terwijl met de beschikbare middelen (het
corps gewapende politiedienaren was sedert 1 Januarijjl.
volgens de nieuwe formatie compleet geworden) al dadelijk
het noodige word gedaan om de kust te bewaken en zoo
mogelijk de zeeroovers te vatten. Door het te Palembang
aanwezige oorlogsschip werd kort daarop een kruistogt
ondernomen. Omstreeks medio Mei werd aan de Lampongsche kust andermaal een handelsvaartuig aangevallen,
dat echter wist te ontkomen.
De hoofden voldeden over het algemoen vrij goed aan
hunne verpligtingen ; dit kan te eerder gezegd worden , als
men in aanmerking neemt, dat zij onbezoldigd zijn en zelfs
als leden van den proatinraad geene de minste tegomoetkoming ontvangen, terwijl zij toch dikwijls verscheidene
dagen van het j a a r op verre afstanden van hunne kampongs
werkzaam moeten zijn. Zij zijn dan ook verpligt door handol
of landbouw in hun onderhoud te voorzien en zijn niet weivarend te noemen , iets wat van den kleinen man wel gezegd
kan worden.
Palembang. De toestand wordt over het algemeen bevredigend genoemd.
Als een bewijs dat in de Lematang-Oeloe en de Pasoemahlanden hoofden en bevolking naar bestendiging der ru*t
verlangen, wordt aangehaald dat, toen van de zijde der
kwaadwilligen die zich in Benkoelen vertoond hadden,
getracht werd ook in deze streken woelingen te verwekken ,
hunne pogingen daartoe geheel vruchteloos zijn gebleven,
niet alleen bij de bevolking, maar ook bij don vroegeren
hoofdopstandeling PIRAHOEN, die nog steeds, ofschoon in
afnemende m a t e , veel invloed op de bevolking heeft.
De in het begin van 1871 verspreide geruchten dat P i RAHOEtf voornemens zoude zijn een opstand in de Goemaijlanden voor te bereiden , bleken bij onderzoek van grond
ontbloot en zijn ton laatste geheel gelogenstraft door de
formele onderwerping, waartoe hij in April j l . te Lahat
is overgegaan.
In de Ampat-Lawang slaagde men er in de schuldigen
aan het bedrijven van een moord te arresteren, waardoor
do wraakzuchtige gezindheid der bevolking van Loeboe-

Poeding, die voor een oogenblik tot rustverstoring dreigde
aanleiding to geven , tijdig onderdrukt word.
Terwijl rust heerschte in de onderafdeelingen Redjang
en Ampat-Lawang (afdeeling Tebing-Tinggi) blijft echter
nog altijd weinig staat te maken op de goede gezindheid
der bevolking van de Sindang-Moesi-Ooloe. Even als in de
Goemaijlandon en de Kikim (afdeeling Lahat) wordt ook
daar voortdurend streng toezigt vereischt.
Hoewol ook inliet Djambische rust heerschte, laat evenwel de veiligheid aldaar veel te wenschen over, tengevolge
van het zwakke inlandsche bostuur en de gebrekkige politie
in dat rijk, waar alle misdrijven met boete of pande!ingschap worden gestraft.
In do beneden-afdeelingen der residentie hield het verhuizen, zoo in als buiten do afdeelingen, aan, voornamelijk met het dool om zich te onttrekken aan de betaling
van belasting of het praesteren van heerendiensten ; in do
afdeelingen Iliran on Biinjooassin daarentegen waren de
verhuizingen minder talrijk.
Wordt van verscheidene hoofden een loffelijk getuigenis
afgelegd, van anderen wordt beweerd dat zij zich schuldig
maken aan ongeoorloofde praktijken , een gevolg van hunne
geringe inkomsten, bestaande uit landrente-perconten en
een aandeel in de boeten wegens overtredingen.
Aan het hoofd der Arabieren werd wegens langdurige,
trouwe dienst, in Februarij 1870 van regeringswege een
gouden medaille vereerd.
De katoen- en rijstoogst waren niet ongunstig, hetgeen
bijdroeg tot de algemeene tevredenheid. Ook reeds de aangevangen padi-oogst van 1871 liet zich, volgens berigten
van Mei j l . , over 't algemeen gunstig aanzien.
De wegen kunnen, bij de toenemende ontwikkeling, over
het algemeen niet voldoende geacht worden. Door den
resident zijn voorstellen tot verbetering aangekondigd.
Gedurende het geheele j a a r 1870 heerschten in min of
meer hevige mate de pokken. Ook in 1871 was de ziekte
nog niet geheel geweken, maar nam volgens de jongste
berigten toch langzamerhand af. Over 't algemeen was
echter de gezondheidstoestand bevredigend te noemen.
Banka. De algemeene toestand wordt gunstig genoemd.
De rust bleef ongestoord, sedert den oploop in het Muntoksche waarvan reeds in 't vorig verslag, bladz. 9 , gewag
werd gemaakt.
In de laatste maanden (April on Mei jl.) zijn gevallen
van zeeroof voorgekomen, waarvan in 1870 in 't geheel
niet was gehoord. Een vijftal praauwen, waarschijnlijk te
Lingga to huis behoorende, maakten in straat Bankajagt
op handelsvaartuigon die zich evenwel tijdig door de vlugt
wisten te redden. Later schijnen diezelfde praauwen nabij
Tandjong Tadah twee malen een aanslag op andere vaartuigon te hebben gewaagd en van ée'n den djoeragan te
hebben gedood. Onmiddellijk waren met behulp van alle
beschikbare maritime middelen, ook met het opnemingsvaartuig Stavoren, pogingen in 't werk gesteld tot opsporing
der zeeroovers, doch de nasporingon leidden tot geene
ontdekking. Zij schenen echter dit gevolg te hebben gehad ,
dat do aanvallers zich verwijderd hadden. Althans was
sodort van geon aanrandingen meer vernomen.
De ruimere bezoldiging der inlandsche districtshoofden
en de toekenning van landsbezoldiging aan de kamponghoofden sedert 1868, werkt gunstig op hun dionstijvor en
daardoor op de behartiging der volksbelangen , voornamelijk
ton opzigle van den landbouw.
Een der meest aanzienlijke inlandsche ambtenaren, de
hoofddjaksa bij don landraad te Muntok, ontving in den
loop van 1870 ter belooning zijner veeljarige en trouwe
pligtsbetrachting een blijk van 's Gouvernements bijzondere
tevredenheid.
De rijst- en vooral de gambier-cultnur ondergingen eenigo
uitbreiding. Eerstgemelde cultuur leverde echter geen voordeeligen oogst. Ook de vooruitzigten van den in 1871 te
veld staanden oogst waren min gunstig. Voor gebrek aan
voedingsmiddelen bestond echter geen vrees. Bovendien
stonden de tweede gewassen veel belovend.
De gezondheidstoestand wordt, ook in de reeds ontvangen berigten over 1871, gunstig genoemd, terwijl het
handelsvertier stationair bleof.
Billiton.
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Ook in de wateren van Billiton vertoonden.
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ztcli i:i do maanden April on Moi jl eenigo rooversvaartuigen, tot opsporing van welke door den adsistent-resident
buitt ngewono voorzieningen werden genomen. Het mogt
echter niet gelukken, ook niet aan do in straat Banka
kruisende oorlogsvaartuigen, om eenig spoor van do verdaclito vaartuigen te ontdekken. Op Billiton zelf' liet de
veiligheid niets te wenschen over
Do gezondheidstoestand en de landbouw-uitkomsten gedurende 1870 waren minder bovredigond. Ook berigten
van 1871 luiden omtrent een en ander niet gunstig. Bij
schaiirschte aan voedingsmiddelen kan echter de bovolkingeen
middel van bestaan vindon in het inzamelen van boschproductenofhet verrigten van koeliediensten hetzij in de mijnon oi'op
andere wijzo. Met goed gevolg werden de kumpongshooi'den
aangespoord om, wegens de mislukking van don rijstoogst,
de bevolking met raad en daad bij te staan nopens hetgeen tot voorziening in de behoefte kon strekken,
Hei handelsvortier was in 1870 niet veel minder dan
gewoonlijk, terwijl de visscherij was vooruitgegaan; van
tripang alleen werd in genoemd jaar eone waarde van
ruim f 47 00 I naar China uitgevoerd.
Riouw en onderhoorigheden. De inheemsche bevolking van
den Lingga-Riouw archipel, van landbouw af'koerig, houdt
zich bijna uitsluitend met de vischvangst bezig; terwijl
alle takken van handel en nijverheid in handen zijn der
haar moer en meer verdringende Chinezen. Behalve conige
handelaren ter hoofdplaats Tandjong Pinang en te Sengar:ing, wier bedrijf jaarlijks toeneemt, zijn de laatsten
gambier- en peperplaners. Op bijna al de eilanden dezer
residentie treft men dan ook gambier- en peporplantagos
aan. Ofschoon dezo cultures den ondernemers belangrijke
winsten afwerpen, levert de gambierteelt dit nadeel o p ,
dat zij den grond uitmergelt, en door de verbazende hoeveelheid brandhout die jaarlijks wordt verbruikt tot koking
van het product, eene steeds toenemende ontwouding to
weeg brengt dio ten laatste nadeelig op de gesteldheid
van den bodem en op het klimaat moet terugwerken.
De uitbreiding van hot Europeesch en de betere inrigting van het Chiueesch bestuurspersoneel in den LinggaRiouw archipel, sedert 1 Januarij 1870 (zie het vorig
verslag bladz. 46) oefenden een zoer weldadigen invloed uit.
De aanwezigheid der Europesche ambtenaren noopte den
sultan en den onderkoning tot getrouwere naleving van
het contract dan zij tot hiertoe gedaan hadden. Knevelarijen ,
vroeger zoowel door de aanzienlijkste als door de geringore inlandsche hoofden gepleegd en waarvan de Chinezen
hoofdzakelijk de slagtoffers waren, werden met zachtheid
zooveel mogelijk te keer gegaan.
De Chinezen vooral, thans geheel gescheiden van het
inlandsch bestuur, ondervonden do weldaden van 's Gouvernementsbeheer, waardoor bij de andere Oostersche
vreemdelingen en bij de Maloijers de wensch is ontstaan
om ook als onderdanen van het Gouvernement beschouwd
te worden.
Hot hoofd van het rijkje Manda, een dor onder regtstreeksch bestuur van den onderkoning staande landschappen,
werd ter zake van de door hem aangenomen onafhankelijke houding, door den onderkoning ontslagen. Do zaak
gaf aanleiding tot eene door laatstgenoemde minder gewenschte bemoeijenis van de zijde des sultans. Het verblijf
van den onderkoning te Lingga, waar de zaak met den
sultan goregeld werd, heeft ten gevolge gehad, dat hot
tusschen de beide vorsten tot eene verklaring is gekomen,
en wederzijdsche grieven in vredelievenden zin zijn opgelost.
Even als reeds in de laatste jaren in de Siaksche onderhoorigheden beginnen zich ook in het rijk van LinggaRiouw Europeanen voor te doen tot het beproeven van
landbouw-oudernemingon. Reeds heeft zich daartoe, met
toestemming van het Gouvernement, een ondernemer gevestigd in de afdeeling Battam, terwijl door een drietal
andere, waaronder één voor de afdeeling Lingga, ter zelfder
zake aanzoek is gedaan.
In Maart 1871 werd de afdeeling Poeloe Toedjoe, welke
voorloopig nog niet door een Europeesch ambtenaar beheerd
wordt, bezocht door den controleur van Noord-Bintang.
Achtereenvolgens werden met Zr. Ms. stoomschip Borneo
de eilanden Tambilan, Serasan, Brian, Sedanong en Siantan aangedaan. Van het tweede en derde der hier genoemde eilanden had in 1870 een volksverloop plaats gehad

naar Bornoo's Westor-afdeeling. Do nu ingestelde ondeizookingen deswege leerden, dat die lieden wel toruggekeerd
waren, en ook wel opgaven hunne woonplaatsen slechts
tijdelijk to hebben verlaten om elders ter vischvangst te
gaan, maar dat zij inderdaad zich hadden willen onttrekken
aan vexatoire handelingen des ondorkonings.
De indruk dien de algemeene toestand dor afdeeling
Poeloe Toedjoe maakte, was ovorigons vrij gunstig; er
heerschte eenige welvaart en het inlandsch bestuur was
tamelijk goed geregeld. De gezondheidstoestand liet er evenwol door de dikwyls heerschende koortsen to wenschen over.
Van zeoroof had men in de laatste zeven jaren in do genoemde afdeeling geon last gehad.
Dit laatste was wel het geval in sommige andere gedeelten van den Lingga-Riouw-archipel. Voornamelijk in
de afdeelingen Battam en Karimon vertoonden zich nu en dan
Chinesche zeeschuimers van Singapoer. Ter beteugeling
van hunne strooptogten werden van tijd tot tijd gewapende
booten in de betrokken wateren gestationeord, doch mogt
het tot nu toe nog niet gelukken een der schuldigon in
handen te krygen. (1)
De gezondheidstoestand in de verschillende afdeelingen
kon over 't algemeen bevredigend worden genoemd.
De berigten omtrent hot gebied der residentie Riouw op
de Oostkust van Sumatra luiden over 't algemeen gunstig.
In eigenlijk Siak werd do rust gedurende 1870 niet ernstig
gestoord. Alleen hadden aanhoudend oneenigheden plaaU
tusschen den sultan en den ryksbestierder. De verhouding
tusschen hen was echter in den laatsten tijd eenigzins
verbeterd, voornamelijk door bemiddeling van den laksaraana van Boekit.
Assahan, sedert jaren het onrustigste gedeelte der afdeeling Siak en onderhoorigheden, was ook gedurende een
groot deel van 1870 weder het tooneel van vrij ernstige
verwikkelingen, die echter door hot sneuvelen in October
1870 van hot woelzioko Battaksche hoofd P E N E T É uit den
weg schenen te zijn geruimd. Sedert is van geene nieuwe
rustversioringen vernomen.
Bij ontstentenis van een geschikten troonsopvolger bleef
de leiding der zaken in Assahan nog toevertrouwd aan de
in 't verslag van 1869 (bladz. 11), bedoelde commissie van
bestuur. Volgens berigten van Maart jl. zou do nieuw opgetreden resident bij eene door hem te doene rei.s naar
Sumatra's Oostkust o. a. Assahan bezoeken, ten einde
verschillendo zaken en o. a. de quaestie der troonsvervulling
te bospreken.
Met de onafhankelijke hoofden der Tabalandeu was de
verhouding vriendschappelijk; de bevolking van Somaloengan, grenzende aan Assahan, maakte hierop eene uitzondering; tijdens de verwikkelingen in het Assahansche
mengde zij zich daarin op eene aan het Nederlandsch gezag vijandige wijze.
Deli ontwikkelt zich met reuzonschreden, en gaat eene
schoone toekomst te gemoet. Het getal landbouwondernemers nam weder aanzienlyk toe, en als een onmiddellijk
gevolg hiervan ook het aantal Chinezen. Do uitkomsten
der bedoelde ondernemingen zijn aanmoedigend. Omtrent
eene beweerde onregtmatige bejegening der Chinesche
koelies, met name in Deli, worden do van de GouverneurGenoraal gevraagde inlichtingen nog te gemoet gezien. Do
sultan heeft aan zijn voornemen om eene inlandscho school
op te rigten gevolg gegeven. Het goede voorbeeld mot opzigt tot do bevordering der landbouwnijverheid door Deli
gegeven, hoi ft ook in Langkat en Sordang navolging gevonden , waar de vorsten insgelijks landbouwcontracten
met Europeanen hebben aangegaan. Deze ondernemingen
waren echter in den aanvang van 1871 nog niet in werking. De rust en tevredenheid in beide rijkjes lieten niets
te wenschen over.
Do landschappen van Soengi-toean en Soengi-oelar, waarover tusschen de vorsten van Serdang en Deli verschil bestond, werden bij onderlinge minnelijke schikking voorloopig
onder het bestuur des laatsten gebragt
In het landschap Kotta-Pinang ontstonden moeijolijkheden met de aangrenzende onaf hankehjke districten van

(1) Omtrent de, meerdere beschikbaarheid van maritime middelen ter
Oostkust van Sumatra zie men de noot op bladz. 8 Uiervoren.
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Padang-Lawas (1). Dozo dateerden reeds van l h 6 9 , toen
door de bevolking van Padang-Lawas een inval gedaan
werd in Kotta-Pinang, waarbij in de tot dat landschap
bohoorendo kampong Soeroewan eenige menschen vermoord
en de overigen gerooid werden. Vruchteloos was door don
controleur te Labooan-Batoe beproefd, die geroofde menschen terug te krijgen. Van de zgde van den jang dipertoean van Kotta-Pinang ontbrak het in deze aan de vereischte medewerking.
De gezondheidstoestand in de geheelo afdoeling Siak en
onderhoorigheden kon over het algemeen bevredigend worden genoemd. Wel heerschten hier en daar de pokkon,
doch deze waren van een goedaardig karakter, terwijl do
nu en dan voorkomende koortsen in do onderafdeelingen
Laboean-Batoe en Batoebara geeue ernstige gevolgen
schenen te hebben.
Omtrent den maatschappelijken toestand der inland>ehe
bevolking in Siak en onderhoorigheden wordt gezegd, dat
deze zich in sommige streken, zoo als in Assahan en ü e l i ,
op landbouw toelegt. Voornamelijk de rijst- en sago-cultures
leveren baareen ruime bron van inkomsten. De Chinezen houden zich in de bedoelde afdeeling bijna uitsluitend met den
kleinhandel bezig, terwijl in Deli een groot aantal als
planters bij de Kuroj;ssche ondernemers werkzaam zijn.
Van Indragiri en Reteh zijn geen berigten van belang
ontvangen.
Wester-afdeeling van Eorneo. Over het algemeen kon
wolden gezegd dat de contracten met de inlandsche vorsten
goed werkten. Voor zoover die contracten door overlijden
of door abdicatie van den vorst, vernieuwd moesten worden, zoo als in 1869 en 1870 met de vorsten van Sekadouw, Meliouw en Koeboe (over welk laatste landschap
zie ook hoofdstuk af, afd. I , § 1), is daarbij dezelfde algemeene strekking als bij de vroegere in het oog gehouden,
behoudensbetere voorziening in sommige punten die bijdebestaande contracten niet of minder volledig geregeld waren. (2)
Uit een politiek oogpunt bleef de rust ongestoord. In
de binnenlanden laat echter de veiligheid van personen
veel te wenschon over, daar vele gevallen van moord en
koppensnellen zich voordoen. Ook vonden monigwerf misdaden plaats in de Boeginosche nederzettingen aan het
zeestrand.
Tusschen de verschillende kleine vorsten in het Sintangsehe bestaan nog steeds quaestien over grensscheiding,
tot welker eindregeling de uoodige voorstellen waren gedaan.
Van uit de districten onzer Batacg Loepar-Dajaks werd —
vermoedelijk uit weerw raak (zie het vorig verslag bladz. 10)—
in het Serawaksche » gesneld ". De resident had zich, vergezeld van den militairen kommandant en een detachement
militairen, naar Poeloe Madjang begeven, ten einde daar
het mogelijke in 't werk te stellen om dergelijke ongeregeldheden te voorkomen en de hoofdaanleggers in handen te
krijgeu. Volgens den resident bestond er ten gevolge van
deze reis gegronde hoop, dat de sneltogt zoo niet voorkomen, dan ten minste op geen groote schaal zou ondernomen worden.
De geest der Chinezen jegens het bestuur was goed, de
rust werd dan ook niet door hen gestoord met uitzondering
van een paar kleine ongeregeldheden, welke te Pontianak
plaats hadden. Bedoelde ingezetenen hielden zich minder
uitsluitend, zoo als vroeger, mot den mijn-arbeid bezig, maar
begonnen zich meer op don landbouw toe te leggen.
De meeste welvaart heerschte onder de Boeginezen , onder
wio men scheepsreeders, groothandelaars en geldschieters
aantreft. Het meest echter brengen de klappertuinen tot
de welvaart toe. Het ontginnen van gronden voor de klappercultuur gaat steeds voort, waartoe het aanleggen van een
weg tusschen Pontianak en het zuiderstrand het zijne heeft
bijgedragen, terwijl ook langs de Pontianak-rivier geheele
strooken gronds werden ontgonnen. Uit den kleinhandel
wordt de Boeginees meer en meer verdrongen door den
(1) Over de verleende magtiging om een daartoe geschikt ambtenaar
eene reis naar de weinig bekende oostelijke Battaklanden te doen
ondernemen tot het verkrijgen van meerdere kennis nopens land en volk,
zie men hoofdstuk K . afd. I I , § 3.
(2) De bedoelde drie contracten worden aan de Staten-Generaal medegedeeld bij brief van den Minister 'van Koloniën van 18 September
1871. (Gedrukte stukken, zitting 1871—1872, • ).
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leverden ruime winsten op; andere daarentegen werkten
met weinig of geen succes.
De gezondheidstoestand kon over 't algemeen vrij bevrodigend worden genoemd. Op ontvangen berigten nopens
het heorsclion der pokken onder de Katoengan Dujaks
werd een vaccinateur derwaarts gezonden. Do oogst van
het voornaamste gewas, de rijst, liep in de verschillende
afdeelingen zeer uiteen.
Zuider- en Ooéterafdciflihj van Bor/ieo. Het j a a r 1870
ging niet zoo rustig voorbij als in den aanvang voorzien
werd. Do onderwerping toch blijkens 't vorig verslag door
het opstandelingshoofd WANGKANG aangeboden , bleek geheel andore bedoelingen te hebben dan men mogt verwachten.
WANGKANG kwam in Mei 187n uit de Boven Doesson to
Bandjermasin. Voor den resident verschene.i , vroeg hij vergiffenis voor zijn gedurende de vroegere oulusien gehouden
gedrag. Nadat hem een verhoor afgenomen en daarvan
proces-verbaal opgemaakt was , werd hem to kennen gegeven, dat zijn verzoek zou worden ondersteund en dat hij,
in afwachting eeuor beschikking , te Marabahan, eene groote
op betrekkelijk geringen alstand van Bandjermasin gelegen
kampong , verblijf kon houden Hij keerde dan ook naar die
plaats terug ; het duurde echter niet lang of er kwamen
geruchten in omloop, dat zijne onderwerping slechts geveinsd geweest was en zijn verblijf te Marabahan door
hem werd dienstbaar gemaakt aan zijn voornemen om zich
onder de bevolking van die plaats en omstreken een sterkeu aanhang te verwerven , ten einde daarmede en met de
hem verder door den hoofdopstandeling SOERAPATTI en
diens medestanders te verschaffen strijdkrachten , zoodra hij
daartoe de kans schoon zou achten , een verraderlijken aanval op do hoofdplaats Bandjermasin en op de versterking
te Marabahan te wagen. Toen die geruchten zich al meer
en meer bevestigden door berigten van meer dan é é n e g e loofwaardige zijde bij het bestuur ingekomen , werd W A N G KANG door den resident naar de hoofdplaats opgeroepen ,
ten einde zich op de hem ten laste geh gde bezwaren te
verantwoorden en hem vooreerst, ouder meer rogtstreeksch
toezigt van het bestuur , aldaar te doen verblijf houden.
WANGKANG kwam ingevolge dio oproeping op 9 September
te Bandjermasin aan , doch voerde een vrij aanzienlijk aantal gewapende volgelingen mot zich , in stede van slechts
door drie of vier der zijnen vergezeld te zijn, zoo als hem
bevolen w a s ; en toen hem het doel zijner oproeping bekend
w e r d , verzette hij zich tegen zijne aanhouding en nam, op
zijn gewapend gevolg steunende, eene zoo weerspannige
houding a a n , dat de ten-uitvoor-legging van den to zijnen
aauzien voorgenomen maatregel niet mogelijk was zonder
tot geweld over te gaan , hetgeen — om der gevolgen
wille — niet wenschelijk werd geacht.
Na voor deze weerspannige houding aan den resident
schriftelijk vergiffenis gevraagd en verkregen te hebben ,
keeido WANGKANG met vergunning naar Marabahan terug.
Bij een besluit van 11 November 1870 werd op de
voorstellen van den resident betreffende de aan WANGKANG
te verleenen amnestie door den Gouverneur-Generaal beschikt. Hem werd gona<!e geschonken onder de uitdrukkelijke voorwaarde nogtans, dat hij — vooraf naar de
hoofdplaats afgekomen — aldaar in tegenwoordigheid
van de civile en militaire autoriteiten op demoedige wijze
vergiffenis zou hebben te vragen.
De bij hetzelfde besluit benoemde nieuwo resident nam
den 22sten dier maand het bestuur over. Intusschen was
men te Bandjermasin herhaaldelijk verontrust geworden
door berigten , dat WANGKANG voornemens was naar de
hoofdplaats af te komen, vergezeld van de beide zonen
van SOERAPATTI, die hem met een groot aantal volgelingen zouden ter zijde staan. Ten einde zich van den toestand te overtuigen begaf de resident zich 's anderen daags
naar Marabahan.
Ofschoon het bleek dat do invloed van WANGKANG op
bedenkelijke wijze was toegenomen, meende do resident,
met het oog op de verleende amnestie en daar de geamnestieerde sedert niet openlyk in verzet was gekomen,
aan de reeds voorbereide maatregolen van repressie voorloopig geene uitvoering te moeten geven, maar eerst te
moeten afwachten of de verleende genade hot bewuste
hoofd tot betere gevoelens zou brengen. Alvorens aan de
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betrekkelijke beschikking officieel uitvoering te doen geven (hetgeen do resident wenschelyker oordeelde eerst te
doen plaats hebben na zijn vertrek van Murabahan) liet
die hoofdambten nar zondou verwijl langs particulieren weg

In den laatsten tijd deden zich echter ter hoofdplaats
menigvuldige gevallen voor van de bekende, maar vroeger
op Celebos nooit geheerscht hebbende berri-berri. Op S a leijer vertoonden zich de gewone koortsen.
aan WANGKANG mededeelen, dat hem genade was verOnder het vee heerschte hier en daar het miltvuur,
leend en hy voor de toekomst gerust kon zijn.
waardoor een groot aantal karbouwen aangetast werd.
Toch verscheen WANGKANG den bosten November aan het
De inlandsche hoofden geven, hunne meerendeels geringe
hoofd eener aanzienlijke magt en vergezeld van verklaardo
ontwikkeling in aanmerking genomen, over hot algemeen
vijanden van ons gezag, ter hoofdplaats Bandjermasin,
reden tot tevredenheid.
met de even onbeschaamde als logenachtige bewering, dat
De uitreiking aan eenige regenten van geschenken, ten
hij wenschte te weten of hij al dan niet genade had.
blijke van 's Gouvernements tevredenheid over hun gehouToen de sommatie van den resident om met niet meer
den gedrag tijdens den opstand van den in vorige versladan 2 a 8 volgelingen voor hem te verschijnen met een gen meermalen genoemden kraeng BONTOBONTO, heeft ook
uittartend antwoord begroet werd, achtte de resident, in
den dienstijver dor overigen geprikkeld.
overleg met den gewestelijken militairen kommandant, die
Onder de ingezetenen der gouvernementslanden liet zich
zich met de noodige militaire magt ter plaatse van W A N G welvaart bespeuren, e n , ofschoon de zedelijke vorming
KANG'S aankomst bevond, den tijd gekomen om offensief
van het volk nog veel te wenschen overlaat, schijnt zich
tegen dat opstandelingshoofd te werk te gaan.
door de toenemende zucht naar weelde en de daaruit
voortvloeiende opvoering van behoeften de neiging tot den
Over den loop der krijgsverrigtingen, die omstreeks J a arbeid meer en meer te ontwikkelen.
nuarij 1871 eindigden met het sneuvelen van WANGKANG
en het van lieverlede gevangen nemen van het grootsto
Gevallen van zeeroof deden zich voor in de wateren van
deel zijner volgelingen, wordt gehandeld in hoofstuk ! • ,
Boeton en langs de Oostkust van Borneo, in de passage
§ 4 . en E , § 5. Bij een besluit van 27 December 1870
naar Berouw.
was inmiddels de verleende amnestie door den GouverDe politieke verhouding tnsschen het Gouvernement en
neur-Generaal ingetrokken. Sedert is don gezagvoerenden
de leenvorstendommen was gunstig; ook die der vorsten
ambtenaren gelast geeno pogingen meer aan te wenden
onderling.
om do zich in de Boven-Doesson bevindende opstandelingsI n Boni, welks vorst volgens van den hadat bekomen
hoofden, die bij Indisch Staatsblad 1862, n". 119, van
kennisgeving in Maart j l . kwam te overlijden, en opgeamnestie uitgesloten zijn, of daarvan geen gebruik hebben
volgd werd door zijne oudste dochter, begint de rijstbouw
gemaakt, tot onderwerping over te halen, maar integenzich weder te ontwikkelen, maar gaat de koffijcultuur
deel , wanneer zij het wagen af te komen, alle middelen
voortdurend achteruit.
aan te wenden om hen in handen te krijgen.
De vorst van Lamoeroe bestuurt zijn lijk slecht; geheel
het tegendeel der vorstin van Tanette.
De krachtige optreding tegen WANGKANG en de daardoor
verkregen uilkomsten worden gezegd een indruk te hebben
In Pare-Pare was de toestand naar wensch.
Hier
te weeg gebragt die niet spoedig zal worden uitgewisent
hield zich in het begin van 1870 de opstandeling BONTO
en die monigen kwaadwillige van pogingen tot omverwerBONTO o p , die later van daar naar Wadjo vertrok.
ping van het gezag zal terughouden. Sedert was het dan
In de bondgenootschappelijke landen kwamen de vorsten
ook rustig en werd ook niets van rivierroof vernomen.
over het algemeen hunne verpligtingen jegens het Gouvernement in den geest der bestaande contracten vrij wel na.
Uit een brief van SOERAPATTI aan den gezaghebber te
Marabahan , zoowol als uit andere bij het bestuur ingekomen
Tegen den vorst van Goa werd in den aanvang van
berigten, moet worden afgeleid, dat de raddraaijers in de
1871 door eenige onbeduidende personen in de afdeeling
Boven-Doessonstrekon zich niet langer bestand achten om
Macassar eene zamenspanning gesmeed, die echter intijds
hun verzet tegen 'sGouvernements gezag te blijven volhouden.
verijdeld werd en geene rustverstoring ten gevolge had.
In Soppeng werd de verstandhouding tusschen den vorst,
In de bovenhanden der Zuiderafdeeling bleven de Sinde rijksgrooten en de bevolking veel beter na de verwijtangsche opstandelingen TAGAB KOENDI en IDOEL met kleine
dering van een heerschzuchtigen gunsteling.
benden rondzwerven; de nu en dan door hen ondernomen
strooptogten hebben echter geene rustverstoring van eenig
De nieuwe vorst van Balangnipa (zie 't vorig verslag
belang ten gevolge gehad. Volgens de laatste berigten waren
bladz. 11) kwam in Augustus 1870 te Macassar, alwaar
zij naar Sambas geweken, waar zij door het inzamelen van
met hem een nieuw contract gesloten werd, waarbij hij en
boschproducten in hun onderhoud voorzagen.
do hadat zich onder andere verbonden geene suprematie
meer te zullen voeren over de zes andere rijkjes van
De zucht om zich ter bedevaart naar Mekka te begeven ,
Mandhar, die tot nog toe den vorst van Balangnipa als
is in deze residentie zeer sterk, en jaarlijks vertrekken
hoofdvorst erkend hadden, zouder dat dit rijk ooit zijne
honderden pelgrims. Van daar het groot aantal hadji's, intusschenkomst in aangelegenheden der andere staatjes verzonderhoid in de afdecling Amoenthaij.
leend had. (1) De nieuwe vorst in tusschen heeft tot nog toe
N a a r m a t e de rust zich bestendigt, neemt de handel toe;
slechts gezag in naam; feitelijk berust het bij den maradia
vooral in den invoer was in de laatste maanden veel levendigK A P É , zoon van den in 1850 overleden vorst van Balangheid te bespeuren; men begint zich ook meer en meer op nijvernipa, tegen wien en wiens partij de tegenwoordige beheid toe te leggen, terwijl van den landbouw, vooral wat
betreft het aanleggenen beplanten van rijstvelden, op aan- stuurders niet opgewassen zijn. Door de zending van een
gouvernements-ambtenaar zou evenwel getracht worden de
sporing van het bestuur van lieverlede meer werk wordt
verwikkelingen tot een goed einde te brengen.
gemaakt. Door de gedeeltelijke mislukking van den rijstoogst waren de prijzen van de rijst en der andere voedingsDe vorst van Bima moest aan zijne verpligtingen h e r middelen eenigzins gerezen. Het padigewas van 1871 stond
innerd worden ten aanzien • van het onderhoud van het fort
vrij gunstig.
in zijn rijk. In Dompo overleed de sultan en werd opgevolgd door zijnen zoon.
Van de niet bondgenootschappelijke landen valt van
Celebes en onderhoorigheden. Over het algemeen was de
Wadjo te vermelden, dat zich daar de meergenoemde
stand van zaken in dit gewest zeer gunstig; verzet of
BONTO BONTO ophoudt. Zijn verblijf aldaar brengt nogtans
politioke stoornis had niet plaats.
de rust in de gouvernementslanden niet in gevaar. Het
De bevolking zoowel in degouvernements-alsindevorstenaan den vorst van Wadjo toegeschreven voornemen om
landen mogt zich in een goeden oogst van rijst, djagongen
genoemden persoon te noodzaken te Macassar zijne onkoffij verheugen, eene omstandigheid die voorzeker niet
derwerping te komen aanbieden, was nog niet in vervulweinig tot de algemeeno tevredenheid bijdroeg.
ling gekomen. Bij groote uitzondering heerschte in Wadjo
Voor 1871 'ijn de vooruitzigten der koffijcultuur minder
ditmaal eene ongestoorde rust.
«ninsti", terwijl van den nieuwen djagong-aanplant (de
eerste was mislukt) nog weinig te zeggen viel. De stand
van het rystgowas was zeer verschillend.
Menado. De algemeene toestand was voortdurend b e vredigend.
Met uitzondering van de pokziekte, die echter geen
kwaadaardig karakter had en ook in 1871, tot zoover
bekend, aanhield, liet de gezondheidstoestand der bevol(I) Sedert aan de Staten-Generaal medegedeeld, (zie noot 2 op de
kine weinig te wenschen over.
vorige bladzijde).
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Ook in 1870 raogt de bevolking zich woer in een ruimen
rijst oogst verheugen, en was er steeds over vlood van levensmiddelen. Bovendien werden groote voordeelen afgeworpen door de notencultuur en zijn de landery on, waar
dit product geteeld wordt, in waarde gestegen. De koffijoogst daarentegen was ongunstig.
Voor 1871 waren de vooruitzigten van de eigen cultures
der bevolking zeer bevredigend, doch do koffijoogst dreigde
andermaal gering te zullen zyn.
De gezondheidstoestand was zoowel in 1870 als later
naar wensch.
In Maart 1870 overleed de door zijne beschaving en
Europescho ontwikkeling bekende «majoor" (eerste districtshoofd) van Tonsea, die door zijn zoon vervangen werd.
In de min gunstige toestanden der rijkjes langs de
noordkust van Celebes en der Sangir- en Talaut-eilanden
was geene verbetering merkbaar.
Op het eiland Roeang (Sangir-eilanden) hadden in A u gustus 1870 en Maart 1871 vulkanische uitbarstingen plaats,
die groote verwoestingen op dat eiland zelf en laatstelijk
ook op het nabijgelegene Tagoelandang hadden aangerigt.
By de laatste ramp, die tevens met eene zeebeving gepaard
was gegaan, moeten niet minder dan 400 personen het leven
hebben verloren. Door een met Zr. Ms. stoomschip Timor
derwaarts afgezonden controleur werd plaatselyk den toestand opgenomen en werden voor zooveel noodig levensmiddelen verstrekt.
Behalve het intrekken van het garnizoen te Gorontalo
en het overlijden van den radja van Bone, hadden in de
Gorontalosche landschappen gedurende 1870 geene bijzondere gebeurtenissen plaats. Maar in Januarij 1871 werd de
rust verstoord door ernstige oneenigheden tusschen twee
voorname geslachten in het rijk van Limbotto, welke het
vermoorden van een paar inlandscho hoofden en het in
brand steken van de woning van een hunner ten gevolge
hadden. Hoezeer in deze zaak volgens de met Limbotto
gesloten contracten de inlandsche politie optreden moest ,
was de radja van Gorontalo niet bij magte de misdadigers,
die zich inmiddels eenigen aanhang verworven hadden, te
bedwingen. Daar zij ook, naar het gerucht wilde, naar
de hoofdplaats Gorontalo zouden opkomen en deze in
brand steken , trok de resident met 75 mobiel verklaarde
manschappen der Menadosche schutterij en een detachement
van Zr. Ms. stoomschip Timor naar Gorontalo, en slaagdo
er in de schuldigen te doen overreden zich vrijwillig te
onderwerpen. Sedert waren geene verdere ongeregeldheden
voorgevallen.
Amboina. De in 1870 in werking gekomen milde bepalingen omtrent de heerendiensten en het passen-stelsel (zie
het vorig verslag bladz. 51 en 39) werkten niet terstond
zoo gunstig op de ontwikkeling der volkswelvaart als had
mogen verwacht worden.
De rust bleef ongestoord, behalve op de zuidkust van het
eiland Boeroe, alwaar in Januarij en Februari) 1871 ongeregeldheden plaats hadden, door zwervend volk uit de
onderhoorigheden van den sultan van T e r n a t e , bestaande
in het afloopen van een handelsvaartuig benevens roof en
plundering van strandbewoners. Met behulp dor marine
mogt het gelukken de misdadigers in handen te krijgen en
eenigo der door hen geroofde menschen te bevrijden.
De gezondheidstoestand was, ook in de eerste vijf maanden
van 1871, in 't algemeen gunstig.
De sagocultuur, welks product op de Ambonsche eilanden onder de voedingsmiddelen eene eerste plaats inneemt,
wordt door de bevolking met zorg gedreven. Daarentegen
is de kruidnagolcultuur sedert de opheffing van het monopolie zeer verwaarloosd geworden. Ook de cacaocultuur
verkeert in kwijnenden staat.
In de ontwikkeling der ambachtsnijverheid ter hoofdplaats
werd eenige vooruitgang opgemerkt door de mededinging
die er bestond bij uitbesteding van werken en leveringen ten
behoeve van 's lands dienst.
Op de Banda-eilanden zijn, op een paar n a , alle perkeniers toegetreden tot de voorwaardelijke opheffing en
afschaffing van het specery-monopolie, hoewel, door het
niet bij tijds in orde zyn der stukken, slechts weinige der
daartoe strekkende overeenkomsten konden gesloten worden.
De oogst was over het algemeen niet gunstig, schoon door
de hooge prijzen der specerijen de perkeniers, die vrye
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

beschikking over hun product hadden . goode zaken maakten.
De hoop op eene betere productie in 1871 was aanniorkelyk verminderd sedert de gure weersgesteldheid in April j l .
aan do rijpende vruchten veel schade had toegebragt.
Op de oostkust van Ceram en de Aroë-eilandon hoerschte
rust en werd de handel gezegd aanmerkelijk toe to nemen.
Ook op do Zuidwester-eilaoden was de toestand bevredigend.
Ternate. Onder de inlamlsche bevolking der rijken van
T e r n a t e , Tidore en Batjan heerschte overal tevredenheid,
terwijl de vorsten het Gouvernement welgezind en onderdanig zijn. Een zonder behoorlijke papieren van elders
aangekomen Arabier, die op Batjan eene beweging op Mohammedaansch godsdienstig gebied trachtte uit te lokken
en reeds eenigen invloed op den vorst begon te krijgen,
werd in den aanvang van 1871 op last van het bestuur
naar do hoofdplaats Ternate overgebragt, en vervolgens
naar Macassar opgezonden, om van daar zijne reis naar
buiten Nederlandsch Indie voort te zetten.
De voorraad rijst van den inlandschen landbouw afkomstig, werd in 1870 door invoer voldoende aangevuld:
de prijzen bleven op gelijke hoogte als vroeger. De voordeelige weersgesteldheid in de eerste maanden van 1871
beloofde voor dit j a a r een ruimen voorraad van voedingsmiddelen.
De gezondheidstoestand was zoowel in 1870 als later
zeer bevredigend. Van zeeroof werd nu en dan van Batjan
het een en ander vernomen. Behalve dit eiland zijn onderscheidene geïsoleerde punten het doel der zwerftogten van
Galelarezen en Tabellorezen, onder anderen Loeok op de
kust van Celebes en Legitoebi op het eiland Taliaboo.
Gemeenlijk worden van daar uit de rooftogten naar andere
deelen van don Bangaai-archipel ondernomen. Met den
sultan van Ternate werd dan ook overeengekomen dat hij
die kampongs zou doen bewaken. Ook bij den sultan van
Tidore werd aangedrongen op de uitzending van gewapende vaartuigen, hetgeen plaats had. Over kruistogten
der marine zio men hoofdstuk E , § 5.
I n het sluiten van een nieuw tractaat (1) met laatstgenoemden sultan mogt men niet slagen, daar de vorst
bezwaren had tegen de voorgestelde bepalingen nopens de
slavernij.
I n Junij 1870 werd door den residont, vergezeld onder
anderen van den broeder des sultans van Tidore, Nieuw
Guinea bezocht en wel meer bepaald die plaatsen aan de
Groote Geelvinksbaai, waar zendelingen zijn gevestigd,
als : Doreh (het noordwestelijkste punt der baai), het daar
tegenover liggend eiland Mansinan met een goed onderhouden kerkje (tijdelijk van een zendeling ontbloot wegens
verleend verlof naar Europa), Anday (vier uren van Doreh
op den vasten wal gelegen), het eiland Meoswar en eindelijk het dieper in de baai gelegen eiland Khon (bij ontstentenis van personeel sedert eenigen tijd als zendingspost
verlaten). De zendelingen, destijds vier in getal, arbeidden
veilig, maar met niet veel vrucht (vergelijk hoofdstuk K ,
afdeeling I I I , § 1). De stammen die de zendelingen eenigermate aan zich hadden weten te verbinden, hadden nu en
dan overlast van de onder hunne naburen, inzonderheid
onder de Wandammers en Wandessiers, heerschende neiging
tot menschenroof, welke het Tidoreesch bestuur niet bij
magte was tegen te gaan.
Een bezoek op het nabij gelegen eiland Salawatti werd
door den resident benuttigd ter afdoening met de hoofden
van eenige dienstaangelegenheden, terwijl hij op zijn terugkeer ook Batjan aandeed.
V a n de reizen op last van het Gouvernement met een
wetenschappelijk doel op Niou w Guinea ondernomen en in
Junij 1870 volbragt, wordt melding gemaakt in hoofdstuk
K , afdeeling I I , § 3.
Zeer onlangs (Junij jl.) zijn de noodige regelingen getroffen tot het doen plaats hebben eener zending naar Nieuw
Guinea, die meer bepaaldelijk moet ten doel hebben b e kendheid te verkrygen van den toestand en de hulpbronnen,
van dit uitgestrekte eiland en onderzoek te doen naar — en
(l) Zie ook het aangeteekende in hoofdstuk J , afd. II nopens eene
door het Gouvernement gewenschte afschaffing van een contractueel
beding betreffende de verpligte diensten en leveringen oer sultan«onderdanen.
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zoo noodig te bevestigen — de feitelijke betrekkingen die
tusschen de hoofden aldaar en den sultan van Tidore bestaan. Zoodanige zending is opgedragen aan een hoofdambtenaar op non-activiteit, laatstelijk resident van Amboina,
die zich daarbij zal doen vergezellen door een of meer
Tidoresche hofgrooten. Echter zal de missie zich niet bepalen tot dat deel van Nieuw Guinea dat tot het gebied
van Tidore behoort, maar zich moeten uitstrekken over het
geheele eiland en — voor zoover zulks bij het onderzoek
noodig zal blijken — tot die eilanden , welke geacht kunnen
worden tot Nieuw Guinea te behooren, onder andere
Salawatti, Batanta enz. Volgens hot vastgestelde plan zal
op plaatsen, die om hare natuurlijke gesteldheid, talrijke
bevolking of om andere redenen meer belangrijk toeschijnen,
indien het veilig is te doen, het binnenland worden ingeg a a n , om de terreinsgosteldheid, zoomedo de volkstoestanden op te nemen. In het belang der botanio zal de
gewezen hortulanus van 's lands plantentuin den togt mede
maken. Tot het doen der reis is het gouvernomentsstoomschip Dassoon gesteld ter beschikking van den gouvernements-commissaris.
Aan hetgeen door de Indische Regering gemeld is nopens
hare tegenwoordige bekendheid met du gesteldheid van land
en volk van Nieuw Guinea, valt het volgende to ontleenen.
Van den Nieuw Guineaschen bodem zijn uitsluitend de
kusten — en dan r.og slechts oppervlakkig — bekend. De
westelijke helft van het eiland (het gedeelte dat met de
daar omheen gelegen kleinere eilanden eeno onderhoorigheid
uitmaakt van het rijk van Tidore) is zeer bergachtig en
heeft bijna overal hooge en steile kusten. Alleen in het
zuidwesten is een uitgebreid moerasland, waar de bergen
van het binnenland ver in het verschiet worden gezien.
Ook aan de monding van den Karoefa-stroom en langs een
klein gedeelte van het noorderstrand (van 138° tot 139° 0.1.)
zijn lage moerassige terreinen.
Waar het terrein zich meer verheft, is de bodem veelal
met zware bosschen bedekt, die — voor zoover dit van de
kust zigtbaar is — zelfs op de hoogste kruinen der bergtoppen worden aangetroffen.
Vele nuttige houtsoorten
komen daarin voor, a l s : onder vele palmsoórten de sagoboom, vijgsoorten, kanari- en ijzerhoutboomen, en vooral
de massooi-boom, wiens b a s t , nevens wilde inuscaatnoten
en tabak, de belangrijkste handelsartikelen op NieuwGuinea uitmaken.
Het land is bewoond door eene vrij talrijke, onbeschaafde
en meerendeels nomadische bevolking: negrito's of Papoea's.
E r bestaat nog al eenig verschil tusschen de bewoners van
het binnenland en die der kusten. De eersten zijn het
meest onbeschaafd en bestaan uit stammen van woesten ,
strijdbaren aard , die een volstrekt nomadisch leven leiden
en schier voortdurend onderling oorlog voeren.
De kustbewoners, ofschoon verdacht van aan zeeroof
niet onschuldig te zijn , vertoonen zich over het algemeen
meer vreedzaam en meer tot blijvende vestiging geneigd.
Iu den regel hebben de bewoners van Papoea geen
eigen hoofden. Verschil van stand schijnt bij hen niet
bekend te zijn. E r zijn evenmin algemeeno opperhoofden
als aanvoerders der afzonderlijke stammen, zelfs niet in
den oorlog. Alleen hebben de oudsten der verschillende,
soms vrij talrijke familien eene soort van patriarchaal gezag.
De door den sultan van Tidore aangestelde radja's enz.
worden niet als hoofden der bevolking beschouwd. Het
zijn slechts Tidoresche agenten voor de inning der schatting, en zoo het schijnt vertoonen zij zich eerst in hunne
functie als een oorlogsschip op de kust verschijnt.
De plaatselijke kennis van Nieuw Guinea verkregen door
de reizen van een wetenschappelijk ambtenaar (zie hooger)
bepaalt zich voornamelijk tot de eilanden in de Geelvinksb a a i , en wat de vaste kust aangaat, tot de landschappen
A r f a k , dat de uoorder- en Hattam dat de zuider- en
zuidwester-helling van het Arfaksgebergte beslaat.
In
eerstgenoemd landschap was voornamelijk het district Anday het terrein waar bedoelde ambtenaar zich bewoog.
De Arfakkers in 't algemeen en de bewoners van Anday
in 't bijzonder leggen zich uitsluitend toe op landbouw en
j a g t ; eerstgenoemd bedrijf staat echter op zeer oorspronkelijken trap. De gewassen welke men aankweekt zijn maïs,
katjang, gierst, boontjes, watermeloen, patatas, suikerriet , pisang an tabak. Al het huisselijk w e r k , zoomede
«en ruim aandeel in den veldarbeid, komt ten laste van de
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vrouw. Van zeevaart weten de Arfakkers niets; zü D e "
zitten ook geen vaartuigen.
Op nog lager standpunt van maatschappelijke en verstandelijke ontwikkeling staan de Hattammers. Daar zij
nimmer in aanraking komen met handelaars en alzoo zeer
weinig behoeften hebben leeren kennen , is hun toestand
armoedig te noemen. Patatas en pisang strekken tot
hoofdvoedsel en zijn met de tabaksplant de eenige gewassen ,
welke aangekweekt worden. Laatstgenoemde plant groeit hier
weelderig en levert een vrij goed product op, dat het voornaamsto artikel uitmaakt van ruilhandel met de omwonors.
Timor en onderhoorigheden. De algemeene toestand der
bevolking was goed, de prijs der voedingsmiddelen door
ruimen aanvoer laag. W a a r zulks niet het geval is, zoekt
de bevolking eene uitkomst door verhuizing.
Opmerking verdient, dat de kolonisten zich sterk aan
het Nederlandsch gezag hechten. In 't algemeen trouwen»
wordt 's Gouvernements gezag door de bevolking meer en
meer gewaardeerd, terwijl ook de radja's er ligter toe
overgaan de tusschenkomst des bestaurs in te roepen ter
beslechting hunner onderlinge geschillen.
Onder anderen werd op aanzoek der betrokken partijen
door den resident eene commissie benoemd , bestaande uit
den secretaris der residentie en een tweetal andere ambtenaren , aan welke opgedragen werd pogingen aan te wenden
om de met elkander in oorlog zijnde zelfstandige vorsten
in het gebergte van Timor onderling te bevredigen. Hare
bemoeijingen werden met bevredigenden uitslag bekroond.
Hetzelfde was het geval met eene dergelijke commissie
later naar Rotti afgevaardigd.
Voor het overige blijven de radja's zich nog maar al te
veel schuldig maken aan knevelarij. Op laatstgenoemd
eiland werden een tweetal radja's wegens wangedrag uit
hun bestuur ontzet.
Bij meer dan i{éne gelegenheid werd in de streken aan
de Solorstraat in den loop van 1870 door oorlogsschepen de
vlag vertoond, hetgeen op de betrokken radja's een gunstigen indruk maakte. Door verscheidene hunner werd
een bezoek aan boord der schepen gebragt. Op een dier
togten werden door den resident de eilanden Savoe, Soemba
en Flores bezocht. Op Savoe werd de bevolking nog zeer
verslagen gevonden onder den indruk der buitengemeen
groote sterfte, door de toen nagenoeg geweken pokkenepidemie veroorzaakt. Als een bewijs van de toeneming
van onzen invloed op en het doordringen onzer begrippen
tot hoofden en bevolking op Savoe, wordt gewezen op het
feit, d a t , terwijl vroeger het afmaken van zoogenaamde
swangi's (toovcnaars of booze geesten) als een verdienstelijk
werk beschouwd werd, onlange door di-n radja van Seba
5 personen aan het Europeesch bestuur werden uitgeleverd,
omdat zij zulk een swangi gedood hadden.
Het kleine rijkje van Menia op Savoe vroeg om bij het
grootere Leba ingelijfd te worden, hetgeen plaats vond. De
resident noemt dit een stap op den goeden weg, daar het
onderhoud van die radja's evenveel kost of' zij een groot
of klein gebied hebben, en dus de bevolking meer gebaat
wordt naar mate er minder zijn.
De radja's van Soemba deden aanzoek om meer E u r o pesche ambtenaren in hun gebied te mogen hebben. (1)
De kolonisatie van Savoenezen op Soemba breidde zich
steeds uit, zoodat het zielental dier nederzettingen reeds
tot 2000 geklommen w a s ; onder hen werden een tweetal
hoofden aangesteld.
Op de Solor-eilanden blijft het met het zelfbestuur nog
treurig gesteld.
Evenzoo op Flores, waar de (christen-) radja van L a r a n toeka alleen door het tijdelijk aanwezen van den resident
weerhouden werd eene allerbarbaarschte doodstraf toe te
passen op twee personen, beschuldigd van verboden minnehandel.
Op de Zuidkust van Flores gaat het evenmin naar wensch.
Daar bleven de onderlinge veeten tusschen de kolonisten steeds voortduren, hetgeen vaak aanleiding gaf tot
rooftogten van de zijde der woeste bergbewoners , die soms
door eene der twistende partyen als huurlingen ten strijde
gebezigd werden tegen hunne eigene landgenooten. Ten
(1) Zie over de toevoeging van een ambtenaar aan a«n dar «ontrolanr*
op Soemba, hoofdstuk J , afd. 1 , ( 1 .
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einde bedoelde kolonisten onder toezigt en bedwang te houd e n , zou een radja over hen worden aangesteld.
In verband met de intrekking der militaire bezettingen
in de residentie Timor (zie het vorig verslag bladz. 14),
waardoor ook de militaire post te Larantoeka (Flores)
kwam te vervallen, was door de Begering bepaald, dat
laatstgemelde plaats, zijnde een dor en onvruchtbaar oord,
ook niet langer zou dienen als standplaats van het civiel
gezag. De gezaghebber der Solor-eilanden zal dien ten
gevolge voortaan verblijf houden op het eiland Andonara
en zulks voornamelijk wegens het aanwezen op dat eiland
van verschillende voor ontwikkeling vatbare elementen.
De pokken-epidemie eischte gedurende een groot gedeelte
van 18Ï0 over de geheele residentie vele offers, doch was
by het einde des jaars zoo goed als geweken. In de eerste
maanden van 1871 liet de gezondheidstoestand weinig meer
te wenschen over.
De keizer en de fettors van Sonnebait verschenen in
November 1870 ter hoofdplaats om in hunne waardigheid
bevestigd te worden. Tijdens hun aanwezen aldaar werd
door een tweetal Europeanen, in tegenwoordigheid van
den resident, eene overeenkomst niet hen aangegaan betreffende de ontginning van goudmijnen in genoemd landschap
Bali en Lombok. De hier te vermelden bijzonderheden
betreffen alleen de op Bali onder gouvernements-bestuur
staande afdeelingen Boeleleng en Djembrana.
De rust werd in geen dier afdeelingen gestoord, terwyl
hoofden en bevolking steeds bewijzen gaven van tevredenheid met de bestaande orde van zaken.
Tot de mildere bepalingen omtrent de gijzeling wegens
wanbetaling in 1867 in Boeleleng aangenomen (zie het verslag van 1869 bladz. 16), trad in April jl. ook Djembrana toe.
In het district Bandjar (Boeleleng) ging de bevolking
voort met den opbouw en de herstelling der bij den opstand
van 1868 verwoeste of beschadigde woningen.
De staatkundige verhouding der beide landschappen tot
de overige rijken van Bali bleef vriendschappelijk.
De gezondheidstoestand te Boeleleng liet te wenschen
o v e r , doch die te Djembrana was bevredigend.
Eone nieuwe waterleiding door de bevolking in Djemb r a n a gemaakt, had tot de uitbreiding van den landbouw
in die afdeeling veel bijgedragen. De prijzen der levensbehoeften waren billijk.
Het handelsverkeer had weinig of niet geleden door
den gedrukten toestand des handels op Java.

I*.
§ 1.

Landmagt.
Kommandement.

Het bevel over het leger en het beheer over het departement van oorlog bleven door den luitenant-generaal
W . E. KnoESEN gevoerd.
In de maanden Junij, Julij, November en December
1870 hield de legerkommandant eene inspectie over de garnizoenen, militaire inrigtingen en werken in de 1ste en 2de
militaire afdeeling op Java.
Naar zijn bevinden heerschte zoowel onder de E u r o pesche als onder de inlandsche militairen een goede geest
en in het algemeen tevredenheid over hunne verzorging
en behandeling. Ook de verhouding tusschen de Europesche en inlandsche landaarden was goed en kameraadschappelijk. Tusschen de inlandsche militairen en de inheemsche bevolking werd geen bijzondere gemeenzaamheid
maar integendeel eene vrij scherpe afscheiding aangetroffen.
Als maatregel van decentralisatie verdient vermelding
de bij Indisch besluit van 16 Mei j l . , n°. 4 1 , op den
kommandant van het leger en chef van het departement
van oorlog verleende magtiging, om de hem bij Indisch
Staatsblad 1855, n°. 15, toegekende bevoegdheid tot het
verleenen en weigeren van kortingen voor schalden, over
te dragen op de verschillende gewestelijke militaire komjnandanten.
§ 2.

Zamensteüing,

aanvulling, ziekte- en

sterftecijfers.

Zamenstelling. Blijkens het vorig verslag bestond onder
«ltimo December 1869 een incompleet van 39 officieren en

'
I
i
j

een overcompleet van 382 onderofficieren en manschappen,
dit laatste het govolg van een overcompleet van 616 E u ropeanen en een incompleet van 100 Afrikanen en 134
inlanders.
Bij het eind van 1870 w a s , hoofdzakelijk ten gevolge
van het in werking treden der in 't vorig verslag reeds
besproken nieuwe formatie der genie, mineurs en sopeur*
(voortaan eenvoudig te noemen » wapen der g e n i e " ) , en
der militaire administratie, het aantal vacante officiersplaatsen gestegen tot 69 en daarentegen het overcompleet
aan Europesche onderofficieren en manschappen, in verband met geringere verliezen, inzonderheid door mindere
sterfte, aangegroeid tot f',95 man. Voorts was het incnmpleet aan Afrikanen en inlanders voor de eersten vorminderd tot 24 man, terwijl het voor de laatston, als
gevolg eener vermindering in de formatie der inlanders,
was veranderd in een overcompleet van 4 man. In 't goheel wees alzoo de aanwezige sterkte onder ultimo 1670
een incompleet aan van 69 officieren en een overcompleet
van 675 onderofficieren en manschappen.
De gebruikelijke aantooning omtrent de formatie en de
sterkte der verschillende wapens en diensten, zoo aan
Europeanen als aan inlandei-9 en Afrikanen, wordt a a n getroffen in bijl. B. E r blijkt tevens uit, dat en waardoor
de formatie bij het eind van l ö 7 0 , in vergelijking met die
van ultimo 1869, eene vermeerdering aanwijst van 45 officieren, doch eene vermindering van 346 onderofficieren
en manschappen. (1)
Bij al het voorafgegane is sprake van de feitelijk* formatie, dat is die der bestaande corpsen , enz. De organieke
formatie, waarin onder andere begrepen de niet-opgerigte
corpsen pradjoerits, wees onder ultimo 1870 een cijfer aan
van 1426 officieren en 28 327 onderofficieren on manschappen,
waaronder respectivelijk 195 en 16 7i»2 inlanders.
De wenschelijkheid, ook in het belang der militaire
waarde van het leger, eener intrekking van kleine militaire posten, inzonderheid in de buitenbezittingen , of eener
meerdere concentratie der troepenmagt aldaar , wordt niet
uit het oog verloren. (2) De mogelijkheid om een en ander
tevens te doen strekken in mindering der vastgestelde
legerformatie moet , krachtens eene beslissing van het
Opperbestuur van November j l . , in elk bijzonder geval
tot een punt van onderzoek worden gemaakt.
Op een drietal plaatsen, waar sedert korteren of langeren tijd, om bijzondere redenen, tijdelijke bezettingen
aanwezig waren (ter hoofdplaats T a g a l , te Tandjong-Balei
in Assahan en te Tandjong in de Lampongsche districten)
zijn de betrokken detachementen ingerukt en naar hunne
corpsen teruggekeerd.
Door de te Willem I en te Banjoebiroe volbragte herstellingen aan de gebouwen, die door de aardbeving van 1865
beschadigd en ongeschikt voor logies waren, en de stichting van eenige nieuwe gebouwen is het mogelijk geworden
om de veldbutaillons in de 2de militaire afdeeling op .lava
beter en doelmatiger te legeren, waardoor ook gelegenheid
ontstond eene Europesche en inlandsche compagnie infanterio x die wegens gemis aan logies tijdelijk ontbonden waren ,
weder zamen te stellen. Als een uitvloeisel hiervan werd
het nog tijdelijk - bezette Boijolali weder ontruimd. De
verschillende troepenbewegingen waren op 1 Februarij jl.
afgeloopen.
Aanvulling en verliezen. Gedurende het j a a r 1870 werden
bij het Indische leger in de sterkte gebragt als zijnde in
Nederland benoemd 33 officieren (waarvan 13 van de infanterie), terwijl in Indie 51 onderofficieren tot officier
worden bevorderd, waarvan 42 van de onderofficiersschool
te Meester-Cornelis en 2 van de artillerieschool te Weltevreden.
Overplaatsingen van het Nederlandsche bij het Indische
leger of omgekeerd bepaalden zich tot zeer enkele byzondere gevallen. Detacheringen over en weder vonden niet
plaats in afwachting eener ophanden zijnde nadere regeling
(t) De standplaatsen der troepen worden opgegeven in den Regering-galmanak van Nederlandsen Indie voor 1871, madz. 478—481.
(2) Onlangs zijn voorstellen ontvangen betreffende eena in dien zia
ontworpen nieuwe troepenindeeling in Palembang en Benkoelen. teve»
beoogende eene vereeniging van het militair gezag in beide gewesten
Die voorstellen zijn in behandeling.
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dezer aangelegenheid. (1) Slechts werd l officior van gezondheid der 3de klasse van het leger hier te lande voor den
tijd van vyf jaren naar Indie gedetacheerd. Overigens
werden eonigo in Julij 1870 voor de Indische dienst benoemde 2de luitonants der infanterie, voor zoo lang zy in
afwachting van hun vertrek als medegeleiders van d ' t a cheincntcn suppletie-troepen hier te lande zouden verblyven, tot hunne verdere oefening tijdelijk bj' het leger hier
te lande ingedeeld, een maatregel die ook op de in 1871
benoemden zal worden toegepast. Met de gebruikelijke
éénjarige detachering bij de met hun wapen in verband
staande militaire inrigtingen, enz. hier te lande van sommige voor do Indische dienst benoemde 2do luitenants der
artillerie werd voortgegaan.
Een officier der infanterie met verlof, werd overeenkomstig zijn verzoek gedurende eenigen tijd in do gelegenheid
gesteld om werkzaam te zyn bij het topographisch bureau
hier te lunde, in het belang zijner verdere bekwaming voor
eene door hem gowenschte plaatsing bij de topographische
dienst in Indie. Tot het erlangen van de vereischte bekwaamhuid om zoo noodig als adjunct bij laatstbedoelde
dienst te kunnen optreden, is de belanghobbende sedert
nog vijf maanden bij hot genoemde bureau gedetacheerd
geweest.
Ten gevolga ven het aanzienlijk incompleet aan officieren
bij het wapen der genie, in verband met de in 't vorig
verslag bedoelde reorganisatie van dat corps, zijn 14 luitennnts der infanterie tijdelijk by die dienst gedetacheerd,
Ten einde een goeden leiddraad te erlangen voor de d'onst
van het te vormen corps mineurs en voor de regeling der
praktische oefeningen is, op voorstel van den legerkommandaut, een hier te lande met verlof aanwezige majoor
der Indische genie, gedurende den tijd van drie maanden
gedetacheerd geweest bij het bataillon mineurs en sapeurs
te Nijmegen , door wien ter zake de vereischte gegevens
zijn verzameld. Van het door hem uitgebragt rapport is
in Februarij j l . aan den Gouverneur-Generaal mededeoling
gedaan. Sedert is bedoelde hoofdofficier in de gelegenheid gesteld om door bijwoning der praktische oefeningen
van het corps gedurende het loopende zomersaizoen zich
ook op de hoogte te stellen van de wijze waarop de voor
het corps bestaande voorschriften worden in toepassing
gebragt, enz. Ten einde het corps mineurs in Indie te
spoediger aan zyne bestemming te doen beantwoorden is
besloten om de voor de Indische dienst aan te stellen 2de
luitenants der geuie, hoikomstig van de Koninklijke Militaire Akadoraie, in den vervolge mede gedurende zekeren
tijd de bovenbedoelde praktische oefeningen te doen bijwonen.
Het voorstel tot het in 't leven roepen eener speciale
opleiding voor de intendance (zie het vorig verslag blz. 14)
is, in verband met de niet voldoend geslaagde pogingen
om in Indie zelf wetenschappelijk gevormde (infanterie)

(1) De bewuste regeling heeft plaats gehad bij Koninklijk besluit
van 18 Augustus jl., n". 10! Dien ten gevolge zullen jaarlijks hoogstens
een achttai, daartoe genegen subalterne officieren (jonge kapiteins en
luitenants van I a 7 jaren dienst in hunnen rang) van het leger hier te
Jande bij het Indische leger, en omgekeerd van dit leger bij net eerstbedoelde worden gedetacheerd. Het getal en de rang der jaarlijks te
detacheren (bij voorkeur ongehuwde) officieren zal, voor ieder wapen
afzonderlijk, bij beide legers gelijk zijn. doch in geen geval bij ieder
van de heide legers jaarlijks meer bedragen dan 6 infanterie- en 2
artillerie-officieren. De duur der detachering is op vijf jaren bepaald,
de heen- en terugreis daaronder begrepen. Behalve vrije overtogt is
aan de detachering verbonden eene gratificatie voor eerste uitrusting ten
bedrage van f 600 en genot van Indisch activiteits-tractement gedurende
de heen- en terugreis. Gelijk tractement zullen genieten de officieren
Tan het leger hier te lande gedurende hun verblijf in Indie; terwijl de
Indische officieren gedurende hunne detachering zullen ontvangen het
tractement dat bij hun wapen hier te lande genoten wordt door officieren
Tan hunnen rang van gelijke ancienneteit als zij of onmiddellijk boven
hen rangschikkende, benevens eene maandelijksche toelage , voor een
kapitein naar reden van f 000 'sjaars, en voor een luitenant naar
reden van f 400 'sjaars.
Verder behelst het besluit de noodige bepalingen omtrent berekening
van diensttijd, bevordering, enz.
In 't algemeen is gezorgd dat aan de vooruitzigten op bevordering der
officieren van de beide legers, zoo min als aan die dejr naar den officiersrang dingende onderofficieren door den maatregel nadeel worde toegebragt.

officieren bij dat dienstvak te doen overgaan, door do
Indische Regering gehandhaafd geworden. Dientengevolge
zullen voortaan jaarlijks een viertal der aan de Koninklijke
Militaire Akademie voor het wapen der infanterie in OostIndio opgeleide 2de luitenants, genegen om by do intendance geplaatst te worden, te hunner bekwaming voor die
bosteinming een eenjarigen cursus aan de applicatieschool
doorloopen In het door de nieuwe organisatie gevorderd
grooter officiers-personeel by' de militaire administratie
wordt intusschen in Indie zooveel mogelijk voorzien door
overplaatsing van officieren der infanterie.
Ten einde de voor Indie te benoemen officieren van gezondheid, buiten hen die voor die bestemming hier te lande
zijn opgeleid, zooveel mogelijk te doen bestaan uit personen
die, even als dezo, volgens de wet van 1 Junij 1865
(Nederlandsen Staatsblad n°. 59) de bevoegdheid bezitten tot
uitoefening van de geneeskunst in haren geheelen omvang,
is in Maart jl de gebruikelijke gratificatie voor uitrusting,
ten bedrage van f 1500, voor de zoodanigen verhoogd tot
f 3 0 0 0 . Intusschen levert de aanvulling en voltallighouding
van het corps — waartoe wegens het ontoereikend aantal
kweekelingen, de toevlugt moet worden genomen tot burger
geneesheeren — reeds by aflegging van het examen op den
tot dus ver gebruikelijken voet, groot bezwaar op, bij gemis aan personeel, genegen om zich op de bestaande voorwaarden aan de Indische militaire geneeskundige dienst
te verbinden.
Maatregelen zijn daarom beraamd, om te trachten op
duurzame wijs in de behoefte te voorzien, in de eerste
plaats door het niet meer aanstellen van officieren van
gezondheid der 3de klasse en het dadelijk tot officier van
gezondheid der 2de klasse benoemen zoowel van militaire
geneeskundige studenten, na volbragt e opleiding te Amsterdam, als van civile personen die het radicaal van arts
bezitten, en in de tweede plaats door het niet meer vorderen van het examen tot hiertoe vereischt voor bevordering tot officier van gezondheid lste klasse, maar het enkel
behouden in Indie van een praktisch genees- en heelkundig
examen.
Verder is tot verbetering van het vooruitzigt op bevordering de formatie der lste klasse met 12 officieren vermeerderd, tegen gelijke vermindering van het aantal der
2de klasse. En eindelijk bepaalt het betrekkelijk Koninklijk
besluit van 1 July 1871, n°. 13 (Staatscourant van den 7den
daaraanvolgende), dat de tegenwoordige officieren van gezondheid der 3de klasse onmiddellijk tot de 2de klasse
worden bevorderd, wanneer zij voldoen aan het examen
voor dien rang, terwijl vreemdelingen, die voor eene benoeming wenschen in aanmerking te komen, moeten overleggen een bewys dat zij in hun vaderland aan het Staatsexanien hebben voldaan en bovendien afleggen het examen
tot hiertoe gevorderd voor den rang van officier van gezondheid der 2de klasse. Ditzelfde examen zal voortaan
ook gevorderd worden van geneeskundigen die het radicaal
van arts niet bezitten voor zoo lang met dezer benoeming in 't belang der voltalligheid van het militair geneeskundig personeel nog zal moeten worden voortgegaan.
Bij wijze van tijdelijke voorziening werd op twee plaatsen
(Magelang en Kediri) de waarneming der militaire geneeskundige dienst in den loop van 1»70 aan civile geneesheeren opgedragen.
Aan de voorgenomen opleiding van kweekelingen, voor
rekening van het Departement van Koloniën, bestemd
voor paardenarts bij het leger in Indie (zie het vorig verslag blz. 141, zoomede Indisch Staatsblad 1871 n°. 9) is
in 't laatst van 1870 door de plaatsing van twee jongelingen aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht een begin
van uitvoering gegeven.
Het voorschrift nopens de admissie voor die bestemming
werd vastgesteld bij ministeriele resolutie van 14 October 1870.
Met betrekking tot de aanvulling van onderofficieren
en manschappen kan de navolgende statistiek worden
medegedeeld.
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(a) Percentsgewijze berekend, telde men onder de uit Europa aangebragte suppletietroepen achtereenvolgens 12,4,
16,8, 23,4, 31,7 en 39,3 p e r c e n t vreemdelingen.
(b) De in deze rubrieken tusschen () geplaatste cijfers wijzen het aantal aan van h e n , die reeds vroeger gediend
hadden; dit aantal is begrepen onder het daarboven opgegeven cyfer.
(c) In Julij 1871 waren 32 Afrikaansche negerrecruten ter Kuste van G'iinea beschikbaar.
{d) Op J a v a en Madura alleen leverde do inlandsche werving 742 man o p , van welke werden aangenomen in Soerakarta 159, Djokjokarta 160, Samarang 94 en Kediri 100, in de overige gewesten te zamen 229.
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VELD. (1)

GETONNI8D.

Inla

GEGAGEERD.

Afri

OEPASPOBTEEBD.

Eur

OVERLEDEN.

Ml

Tot
officier
benoemd

GESNEU-

23 1637

3358

29

1604

2927

13

1420

2675

(a) Ongerekend 2 gesneuvelde officieren.
(b) Tot verklaring van het verschil dezer cijfers met de sterfte-opgaven volgens de staten der geneeskundige dienst
(over 1870, Bijlagen C en D hierachter) zij opgemerkt, dat in deze laatste alleen wordt opgenomen het getal o verledenen onder de geneeskundig behandelden , niet dus zij die op posten stierven waar geen officier van gezondheid
was; verder niet de op reis naar Indie overledenen, de verdronkenen en in het algemeen niet zij die alleen ter begraving in de hospitalen werden opgenomen. W a a r in de bedoelde staten een hooger cijfer wordt opgegeven , zoo als
bij voorbeeld in die over 1866 (Bijlagen C en D van het verslag van 1868) ten aanzien der Europeanen , en in die
over 1868 (Bijlagen C en D van het verslag van 1869) ten aanzien der Afrikanen, moet zulks worden toegeschreven
aan abusiveiijke vermelding van reeds gepasporteerde of gegageerde militairen, die, ofschoon in do hospitalen overleden,
niet hadden mogen gerekend worden tot de militairen der landmagt.
Zoo als uit do bovenstaande staten blijkt was in 1870,
ten gevolge van eeno mindere uitzending van suppletietroepen en de mindere werving in Indie, de aanvulling
van onderofficieren en manschappon aanzienlijk minder
dan in de jaren 1868 en 1869, terwijl het verlies aan
troepen, vooral door de mindere sterfte, niet zoo groot was
als in die jaren. Inzonderheid onder de Europoanen en
Afrikanen was het sterftecijfer zeer gunstig.
Een en ander heeft ten gevolgo gehad, dat de uitzending van suppletietroepen in 1871, wolke in 1870 op 1282
man geraamd w a s , tot 1000 innn kan worden beporkt.
In verband met het gunstig resultaat, dat de vrijwillige
dienstneming van Nederlanders bij het koloniaal werfdepót
(1) Deze afzonderlijke aanduiding dor gesneuvelden strekt in voldoening aan de toezegging op b'iidz. 10 van het vorig verslag. Van
de gesneuvelden in Isti9 vielen 2 Europeanen en 1 inlander bij de
krijgs\errigtingen in de Noorderdist rieten v u Celebes en 2 officieren
en 14 Europeanen bij die op Bali. .Aan de gevolgen der bij deze laatste
expeditie bekomen wonden . zijn bovendien overleden 2 Europeanen en
2 inlanders De * in 18"u gesneuvelden vielen bij eene vijandelijke
ontmoeting in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Aon de gevolgen van voor den vijand bekomen wonden zijn in genoemd jaar
geene militairen overleden.

te Harderwijk oplevert, doet zich, reeds sedert September
1870, de behoefte niet voor om vreemdelingen aan te nemen. Ook in andere opzigten wordt getracht de elementen
van zanicnstelling te verbeteren. Zoo i s , ten einde het
aantal der wegens ligchamelijke ongeschiktheid voor de
dienst in Indie af te keuren militairen, ook in 'slands
geldelijk belang, zoo veel mogelijk te verminderen, sedert
1 Januarij lh71 de maximum-leeftijd der voor het Indisch
leger aan te nemen burger personen, onverschillig of' zij
vroeger al dan niet hebben gediend, teruggebragt van 44
op 40 jaren.
De uitkomsten der inlandscho werving waren in 1870
over 't algemeen niet zoo gunstig als in 1869. Onder den
invloed der in Mei van laatstgenoemd j a a r plaats gehad
hebbende verhooging der minimum-lengte voor Javanen,
Soendanezen en Maleijers, welke lengtemaat dan ook in
November 1870 eenige verlaging onderging, werden in 1870
in 't geheel slechts 960 inlanders aangenomen, tegen 1943
het j a a r te voren. Toch was onder ultimo 1870 het bestaaude incompleet onder bet inlandsch element verdwenen, eensdeels doordien het totaal der verliezen (1420)
aanmerkelijk kleiner was dan in 1869 (1604), anderdeels
doordien een der acht compagnien Amboinezen werd ver-
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vangen door eene (vijfde) compagnie Afrikanen, maar
vooral ook door de nieuwe formatie van het wapen der
genie, waarbij vele inlanders uitvielen. Het incompleet
aan Madurezen en Boeginezen, waarin hoofdzakelijk door
Javanen wordt voorzien, is ongeveer op dezelfde hoogte
gebleven. By het eind van 1870 ontbraken aan de in de
(organieke) formatie opgenomen 1308 Madurezen en 1819
Boeginezen, respectivelijk 711 en 747 m a n , welke cyfers
onder ultimo 1869 waren 766 en 689. Aan militairen van

Javaanschen, Soondaneschen en Maleischen landaard tolde
men onder ulti mo December 1870 12 655 man.
Zielcte- en sterftecijfers. De ziekte- en sterftecijfers van
het j a a r 1870 zijn aangewezen in de uitvoerige nosologische en ethnographische jaaroverzigten, als naar gewoonte
hierachter te vinden in bijlagen C en D.
De volgende tabellen geven een overzigt over de laatste
vijf j a r e n :

Algemeen overzigt der behandelden, herstelden en overledenen.
VERHOUDING

JAREN.

BEHANDELDEN.

HERSTELDEN.

DER

OVERLEDENEN

OVERLEDENEN,

tot de behandelden.

tot de leaersterkte.

Java en Madura.
1866

29 076

27 307

549

52,9 of 1,88 7.,

1 :25,6

1867

26 514

24 652

508

52,1

1 :29,08 » 3,43 »

1868

30 394

27 735

911

33,36 » 3

1869

36150

34 018

718

50.34 » 1,98 »

1:23,18 .» 4,31 >.

1870

36 182

34 200

419

86.35 » 1,15 »

1:39,58 n 2,52 »

» 1,91 .»
»

of 3,9

1:15,98 i

7.

6,25 »

Buitenbe.fittingen.
1866

28 941

27 719

383

75,5 of 1,32 V.

1 : 33,6

of 2,97 7 .

1867

25 293

24 333

267

94,7 » 1,05 »

1:39,7

.. 2,51 »

1868

23 756

22 687

293

81,07 >» 1,23 »

1 :33,86 » 2,95 »

1869

25 530

24 505

312

81,82 » 1,22 »

1 : 34,67 n 2,88 »

1870

22 691

21743

225

100,84 » 0,99 »

1 :48,62 » 2,05 »

Ethnographisch overzigt van de sterfte-verhouding op Java en Madura, naar gelang van de ligging der garnizoenen
aan de kust of binnen 'slands. (})
AFRIKANEN.

EUROPEANEN.

Plaatsen
aan de kust.

Plaatsen
b!nnon 's lands

INLANDERS.

Plaatsen
aan de kust.

Plaatsen
binnen 's lands.

Plaatsen
aan de kust.

Plaatsen
binnen 's lands.
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6
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1:5,6

5
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1:70,6
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5232 .1:38,4
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1408 1 : 74,1
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4703

1: 20,1
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3002

1 : 24,2

5

23

1:4,6

5

235

1:47

127

5055

1:39,8
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1755 1:125,3
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1: 9,68 218

3782

1 : 17,3
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1:4,8
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1:31,4
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2376 l : 37,7
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1: 14,46 142

4462

1 : 31,42

6
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1:2,16

14
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1:30,85 226
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1: 19,26
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3309 1 : 68,93
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5216

1:34,54 107
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Do aangetoonde ongunstige sterfte-verhouding op de kustplaatsen in vergelyking met dio van het binnenland, is in werkehjkheid nog bolangrijker, wanneer in aanmerking
wordt genomen, dat de zwakke gestellen en zieken in deu regel van de kustplaatsen worden geëvacueerd en dan in vele gevallen binDen 's lands komen te overüjden.
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i)

12 901

1 : 33,6

»

267

10 606

9 923

12

1 163 1 : 96,91

1 178 1:38

47

1214 1 : 25,88

19

1044

11

958 l : 87,09

1

59

27

678
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Sterfte ouder het Europeesch gedeelte des legers.

JAVA

EN

MA IH1 HA.

BUITENBEZITTINGEN.

JAREN.
Overleden.

Sterfte.

Sterkte.

Overleden.;

Sterkte.

Sterfte.

1866

. . . .

383

7040

1:18,3

of 5,44 per cent.

228

4700

1:20,6

1867

. . . .

357

7705

1:21,5

» 4,63

>.

149

3751

1:25,1

1:12,3

» 8,09

.»

148

of 4,85 per cent.
» 3,97

»

1868

. . . .

625

7722

3676

1:24,8

n 4,02

..

1869

. . . .

424

8541

1:20,14 » 4,96

»

112

4051

1:36,16

» 2,76

»

1870

. . . .
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9041

1:35,04 » 2,85

..

96

4225

1:44,01 ii 2,27
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Percentagewij ze verhouding van eenige hoofdvormen van ziekten tot het totaal behandelden.
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Inla ders.
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ZIEKTEN.

1869.

1868.
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1866.
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Java en Madura.

35,07 19,2
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0,5
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0,59
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0,58
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0,49
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0,86

.

23,8

Dysenterie .
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.

Koortsen.
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13,26 11,75

7,98 12,09 11,5
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. . . .

Cholera
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. .

. . . .

Hartsgebreken.

.

.

Syphilis
Overige ziektevormen

30,03 45,3
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0,37
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1,5
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0,29
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6,8
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»
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53,8

58,8
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»

51,65

7,01

46,8

I

7,25

4,12

51,29 69,35 48,97 48,75
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De gezondheidstoestand van het leger was gedurende
Goedverkoopen. Uitkeering van indemniteit voor klein-equi1870 in het oog vallend gunstig. Zoowel op Java en Madura
pementstukken. Bij gouvernementsbesluit dd. 3 Oetober
als in de buitenbezittingen was het sterftecijfer lager dan
1870, n°. 1, worden do artt. 332 tot en met 335 van het
in een der laatste 20 jaren. Terwijl do sterfte van het
Wetboek van Strafregt voor Nederlandsch Indie (Wetboek
Europeesch gedeelte afzonderlyk — om alleen van J a v a
voor de Europeanen), waarbij met straffen worden bedreigd,
en Madura te spreken — over het jaar 1868 (na aftrek
zij die zaken behoorende tot de kleeding, uitrusting of
van de slagtoffers dor cholera-epidemie) 5 a 6 pet. en over
wapening van militairen koopen, in pand of in bewaring
het j a a r 1869 4,96 pet. bedroeg, was die in 1870 slechts
nemen of ontvangen onder welken titel ook, met eene
2.85, eene verhouding éénig in de geschiedenis van het
geringe wijziging in do straffen, van toepassing verklaard
leger. Gunstig op den gezondheidstoestand hebben gewerkt i op inlanders en met dezen golykjjestelden.
en tot de geringe sterfte hebben bijgedragen, vooreerst het
Bij gouvernementsbesluit dd. 29 September 1870, n*. 1 1 ,
niet plaats hebben van belangrijke expeditien on het niet
was reeds magtiging' verleend om aan militairen boneden
ontstaan van epidemien, en in de tweede plaats de verden graad van adjudant-onderofficier, die zulks verkiezen ,
beterde voedinjr, terwijl verder ook niet zonder invloed is
de waarde volgens tarief uit te betalen, voor elk kleingebleven het verbeterd hygiënisch toezigt op den gezonden
equipementstuk dat hun volgens de bestaande voorschriften
soldaat, vooral wat zijne huisvesting betreft, de strengere
toekomt, doch waaraan zij volgens verklaring van hun
eischen voor de dienst in de ziekeninrigtingen , de meerdere
compagnies" of detachements-Uommandant geene behoefte
zorg voor de verpleging van de nieuw uit Europa aankohebben.
mende manschappen enz.
Men hoopt door deze bepalingen het goedverkoopen —
waaraan zich nog vele eu vooral inlandsche militairen
Met dit laatste wordt meer bijzonder bedoeld de verschuldig maken — te zien verminderen.
plaatsing sedert November 1H69 van het depot, bestemd
tot eerste opneming van suppletie-troepen , van Weltevreden
naar Meester-Cornelis. De meer gezonde ligging van laatstEietslagen. Tegen den in 1865 beraamden maatregel (zie
genoemde plaats en de mindere gelegenheid aldaar tot uithet verslag over 1863, bladz. 3 0 , noot) tot beperking der
spattingen zijn oorzaak, dat de bedoelde detachementen een
disciplinaire straf van riotslagen bij het Indisch leger (1),
beduidend kleiner contingent zieken leveren dan vroeger.
door haar te doen vervallen voor de in de 2de klasse van
T o t r.og toe maakt het suppletie-depöt te Meester-Cornelis
militaire discipline geplaatsten (d. i. bij de corpsen) en
een op zich zelf staand onderdeel uit van het subsistentenslechts te behouden bij het algemeen straf detachement, zijn
kader te Weltevreden. De wenscheüjkheid is echter gezoowel bij den vorigen als bij den tegenwoordigen legerbleken om het depot als een zelfstandig corps aan te merken
kommandant bedenkingen gerezen, die i n ' t laatst van 1870
en om het vaste kader eenigzins uit te broiden, waarmede
den Gouverneur-Generaal geleid hebben tot het voorstel
een minder kostende formatie van het subsistenten-kader
aan het Opperbestuur om op de ter zako verleende magkan gepaard gaan. In 1872 zal dit voornemen ten uitvoer
tiging terug te komen.
worden gebragt.
Vooral gold de vrees voor de bedenkelijke toeneming
De verpleging van convalescente militairen in het parvan het aantal militairen dat naar het strafetablissement
ticnlier gezondheids-etablissement to Kampong Macassar
zou moeten worden afgevoerd, tot. groot nadeel zoowel van
op den weg naar Buitenzorg , op slechts korten afstand van
de voltalligheid der corpsen en dus van de weerbaarheid
Batavia, levert bij voortduring goede resultaten. Het condes legers als van 's lands kas.
tract ter zake, hetwelk de opneming toelaat van 60 EuroHet was toch te verwachten — zoo werd betoogd —
pesche en 5(1 inlandsche onderofficieren en manschappon,
dat de plaatsing in de 2de klasse van discipline, die thans
is laatstelijk met één j a a r , en alzoo tot ultimo 1S71 verin een groot aantal gevallen medebrengt, dat de man alléén
lengd. Bij de meermalen en ook in 't laatst van 1870 bedoor het bewustzijn van te kunnen worden geslagen tot
staande overvulling van het hospitaal te Weltevreden ,
ordelijker leven terugkeerde, niet langer dezelfde heilzame
bleek de maatregel der evacuering naar Kampong Macassar
uitwerking zou hebben, wanneer de rotting uit die klasse
zelfs dringend noodzakelijk."
werd weggenomen.
Afr.onderlijke aanteekening verdient nog dat door de
De nadere gedachtenwisseling over het onderwerp hier
militaire autoriteit alle binnen haar bereik liggende midte lande gevoerd, heeft echter tot de moening geleid, dat
delen worden aangewend om het kwaad der prostitutie
vele der tegen den afschaffingsmaatregel ingebragte bezooveel mogelijk te keeren. Eene betere regeling van het
zwuren zouden kunnen worden ontgaan, waunoer de straf
onderwerp in zyn geheel, door meer algemeene toepasseplaats maakte voor andere meer doeltreffende middelen
lijkverklaring van het desbetreffende reglement van 1852
van tucht.
{Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1255), maakt een punt
Omtrent de in dien zin bij eene eventuele uitvoering der
van overleg uit tusschen den directeur van justitie, dien
magtiging van 1865 te nemen voorzieningen is i n J u n i j j l . ,
van onderwijs, eeredienst en nijverheid en den chef over
ook naar aanleiding van een door don Raad van State
de militaire, tevens chof over de civile geneeskundige dienst.
nopens het onderwerp uitgebragt advies, het gevoelen van
den Gouverneur-Generaal gevraagd. Eene definitive beslissing omtrent het voorstel tot bestendiging der straf is
§ 3. Inrigtingen, bijzonderheden.
tot na de ontvangst van het antwoord der Indische Regering verschoven.
Onder dit hoofd worden, buiten nog enkele verordeninVoor het misdrijf van raijons-ovorschrijding, hetwelk
gen van personelen aard vermeld in hoofdstuk W, al die
krachtens
de algemeene order van 1842, n°. 3 , behalve
punten opgenomen, welke in andere paragraphen van dit
plaatsing in de 2de klasse V8n militaire discipline, gelijkhoofdstuk minder op hunne plaats zouden zijn of wel die
tijdige afstraffing met rietslagen ten gevolge had, wordt
eigenaardiger hier dan in het aangehaalde hoofdstuk Hf
intusschen
krachtens eene beschikking der Indische Regehunne vermelding schenen te vinden. Voor de rangschikring van Augustus 1870, de rotting niet meer toegepast.
king der onderwerpen is tot leiddraad genomen de indeeling van het legerbeheer overeenkomstig de inrigting van
Verbeterde legering van de hoofdmagt der troepen. Een
het departement van oorlog.
tweede afdoende maatregel, die na de onlangs plaats gehad
hebbende voorziening in eene verbeterde voeding, aan de
Inspectien. Daar de ondervinding van jaren geleerd had
orde is gesteld om de gezondheid van den soldaat en daardat veel gereisd en geïnspecteerd w e r d , zonder bijzondere
door de weerbaarheid van het leger te verbeteren, betreft
noodzakelijkheid of zonder groot nut voor den lande, en
het beginsel om de garnizoenen in de hoofdplaatsen van
dat met de inspectiereizen belangrijke sommen waren geJava's noordkust tot een minimum te beperken en de
moeid, terwijl de bevolking der doorreisd wordende streoverige daarvoor aangewezen troepen zooveel mogelijk te
ken daarvan soms overlast had , werd door het legerbestuur
legeren in gezonder streken (meer binnen 's lands) op afin den loop van 1870 voorgeschreven, dat het inspecteren
stauden, dat ze die plaatsen in twee of drie dagen kunnen
door gewestelijke dienst-chefs, voor zooveel dit tot groote
bereiken.
en kostbare reizen aanleiding geeft, tot een uiterst minimum
beperkt, en daarover eene naauwlettende controle gehouden moet worden.
(I) Als criminele straf is zij voor militairen reeds in 1851 vervallen.
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In Julij jl. is do Indische Regering, overeenkomstig haar
voorstel gemagtigd tot aanneming van het bedoelde beginsel, door welks verwezenlijking het sterf te- en ziektecyfer
belangrijk zal verminderen (1) en dat ook ten opzigte van
de oefening der troepen voordeden belooft.
Allereerst zal de maatregel worden toegepast ten aanzien der to Soera baija gologordo troepen , wier tegenwoordig
logies meer on moor to wcnsclun overlaat. Onderzoekingen
naar het tot kampement te bestemmen terrein hebben
bereids plaats gehad.
Onder-of'flciersschool te Meester-Cornelis enz. In 1*70 werd
door 30 élèves het examen voor den rang van 2den luitenant der infanterie en door 8 het examen voor officier
bij de militaire administratie met goed gevolg afgelegd.
Behalve de 22 (2) van hot voorafgogane jaar overgeblevenen, werden in 1*70 12 geëxamineerden bij de infanterio of in het geheel 34 aangesteld, terwijl de 8 geëxamineerden voor den rang van 2den luitenant-kwartiermepster allen tot officier werden bevorderd.
Op ultimo December 1870 waren alzoo 18 geëxamineorden voor den rang van 2den luitenant der infanterie
nog niet aangesteld. Van deze echter zyn in het begin van
1871 nog 16 tot officier bevorderd.
Op bovenvermelden datum bedroeg het getal élèves 105,
dus 11 minder dan het bepaalde maximum.
Zeer onlangs zijn door den Gouverneur-Generaal voorstellen aanhangig gemaakt betreffende de v'orzwaring der
examina voor den officiersrang bij de verschillende wapens
en bij de militaire administratie, zoomede betreffende
nieuwe voorschriften op de toelating van volontairs dingende naar dien rang. In verband met oen en ander is
in Indie eene nieuwe regeling in behandeling ten opzigte
van het onderwijs zoowel bij de onder-officiersschool te
Meester-Cornelis als bij de corpsen. Daarbij is het denkbeeld in overweging genomen om genoemde school ook
dienstbaar te maken aan de vorming van cavalerie- officieren.
Corps pupillen
De sterkte van het corps, buiten het
kader, bedroeg in 1870 377, waaronder 257 soldatenkinderen. Van de overige pupillen waren er 82 kinderen
van burgers, 15 kinderen uit de weeshuizen, 6 waarvan
de vader onbekend was en 17 omtrent wier afkomst niets
met zekerheid te zeggen viel.
Sedert de oprigting van het corps in 1848 tot ultimo
December 1870 worden daarbij opgenomen 113 betalende
pupillen en 5)61 niet betalende pupillon en werden er 462
bij het leger ingedeeld. Van deze waren op het einde van
1870 nog aanwezig 6 officieren, 195 gegradueerden van
minderen rang en 134 ongegradueerdon.
Het heeft do aandacht getrokken , dat verscheidene kinderen bij het corps worden toegelaten, die daartoe naar
ligchaam en geest nog al te weinig ontwikkeld zijn en den
vastgestelden minimum-leeftijd van 7 jaren nog niet schijnen
te hebben bereikt. Voorschriften zijn gegeven om hieraan
een einde te maken.
De gezondheidstoestand der pupillen liet in 1 8 7 0 t e w e n schen over; behalve mazelen vertoonde zich ook de schier
jaarlijks terugkeerende oogziekte, waarvan men do oorzaak
nog niet had kunnen opsporen. Er werden intusschen
geene middelen onbenut gelaten om den gezondheidstoestand te verbeteren.
De bijzondere aanleg van de pupillen voor teekenwerk
en terreinopnoming, en de omstandigheid dat het corps voor
zoodanig werk reeds uitstekend personeel aan het leger gelevord had , hebben doen besluiten om bij het corps voortdurend een zoodanig aantal pupillen tot teekenaars en opnemers op te leiden , dat men in den vervolge daaruit in
de behoefte aan personeel voor de militaire verkenningen
geheel kunne voorzien.
(t) Zie o. a. de statistiek omtrent de sterfte aan de kust of binnen
's lands in § 2 van dit hoofdstuk.
(8) Het cijfer 25 in het vorige verslag vermeld is foutief; daaronder
waren 3 onderofficieren beare]>en, niet van de onderofficiersschool te
Meester-Cornelis. Ook is m het vorige verslag ten onregte vermeld,
dat er op uit". December 18G9 nog 4 geëxamineerden voor den rang van
officier van de militaire administratie niet aangesteld waren. Alle in
180Ü voor dien rang geëxamineerden zijn in den loop van dot jaar tot
officier benoemd.

Ook zal onder de pupillen stof gezocht worden voor de
aanvulling van het corps stafmuzikanten.
In de bepalingen omtrent de soldij en équipement der
pupillen is onlangs eenige wijziging gebragt (Indisch
Staatsblad 1871 , n°. 61 en 73).
Corpsscholcn en inlandsch onderwijs. By de verschillende
corpsen en detachementen infanterie, artillerie en sapeurs
van het leger wordt onderrigt gegeven aan het kader en
eenige minderen zoowel van Europoschen als van andoren
landaard.
Het onderwijs bepaalt zich tot het lezen on schrijven in
do Maleischo, Javaansche en Nederlandsche t a a l , het
rekenen en de aardrijkskunde.
Het onderwijs in het rokenen strekt zich hoofdzakelijk
uit tot de leer der getallen, de vier hoofdregels dercyferk u n s t , de behandeling van gowono en tiendoelige breuken
en het metrieke stelsel van maten en gewigten , voor zooverre een en ander noodig is tot het voeren eener menage
en om do militairen te doen kennen, wat hun van gouvernementswege wordt verstrekt. By het onderwijs in de
aardrijkskunde wordt de wiskundige aardrijksbeschryving
en algemeene aardrijkskunde behandeld. De aardrijkskunde
van Nederland en van Nederlandsch Indie wordt meer in
bijzonderheden geleerd.
Twee malen 's jaars worden de scholieren bij het wapen
der infanterie, die door ancienneteit, gedrag en dienstijver
in de termen vallen om bovorderd te worden, tot een vergelijkend examen toegelaten. Bij de artillerie en sapeurs
worden de examens gehouden al naar mate vacatures in
de verschillende rangen zijn.
Het onderwijs op de corpsscholen wordt gratis gegeven.
Tot aanschaffing van materieel wordt ten dienste van de
corpsscholen bij de infanterie en sapeurs f 0,25 's jaars te
goed gedaan voor iederen militair beneden den rang van
officier , die het leger bij het opmaken der begrooting werki lijk telt. Voor het onderwijs der inlandsche militairen van
het wapen der artillerie wordt mede f 0,25's jaars per man
besteed van de som, welke jaarlijks toegestaan wordt voor
praktische oefeningen en onderwijs bij dat wapen.
Het toezigt over de school en de leiding van het onderwijs wordt bij elk corps of gedeelte daarvan zoo mogelijk
aan een kapitein opgedragen, terwijl de corpskommandanten
in algemeenen zin verantwoordelijk zijn voor het onderwys
van hunne corpsen en in verband daarmede ook voor het
onderwijs op de corpsscholen.
Het kader is verplïgt de school te bezoeken , behoudens
noodzakelijke uitzonderingen ter beoordeeling van de corpskommandanten. Mindere militairen kunnen naar verkiezing
het onderwijs bijwonen.
Het onderwijs op de corpsscholen wordt voldoendo behartigd, maar de resultaten daarvan zijn in het algemeen
niet groot, ten gevolge van de onvoldoende stof aan geschikte onderwijzers en de vele mutatien onder dezen, het
te weinig stelselmatig onderwijs in de vakken van het lager
onderwijs, den weinigen tijd, die er voor kan afgezonderd
worden zonder stoornis te brengen in de andere dienstverrigtingen, die haren gewonen loop moeten hebben, en
eindelijk ten gevolge van herhaald schoolverzuim wegens
wettige verhindering.
E r wordt echter naar middelen omgezien om in de vorming
van het kader waartoe deze corpsscholen moeten medewerken , doch waarin zij op den duur blijken te kort te
schieten, verbetering te brengen. Het maakt daarom bij
het legerbestuur een punt van overweging uit om kaderscholen voor de infanterie en vestingartillerie in het leven
te roepen, welke ook aan de opleiding van inlandsche
kaders zouden worden dienstbaar gemaakt.
Ten behoeve der veldartillerie is reeds te Willem I eene
kaderschool gevestigd, die zeer bevredigende resultaten
oplevert.
Kinderen van militairen. Aan de chefs der corpsen is
opgedragen om een wakend oog te houden en door hunne
ondergeschikte officieren en onderofficieren te doen houden
op het gedrag en de opvoeding der kinderen van militairen,
vooral van de inlandsche militairen, en er zooveel mogelijk
op aan te dringen en toe mede te werken, dat deze, waar
daartoe gelegenheid bestaat, behoorlyk onderwijs genieten.
Deze maatregel moet vooral strekken om te geraken tot
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•en beter gehalte van het inlandsen kader, daar de bedoolde kinderen grootendeels do loopbaan der vaders volgen.
Om het doel te beter te bereiken is het denkbeeld geopperd eenor opleiding voor den soldatenstand van de bedoelde jongens on wel by de corpsen zelve, door de toelating van een zeker getal Afrikaansche, Amboinesche en
inlandsche pupillen bij iedere geheel uit die landaarden of
gedeeltelijk uit Europeanen bestaande compagnie of detachement van overeenkomstige sterkte. (1)

Tevens werd b\j 's Konings besluit van 15 December
1869, n°. 4 (Indisch Staatsblad 1871, n°. 1 ) , te rekenen
van den dag dor afkondiging in Indie, het milde beginsel
der bovenbedoelde wet van 22 April 1864 ook aangenomen voor de regeling der toelago verbonden aan de toekenning (onder andoren aan inlandsche militairen en militairen van Afrikaanschen oorsprong beneden den rang
van officier) der zilveren of bronzen medaille voor moed
en t r o u w , bedoeld by Indisch Staatsblad 1839, n \ 27.

Corps-ambachtsscholen. Op ultimo December 1870 maakten
slechts 2 "jongelieden van deze scholen gebruik, 1 om tot
zadelmaker en 1 om tot geweermaker te worden opgeleid.
De laatste is echter wegens ligchaamszwakto daarvoor
ongeschikt verklaard.

Eereschildwachten. De wenschelijkheid eener vermindering der eereschildwachten, waarop in 't vorig verslag ,
bladz. 21 werd gedoeld , is ook in Indie erkend. Ofschoon
eene volkomen gelijkstelling met hetgeen te dien aanzien
in Nederland regel is, voor Indie niet aanbevelenswaardig voorkwam, is vermindering evenwel mogelijk bevouden. Ken voorstel strekkende om voor zooveel noodig,
's Konings magtiging te erlangen tot wijziging in dien
geest van art. 8 van het reglement op de militaire eerbewijzen (Indisch Staatsblad 1848, n°. 17) is onlangs bij het
Opperbestuur aanhangig gemaakt.

Bibliotheken. Tot dusverre werden enkele bibliotheken
steods gelieol of gedeeltelijk door do zorgen van het Ministerie
van Koloniën aangevuld. T e beginnen met 187! heeft die
tusschenkomst geheel opgehouden, met uitzondering echter
ten aanzien van de bibliotheken der ziekeninrigtingen en
militaire kantines, voor welker aanvulling die tusschenkomst behouden bleef.
Van de in de kantines aanwezige boekerijen werd, vooral
buiten die inrigtingon, een vlijtig gebruik gemaakt, ook
door inlandsche militairen, ten behoeve van wie enkele
Javaansche en Maleische werkjes werden aangeschait.
Voor alsnog is men echter in de keuze dezer laatsten zeer
beperkt.
Kantines. Door de daarmede belaste officieren werd steeds
de meeste zorg besteed om de kantines, zoo door het aanbrengen van verbeteringen in de inrigting, enz. als door
te zorgen voor eone verstrekking van goede dranken, voor
den soldaat aangename verblijfplaatsen te doen zijn.
Vroeger waren de kantines steeds van 10 u u r ' s morgens
tot 4 uur 's middags gesloten. In het afgeloopen j a a r heeft
men eene proef genomen om ze den geheelen dag open te
stellen, hetgeen wel voldaan heeft.

Aankoop van paarden De gewone wijze van reraontering
door aankoop op Java en Macassar kon sedert jaren niet
voorzien in do behoefte aan goede troepenpaarden , hoofdzakelijk bij het wapen der cavalerie.
. Uit dien hoofde werden op voorstel van den legerkommandant in 1870 twee officieren in commissie gezondon
tot aankoop van een lOOtal paarden op het eiland Soemba
(Sandelhout) ten behoeve van de artillerie en cavalerie.
Ofschoon do omstandigheden, het ver verloopen j a a r getijde en gemis aan ondervinding, haar niet gunstig waren,
slaagde de commissie er echter in 87 goede paarden,
tegen een billijken prijs aan te koopon.
Door de medewerking der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, die voor deze gelegenheid het eiland
Soemba door hare mailbooten op reis naar en van do
Molukken liet aandoen, waren de kosten niet beduidend.
De gunstige resultaten in 1870 verkregen, hebben er
toe geieid om in het begin van 1871 weder eene commissie mot een gelijk doel naar Soemba te zenden.

Eereteekenen. Met de instelling van het eereteeken voor
belangrijke krijgsbedrijven (Indisch Staatsblad 1869 n c . 41),
zijn de militairen van alle natiën zeer ingenomen, en de
Artillerie-constructieioinkel te Soerabaija.
Pi/rotechnische
waardering van hunne goede diensten welke zij daarin I
zien, heeft een zeer gunstigen indruk gemaakt op allen, | werkplaats aldaar. In verband met de gebeurtenissen in
E u r o p a , die eene reeks van spoedbestellingen ten gevolge
doch inzonderheid op den inlandschen soldaat, die dit
eereteeken op zeer hoogen prijs stelt, omdat hij het met j hadden, voornamelijk voor do meerdere indienststelling van
getrokken geschut, werden sedert de eerste helft van
de Europesche officieren en minderen gelijkelijk draagt.
Augustus tot in het laatst van November 1870 bij eerstDe vraag, of bedoeld eereteeken ook aan burgerlijke
genoemde inrigting buitengewone voorzieningen voreischt
personen mogt worden toegekend, werd in ontkennenden
om aan de vele werkzaamheden het hoofd te bieden , zoo
zin beslist.
door vermeerdering van het aantal werkuren als door
Van de vergunning (Indisch Staatsblad 1870 n°. 32) om
tijdelijke uitbreiding van het personeel. Het aantal van
de medaille voor moed en trouw aan het lint der Militaire
400 werklieden in gewone tijden werkzaam, werd in geWillemsorde te dragen, wordt gezegd, dat deze door de
noemde maanden door alle pogingen opgevoerd tot 700 a
inlandsche militairen eveneens met veel ingenomenheid is
750. In 't laatst van November 1870 werd echter het aanontvangen, omdat hen dit in hun oog een stap nader
tal handen weder tot het normale peil terug gebragt (1).
brengt tot hunne blanke kameraden.
Van de voorhanden verbeterde werktuigen, die nog door
Als uitvloeisel van de wet van 22 April 1864 (ïïedermeerdere zullen achtervolgd worden, werd bij die gelegenlandsch Staatsblad n". 33), houdende wijziging van art 8
heid het groote nut ondervonden.
der wet van 30 April 1815 (Ncderlandsch Staatsblad v°. 33*)
Ook bij de pyrotechnische werkplaats ging veel om.
in dien zin, dat het jaargeld voor militairen te wtter of
Voor de nieuwe patroonfabricatie enz., ten dienste van
te lande beneden den rang van officier verbonden aan behet aangenomen achterlaadgeweer werden nog geen maatnoeming tot ridder der Militaire Willemsorde, niet meer
regelen genomen, in afwachting van de ontvangst der hier
afhankelijk is van het bedrag der soldij door den 'idder
te lande bestelde werktuigen, die thans in beproeving
tydens zijne benoeming genoten, maar naar den doorhem,
zijn.
op het oogenblik dat hij zich de onderscheiding heeft wiardig
gemaakt, bekleeden graad zonder onderscheid van vapen
of dienstvak, werden alsnog bij Koninklijk besluit vin 15
Getrokken gesehut. Met do aanvulling van het in Indie
December 1869, n°. 3 (Indisch Staatsblad 1871 n°. 1), voo' zoovoorhanden getrokken geschut wordt voortgegaan. Sedert
veel de landmagt in Nederlandsch Indie betreft, de g:aden
de jongste mededeelingen (zie het verslag van 1869 bladz. 24)
aangewezen, waarmede voor de toekenning van riddeBoldij
zijn weder eenige partyen verscheept, en is ook tot eene
behooren te worden gelijkgesteld de verschillende rij die
landmagt bestaande betrekkingen, die door militairen beneden den rang van officier worden bekleed , doch wiaraan
(i) Op de in Augustus il., van wege de Vereeniging ter bevordering
tot aanduiding der graden, andere namen zijn verlonden
van fabneks- en handwerksoijverheid in Nederland, te 'sGravenhage
dan de gewone militaire graden in de wet genoemd
gehouden tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid en kunst zijn
eenige door Europesche en inlandsche werklieden van den constructiewinkel vervaardigde voorwerpen (houten en ijzeren affuitdeelen) met
zilver en verguld zilver bekroond. Eene dergelijke bekrooning is ook
ten deel gevallen aan werklieden (waaronder ook inlandsche), van de
(1) Een daartoe strekkend voorstel, in Augustus jl. ontvaigen, is
geweermakersschool te Meester-Cornelis.
hier te lande in behandeling'.
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nieuwe bestelling zoowel van 12ponders als van 30ponders | enz., voor alles wat do spoedige ingebruikstelling en hetovergegaan.
geen daarvoor verder noodig is , kan bevorderen.
In het afgeloopen jaar werd besloten tot indien afstelling
De behoefte aan achterlaadgeweren, met inbegrip eener
van het voorhandeno, waarvan nog slechts een klein goroserve van 50 per cent, wordt geraamd op 40 000 stuks,
deelte (eenige 4ponders bij' de veld-artillerie) in gebruik
daarbij rekenende op eene doelmatige benuttiging zoo lang
was.
Als gevolg daarvan werden 3 ligte veld- of bergmogelijk (ten dienste van een gedeelte der infanterie in de
batteryen van 3 pond tot drie zware veldbatteryen (bebuitenbezittingen, de schutterijen op en buiten J a v a en
staande elk uit 4 getrokken kanons van 4 pond en 4 gladde
de gewapende politiedienaren), der aanwezige getrokken
6ponders) gereorganiseerd , en werden ook de sterkten betromplaadgeweren. Bij deze raming is tevens gerekend op
hoorende tot de strandverdediging van Batavia, Samarang
de wapening met het nieuwe geweer van de legioenen en
en Soerabaija en tot de kustverdediging van Tjilatjap o. a.
pradjoerits op J a v a en de barissans op M a d u r a , die bij
met getrokken geschut bewapend en daarvoor do noodigo
oorlog bij het leger te velde op J a v a worden ingedeeld.
veiligheids - approvisionnementen aan munitien geconfecHet aantal in achterlaadgeweren stelsel KUHN te transtioneerd.
formeren Indische tirailleur-geweron (zie de beide vorige
verslagen, bladz. 25 en 21/22), zal van 700 tot 900 worden opgevoerd, ter bewapening van een bataillon op oorTorpedowezen. Een hoofdofficier der Indische artillerie,
logsvoet,
dat is van 810 geweerdragenden, zullende de
hier te lande met verlof, is in de jongste maanden in
overige
90
stuks voor reserve dienen. De 400 dezer gewecommissie gesteld geweest, ten einde zich door het bijr e n , in 1870 onderhanden genomen, worden, naar gewonen van proeven, het opnemen van artillerie-inrigtingen
lang zij gereed komen, achtervolgelijk bij partijen in geenz., naauwkeurig op de hoogte te stellen van alles wat
bruik
gesteld. Omstreeks het eind van 1870 waren in 't
op 's lands kustverdediging betrekking heeft.
geheel 402 KunN-geweren in dienst gesteld. De transforEen voornaam deel zijner onderzoekingen is op voorstel
matie, waarvan de kosten te staan zijn gekomen op f 15
der Indische Regering gewijd aan het torpedowezen.
per stuk , geschiedt gedeeltelijk bij den artillerie-constructieIntusschen wordt ook gezorgd voor de noodige praktische
winkel te Soerabaija en gedeeltelijk bij de geweermakersbekendheid der zaak bij de hier te lande voor de Indische
school te Meester-Cornelis. De aanmaak van patronen
dienst benoemd wordende 2de luitenants der artillerie, door
voor het Kunx-geweer, die aanvankelijk bij laatstgenoemde
éénjarige detachering van een paar hunner bij de torpedoinrigting plaats vond, geschiedt thans bij de pyrotechnidienst hier te lande.
sche werkplaats te Soerabaija.
Het plan bestaat om tot het nemen van proeven nopens
de voor Indie meest doelmatige soorten van torpedo's en
Bewapening. In navolging van het in der tijd voor Nederversperringen aldaar eene permanente commissie van officieland bepaalde werd ook bij het leger in Indie de bewaperen in te stellen, waaronder ook een officier der marine,
ningvan de sergeanten-mujoor der infanterie vereenvoudigd ,
en ten dienste dier commissie een zekor aantal artilleristen,
en wel door de bepaling dat zij alleen van het kapmes zullen
sapeurs, enz. aan te wijzen, tevens ter vorming op die wijze
zijn voorzien.
eener geoefende kern van personeel.
Eene proef wordt genomen, in hoever h e t , uit een
In het afgeloopen j a a r is men er toe overgegaan om met
oogpunt van meer veelzijdig nut, aanbeveling verdient,
de voorhanden middelen eene zekere hoeveelheid torpedo's
om bij een gedeelte der troepen het kapmes te vervangen
te doen aanmaken bij den artillerie-constructiewinkel te
door de bij het Deensche leger in gebruik zijnde schop of
Soerabaija.
spade , welk gereedschap ook als kapmes is aan te wenden ,
en gezegd wordt weinig lastiger of zwaarder te zijn dan
Artillerie school te Weltevreden. Volgens het vorig verslag
dit laatste.
bevonden zich op ultimo December 1869 8 élèves op deze
school. Sedert zijn bijgekomen 4 en afgegaan 3 élèves,
Geniewerken. Aan de mededeelingen , vroeger onder het
zoodat het aantal op ultimo December 1870, 9 bedroeg.
hoofd n Verdediging " in eene afzonderlijke paragraaph opVan de drie laatstgenoemde élèves werd één , na het voorgenomen , wordt thans volledigheidshalve hier eene plaats
geschreven examen te hebben afgelegd, benoemd tot 2den
ingeruimd bij de bespreking der geniewerken in 't algemeen.
luitenant der artillerie, terwijl één overging bij het regement
De volgende bijzonderheden kunnen deswege worden aanOost-Indische cavalerie en één wegens gebrek aan vlijt en
geteekend.
voortdurend berispelijk gedrag verwyderd werd. Omtrent
Met betrekking tot de verdedigingswerken to Batavia,
de al dan niet bestendiging dezer school zijn overwegingen
Samarang en Soerabaija werden in 1870 eenige beslissingen
aanhangig.
genomen ten aanzien van het slechten van wallen of het
dempen van grachten , waarvan zich niet alleen voor de
Achterlaadgeweren. Bestond blijkens het vorig verslag,
gezondheid der nabijwononde bevolking gunstige gevolgen
bladz. 2 1 , uitzigt dat van het ook voorindie aangenomen
doen verwachten, maar die vooral ook te stade zullen
achterlaadgeweer, stelsel DE BEAUMONT, bij het eind van
komen aan de uitbreiding en ontwikkeling dier plaatsen.
1871 12 000 stuks aldaar zouden beschikbaar zijn, in die
verwachting heeft men zich teleurgesteld gezien. De aanTe Batavia gold het de slechting der zoogenaamde defensiemaak toch der eerstbestelde 6000 stuks, welke te St. Etienne
lijn vun den generaal VAX DEN BOSCH. De opruiming der
(Frankrijk) zoude geschieden, aanvankelijk met k r a c h t o n daartoe behoorende aarden wallen zal van lieverlede en
derhanden genomen en tot op zekere hoogte voortgezet, werd
zonder speciale kosten voor den lande gevolg hebben , daar
al spoedig door de oorlogsgebeurtenissen gestoord en einzulks zal geschieden hetzij ten laste der fondsen van die
delijk geheel gestaakt.
werken, welke de af' te graven aarde behoeven , hetzij
ten ltste van de particulieren , die tot bekoming van beNadat de overeengekomen uiterste termijn van oplevering
hoorljke gemeenschap; verbeterde afwatering als anderzins
der eerste partij verstreken was, zonder dat het den aande sboping zullen verlangen. Voorts is de citadel als
nemer, don heer E D . DE BEAUMONT, gelukt was aan zijne
versHrking opgeheven en mitsdien de daarvoor afgebakende
verpligtingen te voldoen, werd het contract opgezegd, en
verboden kring ingetrokken (Indisch Staatsblad 187o, n"..95).
met den wapenfabrikant P . STEVENS te Maastricht overSedert is een aanvang gemaakt met de verbetering der strandeengekomen voor de vervaardiging van 600<i stuks in 1871
verdeiigingswerken. De centrumbatterijen zullen weldra
tegen den prijs van f 88,26 per geweer, de kosten van
voltooid zijn. De batterij het Waterkasteel, gelegen aan
afpakking voor de zeereis en van vervoer tot de afscheephet hl ven kanaal, zal als niet meer pas>ende in het geheel
plaats daaronder begrepen.
der tians aangenomen positie, worden gesloopt (Indisch
Op 1 Augustus j l . waren omstreeks 1000 stuks afgeStaatllad 1870, n°. 146).
leverd en gedeeltelijk verscheept. (1)
Te Soerabaija is de bestaande linie om de stad voor de
Zooveel mogelijk is en wordt gezorgd ook door uitzenverdediging insgelijks onnoodig verklaard. De verboden
ding van munitie, speciale geweermakersgereedschappen
kringea zullen worden opgeheven, met uitzondering van dien
rondon de citadel, welke laatste gerangschikt werd onder de
(1) Sedert is nog nagenoeg eene gelijke hoeveelheid geleverd. Eene
versteningen der 3de klasse [Indisch Staatsblad 1870, n°. 93).
nieuwe bestelling van 6000 stuks heeft inmiddels plaats gehad tegen
De overgave aan het civiel bestuur van alle tot de linie
den prijs van f 35.70 per geweer. De levering daarvan zal moeten zijn
behoormde militaire terreinen, werken. gebouwen , wegen ,
afgeloopen vóór uit". 1872.
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kanalen, kuiiBtwurken en wat dies meer zij, voor zoover
die niet uitsluitend bij het departement van oorlog in
gebruik of bonoodigd zjjn, vond plaats in Januari) 1871.
Gerekend naar de door de vestingwerken ingenomen
oppervlakte, werd al dadelijk ongeveer H/20 der linie
overgedragen. Naar mate het thans nog onder militair beheer verblevene beschikbaar komt, zal met de overdragt
worden voortgegaan.
Omtrent do werken die voor de verdediging van S00rabaija nog vereischt worden, zijn voorbereidende onderzoekingen aanhangig.
D J wallen en grachten van de citadel te Samavang
zullen worden geslecht en gedempt, naar mate zulks voor
do bewoonbaarheid der tot dat fort behoorende gebouwen
zal blijken noodig te zijn. Reeds is de demping gelast van
de voor de gezondheid hoogst schadelijke binnengracht der
versterking. Dit werk zal, met nog eenige verbetering,
waarvan de jongste westmoesson de noodzakelijkheid heeft
doen kennen, in het loopende jaar worden ton einde gebragt. In afwachting eener beslissing omtrent de bij het
departement van oorlog in behandeling zijnde plannen tot
verbetering der stranddefensie van Samarang, is echter
nog geen voorstel gedaan tot ontmanteling van het fort
en wordt ook de verboden kring tot zoolang gehandhaafd.
Aan do verdedigingswerken van Tjilatjap (Java's Zuidkust) werd met kracht doorgewerkt.
Nadat de onderhanden batterijen, vermoedelijk nog in
1871, zullen voltooid zijn, zal de verdere versterking van
Tjilatjap voor's hands blijven rusten, in verband met het
voornemen om alle beschikbare krachten voor den aanleg
van spoorwegen op .lava to doen aanwenden , als een nllereerst vereischto niet alleen voor de industriële maar ook
en vooral voor do militaire belangen. Daartoe zullen dan
ook dienstbaar worden gemaakt de gelden anders voor
permanente verdedigingswerken toe te staan, voor zoover
zij niet moeten strekken tot verbetering der stranddefensie
van Java's Noordkust.
'
Tot het instellen van een speciaal onderzoek in hot belang
der verdediging van het eiland Sumatra, weid in September
1870 een hoofdofficior op non-activiteit derwaarts gecommitteerd, die in Januarij j l . ter zake rapport heelt uitgebragt.
Van de verdedigingswerken tegen een inlandschen vijand
kwamen , sedert de opgaaf' in 't vorig verslag, als permanente versterkingen te vervallen: op J a v a , het fort te
J a p a r a ; in do residentie Palembang, de redoute to MoearahKompeh ; op Colebes die te Boelekomba, en in de residentie
Lampongsche districten de forten Katimbang en Tandjong,
(Indische Staatsbladen 1870, n°. 150, 109 en 153 en 1871,
n°. 8ö), terwijl ten aanzien van de redoutes to Tanara
(Bantam), t<j Bonthain (Celebes) en to Gorontalo (Menado)
voor 's hands alleen de ontwapening werd gelast Omtrent
de bestemming der in den laatsten tijd (zie het vorig verslag blz. 26) ontruimde forten te Koepang, Larantoeka en
Atapoepoe (Timor en onderhoorigheden), werd medo nog
geene beslissing genomen. Dn in te trekken tijdelijke versterking to Nanga-Pinoh (Wester-afdeeling van Borneo)
heeft in verband met eenige in den loop van 1870 op de
Melawi-rivier voorgevallen ongeregeldheden, voorloopig nog
eene militaire bezetting behouden.
Ton behoeve van de gewone leger voorzien ing werd, behalve
het onderhoud en de gewone jaarlijksche herstellingen,
kleine bijbouwingen en veranderingen, door of op last der
genio hoofdzakelijk het volgende verrigt:
In eenige officierswoningen te Batavia werden gaspijpen
gelegd; eene vrij belangrijke bijbouwing vond plaats bij
het bureau der genie-directie, terwijl in het scheikundig
laboratorium te Batavia een stoomdistilleertoestel en kookapparaat werd geplaatst.
Te Tjikarang werd het in het laatst van 1869 omgewaaide kampement op het terrein voor praktische artillerieoefeningen gedeeltelijk weder opgerigt.
Te Anjer werd de bouw aangevangen van eene nieuwe
ophaalbrug voor hot fort.
Te Samarang werden verbouwingen gemaakt binnen het
groot militair hospitaal, hoofdzakelijk ter verkrijging van
beter logies voor het bedieningspersoneel; de woning van
den directeur van den buskruidmolen geheel verbouwd, en
te Pontjol eenige werken verrigt om het overtollige water
van den artesischen put binnen het fort te benuttigen voor
het officierskampement aldaar.

Te Pelantoengan worden de onderhanden Ly- on verbouwingen aan het bad-etablissement voortgezet en werd
begonnen met het bouwen van eenu nieuwe kazerne voor
het bewakingsdetachement.
Te Salatiga werd eeno ritmeestorswoning geheel vernieuwd.
Te Banjoebiroe werd eene politiewacht in het artilleriekampement gebouwd en voortgegaan met de herstellingen
voltooijing van de door de aardbeving van 1805 gedeeltelijk
verwoeste gebouwen van het infanterio-kampemont, zoodat
er gelegenheid ontstond tot huisvesting van een halt' bataillon
infanterie.
Te Willem I werd het grootendeels ledig staande, in
vroegere jaren onder andere toestanden gebouwde semitemporaire bannelingskwartier voor 1200 man, ingerigt tot
garnizoenshospitual, waartoe tot heden gebezigd werden
eenige gebouwen binnen de vesting, die evenwel aan do voor
een hospitaal te stollen eischen niet voldeden. Hierdoor is
eeno belangrijke verbetering tot stand gobragt. Voorts
werden in het infanterie-kampement buiten do vesting weet
vrouwenloodsen opgerigt en vorder kleine verbeteringen
en veranderingen aan de gebouwen binnen do vesting aangebragt, een en ander noodig in vorband met do bevolen
wijziging in do legering der troepen in de 2de militaire
afdeeling en ten einde voorloopig in logies te voorzien voor
het wapen der genie, in verband met zijne reorganisatie.
De bouw van het hospitaal te Gombong werd voortgezet,
en te Poerworedjo een tijdelijk hulp-hospitaj.l opgerigt ter
voorziening in verpleegruimte voor het aan bijzondere omstandigheden toe to schrijven buitengewoon aantal zieken.
T e Soerabaija werd door tijdelijke bijbouwingen voorzien
in de behoefte bij de pyrotechnische werkplaats aan localiteit voor patronenconfectie, terwijl bij den artillerieconstructiewinkel een tweede ijzermagazijn werd opgerigt.
Te Padang werd de bouw van het permanent officiersen troepenkampement voortgezet, evenzeer als do opstelling
der ijzeren kazernes te Fort de Koek. Kerlang wordt het
ijzeren geraamte eener zesde kazerne uitgezonden, mede
voor Fort do Koek.
Te Palembang werd do bouw aangevangen van een blok
bureaulocalen ten behoeve van den gowesteïijken militairen
kommandant; te Muntok (Banka) eeno woning voor den
hospitaalmeester gebouwd; te Sambas (Wester-afdeeling van
Borneo) eeno gekoppelde woning voor twee luitenants opgerigt; terwijl in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo
te Martapoera on te Pengaron belangrijke verbouwingen
aan de militaire gebouwen en werken werden uitgevoerd;
te Kendangan eene nieuwo kazerne werd gebouwd en de
versterking verbeterd, en eindelijk te Kwala Kapoeas de
bouw onderhanden genomen van eene nieuwe versterking.
Omtrent de wijzo van uitvoering der militaire bouwwerken valt aan te teekonen, dat do gewone onderhoudswerken, krachtens daartoe verleende mugtiging (zie het
vorig verslag bladz. 22), gedurende 1870 nog in daghuur
werden uitgevoerd, doch dat het noodige was voorbereid
om in 1871 ook deze uit te besteden, en wel drieledig,
namelijk voor één , twee of drie achtereenvolgende jaren.
Om nutteloos werk te besparen was bepaald , dat de uitbestedingen voor de uitvoering dezer onderhoudswerken
alleen daar zouden worden beproefd, w a a r , naar het oordeel der hoofden van gewestelijk bestuur, de kans van
slagen inderdaad bestaat, terwijl op de overige plaatsen
alleen zou worden aanbesteed de levering der benoodigde
materialen. Dien ten gevolge werden bij den aanvang van
1871 voor de uitvoering der onderhoudswerkzaamheden
aanbestedingen gehouden voor Rijswijk en Weltevreden,
Djokjokarta, Soerabaija (Java), P a d a n g , R a u , Fort de
Koek, Paijacombo (Sumatra's Westkust), Palembang,
Luhat, Moeara-Dooa, Djambi, Kepahiang, Bandar (residentie Palembang), Muntok (Banka), Tandjong Pinang (Riouw),
Siak, Amboina, Ternate en Batjan (Moluksche eilanden).
Van deze aanbestedingen zijn gehikt die voor Rijswijk
en Weltevreden, Djokjokarta, Palembang en Muntok, en
wel voor de uitvoering van bet gewoon onderhoud op genoemde plaatsen gedurende één j a a r (1871). Omtrent de
Moluksche eilanden is ter zake nog geen berigt ontvangen.
Alle andere werken echter, herstellingen, vernieuwingen en nieuwe werken , werden, — behalve die to Willem I ,
Banjoe-Biroe en Tjilatjap, waar het bezigen van dwangarbeiders het doen optreden van aannemers niet wensche-
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lijk maakt en behoudens zoodanige toevallige en op zich
zelve staande uitzonderingen , als het gevolg waren van speeialo omstandigheden (urgentie of'aard van het werk) — behanduld volgens de voorschriften van de comptabiliteitswet, namelijk uitbesteding voor elk werk afzonderlijk,
eerst van de geheele uitvoering e n , bij mislukking daarvan, onkol van de levering der matorialen.
Do uitslag dier uitbestedingen was echter even ongunstig,
j a nog ongunstiger dan in 1869. Van de 260 uitbestedingen
in het geheel gehouden, leidden slechts 22 tot de algeheelo
toewijzing en 16 tot de toewijzing der levering vun materialen.
Met uitzondering van eenigo hoogst onbeduidendo werkjes
wenlen in lb70 dan ook slechts aangenomen: eene bijbouwing bij het bureau der ,Tenip-directio te Batavia;
herstellingen en vernieuwingen aun de militaire gebouwen
te Weltevreden en Rijswy k , te Meester-Cornelis, Padang,
Solok, Palembang, Tandjong Pinang, Muntok on Ambon ;
het bouwen van een blok bureau-localen te Palembang,
en van eene woning voor den hospitaalmeester te Muntok.
Verreweg het meerendeel der werken moest dus uitgevoerd
worden in daghuur. Of en in welke mate men zich daarbij
(trouwens tegen betaling) van heerendienstpligtigen heeft
moeten bedienen, wordt niet gemeld. Naar aanleiding der
in Junij 1870 uitgevaardigde nadere regelen omtrent de
verpligte persoonlijke diensten, waarbij onder andere ten
aanzien van den arbeid aan bouwwerken is voorgeschreven,
dat daarvoor slechts op die plaatsen koelies in heerendienst
mogen worden gebezigd waar het verkrijgen van eon voldoend aantal irije lieden, onafhankelijk van het te bedingen
loon, niet doenlyk is, zullen, op advies der hoofden van
gewestelijk bestuur, in 1871 bij de militaire bouwwerken
alleen nog heerendienstpligtigen gebezigd worden in de
residentie Palembang te Tebing Tinggi tegen eene betaling
van f 0,25 daags; in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo te Marabahan, Kwala-Kapoeas,
Kahaijan, Moearah Teweh , Sampit, Pengaron, Tabanio en
Tandjong tegen een loon van f 0,30 daags.
Op de hoofdplaatsen van Java en Sumatra konden steeds
een voldoend aantal werklieden verkregen werden. Te
Samarang, Willem I , Gombong en Ngawi liet echter hun
gehalte te wenschen over.
Ook de materialen konden veelal in genoegzame hoeveelheid worden verkregen. De prijzen der materialen en
ook do arbeidsloonen ondergingen in 1870 over het algemeen
weinig verandering. Eene voortdurende, zij het ook langzame, stijging van beide valt echter, volgens den legerkoinmnndant, niet te ontkennen.
Putboring. (1) De door bet mijnpersoneel uit te voeren artesische boringen ter verkrijging van drinkwater in of nabij het
militair kampement te Weltevreden zijn nog niet aangovangen. De proeven met de twee van hier uitgezonden Nortonpompen werden voortgezet. De verkregen uitkomsten bevestigden grootendeels hetgeen deswege in 't vorig verslag
bladz. 23 is medegedeeld, terwijl voorts nog bleek, dat
slechts in enkele gevallen van deze pompen, en dan nog
bij gewijzigde vooral ligtere constructie, met \oordeel
partij getrokken zal kunnen worden bij militaire expeditien.
Ook bleek de mindere doelmatigheid van Nortonpompen
volgens het ter beproeving uitgezonden model voor grondonderzoekingen. Volgens ingewonnen informatien zouden
daartoe veel beter voldoen pompen volgens het stelsel
Norton doch van gowijzigde constructie, vervaardigd door
een te Batavia gevestigden industrieel. Het voornemen beataat een of twee pompen volgens die constructie ter beproeving te doen aanmaken.
Voorts wordt overwogen in hoever het noodig of wengchelijk te achten zoude zijn , in de uitrusting van het opgerigt wordende corps mineurs en sapeurs (wapen der genie)
een of meer pompen volgens het stelsel Norton op te nemen.
Militaire verkenningen en topographisch bureau. Gedurende
1870 werd voortgegaan met de opneming der afdeeiing
Patjitan (Zuid-Madioen) en der residentien Rembang, Batavia en Kediri, naar welk laatste gewest de opnemingsbrigade van Noord-Madioen in 't laatst van 1869 gedeeltelijk en in het 2de quartaal 1870 geheel was overgegaan.
Het door de vier brigades in 1870 opgemeten en in kaart
(1) Vergelijk lager hoofdstuk O, afd. II, S *•

gebragte terrein bedroeg gezamenlijk 1278 vierkante palen,
als: in Zuid-Madioen 226, in liembang 312, in Batavia 387
en in Kediri (bijna uitsluitend in het tweede semester) 353.
Bij het topographisch bureau werd voortgegaan met het
in 't net teekonen der brouillon-detailkaarten (schaal
1 : 1 0 000) van Krawang, Japara (inmiddels voltooid) en
Madioen, en met het zamenstellen, ten dienste der reproduet ie in Nederland, der gearcoerde overzigts-kaarten
(schaal 1: 100 000) van do beide laatste residentien.
Overigens was beginnen aan de zamenstelling van de
overzigtskaart van K r a w a n g , welk exemplaar, als bestemd ter reproductie in Indio door middel der photographio, alleen in Oost-lndischen inkt wordt vervaardigd.
Op overeenkomstige wijze en met gelijk doel waren ook
copijen onderhanden der overzijrtskiüirten van Samarang
en J a p a r a , vun welke iaatste kaart zoowel het gearceerde
als het photographische exemplaar in Julij jl. hier te lande
is ontvangen.
De staten aangevende de verbeterde spel- en schrijfwijze
der op die kaart voorkomende namen kunnen eerst in 't
laatst van 1872 worden te gemoet gezien. De reproductie
hier te lande zal intusschen onderhanden kunnen worden
genomen, doch alleen de belettering op de ontvangst der
bedoelde naamstaten moeten wachten, gelijk het geval is
met de (anders afgeloopen) reproductie der kaart van Samarang. Van die residentie, van Tagal en van Soerakarta,
(van welke beide laatste gewesten de kaarten mede reeds
ter gravure voorhanden zijn) waren de naamstaten volgens
de laatste berigten in Indie nog in behandeling, slechts
met uitzondering van die, betreffende het Samarangsche
regentschap Demak, reeds sedert geruimen tyd ingekomen.
Thans is hier te lande in gravure de kaart van Soer a k a r t a , hebbende die van Pekalongan in April 1871 het
licht gezien. De beëindiging der reeds zeer ver gevorderde
reproductie van de kaart van Cheribon wacht, zoo als
bekend is, op de heropnemingen aldaar, en de gravure
der kaart van T a g a l , behalve op do ontvangst der bovenbedoelde naamstaten, allereerst op nadere gegevens betreffende een gedeelte der kuststreek. Op bespoedigde ontvangst
dezer verschillende nog ontbrekende gegevens is zeer onlangs
bij de Indische Regering aangedrongen.
Ter raadpleging voor zooveel noodig bij den reproductiearbeid zijn intusschen in 't laatst van 1870 ontvangen
weg- en rivierbei-chrijvingen, onder andere van Pekalongan, Soerakarta, Samarang en Cheribon.
Sedert October 1870 is het photographisch atelier bij
het topographisch bureau te Batavia geregeld in werking
gekomen, en een aanvang gemaakt met het vervaardigen
van photogrammen van de detailkaarten van Krawang op
de verkleinde schaal van 1 : 20 000. Vooraf worden daartoe
netcopijen van de kaarten vervaardigd, alleen in Oostlndischen inkt, zullende de conventionele kleuren der verschillende cultures later uit de hand op de photogrammen
worden aangebragt.
Kr schijnen evenwel, volgens latere berigten, bezwaren
te worden ondervonden in het (door middel van photoautographie) reproduceren van gewasschen kaarten. De
toepassing der nieuw uitgevonden lichtdruk-methode of
zoogenaamde Albertypie zal waarschijnlijk die bezwaren
uit den weg ruimen. Reeds is het noodige verrigt om die
kunst te doen aanleeron door den bij het topographisch bureau
hier te lande gedetacheerd geweest zijnden adspirant voor
de topographische dienst in Indie, over wien in § 2 hiervoren.
Met betrekking tot de buitenbezittingen bepaalden zich
de werkzaamheden van het militair topographisch personeel t o t : de zamenstelling van een overzigtskaart betreffende de sedert ultimo Maart 1870 (zie het vorig verslag
bladz 24) tijdelijk gestaakte opneming in de bovenlanden
van Palembang (de Pasoemah) en bestemd om bij hervatting der opneming, geleidelijk te worden bijgehouden; de
kopiëring van do kaarten der civile opneming van Macassar,
ten einde te strekken tot verdere zamenstelling van eene
onderhanden zijnde overzigtskaart van Celebes en eindelijk
tot het verbeteren naar gelang daartoe gegevens inkwamen,
van de verschillende reeds aanwezige kaarten tot de buitenbezittingen betrekkelijk.
Het personeel van het topographisch bureau en de militaire verkenningen was op het einde van 1870, met betrekking tot de organisatie van vier opnemingsbrigades,
op 2 teekenaars en 5 opnemers n a , voltallig.
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De nieuwe organisatie van zes brigades (zie het vorig
verslag bladz. 24) zal eerst in 1871 in werking treden.
Voor do vorming aanvankelijk oener vijfde opnemingsbrigade zijn bereids voorbereidende maatregelen genomen.
De uitgaven ovor 1870 bedroegen voor zooveel bekend:
militaire verkenningen f 189 476, topographisch bureau en
photographisch atelier f 44 819, te zamen f 234 295.
De uitgaven voor het lithogruphisch etablissement overtroffen de waarde van het afgeleverde (f 337 aan particulieren en f 7636 aan de gouvernements-bureaux) met slechts
f 2624 tegon nog f 7012 in 1869. Deze bezuiniging was
het gevolg der in "t vorig verslag bedoelde inkrimping van
het graveurspersoneel.
Raden van administratie. By een besluit van 26 Octobor
1870 (Indisch Staatsblad n°. 157), zyn, met intrekking van
allo daarmede strijdige bepalingen, vcorschriften vastgesteld, » in beginsel regelende den werkkring, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van: 1°. de presidenten en loden van — en kwartiermeesters bij — raden
van administratie; 2°. de administrateurs van garnizoenen
en detachementen, zich verantwoordende regtstreeks aan
den gewestelijken onder-intendant; 3 \ de administrateurs
van garnizoenen en detachementen, uitmakende een onderdeel van — en zich verantwoordende regtstreeks aan —
een raad van administratie".
De voorname strekking der nieuwe bepalingen is, de verantwoordelykheid van president en leden der bedoelde raden
en die der als secretaris fungerende kwartiermoesters af
te bakenen en te regelen zoodanig. dat elk hunner alleen
verantwoordelijk en aansprakelijk zij voor dat gedeelte van
administratief toezigt en beheer, hetwelk uit den aard van
ieders betrekking eigenaardig en in billijkheid op hem behoort to rusten ter verzekering van 's lands belangen en
van den geregelden gang der dienst. In het administratief beheer der kleinere posten , zich verantwoordende regtstreeks aan administratieraden , zullen de nieuwe bepalingen
tevens eene gewenschte vereenvoudiging aanbrengen.
Het tydstip van inwerkingtreding, aan don legerkommandant ter regeling overgelaten , word door dezen bepaald
op 1 Januarij 1871.
Officierskleedingmagazija. Do reeds in 1867 aanbevolen
opheifing van het algemeen officierskleedinginagazijn, met
andere woorden het verlaten van het stelsel van ontbieding van officiersgoederen uit Nederland en oplegging in
het magazijn om naar gelang der navraag te worden verstrekt, heeft laatstelijk bij de Indische Regering bijval
ontmoet. Echter wenschte deze de levering der bedoelde
goederen voortaan te doen geschieden aan de belaughebbende zelven door aannemers, ingevolge contracten van
openbare uitbesteding in Indio, een en ander met behoud
van het officiers-kleeding/oHris. Vermits echter bij de ltegering hier te lande tegen deze onder anderen vorm voortgezette gouvernementsbemoeijenis bezwaar bestond, en het
zelfs aan twijfel onderhevig werd geacht of zoodanige regeling wel in het belang van de officieren zou uitkomen, is
de Gouverneur-Generaal in den aanvang van 1871 uitgenoodigd maatregelen te nemen tot spoedige opheffing van
het officiers-kleedingmagaziju, zonder daarvoor eenige andere
bemoeijing van gouvernementswege in de plaats te stellen,
zoodat aan de officieren worde overgelaten zich voortaan
zelven, op de wijze die hun het meest dienstig zou voorkomen,
van de benoodigde kleeding en uitrusting te voorzien.
Dien ten gevolge heeft de Gouverneur-Generaal bij een
besluit van 28 Mei j l . , de opheffing van het magazijn bepaald op 1 Julij daaraanvolgende, en do noodige bepalingen gemaakt omtrent de wijze van opruiming (bij publioken
verkoop in kleine kavelingen, zooveel mogelijk zelfs per
stuk) der dan aanwezige gooderen , zullende echter de
goud- en zilverwerken niet mogen verkocht worden verre
beneden do reeele waarde van het edel metaal, waai uit
zij zijn vervaardigd. (1)
Aanschaffing van benoodigdheden voor het leger. Hieromtrent
valt aan te teekenen, dat in het begin van 1871 aanlei(t) Voorstellen omtrent de voor 's lands rekening te nemen schade
in de liquidatie zijn in behandeling.
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ding werd gevonden het Indisch Bestuur de handhaving
aan te bevelen van het in 1865 besliste (vergelijk Bij blad op
het Indisch Staatsblad n°. 1664), dat bij de aanschaffing van
goederen van Europesclien oorsprong ontbieding uit Nederland regel inoetzijn, plaatselijke aanschaffing uitzondering,
telkens slechts dan toe te passen wanneer met eenige
zekerheid hot voordeelige daarvan borokend kan worden.
Voor die bijzondere gevallen waarin tot plaatselijke a a n schalfi,ug moet worden overgegaan, werd tevens gowezon
op de noodzakelijkheid van afdoende controle ter verzokering dat geene te hoogo prijzen worden besteed.
Schoen- en kleermakers-ateliei's. Ten einde van de in
't vorig verslag (bladz. 24) bedoelde naaimachines al dadolijk het vereischte nut te trekken, zijn een tweetal voor
de Indischo dienst bestemde militairen in de gelegenheid
gesteld zich te bekwamen zoowel in het zelf werken met
die machines als in het geven van onderrigt aan anderen.
Beiden zijn thans naar Indie vertrokken, zoodat de hierbedoelde werktuigen weldra in beproeving zullen kunnen
worden gegeven.
Voeding. De reeds in het vorig verslag besproken wijziging in do voeding, die met 1 April 1870 werd ingevoerd, kan als eene belangrijke lotsverbetering voor den
Indischen soldaat worden aangemerkt, waarvan de gunstige
gevolgen, zoo als reeds hooger werd gemeld, niet zyn
uitgebleven; zij had oen gunstigen invloed op den gegezondheidstoestand en op den geest der troepen.
In het leger werd, behalve voor de verstrekking van
brood en vleesch, ook gezorgd voor do zoo noodigo afwisseling in spijzen, terwijl het aanleggen van vischvijvers on
groententuinen, waar zulks nuttig en mogelijk w a s , door
het legerbestuur werd voorgeschreven.
Nog verdient hior vermelding de bepaling, dat in die
garnizoenen, waar om eenige reden van 's lands wege niet
voorzien kan worden in de behoefte aan versch vleesch
(rund- of buffbl-), aan de inlandscho militairen zooveel malen
per week gezouten vleesch en Liebig's vleosch-extract kan
worden verstrekt, als door de gewestelijke militaire kommandanten in verband met de plaatselijke omstandigheden
wenschelijk wordt geacht.
Op kleine schaal zal eene proef worden genomen met
de in don jongsten oorlog in Europa veelvuldig gebruikte
«gepreserveerde erwton-vleeschworst", inzonderheid ter
beoordeeling in hoever dit praeparaat, op marschon en expeditien medegovoerd, tegen het tropisch klimaat bestand is.
Spaarkassen
Volgens het laatst geverifieerde verslag van
het militaire spaarfonds werd op het einde van 1868 daarvan
gebruik gemaakt door 137 personen, welke gezamenlijk te
goed hadden f' 15 745. In genoemd jaar werd ingelegd
f 7636 en teruggevorderd f' 12 101; in 1867 waren de beide
laatsto cijfers f' 9142 en f 11078.
De kommandant van het loger hoeft de officieren aangespoord om hun beste pogingen, in 't werk te stellen ten
einde den onderofficier en soldaat tot het besefte brengen
van het nut der spaarkassen en hen tot meerdere deelneming
op te* wokken.
Kazernes en hospitalen. Hoewel de gezondheid van het
garnizoen te Weltevreden eer verbeterd dan achteruitgegaan
is, moest het aantal zieken nog altijd hoogst aanzienlijk
genoemd worden; zelfs - deden zich in 1870 een vrij beduidend getal gevallen van berri-borri voor. Als eerste
en vermoedelijk als hoofdoorzaak van dien ongunstigen
toestand moet de onvoldoende ruimte die de aanwezige
kazernes aanbieden wordeu beschouwd.
In afwachting van meer afdoende voorzieningen (zie
hooger de rubriek » Verbeterde legering van de hoofdnwgt der
troepen"), heeft men getracht voorloopig verbetering aan to
brengen door do toetreding van licht en lucht in de k a zernes to bevorderen, zoo door het wegbreken van muurgedeelten boven de kozijnen, als door het aanbrengen van
luchtgaten en het op sommige plaatsen wegnemen der luiken.
Dien ten gevolge heorscht thans in do kwartieren ook des
nachts eene koele en zuivere atmospheer. Wanneer een en
ander op den duur blijkt te voldoen , zal dit, zoo noodig
en mogelijk, overal in toepassing worden gebrngt.
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Bijzondere maatregelen zijn genomen, opdat de geneoskundige dienst zich voortaan meer dan vroeger b?wego in
de rigting: «voorkoming van ziekten", door do of'ficieron
van gezondheid herhaaldelijk de kazernes en andere militaire
inrigtingen to doen bezoeken, om daar hunne aandacht te
wijden aan alle details betreffende logies, voeding, drinkwater, privaten, badgelogonhoden enz.
Vergunning werd door het legerbestuur verleend om in
garnizoenen, waar de stand der kantino-fondsen zulks toelaat , deze fondsen ook , doch op de moest zuinige wijze, aan te
wenden tot verlichting van eenigo soldaten-chainbroeün door
middel van petroleum, ten einde daardoor die chambreeën
gezelliger to maken en de manschappen aan te sporen
's avonds in het kwartier te blijven.
'Waar zulks mogelijk was en dit voorloopig zonder grooto
uitgaven geschieden kon, werd ook in de militaire hospitalen en ziekeninrigtingen voor oene betere ventilatie gezorgd.
Het groot militair hospitaal te Weltevreden werd met
gas verlicht.
Het gebouw in de vesting Willem I voor hospitaal gebruikt en daarvoor door zijne ligging en inrigting niet
geschikt geacht, werd voor een ander doel bestemd en een
tijdelijk hospitaal buiten de vesting (het voormalige kettingkwartier) in gobruik genomen.
De directie der grooto militaire hospitalen , welke vroeger
aan militaire ambtenaren was toevertrouwd, ging over in
handen van officieren der militairo administratie.
Voorts is bij het legerbestuur in overweging om het
beheor on toezigt van do ziekeninrigtingen , «lat nog grootendcels bij de hospitaal-directeurs berust, geheel over te dragen
aan de dirigerende of eerstaanwezende officieren van gezondheid.
Naauwlettende zorg word door dat bestnur aanbevolen
ten opzigte van de toebereiding en verstrekking der geneesmiddelen door de militaire apotheken.
Dat de reeds getroffen maatregelen tot verbetering van
het toezigt over het administratief beheor der militairo
ziekeninrigtingen ook uit een geldelijk oogpunt aan do verwachting beantwoorden, kan hieruit blijken, dat alleen
gedurende bet tweede semester 1870 daardoor eene besparing
is vorkregen van f 21 218.
Verbanddoek. Wegens het aangetoond groot nut daarvan voor te velde trekkende troepen , zal voortaan krachtens
een besluit van December 1870, tot [de uitrusting vso troepen
te velde voor zooveel liet kader betreft, behooren één motor
verband-katoen per hoofd.
Maatregelen werden genomen om in alle garnizoenen door
een of meer officieren van gezondheid onderrigt in hot gobruik van dien verbanddoek te doen geven.
Roode Kruin. Op verschillende plaatsen in Nederlandsch
Indie constitueerdon zich afdeelingen der vereeniging van
het Roode Kruis, die aan het te 's Gravenhage gevestigde
hoofdcomité van de Nederlandsche vereeniging gelden overïnaakten ten behoeve van zieke en gewonde krijgslieden in
den jongsten oorlog in Europa.
Het Bataviaasch comité deed van zijne belangstelling in
het lot van den Indischen soldaat te velde blijken door ten
behoeve ' van de expeditionaire land- on zeemagt in de
Zuidcr- en Ooster-afdeeling van Borneo diverse artikelen
ter beschikking to stellen van de kommandanton dier troepen.
Die belangstelling werd ten zeerste gewaardeerd.
Van af 10 October 1870 (dag vau de oprigting van het
Bataviasche comité) tot ultimo December van dat jaar was
aan vrijwillige giften in Nederlandsch Indie bijeengebragt
do belangrijke som van f 73 982, waarvan naar het hoofdcomité te 's Gravenhage toen was overgemaakt f 32 000,
en naar Bandjermasin , zoo in contanten als aan ingekochte
artikelen f 8856, zoodat op 1 Januarij 1871 in kas bleef
f 38 647. Sedert was volgens opgaven van April jl. nog
f 28 000 naar Nederland overgemaakt.
Ambulance-voorwerpen Verscheidene modellen van draagen radere! raagbaren, zoowel voor gobruik te velde als in
garnizoen, benevens verschillende soorten van \old-verbandtasschen werden op last van den kommandant van het leger
ontworpen, aangemaakt on in beproeving gegeven, omtrent
den uitslag waarvan later zou moeten worden gerapporteerd.

Ook zijn in beproeving drie door het Bataviaasch comité
van het Roodo Kruis aan het legerbestuur aangeboden draagbaron.
Uit Nedorland werd ontboden een model van den in 1870
op do te 's Hage gehouden tentoonstelling van ambulancevoorwerpen bekroonden brancard , ingezonden geweest door
den heer DUMONTIEB , oud-chef' van de genoeskundigo dienst
in Suriname (1).
§ 4.

Krijgsverrigtingen.

Sedert de indiening van het jongste verslag, waarin
nog melding word gemaakt van eene zonder vijandelijke
ontmoetingen in Februarij 1870 plaats gohad hebbende
militaire vertooning op een dor Mentawei-oilanden (Sumatra's Westkust) hebben krijgsverrigtingen plaats gevonden in do Zuider-enOoster-afdeeling van Borneo, waar
door zekeren WANGKANG, een opstandeling uit den vroegeren krijg, pogingen werden in 't werk gesteld tot het
verwokken van nieuwe onlusten. Die pogingen, waaraau
eeno dubbelzinnige houding was voorafgegaan (zie hoofdstuk C § 3 hiervoren) werden op 25 November 1870 ingeleid door zijue gewapende verschijning ter hoofdplaats
met circa 500 volgelingen, die hij, gesteund door andero
heethoofden, uit de Bovon Doeson en Marabahan en omstreken onder het slechtste dool der bevolking bijeen had
weten te brengen.
De civile en militairo autoriteiten echter, nog te gooder
ure deze onverwachte verschijning vernemende, snelden
hom onverwijld, ter plaatse waar hij zich met de zijnon
had opgesteld, met oen detachement van 57 man infanterie
te gemoet, en WANGKANG werd, na herhaalde malen to
vergeefs tot onderwerping gesommeerd te zijn, ondanks
zijn groot aantal volgelingen, die intusschen eene uitdagonde houding hadden aangenomen, na een kort doch
hovig gevecht met verlies van ongeveer 50 h. 60 man teruggeslagen en gedwongen de wijk te nemen in de moerassige
omstreken van de hoofdplaats.
Van onze zijde waren 4 man gesneuveld en 3 gewond,
waaronder 2 officieren.
Daar de in de Zuidor- en Ooster-afdeeling van Borneo
beschikbare troepenmagt niet voldoende was om met
kracht tegen hem op te treden, ontving de kommandant
der 3de militaire afdeeling op Java den 6den December
per telegraaph last om den staf en de regterhelft van het
13de bataillon infanterie onverwijld van Soerabaija naar
Bandjermasin te zenden
Die troepen vertrokken den volgenden dag en kwamen
twee dagen later ter bestemde plaats aan.
Intusschen was men te Bandjermasin voortgegaan, om
den vijand meer en moer uit de nabijheid te verjagen.
Den Uden December embarqueerde eene kolonne sterk
11 officieren on 300 onderofficieren en manschappen aan
boord van Zijner Majosteits stoomschip Banka, met het doel
om WANGKANG, die met zijne bende intusschen verder op
in de omstreken van Marabahan geweken was, in zijne
schuilhoeken op te sporen.
Aan de monding der Soengei Bedandan gekomen, ging
de kolonne op eenige te voren gereed gemaakte en modegevoerde vlotten over, en bereikte onder bescherming van
eenige gewapende barkassen der marine, en voorafgegaan
door SOETA ONO (het zeer getrouwe hoofd der Dajaks van
Siong en Patai) met zijne volgelingen, eene plaats dio
volgens de aanwijzingen van den gids een uur gaans verwijderd was van WANGKANG'S verblijf.
Daar betraden de troepen den vasten , doch zeer moerassigen wal. Nadat zij eenigen tijd op zeer moeijelijk
begaanbaar terrein hadden gemarcheerd, werden zij uit
een nabij gelegen bosch hevig beschoten. De krachtdadige
beantwoording van dit vuur had ten gevolge dat de vijand
spoedig, en naar het scheen met veel verlies op do vlugt
sloeg. Aan onze zijde werden 2 man van de landmagt en
2 man van de marine gekwetst.
Zonder verder verontrust te worden, vervolgde de kolonne haren weg tot aan de woning van WANGKANG , die
echter verlaten was. Daarop keerde zij naar Marabahan
terug.
(i) Het noodige voor de verzending, ook van een tweede door genoemden deskundige aangeprezen model, is dezer dagen verrigt.
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Gewapende corpsen niet regtstreeks tot het leger
behoorende.

Behalve de oprigting eener schutterij te Koepang (Timor)
en de uitbreiding van het legioen van prins PAKOE ALAM
van Djokjokarta, over welk een en ander zie het vorig
verslag bladz. 25 en 2G, onderging de formatie der tot
deze paragraaph behoorende corpsen geduronde 1870 geene
wijzigingen van aanbelang. Sedert is door het Opperbestuur magtiging verleend (Julij jl.) om, ingevolge den
wensch van genoemden prins, de infanterie van zijn iegioen
met e'éne compagnie te vermeerderen tegen vermindering
zijner cavalerie.
De gebruikelijke aantooning van de vastgestelde en de
aanwezige sterkte volgt hieronder.
Schutterijen worden ook in de buitenbezittingen aangetroflen; de andere corpsen niet. De schutierijen in de buitenbezittingen waren onder ultimo 1870 sterk 2518 E u r o peanen en 546 inlanders. Onder deze Europeanen tellen
echter, meer bijzonder wat de Molukken aangaat, een
aantal inlandsche burgers. In de onderstaande opgaaf is
niet begrepen het corps Chinezen te Koepang, van welks
oprigting en bijzondere bestemming in 't vorig verslag sprake
was.
Het bestond onder ultimo 1870 uit 1 kapitein en
110 man.
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§ 5.

pea

Schutterij.

werdon gevat: enkelen, die zich onder zekeren goesti M o ïiAMAi» hadden voreenigd, bleven nog in de wildernissen
rondzwerven.
Het golukte echter aan met ons bevriende hoofden en
aan bevolkingspatrouilles, versterkt met eenige militairen,
om ook hot meerondeol van dezen gevangen to nemen of
te dooden.
Ook goesti MOUAMAD, dio zich niet wilde overgeven,
viel dood in onze handen.
Door het sneuvelen of gevangen nomen van alle tot den
opstand behoord hebbende hoofden eindigde het verzet.
Eon verder verblijf van het geheele regter half l.Jde bataillon infanterie op Borneo's Zuid- on Oostkust was dus
niet langer noodig. De staf van dat bataillon keerde dan
ook met 2 compagnien op den 4don Februarij 1871 naai Soerabaija terug. Eono compagnie bleef' achter, hoofdzakelijk om behulpzaam te zijn in het bewaken der 267
gevangenen die aan den regter zijn overgegeven.

pea

Een op den IJlden December door eene kolonne van
5 officieren en 100 onderofficieren en manschappen ondernomen togt tot gevangenneming van WANCKANG had evenmin eon gunstig gevolg.
Op het berigt dat de vijand zich aan do Soengei Bolilap, noordelijk van de Soengei Bedandan ophield, vertrok
den 17den December eene kolonne van 6 officieren en
150 onderofficieren en minderen derwaarts, doch ook die
togt had geene andere resultaten, dan dan dat men
oenige woningen. die eerst kort te voren verlaten schenen
te zyn, aan de vlammen prijs gaf'.
De volgendo dagen gingen met het maken van patrouilles
voorbij, terwijl het aan eenige ons getrouwe hoofden gelukte om enkêlo vin WANGKANG'S aanhangers te verjagen
of te dooden.
Op den avond van den 2f>sten December ontving men
het berigt, dat WANGKANG eene versterking opgeworpen
had aan deu noordelijken tak van Simptmg (kreek) Doerachnian en daar een hardnekkigen tegenMand zou bieden.
Den 27sten rukte eene kolonno sterk 8 officieren en
150 onderofficieren en manschappen uit om die versterking
op te zoeken ; ook hierby was weder SOETA ONO met do
zijnen en bewees uitstekende diensten.
Men voer met groote krachtsinspanning de Soengei
Doerachman op on, nu en dan door den vijand bestookt
wordende, bij welke gelegenheid men in het zeer modderige terrein debarqueerde en den vijand verjoeg, kwam
men eindelijk met verlies van 5 gewonde militairen bij de
versterking aan; daarop werden eenige granaat-en kartetsschoten gedaan, die de vijand niet onbeantwoord liet, en
waarbij 2 officiereu, waaronder de kolonne-korninandant,
benevens 1 matroos werden gekwetst. Spoedig woid de
versterking bestormd en ingenomen, bij welke gelegenheid
oenige wapens en een vlag werden buit gemaakt.
De vijand redde zich door devlugt; de talrijke bloedsporen, die men in de versterking vond, bewezen dat hy
groot verlies had geleden.
De versterking werd onmiddellijk geslecht.
Eenige dagen later bleek het, dat WANGKANG bij die
verdediging een schot in het hoofd gekregen had, aan de
gevolgen waarvan hij, nog onder het vervoer , bezweken was.
Na den dood van WANGKANG en de door onze wapenen
behaalde voordeelen maakte zich eene algemeene ontmoediging van zijne volgelingen meester; verscheidenen hunner
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Ongerekend: voor Ternate 196 schutters »met verlof afwezig"; voor Banda 286 piekeniers.

b.

Hiervan voor het legioen van deu prins MANGKOE NEGORO van Soerakarta 857 man (waaronder ook artillerie
en cavalerie) en voor dat van den prins PAKOE ALAM van Djokjokarta 159 man (waaronder ook cavalerie).

c.

Als voren respectivelijk 857 en 396 man.

d.

Ter beschikking van de vorsten te Soerakarta en Djokjokarta.

e.

Waaronder 9 Amboinezen.

f.

i

8

»
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De berigten omtrent den toestand en do geoefendheid
Tot dusver is alleen een klein gedeelte van de schutteder schutterijen zijn over het algemeen gunstig en kunnen,
rijen op do drie hoofdplaatsen van Java van getrokken
althans voor de dienst in vredestijd, voldoende genoemd
geweren voorzien.
worden. Te Padang echter vereischt de toestand eene
Ten slotte verdient vermelding, dat ook voor de in deze
reorganisatie, welke onderhanden is. Van de Menadosche
paragraaph besproken corpsen bij de reeds hiervoren verschutterij werd in Februarij jl. een detachement van 75
melde Koninklijke besluiten van 15 December 1869 nos. 3
man mobiel verklaard en naar Gorontalo gezonden. Geen 4 , (zie de rubriek » Eereteekenen" in § 3 hiervoren)
lukkig werden de verwikkelingen aldaar zonder geweld
voor zooveel noodig bepalingen zijn in 't leven geroepon ,
beëindigd. Met betrekking tot de schutterij to Koepang
strekkende om de daartoe behoorendo Europesche ol inverdient vermelding, dat omstreeks 50 ingezetenen van
landsche onderofficieren en manschappen , benoemd worBabauw zich bij dezelvo aangesloten hebben, geregeld
dende tot ridder der Militaire Willemsorde of de medaille
iedere week onder do leiding van een daartoe bestemd
voor moed en trouw erlangende, te doen deelachtig woronderofficier wapenoefeningen houden en eenmaal 's maands
den de aan zoodanige onderscheiding voor hunne ranggenaar de 17 palen verwijderde hoofdplaats Koepang opkomen
nooten bij het leger verbonden soldij of' toelage.
om de exercitien mede te maken.
De op het gebied der schutterijen uitgevaardigde bepa§ 6. Koloniaal Militair Invalidenhuis nabij Arnhem.
lingen betroffen eeno nadere aanwijzing van den tijd waarover contributie verschuldigd is (I?idisch Staatsblad 1870,
In den gunstigen toestand van dit gesticht, in 't vorig
n c . 113), zoomede eene uitbreiding der kategorien van
verslag
geschetst, is sedert geene verandering gekomen.
personen die van persoonlijke schutterlijke dienst zijn vrijDe gemiddelde verpleegsterkte gedurende 1870 was 196
gesteld. (Indisch Staatsblad 1870, n°. 87 en 203.)
m a n , welk aantal ook juist onder ultimo December aanEen verzoek van ingezetenen van Buitenzorg om plaatwezig was. E r werden in den loop van genoemd j a a r 49
selijk eene schutterij op te rigten, werd met het oog op
verpleegden uit de sterkte afgevoerd, als: 31 wegens ontart. 1 van Indisch Staatsblad 1838, n°. 22, krachtens hetslag op eigen verzoek , 14 wegons overlijden, 3 wegens
welk alleen op de hoofdplaatsen der residentien van Java
wangedrag verwijderd en 1 ter verpleging in eun krankschutterijen worden zamengesteld, voor inwilliging niet
zinnigengesticht. Daarentegen werden 45 oud-militairon opvatbaar bevonden.
genomen. Op V. Julij j l . waren 193 invaliden (59 gegraduDe gunstige berigten in het vorig verslag (bladz. 26)
eerden en 134 ongegradueerdon) aanwezig, zijnde 18 minder
gegeven nopens de legioenen van MANGKOE NEGORO en
dan het bepaalde maximum.
PAKOE ALAM , kunnen ook voor 1870 herhaald worden.
De gezondheidstoestand in het gesticht was bevredigend.
De geoefendheid der pradjoerits was in het algemeen
Voor revacciuatie, in verband met het heersenen der
bevredigend.
pokken-epidemie, werd behoorlijk gezorgd. Op 1 Julij jl.
Nadat in 1869 in beginsel besloten was tot opheffing, telde men 13 zieken.
der betrekking van inlandsch luitenant bij de corpsen
De landelijke arbeid der invaliden en de veehouderij
pradjoerits, wegens het weinige nut in 't algemeen door !
gaven in 1870 gunstige uitkomsten ; de op die wijze door
de titularissen gesticht, waren de openvallende plaatsen
voorloopig onvervuld gelaten, zoodat in 't laatst van 1869 ; middel van eigen beheer verkregen voortbrengselen, voor
feitelijk geen officieren bij genoemde corpsen meer aan- ' zoovor ze in 1870 verbruikt werden, vertegenwoordigden
wezig waren. Bij die detachementen waarbij oen Euro- ! volgens de berekening van den kommandant eeno waarde
peesch onderofficier als vast instructeur was ingedeeld, I van f 4860, tegen f Ü867 in 18G9 en f 2980 in 1868. Bowerd derhalve het bevel door dezen, on bij die enkele, ! vondiun was de veestapel van het gesticht bij het eind van
welker oefeningen (van tijd tot tijd) werden geleid door i het jaar nog vermeerderd met 4 runderen en 3 varkens, zoodat
een Europeesch instructeur van elders, het bevel door j van de eerste 10 en van de laatste 30 stuks aanwezig waren.
De (onzuivere) kosten van het gesticht zijn in de laatste
een inlandsch onderofficier gevoerd. Sedert is', bij Indisch
besluit van 22 Januarij 1871 {Indisch Staatsblad n°. 12), ! d r i e j a r e n 186b, 1869 en 1870, achtereenvolgens geweest
voor goed tot opheffing der luitenantsrangen bij de corp- ! f 6 3 382, f 63 563 en f 64 386, waaronder aan uitgaven
ten behoeve der zoogenaamde boerderij respectivelijk f 2185,
sen pradjoerits besloten , mot bepaling dat het bevel over
f 2769 en f 3223.
elk detachement zal worden gevoerd door een actief dieDaarentegen zijn ten bate der inrigting gekomen de ganeud of gegageerd Europeesch onderofficier van het leger,
gementen der verpleegden, achtereenvolgens ten bedrage
tevens instructeur.
van f 19 866 , f 20 067 on f 21 052 , zoudat de werkelijke
Aan de in het vorig verslag bedoelde bezwaren met
uitgaven voor den lande niet hooger ziju geweest dan
betrekking tot het voltallig houden dier detachementen,
f 43 516 , f 43 496 en f 43 334.
welke op enkele plaatsen de indienst.stellihg van wachters
noodzakelijk maakten, is te gemoet gekomen door toekenE.
Keemagt.
ning van handgeld en verhooging der soldij (Indisch Staatsblad 1870, n°. 163). De gunstige invloed daarvan is reeds
merkbaar, zoodat de op eenige plaatsen tijdelijk in dienst
§ 1. Kommandement.
gestelde wachters gedeeltelijk weder afgeschaft zijn en
eerlang geheel zullen kunnen gemist worden.
Het bevel over de zeemagt in Nederlandsch Indie en
De detachementen djaijang-secars gaven reden tot tevrehet beheer van het departement der marine aldaar werden
denheid.
gevoerd door den schout-bij-nacht J. ANDRE.*, tot den
De toestand van de barissans op Madura wordt, wat
lOden Januarij 1871, als wanneer dat bevel en beheer
de werktuigelijke geoefendheid van de infanterie in do beovergingen op den uit NVderland aangekomen vice-admiraal
handeling van het geweer en het uitvoeren van bewegii>.O. A. UHI.ENBECK, voor die bestemming aangewezen bij
gen volgens de exercitie-reglementen betreft, zeer voldoende
Koninklijk besluit van 7 October 1870, n°. 14.
genoemd. Daarontegon zijnde cavnleristen, artilleristen on
pioniers slecht geoefend, bereden en geëquipeerd. De op§ 2. Oorlogsmarine.
komst die, zoo als uit het vorig verslag blijkt, voorheen
veel te wenschen overliet, is later zeer goed geweest.
Men dankt zulks hieraan, dat thans door de vorsten aan
Sterkte, enz. Ken algemeen overzigt van de in Nederde officieren een allezins voldoend inkomen verzekerd en
landsch Indie op 1 Januarij 1870 aanwezige oorlogsmarine
aan de onderofficieren en manschappen , die niet van sawahs
en van de daarin tot ultimo April 1871 voorgevallen
zijn voorzien, eene geldelijke tegemoetkoming toegekend is. I veranderingen wordt aangetroffen in bijlage E.
In September 1870 werden de twee legioenen , zoomede de
Dat overzigt doet zien dat op eerstgemeld tijdstip tot
pradjoerits en barissans, met getrokken geweren gewapend , | bet blijvend Indisch eskader (de zoogenaamde Indische
waarmede zij zeer zijn ingenomen.
! militaire marine) behoorden 24 en tot het auxiliair eskader
Eene dergelijke bewapening zal mede aan allo schutte- ', 7 schepen, de laatste niet namen: Willem, C'uracao en
rijen gegeven worden, zoodra na ontvangst van do toegeDjambi (schroefstoomschepen 1ste klasse), Marnix (dito
zegde achterlaadgeweren, stelsel DE BEAUMONT, een vol2de klasse), Bali en Vesuuius (dito 3de klasse) en Prinses
doend aantal getrokken infanteriegreweron beschikbaar komt.
Amelia (korvet met stoom vermogen).

Inlagen. Vel 69.
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Met inbegrip van de bemanning van de Curaqao, welke
bodem, zoo als reeds in het vorig verslag is vermeld, den
26sten September 1869 naar de Perzische Golf was vertrokken en den lOden Mei 1870 te Batavia terug kwam, bedroeg do sterkte der gezamenlijke bemanningen op 1 Januari)
1870, 3996 koppen, waarvan 2959 Europeanen en 1037
inlanders.
Het schroefstoomschip Marnix, dat blijkens het vorig
verslag den lsten Februarü 1870 naar Japan vertrok,
kwam op den 30sten Julij daaraanvolgende bij de vlag
terug.
Drie bodems van het auxiliair eskader werden in den
loop van 1870 bij de Indische militaire marine opgenomen :
de korvet met stoom vermogen Prinses Amelia, na tot
wachtschip te zjjn ingerigt met 1 Februarij; de schroefstoomschepen Bali en Vesuvius met 1 Octobor.
Behalve do reeds in het vorig verslag vermelde vermindering der sterkte door de afkeuring van de Juno en
Haarlemmermeer werd nog het raderstoomschip Bromo den
loden September 1870 buiten dienst gesteld en voor de
dienst afgekeurd.
De scheepsmagt bestond alzoo op 1 Januarij 1871 uit
28 bodems namelijk 4 (Willem, Curaqao, Djambi en Marnix)
behoorende tot het auxiliair eskader en 24 behoorende tot
het blijvend Indisch eskader (waarvan 1, de Bali, sedert
Mei 1870 tijdelijk buiten dienst). De gemiddelde sterkte
van de bemanning bij de beide eskaders over 1870 was
3926 koppen, waarvan 2959 Europeanen (281 officieren,
2137 scheeps-onderofficieren en mindere schepelingen en
541 mariniers) en 967 inlanders.
Onder ultimo December 1870 was de totale scheepsbemanning 3538 koppen, waarvan 2646 Europeanen en
892 inlanders.
De veranderingen tot dus ver in 1871 voorgekomen waren:
de buitendienststelling van het raderstoomschip 4de klasse
Celebes en het schroefstoomschip 3de klasse Reteh (respectiveljjk in Januarij en April), zoomede de terugkeer naar
Nederland van het schroefstoomschip 1ste klasse Willem.
(12 April) (1) Het schroefstoomschip 1ste klasse Curaqao,
aangewezen om tegen het invallen van den oostmoesson van
1871 de Noord-Australische havens te bezoeken, heeft die
reis den 31sten Mei jl. aanvaard.
Tot uitzending en terugvoer van schepelingen van het eskader werd in 1870 weder gebezigd Zr. Ms. stoomtransportschip Java , hetwelk den 9den Maart 1870 uit Nederland ter
reede Batavia aankwam en den 20sten November daaraanvolgende naar Nederland terugkeerde. In 1871 werd, wegens
de aan de Java vereischte reparatien, voor bedoelde dienst gebezigd Zr. Ms. fregat Admiraal van Wassenaer. Den 15den
Junij te Batavia aangekomen, heeft die bodem den 31sten
Julij j l . de terugreis aanvaard
Ter gedeeltelijke, voorziening in het charter van groote
houten schepen , waarvan er é é n , de Bromo, reeds is afgekeurd en ook de beide andere, Amsterdam en Ardjoeno, eerlang
voor de dienst niet meer bruikbaar zullen zijn, is te Soerabaija een aanvang gemaakt met den in 't vorig verslag
aangekondigden bouw van een raderstoomschip 1ste klasse
van 300 paardenkracht (type Amsterdam), waarin zullen
worden geplaatst de werktuigen van het vroegere stoomschip Gedeh.
Het in November 1867 te Soerabaija van stapel geloopen
Btoomtransportschip Soerabaija van 220 paardenkracht is
in 1870 geheel afgebouwd.
De beide hierbedoelde nieuwe schepen worden geacht.
ook na het uitvallen van de Amsterdam en de Ardjoeno, in
de eerste jaren genoegzaam in de behoefte aan groote
schepen bij de Indische militaire marine te zullen voorzien.
Daarentegen zal, zoodra de ter zake uit Indie ontboden
teekeningen enz. zijn ontvaneen (verg. het vorig verslag,
bladz. 27) ook met het oog op de afkeuring van de Celebes,
het noodige worden verrigt voor de aanvulling der formatie
van schroefstoomschepen 4de klasse. (2)
De hier te lande voor het Indisch hydrographisch vaar-

(1) De Willem is sedert vervangen door het schroefstoomschip ïde
klasse Vice-admiraal Koopman, den SCsten Augustus jl. ter reede
Batavia aangekomen.
(J) De plans zijn in Augustus jl. ontvangen en thans wordt het
uoodige voorbereid om tot den aanbouw te geraken.

tuig Stavoren aangemaakte stoombarkas, blijkens 't vorig
verslag in September 1870 ter uitzending bijna gereed, is
eenigen tijd ten gebruike aan 's Rü'ks marine afgestaan g e weest en in verband daarmede eerst in de afgeloopen maand
naar Indie verscheept. Voorts zijn sedert hot vorige verslag
hier te lande nog besteld en zullen vermoedelijk eerlang
kunnen worden uitgezonden twee andore stoombarkassen ,
bestemd om aan de groote schepen bij het doen van expeditien of andere togten, waarbij een langdurig en veelvuldig
gebruik van sloepen noodig i s , te worden modegegeven ,
zoowel voor het verrigten van sleep- als voor andere diensten.
Over de aanstaande indionststelling van de Argus wordt,
als zijnde een werkstoomvaartuig voor eono speciale dienst.
niet te dezer plaatse, maar in § 4 (zie de rubriek » Bèta
kening" enz.) gehandeld.
Stationering. De maritime stations waren gedurende 1870
en de eerste vier maanden van 1871 bezet als volgt:
Sumatra's Westkust: een ü z e r e n raderstoomschip 3de
klasse (Borneo), in April 1870 vervangen door de Sumatra,
in Januarij—Maart 1870 tijdelijk versterkt met één schroefstoomschip 1ste klasso [Willem) en een dito 4de klasse
(Maas en Waal). Deze laatste bodem keerde in October
1870 in dit station terug ter aflossing van de Sumatra.
Sumatra's Oostkust: een schroefstoomschip 4de klasse
(den Briel, later Coehoorn), bij afwisseling vervangen door
een raderstoomschip 4de klasse (Admiraal van Kinsbergen)
en laatstelyk door een dito 3de klasse (Banka). Tevens
was in dit station een opnemings vaartuig (Stavoren).
Wateren van Riouw en Lingga: een ijzeren raderstoomschip 3de klasse (eerst de Banka, later de Borneo). Tevens
was in dit station aanwezig tot Mei 1870 een raderstoomschip 4de klasse (Admiraal van Kinsbergen). (1)
Westkust van Borneo: een raderstoomschip 4de klasse
(Madura) en bovendien van Mei tot Augustus 1870, een
raderstoomschip 1ste klasse (Ardjoeno).
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneos twee raderstoomschepen 4de klasse (Celebes en Onrust, het eerste in Augustus 1870 vervangen door de Admiraal van Kinsbergeii) en
een schroefstoomschip 4de klasse (Coehoorn), laatstgenoemde
in April 1870 vervangen door een raderstoomschip 4de
klasse (Suriname), dat echter in Augustus 1870 het station
verliet. Een raderstoomschip 3de klasse (aanvankelijk de
Banka en later de Sumatra) is van November 1870 tot
Maart 1871 als tijdelijke versterking aan het station toegevoegd geweest.
Wateren van Celebes: behalve een wachtschip (korvet van
Speyk), een schroefstoomschip 3de klasse (Reteh), in Julij
1870 vervangen door een raderstoomschip 3de klasse
(Cycloop), benevens een schroefstoomschip 4de klasse (eerst
Aart van Nes, later den Briel).
Wateren van Menado: een ijzeren raderstoomschip 3de
klasse (Timor), gedurende September 1870—Januarij 1871
tijdelijk vervangen door een dito 4de klasse (Suriname).
Moluksche wateren: een schroefstoomschip 3de
(Vesuvius). (2)

klasse

Gedurende 1870 en de drie eerste maanden van 1871
waren de reeden van Batavia, Soerabaija, Samarang en
Cheribon de aangewezen stations der groote stoomschepen.
By het eind van 1870 was het eskader zamengesteld uit
28 bodems, waaronder 4 wachtschepen en 1 opnemingsvaartuig.
Van de 23 overblijvende waren in de buitenbezittingen
aanwezig 14, op J a v a beschikbaar 5 en bij de marineetablissementen in reparatie 4 , waarvan 1 (Buil) tjjdelijk
buiten dienst gesteld.
Aangaande de verwisseling en voltallighouding van het
personeel diene het volgende:
(1) Sedert is besloten dit station voortaan blijvend uit twee bodems
te doen bestaan (vergel. de noot op b'.adi 8 hiervoren).
(9) De Vesifcius werd in Julij jl. te Soerabaija verwacht om nagezien te worden en is vervangen door het raderstoomschip 3de klasse.
Bornto.
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Voor de aflossing van Ktiropesche bemnnning wordon
met oorlogsbodems of particuliere schepen in 1870 48 officieren en 389 schepelingen aangebragt, terwy'1 behalve
de 17 officieren en 185 schepelingen, dio mot hot transportschip Java in November 1870 vertrokken, nog 60 officieren en 402 schepelingen met particuliere gelegenheid
naar Nederland terugkeerden.
Ontslag werd in 1870 verleend aan 6 officieren en 26
minderen , terwijl het getal ovorlodenon bedroeg 3 officieren en 33 schepelingen.
In de dienst van de inlandsche bemanningen werd op
de gewone wijze door reëngagement en werving voorzien.
In hunne uitrusting zal met 1 January 1872 eene doeltreffende verbetering worden gebragt, waardoor zij niet
langer verstoken zullen zijn van of althans niet langer
voor eigen rekening zullen behoeven te voorzien in warme
dekking des nachts en wollen kluuding bij vochtig of r e genachtig weder.

1866. .

2789 860

6103 1721

18G7. .

2780 873

1868. .

2789 834

1869. .

3031 964

1870.

2959 967

5379 1539 48
a.
a.
6151 2012 103
a.
a.
8(145 2369 60
b.
6825 1902 36

a.

Gezondheidstoestand. De gezondheidstoestand van het personeel der oorlogsmarine kon gedurende 1870 over het
algemeen bevredigend worden genoemd.
De ondervolgende vijfjarige statistiek van het aantal
behandelden en overledenen toont dit nader a a n :

84

Inlanders.

Overledenen.
Europeanen.

Inlanders.

Behandelden.
Europeanen.

Inlanders.

UUR.

Europeanen.

Sterkte.

Ter aanvulling van het in 1868 bepaalde {Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 2151), nopens de hulp door het
(Europesche) personeel der oorlogsmarine te verleenen by
herstellingen en werkzaamheden aan boord van stoomschepon dor gouvernements-marine, werd bij een Indisch
besluit van Augustus 1870 aan bedoelde hulp alsnog eene
geldelijke belooning verbonden, bedragende voor schepelingen boven den graad van korporaal f 1, en voor
minderen f 0,50 daggeld per hoofd boven hunno bezoldiging.

VERHOUDING DER OVERLEDENEN

tot de behandelden.
Europeanen.

tot de sterkte.

Inlanders.

Europeanen.

Inlanders.

17 1: 72,65 of 1,37 °/. 1:101,23 of 0,98 7 0 1:33,20 of 3,01 % 1:50,59 of 1,97%
11 1 : 112,06 » 0,89 »»1:139,90

« 0,71 i 1: 57,91 » 1,72 » 1:79,36 » 1,26 »

38 1: 59,71 » 1,67 » 1 . 52,94 • 1,83 » 1: 27,07 » 3,69 .. 1:21,94 ..4,55 ..
62 1: 134,08 » 0,74 » l : 38,21 » 2,62 » 1:50,51 .. 1,98 .. 1:15,54 i 6,43 i
c.
30 1:189,58 » 0,52 » 1 : 63,40 » 1,57 i 1:82,19 n 1,21 ». 1:32,23 »3,10 »

Hieronder zijn begrepen koopvaardij schepelingen of bij evacuatie onder behandeling gekomen personen.
Hiervan 28 in de hospitalen overleden.
Als voren 19.

Van vorige jaren is zoodanige opgaaf niet vermeld geworden.

Belangryke epidemien zijn niet voorgekomen. Van choera en pokken deden zich slechts zeer enkele gevallen
voor.
Aan boord van alle schepen, die van andere stations
naar Batavia of het eiland Onrust kwamen, werd korten
tijd later eene belangrijke vermeerdering van het ziektecijfer opgemerkt, ten gevolge van het ontstaan van malariaziekten. De gunstige uitkomsten in dit opzigt verkregen
van het verblijf dor oorlogsschepen ter reede Cheribon,
waarop reeds in het vorige verslag gewezeD w e r d , hebben
dan ook doen besluiten de ter reede van Batavia aanwezige of tot geene andere stations behoorende oorlogsbodems en stoomschepen der gouvernementsmarine voor den
vervolge, en voor zoover hunne tegenwoordigheid niet te
Batavia wordt vereischt, gedurende den westmoesson naar
Cheribon te dirigeren.
De schadelijke invloeden van Onrust trachtte men zooveel doenlijk te verminderen door het opruimen van zinkputten en hunne vervanging door fosses mobiles, door het
planten van zonnebloemen en door de verbetering der
kazerne en gevangenis. De gezondheidstoestand der schepelingen van aldaar in timmering liggende bodems werd
bevorderd door hen te onttrekken aan de locale schadelijke invloeden van het eiland, hen zoo veel mogelijk aan
boord te houden en alleen bij dringende noodzakelijkheid
het debarqueren toe te staan.
Door beri-beri werden 14 Europeanen en 149 inlanders
aangetast, voornamelyk weder in de wateren van Banka.
De ondervinding had geleerd, dat deze ziekte in de rivier
van Palembang ophoudt, en zich weder vertoont wanneer
de schepen naar Banka terugkeeren, niettegenstaande
oveding, kleeding en schafting te Muntok en te Palembang
volkomen gelijk zyn. Voor een groot deel scheen dus het

ontstaan aan malaria-invloeden te moeten worden toegeschreven. Bij de behandeling speelden op allo schepen goede
voeding en verstrekking van wijn eene groote rol.
Aan boord van Zr. Ms. stoomschip Amsterdam kwamen
vele tusschenpoozende koortsen voor, terwijl andere schepen daarvan vrij bleven, zoodat hier aan plaatselijke oorzaken in het schip gedacht en tot schoonmaken en desinfecteren besloten werd, waardoor men het gewenscht
resultaat verkreeg.
Aan het aanvankelijk geopperde plan (zie het vorig verslag bladz. 27) om het stoomtransportschip Java, aan
boord waarvan zich het zoogenaamd hospitaal-versterf had
geopenbaard, bij terugkeer naar Nederland de verkorte
reis door het Suez-kanaal te laten doen, is geen gevolg
gegeven, omdat het vertrek van dien bodem niet meer
gedurende den oostmoesson kon plaats hebben en daarmede
het vooruitzigt op eone gunstige zeilgelegenheid was verdwenen. Bij het gevorderde jaargetijde liet zich bovendien
op eene reis rondom de Kaap beter weder verwachten dan
in de Middellandsche Zee, met daaruit voortspruitende
beter drooghouden en betere ventilatie van het schip.
§ 3.

Gouvernementsmarine.

Sterkte enz. De sterkte der gouvernementsmarine bleef
wat het in dienst zijnde stoomgedeelte betreft, bepaald op
12 schepen, waarvan 8 voor diensten in elk gedeelte van
den Archipel (1 van 170 en 7 van 80 paardenkracht) en
4 voor rivierdiensten (2 van 30 en 2 van 20 paardenkracht). Vergelijk bijlage E .
Ten vervolge op het in het vorig verslag vermelde omtrent de stoomschepen Bennett, Boni en Barito, wordt bekend gesteld: dat het eerstgenoemde, in November 1869
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naar Soerabaija opgekomen, gedurende het geheele jaar
1870 in reparatie bleef', doch in Maart 1871 goreed kwam;
dat do Boni, sodert ultimo Maart 1870 buiten dienst gesteld, in den verderen loop van hot j a a r door de keuringscommissie werd onderzocht, en wegens do goede eigenschappen van het vaartuig nog voor herstel in aanmerking
zal worden gebragt, en eindelijk dat de herstellingen aan
de Barito, die te gelijk met do Boni in het eerste quartaal
1870 naar een der marine-etablissementen was moeten opkomen, iu December j l . waren ufgeloopen, waarna het
hut vaartuig nog iu diezelfde maand te Bandjermasin in
station is gekomen.
Van de overige stoomschepon der gouvernementsmarine
werden in den loop van 1870 nog twee andere tijdelijk
aan de dienst onttrokken ter zake van herstellingen , en
wel de met 1 April 1870 in dienst gestelde Kapoeas I, die,
na 2'/2 maand bij het marine-etablissement te Soerabaija
te zijn verbleven, in September weder beschikbaar kwam,
en de Dassoon , die aldaar in Mei 1870 aankwam , doch
eerst in het derde quartaal in timmoring werd opgenomen,
welke werkzaamheden omstreeks medio 1871 zouden afloopen.
Het bij genoemd etablissement iu aanbouw genomen
nieuwe stoomschip van 80 paardenkracht (zie hot vorig
verslag bladz. 28) is in Junij jl. met het beste gevolg
van stapel geloopen. De werktuigen en ketels zyn reeds
van hier verzonden. Een tweede vaartuig van gelijk charter
is of wordt onderhanden genomen.
De flotille gewapende en adviosbooten , onder uit. 1870
bestaande uit ftó vaartuigen van de eerste en 15 van de
tweede soort, bevond zich over het algemeen in vrij goeden
staat, en in de eventuele vervanging van afgekeurde booten
is voorzien door nieuwe, tot welker aanbouw, ten getale
van 6, in 1868 magtiging is verleend.
De formatie van höt Kuropeesch personeel, ten getale
van 7 5 , bleef voltallig, met uitzondering van het corps
machinisten , in welks aanvulling, door uitzending van hier,
men nog slechts gedeeltelijk is kunnen slagen.
Ook in het vindon van geschikt inlandsch peroneel voor
de stoomschepen, waarvan de formatie 415 koppen bed r a a g t , blijft men met de vroeger vermelde moeijelijkheden
kampen.
Do bemanning der gewapende en adviesbooten, gezamenlijk
1045 koppen bedragende, werd, even als in vorige jaren ,
zonder veel bezwaar voltallig gehouden.
Omtrent de geldelijke belooningen aan personeel der
gouvernementsmarine toe te kennen in de gevallen , waarin
het zich in de stations buiten Java geroepen mogt zien tot
werkzaamheden aan boord van oorlogsschepen, werd in
Augustus 1870 eone regeling getroffen, even als wederkeerig voor de bclooning van werkzaamheden door personeel
der oorlogsmarine aan boord van gouveinementsstoomschepen te verrigten.
Magtiging werd verleend om de in 1864 toegestane verstrekking van blaauw baai aan de inlandsche bemanning
van de stoomschepen der gouvernementsmarine, ook uit
te strekken tot de opvarenden van de gewapende en adviesbooten , in de gevallen dat heerschende ziekten het dragen
van wollen kleeding voor dezen wenschelijk maken.
Het aantal ziektegevallen onder het Europeesch en inlandsch personeel der stoomschepen gedurende 1870 beliep
respectivelyk 18 en 3 5 8 , van welke laatste gevallen 22
met doodelijken afloop. Van de bemannning der gewapende
en adviasbooten is alleen het cy'fer der overledenen bekend,
bedragende 65, waaronder 15 die verdronken.
Stationering. Hooger blijkt reeds dat in den loop van
1870 achtereenvolgens de stoomschepon Boni, Barito en
Dassoon, ter zake van reparatien, aan hunne verschillende
stations onttrokken werden, waarvan alleen de Barito nog
vóór het einde des j a a r s gereed kwam, terwijl do Bennett,
reeds in November 186'J tot het ondergaan van herstellingen naar Soerabaija opgekomen, gedurende geheel 1870
niet voor de dienst beschikbaar was.
Evenmin als in de Lampongbaai de plaats van de Bennett,
werd ook in de Wester-afdeeling van Borneo die van de
Barito aangevuld. Trouwens bleef dit laatste station gedurende het geheele j a a r door de Kapoeas II bezet. Naar
de residentie Palembang in plaats van de Boni werd (doch
eerst in September) gedirigeerd de nieuw in dienst gestelde Kapoeas I, en naar Amboina, in plaats van de

Dassoon, do Telegraaf, tot dusver gostationeerd in de wateren van Timor, welk laatste station daardoor tijdelijk
werd opgeheven.
De overige stoomschepen verbleven gedurende 1870 in
het achter hunne namen opgegeven station : Hertog Bernhard
(Sumatra's Westkust), Java (Macassar), Draak (Banka),
Bronbeek (Riouw), Tjinrana en Sailoos (beide in do Zuideron Oosterafdeeling van Borneo). Aan dit laatste station
werd in December 1870, na volbragto herstelling, tijdelijk
toegevoegd de Barito.
Gedurendo de vier eerste maanden van 1871 zijn in de
stationering de volgende veranderingen gebragt:
De Hertog Bernhard verliet in April 1871 het station
Sumatra's Westkust om, na to Onrust eenige voorzieningen
te hebben ondergaan , te Macassar te worden gestationeerd.
De Java verliet in dezolfdo maand het statioii Macassar
om dit tegen de Westkust van Sumatra te verwisselen.
De Draak werd in genoemde maand ter reparatie naar
Soerabaija gezonden, en zou in het station Banka vervangen
worden door de Bronbeek uit de wateren van Riouw. In
verband hiermede werd de tijdelijk te Palembang gestationeerd geweest zijnde Kapoeas I in Maart 1871 naar de
wateren van Riouw opgoroepen.
De Bennett werd, na voltooide herstelling, omstreeks
einde Maart 1871 ter beschikking van den resident van
Batavia gesteld, om tijdelijk als correspondentievaartuig
tusschen Batavia en Onrust dienst te doen. Eindelijk werd
in April 1871 de Tjinrana aan het station der Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo onttrokken om te Soerabaija
eenige herstellingen te ondergaan. De stationering der gewapende en adviesbooten, waaromtrent zie bijlage E ,
onderging slechts deze verandering, dat voor de residentie
Batavia, in stede van eene adviesboot, eene gewapende
boot werd aangewezen.
Van het personeel der oorlogsmarine werd weder goede
hulp in de stations ondervonden bij het plaatselijk repareren
van de vaartuigen der gouvernementsmarine. Hooger is
reeds gowag gemaakt van eene regeling nopens de betalingen
daarvoor te goed te doen.
§ 4.

Inrigtingen, bij'zonderheden.

Marine-etablissement te Soerabaija. Dit etablissement voldoet zeer goed aan de vereischten van eene werf van
middelbare grootte.
Met den aanbouw van het stoomtransportschip Soerabaija
kwam men in 1870 geheel gereed Óp een der nieuwe
hellingen van aanbouw werd nu de kiel gelegd voor een
raderstoomschip 1ste klasse van 300 paardenkracht (type
Amsterdam), terwyl aan den bouw van eeu stoomschip van
80 paardenkracht (in Junij jl. van stapel geloopen), aan
lichtschepen, kruis- en loodsbooten met kracht werd
voortgewerkt.
In timmering waren gedurende genoemd j a a r 11 oorlogsschepen en ft stoomschepen der gouvernementsmarine, terwijl 3 oorlogsschepen bij het etablissement werden onderzocht en voor de dienst afgokeurd.
Do stapeling in den dokput werd gereed gemaakt om het
oude dok te repareren Dat van Onrust afkomstig en nu
te Soerabaija in gebruik gekomen, werd hooger gekoperd.
In het dok werden opgenomen 6 oorlogsschepen , 6 gouvernementsstoomschepen, 1 baggermolen, 1 loodskotter en
nog 4 stoomschepen der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij.
Het bassin wordt zoo goed mogelijk op diepte gehouden ,
doch de aanslibbing buiten de keel is aanmerkelijk vermeerderd.
Met de daarstelling eener houtstapelplaats, waaraan
zich groote behoefte deed gevoelen, werd een begin gemaakt.
De overbrenging bij het etablissement van de ter plaatse
aanwezige fabriek voor de marine en het stoomwezen
maakte in 1870 weinig vorderingen. De verwezenlijking
van het denkbeeld om een ingenieur van den waterstaat
uitsluitend te belasten met de werkzaamheden, welke de
overbrenging moeten voorafgaan (zie het vorig verslag
bladz. 29) is der Indische Regering, bij nadere overweging, voor 's hands niet noodzakelijk voorgekomen. I n t u s schen is in December 1870, met behoud der bestaande
regeling van bet gebezigd wordende waterstaatspersoneel,
de resident van Soerabaija aangeschreven het daarhenen
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te leidon, dat hot opbouwen van de nieuwe fabriek in den
kortst mogelijken tijd afloope.
Het te werk komen van inlandsche werklieden liet niets
te wenschen over, wel het verkrygen van de benoodigde
koelies.

De gezondheidstoestand was gedurende 1870 niet zeer
gunstig.
Onderstaande aanteekening doet zien dat de werkzaamheden in het afgeloopen j a a r over het geheel minder veelvuldig waren dan in de vier voorafgegane jaren.

Aantal verrigte dagdiensten.
Geldswaarde
van
verwerkte
arbeidsloonen. materialen.
Uitbetaalde

JAREN.

Ambachtslieden.

Koelies.

406 299

17 633

351081

8 788

224 756

358 065

9 075

220 371

±

344 623

19 943

220 353

±

263 444

8 934

164 170

±

f

246 069

f

481625

AANMERKINGEN.

(«)

De werklieden en ook de koelies zijn
allen vrijwilligers.

579 523
(b)

Marine-etablissement Onrust. Dit etablissement blijft op I
den duur als hulpwerf en hulpatelier zeer goed voldoen.
I n het geheel waren in 1870 12 oorlogsschepen in reparatie,
benevens 1 stoom- en 4 andere vaartuigen van de gouvernementsmarine, de residentie-stoomer Bogor en de recherche-schoener van Batavia, zoomede krachtens speciale
magtiging van den Gouverneur-Generaal 2 particuliere
schepen.
Het nieuwe ijzeren droogdok sedert November 1869 in
dienst (zie het vorig verslag bladz. 29) blijft in alle opzigten uitmuntend voldoen ; een houten vlot werd aangemaakt om de zware ijzeren brug te kun: in verplaatsen ,
waardoor nu de fchepen van beide zjjden kunnen uit- of
inhalen. Een aantal van 29 schepen, ter gezamenlijke inhoudsgrootte van + 14000 t o n , werden in het dok opgenomen,
waaronder 4 stoom schepen der Nederlandsch-Indische
Stoomvaartmaatschappij , 1 koopvaardijschip en 1 vreemd
oorlogsvaartuig.
De gemiddelde sterkte der bevolking van Onrust, buiten
het personeel der in reparatie liggende schepen , bedroeg
1485 hoofden. De gezondheidstoestand was betrekkelijk
niet ongunstig te noemen, hoewel in den droogen moesson
en vooral in de kenteringen zich vele koortsen voordeden.

Van het uitgetrokken bedrag voor arbeidsloonen is uitbetaald:
voor werkzaamheden
op taak:
voor overwerk:
390 000
1866 f 12 386.
1866 f 1014.
1867
25 068.
1867
937.
370 800
18(Ï8
26 331.
1868
303.
1869
28 135.
1869
400.
1870
18 943.
1870
570.
375 000

Sterfgevallen onder de Europeanen kwamen niet voor. Van
de inlandsche bevolking overleden 93 kettinggangers , 13
van het personeel van den waterstaat en vriye lieden met
hunne verwanten en 5 inlandsche fuseliers. De belangryke sterfte onder de kettinggangers werd voornamelijk
waargenomen onder de pas aangekomenen uit het binnenland van Java. Na het in October compleet worden van
het bepaalde aantal en toen de aanvoer dus ophield , was
de sterfte aanmerkelijk verminderd. Maatregelen werden
genomen om het kettinggangerskwartier van eene betere
ventilatie te voorzien. In de bekrompen en daardoor
ongezonde huisvesting der overige arbeiders zal worden
voorzien door den bouw van 44 blokken woningen op het
nabij gelegen eiland Purmerend. Ook in andere opzigten
werden de gezondheidsbelangen van het etablissement en
zijne omgeving behartigd (verg. bladz. 34 hiervoren). Met het
opstellen van den distilleertoestel werd ijverig voortgegaan ; de noodige pijpen waren van de fabriek te Soerabaija ontvangen en het vooruitzigt bestond nu dat weldra
plaatselijk in het benoodigde drinkwater zou kunneu
worden voorzien.
Eene vjjfjarige statistiek van gebezigde werklieden, uitbetaalde arbeidsloonen en verwerkte materialen volgt lager.

Bijlagen. Vel 70.

Tweede Kamer.
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AANTAL VERR1GTE DAGDIENSTEN.

UITBETAALDE ARBEIDSLOONEN.

GeldsJaren.

Vrije werklieden, [a]

Totaal.

Dwangarbeiders.

Geldswaarde der
arbeidsloonen aan
An>bachtswerklieden. dwangAmbachtsAmbachtsKoelies.
Koelies.
Koelies.
lieden.
lieden.
lieden.
arbeiders.
Vrije

1866

45 612

1867

35 283

1868

29 255

1869

24 301

1870

42 245

(a)

waarde van

»

»

n

verwerkte
Totaal.

materialen.

10 247

13 920

55 859

13 920

f 94 533

f 30 514

f 1 2 5 047

f 181 885

9 588

9 070

44 871

9 070

72 274

25 993

98 267

102 585

35 965

3 620

65 220

3 620

64 265

21384

85 649

91210

13 747

15 850
(»)
4 373

38 048

15 850

56 453

29 494

85 947

55 080

67 647

4 375

97 151

30 743

25 402

De vrije werklieden zijn meest Chinezen.

IA

74 866

127 894

Deze worden door een aannemer verschaft.

(b) Door het opgegeven getal dwangarbeiders die als koelies hebben dienst gedaan, wordt alleen verstaan dat gedeelte hetwelk bij de timmerwerf voor beta-ildo werken is geëmploijeord gewoest, alzoo niet diegenen die in de kolen
hebben gewerkt en voor het equipage-departement zijn werkzaam geweest.
(c)

De overwerkgelden gedurende 1870 bedroegen f 353.

Fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaija.
Deze inrigting voldoet op den duur goed aan de verwachting.
Aan de in 't vorig verslag (bladz. 30) bedoelde roorganisatie van het personeel, inzonderheid wat het technisch
gedeelte betreft, werd uitvoering gegeven bij een gouvernementsbesluit van Augustus 1870 (Indisch Staatsblad
n°. 103).
De werkzaamheden voor het eskader, welke in 1870
nog al belangrijk waren, werden alle uitgevoerd. De ont-

boden machinale gereedschappen voor de bewerking van
ijzer (zie het vorig verslag). werden in October aangebragt.
De overbrenging van de fabriek naav het marine-etablissement g a a t , blijkens het hiervoren gezegde, langzaam.
Het verkrijgen van inlandsch werkvolk liet niets te wenschen over. De gezondheidstoestand was in 1870 niet
ongunstig te noemen.
Nopens den omvang der bedrijvigheid bij de inrigting
kan geoordeeld worden uit de volgende aantooning :

Aantal verrigt e dagdionsten.
Jaren.

Ambachtslieden.

M
1866

421 634

Koelies.

Geldswaarde
Uitbetaalde

van verwerkte

arbeïdsloonen.

materialen.

m
15 127

Aanmerkingen.

(b)

f

227 312

f

172 226

(a) De werklieden en koelies zijn
allen vrijwilligers.

1867

441 790

12 958

236 810

164 853

1868

323 426

13 213

200 120

167 631

1869

246 737

13 389

165 120

183 747

1868 240 000 kilogrammen.

1870

220 384

7 527

149 707

202 915

1869 323 000

»

1870 422 900

»

(b) Aan bewerkt en onbewerkt
ijzer werd verbruikt in :

Aan steenkolen :
1868 1 092 000 kilogrammen.
1869 1 0 3 1 0 0 0
1870

Bebakening, kustverlichting en loodswezen. De bestaande
bebakeningen werden goed onderhouden en hier en daar
verbeterd of uitgebreid. Onder andere werd in de vaarwaters nabij Batavia de kom tusschen de «Handen Kuiper,
Onrust on Purmerend van bakenmerken voorzien , waardoor eene veilige ligplaats is aangeduid voor schepen,
welke van om de Oost het drooge dok wenschen in te

494 000

gaan. Ook werden bakentonnen geplaatst op een rif aan
do zuidoostpunt van Karimon-eiland (Lingga-Archipel) en
op Gossong Patta (reede van Benkoelen).
In den Sperraundes-archipel (Celebes) werden do in 't
vorig verslag bedoelde twee steenon pyramiden opgerigt.
De dienst der kustverlichting had geregeld plaats. Alle
deswege ingekomen rapporten luiden gunstig omtrent de
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werking der lichten, thans ten getale van 21 (11. In 1870
een instrumentmakersdraaibank met gereedschap aan te
werd hun aantal vermeerderd , behalve met het draaikustschaffen.
licht der 3de orde op Noesa Kambangan (Zuidkust van J a v a ) ,
Als van veel belaug voor de geregelde vervulling der
van welks ontsteking in April 1870 reeds in 't vorig
verschillende eischen van dezen tak van dienst mag aanverslag melding werd gemaakt, door do plaatsing (in N o gemerkt worden de aanstaande indienststelling van het hier
veniber 1870) van een lichtschip voor het Westgat van
te lando voor zoodanige bestemming gebouwde stoomschip
Soerabaija, van golijko inrigting als dat, hetwelk den
Argus, in Februarijjl. te Batavia aangekomen. Deindienstzuidelijken ingang van straat Banka (Lueipara-passage)
stelling wacht op eenige noodzakelijke herstellingen en
aanwijst (zigtbaar op 2'/ ; Duitscho geographische mijlen) | wenschelijk gebleken wijzigingen in de betimmering, waaren door de ontsteking (in October 1870) van een haven- I voor volgens berigten van Mei j l . , het bestek en de belicht 6de orde (zigtbaar op 2 Duitsche geographische mijlen) I grooting van kosten onderhanden waren. Omtrent dehoete Tandjong Laboe op Poeloe Lepar, welk laatste, in verdanighoid van het schip, was door den kommandant gerapband met het gelijksoortig licht op Poeloe Tjilakka, beporteerd, dat het zich godurende den overtogt over het algestemd is om voorloupig, in afwachting der plaatsing van
meen goed had gehouden en met gerustheid een veilig zeeschip
een licht 1ste klasse op Tandjong-Borikat (Banka), het
kon worden genoemd. Hard loopen deed het echter niet.
naauwste gedeelte dor Macclesfioldstraat te verlichten. Beide
Ten behoeve van de bebakening tn kustverlichting werd
lichten zijn zoodanig geplaatst, dat al de in dat gedeelte
in 1870 in Indie achtereenvolgens, zoo aan gereed geld
van het vaarwater liggen i'e gevaren , waarop zoo vele schepen
als aan geldswaardig bedrag van materialen, beschikbaar
strandden, door kruispeilingen kunnen worden vermeden.
gesteld een totaal bedrag van f 120 365 , waaronder echter
f 97 719 alleen voor den lichttoren op Zwaantjes-droogte.
In de verlichting der reedo van Macassar werd eenige
Van deze laatste som werd in 1870 slechts een klein gewijziging gebragt: liet drijflicht nabij Groot Laé' Laë werd
deelte verwerkt.
met den lsten October 1870 vervangen door een havenlicht der Gde orde op den vasten w a l , zigtbaar op 3/4
Aangaande het loodswezen valt niets bijzonders te verDuitsche geographische mijl.
melden. Eenige meerdere lust om bij het loodswezen te
Soerabaija als loodsleerling in dienst te treden was merkbaar.
De ontsteking van gelijksoortige havenlichten voor het
aandoen der reede van Benkoelen , het eene op Poeloe Tikoes
De opbrengst der loodsgelden aldaar over 1870 beliep
zigtbaar op 2 , en het andere op den hoek genaamd Tapa
f 48 673 tegen f 56 045 in 1869. De totale ontvangst aan
P a d r i , zigtbaar op ruim */4 Duitsche geographische mijl,
loodsgelden in Indie bedroeg in laatstgemeld jaar f 75 619,
heeft op 20 Mei jl. plaats gehad.
in 1870 slechts f 64 162.
De van hier uitgezonden ijzeren kustlichttoren voor
Zwaantjes-droogte in straat Madura werd in 1870 op J a v a
Haveninrigtingen. In de zamenstelling of bezoldiging van
ontvangen. De noodzakelijkheid van eenige wijzigingen
het inlandsch personeel bij enkele havendepartementen weraan dien toren bragt vertraging te weeg in de oprigting.
den kleine verbeteringen gebragt of voorbereid. In de buiHet aanbrengen dier veranderingen en de opstelling is,
tenbezittingen levert het verkrijgen van geschikt scheepsna vruchtelooze uitbesteding, gegund aan een civiel ingevolk bij deze inrigtingen nuermalen bezwaar op. Om hierin
nieur te Soerabaija voor f 96 000, zijnde ruim f 1700 bete voorzien zal voortaan, zoo noodig, aanwerving op J a v a
neden de raming. Komt de contractant zijne verpligtingeu
mogen plaats hebben, onder toekenning van voorschot op
behoorlijk na , dan zou het licht (een draailicht der 4de orde)
soldij en van aanbrenggeld.
tegen het einde van het loopende jaar kunnen in werking
De havenmeester te Batavia werd belast met het toezigt
komen. Voor de oprigting van een kustlicht-etablissement
op hot beheer en de administratie van het licht-etablisselste orde op Boompjeseiland (Java-zee) en van een havenment op Noordwachter; die te Koepang (Timor), alwaar
licht 4de orde op Duiveneiland (noordolijken ingang van
na de intrekking van het garnizoen het buskruidbeheer op
straat Bali) waren in 1870 projecten en begrootingen in
do burgerlijke autoriteit was overgegaan, met het beheer
bewerking.
van het buskruidmagazijn aldaar. Bepalingen omtrent het
verpligt gebruik van dit magazijn door particulieren en
Een dezer werken (van welke beide zoowel de ijzeren
omtrent de daarvoor door hen te vergoeden onkosten weropstanden als de lichttoestellen reeds sedert korteren of
den vastgesteld bij ordonnantie van 29 November 1870
langeren tijd zijn uitgezonden) zou denkelijk nog vóór het
{Indisch Staatsblad n°. 183).
einde van lö71 kunnen onderhanden worden genomen. (2)
Betreffende hel aandoen enz. van het eiland Pisang ter
Ook zijn plannen in behandeling nopens den bouw van
reede van Padang golden nog altijd de beperkende bepaeen kustlicht op Java's eerste punt (oostelijken ingang van
lingen van Indisch Staatsblad 1841, n*. 'i8. Daar deze
straat Sunda). De aanvankelijke keuze van Prinsen-eiland
echter niet meer noodig werden geacht, ook omdat hetgeen
als plaats van oprigting is moeten worden opgegeven, ommet opzigt tot de politie voor dat eiland regeling vereischte,
dat nergens eene geschikte plaats bleek te zijn voor de
als van geheel plaatselijken aard, kon worden overgelaten
landing der materialen. De bouw op Java's eerste punt ,
aan de wetgevende bevoegdheid van den gouverneur van
waarvan de kosten wel is waar hooger zullen zijn, levert
Sumatra's Westkust, werd het betrekkelijk Indisch besluit
echter het voordeel op, dat daardoor een ander geprojecvan 11 Augustus 1841, n°. 19, bij ordonnantie van 17
teerd licht der lste orde (op den Vlakken Hoek van Sumatra)
Januarij 1871 (Indisch Staatsblad n°. 11) ingetrokken.
zal kunnen vervallen.
Nog verdient vermelding dat de bepalingen tegen het over
Ter bevordering van een geleidelijken en tevens snelleren
boord werpen van ballast op de reeden of langs de kusten
voortgang in de voltooijing van het voor den Indischen
van Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad 1856, n c . 84)
Archipel aangenomen stelsel van kustverlichting, zal in
in 1871 (Indisch Staatsblad n°. 16) eenige wijziging onder1872 een tweede bouwkundige bij dezen tak van dienst
gingen voor zooveel betreft de bedreigde boete, waarin het
worden aangesteld. Door zoodanige toevoeging zal gezorgd
billijk voorkwam eenige speling te brengen, ten einde de
kunnen worden voor een behoorlijk toezigt over de op
toepassing te kunnen regelen naar de meer of minder beonderscheiden punten onderhanden of in uitvoering komende
denkelijke gevolgen der overtreding naar mate van het
werken , zonder dat zulks stoornis zal behoeven te brengen
vaarwater.
in het geleidelijk ontwerpen, na voorafgegane plaatselijke
opneming, der plannen en bestekken voor de verder verAan haven- en ankeragegelden werd in 1870 ontvangen
eischte lichtvuren.
op Java en Madura { 87 765 en in de buitenbezittingeu
f 11387, te zamen f 9 9 252. In 1869 klom de opbrengst
Ten einde de meest belangrijke licht-etablissementen naar
alleen op Java en Madura tot 99 385, terwijl die in de
eisch te voorzien van de hulpmiddelen die het onverstoord
bnitenbezittingen f 10436 bedroeg, te zamen f 109821.
branden der lichten kunnen verzekeren, is besloten ten behoeve van elke geïsoleerd gelegen inrigting van dien aard
Hydrographische dienst. Nadat in 1858 een der oorlogsbodems uitsluitend was aangewezen voor hydrographische
(1) Eene opffaaf van de grootte PD de dagtekening; van oprigting
doeleinden, laatstelijk het schroefstoomschip 4de klasse
wordt aangetroffen in de Jatasche Courant van 30 Junij 1871.
Stavoren, werd een vast plan van werkzaamheden vastge(8) Sedert is berigt ontvangen dat de uitvoering der vereischte
steld, volgens hetwelk de opnemingen een aanvang zouden
werken op Duiveneiland bij de in Mei jl. gehouden uitbesteding is aannemen in straat Banka; vervolgens om de Noord zouden
genomen voor f 8 4 200. behalve de van 'slauds wege te verstrekken
worden voortgezet en verder de straten tusschen Banka en
materialen, ad f 11 127;
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Borneo zouden bevatten. Straat Banka werd in haar geheel
opgenomen en in kaart gebragt, de opneming langs do noorden oostkust van Banka vervolgd en in den loop van 1870
was men genaderd aan de Gaspar-straten. Na de voltooij i n g v a n deze en de Karimata-passage zullen alzoo naauwkeurige kaarten kunnen geleverd worden van de groote
wegen voor de communicatie van handel en scheepvaart
uit China en Japan. Het veelvuldig heersenen van beri-beri
in de wateren om Banka doet echter in den opnemingsarbeid veel belemmering ondervinden. Ook in 1870 kon de
Stavoren dientengevolge de werkzaamheden niet onafgebroken voortzetten , maar moest at' en toe in het belang
van den gezondheidstoestand der bemanning Palembang
bezoeken. De voorgenomen toevoeging van een stoombarkas aan de Stavoren (zie bladz. 33 hiervoren) zal van veel
nut zijn bij het doen van loodingen door besparing van
tijd in het bereiken der dikwijls groote afstanden van
het opnemingsvaartuig. Ook zal de stoombarkas gebezigd
kunnen worden voor het slepen der overige sloepen naar
har^e standplaatsen, zoodat de roeijers niet reeds vermoeid
aankomen op het terrein, waar hunne werkzaamheden
eigenlijk eerst beginnen. De gezondheidstoestand kan hierbij niet anders dan winnen.
Ten blijke van de noodzakelijkheid eener goede opneming der vaarwaters in den Indischen Archipel wordt er
door den kommandant der zeemagt op gewezen, dat sedert
1865 niet minder dan 75 tot nog toe onbekende reven
werden ontdekt, bijna alle door schepen welke niet zonder
schade aan romp en lading tot de ontdekking er van geraakten.
De werkzaamheden bij het hydrographisch bureau te
Batavia gedurende 1870 bestonden in het bearbeiden en
voltooijen van eene nieuwe kaart der ».lava-zee, westblad", van » Straat Macassar, blad I I " , en van de » reede
van Soengeiliat", welke kaarten nog in datzelfde jaar voor
het publiek verkrijgbaar werden gesteld. Met de lithographic
der kaart » Eilanden beoosten Flores " werd goed gevorderd. Door particulieren werd op steen gebragt eene kaart
van » Straat Riouw", in twee bladen.
Van de veranderingen in bebakening, kustverlichting
enz., alsmede van ontdekte gevaren werd op de kaarten
naauwkeurig aanteekening gehouden en van bedoelde gevaren , voor zoover ze betrekking hadden op den Nederlandsch-Indischen Archipel en aangrenzende vaarwaters,
mededeeling gedaan aan de havenmeesters ter verdere bekendmaking.
Talrijk waren weder de bij het bureau ingekomen schetsen
en opnemingen (vergel. bijlage F ) , voornamelijk afkomstig
van officieren der marine en waardoor de hydrographische
kennis van den archipel aanmerkelijk werd uitgebreid.
Aan de vreemde oorlogsschepen, welke in den loop van
1870 de reede van Batavia bezochten, werden de benoodigde kaarten verstrekt en gevraagde inlichtingen gegeven,
terwijl aan de Britsch-Australische Telegranphmaatschappij
alle verlangde adsistentie op het gebied der hydrographie
werd verleend. De verkoop van zeekaarten bragt in 1870
op f 3906 tegen f 4820 het j a a r ta vo;on Het aantal
onderdepöts werd met ée'n (te Amboina) vermeerderd (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 140).
Met het voorbereiden der overbrenging naar Nederland
van de werkzaamheden van het hydrographisch bureau te
Batavia (zie hot verslag van 1869, bladz. 34) werd een annvang gemaakt. Een eerste gedeelte van het geteekend en
geschreven archief zou herwaarts worden overgebragt aan
boord van Zr. Ms. fregat Admiraal van Wassenaer, den 31 sten
Julij j l . van Batavia vertrokken. Een groot aantal manuscriptkaarten werd gecopieerd en geautogrnphieerd, zoowel
tot gebruik aan boord der oorlogsschepen als om na overbrenging van het archief bij het depot in bewaring te
blijven. De overbrenging is zoodanig geregeld, dat geen
stilstand in de uitgave van kaarten zal worden ondervonden.

Geographische dienst (1). In het eerste semester 1870
werd de serie sterrekundige waarnemingen voor de naauwkeurige breedtebepaling van een punt op Kramat te Ba-

(1) Zie over de magnetische en meteorologische waarnemingen hoofdstuk K , afdeeliug I I , jj 3.

tavia (zie het vorig verslag bladz. 31), voleindigd. Tevens
werd mot de meoste zorg de betrekkelijke ligging bepaald
tusschen dit punt en den tijdklep en eenige tusschenpnnten'
zoodat het voortaan slechts weinig moeite zal inhebben
waarnemingen ter lenf;te- of' breedtebepaling, ergens te
Batavia gedaan, tot den tijdklep te herleiden.
Andere sterrekundige plaatsbepalingen hadden niet plaats,
tot dat in Decomber 1870 besloten werd het lengtoverschil
tusschen Batavia en Singapoer door middel van den telegraaph te bepalen.
In het midden van December vertrok eon der geographische adsistenten naar Singapoer, om aldaar de waarnemingen te verrigten, terwijl de hoofdingenieur zelf die
te Batavia uitvoerde. Eerst den U'den Januarij 1871 was
het vooraf bepaald aantal waarnemingen verkregen , waarop
de waarnemers ter eliminatie der personele verschillen
van standplaats verwisselden en de bepaling herhaalden.
Den 18den Febrnarij werd ook deze serie bepalingen gesloten en keerde de hoofdingenieur kort daarop naar Batavia terug. Op het eind van Maart 1871 waren alle voor
deze bepalingen gedane waarnemingen herleid en berekend,
doch nog geen resultaat betreffende het lengteversehil
afgeleid. De, bepaling van dit verschil zal trouwens hare
waarde voor de definitive vaststelling van de lengte van
Batavia beoosten Greenwich eerst ontvangen, wanneer
het lengteversehil van Singapoer en Greenwich door telegraphischen weg, zij het ook bij gedeelten, bepaald is.
Het voornemen bestond daarom bij den hoofdingenieur
om, bij toetreding van den directeur van het sterrekundig
observatorium te M a d r a s , zijn aanwezen te Singapoer
tevens te benuttigen ter gemeenschappelijke bepaling van
het lengtoverschil Madras-Singapoer, tusschen welke beide
plaatsen toen mede de telegraphischo verbinding was tot
stand gekomen. Daar zich echter voor het oogenblik moeijelijkheden opdeden, met betrekking tot het kosteloos gebruik van den kabel en ook het antwoord uit Madras nog
niet was ingekomen, meende de hoofdingenieur zijn verblijf
te Singapoer niet te moeten verlengen en werd mitsdien
het plan voorloopig opgegeven. (1)
De definitive afleiding der lengtoverschillen van de
in 1869 bezochte punten langs de Westkust van Sumatra
wacht op het tot stand komen der telegraphische verbinding tusschen Padang en Batavia. De voorloopige resultataten werden echter reeds in bijlage N tot den Regorings~
almanak van Nederlandsch Indie voor 1871 medegedeeld.
Van het eigenlijk triangulatie-personeel zette de eerste
sectie den signaalbouw en de metingen in de residentie
Bezooki voort, terwijl begonnen werd met de meting of
hermeting van eenige hoeken, welke hetzij minder gunstige
resultaten hadden opgeleverd, hetzij wolker meting vroeger
om bijzondere redenen was uitgesteld. Eene niet dadelijk
te vervullen vacature onder het personeel en ongemeen
ongunstig weder gedurende bijna het geheele jaar hadden
ten gevolge dat de metingen in den Oosthoek van J a v a
nog niet hadden kunnen voleindigd worden. Ook was het
nojr niet te voorzien of' dit zelfs in 1871 het geval wel
zoude zijn, vooral uit aanmerking van den woesten toestand van het zuidoostgedeelte van Bezoeki en van het
zuidelijk gedeelte van Banjoewangi, waardoor eene triangulatie van die streken slechts met opoffering van veel
tijd tot stand gebragt kan worden.
De eigenlijke triangulatie van West-Java waarmede de
tweede sectie zich onledig hield, liep in 1870 nagenoeg
af, zoodat tevens een begin gemaakt werd met de verbinding der hoofdnetten van Oost- en West-Java, door eenige
proote driehoeken in de residontien Cheribon , Banjoemas ,
Bagelen en Kadoe, die in vroegere jaren (1854—1857)
wel getrianguleerd waren, maar niet volgens die groudbeginsolen en met zoodanige nnauwkeurigheid, als noodig
zijn bij eene triangulatie, die tot grondslag moet strekken
van graadmetingen.
Ook do hiervoor gedane waarnemingen werden door
ongunstige lucht buitengewoon belemmerd, zoodat op meer
dan ée'n bergtop, hetzij de ingenieur voor do metingen,
(i) De medewerking van den directeur van liet observatorium te
Madras zoowel als van de betrokken telegraaphmaatsehappii sedert verkregen zijnde, is in Julij jl. de hoofdingenieur gemagtigd om tot het
bewuste einde zijne reis te herhalen. Nn afloop daarvan zullen door hom
in het station Riouw eenige punten sterrekundig worden bepaald.
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hetzij oen geömploijeerde voor hot holiotroperon, langer
dan oeno maand moost vertoeven. Hoewel wegens het
mooijelijke terrein in het zuiden der Preanger regentschappen hieraan vele bezwaren verbonden w a r e n , slaagde do
ingenieur er toch in rondom den Tjikorai eenen veelhoek
van primaire driehoeken aanédn te sluiten, waardoor do
gelegenheid vorkregen werd, op de grootste breedte van
West-Java een gedeelte van den meridiaan, van ongeveer
80 minuten uitgebreidheid , te meten.
Enkele storrekundigo waarnemingen ten behoeve van de
oriëntatie van het net en van de graadmeting werden genomen en in het eerste quartaal van 1871 werd daarmede
voortgegaan.
Zoo veel het terreinwerk toeliet werd gewerkt aan de
verdeeling der onvermijdelijke waarnemingsfouten naar de
voorschriften der waarschijnlijkheidsleer , als voorbereiding
tot de deflnitive berekening van het driehoeksnet.
Ook
werden de vroegere metingen des ingenieurs DE LANGE
in Banjoemas, Bagelen en Kadoe op niouw herleid, ten
einde van die metingon bij eerstbedoeldo deflnitive berekoning een kritisch gebruik te kunnen maken.
Voor de meting van bases, waarvoor een kostbaar toestel, na voor geruimen tijd hier te lande bij de Koninklijke
Akadetnie van Wetenschappen in beproeving en onderzoek
te zijn geweest, in Julij j l . is uitgezonden, werden zoowel
in \V"est- als in Oost-Java geschikte terreinen govonden ,
waaruit echter nog geene bepaalde keuze gedaan is.
Opdat de sterrekundige waarnemingen die noodig zijn
om de triangulatie aan haar doel te doen beantwoorden,
aan de tegenwoordige eischen dor wetenschap zouden beantwoorden , voorzag de hoofdingenieur het personeel dor
triangulatie van volledige instructien, bij die waarnemingen
te volgen.
Ten aanzien der in 18G9 gedane verbinding, door triangulatie, van J a v a met oen viertal bergtoppen aan de
zuidkust der JLampongsche districten zoowel ten behoeve
der hydrographio van Straat Sunda als om te eeniger tijd
eeno basis ta hebben voor de triangulatie dor Westkust
van Sumatra, is eene hermeting noodig bevonden, die wel
beproefd, maar wegens aanhoudend ongunstige omstandigheden voorloopig tot nader uitgesteld is.
Van eene triangulatie van Sumatra's Westkust of eene
der andere buitenbezittiugen is intusschen vooreerst geene
sprake, omdat aan zoodanigen arbeid alleen behoefte bestaat als voorbereiding eener topographische opneming,
welke laatste , in verband met den stand der topographische
werkzaamheden op J a v a , voor de gewesten daar buiten
nog te ver in het verschiet ligt.
In stede dan ook van nu reeds over te gaan tot de aanneraing van een plan voor den geographischen arbeid in
<le buitenbezittingen (zie het vorig verslag bladz. 32), is
in Januarij 1871 bepaald, dat door het personeel der geographische dienst voorloopig alleen gearbeid zal worden
aan de triangulatie van Java en Madura, de daarmede in
verband staande graadmeting en de op nieuw te bewerkstelligen triangulatie in do Lampongsche districten hierboven bedoeld; met bepaling overigens dat eerst na of
tegen don afloop dezer werkzaamheden overwogen zal
worden, of de triangulatie van Sumatra, steunende op de
verbinding met het driehoeksnet van Bantam, voortgezet,
met die eener andere buitenbezitting aangevangen , dan wel
die der buitenbezittingen geheel uitgesteld zal worden, tot
dat de behoefte daaraan zich dringend doet gevoelen.
Tot verzekering van het behoorlijk in stand blijven der
in verschillende gewesten van J a v a opgerigte herkenningsteekens van de hoofdpunten der triangulatie, werden bij
een gouvernementsbesluit van Junij 1870 (Bijblad op het
Indis'h Staatsblad n°. 2365), nadere maatregelen genomen.
Omtrent den toestand der als zoodanig dienende pilaren
zal voortaan jaarlijks, in stede van om de drie j a r e n , door
do hoofden van gewestelijk bestuur moeten worden gerapporteerd, die tevens in last hebben voor het behoorlijk
onderhoud er van te waken en te doen waken.
De door bemiddeling der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen ie Amsterdam aangeschafte instrumenten,
die den hoofdingenieur der geographische dienst in staat
zullon stollen om do totale zonsverduistering, dio in Decembei eerstkomende in een gedeelte van Java zal voorkomen,
waar te nemen met hulpmiddelen eonigzins op do hoogte
der wetenschap (zie het vorig verslag bladz. 32), zijn

| in 't laatst van J n n y jl. van hier verzonden per mailgoI legenheid.
§ 5.

Verriytingen der zeemagt.

Bij de woelingen die in de laatste maanden van 1870
waren uitgebroken in de residentie Zuider- en Oosteraldeeling van Borneo, en waarover reeds iu hoofdstuk
! B § 4 hiervoren, bragten Zr. Ms. stoomschepen Banka ,
Admiraal van Kinsbergen, Onrust en Sumatra veel bij, dat
! de opvolgende militaire operatien met gunstigen uitslag beI kroond werden. De kleine vaartuigen dier schepen en de
! landingsdivisien bewezen in die moerassige terreinen vele
I en gewigtige diensten.
Tot weriDg van strand- en zeeroof on van den slaven| handel werd onverpoosd de geheele Archipel doorkruist;
I de stoomschepen Timor en den Briel vernielden respectivelijk
| in de maanden Augustus en September 1870 eenige Tabeli loresche praauwen, die in de Tominibogt en in den noorder
I ingang van straat Boeton door hen ontmoet werden;. de
opvarenden wiston zich evenwel door de vlugt op den wal
aan verdere vervolging te onttrekken. Deze praauwen waren
geene zeeroovers-vaartuigen van den Soelo-archipel, doch
visschersvaartuigen, to huis behoorende onder hot gebied
van den sultan van Ternate ; de opvarenden maakten zich
aan zee- en strandroof schuldig, naar mate de gelegenheid
zich daartoe aanbood. In een der door de Timor bemagtigdo
praauwen werden nog vier geroofde kinderen gevonden van
Sea-Sea (Teling) afkomstig, die later aan de regthebbenden
teruggegeven zijn , even als eenige geroofde handelspraauwen
en eene menigte goederen , welke mede den onzen in handen
waren gevallen.
In de eerste maanden van 1871 zijn andermaal berigten
van Tabelloresche zeerooverijen ingekomen. Een togt door
het stoomschip Vesuvius en door het gouvernements-stoomvaartuig Telegraaf in Februarij jl.*ondernomen ter opsporing
der schuldigen aan het afloopen van een handelsvaartuig
aan de zuidkust van het eiland Boeroe, werd met zeer
gunstigen uitslag bekroond. Ongeveer twintig roovers,
waaronder een hunner meest beruchte hoofden, werden
gevat en gevankelijk aan het bestuur te Amboina overgeleverd, terwijl verscheidene geroofde menschen hunne vrijheid herkregen.
Ten einde de euveldaden der Tabellorezen zoo mogelijk
voor goed te fnuiken, is besloten het station der wateren
van Menado gedurende de maanden Mei tot November
1871 tijdelijk met een oorlogsbodem to versterken speciaal
om kruistogten te doen tot wering van zeeroof. De stationskommandant heeft tevens in last zich met den resident
van Ternate te verstaan omtrent de verdere maatregelen
die tot bereiking van het doel zullen blijken dienstig te zyn (1).
Te Macassar werden in Maart j l . berigten aangebragt
omtrent een aanval door 27 rooverspraauwen, waaraan
oen te dier plaatse te huis behoorende kotter, den 28sten
December 1870 buiten de monding der Boeloengan (Oostkust
van Borneo) had blootgestaan , met het gevolg dat de bemanning, na 4 gewonden bekomen te hebben, zich ten slotte
genoodzaakt had gezien te vlugten en den kotter met de
lading achter te laten. Van dit feit werd door den gouverneur van Celebes mededeeling gedaan aan den resident
der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo , terwijl met den
stationskommandant in de wateren van Celebes overeengekomen werd om oen stoomschip naar den noordelijken
ingang van straat Macassar op kruistogt te zenden.
De omstandigheid dat zich in April jl. op drie verschillende
plaatsen ter Oostkust van Sumatra kleine zeeroovers*
praauwen vertoonden, heeft aanleiding gegeven om ook
die wateren opzettelijk te doon bekruisen, waartoe een
tweede oorlogsbodem aan het station Riouw is toegevoegd.

(1) Volgens latere berigten is het tijdelijk aan de dienst ontvallen
van liet in de Moluksche wateren gestationeerde stoomschip Vesuvius
oorzaak. dat de voorgenomen tijdelijke versterking niet tegen het aangewezen tijdstip heeft kunnen plaats vinden. zoodat er nu eerst in
Augustus jl. uitvoering aan gegeven zou zijn. Intusschen bezocht het
in de wateren van Menado reeds aanwezige stoomschip herhaaldelijk
Ternate en bekruiste ook de Toraini-bogt. ten einde dit gedeelte van
den Archipel middelerwij! niet van maritime middelen ontbloot te laten.
Over de noodzakelijkheid eener onverflaauwde waakzaamheid tegen het
kwaad der zeerooverij is de Gouverneur-Generaal nog zeer onlangs
(Augustus jl.) voor zooveel noodig onderhouden.
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Onder de reizen diodoor de oorlogsschepen gedaan werden \ den procureur-generaal, het Hooggeregtshof en den Raad
tot bevordering van politieke on handelsbelangen en tot ver- ! van Nedorlandsch Indie, werden do stukken in Maart 1870
teruggezonden aan den directeur van justitie, met opdraai
toon^der vlag, moeten, behalve de reeds in het vorig verslag
om zijnen arbeid in overeenstemming mot de zienswijze der
vermelde reis van Zr. Ms stoomschip Curacao naar de Roode
Regering en de bemerkingen van het hof te herzien on op
Zee ou Perzische Golfen de onlangs door dien zelfden bodoin
ondernomen togt naar de havens en nederzettingen ter Noord- ; nieuw door tusschenkomst van dit opperregterlyk ooUogiu
der Regeling aan te bieden.
kust van Australië, ook genoemd worden de kruistogten van
Zr. Ms. stoomschepen Willem en Djambi in het oostelijk geDe gerezen bezwaren betroffen voornamelijk de vooi-gedeelte van den Indischen Archipel gedurende do maanden
stelde wijze van partiele invoering der wijzigingen in drie
Mei, Junij, Julij en Augustus 1870.
jaar-termijnen, zoodat telken jare in een derde gedeolto
van Java het beginsel der afscheiding algohoele toepassing
Aan gestrande schepen en schipbreukelingen werd steeds
zou bekomen. De Indische Regering verklaarde met hot
de noodige hulp verleend.
Hooggeregtshof van oordeel te zijn, dat dio wyze van invoering in vele gevallen verwarring en ongelijkheid in de
F. Regtswezen en ilepnrtenient vnn justitie.
regtsbedeeling ten govolge zoude hebben en gaf daarom
als hare zienswijze aan den directeur het denkbeeld in
overweging om, ten einde tot geleidelijke uitvoering van
Kort na de oprigting van het departement van justitie,
het beginsel te geraken, de wijzigingen der bestaande wet(ovor welks zamenstelling zie hoofdstuk li hierachter),
geving te beperken tot hetgeen noodig is om afzonderlijke
werd den directeur de bevoegdheid, welke tot nog t o e e e n e
der bemoeijenissen van den president van het Hooggeregtshof' voorzitters te kunnen benoemen bij de landraden en residentio-geregten, en om bij dio landraden over te brengen
met het personeel der regterlijke magt uitmaakte, opgedrade regtspraak in strafzaken, thans aan de omgaande regtgen (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1952 en 2323),
banken voorbehouden, zouder voor 's hands de regtsmagt
om de uit Nederland aangekomen personen , ter beschikking
in burgerlijke zaken uit te breiden.
gestold van don Gouverneur-Generaal om te worden geplaatst bij de regterlijke magt in Nederlandsch Indie, in
Het zoo gewigtig onderwerp is dus thans op nieuw hij
afwachting van zoodanige plaatsing, op hun voorloopig
don directeur van justitie in behandeling;
tractement werkzaam te stellen, hetzij bij do griffien en
parquetten op J a v a , hetzij bij het departement van justitie.
b. wat betreft die politieverordeningen , die met wijziVan het optreden van den directeur van justitie maakte
ging en aanvulling van de in de Indische Staatsbladen1828 ,
c
de Gouverneur-Generaal gebruik om, ingevolge de hem
n . 6 3 , en 1829, n°. 8, opgenomen reglementen moeten uitdaartoe bij art. 14 van hot reglement op de regterlijke orgevaardigd worden,
ganisatie gegeven bevoegdheid, het afnemen van den ambtsdoor het ontwerpen van een algemeen politiestrafregIeeed van de te Batavia aanwezige regterlijke ambtenaren,
ment voor Nederlandsch Indie, waarin opgenomen zijnen
uitgezonderd den president van en den procureur-generaal
met straf bedreigd worden allo handolingen en nalatigliebij het Hooggeregtshof, aan dien departements-chef op te
den, welke geacht kunnen worden te zijn een onderwerp
dragen (Indisch Staatsblad 1870, n°. 43).
van politieregt, en overal en algemeen binnen het grondgebied van Nederlandsch Indie onder bodreiging van straf
Ook werd, in verband tot art. 1 lit. d van het in 't
bohooren verboden of geboden te zijn, onafhankelijk v:in
vorig verslag vermeld Koninklijk besluit van 30 Januarij
plaatselijke en tijdelijke behoeften en belangen.
187», n°. 24 (Indisch Staatsblad n°. 42), regelende den
werkkring van het departement van justitie, uitdrukkelijk
Dit politiereglement bestaat uit twee deelen: het eone voor
bepaald (Indisch Staatsblad 1870, n°. 189), dat in het verEuropeanen en mot dezen gelijkgestelden, zich aansluivolg niet meer de procureur-generaal, maar de directeur
tende aan het Wetboek van Strafregt voor Europeanen,
van justitie, door de hoofden van gewestelijk bestuur zal
het andere voor inlanders en met dezen gelijkgestelden,
worden geraadpleegd vóór de afkondiging der reglementen
zich aansluitende aan het door den directeur van justitie
en keuren van politie, tot wier vaststelling zij de bevoegdin Julij 1870 ingediend ontwerp van een Wetboek van
heid ontleenen aan art. 72 van het Regeringsreglement.
Strafregt voor inlanders. Het tweede gedeelte, dat voor
inlanders — het moeijelijkste en moest omvangrijke — is
ontworpen en ingediend; het andere zal weldra volgen.
§ 1. Wetgeving in het algemeen.
De tijd van ingang van het vroeger (zie het verslag van
1869 bladz. 38) vermelde Koninklijk besluit van 5 Maart
Afscheiding der regterlijke van de administrative magt (Ko1869, n'. 4, houdende wijziging van art. 110 van het
ninklijk besluit van 5 Maart 1869, n°. 3 , Indisch Staatsblad
reglement op de regterlijke organisatio, sedert door don
n°. 47). Aan de uitnoodiging in Mei 1869 aan den procureurGouverneur-Generaal afgekondigd bij besluit van 17 Octogeneraal bij het Hooggeregtshof gedaan, doch in Augustus
ber 1870 (Indisch Staatsblad n°. 152), zal vooreerst nog
daaraanvolgende op den directeur van justitie overgegaan
niet kunnen worden vastgesteld, omdat zulks niet zal kun(zie het vorig verslag bladz. 33), werd door dezen nog vóór
nen geschieden zonder gelijktijdige vaststelling on invoering
het einde van 1869 voldaan :
van het nog bij het Hooggeregtshof in behandeling zijnde ontwerp-Stralwetboek voor inlanders, krachtens hetwelk binnen
de regtsbevoegdhoid van den politieregter vallende straffen
a. wat betreft de wijzigingen, welke de bestaande wetworden bedreigd tegen feiten, dio niet onder de politie-overboeken zullen moeten ondergaan ,
trodingen kunnen worden gerangschikt, maar misdrijven zijn
door de indiening van een ontwerp-Koninklijk besluit,
en dus niet in een politiereglement kunnen worden opgehoudende wijzigingen van de reglementen op de regterlijke
nomen, zoo als kleine onbeduidende diefstallen, opligterijen
organisatie, op de burgerlijke regtsvordering voor de raden
en anderen, die cok thans, wanneer zij bedreven zijn door
van justitie op Java enz., op de strafvordering voor de
inlanders, op grond van de bestaando politieverordeningen
raden van justitie op Java enz., en op de uitoefening der
door den poliiieregter worden afgedaan en van zijne compolitie, de burgerlijke regtspleging enz. onder de inlanders
petentie
zullen moeten blijven, wil men het aantal laiiden de met dezen gelijkgestelde personen op Java en Madura.
raadzaken niet dermate zien toenemen, dat in menig
Bij die voorstellen was tevens gelet op de uitbreiding der
regentschap één zoodanige regtbank niet voldoende wezen zal.
regtsmagt in burgerlijke zaken van de alleen regtsprekende
E r moet dus gezorgd worden, dat bij de invoering \an een
regters, vermeld in art. 108 van het reglement op de rogalgemeen politiereglement, waardoor do beide oven i u >
terlijke organisatie. De voorgestelde wijzigingen betroffen
gehaalde zullen vervallen, eene wettelijke bepaling die
alleen de wetgeving voor Java en Madura, omdat de befeiten doe blijven binnen het bereik van den politieregter.
zittingon daarbuiten geheel of gedeeltelijk door andere
voorschriften het regtswezen betreffende worden beheerscht,
Aangezien verder, na de invoering van dat Koninklijk
en het in werking brengen van het bedoeld beginsel aldaar eerst
besluit , op de politierol geen enkel feit meer zal mogen
behoort te geschieden bij de invoering van de reorganisatie
worden gestraft, indien daartegen niet bij eenige wettovan hot regtswezen in die bezittingen, waartoe de noodige
lijke verordening straf is bedreigd, werd door den directour
voorstellen bij de Indische Regering gedaan of' in behanvan justitie bij circulaire de aandacht van de hoofden van
deling zijn.
gewestelijk bestuur op het onderwerp gevestigd on hun in
overweging gegeven om elk voor zijn gewost naauwkeurig
Nadat op dit ontwerp het gevoelen was ingewonnen van
Bijblad van de Nederlamlsche Staats-courant. — 1871 — 1 8 7 2
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sen , maar zoodanig ingcrigt dat deze ambtenaren bevordering kunnen maken zonder verandering van den aard
van hun werkkring, door het bedrag der bezoldigingen te
doen verschillen naar mate van den a a r d , het gewigt en
het aantal der te behandelen zaken en de plaats waar de
ambtenaren zullen moeten gevestigd zijn.
De Gouverneur-Generaal stelde echter, na ingewonnen
advies van de reeds vroeger vermelde autoriteiten, do voorstellen in Maart 1871 op nieuw in handen van den directeur van justitie, onder mededeeling dat naar zijn gevoelen
de voorgestelde schaal van bezoldigingen van de aan te
e. wat aangaat het gebied, binnen hetwelk voorzitters
stellen voorzitters, ondervoorzitters en griffiers der landen griffiers van landraden moeten worden benoemd, en de
radon te weinig gelegenheid aanbood tot geregelde opklimplaatsen waar hieraan de meeste behoefte i s ,
ming daarbij, en derhalve niet voldoende dienstig kon
door de indiening van eeno ontwerp-regoling voor J a v a
geacht worden tot uanwakkoring van den lust om zich aan
en Madura van het gebied der verschillende te benoemen
dien tak der dienst te wijden, en met uitnoodiging om ,
presidenten, tevens residentieregters, en hunne griffiers,
gebruik makende van de gerezen bedenkingen, het onderdaarbij tot grondslag genomen het uit statistische gegevens
werp op nieuw in behandeling te nemen en na herziening
berekend aantal zaken , welke vermoedelijk door één predoor 'shofs tusschenkomst weder in te dienen. Naar a a n sident en griffier zullen moeten en kunnen worden behandeld in verband tevens tot de uitgestrektheid van het . leiding van die opdragt onderwerpt thans de directeur van
rogtsgebied, waarbinnen zij hunne functien zullen uit- justitie ook deze voorstellen aan eene herziening
oefenen, — en door eene opgave der plaatsen waar de
meeste behoefte aan invoering van den maatregel bestaat
e. wat aangaat het denkbeeld om een afzonderlijk kader
en waar dus reeds dadelijk, met toepassing van art. 2 van
te vormen van regterlijke ambtenaren voor de inlandsche
het Koninklijk besluit, regterlijke ambtenaren tot presidenten
regtbanken en in verbaud daarmede wat aangaat de v r a a g ,
zouden kunnen worden aangesteld en de hoofden van geof art. 3 van het Koninklijk besluit van 10 September
westelijk of plaatselijk bestuur van de verdere vervulling
1864 (Indisch Staatsblad n°. 194), wijziging behoeft,
van het pruesidium ontheven. Bij die regeling was tevens
door do mededeeling van zijn gemotiveerd gevoelen,
voorgesteld, de invoering van het beginsel, met inachtnedat het vormen van een dergelijk afzonderlijk kader noch
ming der ressorten voor do omgaande regters op Java en
raadzaam , noch noodig is, en dat ovenzeer het stellen van
Madura bepaald, te doen geschieden in een tijdsverloop
andere en meerdere oischen aan de te benoemen presivan d r i e j a r e n , te beginnen met de ressorten alwaar do
denten en griffiers van landraden dan bij bedoeld art. 3
behoefte gebleken is het grootst te zijn, namelijk de tegengevorderd worden van alle regterlijke ambtenaren, niet
woordige 4do en 5de afdeeling, daarna in het tweede j a a r
wenschelijk noch noodig is. In deze meening is ook door
de tegenwoordige 1ste afdeeling met de residentien Soorade Indische Regering gedeeld; echter is harerzijds eene
karta en Djokjokarta, en eindelijk in het derde j a a r do
aanvulling van het artikel voorgosteld , hoedanige aanvulling
tegenwoordige 2de en 3de afdeeling.
echter, als in onmiddellijk verband staande tot de te geven
uitvoering aan het Koninklijk besluit van 5 Maart 1869,
Ook deze voorstellen zijn, nadat het gevoelen van den
n c . 3 , voorloopig in advies wordt gehouden.
procureur-generaal, het Hooggeregtshof en den Raad van
Nederlandsch Indie was ingewonnen, door den Gouverneur-Generaal, onder mededeeling van de daarop door de
Megtswezeti in de buitenbezittingen. De ontwerpen tot
adviseurs gemaakte aanmerkingen , in Maart 1871 opnieuw
reorganisatie van het regtswezon in do buitenbezittingen
in handen van den directeur van justitie gesteld, met ver(bladz. 33 van het vorig verslag) hebben voortdurend een
zoek om, in verband met die aanmerkingen en de bezwaren
punt van gedachtonwïsseling tusschen den directeur van
met opzigt tot de voorgestelde wijzo van uitvoering van
justitie en de Regering uitgemaakt. Het ontwerp voor
het beginsel van afscheiding reeds geopperd tegen de onder
Sumatra's Westkust zou eerlang aan de beslissing van bet
a vermelde voorstellen , ook deze nogmaals aan eene herOpperbestuur worden onderworpen, ook die voor de resizioning te onderwerpen en op nieuw aan te bieden door
dentien Banka en Riouw en onderhoorigheden; terwijl de
tusschenkomst van het Hooggeregtshof. De Gouverneurontwerpen voor de overige beziitingen alsdan geleidelijk
Generaal gaf daarbij tevens te kennen, van oordeel te wezen
en spoedig zullen kunnen volgen, bestaande nu door de
dat de drie hoofdplaatsen van J a v a , Batavia, Samarang
toevoeging van eenen secretaris aan zijn departement (veren Soerabaija, wat de dringende noodzakelijkheid betreft,
gelijk lager hoofdstuk II) voor don directeur do gelegenheid
het eerst voor eene benoeming van afzonderlijke presidenten
om aan deze aangelegenheid meer gezet gedurende eenigen
van den landraad behooren in aanmerking te komen , tortijd zijne aandacht te wijden en aan de reeds lang ver vaarwijl voor zoover do bij de begrooting toegestane fondsen
digde ontwerpen de laatste hand te leggen.
het toelaten, bovendien een voorstel zou kunnen worden
gedaan tot benoeming van een afzonderlijken president voor
Wetgeving voor de vreemde Oosterlingen. De vaststelling
zoodanige landraden, welke daaraan overeenkomstig de
der door eene daartoe in der tijd ingestelde commissie
gedane opgaven de meeste behoefte bleken te hebben.
ontworpen » Bepalingen betreffende hot burgerlijk" , handelsNaar aanleiding van die mededeeling heeft de directeur
en strafregt voor de Chinezen op J a v a en M a d u r a " wacht
van justitie de gedane voorstellen op nieuw in behandeling
op den uitslag der overwegingen, of ten gevolge daarvan
genomen. Inmiddels werd door het Opperbestuur het verde raden van justitie geene versterking zullen mooten belangen te kennen gegeven , dat ter uitvoering van art. 2
komen, en of' niet eene uitbreiding van het personeel der
van het aangehaald besluit van 5 Maart 1869, n°. 3 ,
ambtenaren van den burgerlijken stand noodig zal zijn,
zonder op de vaststelling der verdere verordeningen te
wanneer ook op de Chinezen de voorschriften van het
wachten, reeds vóór of op 1 Januarij 1872 in een of meer
reglement op het houden der registers van den burgerlijken
gewesten, waar daaraan dringende behoefte bestond, zou
stand, voor zooveel noodig gewijzigd, van toepassing zullen
worden overgegaan tot de aanstelling van een of meer
zijn. Beide vragen zijn thans weder in behandeling bij het
regtskundige voorzitters van landraden (1).
departement van justitie.
Ten aanzien der bezwaren welke reeds vroeger tegen
d. wat betreft het denkbeeld om de voorzitters en
de wijze van toepassing van het Europeesch faillietenregt
griffiers der landraden in klassen te verdeelen en de beop de vreemde Oosterlingen werden te berde gebragt, verpaling van het bedrag hunner bezoldiging,
dient vermelding een nieuw door de Bataviasche kamer
door het indienen van eene ontwerp-regeling der bezolvan koophandel en nijverheid den Gouverneur-Generaal
diging van de te benoemen voorzitters en griffiers der
aangeboden en door die te Soorabaija ondersteund adres,
landraden op J a v a en Madura, zonder verdeeling in klaswaarbij aan de Regering wordt verzocht:
nu te gaun, welke binnen het gebied van het politieregt
vullende handelingen met het oog op plaatselijk belang en
behoef 10, onder bedreiging van straf moeten worden verboden of' geboden, en voor zoover daarin niet reeds door
den algemeenen of'plaatsolijken wetgever voorzien is, tijdig
van de aan hen bij art. 72 van het Regoringsreglenient
verleende wetgevende bevoegdheid gebruik te maken tot
het ontwerpen en vaststellen van de noodige plaatselijke
of gewestelijke reglementen en keuren van politie.

(1) In Julij jl. zijn de betrekkelijke voorstellen van den directeur van
justitie ontvangen en bij den Baad van Indie overgebragt.

|
:
|
;

1°. op te leggen aan de vreemde Oosterlingen, met name
aan de Chinezen, de verpligting om hunne handelsbeeken
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te houden in eene der meest gewone Westersche talen dan
wel in het Malcisch met Latijnsche karakters;
2°. de curatele in faillite boedels aan de weeskamers
te ontnemen en haar op te dragon aan curatoren ovei eenkomstig de in Nederland van kracht zijnde bepalingen;
3 \ de landraden te ontheffen van de criminele regtspraak over vreemde Oosterlingen, voor zoover betreft misdrijvon bij gelegenheid van faillissement begaan, en daarmedo te belasten de raden van justitie.
Het adres werd gesteld in handen van den directeur
van justitie, die, met verwijzing naar zijne reeds vroeger
over het onderwerp uitgebragte rapporten, in overweging
gaf', wat 1°. en 2°. betreft, aan de adressanten te konnen
te geven, dat in het verzoek niet kon worden getreden,
en wat 3". aangaat, aan het Opperbestuur voor te stellen
om, met wijziging en uitbreiding van de artt. 9 5 , n°. 2 ,
en 129, n c . 1, van het reglement op de regterlijke organisatie, te bepalen, dat de raden van justitie in eersten
aanleg kennis nemen van de misdrijven ter gelegenheid van
faillissement en bij kennelijk onvermogen, mitsgaders bij
surseance van betaling, begaan door vreemde Oosterlingen ,
op welke de bepalingen der publicatie van 30 April 1847
(Indisch Staatsblad n°. 23) toepasselijk zijn.
Deze aangelegenheid was laatstelijk in behandeling bij
den Raad van Nederlandsch Indie.
Regtstoestand van Chinesche Christenen. In strijd met de
regtspraak van het Hooggeregtshof van Nederlandsch Indie
(zie het vorig verslag bladz. 34), dat Chinesche Christenen ,
omdat te hunnen opzigte geene uitzondering is gemaakt,
krachtens de 2de alinea van art. 109 van het Regeringsreglement, gelijk staan met Europeanen (arrest dd. 13 Maart
1869, n°. 696, Indisch Weekblad van het liegt n°. 304), besliste
de raad van justitio te Batavia, bij beschikking van 25 Mei
1870 (opgenomen in het Indisch Weekblad van het Hegt n°. 372)
op een verzoek om inschrijving in de registers van den Europoschen burgerlijken standvan een kind uit Chinesche ouders
geboren, doch wiens vader later tot de Christelijke godsdienst was overgegaan, en dat bij den doop den gewijzigden
Europeschen naam zijns vaders had gekregen , dat dergelijk
kind , als geboren uit Chinesche ouders , volgens de 3de
alinea van art. 109 van het Regeringsreglement behoort
tot de met inlanders gelijkgestelde personen, en zulks op
de volgende overwegingen :
dat het kind, den lateren staat van zijnen vader volgende en gedoopt zijnde met Europesche namen, is Christen
en behoort tot de met inlandsche Christenen gelijkgestelde
personen;
dat op grond der voorlaatste alinea van aangehaald
art. 109, waarbij is aangenomen dat de inlandsche Christenen met opzigt tot hunne regten, lasten en verpligtingen
aan dezelfde algemeene gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen onderworpen blijven , als de inlanders die het Christendom niet belijden , dat is met opzigt
tot het burgerlijk en handelsregt geheel en al gelijk zijn
aan niet-Christen inlanders, in verband tot de 1ste alinea
van het artikel, volgens welke- alle bepalingen van het
Regeringsreglement en van alle algemeene verordeningen,
waarin sprake is van Europeanen en van inlanders , waar
het tegendeel niet is bepaald , toepasselijk zijn op met hen
gelijkgestelde personen, al het bepaalde ten aanzien van
inlandsche Christenen evenzeer van toepassing is op de
met inlandsche Christenen gelijkgestelde Chinesche Christenen; dat derhalve ook met inlandsche Christenen gelijkgestelde Christenen van anderen landaard, zoolang daarin
niet anders is voorzien , met opzigt tot hunne regten, lasten
en verpligtingen aan dezelfde verordeningen onderworpen
blijven als inlanders die het Christendom niet belijden en
mitsdien een Chineesch Christenkind met betrekking tot
zijnen burgerlijken staat alsnog geacht moet worden te behooren tot de personen die met inlanders gelijkgesteld zijn ,
zoodat de inschrijving zijner geboorte niet kan geschieden
in de registers van den burgerlijken stand, bestemd voor
de Europeanen en met dezen gelijkgestelde personen.
Strafwetboek voor inlanders. Aan de opdragt gedaan bij
gouvernementsbesluit van 10 October 1869, n°. 1, tot
zamenstelling van een strafwetboek voor inlanders, heeft

de directeur van justitie voldaan door in Julij 1870 der
Regering een ontwerp*Wetboek van Strafregt voor inlanders
in Nederlandsch Indie aan te bieden, vergezeld van oene
toelichtende memorie, waarvan op magtiging der Regering
ter bevordering eener spoedige behandeling een zeker getal
exemplaren zijn gedrukt e n , overeenkomstig het gedaan
voorstel, aan de personen en collogien welke de Regering
daarop wenschte te hooren , rondgedeeld. Het ontwerp was
volgens de laatste berigten (Mei 1871) in behandeling bij
het Hooggeregtshof. (1)
ltegtspersoonlijkheid van vereenigingen. Sedert de invoering
van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870, n°. 2
(Indisch Staatsblad n°. 64) , is bij algemeene verordening als
regtspersoon erkend de » Vereeniging van praktiserende
geneesheeren te B a t a v i a " (Indisch Staatsblad 1871, n°. 35) ,
en is goedkeuring verleend op hot gewijzigd reglement voor
de reeds in 1S52 als zedelijk ligchaam erkende » Vereeniging tot bevordering van geneeskundige wetenschappen in
Nederlandsch Indie" (Indisch Staatsblad 1870, n°. 120). (2)
Vertaling van algemeene verordeningen in het Chineesch. In
1869 werd aan den Gouverneur-Generaal inlichting verzocht nopens de toepassing tot dus ver van het voorschrift
tot aanplakking «voor zooveel noodig" van Chinesche
vertalingen der afgekondigde algemeene verordeningen (artt.
32 en 33 van hot Regtringsreglemont), en daarbij tevens
het gevoelen der Indischo Regoring gevraagd over het al
dan niet wenschelijke eener afschaffing van dergelijke vertalingen.
In antwoord daarop is berigt geworden , dat de vertaling
in het Chineesch geregeld plaats heeft wat aangaat do
verordeningen wier kennis voor do Chinezen noodig of
nuttig is, en dat de bedoelde afschaffing geene aanbeveling
verdiont, omdat zeer vele Chinezen geen Maleisch verstaan
en de kennis der wetten by een zoo belangrijk element
der Indischo bevolking onmisbaar is in hot belang eener
goede justitie en politie. Zelfs heeft de Indische Regering ,
bij een besluit van December 1870, op voorstel van den
directeur van justitie bepaald, dat de Chinesche vertalingen van algemeene verordeningen, tegen betaling, ter
landsdrukkerij voor het algemeen vorkrijgbaar zullen gesteld worden.
Met de meening der Indische Regering is dezerzijds
(Maart 1871) ingestemd, onder voorwaarde dat de woorden »voor zooveel noodig", in gemelde artikelen voorkomende , behoorlijk worden in acht genomen.
§ 2.

Burgerlijk regt, handelsregt en burgerlijke
regtsvordering.

Levering en openbaarmaking van den eigendom van onroerende zaken, enz. Het ontwerpen van bepalingen betroffende
de wijze van levering en openbaarmaking van eigendom van
onroerende zaken, de bewaring van hypotheken en de
eigendomsoverdragt van schepen en het daarop vestigen
van verbanden k o n , bij de vele andere belangrijke werkzaamheden, welke voortdurend het deel zijn van het departement van justitie, niet met dien spoed vorderen, welken
de chef van dit departement wenschte. Daarom voegde hij
voor de behandeling dezer zaak een der nog niet geplaatste
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gestelde regterlijko ambtenaren aan zijn departement toe, die den arbeid
ook na zijne definitive plaatsing heeft voortgezet en met wiens
hulp de directeur, volgens berigten van Mei j l . , verwachtte
alsnu spoedig een ontwerp aan de Regering te zullen kunnen
indienen (zie overigens het lager aangeteekendo in § 5 van
dit hoofdstuk onder » Emolumenten der griffiers").
(1) Volgens eene in Julij jl. van dit opperregterlijk collegie bij den
Gouverneur-Generaal ontvangen mededeeling hadden verschillende om—
standighcden de behandeling van het ontwerp tot dus ver vertraagd,
doch zou tot eene gezette overweging daarvan zoo spoedig mogelijk
door de vereenigde kamers worden overgegaan.
(S) Sedert is nog als regtspersoon erkend de vereeniging «het B e grafenisfonds ten behoeve der Chinesche bevolking in de afdeeling B u i tenzorg" (Indisch Staatsblad 1871, n°. 93), en heeft goedkeuring plaats
gehad van het gewijzigd reglement der in 1853 en 18G1 als zedelijk
figchaam erkende • Koninklijke natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie" {Indisch Staatsblad 1871, n°. 89).
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In afwachting van deze algemecne nieuwe regeling was
door don directeur van justitie, ten oinde in de bestaande
leemte in dit opzigt te voorzien, eene vorordening ontworpen tot toopassolijk-vorklaiing van da hypothetk-ordonnantio
van 21 April 1834 {Indisch Staatsblad n°. 27) op de zakolijke regton.
Voorts was door don directeur het ontwerp eener algemeene verordening ingediend, strekkende om ook aan den
resident van Krawnng de bevoegdheid te schenken, voorgesclireven bij art. 1 van eemolde ordonnantie, eu dus tot
opheffing van het voor belanghebbenden in Krawang nog
bestaande bezwaar, dat zij zich tot het verlijden vaneigondoms- of hypotheek-acton, betreflende in dat gewest gtlojion
onroerende zaken, moeten begeven naar Batavia, of zich
aldaar mooten laten vertegenwoordigen. De zaak was laatstelfk in behandeling bij den Raad van Nederlandsch
Indie
Van de ontworpen ordonnantie op de in- en overschrijving enz. van de gronden, die inlanders in eigendom verkrijgen krachtons de wet vau 9 April 1870 (Indisch Staatsblad
n°. 55), wordt melding gemaakt in hoofdstuk J , afd. I V .
Burgerlijke stand. Volgens art. 360 alinea 3 van het Indisch Burgerlijk Wetboek is de ambtenaar van den burgerlijken stand verpligt aan de weeskamers kennis te geven :
1". van het overlijden van alle personen, met opgave tevens
of zij minderjarige kinderen nalaten ; 2°. van alle tweede
en volgende huwelijken van ouders die minderjarige kinderen hebben. Voor de voldoening aan de eerste dezer
verpligtingen is bij art. 83 van het reglement op het houden
der registers van den burgerlijken stand (Indisch Staatsblad
• 1 8 4 9 , n°. 25) een termijn gesteld, zoodat do ambtenaar,
indien hij dezen onbenut Iaat verloopen , strafschuldig is.
De andere verpligting was echter tot nog toe aan geen
termijn gebonden , en daarom kondon de ambtenaren straffeloos de kennisgeving verzuimen.
Aangezien dit verzuim veelvuldig plaats vond , was het der
weeskamers dikwerf geheel onmogelijk te waken voor de
naleving van art. 352 Burgerlijk Wetboek. Ten einde in
de leemte te voorzien , zijn bij de ordonnantie van 3 September 1870 (Indisch Staatsblad n°. 110) aan gezegd art. 83
toegevoegd de woorden : » en de voltrekking van het tweede
en volgende huwelijk".
I n verband hiermede werd er de aandacht op gevestigd,
dat niet zelden de hertrouwde vader of moeder, voogd of
voogdes van zijne of hare minderjarige kinderen , zeer tegen
hun wensch en w i l , — omdat zij uit onkunde ot onoplettendheid verzuimd hebben , de verpligting hun in geval van
tweede of volgend huwelijk bij de artt. 350 en 352 van het
Indisch Burgerlijk Wetboek voorgeschreven, na te komen —
de voogdij over die kinderen verliezen. Het gevolg hiervan
was , dat op uitnoodiging van de Regering , de directeur van
justitie de ambtenaren van den burgerlijken stand in Nederlandsch Indio aanbeval om de personen, die te hunnen
overstaan een tweede huwelijk wenschen te voltrekken,
na de huwelijksaangifte en vóór de huwelijksvoltrekking ,
opmerkzaam te maken op de voorschriften der aangehaalde artikelen.
Ten oinde hot gemis te vergoeden van ée'n der dubbelen
van de registers van den burgerlijken stand hetwelk ter
griffie van den raad van justitio te Padang berust had,
doch aldaar in 1809 door brand was vernield geworden,
zoomedo ter voorziening alsnog in een dergelijk verlies
ten jaro 1850 te Samarang gokden , waren in Indie bepalingen ontworpen die eene afwijking behelsden van de
leer in hot Indisch Burgerlijk Wetboek gehuldigd omtrent
het bewijs, doordat aan afschriften van afschriften, in
strijd met art. 1889 n°. 4 van dat Wetboek, volledige
bewijskracht zou worden toegekend. Zoodanige afwijking
voor een bijzonder geval van de algemeene voorschriften
van het Burgerlijk Wetboek word echter hier te lande
bedenkelijk geacht. In verband met het feit dat nog steeds één
der dubbel-registers zoowel te Padang als te Samarang behouden was gebleven , werd de voorkeur gegeven zich te bepalen
tot eeno administrative voorziening, door namelijk, als maatregel van voorzorg, van het overgebleven dubbel authentieke afschriften te doen nemen, en daardoor de mogelijkheid te scheppen om, wanneer ook dit laatste mogt ontbreken, zoo al goen volledig bewijs dan toch een begin
van schriftelijk bewijs aangaande den staat der personen

te leveren. In dien zin is in December
Gouvernour-Genoraal geantwoord.

1870 aan den

llegitters van den burgerlijken stand voor inlanders. Met
opzigt tot de registers van den burgerlijken stand onder
den inlander op Java on Madura (voor zoover men namelijk
de aanteokoningen, die dessa- en districtshoofden ten opzigto van huwelijk, geboorte, overlijden enz. verpligt zijn
te houden, zoo noemen mag) ondergingen de betrekkelijke
voorschriften eene aanmerkelijke verbetering, doordien bij
het Koninklijk besluit van 31 July 1870, n°. 7(1) (Indisch
Staatsblad n". 105), het schriftelijk houden dier aanteekeningen vorpligtend werd gemaakt.
Geslachtsnaams-veranderingen. Bij verzoeken om geslachtsnaams-veranderingen of geslachtsnaams-bijvoeging was het
tot nog toe de gewoonte dat de Indische Regering zelve van
het verzoek, ingeval tegen do inwilliging niet reeds dadelijk
bezwaren bestonden, doed melding maken in het officieel
nieuwsblad (art 7, oerste gedeelte Indisch Burgerlijk W e t boek). Op grond, dat op deze wijze de Regering bemoeijenis
had mot eene handeling, welke de wet haar niet opdraagt
on die gerustelijk aan belanghebbenden kan worden overgelnten, is in Mei 1870 als regel aangenomen om d e n v e r zoeker, indien het verzoek niet reeds dadelijk moet worden
afgewezen, bij wege van voorloopigo beschikking op zijn
requost, op te dragen daarvan melding te maken in de
Javasche Courant en, zoodra het zal zijn geschied, van die
aankondiging mededeeling aan het Gouvernement te doon.
(Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°. 2320).
Gemengde huwelijken. Het aantal gemengde huwelijken in
1870 gesloten , was minder dan in een der vier voorafgegane
jaren. Het bedroeg in genoemd jaar 4 5 , tegen 51 in 1869,
46 in 1868, 69 in 1867 en 48 in 1866.
Van de 45 huwelijken werden er 31 voltrokken tusschen
Europeanen en inlandsche Christenen , waarvan binnen het
regtsgebied van den raad van justitie te Batavia 6, van
dien te Samarang 3 , Soerabaija9, Padang 1, A m b o i n a 9 ,
Banda 1 en van dion te Ternato 2. De overige 14, gesloten tusschen Europeanen en inlandsche uiet-Christenen,
werden voltrokken als volgt: 5 binnen het ressort van den
raad van justitie te Batavia, 2 van dien te Samarang,
1 van dien te Soerabaija, 1 van dien te Padang, 2 van
dien te Macassar en 3 van dien te Banda.
Minderjarigheid en voogdij. Het Indisch Burgerlijk Wetboek mist het voorschrift van art. 394 van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek.
Dien ten gevolge weigert menige voogd zekerheid te
stellen voor hetgeen zijn pupil na het aanvaarden der
voogdij aankomt, zonder dat hij daartoe kan worden gedwongen of wel hom dien ten gevolge het beheer ontnomen.
Hiervan kan groot nadeel voor minderjarigen het gevolg
zijn. Daarom is door den directeur van justitie een voorstel
gedaan tot aanvulling van het Indisch Burgerlijk Wetboek
in den zin van gezegd art. 394 Deze aangelegenheid is
thans bij het Indisch Bestuur in behandeling en zal weldra
haar beslag krijgen.
Op het gebied van minderjarigheid en voogdij deden zich
de volgende quaestien voor:
1°. Moet door den regter in Nederlandsch Indie een
voogd wordon benoemd in oeno aldaar opengevallen voogdij ,
ingeval de langstlevende der ouders bij uitersten wil tot
voogd heeft benoemd een persoon, die zich niet in Nederlandsch Indie bevindt?
Met afwijking van een arrest van het Hooggeregtshof
van 30 Augustus 1851 (2) besliste de raad van justitie te
Batavia deze vraag in ontkennenden zin, op grond dat
de artt. 359, 360 en 374 van het Indisch Burgerlijk
Wetboek in casu niet toepasselijk zijn, evenmin als art. 20
der overgangsbepalingen, en het niot woonachtig zijn in
Nederlandsch Indie van den benoemden voogd niet behoort
tot de gevallen van onbevoegdheid tot of uitsluiting van
de voogdij, terwijl bij de wet inmiddels aan de weeskamer
(1) Vergelijk het vorig verslag bladz. 56.
(2) Tijdschrift »Het regt in Nederlandsch Indie", VI, 190.
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het behartigen van den persoon en de gooderen van de
minderjarigen is opgedragen, liet Hooggeiegtshof verklaarde
dezo beschikking, op grond van art. 364 van meergemeld
Wetboek , niet appellabol (Indisch Weekblad van het liegt,
n°. 388). Sedert is de vraag in cassatie aan het oordeel
van het opperregterlyk collegie onderworpen, welks beslissing echter op 1 Augustus jl. hier te lande nog niet
gebleken was.
2°. Is de Chinosche moeder van minderjarige kinderen
bij vóóroverlijden van den vader, volgens de in Nederlandsch Indie heerschende wetten, instellingen en gebruiken
der Chinezen van regtswego met de voogdij dezer kinderen
belast?
Deze vraag werd door het Hooggoregtshof, na ingewonnen advies van eenon Europeschen tolk voor de Chinesche
taal en van twee hoofden der Chinezen, in outkennenden
zin beslist (Indisch Weekblad van het Megt, n°. 362).
Overeenkomst tot bosch-exploitatie. 0;> het gebied der
exploitatie van boschperceelen door particulieren, valt als
eene belangrijke beslissing van burgorlgk rogt te vermelden, dat het Hooggeregtshof heeft geoordeeld, dat de
overoenkomst, waarbij oen bosch gedurende geruimen tijd
tegen eene jaarlijks te betalen vergoeding ter exploitatio
wordt afgestaan, is eene overoenkomst van huur en verhuur (Indisch Weekblad van het liegt, n". 340).

art. 115 van het Strafwetboek voor Europeanen in her innering brengt, als toepasselijk ingeval zij zich veroorloven
hij de berekening van hun salaris meer te heffen dan bij
de bestaande voorschriften is toegestaan.
Een volledig tarief' voor justitiekosten en salarissen bij
de landraden is bij h;t departement van justitie in bowerking.
Verkorting der termijnen van dagvaarding voor JMTMMN die
buiten Nederlandsch Indie toonen. In don goest van art. 75
Regeringsreglement is op het voetspoor der wet van 7 April
1869 (Nederlandsch Staatsblad n°. 51), houdende verkorting
der termijnen van dagvaarding van personen, die buiten
het Koningrijk wonen, door den directeur van justitie eone
algemeene verordening ontworpen tot wijziging van art. 0 ,
n°. 8, en art. 12 van het reglement op de burgerlijke regtsvordering voor de raden van justitie op Java en hot Hooggeregtshof v;in Nederlandsch Indie, en van art. 18, alin. 15
van het reglement betreffende het hooger beroep bij den
Hoogen Raad der Nederlanden van de arresten in burgerlijke zaken in eersten aanleg door genoemd hof gewezen
(Indisch Staatsblad 1851, n°. 4).
Deze verordening was, na door de Indische Regering
te zijn gewijzigd, op l Augustus j l . nog hier te lande in
behandeling.

Afschaf/ing vanjudiciele boeten en schadeloosstellingen. Op het
voetspoor der wet van 7 April 1869 (Nederlandsch Staatsblad
JSigendomsverkrijging door verjaring van gronden tot het
n°. 55), houdende afschaffing van eenige bepalingen van het
domein behoorende. Art. 569 Indisch Burgerlijk Wetboek. In I Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke Rogtsvordoring over
een door de Regering gevoerd proces, waarin eene revinjudiciele boeten en schadeloosstellingen, is een ontwerp van
dicatoire actie harerzijds was ingesteld geworden, kwam
algemeene verordening zamengesteld tot wijziging en atde vraag ter sprake, of het voorschrift van art 569 van
schaf ring van eonige bepalingen, welke in de Nederlandschhet Indisch Burgerlijk Wetboek niet belette, dat men ooit
Indischo wetgeving over hetzelfde onderwerp voorkomen.
door verjaring eigenaar zou kunnen worden van aan den
Ook op dit ontwerp werd op 1 Augustus jl. nog het advies van
lande toebehoorende gronden.
het Departement van Justitie hier te lande ingewacht. (1)
Het Hooggeregtshof besliste op 3 November 1370, dat i
met gezegd voorschriit alloen bedoeld wordt, den bezitter
Openbaar ministerie. Magtiginj. Naar aanleiding van eene
van domeingronden de bezitregtelijke action tot handhaving
beslissing van het Hooggeregtshof botreffendo de vraag, of
of herstel in zijn bezit te ontzeggen, geenszins dat die
het inlandsch openbaar ministerie al dan niet speciaal
zaken geen onderwerp van bezit kunnen uitmaken, zoodat
gemagtigd moet wezen om in belastingzaken namens de
men wel degelijk door verjaring eigenaar kan worden van
Regering als vertegenwoordigende den lande in regten op
een den lande toebehoorend onroorend goed, onverschillig
te treden, en tot wegneming van den ook uit anderen
of het al dan niet geacht wordt tot het domein te behooren , \ hoofde gerezen twijfel, of het openbaar ministerie, voor
als het slechts niet tot algemeen nut of gebruik dient.
den lande optredende, steeds speciaal gemagtigd moot zijn
en, zoo j a , door wion, heoft do directeur van justitie voorIntrekking der bepalingen betrekkelijk de bevoegdheid van
schriften ontworpen tot algeheele en afdoende regeling van
vreemdelingen om in Nederlandsch Indie ali erfgenaam op te
het onderwerp. Deze voorstellen, welke der Indischo Regering
treden. Ten einde de bepalingen van de artt. 837 en 910 ; bleken eene belangrijke omwerking en wijziging te behoeven ,
Indisch Burgerlijk Wetboek, ten opzigte van het erfregt
zijn nog in behandeling.
van vreemdelingen in Nederlandsch Indie, die bij art. 40 ',
der Overgangsbepalingen buiten werking zijn gehouden,
Vennootschap vin koophandel. Hoofdzetel van hel kantoor.
op het voetspoor der wet van 7 April 1869 (Nederlandsch
Op het gebied van het faillitenregt verdient verraolding eene
Staatsblad n . 56), geheel in te trekken, is zeer onlangs
niet onbelangrijke, in de maand .Tulij 1870 door het Hoogoen daartoe strekkend ontwerp van algemeene verordening
geregtshof in hot hoogsto ressort gegeven beslissing, waarbij
door den Gouverneur-Generaal aan het Opperbestuur ter
vaststelling aangeboden, waaromtrent het D/parlement van i is geoordeeld dat oeno in Nederland bewilligde naamloozo
vennootschap, wolko haar hoofdkantoor in Nederland, doch
Koloniën in overleg is getreden met dat van Justitie. (I)
tengevolge harer stalu.en nog oen ander kantoor in Nederlandscb Indie heeft, alleen in Nederland door den NederJustitiekosten bij landradea. Het Koninklijk besluit van
landschon regter kan worden failliet verklaard (Indisch
25 November 1869, n° 24, houdende afschaffing der zooWeekblad van het Megt n°. 367).
genaamde percentsgewijze belasting op de civile processen bij de landraden op J a v a en Madurn en hare vervanLijfsdwang in de Molukken. Het bij art. 2 der Indische
ging door het verpligt gebruik van zegel bij die processen
resolutie van 29 November 1825, n°. 1 1 , vastgestelde
(Indisch Staatsblad 1870, n°. 128) is ingevolge het te gelij» Reglement op de zamenstelling en de regtsmagt van de
ker tijd afgekondigd Koninklijk besluit van 16 Junij 1870
raden van justitie, de regtspleging voor dezelve en het
(verg. het vorig verslag bladz. 34 en 105), op 1 Januari)'
bestuur der politie in de Moluksche eilanden" (Indisch
1871 in werking getreden.
Staatsblad 1825, n°. 39), bepaalde in art. 5 8 , dat civile
De voorschriften van de resolutie van 31 Octobor 1832
personele arresten, zelfs ter zake van executio, niet verleend
(Indisch Staatsblad n°. 52) ten opzigte van het door de
of verzocht mogen worden tegen gouvernements-ambtenaren.
griffiers bij de landraden in rekening te brengen salaris
Volgons het niet afgekondigd gedeelte der aangehaalde
in burgerlijke zaken, zijn onvolledig. Het govolg hiervan
resolutie moest echter, in stede van art. 58, gevolgd worden
is, dat de griffiers zich niet altijd bij hunne berekening
het daarmede overeenstemmend art. 249 van heL Provisioneel
stipt aan die bepalingen houden, hetgeen aanleiding heeft
reglement op de manier van procederen in civile zaken
gegeven tot eene circulaire (van 22 October 1870), waarbij
voor het Hooggeregtshof v a n , en do raden van justitie
de directeur van justitie den griffiers by de landraden
in Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad 1819, n°. 20)
(1) Het advies van laatstgenoemd Departement ia dezer dagen ontvangen.

(1) Dezer dagen bij hot Departement van Koloniën ingekomen.
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welk artikel later is ingetrokken by het besluit van den
Commissaris-Generaal van 29 Juny 1827 (Indisch Staatsblad n°. dó), bepalende dat voortaan , voor zoover betrof'
het gebruik van het regtsmiddel van civiel arrest, geen
onderscheid meer moest gemaakt worden tusschen gouvernements-ambtenaren en ambteloozc ingezetenen.
Daar echter het ingetrokken artikel niet in verbindenden
vorm voor de Molukken was toepasselijk verklaard en het
besluit van 1827 niet uitdrukkelijk melding maakto van
bovenbedoeld art. 5 8 , moest dit laatste wettelijk nog van
kracht worden geacht.
Nadat eene beschikking van den raad van justitie to
Amboina op deze onregelmatigheid de aandacht had doen
vallen, werd het artikel alsnog bij Koninklijk besluit van
29 April 1871 , n°. 28 (1) ingetrokken, en dus ook voor
de Molukken het onderscheid op het stuk van lijfsdwang tusschen ambtenaren en niet-ambtenaren opgeheven.
§ 3.

Strafregt,

strafvordering en gevangeniswezen.

Toepassing van het Strafwetboek voor Europeanen. Op nieuw
sprong de noodzakelijkheid in het oog van maatregelen tot
het wegnemen der bezwaren, welke zich ten gevolge van
de invoering van het Wetboek van Strafregt voor Europeanen hebben doen gevoelen , in zoover verscheidene feiten,
die vroeger als geringe overtredingen konden worden beregt,
nu allen als misdrijf moeten worden aangemerkt en als
zoodanig, na verpligte voorloopige instructie, gebragt bij
de raden van justitie.
Gedurende het j a a r 1870 werden bij de officieren van
justitie wederom een zeventigtal klagten wegens het toebrengen va> slagen, enz., ingebragt, welke vóór de invoering van het Strafwetboek zouden zijn geweest van de
competentio van den residentieregter, maar nu moesten
worden geïnstrueerd en onderworpen aan de beslissing van
den raad van justitie.
De door den directeur van justitie in Julij 1870 voorgestelde maatregelen bestaan in:
1°. eene wijziging van het Wetboek van Strafregt, waardoor alle ligte mishandelingen, als het geven van klappen,
slagen, schoppen of stooten, die geene kenteekenen van
belang achterlaten, worden van de competentie van den
residentieregter;
2°. eene wijziging van het reglement op de strafvordering,
zoodat allo misdrijven, waartegen geen zwaardere straf is
bedreigd dan gevangenis met of zonder verbeurdverklaring,
worden beregt als overtredingszaken zonder verpligte voorloopige instructie.
De door het Hooggeregtshof en den Raad van Nederandsch Indie daaromtrent gemaakte opmerkingen hebben
geleid tot nadere raadpleging van den directeur.
Ook is aanhangig een voorstel om te gemoet te komen
aan de klagten , meermalen door den handel ingebragt over
de bedriegerijen, die plaats vonden door het iovoeren en
verkoopen vao handelswaren, voorzien van valscho en nagemaakte merken. (Art. 89 van het Strafwotboek voor Europeanen.)
Toepassing van het Strafwetboek voor Europeanen op inlanders. Even als in 1819 deed zich ook in 1870 weder
behoefte gevoelen, om, in afwachting van de vaststelling
van het ontworpen Strafwetboek voor inlanders, eenige
bijzondere bepalingen van het Strafwetboek voor Europeanen op inlanders en met dezen gelijkgestelden van toepassing te verklaren.
Ditmaal gold het, zoo als reeds blijkt uit hoofdstuk D ,
§ 3 , hiervoren , eene voorziening tegen het opkoopen , in
pand nemen, enz. door inlanders en met dezen gelijkgegtelden van zaken behoorende tot de kleeding, uitrusting
en wapening van militairen , waardoor het te zoek maken
door dezen van hunne equipementsgoederen werd uitgelokt
en vergemakkelijkt. Krachtens de ordonnantie van 3 October lfc70 (Indisch Staatsblad n°. 143) zijn nu op bedoelde
lieden toepasselijk de artt. 3 3 2 , 333 , 334 en 8Ü5 van het
Wetboek van Strafregt voor Phiropeanen, behoudens de
(1) Sedert in Indie afgekondigd bij besluit van den GouverneurGeneraal van 6 Julij 1871 {Indisch Staatsblad n°. 100).

door hot verschil in landaard gevorderde verandering der
voorgeschrevene gevangenisstraf in dwangarbeid buiten
den ketting.
Justitiekosten in strafzaken. Het gemis van een voldoend
tarief' van justitiekosten in strafzaken , vooral ook bij de
landraden , heeft zich meermalen doen gevoelen. De tariven, vastgesteld bij de resolutien van 7 Augustus 1822
(Indisch Staatsblad n c . 11) en van 31 October 1832 (Indisch
Staatsblad n°. 52) zyn vor-oudord, niet passende bij de
voorschrifton der op 1 Mei 1848 ingevoerde wetgeviog.
Ter voorziening hierin is bij het departement van justitie
een nieuw tarief in bewerking.
Revisie. Do van den directeur van justitie uitgegane
ontwerpen tot wijziging van het tegenwoordig stelsel van
revisie zijn , na goruimen tijd een onderwerp van gedachtenwisseling tusschen de Regering en dien directeur te
hebben uitgemaakt, nog in behandeling bij het Hooggeregtshof. Daarbij is voorgesteld om voor Java en Madura
de revisie to beperken tot de gevallen , waarin zij door het
openbaar ministerie of door den beklaagde verlangd wordt.
De revisie van de vonnissen van vryspraak door de raden
van justitie op Java en de regtbanken van omgang gewezen ,
is bij Koninklijk besluit van 6 November 1870, n°. 18
(Indisch Staatsblad 1871, n c . 39) afgeschaft. De ondervinding toch had geleerd d a t , waar het hof slechts uiterst
zeldzaam op door bedoelde collegien gewezen vrijspraken
had behoeven terug to komen , het nut dezer revisie niet
kon geacht worden in verhouding te staan tot de nadeelen
daaruit voortvloeijende wegens verlengde gevangenhouding
der vrijgesproken beklaagden tijdens de behandeling hunner
zaak in revisie. In het belang eener naauwgezette regtr-praak werd niettemin bepaald, dat de bewuste vonnissen ,
even als de aan revisie onderworpene, aan het Hooggeregtshof zullen blijven worden ingezonden, ten einde het hof',
indien daartoe gronden zijn, na den procureur-generaal
to hebben geraadpleegd, aan het betrokken collegie zijne
aanmerkingen op de behandeling der zaak kunne mededeelen.
De wijzigingen, dien ten gevolge vereischt in sommige
voorschriften zoowel van het reglement op de regterlijke
organisatie enz. als van dat op de strafvordering voor de
raden van justitie op Java en het Hooggeregtshof en van
het zoogenaamd inlandsch reglement, tot welker vaststelling het Koninklijk besluit den Gouverneur-Generaal magtigde, zijn uitgevaardigd bij ordonnantie van 5 April 1871
(Indisch Staatsblad n°. 40).
Wederkeerige uitvoerbaarheid en ten-uitvoer-legging van in
Nederland en in Nederlandsch Indie gewezen vonnissen en
verleden authentieke acten (art. 104 Regeringsreglenient). Te
Soerabaija heeft zich in 1870 het gemis doen gevoelen van
bepalingen, regelende de wijze van ten-uitvoer-legging in
Nederland van door den Nederlandsch-Indischen regterin
naam des Konings in strafzaken gegeven bevelschriften.
Reeds in 1855 heeft het uitvaardigen van eeno algenieene
verordening, strekkende om uitvoering te geven aan het
in art. 1^4 van het Regeringsreglement nedergelegd beginsel, een onderwerp van overleg tusschen het Opperbestuur
en de Indische Regering uitgemaakt. De zaak is, naar aanleiding van hot zoo even bedoeld feit, nu bij het departeroent van justitie in behandeling gekomen.
Voorloopige aanhouding. In de wetgeving op dit punt (zie
het vorig verslag blz. 35) is nog geene wijziging gebragt.
De wijzigingen, welke de directeur van justitie heeft voorgesteld in het inlandsch reglement te brengen ter gelegenheid van de invoering der afscheiding van het administratief
en regterlijk gezag, hebben echter ook de strekking de
voorloopige aanhouding van inlanders en met dezen gelijkgestelden zeer te beperken.
Eene wijziging van het reglement op de strafvordering
in dezon zin zal mede noodig zijn. Zy is bij het departement van justitie in bewerking.
Gevangeniswezen. Na het jongste uitvoerig verslag over
dit onderwerp uitgebragt betreffende de jaren 1806—18G9
(in zijn geheel afgedrukt als bijlage G bij het vorig regeringsverslag), kan ditmaal volstaan worden met de ver-
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melding, bij wijze van aanvulling, van enkele bijzondorheden, die in den loop van 1870 zijn voorgekomen
Wat den bouw en de inrigting der localeu dienende tot
gevangenis betreft, het volgen do :
Het gebrek aan ruimte in het civiel en militair gevangenhuis te Weltevreden gaf aanleiding tot het 'voorstel om
een provoosthuis met militaire auditie te bouwen, waarvan reeds vroeger sprake was geweest, doch waaraan mot
het oog op de mogelykhoid dat tot verplaatsing van den
bestuurszetel zou moeten worden overgegaan, tot nog toe
geen gevolg was gegeven.
De in hbt laatste quartaal van 1870 aan den directeur
van justitie voor den tijd van zos maanden in het belang
van het gevangeniswezen toegevoegde umbtenaar heeft dien
tijd gedeeltelijk besteed tot een plaatselijk onderzoek van
enkele gevangenissen on het doen van voorstellen in veiband met de hem gebleken locale behoeften. Zoo vertoefde
hij te Samarang, waar voornamelijk de loealen voor inlanders bestemd dringend uitbreiding vereischen. Het gevolg
van het ondorzoek aldaar is onder andere geweest do in
October 1870 door de Regering goedgekeurde inrigting
vaneen suikerpakhuis tot tijdelijk dwangarbeiderskwartier,
dat ruimte aanbiedt voor 350 personen. Ook de bestaando
gevangenis voor inlanders onderging in den loop van 1870
eenige verbetering. Eene andere inrigting van de burgerlijke gevangenis voor Europeanen in verband tot het plan
om er eene centrale straf inrigting van te maken, is in
overweging. Het militair huis van arrest te Samarang was
te klein om voortdurend alle militaire veroordeelden on
arrestanten te bevatten , ten gevolge van hot steeds aangroeijend getal militaire zaken in de tweede militaire afdeeling. Aangaande de maatregelen dien ten gevolge genomen, kan verwezen worden naar § 6, n Militaire regtspraak."
Overigens zijn aan verscheidene gevangenissen , zoo op
Java en Madura als daarbuiten, belangrijke verbeteringen aangebragt, terwijl voorstellen tot herstelling en
vernieuwing van andere bij de Regering in overweging zijn.
Ten opzigte van hot beheer en de bewaking der gevangenissen valt weinig te zeggen. Aanstelling of vermeerdoriug
van personeel zal op enkele plaatsen nog noodig zijn, vooral
ook ten gevolge van de bij de regeling der heerendiensteu
van Junij 1870 (Bijblad op het Indisch Staatsblad nc. 2332)
bevolen afschaffing van het gebruik van heerendienstpligtigen bij de gevangenissen, behoudens bij die districtsgevangenissen, tot welker bewaking, bij uitzondering, niet
over oppassers van het districtshoofd kan worden beschikt.
In de buitenbezittingen heeft het corps politiesoldaten
in de residentie Lampongsche districten, belast met de
bewaking der gevangenissen en het begeleiden en vervoeren
der gevangenen, vermeerdering ondergaan.
De handhaving eener behoorlijke orde en tucht onder
de gevangenen liet op enkele plaatsen te wenschen over
en het gemis aan goede regelen te dien opzigte werd vaak
gevoeld. Om hieraan te gemoet te komen zijn bij ordonnantie van 3 Junij 1871 [Indisch Staatsblad np. 78), met
intrekking van de instructie voor de cipiers by" het Hooggeregtshof en de raden van justitie (Indisch Staatsblad 1819
n°. 20), met ingang van 1 Augustus 1871, nieuwe voorschriften uitgevaardigd tot bevordering en handhaving van
orde en tucht onder de gevangenen in Nedorlandsch Indio
on tevens, in afwachting zoowel van eene meer volledige
regeling bij de ordonnantie die het uitvloeisel zal zijn van
art. 11 van het Wetboek van Strafregt voor do Europeanen ,
als van de in bewerking zijnde reorganisatie van het dwangarbeidersstolsel, eenige regelen gesteld betreffende den
arbeid der veroordeelden. (1)

door politiodionaren of wel door inlanders tegen betaling
to doen geschieden.
De regeling van Juny 1870 hiervoren bedoeld (Bijblad
n°. 2332) laat dit vervoer in heorendienst slechts toe uit
do dessa naar de districtshoofdplaats, en ook, doch alleon
in geval ander geleide (dat van militairen, djayang secars,
pradjoerits of politie-oppassors) ontbreekt, naar do lioofdplaats dor afdeoliug, terwijl daartoe geene personen mogen
worden aangewezen, die als getuigen in de zaak moeten
optreden. Het vervoer van gewest tot gewest moet op
vasto dagen der week geschieden en de geleiders (in heerendionst) moeten, naar gelang van den afstand der etappe,
om de zes palen of daaromtrent door anderen vervangen
worden. Een voorstel tot regeling van het vervoer van
gevangenen en veroordeelden met den spoorweg langs de
lijn Samarang»Vorstenlanden is in behandeling.
De voeding, kleeding en ligging der gevangenen on veroordeelden heeft weinig verandering ondergaan. In de
voorwaarden, waarop de verstrekking van het noodige in
de verschillende gewesten en plaatsen werd aanbesteed,
hoeft men getracht, behoudens onkele plaatselijke afwijkingen, zooveel mogelijk eenvormigheid te brengen en de
mededinging een ruimer veld te laten, door do porceelen
zooveel mogelijk te verdeelen en kleiner te maken. Voor
zooverre de ontvangen rapporten er melding van maken,
is de aanbesteding meestal gelukt. Eene uitzondering maakt
onder andere de residentie Lampongsche districten, waar
zich voor do levering van het benoodigde voor de gevangenissen in do binnenlanden geen gegadigden hebben aangeboden.
Over den gezondheidstoestand der gevangenen en veroordeelden luiden de berigten over het algemeen gunstig. Slechts
op enkele plaatsen viel daarop niet te roemen, bij name
riet in de kettingkwartieren te Batavia en op Onrust, verder
niet te Pekalongan, te Hodjonegoro en te Toeban (resïdentie Rembang), te Bangkallan (Madura), te Banjoewangi,
te Madioen en te Telok Betong (residentie Lampongsche
districten). Voor sommige plaatsen werd dit toegeschreven
aan overbevolking der gevangenis; voor andere aan min
gunstige ligging van het gebouw.

Meer en meer wordt getracht het vervoer der gevangenen
binnen 's lands zooveel mogelijk door pradjoerits en anders

Over de vermindering van do nadeelige gevolgen eener
langdurige voorloopige gevangenhouding, deels als uitvloeisel
van de genomen maatregelen tot verbetering van het verblijf in de gevangenissen, deels veroorzaakt door den korteren duur dor preventive hechtenis, ten gevolse van de
spoediger afdoening van zaken, worden in alle rapporten
van de hoofden van gewestelijk bestuur gunstige berigten
gelezen. Zoo wijst de resident van Rembang op de gunstige resultaten, verkregen door het opvolgen van de voorschriften der in 't vorig verslag, bladz. 3 5 , bedoelde circulaire van 22 October 18(18 (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 2169), waardoor de bevolking van de gevangenis te
Rembang van 250 tot 150 is gedaald, zonder dat dit tot
bezwaar aanleiding heeft gegeven. Bij de gevangenen in
de residentie Madura zijn die maatregelen gunstig blijven
werken en is, ten gevolge van het spoedig ontvangen der
in revisie gevolde arresten, welko thans gemiddeld binnen
21/ 2 a 3 maanden na de inzending van de vonnissen inkwamen, de duur der preventive hechtenis aanmerkelijk
korter dan vroeger. Hetzelfde wordt gezegd door den r e sident van Bezoeki, w a a r , door spoediger afdoening der
zaken, het cijfer der gevangenen te Bondowosso van 300
tot 200 daags is gedaald.
Ten aanzien van den arbeid der preventive gevangenen
(zie 't vorig verslag, bijlage G , bladz. 28), doelen de residenten van Soerabaija en Madura nog mede, dat de proeven,
te Grissee en te Pamakassan genomen, als geheel mislukt
moeten worden beschouwd. Verreweg het meerendeel dezer
gevangenen weigerde eenigen arbeid te verrigten.

(1) In het belang van het gevangeniswezen in t algemeen ei: van
eene behoorlijke invoering der ordonnantie van 3 Junij 1871 in het
bijzonder, is de directeur van justitie in Julij jl. gemagtigd om. vergezeld van een der ambtenaren van zijn departement. eene dienstreis te
doen naar en over zoodanige gewesten van Java als hem wenschelijk
zou voorkomen.
Bij een rapport van 30 Junij 1871 zijn door genoemden directeur
voorstellen genaan om naar de door hem ontworpen grondslagen (zie
het vorig verslag, bijlage G, bladz. 27/28). de toepassing te regelen
dar straf van dwangarbeid in en buiten den ketting.

Bij sommige groote werken van algemeen nut is van den
arbeid der veroordeelden tot dwangarbeid in en buiten den
ketting, to ondergaan buiten de plaats der veroordeeling,
weder ruimschoots partij getrokken Izie de aangehaalde
bijlage G , bladz. 26).
Het maken van een weg door het bosch van Soemberwaroe (Bezoeki) tot Badjoeïmati (Banjoewangi) is voortgezet.
Het gemiddeld aantal dwangarbeiders gedurende 1870 langs
de geheele baan werkzaam bedroeg, na aftrek der ont-
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slagenen, ontvlugten, zieken en overledenen, 484, waarvan
228 te Badjoelmati eu 256 te Soombcrwaroe. In December
1870 waren er te Badjoelmati nog 225 en to Soemborwaroe
190, of' te /.innen 415 werkzaam. Het zijn meest allen personen aan wie Banjoewangi als strafplaats is aangewezen.
De koelie-arbeid bij de werkzaamheden verbonden aun het
verplaatsen van het havenlicht te Banjoewangi, tengevolge
van een doorbraak in de landtong alwaar het licht geplaatst
was , en het herstellen der waterkeeriugen aan die landtong, werden door dwangarbeiders verrigt Op hot landbouwetablissement tor genoemde plaatse waren 411 veroordeelden
werkzaam. De resident van Banjoowangi geeft met opzigt
tot de in zyn gewest ten arbeid gestelde dwangarbeiders
eene berekening van de resultaten van hun arbeid in geld
uitgedrukt. VolgeDS die berekening zijn in 1870 in die r e sidentie ten behoeve van 's lands inrigtingen en openbare
werken gebezigd per dag 1017 dwangarbeiders, van wie
zijn verkregen 344 203 dagdiensten, vertegenwoordigende
aan dagloon en a 50 cent per hoofd en per dag, eene som
van f 172 1(11; welk indirect voordeel met do waarde der
op het landbouw-otablissement geteelde producten en van
daar verkregen matorialen (bamboe, rotting, alang-alang,
hout, steenen, pannen , kalk) ad f 10 0fi4, goeft oen totaal van
f 182 165. Brengt men hier tegenover in rekening de kosten
gedurende 1870 wegens voeding, kleeding, opzigt en verpleging van gemiddeld 1017 dwangarbeiders ad f 77 737,
dan blijft nog over een bedrag van f 104 428, waarmede
het Gouvernement volgens den resident door den bedoelden
arbeid zou bevoordeeld zijn.
By de militaire werken te AVillem I en te Banjoo-Biroe
(residentie Samarang) waren 300 dwangarbeiders werkzaam.
Aan do voortzetting van den bouw der kustbatterij op
de landtong van Tjilatjap (residentie Banjoemas) werken
ongeveer 700 veroordeelden.
I n de residentie Kediri waren zij bezig met het verhoogen en verbreeden van den grooten weg langs de Ixmting
en het verbeteren en versterken van de oevers der groote
rivier aldaar.
De werkzaamheden aan het dempen van het moeras in de
nabijheid vau Sibogha (gouvernement van Sumatra's Westkust) zijn voortgezet; 4160 vierkante meters zijn gedempt
en bovendien is een weg midden door het moeras aangelegd. Te Goenoeng-Sitoli (eiland Nias) word door dwangarbeiders eene waterleiding van 2 palen lengte gegraven,
waardoor de plaats van stroomend water werd voorzien.
Met het aanleggen van eenen weg van de hoofdplaats P a dang naar Solok en het herstellen van den grooten wc»
van Padang naar de Padangsche bovenlanden zijn mede
een aantal dwangarbeiders belast.
Tijdelijk is in Mei 1870 de arbeid der veroordeelden bij
den bouw van een aanleghoofd in de baai te Telok Betong
(Lampongsche districten), wegens gemis aan gereedschappen
tot vervoer der klipsteenen , moeten worden gestaakt. W a n neer hierin zal zijn voorzien, wordt do aanleg weder voort gezet. Thans zijn zij werkzaam aan de verbetering der
wegen om die hoofdplaats.
I n de residentie Wester-afdeeling van Borneo waren een
150tal veroordeelden te werk bij don in aanleg zijnden weg
van de hoofdplaats Pontianak naar het zeestrand.
Op Celebes zijn in 1870 de dwangarbeiders gebruikt tot
het leggen van een aarden wal om het etablissement te
Pankadjene en bij den bouw van bruggen, zoo als te Segeri
(beide in de afdeeling Noorderdistricten).
Voorts werd in 1870 het bezigen van dwangarbeiders
nog voorgeschreven voor: het schoonhouden en uitdiepen
der grachten en der rivier van Batavia, zoowel in het
belang van de praauwenvaart als van den gezondheidstoestand; het vernieuwen van de doorgangen der riolen
onder de straten en wegen ter hoofdplaats Pasoeroean,
het sorteren en opstapelen van houtwerken te Cheribon
en te Tagal; het verrigten van koelie-arbeid bij vernieuwingen en bijbouwingen aan bet residentiehuis te Magelang
(Kadoe), het vernieuwen van een gedeelte wegs langs de
Bandjermasinsche rivier ter hoofdplaats Bandjermasin , enz.
In 1871 zal van den arbeid der dwangarbeiders weder
belangrijk nut getrokken worden bij het slechten der aan
het burgerlijk bestuur overgegeven vestingwerken ter hoofdplaats Soerabaija. Het dempen der grachten is reeds door
dwangarbeiders geschied onder militair opzigt. Thans zullen
zij ook gebezigd worden voor werkzaamheden in verband

staande met op- en aanslibbingen der grachten en waterwerken bij die stad, een arbeid die ongeveer zes maanden
zal duren en uit het oogpunt der gezondheid van groot
belang is voor de plaats.
Op ruime schaal zal van do diensten van dwangarbeiders
vermoedelgk worden gebruik gemaakt by den (ontworpen)
aanleg van een weg van Tjilatjap (Banjoemas) door de
Dajalouhoorsche districten naar Bandjar (grens der P r e anger regentschappon).
Ken voorstel om van de diensten der dwangarbeiders
mede gebruik te maken by den aanleg en het onderhoud
der telegraaphlijn in de residentie Palombang is bij de R e gering aanhangig.
De verdeeling dor veroordeelden tot dwangarbeid, daaronder begrepen zij die hunne straf ter plaatse der veroordeeling ondergaan, over de verschillende gewesten op en
buiten Java blijkt uit de aantooning hierachter overgelegd
als bijlage lit. O , n". 4 , waaraan echter, bij gemis aan
opgaven, de residentie Palembang ontbreekt. Volgens deze
aantooning komt het grootste aantal op J a v a voor in de
volgende gewesten: Banjoemas met 1208; Banjoewangi
met 1173; Soerabaija met 1033; Batavia met 955 en boveudien op het eiland Onrust nog 502; Samarang met 882.
Op deze volgen: Rembang met 169; Bagelen met 158;
Probolinggo met 136, Pasoeroean met 122 en Madioen
met 113. Dezo cijfers geven het aantal aan dat op ultimo
December 1870 in olk dezer gewesten aanwezig was. In
de overige is het aantal veel geringer, in de meeste zelfs
minder dan 50 personen.
Van de gewesten uitmakende de bezittingen buiten
Java en Madura staan bovenaan de gewesten Zuideren Ooster-afdeeling van Borneo met 841; Amboina met
778; Celebos en onderhoorigheden met 763; Sumatra's
Westkust met 755 en Borneo's Wester-afdeeling met 564.
Daarna volgen Riouw en onderhoorigheden met 283, Banka
en onderhoorigheden met 254, de Lampongsche districten
met 154 on Benkoelen met 153.
De gewone jaarlijksche opgaven van het geheele aantal gevangenen in Nederlandsen Indie worden gevonden in de
staten, als bijlagen lit. G , n°. 1—3, bij dit verslag gevoegd.
Op ultimo December 1870 bedroeg het totaal der gevangenen , die reeds in het hoogste ressort veroordeeld
waren, in geheel Nedorlaudsch lndie, met uitzondering
alsvoren van do residentie Palembang, 15 543 personen
tegen 14 183 op ultimo December 1869. Van dit aantal
bevonden zich in de gevangenissen op Java en Madura
in 1870 10 045, in 18C9 8356.
Het aantal voorloopig in hechtenis gestelden in geheel
Nederlandsch Indie was op ultimo December 1870 2778
(waarvan alleen op J a v a en Madura 2306) tegen 2957 op
dien datum in 1869, van welke laatsten 2141 op J a v a en
Madura.
Civiel gegijzelden waren er gedurende het jaar 1870 in
geheel Nederlandsch Indie 349 personen, tegen 432 gedurende 1869.
Verreweg het grootste meerendeel der veroordeelden
waren verwezenen tot dwangarbeid; hun aantal bedroeg
bij het eind van 1870 tegenover het cijfer der vier voorafgeganc jaren als volgt:
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statistiuk der veroordeolingen tot straf goduronde het geheele jaar. Daaruit blijkt dat in 1870 veroordeeld werden:
81 personen tot tuchthuis* en kruiwagenstraf', 551 tot
gevangenisstraf on detentie, 1995 tot dwangarbeid in- en
8653 tot dwangarbeid buiten den ketting, terwijl op de
politierol tot gevangenis, blok-arrest en ten-arbeid-stelling
aan de openbare werken voroordeeld werden 67 191 personen.
Hoedanig dit laatste cijfer zich voordoot tegenovor dat
der vier voorafgegane j a r e n , wordt aangewezen dooi het
volgende siaatje:
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§ 4.

Gewestelijke en plaatselijke

verordeningen.

Brandgevaar. In het gemis aan bepalingen nopens de
lossing en berging van buskruid te Koepang (Titnor) ,
alwaar na de intrekking van hot garnizoen het buskruidmagazijn onder burgerlijk beheer was gekomen, werd
voorzien bij ordonnantie van 29 November 1870 (Indisch
Staatsblad n°. 183).
De verlenging, laatstelijk bij Indisch Staatsblad 1K70
n". 5, van den termijn bij de ordonnantie van 22 Januarij
1861 (Indisch Staatsblad n°. 1) gesteld aan de bewoners
der stad en voorsteden van Soerabaija voor do voldoening
aan de verpligting om hunne met atap of andere ligt ontvlambare materialen bedekte woningen van eenepannen-dakbedekkin;* te doen voorzien, is andermaal gebleken onvoldoonde te zijn. Om de redenen dairvoor reeds in het
vorig verslag bladz. 36 opgegeven , is die termijn andermaal , doch nu met vijf jaren en alz )o tot ultimo December 1875 verlengd (Indisch Staatsblad 1871 n°. 63). Tevens
is daarbij straf bedreigd tegen de personen, die na het
verstrijken van bedoelden termijn niet aan hunne verpligtinjren zullen hebben voldaan.
De gouverneur van Celebes en onderhoorigheden deed
het voorstel om den voor Soerabaija verordenden maatregel , in het belang van veiligheid en orde te Macassar ,
ook voor die plaats in hot leven te roepen. Dit voorstel
heeft geleid tot een ontworp-verordening, waarvan de vaststelling spoedig kon worden verwacht.
Verordeningen van hoofden van gewestelijk bestuur. Op het
gebied van gewestelijke en plaatselijke wetgeving zijn sedert
het vorig versla; de volgende reglementon of keuren tot stand
gekomen (die betreffende eenige min belangrijke wijzigingen
in reeds bestaande verordeningen van dien aard , of die
houdende vaststelling van begraafplaatsreglemouten daaronder niet begrepen).
Door den resident van Palembang word vastgesteld eene
verordening, dd. 27 Junij 1870, tot handhaving eener
goede politie on ter bevordering van orde , zindelijkheid en
netheid in het belang der gemeente te Moeara-Roepit,
hoedanige verordening reeds vroeger voor een achttal
andere plaatsen in dit gewest was uitgevaardigd (Javasche
Courant 20 September 1870); door den resident van
Bezoeki, eene verordening dd. 10 Januarij 1871, tot bevordering van orde, netheid en zindelijkheid voor de hoofdplaats dier residentie, zoomede voor die der afdeelingen
Panaroekan en Bondowosso (Javasche Courant 21 Februarij
1871); door den resident van T a g a l , eene keur op de
broodbakkerijen en het bedrijf van bakker in die residontie ,

dd. 17 Maart 1871 (Javasche Courant 28 Maart 1871);
door den resident der Lampongsche districten , eene keur op
de broodbakkerijen ter hoofdplaats Telok Betong, dd. 15
Mei 1871 (Javasche Courant 23 Mei 1871); en eindelijk door
den resident van Riouw eene keur op den houtkap te
Tandjong Pinang, dd. 28 Maart 1871, en eene op hot
dobbelspel onder inlanders en mot dozen gelijkgestelden
a l d a a r , dd. 8 April 1871 (Javasche Courant i Junij 1871). (1)
Over de uitnoodiging aan de hoofdon van gewestelijk
bestuur gerigt, om in verband met de aanstaande invoering
van het Koninklijk besluit van 5 Maart 18G9, n°. 4 (Indisch Staatsblad 1870, n c . 152), de hand te slaan aan het
bewerken van zoodanige gewestelijke of plaatselijke reglementen en keuren van politie als noodig zijn, opdat geen
feit meer op de politie-rol w-jrdo gebragt, dan waartegen
bij wettelijke verordening straf is bedreigd, is reeds
gehandeld in § 1 Van dit hoofdstuk (ziü bladz 41/42 hiervoren).
Voorts is in den aanhef van dit hoofdstuk (bladz. 41 hiervoren)
mede reeds melding gemaakt van de bepaling (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 189), krachtens welke de uitvaardiging, door de hoofden van gewestelijk bestuur, van reglementen en keuren van politie eene voorafgaande raadpleging vereiseht van den directeur van justitie, in plaats van zoo als
vroeger van den procureur-generaal bij het Ilooggeregtshof.
§ 5.

Regterlijke magt en regtsbedeeling.

Ilooggeregtshof. In do afdoening der revisiezaken ontstond, dank zij de voortdurende buitengewone inspanning
van 's hof s derde kamer (dat is die welke belast is met de
revisie der duizenden landraadzaken) geen nieuwe achterstand. Desniettemin blijft hot dringend noodzakelijk om
door wijziging in het stelsel van revisie het aantal zaken
die aan 's hots oordeel worden onderworpen , zooveel mogelijk te verminderen. Een eerste stap.tot inkrimping der
revisie is gedaan bij 's Konings besluit van 6 November
1; 70 (zie bladz. 46 hiervoren). houdende afschaffing der horziening van de absolutoire vonnissen . gewezen door deraden
van justitie op J a v a en de regtbanken van omgang.
Baden van justitie
Het persone.4 bij den raad van justitie
te Samarang — het eenigj van do drie regtscollegien van
dien aard op J a v a , hetwelk nog op het oorspronkelijk bij
de regterlijke organisatie bepaald aantal van een president
en drie leden was gebleven — was sinds lang niet meer
geëvenredigd aan do vele en toenemende werkzaamheden,
zoodat, ondanks veelvuldige toepassing van de exceptionele
bepaling van art. 12S Regterlijke Organisatie, krachtens
welke de griffier als regter zitting kan nemen, de goode
gang der regtsbedeeling niet zelden werd ver.-toord. Ter
voorziening in deze behoefte is bij 's Konings besluit van
18 Februarij 1871, n°. 5 (Indisch Staatsblad n°. 53), het
personeel met een vierde lid vermeerderd.
In verband met het hiervoren vermelde (zie in S 2 onder
Burgerlijke stand) omtrent het te loor gaan door brand van
archiven van den raad van justitie te Padang, kan
worden aangeteekend, dat in Junij 1870 besloten werd
tot het inrigten van een door de Regering aangekocht
pand tot paleis van justitie te Padang.
Begtbanken van omgang. Door het in het leven roepen
met 1 Junij 1871 van de nieuwo afdeelingen Soekaboemi,
Tjitjalengka, Tassik-Malaija en Soekapoera-Kollot, als gevolg van de reorganisatie van het bestuur in de residentie
Preanger regentschappen (waarover zie hoofdstuk «F, afdeeling I , § 1), zal voortaan in overeenstemming met het
voorschrift van de ordonnantie van 31 December 1806
(Indisch Staatsblad 1867, n c . 2) de regtbank van omgang
ook zitting moeten houden op de hoofdplaatsen van die
afdeelingen.
Door den Gouverneur-Generaal is verklaard, dat de
omgaande regters regt hebben op de hun wettelijk toe(1) Sedert zijn nog drift dusdanige gewestelijke of plaatselijke verordeningen tot stand gekomen, als: eene op het gebruik vantrekveeea
vruchtvoertuigen in de residentie Pekalnngan; eene ter bevordering van
orde, netheid en zindelijkheid op de hoofdplaatsen Pekalongan en Batang,
beide dd. 3 Julij 1871, zoomede eene keur van politie op de drinkwaterleiding te Anjer, dd. 18 Julij 1871 [Jatascke Courant van den Uden
en 21 sten dier maand).
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gekende indemniteit voor reis- en verblijfkosten ook al
zijn zij (en gevolge van binnenlandscb verlof niet in functie.
In Mei jl. (Indisch Staatsblad 1871, n". 71) is echter besloten tot intrekking der bedoelde (vaste) indemniteiten
voor sommige kategorien van landsdienaren, waaronder
ook de omgaande regters op Java en Madura, met bepaling dat voortaan ook door hen eenvoudig zal worden
gedeclareerd volgens het algemeen tarief (Indisch Staatsblad
1862, n°. 153 a). Deze regeling werd in het belang der dienst
geacht, omdat in het genot eener vaste toelage jcoor reiskosten eene aanleiding kon gelegen zijn tot slechte opvolging van het voorschrift (art. 104 Regterlyke Organisatie),
dat de omgaande regter ten minste ééns in de twee maanden
of zooveel meer als de dienst der justitie zal vorderen, in
elke residentie zijner afdeeling zitting moet houden.
Tot nog toe werd eene aanwijzing gemist van het regtsgebied waaronder de vestiging te Toli-Toli (Tontoli) aan
de Noordkust van Celebes behoorde. In deze leemte werd
voorzien bij ordonnantie van 2 Junij 1871 (Indisch Staatsblad n c . 77), door de bepaling dat bedoelde vestiging behoort tot het regtsgebied van de regtbank van omgang en
van den landraad ter hoofdplaats Macassar.
Landraden.
De aan den landraad te Samarang in 1869
tot het bijwerken van achterstand.verleende buitengewone
hulp moest worden verlengd tot het einde van 1870. Sedert
is bij die regtbank geen nieuwe achterstand ontstaan.
Ook werd door toevoeging van griffie-personeel buitengewone hulp ter bijwerking van achterstand verleend aan de
landraden te Indramaijoe in Cheribon en te Berbek en
Blitar in Kediri.
Ten gevolge van de wijziging in bet binnenlandsch bestuur der residentie Preanger regentschappen zijn, aanvangende met 1 Junij 1871, nieuwe landraden gevestigd
te Soekaboemi, te Tjitjalengka, te Tassik-Malaija en te
Mangoen-Redja.
Door het Opperbestuur is magtiging verleend om in
1872 over te gaan tot de aanstelling van een afzonderlijken
griffier voor de landraden te Meester-Cornelis en Bekassi
(Batavia), bij welke regtbanken de toenemende griffierswerkzaamheden niet langer zonder schade voor de dienst
konden worden waargenomen door den commies op het
adsistent-residentiekantoor te Meester-Cornelis.
Op grond dat het wenschelijk was eens voor al te voorzien in de vervulling der betrekking van secretaris of griffier van den landraad te Macassar, werd die betrekking
voortaan verbonden aan die van commies ter magistrature
(Indisch Staatsblad 1870, n°. 98). Onder het regtsgebied
van genoemden landraad behoort vbortaan de vestiging te
Tontoli aan de Noordkust van Celebes (vergelijk het slot
der voorgaande rubriek).
Residents-geregtm.
De plaatsen waar het residents-geregt kan worden gehouden, zijn sedert het jongste verslag
vermeerderd met Anjer in de residentie Bantam (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 166) en met Soekaboemi, Tjitjalengka,
Tassik-Malaija en Mangoen-Redja in de residentie Preanger
regentschappen (Indisch Staatsblad 1870, n°. 124, en 1871,
n°. 50).
Regentschaps- en districts-geregten.
Omtrent den invloed
der circulaire door den directeur van justitie , op uitnoodiging der Regering (vergelijk n°. 2368 van het Bijblad op
het Indisch Staatsblad) den 29sten Junij 1870 gerigt aan
de gewestelijke bestuurders op Java, om de goede werking der
regentschaps- en districts-geregten verder te verzekeren (zie
het vorig verslag blz. 37) kan, uit hoofde van de kortheid
van hot sedert verloopen tijdvak, nog geen juist oordeel
worden geveld.
Ten einde in de nieuwe afdeelingen der residentie
Preanger regentschappen, ook in de adsistent-residentien
waar binnen geen regent gevestigd is, te zorgen dat het
regentschaps-geregt zitting kunne houden, is bepaald (Indisch Staatsblad 1870, n». 123, en 1871, n°. 45), dat het
geregt in die regentschappen, waartoe meer dan ééne adsistent-residentie behooren, zijne zittingen houdt op de
hoofdplaatsen van elke dezer afdeelingen, terwijl tevens
op den pateh, die aldaar den regent vertegenwoordigt', met
opzigt tot justitie en politie toepasselijk zijn verklaard,

alle voorschriften van het zoogenaamd inlandsen regiement waarin sprake is van den regent.
Politionele regtsmagt. (1) De omstandigheid dat een adsistent-resident op J a v a , naar aanleiding van een door dezen
ter politie-rol gewezen vonnis, door den resident van het
betrokken gewest was ter verantwoording geroepen e n ,
na in zijne verdediging te zyn gehoord, met betrekking
tot de beregting in den vervolge van quaestien als de behandelde, van instructien was voorzien, gaf den Gouverneur-Generaal aanleiding den resident te doen kennen,
dat zijne handeling in deze niet kon worden goedgekeurd,
aangezien ook de politie-regter bij zijne regtspraak onafhankelijk behoort te zijn van alle regtstreeksche inmenging van het administratief gezag.
Tevens werd bedoelden hoofdambtenaar opgemerkt, dat
wanneer een resident van meening is, dat de door hem
aan een adsistent-resident, krachtens art. 8 9 , al. 2 van
het inlandsch reglement toevertrouwde regtsmagt door dezen niet naar behooren wordt uitgeoefend , hij resident de
gegeven magtiging kan intrekken en alsdan krachtens de
eerste zinsnede van het artikel de beslissing aan zich trekken, terwijl hij ook — zulks geraden achtende — de aandacht van den procureur-generaal op de politicrol kan
vestigen en aan dezen overlaten te beoordeelen, of de
politierol behoort te worden onderworpen aan de kennisneming van het Hooggeregtshof, ten einde ingevolge art. 157
van het reglement op de regterlijke organisatie, daarop
de noodig bevonden aanmerkingen te maken.
Emolumenten der griffiers. Het denkbeeld is overwogen
om de zoogenaamde emolumenten door de griffiers bij de
raden van justitie en het Hooggeregtshof geheven wordende
en hun als gedeeltelijke bezoldiging en ter goedmaking van
bureaukosten afgestaan, voortaan, tegen verhooging van
hunne vaste inkomsten en van die hunner substituten , te
doen storten in 's lands kas.
De zaak is echter niet rijp voor afdoening bevonden,
omdat ook voorzien zou moeten worden in eene regeling
van de emolumenten der griffiers voor hunne verrigtingen als
hypotheekbewaarders ingevolge art. 1 der ordonnantie op
de overschrijving van den eigendom van vaste goederen,
en het inschrijven van hypotheken (Indisch Staatsblad 1834,
n°. 27), hoedanige regeling noodwendig verband diende te
houden m,et eene herziening der bedoelde ordonnantie,
welke moeijelijke en veel omvattende arbeid sedert eenigen
tijd (zie § 2 van dit hoofdstuk) is opgedragen aan den
directeur van justitie. Genoemde directeur is dan ook aangeschreven bij de door hem te ontwerpen herziening van
Indisch Staatsblad 1834, n°. 27, zoodanige voorstellen te
voegen als hem omtrent de emolumenten der griffiers in
het algemeen doelmatig voorkomen.
Onlangs (Junij jl.) is aan den Gouverneur-Generaal, in
verband met het voorafgegane, de vraag gerigt, of's lands
dienst niet de afscheiding vordert van de thans gecumuleerde betrekkingen van hypotheekbewaarder en griffier.
Wanneer zoodanige afscheiding zou hebben plaats gevonden , werd opgemerkt, zou de hypotheekbewaarder zijne
emolumenten moeten blijven genieten, doch ten opzigte
van den griffier moeten worden nagegaan, of het overbrengen der uitsluitend aan de griffie verbenden emolumenten
in 's lands kas aan gewigtige bezwaren onderhevig ware.
Eedsafneming van leden van landraden, enz. Krachtens
de artt. 113 en 114 van het reglement op de regterlijke
organisatie behooren de leden der landraden en der regtbanken van omgang alsmede de hoofdpanghooloes, de panghoeloes, de hoofddjaksa's en djaksa's, alvorens hunne betrekkingen te aanvaarden , een eed af te leggen in handen
van den resident. Ten einde te wettigen hetgeen ten gevolge eener minder juiste uitlegging van art. 14 van Indisch
Staatsblad 1848, n°. 15 (alleen toepasselijk op de eedsafleggingen die plaats moesten vinden bij gelegenheid der invoering van de nieuwe wetgeving) door de praktijk was ingevoerd,
zijn bij Koninklijk besluit van 28 Julij 1871, n°. 26, met
uitbreiding van de bovenaangehaalde artt. 113 en 114, de
(1) Zie ook in S 1 de rubriek 'Afscheiding der regterlijke van dt
adminütrative magt ', sub b.
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§ 6.

Militaire

regtspraak.

Het aantal krijgsraadzaken in de 2de militaire afdeeling van
J a v a is gebleken op den duur niet met de bestaande middelen
tot geregelde afdoening te kunnen worden gebragt. De tijdelijke optreding gedurende de vier eerste maanden van 1870 van
een regterlijk ambtenaar als buitengewoon auditeur militair ,
waarop in 't vorig verslag werd gedoeld, bleek namelijk
in September van dat j a a r andermaal ooodig tot opruiming van den nieuwen achterstand, die, niettegenstaande

2°. of hooger beroep is toegelaten van de vonnissen in
reclamezaken door de krijgsraden gewezen.
De hoogste militaire vierschaar heeft beide vragen toestemmend beantwoord (Indisch Weekblad van het Regt
n°. 383), hetgeen den legerkomman dan t er toe heeft geleid
om uitgewerkte voorstellen tot regeling van het regt van
reclame te doen, die bij de betrokken autoriteiten in behandeling zijn.
§ 7. Tusschenkoinst van den Gouverneur-Generaal
in zaken van justitie.
Regt van gratie. De verzoeken om geheele of gedeeltelijke gratie van straf, daaronder begrepen die om wijziging der uitgesproken straf en verandering van aangewezen strafplaats, waren in 1870 minder in aantal dan
in 18C9. Toen waren er 1037, thans 1018 gedaan. D a a r onder waren in 1870 406, tegen 345 in 1869, waarop
afwijzend; 552 in eerstgenoemd, tegen 692 in laatptgenoemd j a a r , waarop toewijzend werd beschikt.
Van welken landaard de verzoekers waren, van welke
straffen of beschikkingen gratie, remissie of wijziging werd
verzocht en van welke die werd verkregen, blijkt uit de
ondervolgende opgaven.
BESCHIKKINGEN.

STRAFFEN.

Doodstraf

. . . .

LANDAARD.

Europeanen

7

Afrikanen

3

Inlanders

102

42

Chinezen

2

3

Transporteren

114

TOTAAL.

GeregteKjke statistiek. Hieromtrent wordt ten vervolge
op de jongste mededeelingen over 1866 en 1867 (zie bijlage J van het vorig Regeringsverslag) verwezen naar het
als bijlage lit. H hierachter afgedrukt » Verslag ten geleide van de statistiek der regtsbedeeling in Nederlandsch
Indie over de jaren 1868 en 1869." De belangrijkste
uitkomsten , welke de statistiek in die beide jaren heeft
opgeleverd ten opzigte van de bedeeling des regts, zijn in
genoemd stuk in vergelijking gebragt met de betrekkelijke
cijfers van 1866 en 1867.
Bovendien wordt ditmaal nog overgelegd (zie bijlage
lit. J ) eene afzonderlijke opgaaf betreffende het aantal
in de laatste vijf jaren in Nederlandsch Indie voorgekomen faillissementen , welk aantal in 1868 het grootst was.
Voorts blijkt uit die opgaat, dat de meeste faillietverklaringen werden uitgesproken op eigen aangifte van den
koopman; weinige slechts op verzoek van een of meerdere
schuldeischers en hoogst zelden een op requisitoir 7an het
openbaar ministerie; dat verreweg het grootste deel der
failliten insolvent werd verklaard; dat in do opgegeven
cijfers de Chinezen het grootste aantal leveren en eindelijk dat zich binnen het ressort van de raden van justitie
te Banda en te Ternate gedurende het vijfjarig tijdvak
geen enkel faillissement voordeed. De opgaven over 1870
zijn niet volledig, omdat uit den aard der zaak onderscheidene in dat j a a r failliet verklaarde boedels onder
ultimo December nog niet geheel waren beredderd.

1° of hij die langs hierarchischen weg heeft gereclameerd
over eene hem in dienst, zijns inziens, ten onregte opgelegde straf, wanneer hij door de hoogere militaire autoriteiten met zijne reclame in het ongelijk gesteld en ter
zake van oneerbiedigheid gestraft is geworden , alsnog met
zijne reclame ontvankelijk is bij den krijgsraad;

Afgowezen.

Inlandsche officieren van justitie. Te Samarang werd een
tweede adjunct-hooi'ddjaksa in dienst gesteld; ook werd
een adjunct toegevoegd aan den djaksa te Kraksaan (Probolinggo), terwijl magtiging is verleend om er in 1872 ook
een toe te voegen aan den djaksa te Pontianak (Westerafdeeling van Borneo.)
De bezoldigingen der inlandsche officieren van justitie in
het gouvernement van Celebes, te Gorontalo (Menado) en
te Tandjong I'andan (Billiton) werden verbeterd.
Een inlandschen schrijver bekwamen de djaksa's te M a gettan (Eadoe), te Batang (Pekalongan), te Bangil (Fasoeroean), te Brebes (Tiigal), te Poerwokerto, Poerbolinggo,
Bandjarnegara en Tjilatjap (allo in Banjcemas), te Kraksaiin (Probolinggo) en te Modjokerto (Soerabaija), terwijl
in 1872 zoodanig beambte ook zal worden toegevoegd aan
den djaksa in het regentschap Lamongan en aan dien in
het regentschap Sidaijoe (Soerabaija).
Oppassers (politie-dienaren) bekwamen de inlandsche officieren van justitie in het gouvernement Celebes, die te
Gorontalo, te Pekalongan en te Padang.
Wijders werd nog bij gelegenheid van de invoering der
reorganisatie van het bestuur in de Preanger regentschappen ,
in elke nieuwe afdeeling een djaksa toegestaan, terwyl
aan den hoofddjaksa (den inlandschen officier van justitie
op de hoofdplaats Bandong) een inlandsch schrijver werd toegevoegd en te zijnen dienste, evenzeer als ten dienste van
elk der djaksa's, zes oppassers werden aangesteld (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 124 en 1871 , n°. 50).
Omtrent de voorziening in eene speciale opleiding voor
aanstaande inlandsche officieren van justitie wordt onderzocht, in hoever de zaak ware in verband te brengen met
een ander sedert geopperd plan, betreffende de oprigting
van landswege van een instituut voor voortgezet of middelbaar onderwijs ten behoeve van zonen van inlandsche
hoofden en andere aanzienlijke inlanders, die eene betere
opleiding wenschen dan de gewone inlandsche school hun
kan verschaffen.

behoorlyke pligtsvervulling van den auditeur militair, door
het steeds toenemend aantal krijgsraadzaken in het b e trokken ressort was ontstaan. Om blyvend in de behoefte
te voorzien, zal, met afwyking van het bepaalde bij
Indisch Staatsblad 1848, n°. 1 1 , houdende (art. 9) dat de
betrekking van auditeur militair aan de officieren van
justitie by de onderscheidene raden van justitie en hunne
substituten wordt opgedragen , worden overgegaan tot de
aanstelling van een afzonderlijk regterlijk ambtenaar , als
auditeur militair bij een te Willem I te vestigen krijgsraad te belasten met de afdoening van alle militaire strafzaken der 2de militaire afdeeling op J a v a , uitgezonderd
die, welke voorkomen in het garnizoen der hoofdplaats
Samarang en voortdurend door den auditeur militair aldaar
te behandelen. Op de aanstelling van den nieuwen auditeur militair is gerekend bij de ontworpen begrooting
voor 1872 (1).
Bij het Hoog Militair Geregtshof zijn door het openbaar
ministerie twee belangryke vragen in cas van reclame ter
sprake gebragt (artt. 15—18 Regtspleging by de landmagt)
namelijk:

Toegestaan.

residenten, eens voor a l , bevoegd verklaard de aan hen
ondergeschikte adsistent-residenten in de afdeelingen te
magtigen tot het afnemen der voormelde eeden.

1
159

45 j 159

(I) In verband met nieuwe stoornis in de g-eregelde afdoening der
zaken bij de militaire auditie in de tweede militaire afdeeling op J a v a ,
ten gevolge van ziekte van den auditeur, is in Julijjl. {Indisch Staatsllad 1871, n°. 101), in afwachting van de hooier bedoelde definitive
regelinjj, besloten tot de indienststelling voor den tijd van zes maanden
van een regterlijk ambtenaar als tweede (buitengewoon) substituutauditeur militair.
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Per transport
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Afgewezen.

STRAFFEN.
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BESCHIKKINGEN.
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3

9

7
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»
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i
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1
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1
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10

4
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»

»
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I
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Verandering van strafChinezen
Wijziging van straf.
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7
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1)
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I
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5
2
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7
1
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ï
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n

Europeanen
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1
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Onder de personen die gratie genoten, waren er in 1870
350, tegenover 344 in 1869, aan wie zij ten doel viel bij
gelegenheid der viering van 'sKoningsjaardag. Daaronder
waren 52 Europeanen (waarbij 47 militairen) en 298 inlanders en gelijkgestelden (waaronder 23 militairen). 21
Europeanen, allen militairen en 113 inlanders en gelijkgestelden, waarbij 7 militairen, ontvingen toen de goheele

kwijtschelding der verdere straf, de overigen een afslag
van een j a a r , zes of drie maanden.
Het noodigo werd verordend om \oortaan het gratiebetoon aan veroordeelden ter gelegenheid van 's Konings
jaardag op dien dag zelf aan de belanghebbenden overal
in Nederlandsch Indie te doen kenbaar maken on ten uitvoer
leggen.
De 7 Europeanen die gratie van de doodstraf ontvingen, waren allen militairen, die zich hadden schuldig
gemaakt aan feitelijke insubordinatie. vijf van hen na reeds
eens of meermalon te dier zake tot straf te zijn veroordeeld
geweest. Ook do 3 Afrikanen, aan wie lijfsbehoud werd
geschonken, waren militairen. Onder de inlanders, die
gratie van de straf' des doods vroegen, waren 12 militairen ;
aan 4 word die straf voltrokken, 3 hunner waren veroordeold wegens feitelijke insubordinatie, 1 wegens moord.
Onder de 8 die gratie ontvingen, waren 2 veroordeeld
ter zake van moord en 6 veroordeeld wegens feitelijke insubordinatie.
Onder de overige inlanders aan wie de doodstraf werd voltrokken , waren er 8 die een werkdadig aandeel genomen hadden aan de ongeregeldheden en het gewapend verzet tegen
de openbare magt in de afdoeling Bekas-d op 2 en 3 April
18G9. De anderen, aan wie de doodstraf werd ten uitvoer
gelegd, waren veroordeeld geworden: 15 wegens moord,
2 wegens moord na reeds vroeger ter zake van misdrijf te
zijn gevonnisd, 6 wegens moord en diefstal in vereenigde en
gewapende bende, 5 wegens zamenspanning en gewelddadig
verzet tegen het gevestigd gezag, 1 wegens vadermoord en
1 wegens moedwüligen doodslag, opgevolgd door diefstal.
Onder de 94 inlanders, niet militairen, die gratie verkregen van de doodstraf, waren 35 deelhebbers aan de
Bekassische ongeregeldheden, 10 veroordeelden wegens
diefstal in vereenigde en gewapende bende gepaard met
moord; de overigen meest allen veroordeeld wegens moord ,
enkele wegens moord en diefstal.
De 3 Chinezen die de doodstraf ondergingen , •waren schuldig bevonden aan moord gepaard met diefstal; zij die gratie
kregen van die straf, aan moord.
Aan één Europeschen en twee inlandsche matrozen is
gratie verleend van de straf van a laarzen".
Drie inlandsche hoofden door een raad van justitie ter
zake van misbruik van gezag veroordeeld tot wegzending
naar een oord van ballingschap, verkregen gratie van die
straf. Twee dergelijke, wegens opzettelijke ontrouw in
hunne bediening van openbaar ambtenaar en val?chheid in
authentieke geschriften, tot dezelfde straf voorden tijd van
vijf jaren veroordeeld, ontvingen oene afwijzende beschikking op hun verzoek om gratie. Dit was mede het geval
met drie inlanders, die tot die straf verwezen waren ter
zake van knevelarij.
§ 8.

Bijzondere regten.

Regt van verblijf. Opgaven nopens het aantal enz. der
gedurende 1870 ter inwoning in Nederlandsch Indie toegelaten Nederlanders en Westerseho en Oostorsche vreemdelingen worden aangetroffen in bijlage A , n°. 13.
Reeds in 18G5, bij het ontwerpen der voorwaai'den van
toelating in Nederlandsch Indie van Oostorsche vreemdelingen {Indisch Staatsblad 1866, n°. 56), werd hier te lande
het denkbeeld in overweging genomen om de bepalingen
welke ten opzigte van Nederlanders, andere Europeanen
en met dezen gelijkgestelden het onderwerp regelden (Indisch
Staatsblad 1861, n°. 40 en 41), in milderen geest te herzien
en tevens te gemoet te komen aan de in de praktijk gebleken leemte, dat stellige voorschriften dier regeling niet
konden worden gehandhaafd wegens gemis aan strafbepalingen, strekkende om de nakoming dier voorschriften
te verzekeren.
Ten gevolge van de in 1867 wenschelijk geachte raadpleging der Indische Regering werd do afdoening dezer
aangelegenheid vertraagd. Op 1 Augustus jl. was echter
eene ontworpen herziening bij den Raad van State aanhangig gemaakt. (1)
In den loop van 1870 werd door de Indische Regering
beslist, dat de aangehaalde bepalingen (Indisch Staatsblad
(1) De nieuwe bepaling-en ziju vastgesteld bij Koninklijk besluit van
15 September 1871, n°. 1.
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18Gl,u°. 40 en 41) niet geacht kunnen worden toepasselijk
te zijn op het tijdelijk oponthoud te Anjer (eene niot voor
den algemeenen handel geopende haven), van gezagvoerders, passagiers ot'schepelingen van ter roede aldaar geankerde vaartuigen, noch op hot reizen (langs don grooten
postweg) van Anjer naar Batavia van, ter eerstgenoemde
plaats voet aan wal zettende Europeanen, met het doel
om over Batavia hunne reis buiten Nederlandsch Indie
onmiddellijk te vervolgen of wol aldaar aan do voorschriften
op het regt van verblijf te voldoon.
Aan art. 1 der ordonnantie van 6 Junij 186G (Indisch
Staatsblad n c . 57), hetwelk den Gouverneur-Generaal
opdraagt op allo plaatsen, waar hem dit noodig voorkomt,
wijken voor vreemde Oosterlingen aan to wijzen, is tot
dusver geone uitvoering gegeven wegens de gebleken
moeijelijkheid oener lettorlijke opvolging van dat voorschrift, in zoover do wijken zelve, dat is de omschrijving
haror ligging enz. door don Gouverneur-Generaal zouden
moeten worden bepaald. Om hieraan te gomoet te komen
is in Julij j l . door het Oppurbestuur magtiging vorleend
het artikel in dier voege te w*ijzigon , dat de Regering alleen
de plaatsen waar wijkon van vreemde Oosterlingen mogen
zjjn, zul hebben aan te wijzen, zoodat de aanduiding deiwijken zelve zal geschieden door de hoofden van gewestelijk bestuur.
De Indische Regering meende de blijken te hebben bespeurd dat zoowel de bepalingen omtrent de toelating in
Indie der bedoelde vreemdelingen als die omtrent hunne
vereeniging in wijken (Indisch Staatsblad 18C6, n°. 5G en
57) niet immer en overal naar behooren werden nagekomen.
Opbaren last zijn daarom de hoofden van gewestelijk bestuur door den directeur van justitie indachtig gemaakt
op de vereischte meerdere zorg voor eene getrouwe en stipte
nakoming en handhaving van dio bepalingen.
De werking van do >n 't vorig verslag vermelde bepalingen betreffende de verpligting om zich bij reizen in
Nederlandsch Indie van passon te voorzien, heeft geene
bezwaren tegen die regeling doen kennen; alleen is het
noodig geweest bij eene algemeeue aanschrijving de hoofden
van gewestelijk bestuur voor te lichtou omtrent de wijze,
waarop de betrokken ambtenaren zich kunnen verzekeren
van de identiteit van den pas-aan vrager en van do waarheid der door dezen gedane opgaven omtrent zijne bedoelingen.
Blijkens de ordonnautie van 2 Julij 1870 (Indisch Staatsblad u". 80), waarbij het reizen en inwonen in de residentien Soerakartn, Djokjokarta en Madura verklaard werd
door dezelfde bepalingen beheerscht te worden als voor de
overige residentien van Java geldende waren, zijn ten opzigto van het reizsm van vreemde Oosterlingen naar de
Preanger regentschappen vooreerst nog gehandhaafd geblevon de beperkende voorschriften van Indisch Staatsblad
1820, n°. 27 en 1821, n°. 4, volgens welke tot dat eindo
alleen passen mogteu worden verleend aan de zoodanige
vreemde Oosterlingen die in genoemde resideqtie waren toegelaten. De vraag is gerezen, of het voortduren dezer
uitzonderingsbepalingen wel in overeenstemming is te achten
met den iieest der ordonnantie van 6 Junij 18GG (Indisch
Staatsblad n°. 56), welke ton aanzien van de toelating on
vestiging van vreemde Oosterlingen in de Preanger regentschappen geenerlei speciale beperking bevat. De gedachteuwisseling hieromtrent in Febiuarij j l . mot de Indische
Regering aangeknoopt, is nog niet afgeloopen.
In verband tot de voorschriften van art. 45 en volgende
van het Regoringsreglement verdient vermelding, dat aan
eenen Europeaan , aan wien in het belang van de openbare
orde en rust eene strandplaats tot verblijf was aangewezen,
om gezondheids-redenen veroorloofd is geworden gedurende
oenen bepaalden tijd in eene daartoe aangewezene plaats
in het gebergte verblijf te houden.
Van de bedoelde voorschriften van het Regeringsreglement word gebruik gemaakt, om aan een inlander van de
Wester-afdeoling van Borneo, wien eenige jaren geloden
eene verblijfplaats . buiten dat gewest was aangewezen,
to vergunnen voortaan verblijf to houden te Sintang, en
aan zekeren pangeran uit de Pasoemahlanden, aan wien
de hoofdplaats Palembang tot verblijfplaats was aangewezen,
toe te staan, in afwachting van nadere beschikking, zich
op te houden te Bandar (onderafdeeling Pasoemah).
Aan twee vódr eenige jaren bij politieken maatregel

verwyderdo inlanders werd vergunning verleend om naar
hunne vroegere woonplaatsen terug te koeren.
Aan eon voorstel van den resident van Riouw om tot
zoodanige verwydering te besluiten ten aanzien van eenige
Chinezen, die getracht haddon aldaar een geheim Chineesch.
genootschap op te rigten, word geen gevolg gegeven, nadat
gebleken was dat bedoeld genootschap geene slechte, voor
rust, ordo on veiligheid gevaarlijke bedoelingen had.
Drukpers. Op het gebied der drukpers verdient vermelding het volgend geval :
In October 1869 verzocht de resident van Soerakarla
don officier van justitie bij den raad van justitie te Samarang eene vervolging in te stellen tegen den schrijvor van
een in het to Soerakarta uitkomend Javaansch nieuwsblad
Djoeroe Martani opgenomon artikel, waarbij aan een » pancwoe-poliiio" verscheidene strafbare handelingen werden
ten laste golegd. De officier van justitie voldeed aan dit
verzoek, maar do regtbank verklaarde zich onbevoegd, op
grond, dat het feit, door on tegen oen onderdaan van den
keizer van Solo gepleegd, niet to harer kennisneming
stond.
Vermits alzoo de schrijver niet vervolgd kon worden,
requireerde do officier van justitie regtsingang tegen
den drukker en uitgever, doch do raad verklaarde hem
niet ontvankelijk, op grond dat niet bleek dat de vervolging op de klagt der beleedigde partij was ingesteld of
dat deze bohoorde tot de in art. 11 Reglement van Strafvordering genoemde personen.
Het tegen de uitspraak aangeteekend verzot word door
het Hooggeregtshof niet ontvankelijk verklaard, omdat
alleen in de bij art. 72 Reglement van Strafvordering genoemde gevallen verzet is toegelaten.
Daarop diende do beleedigde partij eene klagto in bij
den officier van justitie en de toen ingestelde vervolging
tegen den drukker en uitgever eindigde met diens veroordeeling tot geldboete.
Door den regter is alzoo aangenomen, dat de aangewezen schrijver als onderdaan van den keizer van Solo
niet kon worden vervolgd (art. 17 Reglement op de drukwerken, Indisch Staatsblad 1856, n°. 74).
Eeno andere niot onbelangrijke beslissing werd gegeven
met opzigt tot de vraag, of een militair een misdrijf plegende , voorziou bij hot reglement op do drukwerken, al
of niet behoort teregt te staan voor den burgerlijken strafregter. Die vraag werd door den raad van justitie to
Soorabaija ontkennend, maar door het Hooggeregtshof toestemmend beantwoord; dit laatste uit overweging dat elke
vervolging, ingesteld op grond der voorschriften van het
drukpersreglement, ingevolge zijn 31ste artikel wordt berogt door den raad van justitie, en dat deze bepaling algemeen , en alzoo ook ten opzigte van personen, aan do
militaire strafwetten onderworpen, den raad van justitie
in het bijzonder aanwijst als do bevoegde regter om kennis
to nemen van misdrijven, gepleegd door middel van drukwerken.
Gedurende het j a a r 1870 waren hangende 18 vervolgingen ter zako van vergrijpen tegen het reglement op do
drukwerken, waarvan er 9 waren aangobragt gedurende
gezegd jaar. Van die vervolgingen werden er aangebragt
bij den raad van justitie te Batavia 3 , bij dien te Samarang 9 , bij dien te Soorabaija 3 on bij dien te Padang mede o.
Hangende bij het eindo van hot jaar waren er nog 7 ,
terwijl er 4 eindigden met eene veroordeeling, 1 met eone
wederspaunigverklaring aan do wet, 1 met eone vrijspraak ,
4 mot eene weigering van regtsingang en 1 met eene niet ontvankelijk verklaring op grond r a n vorjaring.
Strandvonderij.
Quaestien op dit gebied hebben zich niet
voorgedaan.
Eenige opgezetenen van do Kangean-cilandon (residentio
Madura) die, onder voorgeven van te helpen borgen, zich
hadden meester gemaakt van zeilen en andore goederen,
afkomstig van een gestrand Nederlandsch-Iudisch schip ,
werden ter zako strafregtelijk vorvolgd.
Door de residenten van Palembang en der Lampongsche
districten werden wijzigingen gebragt in hot personeel,
ingevolge § 1 van do ordonnantie van 8 Maart 1852 (Indisch Staatsblad n°. 21), door hen aan te wyzen voor het
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beheer dor strand kondorij in hun gewest. Die wijzigingen
werden door den Gouverneur-Generaal goedgekeurd.
Eene opgaat' der mot bedoeld beheer in de verschillende
gewesten van Neilerlandsch Indio belaste ambtenaren wordt
.aangetroffen in den liegerings-almanak van Nederlandsch
[mlii- voor 1871, bladz. 115 en volgende.

regeling tot oprigting van één of meerdere uitgelokt. In
Banjoewangi en Riouw evenwel heeft het bestaan van het
pandjeshuis, dat op de hoofdplaats van elk dier gewesten
gevestigd w a s , opgehoudon; ook werden geene licentien
aangevraagd in Krawang, waar reeds in de laatste jaren
geen pandhuizen meer bestondon, en in Djokjokarta, welk
gewest, even als Soerakarta, sedert jaren niet meer tot
het gebied der pacht had behoord.
Op 9 uitzonderingen na, waar het Europeanen zijn,
waren alle pandhouders Chinezen, die voor het meerendeel reeds tijdens het bestaan der pacht als pachter, onderpachtor of op andere wijze bij de zaak betrokken waren.
Meestal sloten do op ééne ptaats gevestigde Chinezen
onderling eene overeenkomst, waarbij eene vaste rente
bepaald w a s , die dikwijls hooger, zelden lager was dan
onder het pachtstelsel. De berekening van interest op
verschillende plaatsen was zeer ongelijk en onregelmatig.
De meeste pandhouders hadden een tarief, waarbij de rente
verminderde naar gelang de geleende som grooter werd.
Slechts weinige hadden oen uniformtarief. De hoogste
rente, die berekend werd, w'as 10 a 12 per cent ' s m a a n d s ,
de laagste 1 k 2 per cent; in hot algemeen bedroeg de
meest gebruikelijke rente gemiddeld 5 a 6 per cent 's maands.
Vele pandhouders leenden geene mindere sommen uit
dan van f 1. De bevolking was dus hierdoor tot nog toe
weinig gebaat.
Bijna alle hoofden van gewestelijk bestuur verwachten
evenwel vermeerdering van concurrontie, ten gevolge van
j de winsten door de pandhouders behaald. Brengt de toe' nemende mededinging — zoo als to verwachten is — verlaging van rente te weeg, dan kan de nieuwe maatregel,
, naar do meening der Indische Regering, op die wijze in
I vervolg van tijd eene voor de bevolking heilzame uitwer, king hebben.
Tot bespoedigde bereiking van dit doel is overigens eene
': herziening der straks bedoelde bepalingen van Indisch
' Staatsblad 1869, n°. 85 , in bewerking, waarbij de bezwaren
door de pandhouders geopperd, vooral tegen de artt. 3 ,
8 en 9 (betreffende de boeken van den pandhuishouder en
hetgeen met de te verstane panden gebeuren moet) aandachtig overwogen zullen worden.

Pandelingschap. De berigten omtrent het pandelingschap
in die bezittingen buiten J a v a en M a d u r a , in welke het
nog bostaat, zijn gunstig. Binnen het gewest Sumatra's
Westkust is het nemen van pan delingen tot zekerheid van
schuld in do by de adats voorziene gevallen alleen in de
residentie Tapanoli nog gebruikelijk, doch het wordt al
minder en minder.
I n de residentie Palembang bestaat alleen nog pandelingschap in de Semendo en de Makakou.
Met opzigt tot de residentie Riouw en onderhoorigheden
deelt de resident mede, dat do pogingen om in de afdeelingen Siak sri Indrapoera, Assahan, Panei en Bila het
pandelingschap geleidelijk af te schaffen, met gunstigen
uitslag worden bekroonj, dank zij de daarin van de betrokkene vorsten ondervonden modewerking.
In de Westerafdeeling van Borneo baart het pandelingschap in Pontianak en Mampawa, waar het reglement
(Indisch Staatsblad 1859, n°. 43) w e r k t , geen zorg meer;
in het rijk Sambas bestaan geen pandelingen meer, maar
in de overige rijkjes is het pandelingschap nog in zwang.
Gedurende 1870 is in de Zuider-en Ooster-afdeeling van
Borneo het aantal geregistreerdo pandelingen, dat op 1°.
Januarij van dat j a a r 1776 bedroeg, gedaald tot 1753.
In de onder regtstreeksch gouvernementsgezag staande
gedeelten van het gouvernement Celebes ononderhoorigheden
is het getal geregistreerde pandelingen mede zeer afnemendo;
op ultimo 1868 bedroeg het 1993, op ultimo 1869 612 en
op ultimo 1870 394.
In de residentie Menado zijn nog alleen pandelingen in
de onafhankelijke rijkjes op de noordkust van Celebes en
op de Sangir- en ïalant-eilanden; door herhaalde aansporingen tracht het bestuur zooveel mogelijk daarin verandering te brengen.
In do residentie ï e r n a t e bestaat het pandelingschap nog
in geringe mate in de landen onder het bestuur der inlandsche vorsten; het wordt echter zooveel mogelijk tegen§ 9. Personen en inrigtingen met het regtsviezen in verband.
gegaan en nimmer «aat do schuld over op de erfgenamen
van den oorspronkehjken schuldenaar.
Advocaten, procureurs, notarissen, translateurs. Op ultimo
Op west-Timor, Kotti en Savoe is het pandelingschap
nagenoeg verdwenen, maar overal waar de regtstreeksche i 1870 was het aantal der regtspraktizijns in Nederlandsch
invloed van het Nedorlandsch-Indische gezag gering i s , ; Indie; van deze waren er 12 aangesteld bij het Hooggeregtshof, 10 bij den raad van justitie te Samarang en 8
bestaat het nog, bij name op Soemba, Endoh, F l o r i s ,
Solor-eilanden en Midden-Timor.
bij dien te Soerabaija, terwijl 1 zich'heeft nedergezet te
Padang.
Onder deze allen was er slechts één (to Samarang) die,
Pand- of beleenhuizen. Ofschoon sedert do afschaffing
wegens het gemis van den doctoralen graad,i niet als adinot 1 Januarij 1870 der zoogenaamde pandjespacht het
vocaat, maar alleen als procureur mogt fungeren.
uitleenen van geld op pand en tegen interest een gewoon
Het aantal zoogenaamde vaste notarissen onderging geene
bedrijf is geworden, is echter in het belang der openbare
uitbreiding, maar integendeel kwam in overweging een voororde, eeno regeling van het politie-toezigt op de uitoefening
stel om het notariaat te Poerwakarta (Krawang), als met
daarvan noodig bevonden.
het daaraan verbonden vendumeesterschap geen voldoend
Nadat de strekking dier regeling (Indisch Staatsblad 1869
bestaan opleverende, voor den vervolge op te dragen aan
n ' . 85) reeds in 't vorig verslag is medegedeeld, schijnt
den secretaris der residentie.
het niet overbodig hier op te nemen hetgeen thans nopens
Aangezien gebleken was dat het niet aanwezig zijn van
hare werking blijkt.
een notaris to Lahat (residentie Palembang) tot groot onIn 't geheel werden in 1870 op J a v a en Madura 316,
gerief strekte van de ingezetenen, werd, met uitbreiding
in de buitenbezittingen 55 licentien uitgereikt tot het houvan de ordonnantie van 9 December 1863 (Indisch Stantsdon van pand- of beleenhuizen. Vergeleken bij het aantal
blad n°. 170), bepaald, dat aldaar het notaris-ambt binnen
dezer pandhuizen in 1869, dus onder de werking der
den omtrek der afdeeling Lematang-Oeloe en Ilir (de
pacht, geeft dit eene vermeerdering voor J a v a en Madura
Pasoemahlanden daaronder begrepen) wordt uitgeoefond
van 85 on voor de bezittingen daar bniten van 15. "Van
door den ambtenaar, die plaatselijk met het bestuur der
deze laatste cijfers moeten echter worden afgetrokken de
afdeeling is belast. (Indisch Staatsblad 1870, n°. 117).
pandhuizen in Bagelen, op Madura en in Palembang,
wier aantal wel over 1870 (respectivelijk 1 1 , 19 en 11)
In het vorig verslag bladz. 40 en 107 is reeds melding
maar niet over 1869 is opgegeven.
gemaakt van het voornomen om in de eerste opleiding van
adspiranten voor eene benoeming tot tolken voor de ChiDe pandhuizen werden gevestigd overal waar zij den
nesche taal, voortaan in Indie te doen voorzien, en van
ondernemers voordeelig voorkwamen. Men trett ze aan
de regeling hier te lande der voorwaarden te verbinden
zoowel op de hoofdplaatsen van afdoelingen en districten
aan de bijdragen van Staatswege voor zoodanige opleiding
als in dessa's on kampongs. In sommige gewesten is het
(Indisch Staatsblad 1870, n°. 151). Sedert is door den
aantal onder de nieuwe regeling belangrijk vermeerderd,
Gouverneur-Generaal bepaald: dat van de op te leiden
in andere daarentegen aanzienlijk verminderd.
personen één in het tjiang-tjioo- (te Batavia) en de ander
In de residentien Preanger regentschappen, Soerakarta,
in hot kaij-ying-tjioe-dialect (te Padang) zal worden onderLampongsche" districten en Menado, waar vroeger , althans
rigt; en dat aan ieder der op genoemde plaatsen met de
in 1869, geene pandhuizen bestonden, heeft de nieuwe
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opleiding der adspiranton te belasten Kuropoacho tolken ,
•en Chinesche leermeester zal worden toegevoegd, sprekende
bet dialect, waarin door den tolk onderrigt zal worden
gegeven.
In Maart 1871 werd de gelegenheid opengesteld tot het
afleggen van het bij art. 2 dor voorwaarden bedoeld oxamen.
Slechts twee jongelieden hadden zich aangemeld; één
hunner slaagde , aan wien Batavia als plaats van opleiding
is aangewezen. Het verslag nopens bedoeld examen is
opgenomen in de Javasche Courant van 28 April 1871.
Te Batavia is een Europe3che tolk aangesteld voor de
Javaansche taal, waardoor in eene lang gevoeldo behoefte
is voorzien.
Wees- en boedelkamers. Ten aanzien van het reservefonds
van het collegie van boedelmeesters te Batavia, werd bij
het Indisch besluit van 1 October 1870, n°. 13, eene gelyke beschikking genomen als in het vorig verslag (bladz. 40)
is vermeld ten aanzien van de reservelondseu der weeskamers, met bepaling echter, dat vooreerst niet moer dan
f 1000000 in 's lands kas zal worden overgebragt, omdat,
zoolang de 2de alinea van art. 21 en art. 40 van het reglement
voor het collegie {Indisch Staatsblad 1828, n°. 46) bestaan,
een fonds onder beheer van het collegie behoort te blijven.
In Mei jl. waren nog geene gelden in 's lands kas overgebragt kunnen worden, omdat de aanwezige onuitgezotte
gelden moesten worden gebezigd tot het uitkeeren van zeer
belangrijke sommen aan meerderjarig geworden pupillen
en er geene belangrijke gelduitzettingen waren losgekomen.
Kort daarop is echter berigt ontvangen dat het collegie
f 50 000 in 's lands kas had overgebragt.
Eene door den president van het collegie ontworpen instructie voor hetzelve was onlangs bij het departement van
justitie in behandeling gekomen.
Naar aanleiding van een daaromtrent gerezen verschil
van gevoelen heeft do Indische Regering beslist, dat do bij
de weeskamers te Batavia, Samarang en Soerabaija als
buitengewone leden bescheiden Europesche tolken voor de
Chinesche taal {Indisch Staatsblad 1866, n c . 103) zijn stemhebbende en niet alleen adviserende leden in Chinesche
zaken, en dat ook zij alzoo voortaan zullen deelen in de
5 procent provisiepenningen {Indisch Staatsblad 1850, n°. 43)
aan de leden der kamers aankomende in alle Chinesche
boedels zonder onderscheid en in dezelfde verhouding arls
de overige leden.
Aan de wees- en boedelkamer te Padang is in September
1870 (Indisch Staatsblad n". 137) de aldaar geplaatsto tolk
voor de Chinesche taal als buitengewoon lid toegovoegd,
onder toekenning eener toelage boven zijn tractement en
onder gehoudenis om allo hem door en ten behoeve van
het collegio opgedragen diensten te verrigten, 2onder daarvoor verder eonig salaris in rekening te mogen brengen.
E r is bepaald dat de agenten der Bataviasche weeskamer
voor de afdeeling Soemedang mede die functien zullen
uitoefenen in de afdeeling Limbangan (Preanger regentschappen).
Aan de weeskamers is als do zienswijze der Rpgering te
kennen gegeven, dat de agenten dier collegien ingevolge
alinea 1 van art. 1808 Indisch Burgerlijk Wetboek aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de voorschotten
en kosten, welke voor hen het noodwendig gevolg zijn geweest van eene behoorlijke voldoening aan do verpligtingon ,
die hun als vertegenwoordigers of vervangers van hot collegie
zjjn opgelegd.
De vraag heeft zich voorgedaan, of de weeskamers eene
magtiging der Regering behoeven, om hetzij in hooger be-

roep, hetzij in cassatie te komen van eene afwijzendo boschikking op een verzoek, door haar gedaan in opvolging
van do verpligtingen, die op haar als toeziende voogdes
krachtens do wot ruston. Hot antwoord hierop is ontkonnend geweest.
Wijders is door de Indische Regering als regel aangenomen d a t , zoolang de wees- en boedelkamers verpligt
zyn om een vast rentocyfer uit to keeren, de kosten der bij
art. 35 harer instructie (Indisch Staatsblad 1818, n°. 72)voorgeschreveno opneming van vastigheden behooren te komen
ten laste van den lando.
Nadat do Indische Regering te dier zake van haar gevoelen heeft doen blijken, zal in het vervolg door de weeskamers ton aanzien van de kapitalen van minderjarigen,
waarover zij het beheer voeren, omdat hel beheer aan den
voogd is ontnomen, worden opgevolgd het voorschrift van
art. 3 9 1 , alinea 1 Indisch Burgerlijk Wetboek, betreffendo
hot beleggen van het batig slot der inkomsten van den
minderjarige.
Het bureau-personeel der weeskamer te Batavia werd
tijdelijk met één, dat der kamer te Samarang voor goed
met twee commiesen uitgebreid. De gestadige toeneming van
werkzaamheden bij de kamor te Soerabaija, als gevolg van
de voortgaande ontwikkeling van Java's Oosthoek, maakte
ook eenige voorzieningen noodig ten aanzien van het personeel bij die instelling, met opzigt zoo tot de tractementen
der hoogere ambtenaren als tot eene uitbreiding van het
eigenlijk bureau-personeel. Hiertoe zal in 1872 worden
overgegaan.
Daar het op nieuw gebleken w a s , dat het beheer der agenten
van de boedelkamers dikwijls zeer veel te wenschen overlaat,
en dit veelal ook daaraan moet worden toegeschreven, dat
de hoofden van gewestelijk bestuur de betrekkelijke bepalingon niet naar behooren opvolgen, heeft de dirocteur
van justitie, op uitnoodiging van den Gouverneur-Generaal,
aan de besturende ambtenaren medegedeeld, dat het de uitdrukkelijke wil der Regering is, dat do artt. 16 en 62 (betrefïende de toezending aan boedelmeesteren van toten van
uitersten wil, het te geldo maken van sterfboedels en het in
's lands kas deponeren van hot provenu) van het reglement
voor het collegie van boedelmeesteren te Batavia (bij deszelfs
vaststelling ook van toepassing verklaard buiten het ressort van het collegie) — Indisch Staatsblad 1828, n°. 46 —
getrouwelijk door de hoofden van gewestelijk bestuur
worden opgevolgd.
Bovendien is een resident aansprakelijk gesteld voor de
schade die het land mogt komen to lijden ten gevolge van
het door eenen agent niet verantwoorden van gelden, hetgeon zoude zijn voorgekomen indien de resident bovonbedoeld art. 62 naar behooren had opgevolgd.
De nieuw ontworpen instructie voor de weeskamers in
Nederlandsch lndie is nog niet kunnen worden vastgesteid. Aan de wenschelijkhoid eener afdoening is do Indische Regering in den aanvang van 1871 herinnerd.
In voldoening aan het gouvernementsbesluit van 31 Augustus 1869, n°. 9 , (zie het vorig verslag bladz. 40) was
tot Mei 1871 door do verschillende weeskamers eene
som van f 1173 988,415 in 'slands kas overgebragt, als:
door de weeskamer te Batavia f 6 2 5 000, to Samarang
f 252,600, te Soerabaija f206 879,385, te Padang f 17 746,11,
te Macassar f 35 551,065, te Amboina f 30 611,03, te Menado f 597,825 en te Banda Neira f 5000.
De staat van beheer over 1870, aangevuld met eenige
nieuwe opgaven, kan blijken uit de ondorvolgende aantooning:
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€3. Algemeene U e k e n k a m e r en Comptabiliteit.
§ 1.

Algemeene Uekenkamer.

Het uitzigt op geheele buitendienststelling in de eerste
maanden van 1871 van het sedert 1867 bij do Kamer
werkzame buitengewoon personeel voor de oxatninatie en
liquidatie van de verantwoordingstukken en het afsluiten
der begrootingen van vóór 1867, is niet verwezenlijkt,
zijnde slechts een klein gedeelte der betrokken ambtenaren
onder ultimo Januarij 1871 buiten dienst gesteld.
Men heeft overwogen of hetgeen nog bij te werken viel
niet door het gewone personeel dor Kamer zou kunnen
worden verrigt, doch kwam tot de bevinding dat daardoor
schade zou worden toegebragt aan de looponclo dienst. In
Junij 1871 zou echter do Kamer te berigten hebben omtrent het al dan niet noodzakelijke oener langere aanhouding van het overgebleven tijdelijk personeel. Van nadere
beschikkingen dien ten gevolge was op 1 Augustus j l . hier
te lande nog niet gebleken. (1)
§ 2.

Comptabiliteit.

Aan de bij Indisch besluit van 12 Augustus 18G9 (zie
het vorig verslag blz. 42) den raad van directeuren gedane opdragt om de in de praktijk gebleken bezwaren
nopens de voorschriften der comptabiliteitswet [Indisch
Staatsblad 1864, n'. 106) na te gaan en deswege voorstellen
in te dienen, is, ondanks herhaalde uitnoodigingen om dio
taak spoedig ten eindo te brengen, nog niet voldaan.
De raad van directeuren is intusschen uitgenoodigd om
bij de voldoening aan bovenbedoelde opdragt tevens te
dienen van consideratien en advies omtrent de volgende
vraagpunten:
a. of art. 38 der bedoelde wet niet zal moeten worden
gewijzigd in dien zin, dat ter voorziening in dadelijke behoeften aan benoodigdheden, in stede van openbare aanbesteding, onderhandsche inschrijving kunne plaats bobben;
b. of aan den Gouverneur-Generaal niet de bevoegdheid
zal behooren te ivorden gegeven om af- en overschrijvingen
te doen van en T>p de onderafdeelingen en de artikelen
der begrooting, waardoor crediet-openingen boven de begrooting meermalen zullen worden voorkomen;
c. of het niet aanbevelenswaardig is te achten het Opperbestuur in overweging te geven door golijksoortige posten
onder één artikel te verzameltn, het aantal artikelen,
waarin de begrooting gesplitst wordt, zooveel mogelijk te
beperken, vermits daardoo'r het aantal overschrijvingen
van het eene artikel op het andere zal verminderen;
d. of het in het belang der comptabelen niet billijk is
bij de wet te regelen , binnen welken tijd de rekeningen van
comptabelen, die de dienst verlaten of in eene andere betrekking overgaan, worden afgesloten en zij van verdere
verantwoordelijkheid tor zake ontslagen worden. Deze aangelegenheid is bij de comptabiliteitswet alleen geregeld ten
aanzien van overleden of onder curatele gestelde gewone
of buitengewone comptabelen;
e. of art. 92 van meergenoemde wet (volgens hetwelk de
rekeningen van comptabelen, wanneer dezen, ook na door
do Rekenkamer ter zake to zijn beboet, in het inzenden
daarvan verder nalatig blijven, ex olficio ten koste der
nalatigen mooten worden opgemaakt door een ambtenaar,
(t) Onlangs is het berigt ontvangen (vooral teleurstellend wegens de
daaruit voort te vloeijen vertraging in de afsluiting der bcgrootiugs. rekening van 18G7), dat de taak van het bewuste personeel op verrena
nog niet is afgeloopen, en zelfs naar de meening der Rekenkamer nog
gedurende 1815 zal moeten worden voortgezet. Daar de beschikbare
fondsen intusschen niet toelieten het personeel gedurende het geheele
jaar 1871 onveranderd in dienst te houden, is door den GouverneurGeneraal in Juli) jl. bepaald. dat de hoofdambtenaar met de leiding der
bedoelde werkzaamheden belast, zal worden buiten dienst gesteld en wel
met uit". Augustus daaraanvolgende, als wanneer de secretaris der
Rekenkamer zijne bemoeijenis tot het werk betreffende de diensten vóór
18G7 zou uitstrekken.

Bijblad van de > T ei'erlaiidsche Staats-courant. —

daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te wijzon) wol
eene doelmatige bepaling is te achten voor die kleino en
afgetogen plaatsen, waar gemeenlyk slechts één ambtenaar ,
geschikt voor comptabiliteitswerk, gevestigd i s , en welke
plaatsen niet dan na moegelijke en kostbare reizon kunnen
worden bereikt; en of voor zulke plautsen niet de bepaling,
dat de rekoningen door den titularis, of waar dit onmogelijk
i s , door zijn opvolger tegen vergoeding, moeten worden
opgemaakt, door de omstandigheden wordt govordord;
f. of, daar bij een groot materieel beheer alligt eene
vergissing kan plaats hebben met do afgifte van goederen,
zoodat de eene soort voor do andere wordt afgegeven, het
niet billijk zou zijn bij sluiting of opneming van dergelijk
materieel beheer, de waarde van hetgeen over bevonden
wordt te verrekenen met de waarde van hetgeen te kort
bevonden is, zoodat de comptabelo slechts belast zou worden met de vorgoeding van hetgeen in het algemeen is te
kort bevonden;
g. of het niet wenscholijk is te achten in het belang
oener onpartijdige uitspraak, dat art. 88 comptabiliteitswet zoodanig worde gewijzigd, dat hot besluit omtrent
do daarbij bedoelde herzieningen worde genomen zonder
medewerking van die tafel der Rekenkamer, togen wolker
uitspraak door een comptabele bezwaren zijn ingobragt.
Ook is de raad van directeuren geraadpleegd nopens de
wenschelijkheid eoner aanvulling der regelen en voorschriften voor het materieel beheer {Indisch Staatsblad 1866,
n°. 151) in dier voege, dat daarbij, even als art. 15 der
regelen voor het administratief beheer (Indisch Staatsblad
1866, n°. 149) zulks voor het geldelijke doet, aan do hoofden der departementen van algemeen bestuur de bevoegdheid worde geschonken tot het doen van verstrekkingen binnen zeker bedrag onder nadere goedkeuring deiRegering.
Voor de voldoening aan deze opdragt is echter aan den
raad van directeuren uitstel verleend tot na de beraadslaging over do herziening der comptabiliteitswet zelve,
waarbij uit den aard der zaak ook de toekomstige wijze
van beheer van 's lands matorieel zal ter sprake komen.
Bij eene aanschrijving van Januarij 1870 werd aan den
Gouverneur-Generaal te kennen gegeven, dat de comptabiliteitswet geono bevoegdheid geeft tot het aanvragen door
den Gouverneur-Generaal van een nieuw crediet voor vorderingen, welke niet zijn verevend vóór de afsluiting van
het dienstjaar waartoe zij behooren en alzoo door verjaring zijn getroffen.
Verder is uitgemaakt (ministeriele aanschrijving van 22
Maart 1871):
a. dat de Landvoogd bevoegd i s , onder nadere bekrach>
tisinac der wetgevende mant, credieten boven de besxootin"'
te openen, strekkende tot regularisatie van reeds gedano
betalingen, hoe buiige credieten, aangezien in de artt. 83
en 81 der comptabiliteitswet het beginsel ligt opgesloten
der finantiele verantwoordelijkheid van de ordonnateurs,
evenwel niet mogen dienen tot dokking der verantwoordelijkheid van hen, die daartoe, zonder hot aanwezig zijn
van dringende omstandigheden, aanleiding hebben gegeven. Dezen behooren aansprakelijk gesteld te worden voor
de gevolgen der niet-bekrachtiging door de wetgevende
magt, en op hen moet mitsdien in dat geval het voorsdhrifi van art. 84 der gonoomde wet met alle gestrengheid
door den Gouverneur-Generaal worden toegepast;
b. dat de aanvulling bij credietopening der posten voor
onvoorziene uitgaven met de comptabiliteitswet niet in
overeenstemming i s . daar het hare bedoeling niet kan zijn
eene zoo gemakkelijke gelegenheid te openen tot onbeperkte
verhooging van alle artikelen der bogiooting, welke voor
aanvulling zijn vatbaar verklaard, en langs dien weg aan
een crediet oono verder strekkondo bestemming te gevon
dan waarvoor hot werd beschikbaar gesteld. Do GouverneurGeneraal k a n , als het na afloop van een dienstjaar blijkt,
dat de begrootingsposten ontoereikend zijn, die posten
regtstreeks met het vereischte bedrag aanvullen.
Door een der chefs van de departementen word de a a n dacht der Regering gevestigd op de mogelijkheid, dat eerst
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vorderingen op overledenen alleen kau to pas komen,
na ultimo December van het j a a r , volgende op het dienstwanneer gebleken is dat deze geene erfgenamen achterlaten
j a a r , alzco na den tormijn tot welken, ingevolge do 3do
of erfgenamen op wie do vorderingen niet zyn to veralinea van art. 13 der comptabiliteitswet, de dienst openhalen doordien zij do erfenis verworpen hebben, en dat in
blijft oin alles ten eindo te brengen wat het bewerkstelligen
alle andere gevallen art. 22 der comptabiliteitswet moet
der outvangsten, het verovenen en ordonnanceren der uitworden toegepast.
gaven betreft, bij het opmaken der begrootingsrekeningen,
bedoeld by do artt. 77 en 78 der genoemde wet, blijkt,
Ten einde den lande to vrijwaren tegon do nadeelen
dat ter bestrijding van eeno in het dienstjaar gedane uitgaaf
welke hot gevolg konden zijn van een arrest van het Hoogin het geheel geene affectatie of wel eeno onjuiste boeking
gerogtshof in Nederlandsch Indie van 7 October 1869,
van het bedrag of van het begrootingsartikel heeft plaats
waarbij in hooger beroep was beslist, dat in verband mot de
gehad. Hij vond hierin aanleiding voor te stellen om te
artt. 1425 , 1126 on 1430 van hot Indisch Burgerlijk Wetboek
verklaren, dat ook na ultimo December van het j a a r ,
door do borgen van een pachtor kan worden gevorderd,
volgende op het dienstjaar, de cijfers der betrokken bedat "in vergelijking" met achterstallige pachtpenningen
grootingsposten kunnen worden gewijzigd en verhoogd,
worden gebragt betalingen door den lande uit anderen
voor zoover zulks noodig mogt zijn in het belang der
hoofde aan den persoon des pachters verschuldigd of reeds
rekening, bodoold bij do artt. 77 en 78 der gemelde wet,
gedaan, ook wanneer tijdons de betaling het regt van
alzoo alleen tot regularisatie van betalingen, reeds TÓÓX compensatie niet was ingeroepen, werden bij een besluit
het genoemd tydstip gedaan.
van 26 Februarij 1870 {Bijblad op het Indisch
Staatsblad
n°. 2293), eenige administrative maatregelen verordend,
De Indische Regering achtte zich echter met het oog op
ter verzekering dat door de hoofden van algemeen en van
de aangehaalde artt. 13 en 78 niet bevoegd om, ook niet
gewestelijk bestuur geene betalingen worden gedaan aan
bij wijze van buitengewonen maatregel, tot herstel der hierpersonen op wie voor dadelijko vereffening en opeisching
bedoelde fouten gelegenheid te geven, wanneer daartoo
vatbaro vorderingen bestaan als bedoeld in art. 1427 van
artikelen der afgesloten begrooting moeten worden aanhot aangehaald Wetboek.
gevuld, dan wel af- on overschrijving binnon de grenzen
eener onderafdeeling, onder nadere goedkeuring des Konings,
moet plaats hebben en gaf dien ten gevolge bij een besluit
H. Algemeen burgerlijk beheer.
van 16 Maart 1870 aan den betrokkon directeur te kennen
d a t , zoolang na afsluiting van eenig dienstjaar de daarover
loopende begrootingsrekening niet is afgesloten, er geen
Do nadere hervorming der departementen van algemeen
bezwaar bestaat tegen redres bij de registers, aangehouden
bestuur, die blijkens het vorig verslag bladz. 43 een onderdoor do departementen van algemeen bestuur, van vorwerp van gezette gedachtenwisseling had uitgemaakt met
keorde affectatien op de begrootingsartikelon of andere
do Indische Regering, zal slechts in beperkten zin uitabuizen , doch alleen voor zoover het mogelijk is aan een
voering erlangen , voor zooveel namelijk, met vermijding
en ander te gemoet to komen buiten bemoeijenis der Regering.
van eeno algemeene fundamentele reorganisatie, verbeteIn 't belang eenor spoedige voldoening van 's lands uitringen mogelijk blijken, die op den loop der dienst niet
gaven zijn, bij ordonnantie van 14 Junij 1871 [Indisch
van storenden invloed behoeven to zijn. Van het denkStaatsblad n°. 86), de hoofden van gewestelijk bestuur bebeeld om, met inachtneming van dit beginsel, grondslagen
voegd verklaard om in de gevallen , waarin 's lands belang
te leggen voor de opiigting van een departement voor de
zulks volstrekt vordert, het teekenen namens hen van
buitenbezittingon (zie de aanvankelijk ingediende ontwerpmandalen tot kwijling van 's lands uitgaven binnen den kring
begrooting voor 1S71) is v o o r ' s hands afgezien. Iutusschen
van hun administratief beheer. op te dragen aan zooheeft het beginsel van partiele verbetering der bestaande
danige ondergeschikte hoofden van plaatselijk bestuur als
organisatie zijne toepassing gevonden in het Koninklijk bedaartoe door hen worden aangewezen.
sluit van 3 ! Januarij 1 8 7 1 , n°. 14, waarbij:
Keno algemeene regeling van het kasbeheer in de afdee1". de verkoop en do uitgifte van gronden en landeliugen der gewesten op J a v a en Madura wordt voorbereid.
rijen, krachtens do organisatie van 1866 (Indisch Staatsblad
Een hoofd van gewestelijk bestuur had door het overlijden van een algemeenen ontvanger van 's lands kas de I n'. 127) alleen voor zooveel dit met de cultures in aanraking komt behooronde tot do attributen van het deparbijwerking en opmaking der kasverantwoording, voor zoover deze daarin achterstallig w a s , aan een ander landstement van binnenlandsch bestuur, en overigens tot die
dicnaar opgedragen. Hoewel de algemeene rekenkamor ' van het departement van finanticn, zonder uitzondering
erkende, dat de resident door dio handeling naar deletter i aan eerstgenoemd departement zijn opgedragen, met vrijlavan art. 91 der comptabiliteitswet in de bevoegdheid van j ting aan den Gouverneur-Generaal om, wanneer hij dit
den Gouverneur-Generaal was getreden, kwam het haar
om het verband noodig oordeelt, ook de verponding en het
tod" voor, dat de handeling geheel in 's lands belang was gekadaster tot den werkkring dezer directie to brengen;
weest, daar toch, zoo de resident de zaak op haar beloop
2°. ter bevordering eener gewonschte zamensmelting der
had gelaten, daarin door de Regering voorzien en daarmede — aangezien dio voorziening in oene buitenbezitting' ! post-en telegraaphdiensten , in to gaan met 1 Januarij 1872,
moest worden genomen — geruime tijd verloopen zou | het beheer van de (brieven- en paarden-) posterijen is
zijn, hetgeen welligt voor den land^ schadelijke ge- I overgebragt van het departement van binnenlandsch bevolgen zou kunnen hebben te weeg gebragt. De Kamer ! stuur naar dat van burgerlijke openbare werken.
Bij de inededeoling van het Koninklijk besluit van 31
gaf daarom in overweging" do handeling van den resident
goed te keuren en, opdat steeds tijdig maatregelen van I Januarij 1871 is aan den Gouverneur-Generaal tevens de
voorzorg zouden kunnen worden genomen, te verklaren: ! vraag ter overweging aanbevolen, of — nu van de instelling eener directie voor de buitenbezittingon voor 's hands
dat in gevallen als bodoold bij het 1ste lid van aangeis afgezien — de behandeling der staatkundige aangehaald art. 94, de hoofden van gewestelijk bestuur gemaglegenheden onder het oog van den Gouverneur-Generaal
tigd zijn om op te treden als gedelegeerden van den Goukan blijven opgedragen aan een bureau bij de algemeene
verneur-Generaal.
secretarie, dan wel behoort te worden overgebragt bij een
Met het oog op do stellige bewoordingen van het artikel
der directeuren , door wio alle takken van algemeen burgermaakte nogtans do Indische Regering bezwaar in het
lijk bestuur beheerd moeten worden. (1)
voorstel te treden.
Door do Indische Regering is enkele malen magtiging
verleend tot afschrijving van zeer kleine sommen, den lande
(1) De afkondiging van het aangehaald Koninklijk besluit is door
den Gouverneur-Generaal gelast bij diens beschikking van 23 Junij 1871
verschuldigd door insolvente boedels van in armoede over(Indisch
Stnatsi'ad n°. 92), waarbij tevens de directeuren van finantien
leden inlanders en met hen golijkgestelden, en zulks op
en van binnenlandsch bestuur zijn aangeschreven om gezamenlijk te
grond dat een onderzoek naar de erfgenamen en hunne
dienen van consideratien en advies aangaande de noodzakelijkheid om
aansprakelijkheid voor de nagelaten schuld in den regel
ook de verponding en het kadaster onder het beheer van laatstgenoemde
te brengen.
zeer omslagtig is, in geene verhouding staat tot het gewigt
Het denkbeeld om de behandeling der staatkundige aangelegenheden
der zaak en meestal vruchteloos is gebleken.
bij eenig departement over te brengen, wordt, volgens reeds ontvangen
Het Opperbestuur kon zich echter hiermede niet vereeberigt, ook nu (even als bij het vroeger in Indie gehouden overleg
nopens de behoefte aan een departement voor de buitenbezittingen) doo
nigon en heeft verklaard, dat afschrijving van dergelijke
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Met betrekking tot het personeel word bij diezolfdo
gelegenheid door het Opporbestunr magtiging op den Gouvernour-Genoraal verleend om bij de departementen hoofdcommiesen , chefs van rodactie-afdoelingen, na vyf jaren
dienst als zoodanig tot referendaris op f 000 's maan
e benoemon, wanneer dan prijs gesteld wordt op hun behoud ,
en om de formatie van het personeol beneden den rang van
referendaris (ook bij de algemeene'secretarie) voortaan te
regelen buiten het Opporbestuur, mits blijvende binnen de
grenzen der begrooting en met behoud van de tegenwoordige bepaling der bezoldigingen voor de betrekkingen boven
die van klerk.
De bevordering tot referendaris zal echter niet mogen
leiden tot verhoo;:ing der bij de begrootingen van 1870 en
1871 toegestane credieten voor uitbreiding van personeel
bij de departementen. Derhalve zullen daartoe, bij die
departementen ten behoeve van welke over de credieten
niet ten volle is beschikt, alleen de vrijgebleven sommen
mogen worden aangewend , of waar het crediet is uitgeput de kosten moeten gevonden worden door buzuiniging
op het mindere personeel. (1)
Tevens is nog herinnerd aan de wenschelijkheid om do
in den laatsten tijd (zie de beide vorige verslagen, bludzz.
46 en 43), onder den indruk van de berigten omtrent don
by te werken achterstand, bij verschillende departementen
toegestane aanvulling van personeel zoo weinig mogelijk
een blijvend karakter te doen aannemen, met heenwijzing
op het belang zoowel eener goede keuze als van ecne
doeltreffende leiding van het personeel.
In verband met dit laatste verdient vermelding dat
sedert het laatst van 1869 de voorbeelden niet zeldzaam
zijn van het in de dienst opnemen, in betrekkingen waarvoor het ambtenaarsexamen geen vereischte is, van personen die, ofschoon dat examen met goeden uitslag hebbende afgelegd, evenwel geeno beschikbaarstelling voor de
Indiscbe dienst hadden kunnen erlangen.
Hot is te verwachten dat naarmate het getal geëxamineerdcn toeneemt, de plaatsing van de zoodanigen in
betrekkingen waarvoor het examen geen vereischte i s ,
menigvuldiger zal worden en daardoor vele ambten door
beter personeel zullen kunnen worden bezet dan tegenwoordig dikwerf het geval is. Ook de bopafling, bij de
herziening der verordening van 10 September 1864 (zie
lager hoofdstuk K), dat bij gelijke aanspraken in 's lands
dienst verkregen, de geëxamineerdon bij bevordering den
voorrang hebben, zal er toe kunnen bijdragen om gaandeweg het gehalte van het Indische ambtenaarspsrsonoel te
verbeteren.
De voorschriften in don laatsten tijd. sedert de rangschikking bij Indisch Staatsblad 1866, n". 127, van al de
onderdeelen der dienst onder den werkkring der directeuren, uitgevaardigd tot vereenvoudiging der werkzaamheden bij do algemeene secretarie, losten zich op in eene
regeringsaanschrijving van 6 Mei 1869 (zie het verslag
van dat j a a r , bladz. 47), krachtens welke alle voorstellen
behoorende tot den werkkring der directeuren, aan het
hoofd van het betrokken departement moeten gerigt worden, en deswege zonder volstrekte noodzakelijkheid niet
mag worden getreden in regtstreeksche briefwisseling met
den Gouverneur-Generaal.
Naar aanleiding van bezwaren tegen dezen maatregel
geopperd, onder andere ook uit het oogpunt dat daardoor aan de departoments-chefs het oordeel wordt overgelaten of' de door de gewestelijke bestuurders ingediende
voorstellen al dan niet verdienen onder de aandacht der
Regering te worden gebragt, werd in Februarij 1871 den
eerstbadoolden aanbevolen, do rapporten en voorstellen
der hoofden van gewestelijk bestuur steeds bij de hunne
over te leggen, en om, zoo zij vermeenen die rapporten
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den Gouverneur-Generaal ontraden, voornamelijk op grond dat de |
Landvoogd wegens het belangrijke eu teedere der zaak, voor de leiding
der bedoelde aangelegenheden onmiddellijk moet kunnen beschikken over i
de voorlichting die hij meent te behoeven en zoowel over de behandeling '
dier aangelegenheden als over het aanwezig zijn der bouwstoffen ter
verzekering eener goede behandeling, voortdurend zijn oog moet kunnen
laten gaan.
(1) Bij het departement van onderwijs, eersdienst en nijverheid is al
dadelijk tot de benoeming van een referendaris kunnen worden overge- i
gaan (Indisch besluit van 11 Julij 1871, n°. 34).

en voorstellen niet in behandeling te kunnen nomen , d a a r van aan de inzondors mededeeling te doen.
Van hare instemming mot het streven om de directeuren
als agenten van den Gouvorneur-Goneraal zooveel doenlijk
in de gelegenheid te stellen om alle takken van algemeen
burgerlijk bestuur in werkely'kheid te beheeren, hooft nog
laatstelijk (in den aanvang van 1871) do Regering hier te
lande aan de Indische Regering doon blijken. E r U echtor
de waarschuwing bijgevoegd, dat geenerlei voet gegeven
worde aan het denkbeeld, alsof do aan de directeuren toe
te kennen ambtelijko positie zou kunnon strokken tot vorvanging of vermindering der verantwoordelijkheid van den
Gouverneur-Generaal.
Als van te ondergeschikten aard voor regeling door den
Gouvcrnour-Genoraal is de vaststelling van den prijs waarvoor do boeken ter landsdrukkerij gedrukt, bij die instelling
verkrijgbaar zullen worden gesteld, sedert Augustus 1870
overgelaten aan den directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid.
Do commissie, blijkens het vorig verslag, bludz. 4 3 , in
Maart 1870 aan een Indisch hoofdambtenaar opgedragen
tot het bewerken, onder de onmiddellijke leiding van den
Gouverneur-Genoraal, van ontwerpen voor do herziening
der bestaande Indische belastingen, is na het verstrijken
van den aanvankelijk bepaalden duur achtereenvolgens
verlengd geworden en duurde volgens de jongste berigten
nog voort. Onderscheidene door hem geleverde ontwerpen
zijn nu bij het Indisch Bestuur in overweging. Intussc^on
zijn reeds omtrent twee middelen, waarvan de herziening
op do aangeduide wijze is voorbereid, bepaalde voorstellen
uit Indio ontvangen, namelijk betreffende de landrente en
de vervanging der pacht op de sterke dranken | vergelijk
hoofdstuk J, afd. I I I , § 1 en hoofdstuk 5 1 , afd. I , § 4).
Blijkens het vorig verslag (bladz. 43) zou het buitengewoon personeel, in Januarij 1867 bij het departement
van finantion toegestaan voor het bijwerk', n der begrootingsrekeningen van vóór 1807 en de afsluiting der algemeene
boeken van 1860 en 1861, met ultimo Augustus 1870 geheel buiten dienst kunnen worden gesteld. Ondanks alle
daartoe aangewende pogingen ia het dat personeel echter
niet mogen gelukken zijne taak op bedoeld tijdstip ten einde
to brengen, en werd in verband daarmode door het Indisch
Bestuur bepaald, dat het nog drie maanden, dus tot ultimo
November 1870 zou worden aangehouden. Na verstrijking
van dezen termijn waren de hierbedoolde werkzaamheden
ten einde gebragt en werd het buitengewoon personeel dan
ook buiten dienst gesteld.
Bij het nieuw ingestelde departement van justitie bestaat
het personeel (sedert April 1870) uit één hoofdcommies,
2 commiesen on een vijftal klerken. In April 1871 werd
aan dat departement tevens een secretaris toegevoegd.
De uitzondering bij art. 2» van 's Konings besluit vau
30 Januarij 1870, n c . 24 (Indisch Staatsblad n°. 42) ten
aanzien van dit departement gemaakt, bleef tijdelijk gebandhaafd, zoodat de aanschaffing van hot benoodigde voor
alles wat onder het departement ressorteert, mitsgaders
de comptabiliteit en kosten van hetzelve, nog steeds een
deel uitmaken van den werkkring van het departement
van finantien.
Terwijl de gang van zaken bij de departemonten zoowel
ten gevolge van de gedurige controle en aansporing van
den Gouverneur-Generaal als door buitengewone inspanning
van de departemonts-chefs zelven , met het oog op den steeds
toenemenden omvang der dienstaangelegenheden volgens
verklaring van den Gouverneur-Generaal vrij bevredigend
mogt genoemd worden , liet die bij de residentiebureaux in
het afgoloopen j a a r te wenschen over. Hoofdzakelijk ten
gevolge van gebrek aan personeel en van vermeerdering
van werkzaamheden, ontstond bij onderscheidene kantoren
achterstand. Even als in 1869 werden tot bijwerking
daarvan voor korteren of langoren tijd eenige ambtenaren
op non-activiteit onder genot eener toelage ter beschikking
der betrokken hoofden van gewestelijk bestuur gesteld.
Do aandacht van den Gouverneur-Genoraal is gevestigd
geworden op de wenschelijkheid van het nemen van meer
afdoonde maatregelen tegen nalatigheid in het afdoen van
finantielo zaken , waarover zeer gegronde klagten bekend
zijn.
Maatregelen worden voorbereid om in het beheer en den
toestand der gouvernementsarchiven in I n d i e , met name
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van die van vroegere dagteekening dan 18 September 1811
(aanvang van het Engelsch tusschenbestuur)' verbetering te
brengen. Voor do aanstelling van een kolonialen archivaris
en eenige aan dezen toe te voegen onmisbare beambten,
zijn fondsen uitgetrokken bij do ingediende ontwerpbogrooting voor 1872.

•I. Departement van binnenlandsch bestuur.
I.

GEWESTELIJK ALGEMEEN BESTUUR EN POLITIE.

§ 1.

Gewestelijk algemeen bestuur.

(1)

J a v a en M a d u r a .
Algemeen. Bij de regeling in 1867 der traetementsverhooging van de door ot' namens den GouverneurGeneraal aangestelde inlandsche, hoofden en ambtenaren
in de gouvernementslanden van J a v a en Madura (de
Preanger regentschappen , waarover lager afzonderlijk , toon
nog uitgezonderd) en der daarmede gepaard gaande afschaffing van hot apanage- of ambtelijk landbezit en beperking der verpligte diensten te hunnen behoeve, werden
de hooiden der betrokken gewesten o. a. aangeschreven
(verg. het verslag van 1868, bladz. 128/12!) onder VI)
a. om te zorgen dat de gronden bij do uitvaardiging der
bedoelde regeling door andere inlandsche hoofden en ambtenaren en gewezen hoofden en ambtenaren dan dorpsbestuurders ambtelijk of wedorregtelijk bezeten, na afloop
van den te veld staanden oogst werden teruggegeven aan de
daarop regthebbende bevolking , zonder dat op die gronden
eenige last ten behoeve der tegenwoordige bezitters zou
mogen blijven kleven , en b. om , in verband met de afschaffing der verstrekking van heerendienstpligtigen aan
gewezen inlandsche hoofden en ambtenaren, de noodige
voorstellen te doen tot aoodanige verhooging van den
onderstand der bedoelde personen (waarvan er sommigen
nog dienst deden als leden van Iandraden of als assessoren
van het omgaand geregt) als in verhouding tot het voorregt
dat hun ontviel, billijk was te achten.
Met de rapporten nopens do voldoening aan de aanschrijving sub <7 ontvangen werd, blijkens een Indisch
besluit van November 1870, door de Indische Regering
genoegen genomen. Er bleek dat, voor zooveel bekend en
opgegeven geen apanage- of ambtelijk landbezit van inlandscho hoofden en ambtenaren , de dorp-bestuurders uitgezonderd, in de gouvernementslanden van J a v a en Madura
als bovenbedoeld , meer bestond. Aan de' residenten werd
nogtans aanbevolen om bij voortduring onderzook te doen
naar het al of niet voortbestaan van wederregtelijk of
ambtelijk landbezit, in welken vorm ook, in do gewesten
onder hun bebeor.
De voorstellen sub b betreffende de belangen van gewezen
inlandsche ambtenaren , leidden tot het Indisch besluit van
17 Octobor 1870, n°. 20, waarbij als vergoeding voor de
op 1 Üctober 1867 aan de zoodanigen ontvallen verstrekking van heerendienstpligtigen, alsnog gerekend van af
dion dag aan 79 gewezen inlandsche ambtenaren en weduwen van inlandsche ambtenaren eene verhooging van
onderstand is toegekend, berekend naar eene geschatte
waaide van f ^ 's maands voor ieder dienstpligtigo, en
voor de meesto belanghebbenden , die een aantal van 2 of
8 heerendienstpligtigen te hunner beschikking hadden gehad, naar dien maatstaf voor ieder f 10 of f 15 's maands
bedragende. Het totaal dezer schadeloosstellingen, die echter door het uitsterven der belanghebbenden gaandeweg
zullen ophouden, bedraagt aanvankelijk f 8 8 8 's maands.
De Indische Regering meende in den laatsten tijd de
blijken te hebben gevonden dat sommige hoofden van gewestelijk bestuur, voor zooveel het do afdtelingen betrof
waar adsistent-residenten gevestigd w a r e n , de zaken niet
genoegzaam zelf met de regenten behandelden. Daar zoodanige handelwijze, indien zij werkelijk in alle zaken gevolgd wierd , van nadeeligen invloed zou zijn zoowel op do
't) Over de voorgenomen geleidelijke opheffing van de regtsinagt der
unbtenaren van het gewestelijk bestuur in Nederlandsen Indie. zie men
hoofdstuk F , % I,

stemming van bedoeldo inlandsche hoofdambtenaron als op
de algemeene belangen der dienst, ontving de directeur
van binnenlandsch bestuur in Januarij 1871 de uitnoodiging om met den meesten ernst toe te zien, dat geone aangelegcnbeden van belang, behoorendo tot don werkkring
der regenton, in behandeling worden genomen, zoolang
niet blijkt dat de residenten daaromtrent persoonlijk met
hen hebben geraadpleegd.
De vraag kwam ter sprake welk gebruik zich in de
praktijk had gevestigd met betrokking tot het voeren der
Nederlandsche vlag door de regenten op Java en Madura.
Het bleek dat in een tweetal gewesteu de regenten dagelijks de Nederlandsche vlag voor hunne woningen deden
wapperen, dat in twee andere gewesten het voeren er van
door de regonten in het geheel niet gebruikelijk was, en
dat overal elders alleen op Zon- en feestdagen, bij ontvangst van hooggeplaatste ambtenaren of bij andere byzondero of feestelijke gelegenheden do vlag werd geheschen.
Daar de Indische Regering het wenschelijk achtte om,
behalve aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, ook aan de hoogste inlandsche ambtenaren bepaaldelijk het regt toe te kennen om voor hunne woningen,
die stoeds getuigen zijn van de meest belangrijke plegtigheden, en waar in den rogel het omgaand geregt en de
landraad zitting houden, dit symbool van het Ncderlandsch
gezag to doen wapperen, werden bij een besluit van
2 Junij 1870 {Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2330) de
voorschriften omtrent het gebruik van de Nederlandsche vlag
door de adsistent-residenten {Bijblad op het Indisch Staatsblad ii°. 1665), ook van toepassing verklaard op de regenten
in de gouvornements-residentien van J a v a en op Madura, behoudens.dat hun werd toegestaan om niet alleen op Zonen feestdagen, maar ook bij gelegenheid van teregtzittingen
en andere plegtigheden in de regentswoning, de vlag te
doen ontplooijen.
De kosten aan het nu voorgeschreven gebruik verbonden
wat vernieuwing of aanschaffing van vlaggen en vlaggemasten betreft, zullen voortaan komen voor rekening van
den lande.
Na deswege gehouden onderzook, waarbij alle hoofden
van gewestelijk bestuur op Java en Madura geraadpleegd
zijn, is gebleken, dat do klagton over toenemende onveiligheid door de Indische pers aangeheven, waarvan sprake
is in het vorig verslag blz 44 , zeer overdreven en voor
een groot deel als geheel onwaar beschouwd moeten worden
en dat de algemeene veiligheid, ofschoon niet absoluut
voldoende, in de laatste jaren niet is verminderd, dat zij
dus ook niet gezegd kan worden geleden te hebben door
de afschaffing van de straf van rottingslagen.
Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren,
dat de laatste j a r e n , jaren waren van grooten voorspoed en
welvaart onder den inlander.
Het is evenwel naar de meening van don GouverneurGeneraal niet te ontkennen , dat de inrigting en werking
der politie niet voldoende zijn on verbetering behoeven.
Daarom is in Indie oen voorstel in overweging om eone roorganisatie van het politiewezen in Nedorlandsch Indie aan eene
commissie op to dragen, bestaande uit de directeuren van
binnenlandsch bestuur en van justitie en den procureurgeneraal bij het Ilooggoregtshof, aan welke hoofdambtenaren zoo noodig een bekwaam ambtenaar zal worden toegevoogd om hen bij dezen arbeid als secretaris bij te staan.
Intusschen verdient opgemerkt to worden, dat de, in
absoluten zin gesproken, min voldoende toestand der politio mede aan een aantal oorzaken te wijten is, die wel
met de eigenlijk gezegde politie in verband staan, doch
geen gevolg zijn van de gebrekkige inrigting on werking
der politie zelve.
Aan voorziening ook in deze leemten en gebroken , waartoe zelfs in zekeren zin de onvoldoende intellectuele en morele
ontwikkeling van do bevolking gebragt wordt, is blijkens
de mededeelingen in hoofdstuk f hiervoren, reeds gedeeltelijk de hand geslagen. Daaromtrent kan toch inzonderbeid gewezen worden op de reeds in beginsel aangenomen
scheiding van de adii.inisLrative en regterlijke magt, op
de uitvaardiging van oen reglement op de tucht in de gevangenissen en van eenige voorloopige regelen omtrent den
arbeid der veroordeelden, op het ontwerpen van een strafwetbook voor inlanders en met dezen gelijkgestelden en
eindelijk op de daarmede in verband staande voorstellen
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tot het oprigten van tuchtplaatsen voor de tot dwangarbeid veroordeelden.
Ook w o r d t , volgens zeer recente berigten, eene vorsterking van het districtsbestuur op Java en Madura, door
vermeerdering van het aantal onderdistricten , voorbereid,
een maatregel die op den geregelden gang van zaken in
het algemeen, maar vooral ook op de werking der politic
van gunstigen invloed belooft te zijn.
Als eene voorziening die indirect de belangen der openbare veiligheid kan bevorderen , verdient gewezen te worden
op de pogingen der Regering, hieronder in § 2 dezer afdeeling vermeld, om de verspreiding van vuurwapenen op
J a v a tegen te gaan.
Batavia. De zamenstelling van den Chineschen raad ter
hoofdplaats, of liever de rangsverdoeling der leden, onderging eenige wijziging (IndischStaatsblad 1871, n c . 70). Voorts
werd het Chineesch bestuur in do afdeelin:jj Buitenzorg met
2 luitenants (een te Parong en een te Tjibinong) en i n d e
afdeeling Tangerang met 1 kapitein en 1 luitenant verraeerderd, do laatste tor standplaats Mauk (Indisch Staatsblad 1871, n e . 80). Voor de hoofdplaats van eerstgenoemde afdeeling worden bij Indisch Staatsblad 1871 , n°.
60, de grenslijnen vastgesteld.
Preanger regentschappen. In 't vorig verslag, bladz. 44,
werd melding gemaakt van eene Koninklijke magtiging van
Jur.ij 1870 tot hervorming van het in deze residentie werkende stelsel van bestuur. Onthield die magtiging, welke
voor het grootste gedeelte in overeenstemming was met de
Indische voorstellen, zich van bepaalde bevolen ten aanzien
van bijzonderheden der uit te vaardigen regeling, on schreef
zij overigens ten aanzien van enkele hootdpunten nadere
overweging in Indie voor, ook in de bepaling van het tijdstip der invoering van den maatregel — waarvoor in de
Indische voorstellen (van Augustus 1869) 1 Januarij 1871
was aanbevolen — werd den Gouverneur-Generaal, ter
voorkoming van overhaasting, volle vrijheid gelaten, onder
herinnering trouwens aan het verband tot de toen nog
vast te" stellen Indische begrooting voor 1871, bij welker
ontwerp op de finantiele gevolgen was gerekend.
Zoo als bekend, is de Gouverneur-Generaal desniettemin,
reeds terstond nadat de vereischte overwegingen in den
boezem der Indische Regering waren afgeloopen, onder dagteekening van 10 September 1870, onafhankelijk van de
vaststelling der genoemde begrooting, tot de openbare uitvaardiging dor betrekkelijke regelingen overgegaan (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 121-124), vooral met het oog op den
tijdroovenden arbeid die nog moest voorafgaan om den
maatregel tijdig te kunnen verwezenlijken, en welke voorbereiding — zou zij met goed gevolg geschieden — naar
het oordeel van den Gouverneur-Generaal steun behoorde
te vinden in de vaststelling en openbaarmaking der door
den Koning bevolen maatregelen.
De bepaling ïn de uitgevaardigde regelingen van het
tijdstip harer in-werking-treding op 1 Januarij 1871, achtte
de Landvoogd zoowel in overeenstemming mot de bedoeling van het Opperbestuur, als geboden door het voorschritt
van art. 19 der comptabiliteitswet, dat wijziging van beIasting niet anders in werking treedt dan »met den aanvang van een nieuw dienstjaar".
Reeds bij vorige gelegenheden is medegedeeld dat en
waarom de beweegredenen der Indische Regering voor het
vooruitloopen op de beslissing der wetgevende magt hier
te lande niet voldoende konden worden geacht. (1) Na de
verwerping door de Eerste Kamer der Staten-Generaal
van het betrokken begrootingsontwerp (10 November 1870)
werd door het Opperbestuur onder dagteekening van den
17den dier maand bevel gegeven tot schorsing der uitgevaardigde verordeningen.
Een eerste uitwerksel der afstemming (waarvan de
Gouverneur-Generaal in de eerste dagen van December
langs telegraphischen weg berigt kreeg), was de terugroe(1) Zie o. a. % 1 van het Antwoord, dd. 7 November 1870 op het
Voorloopig Verslag der Eerste Kamer betreffende de Indische begrooting
voor 1871 (Vergadering 1870—1871, »*. 5a), zoomede bladz. 1 derMemorie van Antwoord, dd. 10 Maart 1871 op het Eindverslag der Tweede
Kamer betreffende het nader ingediende ontwerp der genoemde begrooting (Zitting 1870—1871, 8 6 . n°. 8).

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant —

ping van den gouvernoments-commissaris, het lid in den
Raad van Nederlandsch Indie O. VAN R E E S , die in de
tweede helft van October naar de Preanger regentschappen
was vertrokken, ten einde do uitvoering der verordende
maatregelen te leiden en daartoe, na raadpleging zooveel
noodig van hct hoofd van gewestelijk bestuur en de rogenten
aldaar, do noodige voorstellen te doen of onder nadere
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal de noodige beschikkingen te nemen.
De ongunstige indruk door die terugroeping on de gebeurtenis die haar veroorzaakt had, in de Preanger
regentschappen te weeg gebragt, gaf den GouverneurGeneraal aanleiding om bij een den 26steu December 1870
hier to lande ontvangen telegram do aandacht van het
Opperbestuur te vestigen op de wenschelijkheid om de
afgekondigde wijziging van het Preanger stelsel alsnog gevolg te doen nemen. In antwoord daarop werd den 29sten
December, mede langs telegraphischen weg, de GouverneurGoueraal gewezen op zijne bevoegdheid krachtens het
Regerings reglement, om wanneer de omstandigheden hem
daartoe aanleiding gaven , aan het bevel tot schorsing geen
gevolg te geven; terwijl reeds eerder, bij telegram van
12 December, tor voorkoming van onzekerheid omtrent
de feiton, den Gouverneur-Goneraal begrijpelijk was gemaakt, dat de maatregel der Preanger hervorming langs
den normalen weg niet met 1 Januarij 1871 zou kunnen
plaats hebben.
Onder dagteekening van 29 December 1870, vóór dat
beide telegrammen in Indie ontvangen w a r e n , kwam de
Indische Regering, uit overweging dat van de schorsing,
hoeveel teleurstelling zij ook geven zou, geen verzet of
gevaar voor do openbare orde te duchten w a s , tot het besluit, dat aan het bovel van 17 November 1870 behoorde
te worden voldaan, on ging zij hiertoe over (met vermijding trouwens van het woord «schorsing" waaraan door
hoofden en bevolking alligt een uitgebreider beteekenis zou
kunnen worden gegeven dan in de bedoeling lag), door de
bepaling (Indisch Staatsblad 1870, n°. 199 en 200), dat het
tijdstip van in-werking-treding der Preanger hervorming,
in overeenstemming met de nadere bevelen van het Opperbestuur, later zou worden bepaald.
Van deze zijne beschikking gaf' de Gouverneur-Generaal
kennis bij telegram van 4 Januarij 1871; het (schriftelyk)
berigt der terugroeping van den gouvernements-commissaris werd eerst den 27sten Januarij 1871 hier te lande
ontvangen, tegelijk met voorloopige mededeelingen omtrent
den indruk door het votum van 10 November 1870 in de
Preanger regentschappen verwekt.
Terstond na kennisneming van dit schrijven, en welbij
brief van denzelfden dag — werd de Gouverneur-Generaal
in wetenschap gesteld met het dezerzijdsch voornemen om
op de nieuwo outwerp-beg»ooting voor 1871 de afgekondigde hervorming te handhaven , en ontving de Landvoogd
in verband daarmede do opdragt om de voorbereiding onverwijld te doen hervatten, opdat de regelingen van 10
September 1870, die op zich zelve, behoudens een paar
lager te vermelden punten*, geen stof" tot bemerkingen hadden gogeven, na de sanctie der wetgevende magt zoo
spoedig doenlijk in werking zouden kunnen treden.
De omtrent het tijdstip van invoering door het Opperbestuur aangekondigde nadere bevelen volgden bij eene
Koninklijke beschikking van 5 April 1871, waarbij, in
verband met de bewilliging der vereischte fondsen bij de
wet van dien dag (Nederlandsch Staatsblad 1871, n°. 3 3 ,
Indisch Staatsblad n°. 68), aan den Gouverneur-Generaal
vrijheid werd vorloond om. zoo hij dit noodig of wenschelijk achtte, de wijziging van het Preanger stelsel aanstonds
in werking to brengen, ook vóór de afkondiging in Indie
der aangehaalde begrootingswet, welke afkondiging in deze
niet noodwendig behoefde vooraf' te gaan, omdat de bedoelde wet, krachtens haar 4de artikel, geacht moest worden te werken sedert den aanvang van het dienstjaar 1871.
Van deze beschikking, wier strekking don GouverneurGeneraal onder andere bij telegram van denzelfden dag
werd medegedeeld, heeft de Landvoogd gebruik gemaakt
bij besluit van 13 April 1871 (voor zoo veel noodig opgenomen in Indisch Staatsblad 1871, n". 45—50), en is dien
ten gevolge de belangrijke door de Preanger bevolking
lang verbeide hervorming, overeenkomstig de grondslagen
van 10 September 1870 en de tot uitwerking daarvan ge-
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nomen beschikkingen (waarover nader afzonderlijk in de
betrekkelijke hoofddoelen van dit verslag), met 1 .Tunij jl.
in werking getreden, slechts niet déne uitzondering, de
prijsverhooging namelijk der van do bevolking te ontvangen
koffij, welke, uit overweging dat de koffij levering reods
was aangevangen, al dadelijk op 13 April 1871 is ingogaan.
Slechts in één opzigt stelden de grondslagen van 10
September 1870 eene bepaalde afwijking daar van de bedoeling der Koninklijke magtiging van Junij 1870, voor
zooveel nanWyk betreft het wereldlijk gezag der inlandsclie
geestelijkheid, waarvan de Gouverneur-Generaal do dadolijke opheffing had uitgosproken, terwijl het Opperbestuur
(verg. het vorig verslag bladz. 45) oeno meer geleidelijke
gedragslijn had beoogd.
Het bij de ordonnantien van 10 September 1870 bohoorend besluit van dien dag bepaalt die opheffing in dezer
voege : n De Mohammeduansche geestelijkheid in de residentie Preanger regentschappen onthoudt zich van bemoeijing
met de bewatering dor velden en al wat tot den rijstbouw
betrekking heeft. De regenten zorgen, in verband met
art. 17 hunner instructie {Indisch Staatsblad 1867, n". 114),
dat de Mohammedaansche priesters zich geonerlei gezag
aanmatigen over de materiele belangen der bevolking, dat
de opbrengsten aan de geestelijkheid blijven binnen de
grenzen door hunne godsdienstleer voorgeschreven en dat
de inning daarvan geschiede buiten eenige tusschenkomst
of inmenging van het inlandsch bestuur"'.
Na de openbare vaststelling van oven bedoeld beginsel,
waarvan de Indische Regering trouwens verklaarde voor
de geregelde invoering der gewenschto hervorming geene
belemmering te vreezen, kon daarop door het Opperbestuur
bezwaarlijk worden teruggekomen. Intusschen is, zoo als
lager blijkt (zie afdeeling 111 van dit hoofdstuk), de heffing
op het rijstgewas, die thans (in geld) ton bate van de
schatkist wordt geïnd, en waaraan sedert ook zijn onderworpen , als vroeger ten onregte voorbijgezien, andere
landbouwvoortbrengselen als eerste gewas verbouwd, op
zoodanig lager bedrag bepaald, dat der bevolking gelegenheid is gelaten om op den tot dusver gebruikelijken voet
aan de geestelijkheid te doen geworden, hetgeen deze als
het hare heeft leeren aanmerken.
Behalve ten aanzien der geestelijkheid was bij de regelingon van 10 September 1870 nog in een ander opzigt
verder gegaan dan hier te lande was wenschelijk geacht,
en wel door de onverwijlde toepasselijk-verklaring op de
Preanger regentschappen der Indische verordeningen van
1867 {Indisch Staatsblad n». 122, 123, 121 en 154), betreffende het vorderen van diensten en leveringen door
inlandsche hoofden, terwijl het Opperbestuur integendeel
een tijdperk van voorbereiding had aangeprezen. Daar intusschen de aanschrijving van Junij 1870 ten deze geen
bepaalden last inhield, viel tegen de beslissing der Indische
Regering verder geen bedenking in te brongen.
Terwijl elders in dit verslag de gelegenheid zal bestaan
om nog op andere onderdeelen der regelingen van 10 September 1870 en 13 April 1871 terug te komen (1), zij hier
slechts aangestipt, dat sedert nog eenige wijziging is gebragt in het aanvankelijk toegestaan aantal heerendienstpligtigen aan de hoofdpanghoeloes en panghoeloes, hetwelk
eenigzins hooger werd bepaald dan do algemeenu regeling
in Indisch Staatsblad 1867, u c . 123, voor de overige gewesten
van Java toestaat (Indisch Staatsblad 1871, n \ 64), dat ook
de administrative indeeling van het gewest, zoo als zij bij de
ordonnantien van 10 September 1870 geregeld was, alsnog
eenige wijziging onderging, doordien een der districten van
de afdeeling Soekapoera, zoowel uit hoofde zijner geographische ligging als wegens dienstbelang, werd gebragt onder
de afdeeling Soekapoera—Kollot (Indisch Staatsblad 1871,
n°. 75), en eindelijk dat ten aanzien van dm werkkring
van don adsistent-resident in Bundong (de afdeeling waarin
de resident gevestigd is) nader werd bepaald, dat bedoelde
adsistent-resident niet enkel bestemd is voor zoodanige
werkzaamheden als hem door den resident worden opgedragen, maar in de eerste plaats om, onder hooger toezigt

van den resident, het beheer over gonoemde afdeeling te
voeren. (1)
In verband mot de bij de Koninklijke magtiging van Junij
1870 toegestane vermeerdering van het Europeosch personeel
met 5 adsistont-risidenten, 4 controleurs en 5 ambtenaren
ter beschikking, is het gewest volgens do nieuwe organisatie verdeeld in negen afdoelingen onder beheer van aan
den resident ondergeschikte adsistent-rosidenten. Het regentschap Bundong bestaat nu uit de afdeelingen Bandong en
Tjitjalengka, respectivolijk met 10 en 6 districten; het
regentschap Tjiandjoer uit de afdeelingen Tjiandjoer en
Soekaboomi, de eeno met 9 on de andere inet 7 districten;
het regentschap Soemedang uit de afdeelingen Soemedang
en Tassik Malaija, de laatste met 5 en de eerste met 6
districten: het regentschap Limbangan uit do afdeeling van
dien naam, tellende 4 districten, on eindelijk het regentschap Soekapoora uit de afdeelingen Soekapoera en Soeka poera-Kollot, elk met 8 districten. Het geheel aantal districten bedraagt derhalve 6 3 , zijnde 3 minder dan vroeger, doordien de hoofdplaatsen Tjiandjoer. Bandong en
Garoet, tot dusver beheerd door zelfstandige onderdistrictshoofden (tjamats), werden ingedeeld bij en vereenigd met
de districten, waartoe zij eigenaardig behoorden.
Hetgeen ter verdere voorbereiding ea aanvankelijke
regeling in de Preanger regentschappen nog te doen was
overgebleven , werd bij het hier voren vermeld besluit van
13 April 1871 weder aan de zaakkundige leiding van den
hooger genoemden gouvernements-commissaris opgedragen,
die dezen (in December 1870 gestaakten) arbeid i n ' t laatst
van April jl. hervatte. De zending gold vooral ook het
geven ooner impulsio, die de goede werking der hervorming moest verzekeren en alle ontstemming van de verschillende klassen der inlandsche maatschappij moest voor komeo. Te dien eindo werden al dadelijk op de hoofdplaatsou der verschillende regentschappen vergaderingen
belegd met de regenten on verdere inlandsche hoofden ,
waarbij de verordeningen in hare bijzonderheden werden
besproken en uitgelegd. Het kwam er hoofdzakelijk op aan
bij hoofden en bevolking de overtuiging te vestigen, dat
de genomen maatregelen geen ander doel hadden dan om
de krachtige werking van het gezag, evenzeer als de algemeene welvaart te bevorderen.
Om dit doel ten aanzien van de mindere klassen der
bevolking te beter Ie bereiken, werd eene korte en duidelijke bekendmaking in het Soendanoesch bezorgd, waarvan aan elke kampong minstens een exemplaar werd verstrekt, terwijl bevolen werden gegeven aan de districtson onderdistrictshoofden om dit stuk op hunne rapportdagon
voor te lezen, en waar noodig verder te verduidelijken.
Te Soemedang weid eene afzonderlijke vergadering belegd met de hoofdpanghoeloes on mot de panghoeloes der
nieuwe afdeelingen. Bij die gelegenheid werd hun de reeds
in 1866 en 18^7 gegeven verzekering herhaald, dat de
Regering zich niet wenscht te mengen in de betrekkingen
der Mohamraeilaanscho geestelijkheid tot de bevolking en
dat zij alzoo, behoudons uitsluiting van hare tusschenkomst in zaken van gezag of bestuur, de opbrengsten der
geloo\ige;i kan blijven genieten binnen do grenzen door
hare godsdionstleer afgebakend. Ook van de zijde van dit
in de Preanger regentschappen vrij krachtig ontwikkeld
element w a s , naar de overtuiging van den gouvernementscommissaris , nu de priesters ontwaard hadden dat hun
geestelijk standpuut onaangeroerd bleef, eer mede- dan
tegenwerking te verwachten. Althans was op de herhaalde
vraag of de nieuwe orde van zaken tot eenig bezwaar of
verzoek om voorziening mogt leiden, steeds, even als van
de inlandsche hoofden, een ontkennend antwoord bekomen.
Volgens een rapport van den gouverneinents-commissaris van 31 Mei j l . was do voorbereiding toen zoo ver
gevorderd, dat de algemeen» invoering van den gewigtigen
maatregel op 1 Junij zonder bezwaar zou kunnou plaats
hebben. Alle Europosche en inlandsche ambtenaren waren
op de hun aangewezen oude en nieuwe standplaatsen gevestigd en van de noodigi.' voorschriften voorzien, om hunne
taak op het aangeduide tijdstip to aanvaarden. Kleine

(i) In haar geheel zijn de regelingen van 10 Septemher 1870 aan de
Staten-Generaal medegedeeld bij brief van den Ministervan Koloniën a. i.
yaa 81 December 1870 (Zitting 1870—1871 . SS).

(f) Sedert heeft, in verband met het overlijden van den regent van
Limbangan. nog eene nadere regeling plaats gehad wat betreft de door
den nieuwen titularis te genieten inkomsten (vergel. hoofdstuk Si, § 1 b).
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plaatselijkti bezwaren en misverstanden waren en werden
Bij Indisch Staatsblad 1871, u°. 3 1 , werd in do afdeeling
Sibogha der genoemde residentie eene nieuwe (vijfde) ondorgeleidelijk opgelost.
Latere berigten bevestigen, dat de hervorming door de j afdeeling gevormd van de 15atang-Taro districten , tot dusmindere hoofden on bevolking met ingenomenheid is begroet, i ver deel uitmakende van de onderaf deel ing Sibogha en
en dat van de regenten, ofschoon hun gezag en hunne ! ommelanden. Deze laatste onderafdeeling zal staan onder
regtstreoksch gezag van den resident van Tapanoli, aan
magt door de nieuwe orde van zaken beduidend werden
wien, voor zouvor do ruimte aan personeel ter Sumatr.i's
verminderd, niet alleen geen tegenwerking, doch in meerdore
Westkust het toelaat, voor de werkzaamheden in deze
of mindere mate, naar gelang van ieders eigenschappon en
onderafdeeling een dor elders bescheiden controleurs zal
bekwaamheden, in de toopassing der gegeven voorschriften
worden toegevoegd; terwijl de reeds aanwezige controleur
zelfs ijverige medewerking werd ondervonden. Hunne goode
belast werd met het bestuur over do Batang-Taro districten.
diensten zijn dan ook zoowel door de Indische Regering
als door het Opperbestuur erkend; aan één hunner, den
regent van Bandong, is zelfs de onderscheiding ten deel
Lampongsche districten. liet sedort lang hangende geschil
gevallen eener benoeming tot ridder dor orde van den
over de grensscheiding tusschen de afdeeliugeu lioomiagong
Nederlandschen Leeuw. Volgons diezelfde berigten hield
(Lampongs) ou Kommoring-Ooloe (Palembang) werd bij
zich de gouvernoments-commissaris nog onledig mot de
schriftolijko overeenkomst, goteekond door de betrokken
regeling van eenige belangrijke zaken, die met do opheffing
margahoofden , beëindigd. Daarbij werd bepaal 1, dat do
van het vroegere Preanger stelsel in verband staan of
mondingen van do riviertjes Pahaboong en Toeba de twee
daaruit moeten voortvlooijen, doch wier afdoening aan van uiterste punten zullen zijn van de regte lijn, die als gronskelijk voor meer dringenden arbeid had moeten achterstaan.
scheiding tusschen beido afdeolingen is aangenomen.
Pekalongan. Bij een besluit van 9 Junij 1871 werd het
districtsbestuur van Bandar Sidaijoe (i-egentschap Batang)
vermeerderd met een onder-districtshoofd, gevestigd te
Wonotoenggal, en tevens eene uitbreiding van politie-middelen toegestaan.
Banjoemas. Het Chineesch bestuur in dit gewest word
vermeerderd met één luitenant te Tjilatjap [Indisch Staatsblad 1870, n°. 173).
Buitenbezittingen.
Algemeen. Krachtens het bepaaldo bij Indisch Staatsblad
1861, n°. 44, geldt ook voor de gezagvoerende ambtenaren
in do buitenbezittingen — voor zoo veel zulks niet door
de met enkele vorsten of volken aangegane overeenkomsten
on de daarbij verzekerde regten wordt onmogelijk gemaakt — de instructie voor de hoofden van gewestelijk
bestuur op J a v a en Madura [Indisch Staatsblad 1859. n°. 102),
doch zulks onverminderd de voorschriften die mot het oog
op den bijzonderen toestand van eenig gewest waren noodig
geacht of nader zouden worden vastgesteld.
"Volgens do ter zake van de gewestelijke bestuurders
buiten Java en Madura ontboden berigten, werkt deze
voorwaardelijk toepasselijk-verklaring over het geheel zeer
voldoende.
Van het denkbeeld der vaststelling eener afzonderlijke
instructie voor het gewestelijk bestuur in do buitenbozittingen is uit dien hoofde in den aanvang van 1871, immers
voor alsnog, door de Indische Regering afgezien.
Eene reorganisatie van hot Europeesch personeel bij het
binnenlandsch bestuur in de buitenbezittingen, ten gevolge
waarvan de betrokken ambtenaren niet langer verstoken
zullen blijven van voorzieningen als reeds vóór geruimen
tijd genomen zijn met betrekking tot hunne ambtgenooten
op J a v a , wordt voorbereid. Ten einde de maatregel zoo
spoedig mogelijk na zijne vaststelling kunne in werking
treden, is daarop reeds gerekend bij de ontworpen begrooting voor 1872.
Sumatra's Westkust. De algemeene regeling by Indisch
Staatsblad 1863, n°. 4 5 , van do bezoldiging der inlandsche
hoofden in het gouvernement van Sumatra's Westkust,
bleek herziening te vereischen voor zoo veel de residentie
Tapanolie betrof', ten einde de hoofden aldaar, wier belangen
destijds niet naar behooren waren behartigd, niet langer
in bezoldiging te doen achterstaan bij hunne ambtgenooten
in de Padangsche Boven- en Benedenlanden. Nadat de vereischte fondsen waren toegestaan bij de begrootingswet voor
1871, is aan de bedoelde tractementsverhooging, ingaande
1°. Julij j l . , gevolg gegeven (Indisch Staatsblad l ö 7 1 , n°. 83).
De aan den maatregel verbonden meerdere uitgaaf van
f 32 904 ' s j a a r s (welke som intusschen bij hot aftreden
van sommige titularissen zal verminderen) belooft, naar de
meening der Indische autoriteiten, voor oen goed deel to
zullen worden opgewogen door den gunstigen invloed dien
eene betere bezoldiging dezer hoofden zal uitoefenen op
den gang van zaken in Tapanoli in 't algemeen en op de
koffijcultuur in 't bijzonder.

Banka. In beginsel is onlangs besloten (Indisch Staatsblad 1871, n°. 57) om het inlandsch bestuur op Banka op
eenigzins eenvoudiger voet te brengen, zoo door opheffing,
naar mate van ontslag of overlijden der titularissen, der
betrekking van kamponghoofd op plaatsen waar een batin
(onderdistrictshoofd) is gevestigd, als door geleidelijke zamenvoeging van sommige daarvoor in aanmerking komende
onderdistricten, dit laatste onder de mits dat de landsinstellingen en de wonschen der bevolking (dio op sommige
plaatsen, vooral daar Waar sedert overoude tijden batins
uit denzelfden stam elkander zijn opgevolgd, veel gehechtheid toont aan do zelfstandigheid van haar batinschap) zich
daartegen niet verzetten.
Reeds dadelijk j-s, met instemmiug der bevolking, kunnen worden overgegaan tot eene insmelting van het onderdistrict Depok (Merawang), aan welks batin kort tevoren
ontslag uit 's lands dienst was verleend en welke betrekking dien ten gevolge is komen to vervallen. Ook is opgeheven het ambt van sekahhoofd to Koerouw (Koba),
uit hoofde de sekahs (nienschen zonder vaste verblijfplaats
en meestal in praauwen wonende) te dier plaatse langzamerhand verdwenen waren of' zich met de inheemsche
bevolking vermengd hadden.
Voor de onderhoorigè Lepar-eilanden is bij Indisch bosluit van 18 Junij j l . oene nieuwe en doelmatiger inrigting
van het inlandsch bestuur vastgesteld. Onder andere is
de betrekking van hoofd dier eilanden en de verpligting
van den titularis tot het aanhouden tegen zekere tcgemoetkoming van gewapende kruispraauwen afgeschaft, en in
zijne plaats een hoofd van minderen rang onder den titel
van demang aangesteld.
Riouw. Volgens Indisch Staatsblad 1863, n". 6 0 , behoorde het Chineesch bestuur in eigenl'jk Siak te bestaan uit
een onbezoldigd kapitein. Vermits in den laatsten tijd moeijelijki.eid word ondervonden om in dio betrekking langer
kosteloos te voorzien , i.> magtiging verleend (Indisch Staatsblad 1871, n°. 94) om d a a r a a n , met ingang \an lh72 ,
eene bezoldiging te verbinden van f 100 's maands , hoedanige belooning ook genoten wordt door den kapitein der
Chinezen in de afdeeling Lingga.
Wester-afdeeling van Borneo. De Indische Regering zag
zich geroepen te beslissen in een geschil omtrent de onderlingo verhouding tusschen de kleine vorstendommen Koeboe
on Membawang. Hot betrof de v r a a g , of' laatstgemeld
landschap is eono ondorhoorigheid van Koeboe, dan wel
een op zich zelf staand rijkje. Mot handhaving eener vroeger
(in 1833) door den resident der Wester-afdeeling van Uorneo
gedane uitspraak werd verklaard , dat Membawang deel uitmaakt van Koeboe, doch tevens werd aan do afstammelingen
van den eersten »beer'' van Membawang do verzekei ing gegeven van het voortdurend genot in apanago van dat landschap, waartoe denoodigo voorziening zou worden getroffen in
hotmot'dengekozon nheer" van Kooboe te sluiten contract. (1)
(1) De noodige bepaling d a w M l is opgenomen in het s?dert g e sloten coutract (vergelijk KaJz. 11 niervoren).
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Celebes. In 1856 was beslist, dat voor alsnog geene
verandering zou worden gebragt in do tot dusver in dit
gouvernement bestaande gewoonte, dat de door de bevolking gekozene regenten door den gouvernour van het gewest
worden benoemd en ontslagen , onder nadere goedkeuring
van den Gouverneur-Generaal. De vraag of die bevoegdheid langer bestendigd behoorde te blijven, werdopgrond
der bijzondere , inmiddels niet veranderde toestanden in het
bedoelde gouvernement, by een besluit van 11 October 1870
door den Gouverneur-Generaal bevestigend beantwoord.
Timor. Bijeen besluit van 25 April 1871 (Indisch Staatsblad n°. 55) is onder andere bepaald, dat hot landschap
Endeh (eiland Flores) wordt gebragt onder de administratie van het bestuur op hot eiland Socrnba, en dat een
der uit Nederland gezonden ambtenaren voor de burgerlijko dionst in Indie , onder genot van zijn non-activiteitstracteinent, zal worden gesteld ter beschikking van den
resident van T i m o r , om te worden toegevoegd aan een
der controleurs op Soemba.
§

2. Bijzondere onderwerpen van politie.

Vuurwapenen. De belangrijke toeneming gedurende 1869
van den invoer op J a v a , met name te Samarang, van
vuurwapenen, die geacht werden grootendeels hun weg te
nomen naar de Vorstenlanden, heeft de aandacht doen
vestigen op de wenschelijkheid om de verbodsbepalingen
op het bezit van schietgewoer zonder consent van de
politie, vervat in het reglement op den invoer, den verkoop en het bezit van vuurwapenen en buskruid in Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad 1828, n 0 . 58) ook in
Soerakarta en Djokjokarta van kracht te doen worden.
Voor Djokjokarta, w a a r d e politie in handen is van het
Europeesch bestuur , achtte de Regering de invoering harerzijds van de bedoelde verbodsbepalingen niet onbestaanbaar
met het regt van zelfbestuur van den sultan. Alvorens
echter daartoe over te gaan werd het nuttig geacht den
resident omtrent de toepassing van den maatregel te hooren.
Volgens latere berigten was het bedoelden hoofdambtenaar
gelukt eene opgaaf te krijgen van de in handen der bevolking aanwezige vuurwapenen en was sedert overgegaan
om daarvan registers aan te leggen en passen uit te reiken.
In Soerakarta, waar de politie aan de vorsten is overgelaten, zijn stappen gedaan om de toepasselijk-verklaring
van het bedoelde reglement van dezen te verkrijgen. Het
gevolg dezer pogingen is hier te lande nog niet gebleken.
Intusscben zijn in October 1870 de hooiden van gewestelijk
bestuur in de gouvernements-residentien op Java en Madura
mede bij het onderwerp bepaald en zijn zij aangeschreven,
te waken on te doen waken, dat aan de aangehaalde bepalingen van Indisch Staatsblad 1828, n°. 58, voor zoover
zij niet door latere verordeningen zijn gewijzigd, met den
meesten klem de hand worde gehouden.
De omstandigheid dat de hooger bedoelde toeneming van
invoer voor een groot deel op rekening was te stellen van
eene te ruime opvatting in de beoordeeling van hetgeen
onder » wapenen van weelde" moest worden verstaan —
en alleen van deze is volgens de tariefwet de invoer toegelaten — heeft in Junij j l . geleid tot eene aanschrijving
aan den directeur van finantien om met meer ernst van
do zyde der tol- en recherche-ambtenaren te doen toezien,
dat de door do tariefwet gestelde voorwaarden tot invoer
behoorlijk worden nagekomen en alzoo geene vuurwapenen
worden toegelaten dan die, afzonderlijk geëmballeerd ingeyoerd, door hen als wapenen van weelde worden erkend.
Landverhuizers.
Veelvuldig waren de moeijelijkheden,
die het bestuur van Batavia had met eenige transporten
Chinesche arbeiders , die ten gevolge van brand of verongelukking van het schip, dat hen r.aar elders overvoerde,
ter hoofdplaats kwamen.
Voor het meerendeel echter werden deze koelies, na gedurende korteren of langeren tijd van 'slunds wege verzorgd te zijn, met hunne toestemming, naar de plaats hunner
bestemming overgebragt; terwijl de overvoerders de gemaakte kosten vergoedden. Wegens gebrek aan localiteit
als ook om de vele desertien te voorkomen, was aan bedoelde Chinezen eene verblijfplaats aangewezen geworden

op bet eiland Hoorn. Ruim 300 (omstreeks een vierde
gedeelte van het totaal der van vier ladingen aangebragten)
verbonden zich als arbeiders in Nederlandsch Indie of verkregen vergunning tot inwoning aldaar.
II.

PERSOONLIJKE

§ 1.

DIENSTEN.

Java en Madura.

Reeds in 't vorig verslag (bladz. 47) is met een enkel
woord melding gemaakt van het besluit van den Gouverneur-Generaal van 7 Junij 1870 , n p . 1 , waarbij , bij wijze
van vijfjarige herziening, regelen en wenken zijn uitgevaardigd , volgens welke zoodra mogelijk en uiterlijk vóór
ultimo December van dat j a a r , de persoonlijke diensten
waartoe de inboorlingen verpligt zijn , in elk gewest van
J a v a , met uitzondering van de Vorstenlanden, zoomede
op Madura moesten worden herzien.
De vaststelling van gewestelijke regelingen regtstreeks
door den Gouverneur-Generaal, naar het voorschrift van
art. 57 Regeringsreglement, moest ook nu nog achterwege
blijven, ditmaal in verband met de aan de Indische Regering kenbaar gemaakte voornemens nopens het vaststellen
hier te lande van definitive^grondslagen voor deheerendienstpligtigheid, waartoe te gelijkertijd bouwstoffen uit Indie
waren gevraagd , die volgens de jongste berigten aldaar in
bewerking zijn.
In overeenstemming met hun voorloopig karakter bepalen zich dan ook de voorschriften van Junij 1870 (in
hun geheel opgenomen in n°. 2332 van het Bijblad op het
Indische Staatsblad), met uitsluiting van fundamentele
wijzigingen, tot administrative verminderingen, hoofdzakelijk door betere verdeeling der diensten en ook door
afschaffing van enkele praestatien.
Het beginsel dat de heereridienstpligtigheid rust op don >
grond en niet op den persoon is bij het besluit van 7 Junij
1870, op hetwelk in zijne beteekenis van Voorloopigen
maatregel in den aanvang van 1871 de Koninklijke goedkeuring werd verkregen, minder op den voorgrond gesteld , ten einde ook te kunnen rekening houden met den
feitelijken toestand, welke met opzigt tot den grondslag
van heerendienstpligtigheid niet alleen in de verschillende
gewesten , maar dikwijls ook in de afdeelingen en verdere
onderdeden van een zelfde gewest zeer sterk uiteenloopt.
Eene niet onbelangrijke verligting is gelegen in de bepaling dat de stations der binnenlandsche of zoogenaamde
regentsposterijen , even als reeds het geval was met die
op de groote wegen , niet meer (wanneer de posterijkassen
ontoereikend waren) in heerendienst, maar in geheel vrijen
arbeid gebouwd , hersteld en onderhouden worden.
Daarentegen i s , in verband met het in 't vorig verslag
vermelde besluit van 18 November 1868, n". 2 4 , onder
de verpligte (algemeene) diensten opgenomen het bouwen ,
herstellen en onderhouden van inlandsche schoollocalen ,
waarin onderwijs van staatswege gegeven wordt. Deze
bepaling zal echter |wijziging vorderen , uit hoofde van het
sedert uitgevaardigd Koninklijk besluit van 3 .Mei 1871 .
n°. 17, betreffende de grondslagen van het gouvernementsiulandsch onderwijs, krachtens welks 6de artikel de heerendiensten der bevolking voor de oprigting enz. der
bedoelde localen slechts zy'n toegelaten , wanneer het onderwijs aldaar geheel kosteloos is.
Voor de bewaking van pasangrahans en passarloodsen
worden ingevolge het besluit van 7 Junij 1870 mede geene
heerendiensten meer gevorderd. Deze gebouwen zijn aan
de zorg van de gewone dessapolitie toevertrouwd, hetgeen
voldoende is.
De verpligting om de passars schoon te houden rust op
de dessa's waartoe zij behooren , evenwel alleen dan wanneer
daarin niet door de verkoopers zelven wordt voorzien, gelijk
reeds op vele plaatsen gebruikelijk is. Op de hoofdplaatsen
der residentien en afdeelingen, waar men vrij algemeen
groote passarloodsen aantreft, wordt het schoonhouden
daarvan zoo noodig aan politioneel veroordeelden opgedragen.
Ook de bewaking van tempels en heilige graven, voor
zoover deze niet aan speciale dessa's is opgedragen, is tot
de gemeentediensten teruggebragt.
De dienst-praestatie voor het transport van gouvernements-reizigers en goederen heeft eene aanmerkelijke ver-
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ligting ondergaan door de bepaling, dat daarvoor voortaan
van de bevolking geeno heeren- on bedienden-rijpaarden
meer mogen gevorderd worden.
Volgens de laatstelijk van de betrokken hoofden v:ui
gewestelijk bestuur ontvangen mededeelingen waren do
beerendiensten voor de bovolking in 1870, behoudens hier
en daar eene enkele uitzondering, niet bezwarend.
Een uitvoerig overzigt der in hot afgeloopen j a a r in elk
gewest verrigte heerendiensten wordt als naar gewoonte
onder de bijlagen aangetroffen (zio sub lit. K) Die aantooning, uit den aard der zaak nog ingorigt naar de regeling
van 3 September 1804 (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 1580) doet zien , dat in verhouding tot het aantal dienstpligtigen de diensten het veelvuldigst zijn geweest in de
residentien Krawang, Bantam, Pekalongan, Soerabaija,
Madioen en Kadoe. Ieder dienstpligtigo had daar (over het
geheele gewest gerekend) gemiddeld uit te komen in Krawang 1 dag van de 13, in de vier daarna genoemde gewesten 1 van de 17 en in Kadoe 1 van de 19 dagen.
In de overige residentien was deze verhouding 1 van de
20, 2 1 , 22, 24, 26, 28, 3 1 , 34 en 38 dagen, de laatste
in Probolinggo.
In het regentschap Famakassan der residentie Madura
was in vergelijking met de in 1869 gevorderde diensten,
de druk der heerendiensten aanmerkelijk verminderd. Van
de overige (onder het beheer der vorsten staande) regentschappen op Madura kon dit evenwol niet gezegd worden.
Een groot kwaad in het regentschap Sumanap was de gelegenheid tot vrijstelling, tegen betaling van eene vaste som
gelds aan de hoofden, zonder dat daarvoor vrijwilligers
worden ingehuurd, zoodat de gansche druk dor diensten
op den geringon man neerkwam. In die vrijstellingen zijn
echter enkele beperkingen gebragt. Nieuwe vrijstellingen bij
voorbeeld zullen niet meer verleend worden en alleen zij
die zich voor een zeker aantal jaren van heerendiensten
hebben vrijgekocht, worden in hunne regten gehandhaafd.
De voor de Preanger regentschappen voorgeschreven afschaffing van het stelsel van algemeene dienstbaarheid
(mongawoela) aan regenten, hoofden en gegoeden des lands
vorderde, ter voorkoming dat het verbod of geen afdoend,
of een verkeerd gevolg zou hebben, plaatselijk veelvuldige
bespreking door den gouvernements-commissaris voor de
voorbereiding en ten-uitvoer-legging der Preanger hervorming, zoowel om der bevolking de juiste bedoeling van
den maatregel duidelijk te maken, als om te zorgen dat
elke inbreuk op het regtmatig gezag van het inlandsen
bestuur werd vermeden. Zoo als hooger gezegd (verg. afdeeling I , § 1), is de reorganisatie van het bestuur in de
Preanger regentschappen, op den vroeger vermelden voet,
en dus ook de afschaffing van het meugawoela-stelsel,
met 1 Junij 1871 in werking getreden.
De toestand der bevolking in Banjoewangi met betrekking tot de heerendiensten kenmerkte zich nog door de
bezwaren in het vorig verslag vermeld. Voor zooveel do
verpligte verstrekking van postpaarden daartoe medewerkte,
waren bij den aanvang van 1871 voorstellen tot voorzie- j
ning in behandeling bij het departement van binnenlandsch
bestuur.
Een der residenten van West-Java wees op do onbillijkheid om in de uitkeering van tegemoetkoming voor voeding
(krachtens de 4de alinea van § a, art. I I , van het besluit
van 7 Junij 1870, n°. 1, door den Gouverneur-Generaal
in bijzondere, daarbij aangeduide gevallen'toe te staan)
aan de heerendienstpligtigen bij een en lictzelfdo werk ingedeeld, verschil te maken. De Regering, de juistheid dier
opmerking beamende, bepaalde dat bij uitvoering van werken
in heerendienst geen verschil in de uitkeering van te gemoetkoming zou mogen worden gemaakt, met dien verstande evenwol dat dit beginsel nimmer leide tot onthouding daar waar gronden tot toekenning bestaan.
Bij gelegenheid dat de Gouverneur-Generaal in 1868 de
residentie Pekalongan bezocht, werd door het toenmalig
hoofd van gewestelijk bestuur als een bezwaar, waarvan
de opheffing in het belang der inlandsche bevolking billijk
en mogelijk werd geacht, gewezen op het onderhoud van
don grooten postweg en der binnenwegen in de districten
Soebah, Kalisalak en Koboemen (Batang), ten gevolge
waarvan de heerendienstpligtige arbeid in die streken
boven het vastgestelde maximum zou zijn opgevoerd (verg.
het verslag van 1869, bladz. 47). De tegenwoordige resiBijblad van de Nederlandsche Staats-courant —

dent, daaromtrent gehoord, berigtte, dat de druk der
heerendiensten welke tijdens hot bestuur zijns voorgangers
inderdaad van grooten en overwpgenden invloed geweest
was op de welvaart van de bevolki?ig, sedert door verschillende omstandigheden en wel vooral ten cevolge van
de ordonnantie van 26 September 1807 [Indisch Staatsblad
n". 123) aaumerkelyk was verminderd.
Het bezwarende van hot onderhoud der wegen in Batang lag hoofdzakelijk in het groot aantal binnenwegen in
de borgstreken van dia afdeeling, welke, hoezeer onder de
landswegen opgenomen, zonder oonig speciaal nut voor
handel en nijverheid dikwerf alleen dienden tot communicatie van enkele dessa's onderling en met do naburige
districten. In aanmerking nomendo de gemakkelijkheid
waarmede de inlander zich over de voetpaden in het geborgte beweegt, riviertjes en beekjes doorwaadt, ook al
heeft hij vrij zware lasten te torschen, zoo werd hct.niot
noodig geoordeeld om op het onderhoud dezer voetpaden of
dessawogen in het algemeen bij de nieuwe regeling der
hoerendiensten te rekenen.
De bowaking van de zonthoofddepötpakhuizen in de afdeelingeji Grisseo en Sidaijoe (residentie Soerabaija), vroeger
opgedragen aan hoeren dien stpligtigen, geschiedt thans door
de oppassers toegevoegd aan de aldaar aanwezige pakhuismeesters.
Het verstrekken van heerendienstpligtigen als wakers of
kemits aan de Europesche wijkmeesters ter hoofdplaats
Soerabaija heeft, als in strijd met de regeling van 7 Junij
1870, n°. 1, mede geheel opgehouden.
Remplacering of afkoop van heerendiensten tegen eene
belooning in geld of in voedsel en huisvesting vond vrij
algemeen over geheel J a v a en Madura plaats. Zooveel
mogelijk waakte overal het bestuur er voor, dat deze
remplacering niet plaats vond door tusschenkomst van de
hoofden, ten einde vrijstelling van diensten tegen betaling
te voorkomen.
Met opzigt tot de werking van het Indisch besluit van
18 Junij 1865, n°. 5 (Indisch Staatsblad n°. 59), houdende
algeheel verbod van verpligte diensten bij 's lands algemeene
pakhuizen kan, ten vervolge op vroegere mededeelingen
(zie het vorig verslag bladz. 4'.t), worden vermeld, dat
bedoelde werkzaamheden in 1870 allerwege, even als in
1869, op Java in vrijen arbeid zijn verrigt, meerendeels
op taak en voor het overige op daggeld, verschillende van
20 tot 50 cent. Zonder bezwaar konden overal in genoegzamen getale vrijwillige koelies worden verkregen.
Het groot verschil in betaling voor soortgelijke diensten
in verschillende gewesten leidde in September 1870 tot
eene aanschrijving aan den directeur van binnenlandsch
bestuur om te onderzoeken, of de koelieloonen aan de verschillende pakhuizen niet hooger worden betaald of in
rekening gebragt dan inderdaad noodig is.
Slechts in vier residentien, reeds in 't vorig verslag
genoemd, werden de benoodigde koelies dooreen aannemer
verstrekt. In Pasoeroean deed zich bij de gehouden uitbesteding mede een aannemer voor, doch de toewijzing zou
niet in 's lands belang zijn geweest, weshalve besloten
werd ook nog gedurende 1871 het benoodigde werkvolk
te vinden door regtstreeksche inhuur.
Ofschoon volgens onderscheidene residenten de uitbesteding der hierbedoelde diensten ter wille van plaatselijke
omstandigheden of van de geringheid der werkzaamheden,
niet met kans op gewenscht gevolg kon worden beproefd,
deed do Regering toch van haar verlangen blijken om
zooveel mogelijk te trachten het werk op de hierbedoelde
wijze te doen verrigten. Te Batavia intusschen bleek de
thans gevolgdo wijze van voorziening (buiten tusschenkomst
van een aannemer), immers voor alsnog, uit een geldelijk
oogpunt de voorkeur te verdienen. Echter is gelast op de
geldelijke gevolgen jaarlijks het oog te houden.
§ 2.

Buitenbezitlingen.

Voor het gouvernement van Sumatra's Westkust kwam
nog geene regeling tot stand, volgens welke van de bevolking aldaar heerendiensten kunnen gevorderd worden.
Dio diensten, welke voor 's hands nog steeds overeenkomstig de plaatselijke verordeningen worden gepraesteerd ,
bestaan in het onderhoud der wegen en bruggen , het bewaken van gouvernement3-gebouwen en etablissementen ,

1871—1872.

306
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
het doen van wachten en rondos in liet belang dor openbare veiligheid, het vorrigten van koeliediensten tegen
betaling en het vervoeren der goederen van reizende landsdienaron.
Ton behoeve van hare hoofden verrigt do bevolking alleen
diensten bij den bcuw hunner woningen en voor de bewerking van hunne sa wahs, zoomede kemit-of' wachUlietiston.
Kemplacering had dikwijls plaats , steeds echter buiten
do bemoeijenis van hot bestuur.
Ue aard der heorendiensten in de adsistent-residentie Bonkoelen , volgens de met 1 Januarij 1870 in werking getreden nieuwe regeling (Indisch Staatsblad 1869 , n". 79), is
reeds in 't vorig verslag omschreven.
Sedert is daarin nog beperking gekomen doordien het
vervoer van goederen voor den lande thans bij aanneming
geschiedt.
Over h-t algemeen waren de heerendiensten in 1870 zeer
woinig drukkend. Hierop maakte oene uitzondering do afdeeling Ommelanden van Bonkoelen, alwaar het onderhoud
van den commnnicatieweg van Bonkoelen naar Tuba P e nandjong door het laag moerassjg terroin bij voortduring
zeer veel arbeid vordert, terwijl daarenboven in de maand
Januarij 1870 door de Indische Rogering magtiging werd
verleend tot de verlegging in heerendienst, met eene tegemoetkoming van 15 cent per man daags, van het gedeelte
bergweg tusschen Taba Ponandjong en Kepahiang <PalembaDg). Hierdoor zou volgens opgave van den betrokken
controleur van eiken dienstpligtige p. in. 58 dagen arbeid in
hot j a a r gevorderd zijn, of'gemiddeld één dag van de zes.
Voor zooveel is kunnen worden nagegaan , waren in de
overige af'deelingen do heerendienstpligtigen eens in de 12
dagen uitgekomen , in enkele zelfs eens in de 20 dagen.
Omtrent de heereudiensten in de Lampongsche districten
valt alleen te vermelden, dat die, zoo als zij thans geregeld zijn , niet drukkend voor de bevolking zijn. De tot
dusver gepraesteerde diensten voor het overbrengen van
postpakketten, het bewaken van gevangenissen enz. werden ,
als in stiijd met de regeling opgenomen in Indisch Staatsblad 1866, n°. 137, in het begin van 1870 afgeschaft.
Bij eeno door de controleurs in persoon bewerkstelligde
naauwkeurige volkstelling werden alleen in de af'deelingen
Telok-Betong en Semangka 300n heerendienstpligtigen meer
gevonden dan vroeger waren opgegeven.
De in 1870 in de residentie Palembang gepraesteerde
diensten waren volgens den resident, voor de bevolking
vrij drukkend. Zij bestonden hoofdzakelijk in het bewaken
van de gevangenissen, het doen van gemeente-wachten en
van koeliediensten ten behoeve der margahoofden , het overbrengen van brieven , het leveren van houtwerken aan het
Gouvernement tegen eene onbeduidende betaling (l) ; het
onderhoud der wegen , bruggen en vaarwaters ; en eindelijk
de anteran- of geleidodiensten , grootendeels ten behoeve
van hot militair departement.
Eene nieuwe regeling is in bowerking.
De aanslag ten behoeve van het stedelijk fonds ter hoofdplaats Palembang wegens afkoopsom voor het verpligt
onderhoud van bruggen , beschoeijingen en wegen (zie het
verslag van 1869, bladz. 106), boliep gedurende de jaren
1868, 1869en 1870 achtereenvolgens voor inlanders f 189.}9,
f 18 903 en f 19 467 en voor vreemde Oosterlingen f :Ï073 ,
f 1902 en f 2040. (2)
Omtrent de in 1870 door de bevolking van de residenlion Banka (Indisch Staatsblad 1868, n°. 78), Riouw
(Indisch Staatsblad 1867, ii°. 1). Wester-i.fdeeling van
Borneo (Indisch Staatsblad 1870 , n°. 25), Amboina (Indisch
Staatsblad 1869, n° 91 en 1866, n°. 42), Timor (Indisch
Staatsblad 18CG n°. 68) en het gouvernement van Celebos
en onderhoorigheden (Indisch Staatsblad 1868 n'J. 19)
verrigte persoonlijke diensten valt niets bijzonders te
melden.
Voor de adsistent-residentie Billiton bestaat nog geene
door de Regering vastgestelde regeling van het onderwerp.
De door de bevolking tot dusver gepraesteerde heerendiensten bepaalden zich uitsluitend tot het onderhoud der
groote en binnenwegen , het daarstellen, herstellen en on(11 Omtrent deze afwijking van het verbod van v e n t t e levering
wojdt inlichting van den Gouverneur-Genenial gevraagd.
(8) Over bedeelingen uit dit fonds zie men hoofdstuk K. afd. IV.

I derhouden van kleine bruggen on duikers van inlandsch
!
maaksel en het ovorbrengen van dienstbrieven.
Ook voor do residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo ontbreekt nog eeno algomeeno verordening bouj domdfl regeling der persoonlijke diensten. Volgens medei deeling van den resident bedroeg, met uitzondering van de
; afdeelingon Kootei en Sampit, waarvan zulks niet met
juistheid was op te geven, het aantal werkbare mannen
in dit gewest 101 994. De bevolking praesteerdo dagelijks
gemiddeld 4291 dagdiensten, waarvan 105 betaalde en
4186 onbetaaldo, of in het geheele j a a r 1566 215 <!agdiensten; zoodat ieder dienstpligtige dooreengenomen slechts
eens om de 24 dagen had behoeven uit te komen.
De betaalde diensten bepaalden zich uitsluitend tot het
transportereu van gou\ernementsreizigers en goederen en
het doen van koeliediensten bij de geniewerken.
De oubetaalde bestonden hoofdzakelijk in het houden van
wacht in de kampongs, hot doen van diensten bij de inlandsche hoofden en de zorg voor het onderhoud dor bruggen en wegen.
In het vorig verslag werd vermeld, welke persoonlijke
diensten de bevolking in Menado zoowel voor het Gouvernement als voor hare eigene hoofden jaarlyks te verrigten heeft (Indisch Staatsblad 1870, n". 85). In don loop
van 1870 werden van bestuurswegc maatregelen getroffen
tot verligting van den druk der laatstgemelde diensten
in de nldeeling Gorontalo Tegen misbruiken vnn de zijde
der hoofden bij het vorderen vun heerendiensten werd
zooveel mogelijk gewaakt.
Even als in de residontien Riouw, Westerafdeeling van
Borneo en Timor, mogen ook in de residentie Ternate
van de inboorlingen onder 's Gouvernements regtstreeksch
gezag geene persoonlijke diensten , beloond of onbeloond,
worden gevorderd dan in het geval zulks tot wering van
rampen van hooger hand, dan wel tot afwending van
algemeen gevaar tijdelijk mogt noodig zijn (Indisch Staatsblad 1866 , n c . 41). De omstandigheid dat de overige inboorlingen der laatstgenoemde residentie, krachtens de in der tijd
door de Regering met de sultans van Ternate , Tidore en
Batjan gesloten contracten, nog tot leveringen en diensten
ten behoeve van het Gouvernoment gehouden waren, bij
voorbeeld voor burgerlijke on militaire bouwwerken , voor
het laden en lo-sen van gouvernementsgoederen, voor bemanning van vaartuigen enz., gaf der Regering, bij de
uitvaardiging van genoemd Staatsblad, aanleidittg om
nopens de afschaffing dier contractueel bedongen diensten en leveringen met bedoelde vorsten in overleg te doen
treden. Het denkbeeld dor afschaffing heeft echter, zoo
als gebleken is, bij de sultans geen steun gevonden. Hoe
gaarne zich overigens aan het verlangen der Regering
onderwerpende, verzochten zij om. in den bestaanden toestand geene verandering te brengen.
Ten einde de goede gezindheid der regerende sultans
niet in de waagschaal te stellen heeft de Indische Regering van eene verwezenlijking van het geopperde denkbeeld
voor 's hands afgezien , echter met opdragt aan den resident
om niet dan in den hoogsten nood de tusschenkomst der
vorsten in te roepen ter verkrijging van werkvolk en van
materialen, maar om in die behoeften zooveel mogelijk op
andere wijzo te doen voorzien.
Do diensten by 's lands algemeene producten- en andere
pakhuizen in de verschillende buitenbezittiugen worden,
in overeenstemming met Indisch Staatsblad 1867 n". 105 a
weder gedeeltelijk door dwangarbeiders en gedeeltelijk door
vrijwillige koelies verrigt, welke laatsten over het algemeen
zonder tusschenkomst van het Europeesch of' inlandsch
bestuur werden verkregen. Alleen bij de binnenlandscbe
pakhuizen in de residt-ntie Menado werden, krachtens
speciale magtiging der Regering, nog heerendienstpligtigen
gebezigd.
De loonen, voor zoover deswege uit sommige gewesten
opgaaf is gedaan, hebben per koelie bedragen : te Menado
4 0 , te P a d a n g , Macassar en op Billiton 5 0 , en Ui Palembang fiO a 70 cent daags.
Alleen te Macassar en op Binia (Celebes) is, doch met
ongunstig gevolg, eene uitbesteding der voorziening in de
pakhuisdiensten beproefd. Elders heeft men zich wegens
de verwachte ongunstige resultaten, van zoodanige poging
onthouden.
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Banjoewangi, beoogt voornamelijk het aanneraon van oou
vasten maatstaf voor den tot, dusver willekeurigen a'inslag
en het verschaffen van waarborgen tegen onregelmatigheden
§ 1. Landelijke inkomsten.
in de heffing en verantwoording: een en ander zonder
inbreuk te maken op de later aan te nemen definitive
J u v a en M a d u r a .
grondslagen voor den aanslag, bedoeld bij art. 5 9 , 2de lid ,
Regeringsregloment, waarvoor nog geene toereikende geLandrente, enz. Met de algemeono strekking der I n - I gevens aan wezig zijn, dewijl do statistische opneming op J a v a
dische voorstellen tot (voorloopige) verbetering van den
nog niet genoeg gevorderd is, en men ten aanzien van
aanslag en de invordering der laudronte (zie het vorig
verschillende aangelegenheden, die op de vaststelling dier
verslag bladz. 52) heeft het Opperbe3tuur, den Raad van
grondslagen invloed moeten hebben, in een tijdperk van
State gehoord, zich in den aanvang van 1871 vereenigd,
overgang verkeert.
behoudens enkele wijzigingen of aanvullingen, waarop bij
Een goed deel der verwachte meerdere opbrengst voor
de vaststelling der betrekkelijke ordonnantie door den
den lande zal te danken zijn aan de betere waarborgen
Gouverneur-Generaal zal moeten worden uchtgoslngen.
voor de behoorlijke verantwoording der door de hoofden
Ten einde de verbetering spoedig en zoo mogelijk reeds
geïnde belasting.
met 1 Januarij 1872 kunne in werking treden, is de GouDe reeds in de laatste jaren stijgende opbrengst van
verneur-Generaul, dadelijk na 's Konings beslissing, in
het middel kan blijken uit onderstaand vijfjarig ovtrzigt
staat gesteld om de voorbereidende werkzaamheden een
van den aanslag der zoogenaamde landelijke inkomsten op
aanvang te doen nemen.
Java en in de afdeeling JPamakassan (Madura) in het
De ontworpen verbetering, waarmede gelijktijdig zal gealgemeen.
paard gaan de invoering van het landrente-st<-lsel in
lil.

LANDELIJKE INKOMSTEN, BEDRIJFSHELASTING.

Landrente.
Tuinen en
Jaren.

Aanslag.

1

(•)

Vischvijvers.
AANMERKINGEN.

Onder ultimo
nipabosschen.
December
achterstallig.

f

91600

f

28 300

w

1866

.

.

.

f 11062 700

1867

.

.

.

11 301 600

81 100

26 700

230 500

1868

.

.

.

12 078 500

119 800

25 600

244 800

1869

.

.

.

12 648 900

282 900

24 800

249 700

1870

.

.

.

13 188 900

304 100

25 300

253 400

•
Blijkens het vorenstaand overzigt was de achterstand
der landrente in 1870 weder hooger dan in de voorafgaande
jaren. De redenen daarvoor zijn dezelfde als die welke
reeds in het vorig verslag zijn medegedeeld. Het grootste
aandeel in dien achterstand had Bezoeki, hetgeen daaraan
moet worden toegeschreven, dat onder ultimo 1870 aan
de suikerrietplantende bevolking het surplus plantloon nog
niet was uitbetaald.
Gewestelijke opgaven nopens den aanslag der landrente
worden aangetroffen in de jaarlijksche algemeene statistiek
van den eigen landbouw der bevolking van Java en Madura,
over 1870 hierachter te vinden in bijlage B B.
Eene bouwsgewijze berekening van dien aanslag, tevens
aantoonende de verhouding van dit bedrag tot de vermoedelijke waarde van een bouw padi in elk gewest,
wordt ten vervolge op vroegere overzigten van dien aard
aangetroffen in bijlage L. Deze berekening doet zien dat
in 1870 do betaling por bouw het hoogste was in Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki, waar respectivelijk f 10,495 ,
f 9,24* en f 9,01 per bouw werd opgebragt, terwijl zij het
laagste was in Madura, Rembang en Krawang, waar respectivelijk slechts f 2,65 f 3,71 en 1 3,78 per bouw betaald
werd.
In verhouding tot de (veronderstelde) waarde der geoogste
padi was de aanslag het hoogst in Bantam, Japara en
Krawang, namelijk 17.84, 17.43 en 14.33 pet. Daarentegen
was do verhouding het laagst in Madioen, Pasoeroean en
Kadoe, waar de aanslag 4 3 5 , 5.14 en 5.75 pet. beliep
van de geschatte geldswaarde van e'én bouw padi.

f

245 600

(«) Ten aanzien van de cijfers der vier laatste
jaren valt eenig verschil op te merken met
de betrekkelijke opgaven in de aantooningen
van de uitkomsten der rijstcultuur. Te dezer
plaatse is namelijk mede opgenomen de
landrente van het huurland Simbaug
(geregeld ' s j a a r s f 3083,34), zoomede de
belasting op de zoutwellen in Samarang, in
1867 f 5198, 1868 f 5353, 1869 f 5339 en
1870 f 5378.
(4) Zie voor eene gewestelijke splitsing der belasting op vischvijvers hoofdstuk O , afdeeling V hierachter.

Omtrent het sedert 1867 op het domein Bloeboer (Batavia) werkende stelsel van landrente met individuelen
aanslag, welke aanslag, zoo als reeds in 't vorig verslag
werd aangeteekend, voor 1870 op omstreeks f 16 000 werd
vastgesteld, zijn geene bijzonderheden gemeld. Intusschen
is in Mei jl. omtrent de werking der proef met deze
nieuwe wijze van aanslag, een omstandig berigt van de
Indische Regering ontboden, en tevens aangedrongen op
het tot stand komen eener verordening tot (wettelijke) invoering dezer belasting. Sedert is gebleken dat door den
directeur van binnenlandsch bestuur ter zake voorstellen
zijn gedaan, » de strekking hebbende om het land Bloeboer
op te lossen en inmiddels hot niot te beschouwen als een
particulier land in den zin van het reglement op de particuliere landerijen bewesten de Tjimanok".
Een der hoofdgrondslagen van de wijziging van het zoogenaamd Preanger stelsel, waarover in afd. I van dit
hoofdstuk, was de afschaffing van het aan de regenten
tot dusver gelaten regt van belastingheffing in geld, in
producten en in arbeid, tegen toekenning aan hen en aan
de (in dienst blijvende) mindere hoofden en beambten, van
inkomsten en voor zooveel noodig schadeloosstelling uit
'slands kas, dit laatste ook ten einde de regenten in staat
te stellen in het onderhoud van het uitvallend personeel
te blijven voorzien. Ook aan de oneigonaardige stelling
der geestelijkheid in de Preanger regentschappen , in zoover
zij belast was met het toezigt op de rijstcultuur en alles
wat daarmede in verband staat, en van dit wereldlijk
gezag gebruik maakte om de opbrengsten bekend onder
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den naam van n d z a k a t " en n p i t r a h " in strijd met den
Koran als regelmatige belastingen aan te slaan en in te
voidoren (1), kwam door de Preanger hervorming een
einde. Terwijl deze den priesters de uitoefening van wereldlyke magt ontzegde, werd gelyktydig den regenten opgedragen te zorgen, dat de opbrengsten aan de geestolykheid
blijven binnen de grenzen door hunne godsdienstleer voorgeschreven , en dat do inning daarvan geschiede buiten
eenige tusschenkomst ot'inmenging van het inlandsch bestuur.
De voornaamste door de regenten geheven belasting was
die op het rystgewas ten bedrage van l / l 0 van den oogst,
tot welk bedrag ook de dzakatheffing door of van wege
de priesters werd ingevorderd.
Rij do beslissing omtrent de vraag welke belasting, na
de afschaffing der tienden aan de regenten, daarvoor van
Staatswege zou behooren te worden in de plaats gesteld,
werd de voorkeur gegeven — immers zoolang omtrent de
elders werkende landrente nog geen verbeterde defini*
tive grondslagen waren aan te nemen — aan het behoud
der belasting op het product, welke de Preanger bevolking
gewoon was op te brengen, met dit onderscheid evenwel
dat zij niet in natura maar in geld zou behooren te worden
Toldaao.
Omtrent het bedrag dor heffing dat de Indische Regering
voorstelde op Vs te bepalen, werd door het Opperbestuur
geen vast cijfer aangegeven , maar aan den GouverneurGeneraal overgelaten te beslisson , in hoever het in het belang der geestelijkheid noodig zou zijn voor 's hands de
heffing ten behoeve van den Staat beneden het voorgeitelde bedrag to beperken.
De opbrengst der belasting naar den grondslag eener gemiddelde jaarlijksche padi-productie van 4 000 000 pikols,
ter waarde van 1 2 per pikol, werd in het Indisch voorstel berekend op f 1 600 000 's j a a r s .
Aan den wensch van het Opperbestuur nopens beperking
van het quantum dor heffing , ten einde aan de bevolking
gelegenheid te laten tot betaling aan de priesters wat zij
gewoon was — hetgeen naar de eigen opgaaf dezer laatsten
aan dzakat en pitrah jaarlijks bedroeg f366 300, — achtte
de Indische Regering met het oog op de opgegeven cijfers
genoegzaam voldaan, wanneer de voorgenomen heffing
van V5 wierd teruggobragt op 3/20> waardoor de geraamde
aanslag met f 4 0 0 000 zou verminderen.
In den hiervoren jzeschetston zin is de zaak geregeld bij
de ordonnantien van 10 September 1870 (Indisch Staatsblad
n°. 122) en 13 April IbTt (Indisch Staatsblad n». 46), de
eerste houdende bepaling, dat in de residentie Preanger
regentschappen , » behalve de thans voor rekening van den
Staat werkende belastingen" onder andere wordt geheven
eene belasting » op de rijstcultuur" , waarvan het bedrag
en de wijze van aanslag en invordering afzonderlijk to regelen; de laatste houdende vaststelling van evenbedoelde
regeling.
Bij de behandeling dezer laatste verordening werd gestuit
op eene leemte in de vroegere voorstellen, hierin bestaande,
dat bij de heffing eener belasting enkel van het rijstgewas,
het product van gronden , met andere voortbrengselen als
eerste gewas beplant, onbelast zou blijven. Om in deze
leemte, waardoor zonder eenige billijke reden, eene premie
ten nadecle der rijstcultuur zou gesteld worden , te voorzien , werd bij de ordonnantie van gelijke dagteekening
(Indisch Staatsblad 1871 , n°. 47), onder nadere goedkeuring
des Konings (2), aan de belasting op de rijstcultuur mede
onderworpen het product van gronden in de Preanger regentschappen met andere gewassen dan padi, als eerste
g e w a s , beplant.
Ofschoon vroeger van alle eerste gewassen zonder onderscheid door de regenten tjoeké werd geheven, waren de
regenten in latere jaren er op gewezen, dat zij volgens de
bepalingen van 1809 van geen ander product tjoeké mogten
heffen dan van de padi. Zonder stil te staan bij de vraag
of die vingerwijzing door de regenten wel steeds was opgevolgd , of dat zij zich schadeloos gesteld hadden door de
bevolking zooveel mogelijk te nopen als eerste gewas niet
(1) Zie over het vrijwillig karakter dat aan de dzakatheffing behoort
te worden toegekend, de aanschrijving opgenomen in het BijMadophet
Indisch Staatsblad n". 1892. waarop ook gedoeld werd in het verslag van
1808, bladz. 137.
(ï) In Augustus jl. is die goedkeuring verleend.

dan padi te planton , oordeelde de Indische Regering dat
geeno termen bestonden om andere producten dan padi als
eerste gewas verbouwd van belasting vrjj te stollen , zoowol met het oog op de later in to voeren landrente, waaraan bedoelde gronden toch zouden onderworpen worden,
als ook uit aanmerking dat do opbrengst van den aanplant
van vele dier voortbrengselen eene veel grootere waarde
vertegenwoordigt dan de teelt van padi.
Vermits de belasting op » do rijstcultuur" en de evenbedoelde uitbreiding daaraan gegeven , slechts een karakter
van overgang bezit, sluiten de voorschriften der ordonnantien van 13 April 1871 (Indisch Staatsblad n°. 46 en 47)
zich zooveel mogelijk aan èn aan de tot dusver bestaande
gebruiken bij do heffing van tjoeké door de Preanjier r e genten, èn aan de ontworpen verbeterde grondslagen voor
den aanslag en de inning dor elders op J a v a werkende
landrente.
» De belasting", zoo werd bepaald ,» bedraagt vooreerst
3
,20i om later goleidolijk te worden opgevoerd tot V5 van
de geschatte waarde der opbrengt van de met padi (of
met andere producten als eerste gewas) "beplante gronden.
Vrijgesteld is alleen het product: a. van nieuw ontgonnen
natte rijstvelden (sawahs) die nog geen drie jaren in gebruik zijn geweest; b. van gronden die minder opbrengen
dan 5 pikols padi per bouw, of (bij andere gewassen) wier
opbrengst geen hooger waarde heeft dan f' 10 per bouw,
en c. van gronden in gebruik bij do bevolking en hoofden
der zoogenaamde perdikan-dessa's, alsmede van die dessa's,
uitsluitend bestemd tot bewaking van de graven van
voorouders van vorsten, regenten en andere inlandsche
grooten of van tempels en andere in de oogen der bevolking heilige plaatsen. De opbrengst wordt geschat naar
de vooruitzigten van het te veld staande gewas, wat padi
betreft in verband niet den gemiddelden oogst van de drie
laatste j a r e n , wat andere gewassen betreft, in verhouding
tot vroeger verkregen uitkomsten waar die bekend zijn.
Indien de belastingschuldige met do schatting geen genoegen
neemt, wordt de werkelijke opbrengst geconstateerd en
tot grondslag genomen. Van de alzoo bepaalde gemiddeld
of werkelijk verkregen hoeveelheid natte padi wordt 20
ten honderd voor indroojiing afgetrokken en de belasting
berekend over de overblijvende 80 ten honderd. Voorts
wordt, waar het padi-aanplant geldt, ook deze uitzondering gemaakt, dat het constateren en tot gronslag nemen
van de werkelijke opbrengst steeds plaats vindt wanneer
de vooruitzigten van het gewas een meerderen of minderen
oogst beloven van meer dan 20 ten honderd boven of beneden den gemiddelden oogst der drie laatste jaren.
De belasting wordt opgebragt in geld en tot dat einde
de waarde van het product berekend naar den gemiddelden
marktprijs, voor elke dessa of voor elk onderdistrict of
district, wanneer de daarin liggende dessa's in nagenoeg
gelijke omstandigheden verkeeren, door den resident j a a r lijks aan te wijzen. Even als tot dusver de tjoeké individueel werd aangeslagen, is die wijze van aanslag voor
de heffing van Staatswege gehandhaafd.
De voorloopige aanslag die door commissien van
ambtenaren en hoofden geschiedt, wordt zonder verwijl
ter kennis van de belastingschuldigen gebragt en nadat
dezen gedurende eene maand in de gelegenheid zijn gesteld
om hunne bezwaren in te, brengen, stelt de rosident (die
over onopgeloste bezwaren in hoogste ressort beslist) den
legger van don aanslag districts- of onderdistrictsgewijze
vast, voor het gansche gewest, en wordt uiterlijk binnen
ééne maand na die vaststelling, aan eiken belastingschuldige
een aanslagbiljet uitgereikt. Vóór den 20sten December
moet de belasting voldaan zijn. De inning geschiedt door
het dessahoofd, tegen eene belooning van 8 ten honderd
van de geïnde sommen, gelijk elders voor de landrente
wordt te goed gedaan.
Eindelijk is aan den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid voorbehouden om in buitengewone gevallen van groot
misgewas of bij het bestaan van andore buitengewone en
gewigtige redenen geheele of gedeeltelijke vrijstelling van
belasting te verleenen.
Daar de nieuwe belasting ook bestemd is om te werken
op de voormalig particuliere (door het Gouvernement teruggekochte) landen Soekaboemi en Tjipoetri, verviel uit
den aard der zaak de aldaar bestaande padi-levering aan
het Gouvernement. Eene uitdrukkelijke afschaffing der be-
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trokkolijke regeling van 1845 vond plaats bij boven aangehaald Iivluch Staatsblad 1871, n°. 46. In 1870 werd van
bedoelde landen zuiver aan tjoeké ontvangen eene hoeveolheid van 37 010 pikols padi, die voor f 6 5 381 verkocht
worden en dus gemiddeld f 1,77 don pikol opbragton.
Omtrent de welligt noodig gebleken bijzondere schikkingen, in vorband mot de invoering dor belasting te midden
van liet j a a r , waren op 1 Augustus jl. hier te lande nog
geene bijzonderheden bekend, evenmin als nopens de vermoedolijke resultaten dor heffing over 1871 (1).
Vojeluestgrotten. De exploitatie van dit gedeelte van
'slands domein is slechts in drie residontien van eenigo
betoekenis, namelijk in Bagelen , waar do grotton of klippon
van gouvornomentswega geëxploitoerd worden, on in Rerabang en Soerabaija, waar zij aan pachters ter exploitatie
worden afgestaan. Da pachtschat voor 1870 beliep in laatstgemeld gewest f 55 603 en in Rembang f 15 120 (voor 1871
respectivelijk f 5 2 836 en f 12 120). Voor de vijf andere
gewesten (Bantam, Probolinggo, Bezoeki, Banjoewangi en
Madura), w a a r d e grotten op gelijken voet verpacht worden, bragten deze in 1870 gozamenlijk slechts f 3036 aan
pachtschat op, terwijl zij voor 1871 togen f 3510 zijn afgestaan. (Verg. bijl. Z.)
Omtrent de uitkomsten dor gouverneraents-exploitatie in
Bazelen, die blijkens hot vorig verslag bladz. 49 thans
in geheel vrijen arbeid moet plaats vinden, zijn geen bij—
zonderheden gemeld. Alleen blijkt, dat het in 1870 (te
Samarang) verkochte product, ten bedrage van 3322 kilogram, f 55 889 opbragt, of dooreengenomen f 16,82 per
kilogram.
Naar gelang van 1ste, 2de en 3de soort was die prijs
f 32,46, f 22,87 en f 10,91. In 1869 golden 2585 kilogram
in het geheel f 47 708 en gemiddeld per kilogram f 18,45.
Overigens ontving het Gouvernement nog f 2750 als r e tributio wegens vogelnestgrotten in do Preanger regontschappen aan de zich opgevolgd hebbende regenten van
Bandong ter bewerking afgestaan, en f 205 wegens verhuur aan de bevolking van diergelijko grotten in Samarang
en Japara.
(1) In latere berigten nopens de Preanger hervorming wordt gezegd,
dat de opbrengst der belasting, zelfs bij matigen aanslag, zeer zal
» medevallen."

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

De voorgenomen uitbesteding der vogelnestklippon in
Bagelen, althans van dio in het district Karang Bollong,
is tegen 1 Augustus jl. aangekondigd. De exploitatie zal
gognnd worden aan hem die zich verbindt jaarlijks den
hoogston pachtschat te betalen. De duur dor te sluiten
overeenkomst zal zijn 25 jaren. Bij hot eind van 187''
hadden zich roods onderhands vijf gegadigden, waaronder
twee Chinezen, aangemeld, wier aanbierlingon over tijdvakken van 5, 10 k 20 j a r e n , uiteenliopon van f 12 000
tot f 26 000 'sjaars.
Van eene dergelijke aankondiging betreffende de klippen
in do Preanger rogentschappen , waar do nieuwe bestuursregeling zich tegen verdors exploitatie van wegode regenten
verzot, is hier te lando nog niet gebleken. Intusschen zijn
de voorwaarden van uitbesteding, bij oen besluit van Mei j l . ,
reeds goregeld op gelijken voet als voor Karang Bollong.
In September 1870 was van een Europeesch ingezeteno van
Bandong eene aanvrage ingekomen om onderhandschen afstand » van hot regt tot ontginning en productief maken
der vogelnestklippen in de afdeeling Bandong", tegen betaling eoner jaarlijksche som van f 1000. Echter is een
der daar gelegen klippen — trouwens de oenige die werkelijk productief mag genoemd worden, — d e Tjihoa, reeds
sedert lang tegen f 2750 'sjaars aan den regent van Bandong afgestaan. Uit eene opgaaf van don resident blijkt,
dat de vijf voornaamste kiippen in de afdeelingon Bandong,
ïjiandjoer en Soekapoora gedurende de jaren 1867, 1868
en 1869 gemiddeld hebbon opgebragt 253 katties, ter
waarde (naar een middenprijs van f20 de kattie) van f 5 0 6 0 .
Vijf andere minder productive klippen onder Bandong on
Sookapoera leverden in genoemde jaren te zamen niet moer
dan gemiddeld IS katties ' s j a a r s .
B u i t en b e z i t t i n g e n .
Omtrent de vertiening en de verdere landelijke inkomsten in het gouvernement van Celebes on ondorhoorighcden (waaronder ook de zoogenaamde koffijbolasting in
sommige gedeelten der afdeelingen Noorder- en Oosterdistricten), waren in de laatste jaren de opgaven minder
volledig. Een nader, voor zooveel noodig verbeterd, overzigt van den onzuiveren en zuiveren aanslag over de j a r e n
1866-1870 volgt hierachter.
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( OosterdistricKoffij belasting 1
in de berg/
regentschappen b. j

. . . . .
Noorderdis

.

tricten. . . .

Totaal . . . . f 174 450,76 f 164 007,565 f 219 550,76 f 206 386,91^ f 185 279,86 f 173 060,795 f 188 103,13 f 177,173,565 f 213 267,28 f 201 577,565
•

a. De cijfers omtrent deze heffing vermeld, betreffen vermoedelijk de opbrengst der geleverde padi by publieken verkoop.
b. Zie omtrent deze belasting het verslag over 1862, bladz. 135, en dat over 1863, bladz. 134.
c. Geene opgaaf ontvangen.
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Volgens modedeeling van don gouverneur had de aanzuivering der opgenoemde belastingen in 1870 geregeld plaats,
en was alléén in de Oosterdistricten op ultimo van dut
j a a r nog een kleine achterstand.
De zuivere opbrengst der in natura geheven wordende
padi-vertiening in de residentie Zuider- tn Oosterafdeeling
van Borneo, bekend onder den naam van dzaknt'belasting,
bedroeg in 1870 1' 96 192 tegen f 90 217 in 1869. terwijl
nog eenige onder andere benamingen bekende kleine
heffingen van soortgelijken aard in 1870 f 124 rendecnlen tegen f 427 in 1869.
In Maart 1871 werd te Batavia eene hoeveelheid van
3600 pikols door de xorsten van Bima, Soembawa en
Dompo geleverd sapanhout verkocht, waarvan het rendement zuiver f 10 735 bedroeg.
§ 2.

Bedrij fsbelasting.

Voorstellen tot verbetering dezer belasting zijn in Indie
in behandeling. Intusschen is zij, op de bestaande grondslagen (Indisch Staatsblad 1».)7, n \ 9 9 , 1863, n°. 100 en
1864, n°. 119), se'lert 1 Junij j l . ook tot de Preanger
regentschappen uitgestrekt, in verband met de hervorming
van het daar werkende stelsel van bestuur. Slechts is voor
genoemde residentie deze uitzondering gemaakt, dat ook
de houders van vischvijvers en tuinen, voor zoo ver zij
daarvan hun gewoon bedrijf maken, aan de bedrijfsbelasting zijn onderworpen, als niet vallende in de belasting
«op de rijstcultuur", die in de Preanger regentschappen,
immers voor alsnog, de elders werkende landrente vervangt (Indisch Staatsblad 1871 , n°. 48).
Eene beslissing van Junij 1870 betrof het regt verstand

Aanslag
der
visschers.

Aanslag
behalve die der
visschers.

Jaren.

f

652 200

Achterstallig op ultimo December
TOTAAL

van
den aanslag.

op den aanslag A.

op den aanslag B.

TE ZAMEN.

B.

A.
1866

van art. 5 der bepalingen in aangehaald Indisch Sta<u.-blaU
1857, n°. 9 9 , bij welk artikel de zamenstelling der commissien van aanslag is geregeld. Mot het oog op de uiteenloopende opvatting ter zake, verklaarde de Indische
Regering bij een besluit van 4 Junij 1870 (Dijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 2360), dat de in het artikel bedoelde
toevoeging aan de genoomde coinmissien, van onzijdige
(niet in 's lands dienst zijnde) personen uit de gemeente,
waartoe de belastingschuldige behoort, als verpligtend
moet worden beschouwd; dat alloen de bepaling van bet
aantal der bedoelde personen, namelijk of" er twee of meer
(nimmer minder) zullen zitting nemen, is overgelaten aan
het hoofd van gewestelijk bestuur, en dat, aangezien de
maatregel kennelijk ten doel heeft om in het belang der
belastingschuldigen een tegenwigt daar te stellen tegen do
soms, wegens onbekendheid met bijzondere toestanden, welligt
te hoog opgovoerde eischen van den fiscus, aan de onzijdige personen niet bloot eene adviserende, maar wel degelijk eene beslissende stem bij de vaststelling van den aunslag moet worden toegekend.
Eene gewestelijke aantooning van den aanslag voor 1870,
met onderscheiding van den landaard der aangeslagenen,
wordt aangetroffen in bijlage M. Hoeveel van dien aanslag bij het eind van dai j a a r geind w a s , kan blijken uit
onderstaand vijfjarig overzigt, getuigende van eene geregelde stijging van het middel. Zoo als bekend, werkt de
bedrijf'sbelasting alleen op Java en Madura, op eerstgemeld
eiland alleen in de gouvernements-residentien , Batavia en
(althans in 1870 nog) do Preanger regentschappen uitgezonderd, op Madura mot uitzondering van de inheemsche
bevolking der regentschappen Madura en Sumanap, voor
zoo ver zij niet het visschersbedrijf uitoefent.
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215 500

f

867 700

f

21400

f

8 000

f

29 400

683 100

214 500

897 600

27 300

13 400

40 700

1868

710 500

215 900

926 400

21200

20 600

41800

1869

724 200

218 500

942 700

29 300

14 900

44 200

1870

774 300

228 600

1 002 900

39 900

8 800

48 700

IV.

AFSTAND VAN GROND.

Onder dagteekening van 14 September 1870 (Indisch
Staatsblad n°. 118) werd in Indie afkondiging gedaan van
het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870, n°. 15, houdende
regeling, in verband met de wet van 9 April 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 7 1 , Indisch Staatsblad n°. 55), van
eenige agrarische aangelegenheden in Nederlandsch Indie.
Met het ontwerpen van de verordeningen en voorstellen
tot uitvoering van dit Koninklijk besluit in verband met
de aan do Indische Regering, onder dagteekening van
25 Julij 1870, door het Opperbestuur verstrekte inlichtingen en aanschrijvingen , (1) werden belast de directeuren
van binnenlandsch bestuur en van justitie.
Nadat de; hoofdpunten der te maken regelingen door den
Gouverneur-Generaal in conferentie met de bedoelde directeuren waren besproken, onder bekendmaking van het bepaald verlangen d a t , overeenkomstig de voorschriften van
(t) Zie de bijlagen der Memorio van Antwoord, dd. 7 Nosember 1870.
op het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, betreffende de wets-ontwerpen tot vaststelling van
de Indische begrooting voor 1871 (Vergadering 1870—1871, n°. ia).

het Opperbestuur, aan het Koninklijk besluit de meest spoedige en onbekrompen uitvoering wierd verzekerd, werd
door de beide directeuren een beknopt schriftelijk overzigt
gegeven van de wijze, waarop zij vermeenden de hun opgedragen gewigtige taak te moeten aanvatten, en waarmede
de Gouverneur-Generaal zich vereenigde.
Bij de mededeeling van een en ander aan het Opperbestuur (October 1870) werd door den Landvoogd de
aandacht gevestigd op het bij beide directeuren gerezen
en door hem gedeelde bezwaar tegen de door het Opperbestuur verlangde aanwijzing van de districtshoofden als de
autoriteit, die belast zou behooren te worden met do afgifte der bij art. 3 van het besluit bedoelde schriftelijke
titels tot verzekering van het inlandsch erfelijk individueel gebruiksregt op grond.
De moeijelijkheid om in de voorschriften omtrent de wijze
van verkrijging der bedoelde titels voldoende voorzorgen
op te nemen, welke onontbeerlijk zijn, omdat die titels
den grondslag zouden uitmaken, waarop het eigendomsregt
overeenkomstig art. 4 van het besluit verkregen zou worden ,
vorderde noodwendig, volgens de Indische meening. ook
met het oog op art. 81 Regeringsreglement, dat niet een
regeringsbeambte, maar eene regterlijke autoriteit die titels
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vers: rokte. Meert oigenaardig kwam hot voor die taak aan
1870 tor overweging aan do hoofden van gowestelijk bede hvulraden op to dragen: aan hun wenschto de Indische
stuur medegedeeld. In het laatst van Maart 1871 werden
R o e r i n g do uitspraak toe te vertrouwen over de geldigheid
hunne adviesen aan don Gouverneur-Generaal aangeboden.
vin hot bew s van het individueel erlblijk bezit, en zulks
Volgons eeno der bepalingen van dit ontwerp , zou do
onder zeer vereenvoudigde procesvormon.
j wijze van in- en overschrijving van die'i eigendom bij ordonIn de ontvangen vonrloopige opgaven werd aanleiding J nantie geregeld worden , en werd alzoo tot uitvoering van
gevonden om bij Bene aanschrijving van 25 Januari) 1871,
dat voorschrift eene ontwerp-verordoning zamengesteld.
don Gouverneur-Generaal, ter voorkoming van misverstand
Te gelijkertijd kwam eeno ontworp-ordonnantio in geen belemmering, mede te doelen, dat, ofschoon do Regereedhoid , houdondc regelen omtrent de verhuur van grond
ring in het algemeen de nopens de uitvoering dor wet
door inlanders aan niet-inlanders krachtens al. 5 der wet en
van 9 April 1870 gegeven bevelen en voorschriften wonscht
in overeenstemming met art. 5 van het uitvoeringsbesluit.
te handhaven, zij geneigd zal bovonden worden om de !>eAl dezo ontwerpen waren in Mei jl. bij don Raad van
KWaren te vernemen on te onderzoeken , dieb|j het Indische
Nederlandsen. Indie overgebragt. Hot ontwerp van een
Bestuur tegen de aanschrijving van 2"> Julij 1870 of togen
Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 4 van het Kohet Koninklijk be.-luit van 20 Julij te voren mogten zijn
ninklijk besluit van 20 Julij 1870 is terstond door den
gerezen, mits zij tijdig en met do noodige toelichting worRaad behandeld en werd door don Gouverneur-Generaal
don voorgedragen
bij missive van 19 Junij jl. aan het Opporbostuur gozondon,
bij hetwelk hot nu in overweging is genomen.
Bij TOorbaat werd den Goitverneur-Genoraal vrijgelaten
om de afgifte der titels van gebruiksregt aan anderen dan
Do bepalingen noodig tot uitvoering van de artt. 9 —18 van
de districtshoofden op te dragen
hot Koninklijk besluit van 20 Julij 1870, handelende over
Tevens werd bij deze gelegenheid verduidelijkt hetgeen
do wijze , voorwaarden enz. van uitgifte van gronden in erfin de aanschrijving van 25 Julij 1870 gezogd is omtrent pacht , even als die tot uitvoering van deszelfs 6do en 7de
art 13 van het meerbedoeld Koninklijk besluit, te dien
artikel betreffende de bepaling van het dessagtbied en de
effecte dat do Gouverneur-Generaal zich niet gebonden
te stellen regelen op het regt van ontginning door inlanders
behoefde to achten om van gedeelten erfpachtgrond, die ; buiten dat gebied, waren ontworpen en wachtten in Mei j l .
door den erfpachter om niet aan inlanders mogton zijn afop eene laatste bewerking.
gestaan ter beplanting voor eigen gebruik, landrenten te
Na indiening dozor ontwerpen zal do regeling der agraheffen tegen vrijstelling van erfpacht. Zonder ook to dezen
rische aangelegenheden in de bezittingen buiten Java en Maaanzien voor alsnog oene beslissing tenemon, werd dezerdura in behandeling worden genomen; terwijl verscheidene
zijds de meening to kennen gegeven, dat op het punt der
met de agrarische aangelegenheden zamonhangende onderbelasting van dergelijke stukkon grond, de in erfpacht afwerpen , als: de vervanging van Indisch Staatsblad 1838,
gestane landen op ééne lijn behoorden gesteld te worden
n°. 5 0 , de toepasselijkverklaring van sommige qedeelten van
met de particuliere landen; en dat derhalve de belasting
het Burgerlijk Wetboek op inlanders, regeling van gemeendie van den in erfpacht afgestanen grond geheven wordt,
tebestuur en gemeentewezen, enz. zullen afgedaan worden ,
door den erfpachter moet worden opgebragt, on dat zij niet,
zoodra omtrent die punten het noodige licht zal zijn verhetzij in den vorm van verponding of van landrente, ten
kregen.
laste van de inlandsche bruikers ofonderhuurders kan komen.
Ook zijn overleggingen aanhangig nopens de geschiktste
L a t e r , bij eene aanschrijving van 7 Maart 1871 , werd,
wijze waarop bij de ontoereikendheid van het aanwezige
ten vervolge op die van 25 Julij 1870, eene gedachtenlandmeters'personeel aan de te verwachten aanvragen om
wisseling met den Gouverneur-Generaal geopend nopens den
meetbrieven (tot vervanging van inlandsch erfelijk indiviregtstoestand waarin, bij de bepaling van de tot iedere
dueel bezit door eigendom) naar behooren zal kunnen
inlandsche gemeente in privaat-regtelijken zin bohoorende
worden voldaan. De mogelijkheid om inlanders als landgronden of bij het verleenen van titels van eigendom of
meters te bezigen, kwam daarbij ter sprake.
gebruiksregt (artt. 6, 4 en 8 van 's Konings besluit van
Van het denkbeeld om het erfpachtsregt toe te passen
20 Julij 1N70), moeten beschouwd worden te verkeeren de
op de exploitatie door particulieren van de domaniale vogouvernements-koffijtuinen bij uitzondering hier en daar aangelnestgrotten of holen, waarover zie het vorig verslag
gelegd op gronden der bevolking. De meening werd te kennen
bladz. 54, is sedert afgezien. Bij nadere overwoging is
gegeven : dat wanneer hot Gouvernement de beschikking over
het namelijk voorgekomen, dat uitgifte in erfpacht van de
die gronden (omtrent welke de Regering zich in de aanvogelnestklippon niet zou strookon met art. 12 van het
schrijving van 25 Julij 1870 bij de uitspraak nopens 's GouKoninklijk besluit van 20 Julij 1870, waarbij, in overeenvernements eigendomsregt op de kotifijtuinen niet had uitstemming niet het Burgerlijk Wetboek, is bepaald, dat de
gelaten) wenscht to bestendigen, het Bestuur alsnog krachtens
erfpachtsgronden alleen voor landbouw, veeteelt en voor
de .'We bepaling der wet van 9 April 1870 schadeloosstelling
inrigtingen tot bereiding der voortbrengselen gebozigd wormoet verleenen waar die gevraagd wordt, tenzij het er de
den. Men heeft daarom aan eenvoudige uitbesteding der
voorkeur aan geeft van de kofhjcultuur op die gronden
exploitatie voor een bepaald getal jaren de voorkeur geaf to zion, en ze derhalve aan de bevolking terug te geven
geven. (Vergelijk blz. 69 hiervoren).
krachtens het Indisch besluit van 25 Julij 1866, n°. 24
Over de exploitatie door particulieren van gouverne(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1879).
nementssagoebosschen in de residentie Amboina, zie men
Te gelijker tijd werd stilgestaan bij de gevolgen van
hoofdstuk O , afdeeling I , § 2, sub 12°.
het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 ten opzigte van
Do bij art. 62, 2de lid Regeringsreglement toegestane
de afschrijving van gouvornements-koffijtuinen, speciaal
verkoop van » kleine stukken gronds, bestemd tot uitbreimot toepas.sing op aanplantingen op woeste gronden aanding van steden en dorpen en tot het oprigten van inriggelegd. In de omstandigheid dat bij afschrijving van zootingen van nijverheid", en welke stukken volgens art. 8
danige aanplantingen do grond, als woeste grond, wel
van het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 ieder eene
is waar tot het domein blijft beLooren , maar dat de beoppervlakte van 10 bouws niet mogen te boven g a a n ,
volking haar regt tot ontginning hernoemt, werd aanleieischt volgens van den Gouverneur-Generaal b-komen beding gevonden de Indische Regering indachtig te maken,
rigt geene nadere regeling. De ten deze bestaande verorom bij de uitvoering van art. 7 van 's Konings aangehaald
deningen, voor zoover zij mot juistheid worden toegepast,
besluit , in den milden geest der aangehaalde Indische beverschaffen toch genoegzamen waarborg zoowel tegen inschikking van 25 Julij 1866, ook regelen te stellen op het
breuk op de regten der bevolking als tegen afstand van
regt dor inlanders om afgeschreven koffijtuinen te ontgrootere uitgestroktheden dan noodig is voor het doel waarginnen voor eigen gebruik.
voor de gronden worden aangevraagd. Geen verzoek om
afstand van gronden in eigendom wordt ingewilligd dan
Zoo als hierboven reeds blijkt, was eene der eerste bona overlegging van een behoorlijken meetbrief en van een
moeijenissen van de beido directeuren , aan wio tot bijstand
proces-verbaal, opgemaakt door eene plaatselijke comin de uitvoering der hun gedane opdragt een tweetal ambmissie, krachtens het bepaalde bij Indisch Staatsblad 18'>6,
tenaren werden toegevoegd, het ontwerpen van een Kon°. 2 5 , uit welk stuk blijken moet: a. dat het aangevraagd
ninklijk besluit regelende de vervanging van het inlandsch
perceel is gouvernementsgrond, vallende in de termen van
erfelijk individueel grondbezit door eigendom (al. 4 der wet
art. 62 Regeringsreglement; b. dat het tot geene andere
en artt. 3 en 4 van het uitvoeringsbesluit).
doeleinden door de inlandsche bevolking benoodigd is , bij
Een ontwerp van zoodanig besluit werd in November

Belagen.

Vel 79.
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voorbeeld voor den aanplant van voedingsmiddelen, begraafplaatsen, gemeene weide, enz., en dat er goone » accaparatio plaats vindt; en c. dat, zoo de grond geoccupeerd is, de overige bezitters in den afstand hebben bewilligd en naar hun genoegen z\jn schadeloos gesteld.
Ofschoon tot hiertoe geen maximum dor grootte was
vastgesteld, heeft de afstand in eigendom van stukken van
eenigzins aanzienlijke uitgestrektheid, bij voorbeeld van 2
tot 8 bouws, zoowel vroeger als later, zeldzaam plaats
gehad. De massa der afgestane gronden bepaalde zich in
de laatste jaren en ook in 1870 tot uitgestrektheden van

G E W E S T E N .

minder dan één bouw, zoowel aan Europeanen als aan
inlanders en vreemde Oosterlingen. In 1870 werd wegens
dusdanigen verkoop ontvangen f 38 123, togen f 23 200 in
18G9. (Omtrent de cijfers van vroegere jaren zie laatstelyk het vorig verslag bladz. 103.)
Afstand van grond met regt van opstal op den voet van
Indisch Staatsblad 1858, n°. 98 en 1861, n° 6, vond in
1870 plaats ten behoeve van 88 personen (25 Europeanen,
11 Chinezen en 2 inlanders) en wel tot do navolgende
uitgestrektheden (in vierkante meters):

Europeanen.

Chinezen.

Inlanders.

270 083,50

Preanger regentschappen

Totaal.

270 083,50

Tagal

56 786,39

56 786,39

Pekalongan

18 383,00

18 383,00

Samarang

84 780,16

Soerabaija

22 678,38

22 678,38

Pasoeroean

51 066,46

51 066,46

Probolinggo

12 711,62

12 711,62

Bezoeki

34 295,00

34 295,00

12 960,00

12 960,00

Banjoemas
i

Bagelen

Eediri

□

meters

11 851,83

80 748,62

656 344,96

Agrarische opnemingen.

Ten einde de bewerking van het Verslag nopens do uitkomsten van het onderzoek naar de regten dor bevolking
van J a v a op den grond (1) zooveel mogelijk te bespoedigen, zijn, behalve de vijf in het vorig verslag bedoelde
ambtenaren, nog eenige andere aan den chef der afdeeling
» statistiek" ter algemeene secretarie toegevoegd voor de
zamenstelling der gewestelijke resumé's.
Tot leiddraad is hun gegeven het door bedoelden hoofdambtenaar bewerkte resumé van het onderzoek in de residentie Bantam, tot dat einde in druk verschenen (zie ook
hetgeen met betrekking tot bedoeld resumé wordt gezegd
in hoofdstuk K , afdeeling I I , § 1 , onder » Soendaneesch").
De bewerking van het algemeene verslag houdt zooveel
mogelijk met die der gewestelijke overzigten gelijken tred;
het kan tegen het laatst van 1871 worden te gemoet
gezien.
De twee controleurs op Madura, blijkens het vorig ver(1) Zie hieromtrent de stukken betreffende de wet van 9 April 1870
(Zitting 18G8—1809, I S 6 , n°. *—6).

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

20 148,70

5 897,37

80 748,62

AGRARISCHE, STATISTISCHE EN TOPOGRAPHISCHE
OPNEMINGEN.

§ 1.

99 390,16

14 198,00

11851,83

Over de uitgifte van gronden in huur zie men hoofdstuk
O , afdeeling I , § 1, sub 3°.
Van de bevolen overbrenging bij het departement van
binnenlandsch bestuur van al wat den afstand van grond
betreft (tot dus ver gedeeltelijk ook behoorende tot de
attributen van den directeur van finantien) is reeds melding
gemaakt in hoofdstuk H .
V.

14 251,33

n

Kadoe

412,00

14 633,33

20 095,37

691 103,66

slag in Mei 1870 in commissie gesteld om een onderzoek
in te stellen naar de regten, welke de bevolking in do
regentschappen Madura en Sumanap op den grond uitoefent
en naar de daaraan verbonden gebruiken en instellingen ,
hebben , uit hoofde van veelvuldige andere werkzaamheden,
die taak eerst in April jl. kunnen aanvaarden.
Het in de gouvernementslanden op Sumatra in te stellen
naauwgezet onderzoek naar de regten der bevolking op de
woeste gronden aldaar, zal krachtens een besluit van den
Gouverneur-Generaal van 18 Maart j l . , worden uitgevoerd
door de plaatselijk gezag voeren de' ambtenaren.
Den directeur van binnenlandsch bestuur is opgedragen
om, na den afloop van dat onderzoek, welke tegen het
einde van het loopende j a a r kan te gemoet gezien worden ,
in overleg met zijn ambtgenoot van justitie, de vereischte
voorstellen in te dienen, om dat gedeelte der agrarische
w e t , dat betrekking heeft op de uitgifte van woeste pronden of met de vereischte wijzigingen daarvoor vatbaar
wordt bevonden, van toepassing te verklaren voordeg'iuvernements-landen op Sumatra. In het belang der spoedige
verwezenlijking van dit laatste is onlangs (Julijjl.) aan de
Indische Regering de wenschelijkheid voorgehouden,_ dat
aan het onderzoek niet meer tijd worde besteed dan volstrekt vereischt wordt.
§ 2.

Statistische opneming van Java.

Opneming. In de residentie Bagelen liep de herziening
van de uitkomsten , door de vroegere opneming verkregen ,
in de regentschappen Karang-Anjar, Koboemen en Ambal
geheel af, waarmede nu in dit gewest het veldwerk dor
opneming voltooid is, behoudens eenige welligt noodige
kleine hermetingen.
Aan de vervaardiging van de klad-des3akaarten en het be-
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rekenen van de uitgestrektheid der velden werd volijverig
gearbeid, zoodat in hot begin van 1871 magtiging kon
worden verleend om de betrokken opnemingssectie naar
Mndioen te doen overgaan.
In de residentie Samarang, waar twee sectien beseheiden
zijn, was do opneming werkzaam in do afdeelingen Samarang (districten Singen-lor, Singen-kidool en Grogol),
Kendal (districten Bodja en Kaliwoengoe) en in de afdeeling Grobogan (districten Grobogan, Kradenan , Wirosari en Poerwodadi).
Tevens was in 1870 de opneming onderhanden genomen
der particuliere dessa's enz. in deze residentie, welker
gronden bij de vroegere opmetingen (dat is bij die welke
plaats hailden gehad vóór de voreeniging van al de opnemingssectien in Kadoe) waren ter zijde gelaten, omdat
toen nog niet beslist was dat de statistische opneming zich
ook tot de particuliere landorijbn zou uitsirekken.
In Maart jl. is een gedeelte dor opnemingssectie van de
ai'deeling Samarang bestemd geworden voor hermetingen
ir, hi't regentschap Demak.
De twee laatste volgens het vorig verslag nog niet begonnen districten van T a g a l , Brebes en Lossari, alsmede

Van hoevele dessa's
de sawah- en tegalvelden berekend.

•
GEWESTEN.

het toen nog niet geheel voltooide district Boeraiajoe werden
in 1870 geheel opgemeien en de uitgestrektheden berekend;
de uitkomsten moesten nog aan de bevolking worden voorgelogd . maar waren reeds aan hot bestuur opgogoven. I n dion hierna geone hermetingen noodig blijken, zou de Voltooging der opneming in dit gewest binnen zeer korten t\jd
kunnen worden te gemoet gezien en zou ook deze sectie
weldra eene nieuwe bestemming kunnen volgen.
In Japara word do opmeting geleidelijk voortgezet en
was bij het eind van 1870 een groot gedeelte van het r e gentschap Koedoes gereed , zynde de districten Oendakan
en Koedoes geheel, Tjendana gedeeltelyk voltooid. Dijkbreuken en overstroomingen hadden in dit gewest het veldwerk zeer belemmerd en talrijke hermetingen noodig gemaakt. Ook liggen de bouwvolden der dorpen hier zoo
weinig aaneengeschakeld, dat één dessa-gebied soms uit
80 verspreid liggende stukken bestaat, hetgeen veel opmerkzaamheid en meer dan gewone geoefondheid vcreischt.
Een kort overzigt van het in 1870 verrigto wordt gegeven in den volgenden staat. (Over da hermetingen in
Banjoemas en Cheribon wordt lager onder »Bijhouding"
gehandeld).

In hoevele dessa's
de volkstelling
verrigt.

In hoevele dessa's
bijhoudingsregislers
ingevoerd.

Hoeveelheid gemaakte
net-dessakaarten op de
schaal van 1:2500.

1

i

Eerste

Tweede

Eerste

Tweede

Eerste

Tweede

Eerste

;

Tweede

i
halfjaar.

halfjaar.

Reeds beëindigd.

Reeds beëindigd.

30

10

halfjaar. '

Samarang (twee sectien).

Japara

halfjaar.

675

600

360

599

62

95

62

95

252

205

112

111

78

169

77

170

130

95

122

72

18

44

18

62

10

40

1299

1382

158

308

327

422

350

|
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Eene niot onbelangrijke verbetering die met het oog op
de bij te houden veranderingen, de langore bruikbaarheid
der dessakaarten zal bevorderen, is de bepaling (30 April
1870) dat de verschillende soorten van terrein voortaan,
in stede van door kleuren, door teekens zullen worden
aangeduid. Om geen aanleiding tot verwarring te doen ontstaan, zullen echter de dessakaarten der reeds in opneming
zijnde gewesten nog op de oude wijze worden voortgezet.
Het eerst is de nieuwe legenda nu toegepast op de
kaarten van Japara.
In Januarij 1871 werd besloten ook de vreemde Oosterlingen in de volkstelling op te nemen en in de registers
der opneming en bghouding te boek te stellen.
De uitgestrektheid sawah's in de opgemeten districten
is door de opneming bevonden meer te bedragen dan bij
het bestuur bekend:
in de residentie Bagelen , in het district Leksono 36 pet.;
in de residentie S a m a r a n g , in de districten Singen-lor
13 pet., Singen-koelon 7 pet., Grogol 7 pet., Bodja 33 pet.
en Kaliwoengoe 8 pet.;
in de residentie Tagal in de districten Boemiajoe 59 pet.;
Brebes 30 pet. en Lossari 45 pet.
In het district Singen-Kidoel (Samarang) werd bij uitzondering door de opneming aan sawah's minder bevonden
dan bekend stond, en wel 7 pet.
Wat betreft de verschillen tusschen de uitkomsten der

4 56

157
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opneming en de cijfers bij het bestuur bekend voor de
tegalvelden valt op te merken, dat in het reeds genoemde
district Leksono (Bagelen) slechts 92 bouws tegalvelden
werden bevonden, terwijl de opgave van het bestuur 3243
bouws bedroeg Dit belangrijk verschil, ook in de overige
districten van het regentschap Ledok in geen geringe mate
waargenomen, bevestigt de reeds vroeger opgevatte meening, dat het juiste cijfer der jaarlijks beplante tegalvelden bij het bestuur doorgaans volstrekt onbekend is.
In de residentie Samarang, district Singen-lor, werden
daarentegen bevonden 1291 bouws tegen 18 bouws bij het
bestuur bekend; district Bodja 3486 tegen 677 b o u w s ;
district Kaliwoengoe 3824 tegen 1387 bouws.
Bijhouding. Was blijkens het vorig verslag bladz. 5 6 ,
met toepassing en gedeeltelijke wijziging van de artt. 27
en 28 van het zoogenaamd Inlandsch Reglement, eene
voorziening in 't leven geroepen om de goede werking van
het Indisch besluit van 8 December 1869, n°. 2 3 , betreffende de verantwoordelijkheid der dessahoofden voor de
rigtige bijhouding van het dessaregister, speciaal op het
gebied der bevolkingsstatistiek te verzekeren , in het belang
eener rigtige bijhouding van de overige deelen van het
dessaregister, met namo van dat gedeelte betrekking hebbende op den grond, bleken voor 's hands geene byzondere
maatregelen noodig of wenschelijk, wanneer slechts de hand
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werd gehouden aan het bepaalde bij Indisch besluit van
31 Maart 1866, n". 81 (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 1821), krachteus hetwelk geeno veranderingen in de
bestemming of het gebruik van den grond in de door de
statistische opneming opgenomen en in kaait gebragte
districten mogen worden gemaakt, zonder dat daarvan
vooraf'z^j kennis gogeven aan den resident, ten fine van
opneming en aanteekening op de dessakaarten en kadastrale registers.
Daar intusschen de opvolging van dit voorschrift niot
overal met de noodigo stiptheid plaats had, werd de zorg
voor eene bohoorlyke nalevjng dezer verpligting , bij eene
uanschrijving van April 1870, door den directeur van binnenlandsch bestuur in de bijzonder*! aandacht der hoofden
van gewestelijk bestuur aanbevolen, met opdragt om hunnerzijds voor zooveel noodig de dossabostuurders ter zake
van nadere bevelen te voorzien.
De invoering van het nieuwe dessarogister, waarvan de
bijhouding nu volgens de namen en niet meer door middel
van streepjes geschiedt, had geleidelijk plaats, voor het
grootste gedeelte nog in het eerste semester 1870. In de
meeste gewesten leverde de invoering geene bijzondere
moeyelijkheden o p , omdat reeds sedert korterenof langeren
tjjd, nevens het liestaande dessaregister, zoogenaamde
bijstaten of naamregisters waren aangehouden, zoodat voor
de naamsgewijze inschrijving der bevolking geene nieuwe
opneming noodig was. Alleen in Pekalongan en Tagal
moest zoodanige volksopnoming worden bewerkstelligd.
Van wege het bestuur werd al het mogelijke gedaan om
de dessahoofden van het besef hunner verantwoordelijkheid voor de rigtige bijhouding te doordringen, en doorgaans slagen deze pogingen naar wensch. Reeds valt meerdere zorg hunnerzijds niet te miskennen, terwijl hunne
verschijning op do rapportdagen weinig te wenschen overlaat.
Wegens de meestal geringe ontwikkeling dezer hoofden
gaat intusschen do bijhouding van het register nog vrij
algemeen hunne eigene krachten te boven en moeten zij
worden bijgestaan door de districtsmantries der opneming
of door dessaschrijvers.
Het aantal kadastraal statistische bnreaux word in Maart
1870 met een achtste vermeerderd, door de oprigting van
een zoodanig bureau in de sedert 1869 in opneming zijnde
residentie Japara. In de residentien Kadoe en Pekalongan
werd, daar al de dessakaarten waren voltooid, respectivelijk in Februarij en October 1870, uitvoering gegeven
aan het hooger bedoelde Indisch besluit van 8 December
1869, door het overbrengen van het kadastraal statistisch
bureau onder de onmiddellijke bevelen van den resident.
De opgaven krachtens het bepaalde bij Indisch Staatsblad
1864 n°. 16, (art. 7 , lit C) door de kadastraal statistische

bureaux, nadat zy oeno afduelin^ van hot residoatiu-kaiitoor
uitmaken, op het gebied van statistiek aan de algemeene
secretarie te Batavia in te dienen, zullen, volgens do beslissing der Regering, zich voor 's hands bepalen tot de bevolkingsstateu en hetgeen verder wetenswaardig is voor
eene regeling der heerendiensten en de invoering van een
verbeterd belastingstelsel. De vorm en inrigting dier opgaven maakten in Julij 1870, in eenige daartoo te Samarang belegde vergaderingen .een onderwerp van gezamenlijke
bespreking uit tUSMhen don chef der betrokken afdeoling
ter algemeene secretarie, den inspecteur der opneming en
diens adjunct, zoomode de chefs dor kadastraal statistische
bureaux in de verschillende rosidentien. Onder de punten,
waaromtrent bij die gelegenheid overeengekomen w e r d ,
behoorde onder meer het ontwerpen van een registor van
de bedrijfs-belastingschuldigen en van een jaarlijk>ehen
opnemingsstaat van de karren en vruchthoomen.
In bijlage lit. N wordt een distriotsgewijze ingorigt
overzigt gegeven van de resultaten der bijhoudingsstntistiek
gedurende 1870, voor zooveel betreft de veranderingen in
hot bevolkingscijfer. Dat overzigt betreft de residentien
Kadoe, Bagelen, Pekalongan en Banjoemas in haar geheel
en drie andere gewesten gedeeltelijk, namelijk Tagal voor
14 van de 16 districten, Samaraug voor 17 van de 21
en Cheribon voor 3 van de 26 districten. Van J a p a r a ,
waar trouwens de bijhouding (van I district) eerst in de
laatste maanden van 1870 geregeld in gaug k w a m , zijn
wegens de kortheid des tijds nog geen voldoend» gegevens
voorhanden In Banjoemas en Cheribon had de bij houding
zich tot dusver uitsluitend tot de bevolkingsstatistiek bopaald , in afwachting der vereischte hermetingen , waarmede
omstreeks medio 1870 een begin is gemaakt door personeel
getrokken uit de opnemingssectien van andere gewesten.
Ook ter toetsing eenigermate van de vertrouwbaarhoid der
gegevens door de bijhoudinpsstatistiek verkregen , speciaal
wat de meerdere geboorten dan sterfgevallen betreft, is in
Indie eene vergelijking gemaakt met de overeenkomstige opgaven voor Nederland (over het laatst bekondo jaar 1863) en
wel — om eenigzins groepen te hebben die do districten op
J a v a nabij komen — met de opgaven omtrent de gemeenten
des Rijks die meer dan 10 000 zielen tellen. Die vorgelijking heeft er niet toe goleid om de Indische cijfers volstrekt onverklaarbaar te achten. Terwijl toch in de betrokken 33 gemeenten van Nederland met eene gezamenlijke
bevolking (in 1863) van 1055 559 zielen, de gehoorton
(ad 38 026) de sterfgevallen (ad 26 909) overtroffen met
11 117 = 29,2 pet., welke percentsgewijze verhouding voor
elke gemeente afzonderlijk afwisselde tusschen 11,7 en 5,34,
vertoonden zich de resultaten voor Indie, volgens de statistiek
over 1869 (zie bijlage O van het vorig verslag) als volgt: (1)
MEEH GEBOORTEN DAN STERFGEVALLEN.

•

Zielen tal

Aantal

Aantal

onder

geboorten

sterf-

uit. December

in

gevallen in

1869.

1869.

1869.

DISTRICTEN OP JAVA.

12 districten van Kadoe.

Totaal.

Percentsgewijze
Percents- A verhouding in elk
gewijze *
district.
verhouding
voor al de
Hoogste
Laagste
districten
cijfer.
cijfer.
te zamen.

.

.

.

644 492

25 061

15 194

9 867

39,37

49,68

20,54

.

.

1 061 894

39 439

22 115

17 324

43,92

75,03

12,31

403 816

11 452

6 732

4 721

41,22

53,79

31,00

23

n

»

Bagelen .

12 (2)

.

n

Pekalongan

10

•

1

Tagal.

.

.

.

361 271-

10 859

5 729

5 130

47,24

.07,31

29,10

11

n

1)

Samarang

.

.

623 428

19 354

10 252

9 102

47,02

75,36

19,47

3 094 901

106 165

60 021

46 144

43,46

(1) Voor Nederland leverde 18C9 de volgende cijfers: 34 gemeenten
boven de 10 000 zielen; gezamenlijke bevolking bij het eind van 't jaar
1 140 288; aantal geborenen en overledenen respectivelijk 40 518 en 29651 ;
overmaat der eersten boven de laatsten 10 867 = 26,8 pet. In de 1100
overige gemeenten des rijks, met een zielental van 2 511 782, beliep het

aantal geborenen in 1869 89919, dat der overledenen 59 550, alzoo meer
geborenen 30 369 = 33.7 pet.
(J) Hierbij niet opgenomen het district Pekalongan, waar —bij uit—
zondering — het aantal geboorten minder was dan de sterfte.
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Al is dus de voor Java opgegeven verhouding, lettende
op de uitkomsten in Nederland, niet zoo onwaarschijnlijk
als bij den eersten aanblik wezen mag, er hoerschte toch
— zegt do directeur van binnenlandsch bestuur — tusschen
de cijfers der districten onderling te veel afwijking dan
dat zij oen merk van innerlijke geloofwaardigheid in zich
zouden dragen Zeker is het evenwel — voegt hij er bij —
dat de bijhouding eeno betere toekomst tegemoet gaat, nu
de dorpshoofden verantwoordelijk zijn gesteld voor de opgaven en de veranderingen nominatief en niet meer door
middel van streepjes in de registers worden aangeteekend.
Het opmeten en op de kaarten overbrengen van de opgegeven of opgespoorde veranderingen in de bestemming of
het gebruik der gronden, had geregeld plaats. In Tagal
en Pekalongan evenwel moest dit werk eenigon tijd achterliggen voor de volksopneming die, zoo als hooger gezegd,
in deze residentien vereischt werd voor de beschrijving van
het nieuwe dessaregister. Intusschen werd van de bekend
geworden veranderingen voorloopige aanteekening gehouden,
waardoor het verwijl op de zaak zelve van geen nadeeligen
invloed was Het getal opgemeten en geïnsereerde grondveranderingen gedurende 1870 bedroeg voor Kadoe 1164,
Pekalongan 504, Bagelen 567, Samarang 160 en Tagal 40.
In Clteribon en Banjoemas werden bedoelde veranderingen nog niet door het byhoudingspersoneel geconstateerd.
Waar de bevolking genegen blijkt bij het doen der hierbedoeldo metingen hare hulp kosteloos te verleenen, wordt
hiervan gebruik gemaakt. In het tegenovergestelde geval
wordt betaling te goed gedaan.
Ten slotte verdient nog aanteekening, dat bij een besluit
van Julij 1870 [Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°. 2369)
de voorwaarden werden goregeld waarop voor particulieren
do gelegenheid openstaat tot het nemen van koppen der op
de kadastraal statistische bureaux aanwezige kaarten der
statistische opneming.
§ 3.

Civile topographische opneming van Zuid-Celebes.

die het beter was te vermjjdon, en wat de gouvernementslanden aangaat, ter voorkoming van vertraging in de opneming. Afgescheiden daarvan ware, naar de meening van
den gouverneur van Celebes, aan de te verkrygen cijfers
toch weinig waarde te hechten, uit hoofde van de gedurige
verandering van woonplaats der bevolking, die zoowel in
de gouvernemonts- als in de vorstenlanden al zeer weinig
aan haar geboortegrond gehecht is.
De opneming werd gedurende 1870 even als in 't voorafgegane j a a r , onder oppertoezigt van het hoofd van gewestelijk bestuur, geleid door een controleur der lste klasse
te zijner beschikking.
Mutatien onder het opnemers-personeel, uit vier personen
bestaande, vonden niet plaats.
De werkzaamheden bepaalden zich tot het voortzetten
der opneming van de afdeeiingon Oosterdistricten en Saleijer
op de schaal van 1:10 000 en het voltooijen der opneming
van de hoofdplaats Macassar op de schaal van 1 : 2000.
Bij het eind van 1870 waren van de afdeelingen Oosterdistricten in 't geheel 720 en van de afdeeling Saleijer in 't
geheel 122 vierkante palen opgenomen en in kaart gebragt.
De opneming van de hoofdplaats Macassar werd in de
maand November 1870 voltooid. Na het gereed komen der
netkaart van die hoofdplaats, hetgeen vermoedelijk nog in
het lste quartaal 1871 het geval zou wezen, zou de betrokken opnemer, die middelerwijl belast was geworden
met eenige opmetingen in het belang eoner doorgraving van
de rivier van T a n e t t e , naar Saleijer worden gezonden,
waar dan het werk door twee personen zal kunnen worden
voortgezet.
Overigens werden in 1870 op de vroeger vervaardigde
kaarten de veranderingen en verbeteringen aangebragt die
door den chef van het topographisch bureau te Batavia
(vergelijk het vorig verslag blz. 57) waren noodig geacht.
Onder andere werd de netkaart van Lamoeroe, waarvan
het oorspronkelijk exemplaar niot aan do bestaande voorschriften voldeed, geheel overgeteekend.
De arbeid der opnemers wordt zeer geroemd, zoo wat
ijver als naauwkeurigheid betreft. Te meer moet dit erkend
worden, zegt de gouverneur, wanneer gelet wordt op de
vele moeijelijkheden, verbonden aan de opneming van een
gewest als Zuid-Celebes, waar het terrein zeer bergachtig
en geaccidenteerd i s , alleen de hoofdplaatsen onderling
door groote wegen verbonden zijn , en men bovendien van
tijd tot tijd met politieke bezwaren te kampen heeft.
Van de f 27620 's j aars voor deze opneming toegestaan ,
was verbruikt in 1867 f 18 255, in 1868 f 18 897 en in
1869 f 19 080.

Werd op grond van vroegere mededeelingen verwacht,
dat de hierbedoelde opneming tegen het einde van 1872
zou zijn voltooid, uit een schrijven van den gouverneur
van Celebes van September 1870 bleek, dat toen nog eene
uitgestrektheid van ruim 700 vierkante palen moest worden
opgemeten en in kaart gebragt (de wenschelijk geachte
opneming van de bergregentschappen der afdeeling Noorderdistricten daaronder begrepen). Voor dezen arbeid en de
latere vervaardiging der netkaarten van de geheele opneming dor Oosterdistricten, van Saleijer en de cvenbedoelde
bergregontschappen werden vier jaren noodig geacht, zoodut de beëindiging der topographie van Zuid-Celebes (1)
eerst tegen he; einde van 1874 kan worden te gemoet gezien.
Ten onregte is in de regeringsverslagen sedert 1863 aan
de hierbedoelde opneming tevens een statistisch karakter
toegekend.
Het is althans gebleken dat reeds in genoemd j a a r van
het statistisch deel voor goed is afgezien, wat de vorstenlanden betreft, om pVilitieke redenen, daar het verzamelen
van deze soort van gegevens aldaar in het algemeen eene
door de opnemers niet te overwinnen achterdocht opwekte

Brievenpost. De geringe achteruitgang in het cijfer der
binnenlandsche brievenbeweging gedurende 1860 maakte in
1870 plaats voor de niet onbelangrijke toeneming van circa
5 pet., zoo als blijkt uit het volgend driejarig staatje,
waarin eenige der voornaamste opgaven omtrent bedoelde
brievenbeweging zijn zamengevat.

(1) Noordelijk tot aan de grens van Wadjo (en dus met uitzondering
van dit rijk) en zuidelijk met uitzondering van Goa en het rijkje Laijkan
(Torathea-landen).

(J) Blijkens het medegedeelde in hoofdstuk H hiervoren wordt het
beheer der brieven- en paardenposterij met 1 Januarij 1872 overgebragt
bij het departement der burgerlijke openbare werken: een maatregel die
men vertrouwt dat eene gewenschte zamensmelting der post- en telegraaphdiensten zal bevorderen.

VI.

§ 1.

POSTWEZEN.

Brieven- en paardenposterij.

(2)

\

BJJIagen. Vel 80.

Tweede Kamer,
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PORTBETALENDE DRIEVEN.

Totaal
Aangeteekende

Dienstbrieven.

brieven.

JAREN.

aan postwissels
Aantal.

Porto's.

Aantal.

der
overgemaakte
sommen.

191733

56 442

1 270 014

1 625 489

193 659

65 955

1 277 621

1 865 326

1 704 526

207 175

75 210

1 378 825

1 999 703

• 18G8

1 635 974

1869
1870

f

Sedert in de residentien Menado en Amboina voor het
vervoer van postbrieven geene heerendienstpligtigen meer
worden gebezigd, geschiedt dit door vaste postloopers of
door onderhandsche inhuur van transportmiddelen. I n de
residentie Amboina zou te dezer zake met een aannemer
worden gecontracteerd voor de jaren 1871—1873. In de
residentie Menado geschiedt het overbrengen per as der
postpakketten tusschen Menado en Kema mede bjj uitbesteding.
In de brievenverzending op J a v a kwam in Junijjl. deze
uitbreiding, dat voortaan tusschen Batavia en Soerabaija
via Samarang ook postpakketten over zee worden ver-

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

f

1 807 827

zonden, op dezelfde voorwaarden als waarop het vervoer
over land plaats heeft.
Het buitenlandsch verkeer van brieven en drukwerken
gedurende 1870 getuigde van eenige mindere levendigheid
in vergelijking met de cijfers van 1869; tegenover die van
1868 viel echter toeneming op te merken.
De volgende statistiek wijst dit nader aan. In verband
met het in 1870 ingevoerde stelsel van begunstigde frankering, is het aantal gefrankeerde en ongefrankeerde brieven, voor zooveel noodig, afzonderlijk aangeduid.

1871—1872.

i

1

Per gesloten Nederlandsche
mail.

J A B E N.

Per losse
vreemde mail.

Aantal.

Kegtstreeksche correspondentie tusschon
Kingapoer on do
postkantoren te Samarang, Soerabaija,
Riouw en Macassar.

Van het opgegeven totaal werden:
TOTAAL.

ontvangen.

verzonden.

Porto's.
0ngeGefrunkeerd. frankeerd.

Aantal.

Porto's.

Aantal.

Porto's.

i

Aantal.

Porto's.

Aantal.

Porto's.

i)

298 077

f 287 129

146 989

f 121 869

151 088

f 165 260

Aantal, j Porto's.

Brieven.

f227 639

76 450

f 59 490

240 331

71 826

57 665

3259

f 1706

314 226

299 702

146 889

121349

167 337

178 353

220 242

75122

57 869

4918

3717

305 757

281 828

142 813

115 122

162 944

166 706

552 825

f 58 536

112 414

665 239

f 67 999

546 861

f 55 951

118 378

f 12 048

638 479

67 878

189

748 834

76 807

614 008

63 860

134 826

12 947

644 128

69 352

79

743 891

77 334

610168

64 244

133 723

13 090

182 959

38 668

221 627

195 001

44 140

239 141

137 315

88 372

225 687
Vellen druks.

1869

. . . ; . . . .

1870 . . ;

9 463

»

108 504

8 740

1851

98 758

7 903

1005

f

»

f
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In de regeling der buitenlandscbo correspondentie (per
Engolsche of' Frauscho mail) werden sedert het jongste
verslag verschillende wijzigingen gebragt deels in verband
met definitive rogelingeYi omtrent hot gebruikmaken van
den nieuwen verzendingsweg over Brindisi (Italië). waarvan
in het vorig verslag, bladz. 5 7 , sprake w a s , deels in verband met den oorlog tusschen Frankrijk on Duitschland. In
Jnlij j l . is echter do dienst der Fransene pakketbooton weder
op den vroegeren vóór den oorlog bestaanden voet hersteld.
Eeno nieuwe (goedkoope) gelegenheid tot correspondentie
met Nederlandsch Indie is in Julij j l . ontstaan door de
opening oener directe stoomvaart tusschen Nederland en
J a v a door het Suez-kanaal. De verzending door middel
der bewuste stoomschepen, die van zes tot zes weken zal
plaats hebben, geschiedt krachtens de bestaande wettelijke
bepalingen op het brievenvervoer, tegen het gewone zeeport, bedragende voor brieven 20 cent por enkelen brief
van 15 gram en voor gedrukte stukken en monsters van
koopwaren, 5 cent voor elke 40 grammen of daarbeneden.
Ten einde aan de nieuwe bepalingen omtrent het zeeport

in 't algemeen, gelyk die vervat zijn in de wet van 22 Julij
1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 138), oene gelijkmatige
uitvooring in Indie te verzekeren, waren op 1 Augustus jl.
overwegingen aanhangig om de voorschriften van het regiement op de brievenposterij in Nederlandsch Indie {Indisch
Staatsblad 1862, n°. 103a) in overeenstemming daarmede
te wijzigen (1). Het getal zeebrieven is trouwens zeer onbeduidend; het beliep in 1870 149, in 1860 130.
Van plaatsen in Indie, die in regtstreeksche stoomverbinding staan met Singapoer, zooals Macassar , Soerabaya, Samarang on Riouw, geschiedt de verzending,
wanneer dit door de afzenders verlangd wordt, buiten
tusschenkomst van het kantoor Batavia en dus buiten de
gesloten brievenmalen. Deze stuksgewijze expeditie door
tusschenkomst van het postkantoor te Singapoer, tot dusver
krachtens huishoudelijke regeling in werking, werd gewettigd bij gouvernomentsbesluit van 11 October lfc70, n \ 8.
Ten vervolge op vroegere opgaven van dien aard volgt
hieronder een driejarig overzigt van de geldelijke uitkomston der brievenposterij in Nederlandsch Indie.

UITGAVEN.

ONTVANGSTEN (Zuiver bedrag).

JAREN.

Tractementen van
Fourrage
Porto's
Diverse
Gedebihet personeel.
voor
en regt van
teerde
Te zamen.
de paarden andere
1 per cent
en
op geldbij de post- bij hot brieuitgaven.
artikelen. postzegels.
kantoren. venvervoer. buffels.

Internationale
correspondentie.

Te zamen.

46 790

f 445 087

f 156 586

f 183 893

f 203 914

f 193 288

395 175

47(i03

412 178

170 891

184 964

196 958

192 207

30 050

775 070

351 339

114 922

466 261

169 934

183 808 ,

200 548

159 370

34 689

748 349

1868

.

.

f 398 297

1869

.

.

1870

.

.

f

f

33 439

f

771120

1

Paardenposterij.
Het verkeer van de gouvernementspaardenposterij gaf in 1870, in vergelijking met de twee

vooralgegane j a r e n , de navolgende uitkomsten:

ONTVANGSTEN.

JAREN.

Particuliere
reizigers.

1868

.

.

527

1860

.

.

1870

.

.

Bedrag.

Hf

Aantal
verstrekkingen.

Dienstreizigers.
Bedrag
(fictief).

UITGAVEN.

Te zi'.men.
Aantal
verstrekkingen.

Bedrag.

51472

f 132 876

192 427

52 296

126 956

48 488

227 740

183 551

51436

127 580

71810

250 826

34 240

3763

f 166 046

4290

f 200 286

722

34 896

3737

157 531

4459

571

28 689

3642

154 862

4213

f

In het vervoer (van dienstreizigers) tusschen Soerabaija,
Pasoeroean, Probolinggo on Malang en op de binnenwegen
der regentschappen Pasoeroean en Bangil wordt voortdurend door een aannemer voorzien. Ook werd in 1870
eene overeenkomst gesloten voor den overvoer van zieken
van Samarang naar "Weliri, zijnde de laatste post op de
grens Samarang—Pekalongan. Door overeenkomst met een
particulier te Soerabaija werd de proef genomen om eene
gesubsidieerde diligence-dienst in het leven te roepen van
Soerabaija via Modjokerto naar Kediri.
Op het eiland Madura wordt in de regentschappen Madura en Sumanap de paardenposterij onderhouden door de
beide panembahans.
Behalve de gouvernements-paardenposterij langs de wogen
van Soerakarta naar Samarang en Djokjokarta, bestaan in

Fourrage
Diverse
voor
de paarden andere uit- T s i aaien
en
tementen.
buffels.
gaven.
Trac-

f

1

47 481 f 231829

do Vorstenlanden langs de wegen van Soerakarta naar Ngawi
on van Djokjokarta naar Magelang nog paarden posterijen,
die door den soesoehoenan en den sultan worden bekostigd.
De te Djokjokarta bestaande particuliere onderneming,
die met dergelijke ondernemingen te Magelang en A m barawa in verband staat, is sedert ingetrokken.
Voor zooveel bekend bostonden overigens in 1870 voor
den overvoer van personen de navolgende particuliere ondernemingen: twee tusschen Batavia en Buitenzorg, één t u s schen Samarang, Oenarang en Ambarawa, e'én tusschen S a marang en Koedoes, één tusschen Salatiga en Bawen,

(1) De wijziging" heeft plaats gehad bij Koninklijk besluit van 18
Augustus 1871 , n". 13.
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één (in 1870 opgerigt) tusschen Salatiga en Bringin, (1)
één tusschen Ambarawa en Magelang, één (die echter sedert
heeft opgehouden) tusschen Salatiga en Soerakarta, en twee
tusschen Soerabaija en Pasoeroean.
§ 2.

Pakketvaart

en andere stoomvaartdiensten.

In de mail- en pakketvaartdienst in den Indischen Archipel, bewerkstelligd door de stoomschepen van de
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij ingevolge
het met haar aangegaan contract, werd in 1870 geen stoornis
ondervonden.
De aansluiting met de Fransche maildienst tusschen
Marseille en China is tot Augustus 1870 éénmaal, en van
af die maand tot 25 November 1870, — toen de aansluiting,
ten gevolge van stremming in de communicatiemiddelen
in Frankrijk, weder tot éénmaal 's maands was moeten

worden teruggebragt, — tweemaal 's maands onderhouden geworden door een stoomer van de Messageries
Impériales de France, sedert genaamd «Messageries maritimes de France ".
.
Het aantal stoomschepen der Nederlandsch-Indische
Stoom vaart maatschappij bedroog op ultimo December 1870,
12 of 3 minder dan in 1869. Van de 6 door haar van de
vroegere maatschappij der hoeren BESIER en JONKHEYM
overgenomen stoomschepen, werden er drie van de hand
gedaan , de Menado, Vice- Admiraal Fabius en Betsy, respectivelijk groot 600, 300 en 150 ton en een vermogen bezittende van 90, 50 en 40 paardenkracht. Nog in het loopende
j a a r zal het materieel met twoo stoomschepen van groot
charter vermeerderd worden, terwijl de Maatschappij een
derde stoomschip in aanbouw had gegeven.
Eene aantooning van de namen, de tonnemaat en het
stoomvermogen der 12 schepen volgt hieronder :

TONNEMAAT.

N A M E N
DER

STOOMSCHEPEN.

waarvoor zy
bij de
Maatschappij
te boek staan.

PAARDENKRACHT.

naar hetgeen

volgens de

volgens

zij werkelijk

tegenwoordige

vroegere

innemen, a.

opgaaf.

opgaaf.

Koning Willem I I I

1055

1000

200

200

Koningin Sophia

1055

1000

200

200

.

1055

1000

150

150

Minister Fransen van de Putte

808

800

125

120

Baron Bentinck

808

800

125

120

Minister van Staat Rochussen .

505

300

80

80

W. Cores de Vries

505

400

80

80

500

Baron Sloet van de Beele

.

Koningin der Nederlanden

.

.

480

120

120

Vice-president Prins

.

.

444

600

120

120

Sunda

197

200

40

40

Singapore

350

260

150

80

Batavia

300

300

80

80

7562

7160

1470

1390

a.

.

.

Deze opgaaf is ook in 't vorig verslag gevolgd.

Door de stoomschepen werden in het j a a r 1870 afgelegd 249 340 Engelsche mijlen, tegen 245 380 Engelsche
mijlen in 1869; het aantal overgevoerde passagiers dat in
laatstgenoemd jaar bedroeg 48 272, was in 1870 48 296.
De ontvangsten der Maatschappij bedroegen, met inbegrip van hot gouvernementssubsidie ad f 6,97j per geographische mijl, in 1870 per semester f 1 403 060 en f 1491 486,
tegen f 1 379 675 en f 1 396 247 in 1869.
Over de eerste zes maanden 1870 werd aan de aandeelhouders een dividend van 3 pet. uitgekeerd. Dat over het
tweede semester zal vermoedelijk hetzelfde bedragen. In
1869 werd een dividend van 5 pet. uitgekeerd.
Sedert December 1868 wordt tegen betaling van het
gewone gouvernementssubsidie per geographische mijl —
en dit diene tot verbetering der aanteekening in de noot
op bladz. 58 van het vorig verslag — eene maandelijksche
dienst onderhouden tusschen Padang en de noordelijke
havens van Sumatra's Westkust. Het niet opnemen van
die dienst in de door den directeur van binnenlandsch bestuur vastgestelde regeling der pakketvaart, is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat die dienstregeling, als geheel

(1) Naar hetgeen vaa elders is gebleken, moet deze dienst, althans
in iS70, nog niet in werking zijn gekomen.

van localen aard, steeds geschiedt in overleg met den gouverneur van Sumatra's Westkust. Deze stoomvaartlijn blijft
voldoen aan de behoefte en wordt geregeld bediend.
De in Mei 1870 ondernomen proefvaart langs Java's
Zuidkust, in verbinding behalve met Batavia en Soerabaija
met do plaatsen beoosten Soerabaija, is na het volbrengen
der vastgestelde zes maandelijksche reizen, ongeacht het
weinige voordeel daarbij voor alsnog behaald, gedurende
November en December onveranderd — en sedert op gewijzigden voet bestendigd.
Terwijl in 1870 de dienst bij afwisseling plaats had: de
eene maand van uit Batavia via Anjer, Tjilatjap, Patjitan,
Banjoewangi, Bezoeki, Probolinggo en Pasoeroean naar
Soerabaija, en de andere maand van uit laatstgenoemde
plaats langs dezelfde havens terug naar Batavia, is met
ingang van 1 Januarij 1871 de lijn in twee op zich zelve
staande maandelijksche vice-versa diensten gesplitst: ééne
van Batavia via Anjer naar Tjilatjap en terug, slechts
om de twee maanden uit te strekken tot Patjitan en terug,
en ééne van Soerabaija naar Pasoeroean, Probolinggo,
Bezoeki, Banjoewangi en , met het oog op het meer en
meer ontluikend handelsvertier tusschen B a l i e n J a v a , ook
naar Bali Boeleleng en terug.
Behalve door het aandoen van Bali beveelt zich deze
regeling overigens hierdoor a a n , dat Batavia voor T j i -

Bijlagen.
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latjap het natuurlijk aanrakingspunt op Java's noordkust
is, en op eenig beduidend vertier tusschen laatstgenoemde
plaatsen Soerabaija weinig uitzigt bestaat, terwyl daardoor tovons vermeden wordt do af te leggen zeeweg tusschen Patjitan en Banjoewangi, het bevaren waarvan
door het gemis van handelshavens op dat gedeete der
zuidkust, geoordeeld w e r d , in den eersten tijd althans,
geen enkel voordeel te zullen afwerpen.
De nieuwe regeling zal aan subsidie koston , naar den
aangenomen maatstaf van f 8.97 per geographische mijl,
f 30 026,76 ' s j a a r s , terwijl de proefvaart van 1870, over
12 maanden berekend, een subsidie zou veroischen van
f 20 575,44.
Op beide sommen komen echter in mindering het subsidie voor de in Mei 1870 voorloopig en sedert definitief
ingetrokken tweede maandelijksche lijn tusschen Batavia
en Palembang via Muntok (zie hot vorig verslag bladz. 59)
bedragende voor 12 reizen por j a a r f 15 138,84.
Bij de bestendiging der bovenbedoelde stoomsemeonsehap,
van welke krachtens eene in September 1870 verleende
magtiging tevens voor het vervoer van militairen beneden
den rang van officier mag worden gebruik gemaakt, ook
in de gevallen dat zij bestemd worden naar plaatsen in
de nabijheid der aan te doene kustplaatsen gelogen (zie
het vorig verslag, bladz. 59), is aan de Stoomvaartmaatschappij alsnog uitgekeerd het haar aankomend subsidie
over de proefreizen van 1870, die alleen dan zonder meerdere
kosten voor den lande zouden zijn uitgevoerd , voor het geval de proef door het Opperbestuur niet mogt zijn goedgekeurd.
Van het plan om, na afloop van het betrekkelijk contract,aan de hierbedoelde stoomverbinding ook het transport
van zout naar Java's zuidkust vast te knoopen , is moeten
worden afgezien. Bij eene vergelijking van de tegenwoordige
kosten van dat transport met hetgeen aan de Stooinvaartmaatschappij zoude moeten worden betaald, is gebleken , dat het transport met zeilschepen aanmerkelijk
goedkooper is. De Maatschappij heeft dan ook van alle
concurrentie afgezien en zal bedoeld transport, waarvoor
het contract met ultimo 1871 eindigt, in het loopende
j a a r als gewoonlijk worden uitbesteed.
•.
Met het oog op de groote hoeveelheid goederen , die
sedert de opening van het Suez-kanaal direct van P^uropa
via Singapoer te Batavia wordt aangebragt, besloot de
Maatschappij wekelijks een harer booten tusschen Batavia
en Singapoer te doen varen. Dien ten gevolge is sedert
September 1870 de stoomcommunioatie met laatstgenoemde
plaats verdubbeld en wel door eene ongesubsidieerde dienst.
Daarentegen i s , ingaande met 1871, wegens de onvoldoende resultaten, ingetrokken de maandelijksche niet gesubsidieerde dienst van Soerabaija naar Bandjermasin,
zoodat laatstgemelde plaats thans slechts eenmaal 's maands
wordt bezocht.
Met het oog op het deswege aangeteekende in het verslag
van 1869, bladz. 56, kan gemeld, dat bij een arrest van
den Hoogen Raad der Nederlanden van 25 November
1870, met vernietiging van de uitspraak des eersten iegt e r s , werd uitgemaakt, dat met de uitdrukking » passag i e r s " , voorkomende in art. 14 der met de Stoomvaartmaatschappij bestaande overeenkomst (Bijblad op het Innisch
Staatsblad n°. 17*2) niet kunnen bedoeld zijn expeditionaire
troepen, zoodat de Regering verklaard werd die orereenkomst niet te hebben geschonden door voor het vervoer dier
troepen (bij gelegenheid der Pasoemah-expeditie) geen gobruik to hebben gemaakt van de booten der Maatschappij De
eisch tot schadevergoeding is alzoo aan deze laatste ontzegd.
Omtrent de voortzetting der pakketvanrt in don Indischen
Archipel, na het ten einde loopen van het thans werkende
contract (ultimo 1875) zijn bij de Indische Kegering adressen
in behandeling zoowel van den hoofdagent en vertegenwoordiger der Stoomvaartmaatschappij als van de firma
DÜMMI-ER & C°. te Batavia.

Buiten de hooger genoemde pakketbooten waren in 1870
voor zooveel noodig met vergunning van de Regering overeenkomstig Indisch Staatsblad 1866, n°. 146, nog de volgendo meerendeels kleine stoomschepen, in Indie in de vaart:
de raderstoombooten Tjitarum en Tjiliwong (respectivelijk
groot 53 en 29 last), dienende voor hot vervoer van perBijblad van de Nederlandsche Staats-courant —

sonen en het slepen van vaartuigen naar on van de reede
van Batavia en nabijgelegen plaatsen, waaronder ook het
slepen , naar en van Moeara Gembong, van de ijzeren laadschouwen bestemd tot het afhalen der producten van
Tjikao naar Batavia; (de drie aan dozelfde onderneming,
het Bataviaasch praauwenveer, behoorende stoompraauwen
voor goederenvervoer tusschen don vasten wal en de reede
van Batavia — zie het verslag van 18G9, bladz. 56 — zijn
van hare werktuigen ontdaan geworden en derhalve uit
de lijst der stoomvaartuigen afgevoerd);
de schroefstoomsloep Tjidani, groot 10 last, toebehooronde
aan het Bataviaasch tjuniaveer en bestemd voor het vervoer van personen en goederen naar de reede, buitenreede
en omliggende eilanden van Batavia, als ook voor het
slepen van vaartuigen;
de stoornschopen Janaan en Mareah (vroeger genaamd
Samarang) (respectivelijk groot 31 en 25 last), voor diensten
op de reede van Samarang en voor het slepen van vaartuigen langs de noordkust van J a v a ;
de houten raderstoomsleepbooten Ardjoeno on Semeroe
(respectivelijk groot 58 en 56 last en elk van 50 paardenkracht), voor het slepen van vaartuigen naar en van de
reede van Soerabaija en tot het verleenen van alle zoodanige
diensten als de omstandigheden medebrengen;
de raderstoompraauw Soengiet, groot 6 last, voor het per sonenvervoer tusschen Soerabaija en Grissee;
de schroefstoomboot Onderneming, groot 14 last, voor personen- en goederenvervoer tusschen P a d a n g , Priaman
en Painan (Sumatra's Westkust);
het voor particulier gebruik in dienst zijnde houten rnderstoomschip Coquette (groot 26 last) en de ijzeren schroefstoomsloep Melatti, beide in eigendom toebehoorende aan
den eigenaar der Pamanoekan- en Tjiassemlanden (Krawan<*);
de schroefstoomsloep Kentjil, toebehoorende aan eene firma
te Batavia, en gebezigd wordende ten dienste eener p a n i culiere houtkap-onderneming op de Lagoendi-eilanden (Lampongsche districten);
de schroefstoomsloep Insulinde, bestemd tot het overbrengen van drinkwater van Anjer naar de voorbijvarende
schepen , tot sleepdiensten en tot het overvoeren van dekpassagiers en goederen van Anjer naar de Lampongsbaai
en nabij gelegen eilanden vice versa;
het raderstoomschip Eersteling en het schroefstoomschip
Prins Hendrik der Nederlanden, rospectivelijk groot 46 en
86 last, toebehoorende aan do Billitou-maatschappij en
bestemd voor hot vervoer van goederen der maatschappij
en van personen in hare dienst;
het schroefstoomschip Menado, groot 295 last, bestemd
tot het vervoer van passagiers en goederen en het slepen
van vaartuigen in on buiten den Indischen Archipel, voornamelijk dienstdoende tusschen Batavia en Djeddah (Arabie);
de stoomer Betsy, groot 39'/. last, voor de vaart tusschen
Pontianak en Singapoer en tusschen Pontianak en Sintang(l);
de stoomboot Henriette,
aan de agenten dier boot
bestemd voor het vervoer
het slepen van vaartuigen

blijkens de in Augustus 1870
te Batavia verleende vergunning
van passagiers en goederen en
; en

eindelijk het houten schroefstoomvaartuig Ogan Oeloe,
dienende tot het vervoeren van goederen langs de rivieren
en stroomen der residentie Palembang.
De in 't vorig verslag bedoelde voorstellen der Nederlandsch Indische Stoomvaartmaatschappij tot het in 't loven
roepen, met ondersteuning uit'slands k a s , eener additionele
dienst voor eene meer of minder directe stoomgemeenschap
met Nederland (in 't laatst van 1869 door haren hoofdagent
te Batavia, den heer A. FBASER, tijdens diens aanwezen
(I) Zoo als hooger blijkt, behoorden de Menado en de Brtsy in 18G9
aan de Nederlandsch-Indische Stooimaartmaatschappij, die echter deze
booten, zoomede het stoomschip Viet• admiraal Faoius van de hand had
gedaan Van laatstgemeld stoomschip is geene nieuwe bestemming vermeld gevonden.

1871—1872.
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hier te laude, voorgedragen) wordon door de Regering
slechts in overweging genomen voor zooveel de in het plan
btigrepeu lijn Batavia-Bombay betrof, waaromtrent don
Gouverneur-Generaal een onderzoek werd opgedragen.
Sedert is op die voorstellen niet teruggekomen on schijnen
de plannen, waarop zy betrekking hadden, te zijn opgegeven wegens het uitblijven der in Australië ontworpen
maildienst tusschen Sidney en Singapoer via Torresstraat,
waarmede de zaak in verband stond.
Vermits het door den heer FRASKR destijds geopende
uitzigt, dat in dezo laatste lijn .lava zonder subsidie zou
worden opgenomen , volgens latere modedeeling in geon geval verwezonlijkt beloofde te worden, werd door hem in
't laatst van 1870 aan de Indische Regering een plan ontwikkeld betreffende hot op andere wijze tot stand brengen
van een stoom verkeer tusschen Java en Australië, in zoover dat daarby geen i igonlijke (snelle) maildienst met Europa,
maar eene soort van kustvaart beoogd werd, die eens per
maand Singapoer en Nederlandsch Indie (Batavia, TimorKoepang en Soorabaija) in verbinding zou brengen met alle
voorname havens van Australië, en waarvoor van de zijde
van Nederlandsch Indie gedurende tien jaren een subsidie
werd verlangd van minstens f 120 000 en hoogstens f 144 000
' s j a a r s , terwijl van de belanghebbende Australische gou\ ornementen gezamenlijk eon subsidie zou gevorderd worden
van minstens f 300 000 en hoogstens f 360 000 ' s j a a r s .
Volgens den ontwerper had do Britsch-Indische Stoomvanrtmaatschappij, die de kustvaart in Britsch-Indie exploiteert,
voor de ontworpen onderneming drie en des noods vier
st omschepeu beschikbaar.
Van deze nieuwe door de Indische Regering ondersteunde
poging tot verwezenlijking van het sedert 1865 besproken
denkbeeld eener geregelde stoomgemeenschap tusschen J a v a
en Australië, werd hier te lande met belangstelling konnis
genomen. Daar echter de ondernemer nog onderhandeiingen met de Australische gouvernementen moest aanvangen of' tot oen gewenscht einde brengen, werd in Maart
1871 aan den Gouverneur-Generaal geantwoord, dat de
vraag of het Nederlandsch-Indisch Gouvernement subsidie
zon toeleggen , nog niet rijp was lo achten voor eene beslissing, en dat het aan den heer FRASER te geven antwoord in dien stand der zaak goene andere strekking kon
hebben dan dat zijne voorstellen , zoolang hij goene meerdere
zekerheid voor de uitvoering der bedoelde plannen zou kunnen
aanbieden, niet voor eene bepaalde beschikking vatbaar waren.
Volgens berigten van Mei j l . had de heer FRASER het
voornemen in 't laatst dier maand via Ceylon naar Australië
te vertrekken , ten einde zich nader met de verschillende
gouvernementen over de zaak te verstaan.
De te Amsterdam gevestigde stoomvaartrnaatschappij
» Nederland" (zie het vorig verslag bladz. 59) had , na de
ramp Op 19 Mei j l . , daags na het vertrek uit het Nieuwe
Diep, aan het stoomschip Willem III overkomen, op den
lsten Augustus nog slechts één stoomer in de v a a r t , de
Prins van Oranje, welke bodem den 29sten Julij jl. de regtstreeksche stoom vaart tusschen Nederland en J a v a via het
Suez kanaal heeft geopend (1).
liet aan boord van do Willem III geëmbarqueerd geweest
detachement van 125 militairen i s , na gedurende eenige
dagen door de welwillende zorgen der Engelsche autoriteiieu te Portsmouth gehuisvest te zijn geweest, via Nederland per gewone scheepsgclegenheid naar Indie vertrokken.
Voor den overvoer van gouvernementsgoederen kon,
«regen* de zeer hooge vrachten, van de booten der Maatschappij slechts gebruik worden gemaakt voor die benoodigdhedeu , op welker versnelde overbrenging naar Indie
bepaaldelijk prijs was te stellen. Daaronder waren, tijdens
hot in lading liggen van de Willem III, alleen te rangschikken 126 kisten opium benevens!'200 000 aan specie. Ofschoon
in bo.^chitdigden toestand, is van de opium een niet onbelangrijk deel, van de specie schier alles later nog uit het
wrak gered en geborgen.
De gouvernementslading aan boord van de Prins van
Oranje bestaat uit f 100 000 specie.
Van de door deze stoomvaart verschafte goedkoope gelegenheid tot overbrenging van brieven is reed9 gehandeld
in § 1 dezer afdeeling; terwijl van eene beslissing aangaande
(1) In de volgende maand zal ook het stoomschip JPHns Hendrik in
de vanrt komen.

het afteekenen van certificaten van oorsprong, waardoor
de handel in het gebruik maken van schepen als de hierbedoeldo wordt geriefd, lager melding wordt gemaakt in
hoofdstuk M, afdeeling I , § 4 i (1).
Het verzoek van de Maatschappij om als tijdelijk hulpmiddel , in afwachting van verbetering in den voor groote
schepen onvoldoenden toestand van de havens op J a v a ,
voor den opslag van steenkolen, waarloos materieel en
c. q. ook van vrachtgoederen, gebruik te mogen maken van
het eiland Purmerend aan de westkust van de reeda van
Batavia, is met aanbeveling aan de Indische Regering ter
beslissing doorgezonden.
H.

D e p a r t e m e n t v a n «tmlerwijH,
en nijverheid.
I.

§ 1.

cercdlenst

ONDERWIJS.

Voor Europeanen en met dezen gelijhgestelden.

Gymnasium Willem III te Batavia. Het verslag dozer
instelling over den cursus 1869/70 (I October—uit". September) luidt weder zeer bevredigend zoowel wat de afdeeling » hoogere burgerschool" als wat die voor » t a a l - ,
land- en volkenkunde" betreft. Het onderwijs bij laatstgenoemde afdeeling, ofschoon door de in 1869 plaats gehad
hebbende vervroeging van het zoogenaamd groot ambtenaarsexamen gebaat (zie het vorig verslag bladz. 60),
ondervond echter nog eenige stremming, doordien dat examen, in September begonnen, niet eerder dan medio October was afgeloopeu, zoodat do cursus eerst na dien tijd
kon aanvangen. Bij do afdeeling » hoogere burgerschool"
deed zich nog gedurende den geheelun cursus de behoefte
gevoelen aan eene uitbreiding van het aantal leeraren,
vermits de aanstelling der twee nieuwe docenten , ofschoon
in Mei 1870 toegestaan, eerst in September daaraanvolgende plaats vond, zoodat de gowenschte splitsing der
talrijkst bezochte kla«se eerst met den nieuwen cursus
1870/71 is kunnen worden ingevoerd.
Omtreni het gedrag der leerlingen en hun ijver voor
studie en lectuur blijft het algemeen getuigenis der leeraren
gunstig. Door de studenten voor taal-, Iand- en volkenkunde (voor welke afdeeling het beginsel van vrije studie
in zijn geheelen om'.ang is aangonomen) werden de collegien zeer geregeld en met vrucht bezocht.
Aan het overgangsexamen der hoogere burgerschool namen 77 leerlingen deel, waarvan 1 vóór den afloop van
het examen do inrigting verliet. Van de 76 overigen konden , even als in 't vorig j a a r (toen het aantal deelnemers
80 boliep), 26 niet tot eeno hoogere klasse overgaan, hetgeen nogtans voor de meesten, hun aanleg in aanmerking
genomen, niet aan gebrek aan ijver kon geweten worden.
Voor de eerste maal werd het eindexamen der hoogere
burgerschool afgenomen. De daartoe door den Gouverneur-Genoraal benoemde commissie, waarin eenige leden
van het collegie van curatoren en de directeur der inrigting
zitting hadden, was uitgenoodigd geworden om bij het
afnemen van dit examen als leiddraad te nemen de ten
behoeve der Nederlandsche commissien voor de eindexamens
der hoogere burgerscholen hier te lande gegeven voorschriften , vervat in het Koninklijk besluit van 10 Maart
1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 49).
De drie leerlingen van het 5de studiejaar, die aan het
examen deelnamen (September 1870), verkregen allen
het diploma. Door 6 anderen van datzelfde studiejaar werd
het gedeelte A, door 8 studenten van het 2do studiejaar
der afdeeling » t a a l - , land en volkenkunde " het gedeelte B
van het groot ambtenaars-examen met goed gevolg afgelegd.
Het volgende staatje geeft eene recapitulatie van het
aanwezig getal leerlingen en studenten op 1 October
1809, do in den loop van don cursus daarin voorgekomen
veranderingen, zoomode van de aanwezige sterkte bij het
begin van den cursus 1870/71.

(1) Naar diezelfde paragraaph zij ook verwezen voor de onlangs in
't belang der stoomvaart op Indie in 't algemeen, door den GouverneurGeneraal ten behoeve van stoomschepen toegestane afwijkingen van de
bepalingen op het ladeu en lossen van goederen.

323
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .

fcO

a

.SS5T
j>2jg

1 I
u .
I a
B.9

I

3 8 S>

ta

2
£
co
3

Aanwezig bij het
eind van den
cursus (September 1870).

fcD
c
tm
&0

«•E

«.9
I

II

•O N

O .O

a

5

I

I

n CD •*
£.0 <

s-i
> f

CD

a

AANMERKINGEN.

CD

3

+2 CD

» .s

s2l
O
5 i<

<*

w

c

T 3 CD
"O

J

3

i M

o s

00 * H
CD 60

u Ja
3 O
—I • —

ff

Afdeeling
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'
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16

16

. Van de 32 leerlingen die de afdeeling »hoogere burgerschool"
verlieten, geschiedde dit l>ij 1 w *
gens ziekte, 2 wegens finuntieel
onvermogen, 5 wegens vertrok
naar Kuropa, 6 na afgelegd arabtenaars-examen (gedeelte A), 3
na afgelegd oii dexamen der aldeeling >> hoogere burgerschool," 2
om in gouvernementsdienst te
treden, 1 om tot architect, 1 om
in den handel te worden opgeleid,
i om elders hunne opleiding te
ontvangen , 3 om hunne studiën
zelfstandig voort te zetten eu 6
met het voornemen om later terug
te keeren.
b. Hiervan 4 oudleerlingen en 37
nieuw ingeschrevenen. Aan het
toelatingsexamen werd doel g e nomen door 55 en voldaan door
40 jonge lieden. 3 van de laatsten
lieten zich echter niet inschrijven.

cl

Toehoorders.

S

js

Oudleerling aan wien vergund
werd de lessen in het 4de en 5de
studiejaar als toehoorder te volgen.
TOTAAL.
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a32
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29
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42
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Afdeeling
n t a a l - , land
en volkenkunde".
Eene splitsing,
naar gelang I
van het stu-,
diejaar is niett
opgegeven.

10

14

e 11

Over eene gelijkstelling van het gymnasium te Batavia
met eene hoogere burgerschool in Noderland ten opzigte
van de regten aan het diploma van goed volbragt eindexamen verbonden, welk diploma voortaan ook in Indie
te verkrijgen zal zijn door personen die het onderwijs aan
zoodanige inrigting niet hebben bijgewoond (1), z\jn o verwegingen aanhangig.
Gedurende het schooljaar 1868/69 bedroegen de uitgaven
der inrigting f 151 900 en de ontvangsten f 41 560; voor
den cursus 1869/70 waren deze cijfers respectivelijk f 150 108
en f 43 810. Aan de huishouding werd in het jongste
schooljaar uitgegeven f 4 5 888, aan tractementen van leeraren , opvoeders, administrateur, geneesheer, suppoosten
enz. f 104 220. Gerekend over de dienstjaren 1869 en 1870
waren de cijfers als volgt:

ft) Vergelijk het medegedeelde in hoofdstuk W, % 1, betreffende de
herjiening der verordening van 10 September 1861, omtrent het benoemen van ambtenaren bij de burgerlijke dienst in Indie.

f*

12

d. Hiervan 61 internen en bS externen.
Hiervan vertrok 1 om zijne studiën
voor liet gedeelte A van het ambtenaars-examen voort te zotten,
2 om iu Nederland voor gedeelte
B van dat examen te gaan studeren , terwijl de 8 overige bedoeld
examen B te Batavia niet goed
gevolg aflegden.
Hiervan 4 leerlingen der afdeeling o hoogere burgerschool", die
in September 1870 examen A hadden afgelegd en 5 nieuwe leorlingen.

1869.
Uitgaven

f

Ontvangsten.

153 515
42 080

1870.
f

158 464
43 365

De in 't vorig verslag bedoelde uitbreiding op grootere
schaal van het natuur- en scheikundig kabinet had in 1870
nog niet kunnen plaats vinden. Een eerste gedeelte der
uit Nederland gevraagde toestellen, instrumenten enz. is
vóór weinige maanden verzonden.
De eerste Koning van Siam stelde, ter herinnering aan
het door hem in Maart 1871 aan het gymnasium gebragt
bezoek, by zijn vertrek van J a v a (zie hoofdstuk V, f 1 ,
hiervoren) eene som van f 10 000 ter beschikking van het
collegie van curatoren, met het doel om daarmede eene
beurs te vormen, waaruit oen zoon van een verdienstelijk
Iandsdienaar bij de instelling zal kunnen worden onderwezen en opgevoed.
Ambachtsschool te Soerabaija.

Het getal leerlingen ver-
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meerderde met 4. Tegen 22 in December 1869, telde de
inrigting er 26 op het einde van 1870, waarvan 2 in de
hoogsto, 11 in de middelste en 13 in de laagste klasse.
Even als in het voorafgegane jaar werd de school achtereenvolgens door 39 leerlingen bezocht. 13 leerlingen verlieten de school: met welke bestemming kon niet worden
opgegeven.
Aan den lsten onderwijzer werd in het begin van 1871
en sedert ook aan den 2den onderwijzer wegens ziekte
verlof naar Nederland verleend. Gemis aan geschikte
candidaten deed aanvankelijk moeijelijkheid ondervinden
om in deze vacatures te voorzien. De voorziening heeft
echter sedert plaats gehad.
Omtrent de resultaten en den toestand van het onderwijs kon over het afgeloopen j a a r niet gunstiger worden
berigt dan vroeger. Aangezien geen der leerlingen genoegzaam gevorderd was om in eene hoogere klasse over te
gaan bleef het openbaar examen ditmaal achterwege.
De voorstellen betreffende eene hervorming van de a m bachtsschool in eene industrieschool (zie het vorig verslag
bladz. 60) bleven in Indie nog in behandeling.
Lager onderwijs. De werking der verordeningen op het
lager onder-w ys voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden (Indisch Staatsblad 1868, n°. 81 en 82) liet over
het algemeen weinig te wenschen over. Aangaande sommige harer bepalingen had echter de ondervinding de
wenschelijkheid eener wyziging aan het licht gebragt. Die
wijzigingen betroffen onder andere: het aannemen eener
betere verhouding van het getal hulponderwijzers tot dat
der leerlingen, wier ontwikkeling, vooral in de laagste
klassen, doorgaans zeer veel te wenschen overlaat en wier
onderwijs derhalve veel tijd en moeite kost; — het zoo min
mogelijk bezigen van kweekelingen , van welk hulppersoneel
men slechts zeer weinig diensten ondervond; — het schenken
van meerdere vrijheid aan de inspecteurs van het school-

wezen omtrent het al dan niet herhalen, meer dan eenmaal
's jaars , van het bezoek der scholen in hun ressort; — het
aannemen eener betere tijdsverdeeling voor het onderwijs der
verschillende klassen ; — hot stellen van regelen ter bevordering eoner meer gelijkmatige toepassing van het tarief
van schoolgelden, enz. (1).
Wat den toestand van het lager onderwijs gedurende
1870 betreft, viel ten aanzien van het openbaar onderwijs ,
in weerwil van de vele in 't vorig verslag (bladz. 62) vermelde bezwaren die dat onderwijs in Indie in den weg
staan, eenige vooruitgang niet te miskennen. Werktuigelijkheid, waar deze bestond, maakte meer en meer plaats
voor een ontwikkelenden leergang en voor ruimere opvatting van het doel van het onderwijs.
Ten aanzien der bijzondere scholen getuigen do verslagen der inspecteurs wel is waar mede van eenigen vooruitgang , doch tevens met de opmerking — enkele gunstige
uitzonderingen daargelaten — dat veelal nog te weinig
wordt gestreefd naar ontwikkeling van het verstand Zulks
wordt voornamelijk toegeschreven aan het maar al temaak
toegeven door de onderwijzers aan het verlangen van vele
ouders om hunne kinderen, op welke wijze dan ook, zoo
ver ta brengen, dat zij reeds vroegtijdig aan het middelbaar onderwijs kunnen deel nemen.
Het groote meerendeel der scholen werd in het afgeloopen jaar door de drie inspecteurs, ieder in hun ressort,
geregeld twee malen , al de overige ééns bezocht.
Terwijl eene statistiek van het bijzonder onderwijs lager
hare plaats vindt, volge hier een algemeen overzigt van
het aantal enz. der openbare lagere scholen op het einde van
1869 en 1870.
(1) De uitvaardiging dezer wijzigingen wacht op de gevraagde magtiging des Konings. Eene voordragt, strekkende om die magtiging,
voor zooveel vereischt, te verleenen en waarop reeds de Kaad van State
is gehoord, is op dit oogenblik bij het Departement van Koloniën in
eindbewerking.

Hoofdonderwijzers.

Te zamen.

Betalende.

Niet betalende.

Te zamen.

in de hoogste klasse.

in de laagste klasse.

Inlanders en v-eemde Oosterlingen.

. . . .

49

19

68

68

71

16

155

2176

2047

(3)4223

640

2347

(5)266

231

1665

(7)

(7)

(7)

1869

. . . .

49

19

68

(2) 68

64

11

143

2029

2001

(4)4030

725

2060

(6) 193

174

1235

f 4 8 8 401

f 103 027

f 95,62
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(1) Het geheele personeel van gouvernements-onderwijzers, met inbegrip van die met verlof in Europa, bestond op het einde van 1870 uit 15 onderwijzers der eerste, 75 der
tweede en 71 der derde klasse, benevens 10 kweekelingen; tegen 14 der eerste, 65 der tweedo en 71 der derde klasse, benevens 11 kweekeliugen in 1869.
(2) Waaronder 8 waarnemend hoofdonderwijzers.
(3) Van het opgegeven cijfer telden de scholen op Java en Madura er 3191, waaronder 1572 gratis "leerlingen.
(4) Onder dit getal waren op de scholen van Java en Madura 3001 leerlingen, waaronder 1435 niet betalende.
(5) Waarvan 160 op Java en Madura, verdeeld over 35 scholen en 106 op de buitenbezittingen, verdeeld over 17 scholen.
(6) Waaronder 110 op Java en Madura, verdeeld over 32 scholen en 83 op de buitenbezittingen, verdeeld over 15 scholen.
,7 Nog niot op te geven.
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Het getal openbare lagere scholen onderging in 1870
geene verandoring; dat der leerlingen echter beliep onder
ultimo 1870, 193 meer dan het j a a r te voren. (1)
De twee nieuwe scholen, tot welker oprigting blijkens
het vorig verslag besloten was, te Sitoebondo (Bezoeki) en
te Telok-Betong (Lampongsche districten). konden vóór
het eind van 1870 nog niet geopend worden. (2) Voor
sommige plaatsen, zoo op als buiten J a v a , is de oprigting
van scholen in overweging. In afwijking van hot aangenomen beginsel, dat de oprigting van eene school afhankelijk maakt van de aanwezigheid van minstens 20 kinderen (vergelyk het vorig verslag, bladz. 62), werd aangenomen (Januarij 1871), dat tot het oprigten van scholen
in de bezittingen buiten Java en Madura kan worden besloten bij een minimum-getal van 15 kinderen, en tevens
bepaald dat dit cijfer voor de hoofdplaatsen der residentien
niet behoeft te worden bereikt, indien do behoefte op aannemelijke gronden kan worden aangetoond.
I n 1870 traden in Indie bij het openbaar lager onderwijs
5 personen in dienst, waarvan 1 als onderwijzer der 2de
klasse (welke klasse het bezit van den hoofdonderwijzersrang vordert) en 4 als onderwijzer der 3de klasse, voor
welke klasse met den rang van hulponderwijzer kan worden volstaan. De 8 hulponderwijzers, die onder ultimo
(I) Zie omtrent de toelating van inlanders op de Europesche openbare lagere scholen het lager vermelde in § 2 dezer afdeeling (bladz. è9).
(ï) De laatste is sedert Maart 1871 in werking.

1869 nog als waarnemend hoofdonderwijzer werkzaam war e n , werden in 1870 allen teruggeplaatst in hun vorigerang of op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen,
zoodat alle scholen thans onder do leiding van een hoofdn
onderwijzer staan.
De (respectivelyk voor de jaren 1870 en 1871) uit Nederland aangevraagde 8 hoofd- en 18 hulponderwijzers (onder
deze laatsten de 8 in 't vorig verslag bedoeld) zijn allen op
één na, die zich vóór zijne uitzending terugtrok, achter •
eenvolgens ter beschikking van de Indische Regering gesteld, de laatste 11 in Januarij 1871. Van de 17 hulponderwijzers hadden 10 den rang van hoofdonderwijzer.
Maatregelen waren genomen om met de te Batavia to
openen normaallessen voor hulponderwijzers (zie het vorige
verslag bladz. 62) met 1 Julij 1871 een aanvang te maken.
De cursus is op twee jaren bepaald en omvat al de vakken
van het programma ter verkryging eener acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld bij Indisch Staatshlad 1868, n°. 82 Aan de hoofdonderwijzers der openbare
lagere en der bijzondere scholen, zoomede aan de hoofden hulponderwijzeressen is het vergund bij de lessen tegenwoordig te zijn.
De volgende staat geeft een overzigt van de inrigtingen
van bijzonder onderwijs over de jaren 1869 en 1870, wat
eerstgemeld j a a r betreft, aangevuld met de in 't vorig
verslag ontbrekende opgaven van Meester-Cornelis en van
Bima. (Van Bandjermasin, waaromtrent i n ' t vorig verslag
mede de cijfers ontbraken, is thans in 't geheel geen opgaaf gedaan.)
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De gelegenheid tot het afleggen
van eene acte van bekwaamheid
en huisonderwys, werd in 1870
Battivia, Samarang, Soerabaija,

van examen ter bekoaiing
tot het geven van schooltweemaal opengesteld te
Soerakarta, Macassar,

Amboina en Padang. In het geheel hebben zich tot het
afleggen van examen 58 persoien aangemeld tegen 67 in
1869. De uitkomsten dier examens kunnen blijken uit het
volgende staatje.

Aantal candidaten ter verkryging eener acte van bekwaamheid als:
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(1)

in het besluit van 1868 der vakken, waarin buiten lezen,
schrijven en rekenen, op de gouvernements- inlandsche
Zoo als in 't vorig verslag (bladz. 64) werd medegedeeld,
school onderrigt kan worden gegeven, ook opgenomen de
waren tegen den aard en de strekking van het Koninklijk
kennis van een of meer inlandsche talen en van de Nederbesluit van 30 Mei 1868, n°. 3 7 , regelende de grondslagen
landsche taal. Eene andere nieuwe bepaling heeft destrekking
voor het onderwijs van gouvernementswege aan de i n - I om te doen uitkomen, dat de opsomming van verpligte en
landsche bevolking van Nederlandsen Indie te geven, bij
facultative leervakken (voor de gewone scholen) niet uitde Indische Regering bedenkingen gerezen, die haar de
sluit het denkbeeld van meer uitgebreid onderwijs voor
afkondiging hadden doen uitstellen.
inlanders, wanneer daartoe gelegenheid bestaat, hetzij
De punten van verschil betroffen voornamelijk de taal,
in afzonderlijke inrigtingen, hetzij in inrigtingen aan eene
in welke buiten Java en Madura onderwijs zou gegeven
kweekschool voor inlandsche onderwijzers verbonden. Ook
w o r d e n , en het oprigten van meerdere kweekscholen inis door de nadere bepalingen bevoegdheid geschonken : om,
dan wel van eene centraal-kweekschool voor de buitenbij gebreke van hoofdonderwijzers, hulponderwijzers t i j be zittingen.
delijk aan het hoofd eener school te plaatsen ; om den inOfschoon de gemaakte bedenkingen door het Opperbestuur
specteur van het inlandsch onderwijs één of meer (in stede
niet van zoodanig gewigt werden bevonden dat zij het
van één) adjuncten toe te voegen, met vermelding tevens
uitstel der afkondiging konden regtvaardigen, is echter in
dat het toezigt van den inspecteur en zijne adjuncten onder
de zoowel in Indie als hier te lande over het onderwerp controle staat van den directeur van onderwijs enz., welk
geleverde beschouwingen , nu de afkondiging toch niet had
laatste in het besluit van 1868 niet uitdrukkelijk was beplaats gehad, aanleiding genomen tot eenige nadere voorpaald, en eindelijk o m , waar geene plaatselijke schoolzieningen, die deels tot verduidelijking strekken, deels
comtnissien kunnen worden aangesteld, een punt waarzullen medewerken tot de praktische uitvoerbaarheid der
omtront het besluit van 1868 geene voorziening bevatte,
aangenomen grondslagen.
tijdelijk op andere wijze in het schooltoezigt te voorzien.
Eoo is het beginsel omtrent onderwijs in de volkstaal
Eene verdere aanvulling, in de laatste plaats, had nog
ook voor de buitenbezittingen, alwaar de Gouverneurde strekking om aan de in dienst zijnde onderwijzers,
Generaal het Maleisch in de plaats wilde hebben gesteld,
hulponderwijzers on kweekelingen , mits geschikt, het b e behouden gebleven ; maar de bepaling van het besluit van
houd hunner tegenwoordige betrekkingen te waurbor^en,
1868, dat waar de volkstaal voor het onderwijs onbruikdoch de regels voor de bevordering dezer hulponderwijzers
baar i s , eene andere taal kan gebezigd worden, die i n d e
en kweekelingen over te laten aan den Gouverneur-Generaal.
streek waar de school gelegen i s , mede door de bevolking
Liever dan deze verschillende nadere bepalingen op te
verstaan w o r d t , vervangen door het de bedoeling beter
nemen in een afzonderlijk aanvullings-besluit, te gelijk af
uitdrukkende voorschrift, dat in zoodanig geval in het
te kondigen met dat van 30 Mei 1868 , n°. 37 , werd de
Maleisch wordt onderwezen. Zoo is onder de opsomming
voorkeur gegeven aan de zamensmelting tot ééne verordening. De nieuwe redactie i s , met intrekking van het oor(1) Van het jaarlijks te Batavia verschijnende uitvoerig verslag no—
spronkelijk besluit, nedergelegd in het Koninklijk basluit
pens den toestand van het inlandsen onderwijs heeft dat over 1867 in
van 3 Mei 1871, n°. 17. (1)
net afgeloopen jaar het licht gezien; terwijl dat over 1868 in het eerste
semester 1871 ter perse is gegaan. Van het eerste is een exemplaar
aan de Staten-Generaal aangeboden bij brief van den Minister van
Koloniën van 81 Maart 1871, n°. 13.
Over de opleiding van inlanders zoowel tot genees- en verloskundigen
als tot veeartsen, wordt gehandeld in afd. V van het tegenwoordig
hoofdstuk Omtrent de bestaande gelegenheid voor inlandsche militairen
tot het erlangen van schoolonderwijs bij de corpsen, zie men de rubriek
• Corpssrholen en inlandsrh ondermijs " in hoofdstuk O . § 3 hiervoren.

(1) Sedert in Indie afgekondigd bij besluit van den GouverneurGeneraal van 82 Julij 1871 (Indisch Staetsblad n°. 104). De directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid is uitgenoodigd om met al den
spoed dien het gewigt der zaak gedoogt, de noodige voorstellen te doen
tot verzekering van de werking, uitvoering en toepassing der bepalingen
van het afgekondigd besluit en wel in de eerste plaats omtrent de oprigting van nieuwe kweekscholen.
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Uitgaande van het beginsel, dat by de oprigting van
scholen voor den inlander voornamelijk te letten valt op de
behoefte der aanzienlijkste standen , waaruit in den regel
de inlandsche ambtenaren voortkomen , zonder daarom de
kinderen van mindere afkomst van het onderwijs te weren,
stelt het bewuste besluit voorop : de opleiding van geschikte
onderwijzers in kweekscholen in verschillende gedeelten van
Nederlandsch Indie en hunne verdere vorming op de scholen
zelvo , terwijl naar gelang van het getal beschikbare onderwyzers door den Gouverneur-Generaal scholen in Nederlandsch Indie worden opgerigt. Uitdrukkelijk is bekrachtigd het reeds in 1865 door de Indische Regering aangenomen beginsel (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1694),
dat onder de vakken van onderwijs op de kweekscholen
steeds wordt opgenomen de kennis der Nederlandsche taal.
Ten einde de bevolking geen verkeerde denkwijze te doen
opvatten aangaande het doel dat de Regering bij het van
harentwege gegeven onderwijs beoogt, is de bepaling opgenomen, dat alle godsdienstig onderwijs zoowel op de kweekscholen als op de overige inlandsche scholen is verboden,
met bevoegdheid nogtans om de schoollocalen voor zoodanig onderwijs beschikbaar te stellen buiten de schooluren.
Met betrekking tot de kosten van het gouvernements
inlandsch onderwijs verklaart het besluit dat deze komen
ten laste van den lande. Ter tegemoetkoming in deze
kosten wordt op alle scholen, behalve op de kweekscholen ,
schoolgeld geheven. Hiervan zijn uitgezonderd — zoo luidt
verder hot betrekkelijk artikel — de scholen in die gedeelten van Nederlandsch Indie, waar tot dus verre gratis
onderwijs werd gegeven, mits de bevolking aldaar zich
bly ve belasten met het oprigten, onderhouden en vernieuwen der schoolgebouwen, behoudens medewerking enondersteuning van regeringswege waar die sevorderd worden.
Een eerste vereischte om de verordening eene vruchtbare
werking te verzekeren, is de zorg voor een genoegzaam
aantal onderwijzers. T e dien einde is magtiging verleend
om het aantal kweekelingen aan elk der twee op J a v a gevestigde kweekscholen in 1872 te brengen van 80 op 5 0 ,
en is do Gouverneur-Generaal, met vrijlating in de keuze
der plaatsen, aangeschreven ten spoedigste voorstellen in
te dienen omtrent de oprigting van drie nieuwe kweekscholen op gelijke schaal als de twee op J a v a en wel: op
Sumatra's Westkust, in de Molukken en in de residentie
Menado, zonder daarom voorstellen tot oprigting van anders
noodig geachte kweekscholen achterwege te laten.
In het belang der verkrijging van genoegzame stof voor
aanstaand onderwijzerspersoneel is de Indische Regering
onderhouden over het ontwerpen eener herziening, in navolging van het reeds voor Menado verordende (zie lager),
van de velerlei bepalingen, die de bezoldigingen van het
onderwijzend personeel in de overige buitenbezittingen
regelen, welks inkomsten voor het meercndeel zóó gering
zijn, dat daarin weinig aanmoediging tot het kiezen van
den onderwijzersstand kan gelegen zijn.
Omtrent de behoefte aan een of meer inrigtingen van
voortgezet lager of middelbaar onderwijs voor inlanders
en de beste wijze van voorziening daarin, is reeds in 't
laatst van 1870 een overleg uitgelokt tusschen de directeuren
van binnenlandsch bestuur, van onderwijs, eeredienst on
nijverheid en van justitie (met laatstgenoemde voor zooveel
betreft de vroeger ter sprake gebragte wenschelijkheid eener
speciale opleiding voor aanstaande inlandsche officieren van
justitie). Aanleiding hiertoe vond de Indische Regering in
het onder de inlandsche ambtenaren zoo van den eersten
als van minderen rang, opgemerkte streven om aan hunne
kindoren en enkele hunner familiebetrekkingen eene betere
opleiding te geven dan hun de gewone inlandsche school
verschaft. Bij het ontwerpen van voorstellen ter zake
z a l , in verband met 's Konings besluit van 3 Mei 1871,
n c . 17, tevens moeten worden overwogen, of het bewuste
meer uitgebreid onderwya zal behooren gegeven te wordon
in afzonderlijke inrigtingen dan wel in inrigtingen aan
onderwijzers-kweekscholen verbonden.
Het denkbeeld eener opleiding in Nederland van inlandsche jongelieden tot onderwijzers speciaal bestemd
voor de kweekscholen of voor de evenbedoelde scholen
voor meer uitgebreid lager onderwijs, maakt nog een punt
van behandeling uit. Omtrent het nemen eener proef met
zoodanige opleiding, waarvoor eenige der uitstekendste
leerlingen van de kweekscholen zouden moeten in aan-

merking komen, is de Gouverneur-Generaal verzocht zyn
gevoelen te doen kennen.
Ten aanzien der toelating van inlanders op de scholen
voor Europeanen (Indisch Staatsblad 1868, n°. 135) is aan
de Indische Regering onlangs in overweging gegeven om
van eerstgenoemden eene zekere mate van kennis te vorderen, genoeg om hen zonder bezwaar met de laagste
klasse te kunnen doen beginnen. Die voorwaarde zal
geenszins het karakter eener beperking moeten d r a g e n ,
maar alleen moeten strekken als maatregel in het belang
van het onderwijs zelf.
In afwachting der besproken eindbeslissing omtrent de
grondregeling van het inlandsch onderwys, bepaalde zich
inmiddels de Indische Regering, even als blijkens het
jongste verslag, bladz. 64 en 6 5 , weder tot zoodanige
regelingen als, zonder inbreuk te maken op de aan te nemen grondslagen, voor eene dadelijke behandeling vatbaar
werden geacht. Werd in het aangehaald verslag als zoodanig onder andere gewezen op de bepalingen omtrent
de kostelooze verstrekking van leermiddelen en schryfbehoefteu aan de leerlingen der gouvernenents inlandsche
scholen op J a v a en Madura en in de residentie Menado (1)
(wat laatstbedoelde scholen betreft tegen invoering met
1 January 1871 der aldaar nog niet bestaande heffing van
schoolgeld), sedert werd ook eene regeling getroffen, wat
de gouvernementsscholen op J a v a en Madura aangaat,
omtrent de uitreiking ten laste van 's lands kas van pryzen bij gelegenheid der jaarlijksche examens, en wat bedoelde scholen in de Minahassa en Gorontalo betreft, omtrent de geldelijke belangen van de onderwijzers en van
het hun ter zijde staande (tot dus ver onbezoldigd) hulppersoneel (Indisch Staatsblad 1871, n°. 44).
Vermelding verdient ook eene aanschryving van den
Gouverneur-Generaal aan de hoofden van gewestelijk bestuur op J a v a en Madura, van Julij 1870, waarbij de
bolangen van het inlandsch onderwijs aan hunne naauwgezette zorg werden aanbevolen, met uitnoodiging om alles
aan te wenden en te doen aanwenden wat tot een beteren
toestand van dat onderwijs zou kunnen bijdragen. daarbij
inzonderheid in het oog houdende, dat geen degelijk onderwijs mogelyk is zonder bekwame onderwijzers.
Met betrekking tot de hulpmiddelen voor het inlandsch
onderwijs kan gezegd, dat onlangs besloten is tot het uitschrijven , met toepassing van de regelen in n°. 2289 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad (zie het vorig verslag,
bladz. 70), van prijsvragen voor het vervaardigen in het
Maleisch, Javaansch of Soendaneesch, dan wel in het
Nederlandsch van de volgende voor den inlander geschikte
leer- en leesboeken, als: 1°. eene beschrijving van het
heelal, ook geschikt als handboek voor het elementair
onderwijs; 2°. eene handleiding voor de beginselen der
physica, beide werken voor zooveel noodig opgehelderd door
eenvoudige afbeeldingen tusschen den tekst; en 3°. een
populair leesboek over de staathuishoudkunde, met toepassing op Indische toestanden en opliet dagelijksch leven
van den inlander.
Gedurende 1870 werden aan vijf personen voor het vervaardigen van nuttige werkjes ten dienste van het inlandsch
onderwijs of ter verspreiding van kennis in 't algemeen,
belooningen uitgereikt tot een bedrag van f 2275, namelijk voor 2 werkjes in het Javaansch, 1 in het Maleisch
en 1 in het Mandhelingsch, zoomede voor het vervaardigen
van teeken voorbeelden (waarover lager). Eerepenningen
werden in 1870 niet toegekend.
De vraag, in hoever de medewerking der Maatschappij
» tot Nut van den Javaan" in het uitgeven van schoolboeken
voor het inlandsch onderwijs wenschelijk voorkomt (zie het
vorig verslag, bladz. 64) is door de Indische Regering in
September 1870 beantwoord met de mededeeling , dat met
belangstelling van de door de Maatschappij aangeboden
bescheiden was kennis genomen, doch dat daarin voor
's hands geen aanleiding was gevonden tot dadelijke beschikkingen.
Het aantal plaatsen, waar voor den inlander bestemde
(1) Daaronder niet begrepen de scholen op de Sangir- en Talauteilanden, tot verbetering van wier toestand voor het oogenblik niets
anders te doen stond dan eene aanschaffing van betere leermiddelen en
schoolbehoeften. Daartoe is in Maart jl. voorloopig eene som van f1009
beschikbaar gesteld.
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boeken van regeringswege zijn verkrijgbaar gesteld, werd
niet vermeerderd, hetgeen ook bij de kostelooze verstrek king aan de gouvernements inlandsche scholen van leermiddelen en van ter landsdrukkerij uitgegeven boekwerken ,
hoe langer hoe minder noodig zal worden.
Bedoelde instelling leverde aan leer- en leesboeken voor
den inlander af:

Aantal exemplaren.
JAREN.

BuitenJ a v a en Madura.

1867.

bezittingen.

13 587

12 640

14 362

3 276

1869.

14 185

10 750

1870.

15 344

5 000

Eene lijst van de boekon, wolker uitgave van rogeringswege is bevolen ten behoeve van den inlander, zich aansluitende en door. bijvoeging der titels of'bestemming der
boeken in de Nederlandsche taal, aanvullende die bij het vorig
verslag als bijlago lit. P overgelegd , wordt thans onder lit. O
bijgevoegd. Er blijkt tevens u i t , dat ook de aanschaffing
plaats had van eenige voor bijzondere rekening uitgegeven
inlandsche werken.
De omstandigheid dat de landsdrukkerij in den loop van
1870 verbouwd en de stoommachine , waarmede de
persen gedreven worden, was afgebroken, is oorzaak
geweest, dat bij het velerlei w e r k , dat geene vertraging
duldde, het drukken of'herdrukken van inlandsche boekjes
slechts uiterst langzaam vorderde. Echter zijn sedert
maatregelen genomen om den achterstand op te ruimen.
T e r voorziening in de behoefte aan teekeuvoorbeelden
op de inlandsche scholen op Java en Madura ten behoeve
van eenigzins meer gevorderden zijn een 24tal goede afbeeldingen van voorwerpen uit de dagelijksche omgeving
van den inlander (voornamelijk van den Soendanees) van
regeringswege aangekocht , die hier te lande zullen worden
op steen gebragt. Ook zijn eenige gelden en photographische afbeeldingen ter beschikking gesteld van den heer
K. F . HOLLE voor hot verzamelen van gegevens tot zamenstelling van voor de inlandsche jeugd geschikte schoolprenten.
Zoo als bekend, is in de laatste jaren van regeringswege
ook gezorgd voor hulpmiddelen bij het onderwijs in het
metriek stelsel van maten en gewigten op de inlandsche
scholen. Nevens handleidingen ten gebruike bij dat onderwijs zoowel in het Javaansch als in het Soendaneesch zijn
ook volledige stellen van maten en gewigten aan een
aantal scholen verstrekt , terwijl eenige proefbladen van
een zoogenaamd schooltableau van maten en gewigten
volgens het metriek stelsel, uit Nederland werden ontvangen, ten einde, bij bevonden bruikbaarheid, door
bijvoeging van Javaansche en Maleische opschriften als
anderzius , voor de inlandsche scholen te worden geschikt
gemaakt. Onlangs is uit Indie berigt geworden , dat over
de doelmatigheid van zoodanig tableau (welks aanvulling met eene legenda in inlandsche talen bovendien
bezwaar iuheef't, omdat zelfs het Maleisch of Javaansch
nog geen uitdrukkingen bezitten voor de technische benamingen van het metriek stelsel), geen bepaald oordeel kon worden uitgesproken, zoolang niet omtrent de
wijze waarop dit stelsel bij algemeenen maatregel in
Indie zal worden ingevoerd , meerdere zekerheid zal zijn
verkregen. Volgens den inspecteur van het inlandsch
onderwijs is dan ook het uitblijven der werkelijke invoering in Nederlandsch Indie van het bewuste stelsel
oorzaak, dat het onderwijs daarin van den inlander, als
missende alle praktisch n u t , over het algemeen slecht gegeven on nog slechter aangehoord wordt. Naar aanleiding van
een en ander heeft de Gouverneur-Generaal in den aan-

vang van 1871 den betrokkon directeur aan de wenschelijkhoid herinnerd om de indiening van voorstellen betreflende de invoering van het metriek stelsel te bespoedigen
(verg. hoofdstuk O , afdeeling V hioronder).
Eene opgaaf der in de laatste drie jaren (18G8—i870)
geauthoriseerde uitgaven ter voorziening in schoollocalen
ten dienste van den inlander, zoo op als buiten J a v a ,
doet zien, dat magtiging word verleend: voor 6 plaatsen
tot het oprigten voor 's lands rekening van nieuwe schoolgebouwen en voor tien plaatsen tot herstellingen en verbouwingon van do bestaande schoollocalen, waaronder do
kweekscholen te Ï a n a h - B a t o e en te Handong, een en ander
tot eene (geraamde) uitgaaf van in 't geheel f 22 815. Bovendion was gedurende genoemde jaren achtereenvolgens
ten dienste van 7 scholen de inhuur van localen toegestaan
tegen prijzen van f 7,50 tot f 50 's maands.
Java

en

Madura.

Kweekscholen. De 9 kweokelingen der kweekschool te
Soerakarta, die volgens het vorig verslag bij het einde
van 1869 op eenen werkkring wachtten, werden sedert allen
geplaatst.
Die kweekschool leverde verder drio kweekelingen, geschikt om tot onderwijzer benoemd te worden , welke mede
zoodanigo benoeming deelachtig werden, namelijk te KarangAnjar, te Magelang en te Magettan (do twee laatsten ter
vervanging van ontslagen onderwijzers), zoodat bij den
aanvang van 1871 geen geëxamineerden van deze school
beschikbaar waren.
I n de kweekschool te Bandong wachtton bij het begin
van 1871 8 kweekelingen op hot aanwezig zijn der localen,
waarin zij als onderwijzor zouden optreden (1). Onder do
kweekelingen bevindt zich sedert 1866 een Balinees (verg.
het verslag van 1868 bladz. 79), terwijl in den aanvang
van 1871 een Maleische jongeling, afkomstig van Deli
(Sumatra's Oostkust) op de school zou worden geplaatst.
P^erstbedoelde, wiens studiën ten gevolge van herhaalde
ziekte veel vertraging hadden ondervonden, zou in 1872
als onderwijzer kunnen optreden.
De Bandongsche kweekschool voldeed zeer goed aan
hare bestemming, vooral wanneer men in aanmerking neemt,
dat haar onderwijzers-personeel bij het einde van 1870
nog niet voltallig was.
Beide kweekscholen gaan echter gebukt onder de moeijelijkheden, verbonden aan het vinden van geschikte Europrsche onderwijzers, mooijelijkheden, die van dien aard
zijn, dat men er toe is moeten overgaan de betrekkingen
van tweeden en van derden onderwijzer aan de Solosche
kweekschool, bij wijze van voorloopige waarneming, op te
dragen aan personen, die nimmer bij het onderwijs waren
werkzaam geweest en wier vorige loopbaan met paedagogie
op geene wijze in verband stond.
Tot derden Europeschen onderwijzer te Bandong, welke
betrekking eerst in April 1871 is kunnen worden vervuld, is echter iemand benoemd die, in het bezit van
den hulponderwijzersrang, met vrucht bij het particulier
onderwijs werkzaam was geweest.
De bij de kweekscholen geplaatste inlandsche onderwijzers (die van de algomeene tractements-verhooging, bedoeld bij Indisch Staatsblad 1867, n°. 125, waren uitgesloten
gebleven) zullen de toen aan hunne ambtgenooten bij de
gewone inlandsche scholen toegelegde verbetering van inkomsten, krachtens eene onlangs genomen beslissing, alsnog in 1872 erlangen.
Over de bevolen uitbreiding in 1872 van 30 tot 50 van
het bij elk der twee inrigtingen toe te laten aantal kweekelingen is reeds hooger gehandeld, even als over het
denkbeeld eener verdere opleiding in Nederland van eenige
der meest uitstekenden onder hen.
Volksscholen. Een onderzoek is ingesteld naar het onderwijs , dat uit den boezem der inlandsche bevolking is
voortgekomen. Hoezeer dat onderzoek nog niet is afgeloopen, blijkt toch dat bedoeld onderwijs, voor zoover
zulks openbaar en min of meer klassikaal wordt gegeven,
van godsdienstigen aard i s , en met behulp van een groot
(1) Sedert zijn, voor zoover gebleken, i dezer kweekelingen bestemd
geworden voor scholen in de Preanger regentschappen.
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aantal Arabische boeken door meestal zeer onkundige
priesters van minderen r a n g , hadji's of ouden van dagen
hoogst gebrekkig wordt gegeven.
Op Java bedraagt het aantal dezer priesterscholen (langars en pesantrens) eenige duizenden, welke door tienduizenden leerlingen (jongens en meisjes, mannen en vrouwen)
gewoonlijk zeer ongeregeld worden bezocht.
De statistieke gegevens nopens deze scholen zijn te onvolkomen om voor alsnog in meerdere opgaven te treden
dan die, welke sedert 1863 (zie het verslag over dat j a a r
bladz. 1) geregeld worden ingediend onder de aantooningen
betreffende de bevolkings-statistiek en voor 1870 te vinden
zyn in bijlage A , n°. 8, hierachter. Er wordt inmiddels
naar gestreefd, afzonderlijke opgaven te verkrijgen van de
leerlingen, die de bedoelde scholen bezooken met het doel
om van de oudst bestaande gelegenheid voor lager onderwijs gebruik te maken, afgescheiden van hen, die bepaald
godsdienstig onderwijs verlangen, zoo als op de pesantrens
wordt gegeven.
Scholen voor werkelijk lager onderwijs zijn hoogst zelden
eigener beweging als middel van bestaan, door inftinders
opgerigt. Een paar voorbeelden daarvan vindt men in de
residentie Bagelen.
Tal van scholen van dien aard zijn echter op J a v a door
inlanders op aanraden en met hulp van eenig hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur of van den plaatselijken controleur (1) opgerigt, maar het onderwijs, dat in die scholen
gegeven wordt, kan niet gezegd worden uitsluitend uit den
boezem der inlandsche bevolking te zijn voortgekomen.
Van dien aard waren vroeger de districtsscholen, aldus
genaamd in tegenoverstelling van do instellingen op de
hoofdplaatsen der regentschappon, aan wier hoofd door het
Gouvernement bezoldigde onderwijzers staan.
Die naam is nu niet meer passend, daar ook op vele
hoofdplaatsen van districten gouvernementsscholeii zijn,
aan wier hoofd waarnemende onderwijzers staan, of wel
van de kweekscholen afkomstige onderwijzers worden geplaatst, naar mate ze daarvoor beschikbaar komen. I n
verband ook met het hiervoren bedoeld beginsel der verordening van 3 Mei 1871 (zie de onderstaande noot) schijnt
het beter deze zoogenaamde districtsscholen voortaan eenvoudig particuliere scholen te heeten, als hoedanig zij dan
ook in de lager volgende tabellen zijn opgenomen.
In de Preanger regentschappen waren in den laatsten
(1) Het door de grondslagen voor het (gouvernement^) inlandsen
30 M d 1868

,

,

,

.

,

,

.

,

.

.

• *•

onderwijs van ~vr~bekrachtigd beginsel. dat tot opngting van
inlandsche scholen slechts moet worden overgegaan, naarmate men b e hoorlijk opgeleide onderwijzers daarbij kan aanstellen, laat voor eene
medewerking als de hieibcdoelde geen plaats meer.

Volgens
beschikkingen van:

1869.
December.

Nieuw op te rigten gouvernementsscholen.
Gewesten.

Sainarang,

Plaatsen.

Ken dal,

tijd, nog met medewerking der Europesche ambtenaren,
een aantal dergelijke scholen tot stand gekomen, waarop
onderwys wordt gegeven door personen, gekozen uit de
uitstekendste leerlingen der gouvernementsscholen in dat
gewest. De regenten verzekerden aan deze onderwijzers
eene bezoldiging deels uit de schoolgelden, deels uit de
belastingen, welke door de bevolking aan do regenten en
priesters worden opgebragt. Vermits nu bij de invoering
der reorganisatie van het stelsel van bestuur in genoemde
residentie (vergelijk hoofdstuk «I, afdoelingl, § 1 hiervoren)
op die bijdragen uit de belastingen niet meer kon worden
gerekend, en het dor Indische Regering gebleken w a s , dat
het onderwijs op schier al deze scholen gegeven (in 1871 ten
getale van 44) goede vruchten droeg, achtte de GouverneurGeneraal het oorbaar maatregelen to nemen om het te niet
gaan dezer inrigtingeu te verhoeden, tot dat ze achtoreenvolgens door gouvernementsscholen met goed gevormde onderwijzers aan het hoofd vervangen kunnen worden. Dien ten
gevolge is bij een besluit van 80 Mei j l . , als eene voorloopige
regeling, ter beschikking van den resident der Preanger regentschappen gesteld eene som van f 6840's j a a r s , teneinde
daaruit aan de zoodanige dezer districtsscholen die daarvoor om het gehalte van het onderwijs in aanmerking
kwamen, ten getale van 3 8 , subsidien te verloenen tot
een gemiddeld bedrag van f 15 's maands per school.
Ofschoon een gewigtig bezwaar tegen een subsidie als
het toegezegde gelegen was in de omstandigheid, dat de
onderwijzers der bedoelde scholen niet zijn voortgekomen
uit eene gouvernementskweekschool, en die onderwijzers
niet genoeg geschikt zijn, om ingevolge de slotbepaling
van het Koninklijk besluit van 3 Mei 1871, n ". 17 in
's lands dienst te kunnen overgaan (waardoor hunne scholen
tot gouvernementsinstellingen zouden worden verheven), is
echter aan do beschikking der Indische Regering, in haar
uitdrukkelijk karakter van overgangsmaatregel, de goedkeuring van het Opperbestuur niet onthouden.
Door de verheffing van eene particuliere school tot gouvernementsiustelling. waar kosteloos leermiddelen verstrekt
worden en de onderwijzer van gouvernementswege wordt
bezoldigd, wordt de inrigting dier school en de aard van
het onderwijs, daarin gegeven, dermate gewijzigd, dat
die maatregel wat uitbreiding van het onderwijs aangaat,
geheel met het oprigten cener nieuwe school gelijk staat,
hetgeen men niet uit het oog moet verliezen, zegt de
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid . wanneer men onder het 23tal scholen, tot welker oprigting
alleen op Java en Madura de Indische Regering gedurende 1869 en 1871' besloot (gedeeltelijk reeds in 't vorig
verslag vermeld), slechts 11 werkelijk nieuwe scholen telt.
De bedoelde 23 scholen zijn de volgende:

Volgens
beschikkingen van:
1869.
December.

Tot gouvernements-ir stellingen verklaarde
particuliere scholen.
Gewesten.

Bagelen ,
Idem,

Koetoardjo,
Karang- Anjar,

1870.

1870.
Maart.

Madioen,

Pangool,

Julij.

Eadoe,

Tjandiroto,

Augustus.

Batavia,

Batavia,

Idem.

Plaatsen.

Maart.

Cheribon,

Koeningan,

Idem,

Madjalengka,

Idem,

Galoe,

idem,

Idem,

Idem.

Soerabaija,

Modjokerto,

idem,

Buitenzorg,

Idem.

Pekalongan,

Batang,

idem,

Tangerang,

Idem.

Banjoemas,

Kertanegaia,

Soekaboemi,

Idem,

Adjibarang,

Idem,

Tjitjalengka,

Idem,

Karangkobar,

Idem,

Tasik-Malaija ,

Augustus.

Idem,

Mangoen-Redjo,

September.

Preanger rogentschappen,

Batavia,

Toegoe,

Banjoemas,

Djamboe,
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Welke van de 11 nieuwe scholen door beschikbaarheid
van onderwijzers of localen sedert zijn in werking gekomi'ii is niet gemeld. Alleen is gebleken dat aan de voorstellen tot oprigting van scholen te Meestor-Cornelis en
Bekassi (zie het vorig verslag bladz. 65), tot dusver geen
gevolg was kunnen worden gegeven bij ontstentenis van
onderwyzers (1).
Ten vervolge op de aantooning in 't vorig verslag,
volgt hieronder een gewestelijk overzigt over 1869 van

(1) Onlangs ia berigt ontvangen dat bij de vier opgegeven nieuwe
scholen in de Preanger regentschappen in Julij jl. onderwijzers zijn geplaatst geworden, afkomstig van de Bandonjjsche kweekschool. In de
behoefte aan localen was bereids op voorloopigen voet voorzien.

AANTAL

PLAATSEN.

i
o

AANTAL

SCHOLEN.
a
E
I A

I
cc

3.2
« o

<
s

c3 co

b

Z J3
•— o

het aanwezig gotal inlandsche scholen op Java en Madura,
verdoeld in gouvernements- en particuliere scholen, en
van het aantal loerlingen door welke die scholen, »in dat
j a a r " bezocht werden. Tot nog toe is het, volgens ontvangen berigt, onmogelijk bevonden om de statistiek van
het inlandsch onderwijs gelijken tred te doen houden met
de mededeelingen , die op elk ander gebied in het Koloniaal verslag worden aangetroffen.
De reden daarvan is, dat de gegevens, zelfs uit de verst
afgelegen streken, met welke de gemeenschap zeer ongeregeld is, moeten worden ontvangen en de hoofden van
gewestelijk bestuur voor het opmaken van het verslag omtrent sommige particuliere scholen geheel afhankelijk zijn
van do welwillendheid van personen, die niet onder hunne
bevelen staan.

LEERLINGEN.

a
E

*-.
I
es

.

a o

I i

!•!
1
o

3.2

O

Pi

•3.Ö
u o
93

<
<
E

CO

»

20

Bantam

1

1

20

Batavia.

.

2

a. 1

3

108

54

162

Krawang .

1

4

5

45

54

99

Preanger regentschappen

5

8

13

321

464

785

Cheribon .

2

8

10

172

6.455

627

Tagal

.

3

n

3

211

I

211

Pekalongan

1

14

15

Samarang.

5

2

Japara .

.

4

2

Rembang .

.

83

881

964

7

421

149

570

6

277

308

4

4

354

31
»

Soerabaija.

2

4

78

b. 208

286

Pasoeroean

3

3

135

»

135

Probolinggo

1

1

66

n

66

Bezoeki.

1

1

58

1

1

1

57

»

58
57

.

Banjoewangi
Banjoemas.
Bagelen. .
Ka doe . .
Djokjokarta

354

5

6

11

462

350

812

6

2

8

1086

312

1398

3

3

6

361

248

609

I

1

1

»

49

49

220

344

Soerakarta.

c. 1

14

124

Madioen .

7

7

783

1)

783

Kediri . .

6

10

671

58

729

13

, . t 1869
Totaal in
( 1868

64

70

134

5893

3533

9426

62

64

126

5555

3584

9139

„„„ ( meer .
in 1869
{ minder

d. 2

e. 6

8
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Madura I
j in 1868
minder in 1869 .

I

51

8
I

Aanmerkingen.

H
O

287
n

215

n

215

229

n

229

14

n

14

a. Vermoedelijk
niet volledig.

is dit cyfer

b. Bij gemis aan opgaven over
1869 is verondersteld dat er in
het getal der leerlingen sedert
1868 geene verandering was gekomen.
c.
Externen-school
kweekschool.

bij

de

d. Dit zijn de vroegere particuliere scholen te Karang-Anjar
en Koetoardjo (Bagelen), in 1869
tot
gouvernements-instellingen
verklaard. Beide scholen tellen
nog als particuliere inrigtingen in
het achter de recapitulatie over
1868 uitgetrokken getal van 64.
e. De vermeerdering bedraagt
eigenlijk 8, zijnde van de voor
1868 opgegeven 64 scholen, 2
overgegaan tot de gouvernementsscholen (zie de voorgaande noot).
De 8 nieuwe particuliere scholen
in 1869 bijgekomen, zijn de volgende: 1 in Batavia, 5 in de
Preanger regentschappen en 2 in
Bagelen.

Bijlagen. Vel 84.
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In den ouderdom der leerlingen van do gouvernements
inlandscho scholen en in den duur van hun leertijd kwam
in 1869 geene noemenswaardige verandering.
Onder de onderwijzers werden aangetroffen :

In eene kweekschool
SOORT
opgeleid.

VAN

SCHOLEN.

niet opgeleid.

1868.

1869.

1868.

1869.

. .

45

47

19

17

. . . .

2

2

59 a

68 b

3

2

—

1

50

51

78

86

JAVA.
Gouvernements.
Particuliere

MADURA.
Gouvernements.

. .

a. Onder welke 10 Europeanen.

kust, één in de Molukken en één in do residentie Menado.
Tot dusver zyn de eenige gouvernements-kweekscholen,
buiten die op J a v a , de inrigtingon te Fort de Koek en te
Tanah-Batoe, beide ter Sumatra's Westkust. Do eerste
zal wegens hare geringe waarde slechts behouden blyven
tot.dat do nieuwe grootere kweekschool op Sumatra in
werking komt. De andere echter, die te T a n a h - B a t o e ,
welke meer uitsluitend is ingerigt ten behoeve van het
onderwijs in de Battaklanden en onder de leiding staat
van een in Nederland opgeleiden zeer ontwikkelden inlander
uit die streken, zal zoo mogelyk uitgebreid en verbeterd
worden.
Overigens bestaat nog eene kweekschool van het Noderlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam, namelijk die
te Tanawangko in de residentie Menado. Deze inrigting,
die vroeger ook onderwijzers leverde aan de $rouvernementsscholen aldaar, was echter in den jongsten tijd, uithoofde
van 's genootschaps beperkte geldmiddelen zeer moeten
worden ingekrompen, zoodat zij zelfs niet meer in staat
was in de behoefte der genootschapsscholen te voorzien.
Gedurende 1869 leverde de inrigting te Fort de Koek
slechts 1 kweekeling geschikt om tot onderwijzer te worden
benoemd, tegen 4 in 1868; die te Tanah-Batoe in elk dier
jaren 2. Van deze 9 kweekelingen werden in beide jaren
in 't geheel 3 tot onderwijzer aangesteld.
Over 1870 zijn ten deze nog geen opgaven ontvangen.
Alleen kan worden gezegd dat in dat j a a r kweekelingen
van Tanah-Batoe werden bestemd voor nieuwe gouvernementsscholen op Sumatra.

De moeijelijkhoid, waarop reeds hiervoren gewezen werd
om namelijk op het gebied van het inlandsch onderwijs
steeds geregeld do uitkomsten van het jongst verloopen j a a r
mede te deelen, geldt uit den aard der zaak inzonderheid
de buitenbezittingen. Uit dien hoofde* betreffen de ondervolgende mededeelingen voor het meerendeel nog het j a a r 1859.

Speciale scholen. De verhooging van het kostgeld der
internen in de school voor zonen van hoofden, enz te
Tondano (zie 't vorig verslag, bladz. 67) heeft vele Ieerlingen externen doen worden. (Voor het ontoereikend bedrag van hot tot dus ver betaalde kostgeld is do regent
van het kosthuis schadeloos gesteld ton laste van 's lands kas.)
Op ultimo December 1868 waren in deze school a a n wezig 4 3 , op ultimo December 1869 46 leerlingen.
Voor de Ambonsche burgerschool, waarover zie onder
andere het verslag van 1869 bladz. 6 3 , zijn die getallen
128 en 115.
De schoolgelden gedurende 1869 geïnd, bedroegen te
Tondano f 1097 en te Amboina f 2056.
Beide scholen bleven voldoen aan het' doel harer oprigting.

Kweekscholen. Hooger is reeds gemeld, dat eene vermeerdering van het aantal kweekscholen wordt voorbereid,
waarvan aanvankelijk één op te rigten ter Sumatra's West-

Volksscholen. Een overzigt van den aard dezer scholen
en van het aantal harer leerlingen in 1868 en 1869 volgt
hieronder.

b. Onder welke 9 Europeanen.
Omtrent de zamenstelling en sterkte
soneel zijn geene opgaven ontvangen.

van hot hulpper-

Bnitenbezittingen.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 1 — 1 8 7 2 .
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AANTAL SCHOLEN.

Gouvernementsscholen.

E I L A N D .

Particuliere
scholen.

AANTAL LEERLINGEN.

Gouvernementsscholen.

Totaal.

18G8, 1869. 18(58. 1869. 1868. 1869.

1868.

1869.

Particuliere
scholen.

1868.

Totaal.

1869.

.

14

14

15

15

29

29

604

691

485

460

ii \ Benkoelen
| J Lampongsche districten
ui

8

8

9

8

405

476

24

»

1

1
»

»

1

ï
ï
ï

?

?

24
»

31
»

»

»

»

ii

1

»

i

1

43

f Sumatra's Westkust.
ei \

\ Palembang
Poeloe Tello

»

i)

»

»

»

»

Nias

1

Banka
il

Riouw
Borneo (Zuider- en Oosterafdeeling
gouvernement Celebes

. . . .

! Menado

. . . .

Sangir-eilanden

n

1

?

5

6

?

i

il

»

?

?
5

?

?

45

»

»

136

160

152

2 489

2 383

10 242

9 662

?
?

?
?

?
?

?

?
?"

?
?

?
?

?

»

»

100
n

112
»

?

19

is

?

?
p
1
»

?

43

54

37

45

12 731

?

12 045
?

?

?

?

»

n

100

?

?

?

112
?

»

n

?

i

»

1214

19
v

»

w

M

1

1
»

»

11

»

»

1

1

»

»

41

41

32

Manipa

1

1

i)

i)

15

32
17

i)

)>

»

15

17

Boano

1

1

»

»

112

115

»

»

112

.15

29

29

i)

i

2 684

?

»

»

2 684

»

»

826

j

»

»

826

2 284

?

»

»

2 284

i

»

826

»

Halmaheira

1

Batjan

11

Ceram
Boeroe

Ambon

6

Haroekoe

12

Saparoea

Banda-eilanden
Aroë-eilanden
Zuidwester-eilanden

.

.

.

Rotti
Savoe
Flores

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

'•

29

»

>i

6
12

11

29

6
12

1214

?

6

»

»

6

6

826

4

4

»

»

4

4

100

110

»

n

100

4

4

»

»

4

4

?

?

»

»

?

5

?

»

»

5

?

?

»

»

?

1

?

?

n

?

?

4

10

13

518

489

?

15

33

33

2 038

2 003

»

Nieuw-Guinea
Timor

12

11

?

6

Noesalaut

6

1

?

n

37

M

5

?

2

144

31

»

2

16

24

?

»

V

16

476

?
?

i)

429

54

75

»

1151

?

46

2

1089

p

7

2

1869.

I

6

1

1

Ternate

n

1

1

1

?

Talaut-eilanden

1
»

»

1868.

9
18

•
))

1
9 (e) 1
18
15
1
»

|
(?) 1

»
n

)}

1

±150

1

n

1

.n

40

939
»

n

?

82

901

10

±150

?
(/)?
2 977

571
2 904

I

»

40

62

p

62

Dit aantal bestaat uit 23 negorij- en 121 genootschapsscholen.
Als voren 24 en 112.
Hiervan 1248 leerlingen voor de negorij- en 8994 voor de genootschapsscholen.
Als voren 1327 en 8335.
Deze school (te Soelamoe) is in het vorig verslag niet vermeld, omdat haar bestaan onbekend was.
Het cijfer in het vorig verslag opgegeven (518) kan wegens het niet meetellen van de leerlingen te Soelamoe
niet juist zijn.
(g) Nopens deze school (Larantoeka) geldt ook de aanmerking bij e.

335
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
school te Banjoewangi. Sommigen hunner zijn echter verHet aantal scholen vermeerderde in 18G9 met 1 zendetrokken of ontslagen. De twee verstgevorderden waren bij
ling-school in de residentie Zuider- en Ooster-afdeeling
het eind van 1869 met verlof naar Bali vertrokken om by
van Boaneo en met 8 andere particuliere scholen (Oejboeibe,
terugkeer over te gaan naar de kweekschool te Soorakarta
Oejkabiti en Ajer Koesambi) in de residentie Timor.
doch hadden (volgens herigton van November 1870) seder
Heropend werden op Celebes 1 negorij-school in de
niets van zich doen hooren.
residentie Menado (Masing), en op Savoe 1 gouvernementsschool (Sebo).
Daarentegen was het aantal scholen in 1869 verminderd
II.
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
met 2 particuliere scholen (1 in Benkoelen en 1 op Poeloe
Tello) zoomede met 9 genootschaps-scholen in de residentie
§ 1. Taaistudie (1).
Menado. Voor zoover blijkt, bleef het aantal leerlingen
op de verschillende scholen gedurende 1869 nagenoeg stationair, alleen in laatstgenoemde residentie had eene beJavaansch. Het Javaansch-Nederlandsch woordenboek
langryke vermindering (met omstreeks 700) plaats.
van den ambtenaar J . A. WII.KENS is in zoover voltooid,
In 1870 werd magtiging verleend tot de oprigting van
dat de letter nga, de laatste van het Javaansche alphabet,'
scholen te Singkel, Baros en Natal in de residentie
is afgewerkt.
Tapanoli (Sumatru's Westkust), terwijl de particuliere
De schrijver houdt zich thans onledig met het werk in
school op Timor te Oejboeföe, hiervoren vermeld, in eene
zijn geheel te herzien en te systematiseren, waarvoor hy
gouvernementsschool werd veranderd. "Wegens het bedenkt nog nagenoeg drie jaren noodig te hebben.
schikbaar zijn van onderwijzers on de gelegenheid tot inIntusschen is reeds hier te lande, behalve van de laatsthuur van localen, zouden de drie nieuwe scholen op Subewerkte letter, achtereenvolgens een afschrift van het
matra vermoedelijk reeds in den aanvang van 1871 kunnen
manuscript ontvangen (laatstelijk in Maart 1871 van het
in werking treden. Met betrekking tot de oprigting later
gedeelte de zeven voorlaatsto letters betreffende) en zulks
dan 1869, van nieuwe particuliere scholen, is onder andere
ten dienste van de Rijksinstelling voor onderwijs in de t a a l - ,
nog gebleken, dat voor de school, blijkens 't vorig verslag
land- en volkenkunde van Noderlandsch Indie te Leiden,
door den sultan van Deli (Oostkust van Sumatra) op te
aan welke inrigting ook zijn overgegaan de voorgaande
rigten, in Maart 1870 een onderwijzer was gevonden ,
bundels, in der tijd aan de voormalige Koninklijke Akademie
zoodat die school sedert zal zijn in werking getreden; dat
te Delft ten gebruike verstrekt geweest.
het op Billiton (te Tandjong Pandang) in aanbouw zijnde
De hier te lande in bewerking zijnde nieuwe vermeerlocaal voor eene particuliere school sedert was gereed gederde uitgaaf van het Javaansch-Nederlandsch handwoorkomen, doch dat men nog niet geslaagd was in het vinden
denboek van J . F . C. GERICKE wordt, behalve door ruime
van een onderwijzer; dat door een der administrateurs van
inteekening overeenkomstig de vroeger gedane toezegging
de Billiton-maatschappij , op zijne standplaats in het district
(zie het vorig verslag, bladz. 69), in den laatsten tijd meer
Manggar , in den loop van 1870 eene school was opgerigt,
regtstreeks van regeringswege bevorderd, door de be\vilwaarop aan een 12tal Chinesche en inlandsche kinderen
liging, te rekenen van 1°. Januarij 1871, ten behoeve van
onderwijs werd gegeven, en dat op het eiland Savoe door
een hier te lande met verlof aanwezigen onderwijzer a a n
de bevolking uit eigen beweging eene kampongschool met
de kweekschool ter opleiding van inlandsche onderwijzers
onderwijzerswoning werd gebouwd in het regentschap
te Soerakarta, van eene toelage boven zijn verloftracteMasare, terwijl de radja pogingen aanwendde tot het verment, ten einde gedurende zijn verloftijd den bewerker,
krijgen van een onderwijzer.
den hoogleeraar dr. T . ROORDA te Leiden, den gewenschten
Voor de gouvernements- en negorijscholen in de Minabijstand te verleenen. De eerste der vijf afleveringen,
hassa (Menado) werd met 1 Januarij 1869 eene nieuwe
waaruit vermoedelijk het woordenboek zal bestaan, heeft
en gelijkvormige regeling der schooluren ingevoerd, voorin Junij j l . het licht gezien.
namelijk ten einde het schoolgaan van die kinderen te
Van de vertaling van het door D I P O XEGOUO nagelaten
bevorderen , die door hunne ouders niet voor het Iandbouwmanuscript over de Javasche oorlogen, hetwelk fragmentsbedrijf kunnen worden gemist (vergelijk hot verslag van
gewijze aan verschillende personen is opgedragen, onder
1869 bladz. 6-1). Gedurende den koffij- en rijstpluk is de
toezigt van den ambtenaar voor de Javaansche taal- en
schooltyd van 4 op I uren daags teruggebragt. Tevens
letterkunde A. B . COHF.N STUART, is een gedeelte voltooid.
had de resident stappen gedaan om die regeling ook bij de
scholen van het zendelinggenootschap te zien ingevoerd.
Maleisen. Van het Maloisch-Nederlandsch woordenboek
Afwijzend werd in Julij 1870 door de Indische Regering
van
den ambtenaar H. VON DE W A L L waren, volgens de
beschikt op de toen nog aanhangige reeds vroeger gedane
laatste berigten (April 1871), acht velleu (128 pagina's)
voorstellen van bedoeld genootschap, om tot betere regeafgedrukt en stonden nog zeven vellen (112 pagina's) gezet,
ling van het inlandsch onderwijs in de Minahassa, hetzij
waarvan
de afdruk wachtte op de toezending uit Europa
aan het genootschap een jaarlijksch subsidie toe te kennen ,
van eenige aangevraagde geaccentueerde letters. Na de
hetzij deszelfs scholen, onder zekere voorwaarden, voor
ontvangst dezer letters (in Mei j l . verzonden) zal met den
rekening van den lande te nemen. Tegen de gevraagde
afdruk van het woordenboek onafgebroken kunnen worden
subsidiëring verzette zich het godsdienstig karakter van
voortgegaan.
het genootschapsonderwijs; tegen het overnemen dor scholen ,
Het programma der werkzaamheden van genoemden
de ontstentenis van gouvernementsonderwijzers om de plaats
taalvorscher brengt mede, dat hij zich nu nog verder zal
te vervangen der tegenwoordige meesters, die door den
hebben te wijden aan hot zamenstellen van een Nederaard hunner opleiding niet wel aan het hoofd van neu trale
landsch-Maleisch woordenboek en van eene Maleische
gouvernementsscholon konden geplaatst worden.
grammatica.
In de Battaklanden (Sumatra), waar het toezigt over het
Een onderzoek is ingesteld ter beantwoording van de
gouvernements inlandsch onderwijs bij uitzondering aan
vraag, in hoever op en buiten Java de Maleische taal en
eenige daar geplaatste zendelingen is opgedragen onder
welke soort van Maleïsch gebezigd wordt in de briefwisgenot eener toelage, zal hierin uit krachte der verordening
seling tusschen de besturende Europesche ambtenaren en
van 3 Mei 1871 verandering komen, en zullen de zendeinlanders. Dit onderzoek heeft tot resultaat opgeleverd,
lingen niet meer als zoodanig met het schooltoezigt belast
dat voor de behandeling van dienstzaken, zoowel schriftelijk
kunnen blijven. Bij wijze van overgang zal echter hunne
als mondeling, in geheel Nederlandsch Indio, met weinig
toelage ter zake nog tot en met het j a a r 1872 bestendigd
uitzondering uitsluitend het Maleisch wordt gebezigd.
worden.
Op J a v a , de Vorstenlanden uitgezonderd , in do L a m Op Bali (on wel te Boeleleng) zal in 1872 eone eerste
pongsclie districten, in de benedenlanden van Palembang
inlandsche school verrijzen. Als onderwijzer zal daarbij
en op de eilanden der residentien Amboina, Ternate en
optreden de thans nog bij de kweekschool te Bandong in
Timor uitsluitend Laag-Maleisch, en wel in verschillende
opleiding zijnde Balinees, van wiens plaatsing aldaar, in
1866, werd melding gemaakt in het verslag van 1868,
bladz. 79. Een zevental Balinezen hadden sedert korteren
(1) Zie over het verkrijgen van geschikte Ieer- en lees boeken, voorof langeren tijd, onder genot eener toelage van 's landsnamelijk ten dienste van het inlandsch onderwijs, het aangeteekende
wege, onderwijs genoten aan de gouvernements inlandsche op bladz. 8'J.
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schakeringen vermengd met uitheemsche woorden, die don
landaard der gebruikers, den Europeschen en Chineschen
niet uitgezonderd , kenmerken, met even veel verschil in
zinbouw, woordvoeging enz. als de plaatselijke toestanden
schijnen mede ' D brengen : het geschreven Laag-Maloisch
met aanwending van Latynsche karakters , het gesproken
Laag-Maleisch met zeer verschillende accenten in de uitspraak.
Daarentegen wordt do officiële briefwisseling in zuiver
Maleisch gevoerd (met gebruik van Latijnsch en vaak ook
van Arabisch schrift) in het gouvernement van Sumatra's
Westkust en in de adsistent-residentie Benkoolen (in beide
gewesten met uitzondering van sommige streken of onderhoorige eilanden , zoo als de Battaklanden , Nias , Engano
enz.), in Riouw , zoomede op geheel Borneo, voor zoover
dit eiland onder Nederlandsch gebied staat. Wel is waar
zijn op Borneo de meeste Dajaksche hoofden geheel onbekend met de schrijfkunst, maar in den regel heeft ieder
hunner een beschaafd MalfcJjir van Bandjermasin als
schrijver te zijner beschikking.
Geheele uitsluiting van het Maieisch in de ambtelyke
briefwisseling met inlanders treft men alleen aan in het
gouvernement van Celebes en onderhoorigheden, waar nog
altijd het Macassaarsch of Boegineesch daurvoor in de
plaats treedt.
In de residentie Menado wordt het Maleisch dor M o lukken voor de behandeling van dienstzaken algemeen gebezigd ; alleen volgt men een middenweg door hot Maleisch
(in de briefwisseliug mot de radja's op de noord-oostkust
van Celebes on in de bogt van Tomini) te doen vergezeld
gaan van eene Boeginesche of Macassaarsche vertaling.
Evenzoo geschiedt zulks in de Vorstenlanden op J a v a ,
door aanwending van Nederlandsch met Javaanschc vertaling en van Javaansch met Maleische vertaling. E B in
het Falembangsche door het Maleisch te doen vergezeld gaan
van eene vertaling in het Redjangsch of in het «Oeloesch".
Soendaneesch. Omtrent de afwerking van het onvoltooid
gebleven woordenboek van wijlen dr. D. KOORDERS is nog
geen definitive beslissing genomen.
Zoo als in het vorig verslag reeds is medegedeeld , is
dr.

H.

NEUBRONNER

VAN DEE TUÜK

als de geschiktste

van 1 8 7 1 .
§ 2.

Oudheidkunde.

Aan het instandhouden van do gedenkteekenen der oudheid blyft de" Regering zooveel mogelijk hare zorg wijden.
Nadat in 1868 fondsen waren toegestaan voor het b e waken on onderhouden (in vrijen arbeid) van die monumenten (in de residentien Soerabaija, Bezoeki, Kodiri,
Pasoerooan , Kadoe en Banjoemas)j welke geacht werden
eene meer bijzondere belangstelling te verdienen , werden
bij oen besluit van Julij 1870 de oudheden op J a v a in
't algemeen alsnog uitdrukkelijk onder de hoede gesteld
der hoofden van gewestelijk bestuur, met uitzondering
van dio der Vorstenlanden, waar de zaak genoegzame
behartiging vond in den eerbied der bevolking of' de zorg
der inlandsche hoofden. Met het schoonhouden en bewal.en
der tempelruïuen van Boro-Boedoer (Kadoe) waren tot
dusver, tegen vrijstelling van landrente, belast twee nabijgelegen dessa's. Sedert medio 1870 is hierin op moor regelmatigo wijze voorzien door opdragt van het onderhoud aan
een Europeesch ingezetene in de nabijheid.
Het grootc plaatwerk aan laatstbedoelde bouwvallen
gewijd en op 's lands kosten hier te lande uit te geven,
is nog niet in den handel kunnen worden gebragt. De
tekorten in het geleverd aantal afdrukken der platen
(zie het vorig verslag bladz. 70), worden door den lithograaph aangevuld, en zal eerlang met het afdrukken van
den tekst kunnen begonnen worden. Even als de eigenlijke
afbeeldingen zijn ook de zoogenaamde tekstplatoa, dat zijn
die welke aan den tekst, tot toelichting van de bescbrijving vooral uit een bouwkundig oogpunt, zullen worden
toegevoegd, bc-reids afgedrukt.
De uitgravingen op het Diëngplateau (Bagelen), waarvan
herhaaldelijk in vorige verslagen sprake was, werden voortgezet en de verslagen deswege door het Bataviaasch G e nootschap van Kunsten en Wetenschappen geregeld in zijne
Notulen gepubliceerd. Deze uitgravingen hebben onder
andore tot de ontdekking geleid van de fundamenten van
eenen ouden tempel.
In het district Tjendono (Japara) op het Moriogebergte
is, ter hoogte van 2200 voet, het sedert jaren gezochte
graf van pangeran GADOENG, den vader van den soesoehoenan van Morio, ontdekt door den regent van Koedoes
en den adsistent-resident dier afdeeling. Een kort verslag
hieromtrent is door genoemden regent gepubliceerd in de
aangehaalde Notulen (deel V I I I , n°. 3 en 4 , 1870).

persoon daartoe aanbevolen , en is het Gouvernement met
dezen afgevaardigde van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in onderhandeling om - hem aan 's lands dienst te
verbinden, ten einde van zijne talenten als Oostersch
taalgeleerde, in het algemeen partij te trekken en hem in
§ 3 . Natuurwetenschappen.
de eerste plaats te belasten met do voortzetting van den
arbeid van wijlen dr. KOORDERS. (1)
Magnetische en meteorologische waarnemingen. De u u r Laatstelijk hield dr. VAK DER TUUK zich met de studie
waarnemingen van den barometerstand, de temperatuur,
der Balische taal onledig.
den vochtigheidstoestand van de lucht, de windrigting, de
De in bewerking zijnde bescheiden omtrent de uitkomsten
hoeveelheid gevallen regen en de declinatie van de magvan het onderzoek naar de regten van den inlander op den
neetnaald werden voortgezet, evenzoo de absolute bepalingen
grond (waarover zie hoofdstuk .1 , af Woeling V , § 1 hiervan het aardmagnetismus.
voren) zullen ook uit een taalkundig oogpunt waarde
Met de bewerking der waarnemingen werd voortgegaan,
hebben. Althans ten aanzien van het resumé der uitHet drukken der waarnemingen, in October 1809 gestaakt
komsten in Bantam, welk stuk het eerst het licht zal zien ,
omdat de noodige cyfers niet in voldoende hoeveelheid ter
heeft een bevoegd taaikenner, de heer K. F . HOLLE , op
landsdrukkerij aanwezig waren , werd in Junij 1870 hervat.
zich genomen de Soendanesche woorden toe te lichten en
Tegen het einde van het eerste kwartaal 1871 waren de
zullen die woorden met hunne toelichting in eene alphabetische lijst worden verzameld, bestemd om aan het r e - meteorologische waarnemingen van de jaren 1866, 1867
en 1868 en de uurwaarnemingen van de declinatie, die
sumé als bijlage te worden toegevoegd.
van 1 Julij 1867 tot ultimo Junij 1868 gedaan zijn, afgedrukt; terwijl een begin was gemaakt met het ter perse
Lampongsch. De in het vorig verslag bedoelde verhanleggen van de inleiding, welke de uitkomsten bevat die uit
deling over het Lampongsch en zyne tongvallen en de
de waarnemingen zijn afgeleid.
negentien piagems door dr. VAN DER TUUK der Regering
Met de reizen in hot belang eener magnetische opneming
aangeboden, zagen het licht in het X I X d e deel van het van J a v a kon nog geen begin worden gemaakt, bij onttijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
stentenis van een persoon aan wien , gedurende de afwezigen Wetenschappen.
heid van den ingenieur, het toezigt over de dienst bij het
De door denzelfden taalgeleerde ingezonden » drie Lamobservatorium zou kunnen worden opgedragen.
pongsche vertellingen" konden nog niet worden gedrukt,
De meteorologische waarnemingen bij 's lands plantenbij gemis a a n de daarvoor noodige druktypen. Voor de
tuin te Buitenzorg, in 't vorig verslag aangekondigd,
aanschaffing d a a r v a n , volgens de door dr. VAN DER TUUK
ondervonden eenige vertraging. Met 1 December 1870 zijn
verstrekte gegevens , wordt hier te lande het noodige verrigt.
zij echter geregeld begonnen, zoodat sedert dien tijd een
tweede station voor weerkundige waarnemingen verkregen is.
In het belang van do kennis der natuurverschijnselen
(1) Over het denkbeeld om door middel eener tijdelijke voorziening,
hebben de hoofden van gewestelijk bestuur op en buiten
bijv. van drie jaren, voorloopig op de minst kostbare wijze hulpmidJava in last, om van de in de gewesten onder hun beheer
dëlen voor de studie der Soendanesche taal te doen vervaardigen, is in
waargenomen berg-uitbarstingen, aardbevingen enz. telkens
Augustus jl. met den Gouverneur-Generaal in overleg getreden.

Bijladen. Vel 85.
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bij afzonderlijk schrijven aan de Redering berigt te geven.
In den aanvang van 1870 is die verpligting aan de gewestelijke
bestuurders voor zooveel noodig in herinnering gebragt.
Van den op 18 September 1869 in de dessa Tjabe" (Rembang) gevallen meteoorsteen werden een drietal stukken,
vergezeld van eene boschry ving der omstandigheden , waaronder de val heeft plaats gehad, tot scheikundig onderzoek
afgestaan aan den hoogleeraar K. H. VON BAUMIIAUER te
Haarlem.
Natuurkundige en ethnographische reizen en nasporingen.
Van de twee togten in 1869 en 1870, telkens gedurende
de zeven of zes eerste maanden dos j a a r s , naar het noordelijk gedeelte van Nieuw-Guinea ondernomen door den
ambtenaar voor wetenschappelijke nasporingen C. H. B.
VON ROSENBERG (zie het vorig verslag bladz. 71), zijn
door dezen nog slechts voorloopige reisverhalen ingediend.
De eerste togt, die, gerekend van den dag van vertrek
van Ternate tot dien der terugkomst aldaar, 205 dagen
duurde, had ten doel de Geelvinksbaai en hare eilanden
te bezoeken; de tweede, snede van uit Ternate ondernonomen en die in zijn geheel 161 dagen duurde, werd meer
bijzonder dienstbaar gemaakt aan onderzoekingen in het
district Andai, behoorende tot het landschap Arfak , en in
het meer binnon 's lands gelegene Hattam.
Ofschoon beide togten zich in meerdere of mindere mate
kenmerkten door een zamenloop van ongunstige omstandigheden, a l s : zeeramp, veel regenachtig weder en daaruit
voortgesproten ziekte zoowel van den onderzoeker als van
zijn onderhebbeud personeel, en op den tweeden togt verwonding van den betrokken ambtenaar (voetwond) en
moeijel ijkheid in het verkrijgen van een genoegzaam aantal dragers, 'waren toch resultaten verkregen , welke volgens
zyno verklaring allerbelangrijkst mogten genoemd worden ,
en die, buiten en behalve de ontdekkingen van meerdere
wetenschappelijk nog niet bekende dieren , een geheel nieuw
licht zullen verspreiden over do geographie on fauna der
bezochte gedeelten van Nieuw-Guinea.
Gedurende den togt van 1869 werden verzameld een
40tal zoogdieren, ruim 750 vogels, een 60tal reptilien,
verscheidene visschen, doch slechts weinig insecten wegens
het ongunstige jaargetijde; voorts nog enkele zeesterren en
holotliurien, meerdere vogelnesten en eijeron, een 40tal
vogelskeletten en even zoo vele monsters van mineralen.
Ook op zijne tweede reis slaagde de ambtenaar vos RoSENBERG vrij wel in het erlangen van nieuwe of zeldzame
natuurkundige voorwerpen, vooral vogelsoorten, waaronder
een 20tal geheel nieuw voor de wetenschap, maar bovendien ook onderscheidene soorten, wel reeds sedert anderhalve eeuw bekend naar verminkte, door de inboorlingen
toebereide huiden, doch waarvan nog nimmer complete
exemplaren door eenig Kuropeesch reiziger, den beroemden
WALLACE niet uitgezonderd, waren aanschouwd. De verzamelaar verwachtte dat hierdoor de in 's Rijks Museum te
Leiden aanwezige collectie papegaaijen, ijs- en paradijsvogels
zal kunnen worden aangevuld tot een geheel, eenig in zijn
soort.
Ofschoon de togt naar het landschap Hattam alleen door
de inlandsche jagers was ondernomen, tijdens de ambtonaar VON ROSENBERG door eene voetwond genoodzaakt was
te Andai te verblijven, en deze bij herstel geene gelegenheid meer had den togt zelf te aanvaarden, was het hem
toch gelukt voldoende berigten in te winnen over een gedeelte
van het binnenland en den daar woonachtigen volksstam.
Bovendien was het bewijs geleverd, dat het binnenland
wel degelijk toegankelijk is.
Volgens berigten van den aanvang van 1871 kon een
uitgewerkt verslag van de eerste reis weldra worden te
gemoet gezien, en was eene voorloopige gedachtenwisseling
geopend omtrent de streken waarheen de ambtenaar vos
ROSENBERG zijne nieuwe togten zou uitstrekken. In de
eerste plaats was daarbij onder anderen het oog gevestigd
op de Sangir- en Talaut-eilanden.
Over eene door een gouvernements-commissaris met een
meer algemeen doel te ondernemen nadere zending naar Nieuw
Guinea, is reeds gehandeld in hoofdstuk C, § 3 hiervoren.
Ue weinig bekende Battak-landen van Sumatra's Oostkust
maakten ook een onderwerp uit, waarop de Rogering hare
* aandacht gevestigd hield. Op voorstel van den resident van
Riouw werd deze gemagtigd een tot het doel geschikt

ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur in zyn gewest aan
te wijzen, om eene reis naar de bedoelde streken te maken ,
ten einde kennis op te doen van land en volk en daarvan
eene beschrijving te geven. Aan eon photograaph werd vergund dien ambtenaar op zijne togten te vergezellen, on
werd hem eene tegemoetkoming van f 100Ü toegezegd,
waarvoor hij do platen zou leveren, die tot verduidelijking
van het verslag zouden dienen.
De Indische Archipol werd in het laatst van 1870 met
een wetenschappelijk doel bezocht door een Duitsch geleerde, dr. A. B. M E I J E R , aan wien de Indische Regering,
op zijn verzoek om hem in de somtijds zeer moeijelijk on
slechts met veel kosten *e bekomen transportmiddelen te
gemoet te komen, vergunde om voor trajecten welke door
's lands oorlogs- en gouvernements-stoomschepen werden
bevaren, van dozo vaartuigen gebruik te maken.
De vroeger meermalen genoemde officieren van gezondheid SEMMELINK en WIENECKE bleven hunne belangstelling
in 's Rijks musea betoonen door de aanbieding van verschillende voorwerpen.
's Landsplantentuin Ie Buitenzorg. Ook gedurende 1870 mogt
's lands plantentuin zich in den gewonen bloei verheugen.
Het aantal bezoekers behoefde voor dat van vorige jaren
niet onder te doen. Onder de talrijke vreemdelingen
bevonden zich ook enkelen , die aan hun bezoek eon
wetenschappelijk doel verbonden.
In het personeel der inrigting kwam geene verandering.
Met hot herzien der in den catalogus opgenomen botanische namen, het vervaardigen van botanische afbeeldingen en hot bestemmen van nog onbekendo planten werd
onafgebroken voortgegaan. Vele geheel nieuwe vormen
kwamen daardoor aan het licht en het wordt hoe langer
hoe duidelijker, zegt de directeur der instelling, dat onze
kennis van de flora van don Archipol nog lang niet volledig is. Voornamelijk kwam dit feit sterk uit bij het
bewerken van het in 18(>9 op Banka verzamelde materieel.
Ook met betrekking tot de planten-geographie waren deze
onderzoekingen' van belang. Waarschijnlijk zal men togen
het einde van 1871 of het begin van 1872 het eerste gedeelte van een nieuwen catalogus ter perse kunnen leggen.
Herhaaldelijk had de tuin te lijden door zware bandjors
in de rivier ïjiliwong. Zelfs werd een gedeelte plantsoen
van den nieuw aangelegden benedentuin weggeslagen. De
oppervlakte van den tuin wordt bij do grooto aanwinst
van planten meer en moer te klein. Onderhandelingen
om een nabijgelegen stuk grond te erlangen, hadden nog
niet tot het gewenschte resultaat geleid.
De toestand van het museum was even ongunstig als
in vorige j a r e n . Steeds blijft er dringende behoefte aan
ruimte bestaan, waarin echter weldra zal worden voorzien.
Met het ordenen van eon gedeelte van hot herbarium
werd voortgegaan; reeds zijn al de aanwezige gedroogde
planten wetenschappelijk gerangschikt.
Met het in orde brengen en uitbreiden der verzameling
houtsoorten werd een aanvang gemaakt, even als met het
daarstellen van eene wetenschappelijke verzameling vruchtsoorten.
In den toestand der bergtuinen k w a m , sedert daarvoor
een Europeesch tuinman is aangesteld (zie het vorig verslag blz. 71), eene lang gewenschte verandering. Met
het in de eerste plaats in orde brengen van den tuin te
Tjibodas was reeds krachtig aangevangen.
Ten behoeve van den kolonialen landbouw werden eenige
planten afgestaan.
Het nemen van proeven omtrent de waarde der verschillende soorten van kof lij in 's lands plantentuin voorhanden , vergeleken met de gewone Java-soorten, werd
voorbereid. Daar het niet genoeg i s , dat hiertoe alleen te
Buitenzorg proeven genomen worden, werd ook eene
partij zaden toevertrouwd aan den ambtenaar, belast met
de leiding der kinacultuur. Het naar Bandong gezonden
zaad schijnt echter van minder goode qualiteit te zijn
geweest, zoodat het grootste gedeelte mislukt is. In 1871
wordt eene nieuwe hoeveelheid zaad verwacht, terwijl ook
proeven op andero berghoogten worden voorbereid.
Tot het nemen van proeven met de aankweeking in
Indie der Zuid-Amerikaansche braakwortelplant cephaelis
Ipecacuanha zijn in 1865, op voorstel der Indische Rogerin^, enkele exemplaren van dit medicinale gewas, hier
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te lande van eone bevougdo zijdo verkregen, naar J a v a
Ook de Noderlandsch-Indischo Maatschappij van Nyververzonden. De aanvankelijke pogingen zijn echter, ver- | heid en Landbouw ondervond niet in gewenschte mate de
moedelijk omdat de exemplaren in kwijnenden toestand ontmedewerking van het publiek.
vaniien waren, niet mot gowenschton uitslag bekroond.
De Vereeniging van Landbouw on Nijverheid te DjokjoZoowel de in 's lands pluntentuin uitgekwoekte plantjes als
k a r t a , van welker ontbinding reeds is sprake geweest,
die welke waren afgestaan aan den ambtenaar belast met
verkeerde in ongunstige omstandigheden.
do leiding dei- kinacultuur waren allen gestorven. LaatsteDo Soerakartascho Maatschappij van Landbouw in 1865
lijk is echter oone tweede proeve voorbereid, waartoe een
opgerigt, werd in 1870 opgeheven, doch onmiddellijk ver25tal plantjes uit Nederland waren ontboden, die in den
vangen door een ander ligchaam onder den naam van
besten toestand zijn aangebragt. Deze zijn onverwijld naar
>i Indisch Landbouwgenootschap." Daar deze vereeniging
de kweek-inrigtingen der bergtuinen verzonden, waar zij
eerst kortelings is opgerigt en ook nog geene afdeelingen
zich bij het eind van 1870 reeds goed begonnen te ontheeft, valt van hare werking nog weinig te zeggen. In 1871
wikkelen.
is zij met de uitgave van een talschrift begonnen.
Van do cultuur van zonnobloemen , ondernomen mot het
De H Vereeniging tot bevordering van geneeskundige
doel om den gezondheidstoestand op de kustplaatsen te
wetenschappen in Nederlandsch Indie" verzocht 's Gou>
verbeteren, kwamen tot nu toe slechts ongunstige berigten
vernements goedkeurit g op het docr haar vastgesteld gein. Proeven op grootere schaal blijven aanbeveling verwijzigd reglement. Die goedkeuring werd bij ordonnantie
dienen en worden voorbereid.
van 10 September 1870 [Indisch Staatsblad n°. 120) door
den Gouverneur Generail verleend. Door de nieuwe erkenDoor middel der Javasche Courant (zie het nommer van
ning kwam voor de Vereeniging te vervallen de voor13 December 1870) werd eene lijst gepubliceerd van nuttige
waarde bij hare erkenning |en j a r e 1852 gesteld: n o n
plantensoorten, waarvan zaden of planten kosteloos voor
bij de uitgave van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederieder belanghebbende verkrijgbaar zijn. Reeds aanstonds
landsch Indie, zich te onthouden van gisping der handewaren vele aanvragen daarvan het gevolg.
lingón van het Bestuur in Nederlandsch Indie of van het
Aan den directeur der inrigting werd het doen van kleine
Opperbestuur in Nederland."
botanische reizen opgedragen. Deze reizen bepaalden zich
in 1870 tot de residentie Batavia, en door hem werden
Aanvangende met 1872 is aan de Vereeniging tot weeene belangrijke hoeveelheid herbarium en cenige houtderopzeggens toe een subsidie van f 2000 ' s j a a r s toegesoorten verzameld.
kend tot goedmaking der kosten van het opnemen in haar
De inspecteur honorair der cultures J E TEYSMAN bragt
tijdschrift van door of namens de Regering aan te wijzen
weder eenige maanden op Banka door, zoo>vel in het berapporten, mededeelingen enz. van geneeskundigen a a r d ,
lang der botanie als om den Bunkanees het aanleggen van
onder voorwaarde dat zij een zeker aantal exemplaren
sawahs te leeren en verder den proef aan leg te leiden
van dat tijdschrift aan de Regering aflevere.
(verg. bijlage lit. R R hierachter). Genoemde inspecteur is
Aanteekening verdient nog dat de chef van het deparonlangs aangewezen om voor botanisch gedeelte doel uit te
tement van oorlog in het afgeloopen jaar de belangen der
maken van de voorgenomen nieuwe zending naar Nieuwverschillende in Indie gevestigde instellingen van wetenGuinea , waarover zie de voorgaande rubriek.
schappelijken aard in de medewerking der officieren van
het leger aanbeval, met aansporing, voor zooveel noodig,
om door het leveren van bijdragen, hetzij schriftelijk,
Ichthyr'logie. De ten laste der Indische begrooting gesubsidieerde uitgaaf van den <> Atlas ichthyologique des Indes hetzij in natura, op het door de bedoelde instellingen behartigd gebied, ook hunnerzijds, in navolging van het door
Néerlandaises" van dr. P . BLF.EKER vordert thans geresommigen reeds gegeven loffelijk voorbeeld, een aandeel
geld. Van de 9 afleveringen blijkens het vorig verslag
Ie leveren in het verspreiden van nuttige kennis omtrent
naar raming nog aan het werk ontbrekende, hobben er 3
Nederlandsch Indie.
sedert het licht gezien, waarvan 2 nog in 1870 en de derde

in Julij jl.
§ 5.
§ 4.

Tijdschriften

en nieuwsbladen.

Wetenschappelijke genootschappen.

Door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en W e tenschappen werden, behalve de vervolg-afleveringen van
notulen en tijdschrift, uitgegeven de 34ste en 35ste deelon
van zijne verhandelingen.
Van gouvernementswege werd ter opneming in de werken
des Genootschaps ondor andere afgestaan: eene door een
der controleurs in de residentie Timor vervaardigde beschrijving van het eiland Soemba, met daarbij behoorende
k a a r t , woordenlijst en zamenspraken ; een rapport vaneen
der controleurs in de residentie Riouw, betreffende eene
in Julij en Augustus 1869 door dezen gedane reis naar de
bovenlanden van Kota Pinang; zoomede de zich onder
berusting van den ambtenaar voor de zamenstelling van
een Maleisch woordenboek bevindende verzameling pantoens
of epigrammen.
Overigens ontving het Genootschap weder het gewone
gouvernement s-subsidie van f 8000.
De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging mogt zich
evenmin als vroeger in eene groote belangstelling van het
publiek verheugen. Het aantal leden nam niet toe en
slechts zelden werden bijdragen ontvangen voor het tijdschrift. Niettemin zag daarvan in 1870 het 31ste deel het
licht en werd met den druk van het volgende deel een
begin gemaakt.
Voor de uitbreiding van bibliotheek en museum werd
zorg gedragen; beide werden met geschenken verrijkt.
Het Gouvernement schonk zijn jaarlijksch .-ubsidie van
1 2000; terwijl een gelijk bedrag door vrijwillige bijdragen
werd bijeengebragt. Voortaan zal echter van du leden
eene vaste contributie worden geïnd (zie het gewijzigde
reglement der Vereeniging door den Gouverneur-Generaal
goedgekeurd blijkens Indisch Staatsblad 1871, n'. 89). #

In 1870 werd door het Bataviaasch- en het Nieuw Bataviaasch Handelsblad het getal verschijndagen 's weeks vermeerderd; van de Soerabaija-Courant verscheen in dat
j a a r eene Zondags-editie. Daarentegen is de uitgave van
het in November 1869 te Soerabaija verschenen dagblad
Insulinde, in Junij jl. gestaakt.
Sedert l c . Januarij 1871 ziet een tijdschrift van het Indisch
Landbouwgenootschap te Soerakarta het licht.
Met betrekking tot de bladen in inlandsche talen kan worden
medegedeeld, dat de uitgave van de te Batavia verschijnende
Maleische courant Mata Harie in 1870 werd gestaakt. (1)
I n het belang van 's Lands onzijdigheid in denjongsten
oorlog in Europa, werd in Augustus 1870 aan de redacteuren der in Indie verschijnende nieuwsbladen, van R e geringswege de uitnoodiging gerigt, om zooveel mogelijk
te vermijden, dat op eenigerlei wijze blijk wierd gegeven
van voor- of tegeningenomenheid ten aanzien van de oorlogvoerende Mogendheden, do betrokken Vorsten, nationaliteiten of staatsdienaren.
§ 6.

Landsdrukkerij.

Deze inrigting beantwoordt voortdurend aan hare bestemming. De onvoldoende en ongeschikte localen werden
in April 1871 verlaten en de landsdrukkerij overgebragt
naar een daartoe opgerigt nieuw gebouw. Tot opruiming
van den door die verplaatsing en het tijdelijk gomis •«an
het stoom werk tuig ontstanen achterstand in het afdrukken
van werkjes ten dienste van het inlandsch onderwijs, is
(1) Met t Julij t87t ook de uitgave van de Bintang Barttt, een
Maleisch blad dat sedert Arril 1869 ter hoofdplaats het licht zag.
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onlangs, voorloopig voor den tyd van zes maanden, het aantal inlandsche zetters en boekbinders met 30 vermeerderd.
Door het betrekken der nieuwe localen is gelegenheid
ontstaan om het getal snelpersen. welke door do aanwozige .stoommachine kunnen worden in beweging gobragt,
te vermeerderen en daardoor het materieel op zoodanigen
voet te brengen, dat aan alle eischon van de dienst naar
behooren kan worden voldaan. Reeds zijn twee nieuwe
persen uit Nederland ontboden.
De verzameling Chinosche druktypen, in 1862 ten behoeve der inrigting aangeschaft i zie het verslag over dat
j a a r bladz. 150). wordt geregeld aangevuld met nieuw
bijkomende letters. In Julij j l . is een nieuw supplement
verzonden, hier te lande weder in gei oudheid gebragt
onder het opzigt van dr. J. J. HOFTMASN te Leiden.
De kosten der inrigting over 1870 bedroegen t' 104 4'J8
en de werkelijke ontvangsten f' 28 567.
De drukkerij heeft gratis geleverd ten behoeve van de
verschillende bureaux en administratien niet minder dan
7 650 252 exemplaren van 6889 modellen van imprimés,
welke volgens tarief eene geldswaarde aan druk- en zotloonen vertegenwoordigden van f 187 373, zoodat, wanneer
deze in rekening mogten worden gebragt, do drukkerij een
voordeelig saldo zou aanwijzen van f 111 442.
„
Blijkens Indisch Staatsblad 1871, n°. 4 3 , zal echter, in
te gaan met 1 Januari) 1872, in navolging van hetgeen in
Nederland plaats vindt, elk departement, collegie of administratie bezwaard worden met de kosten van hetgeen te
zijnen of haren behoeve ter landsdrukkerij wordt gedrukt.
en wel wat de zet-, druk- en bindloonen betreft volgens
het herziene (tot het minimum der kosten verlaagd) tarief
[Indisch Staatsblad 1871, n c . 14), en wat het papier betreft,
dat voortaan door de landsdrukkerij zal moeten worden
geleverd, volgens den prijs van uitbesteding verhoogd met
10 pet. voor spillage als anderzins. Alleen ten aanzien
van de levering van » circulaires" zal de bestaande regeling behouden blijven en dus het zetten en drukken kosteloos geschieden met levering van het benoodind papier
door den lastgever. Het gebruik van de landsdrukkerij
zal overigens voor de autoriteiten alleen verpligtend zijn
voor zooveel aangaat de imprimés te rangschikken onder
de zoogenaamde standmodellen (modellen uit de bundels « periodieke stukken" en «kasbeheer"). Bij eene verlangde levering van andere imprimés door de landsdrukkerij moet in het noodigo papier door den lastgever worden
voorzien.
III.

EEREDIENST.

§ 1.
a.

Christelijke.

Protestantsche.

Kerkbestuur. Het door de Regering aanhangig gemaakt
onderzoek naar de punten, ten opzigte waarvan de Staat
in zijne betrekking tot de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie, afstand zou kunnen doen van zijne inmenging of bemoeijing, gaf het betrokken kerkbestuur te
Batavia aanleiding de verschillende kerkeraden in Indie
te raadplegen, nopens het denkbeeld om, na aanvulling
van het bestuur met twee leden, op zijne voordragt door
de Regering te benoemen, het aldus uitgebreide kerkbostuur te roagtigen, om als vertegenwoordiger van de Indische Protestantsche Kerk op te treden en mitsdien bevoegd
te doen verklaren om te beschikken in zaken van kerkelijken aard, waaromtrent de beschikking tot nog toe aan
de Regering is voorbehouden.
«
Inmiddels werd aan oeno commissie uit het bestuur
opgedragen een algemeen reglement te ontwerpen, waarbij
werd uitgegaan van het beginsel eener vertegenwoordiging
der Kerk door het kerkbestuur, ten einde wanneer de
kerkeraden verklaarden zich met dit beginsel te vereenigen
het ontwerp-reglement al dadelijk aan hunne beoordeeling
te kunnen onderwerpen.
Hiertoe zou volgens berigten van April j l . weldra worden
overgegaan, daar reeds de meeste kerkeraden hadden te kennen gegeven de aanneming van gezegd beginsel in het belang
der Indische Protestantsche Kerk noodzakelijk te achten.
Inmiddels heeft de Regering hier te lande van hare

gezindheid doen blijken om met meer doortasting dan in
de aanvankelijke aanschrijving lag opgesloten, te geraken
tot eeno zoo volledig mogelijke losmaking d n betrokkingen
tot het kerkgenootschap. In Mei jl. is namelijk de Gouvoineur-Generaal uitgonoodigd aan het Brotestuntsch kerkbestuur het voornemen der Regering mode te doelen, dat
deze zich op oen nader te bepalen tijdstip geheel aan de
bemoeijing met kerkelijke Z'iken wil onttrokke'i, en dat
hot aan het kerkgonootschap zelf overgelaten moot worden
voor zyno belangen hier te lande zorg te dragon, waartoe
hot zich regtstreeks in betrokking zou kunnen stollen niet
de te 's Gravonhage gevestigde Commissie tot do zaken der
Protestantsche Kerken in Nederlandscli Oost-on West-Indie.
Wierd deze al dadelijk van de noodige volmagt voorzien
tot de benoeming en het ontslag van predikanten, do Kegoring zou dan aan de benoemden do bezoldigingen en
verdero voordeelen uitbeta'.en, welke aan do bedoelde
leeraars van Stiats-vego worden toegekend.
In verband tot deze beginselen worden thans, door tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal, van liet kerkbestuur voorstellen te gemoet gezien omtr.mt de wijze
waarop do hier to lande aanwezige Commissie zal kunnen
worden aangevuld of geheel op nieuw bonoemd, opdat
met het oog op art. 122 van het Regeringsreglemont dit
onderwerp in gemeen overleg met de Regering kunne
behandeld worden.
Volledigheidshalve verdient nog vermelding het Koninklijk
basluit van 29 October 1870 [Nederlandsch Staatsblad n°. 173),
waarbij, ter definitive opruiming van de overblijfselen der
Departementen van Eeredienst hier te lande, de nog bestaande bemoeij'ngen der Regering met kerkelijke zuken
werden overgebragt bij andere ministeriele departementen ,
en als gevolg daarvan met opzigt tot de koloniën bepaald,
mot wijziging in zoo ver van het Koninklijk besluit van
7 December 1820 , n°. 113 (1), dat de mterbedoelde Commissie vo»r de zaken der Protestantsche Kerken, enz.
voortaan (d. i. tot zoolang het status quo zou voortduren)
in regtstreeksche betrekking zal staan tot het Departement
van Koloniën.
Predikanten, enz. In April 1870 en Januarij 1871 werd
achtereenvolgens aan twee der in Indie dienstdoende predikanten eervol ontslag en pensioen verleend, hetgoen de
uitzending van een tweetal leeraars uit Nederland noodzakelijk inaakto, waarvan de één , reeds in 't vorig verslag
bedoeld, in Mei 1871 is vertrokken, terwijl de ander, in
Julij j l . benoemd, weldra volgen zal.
Van de 5 plaatselijke vacatures die blijkens het vorig
verslag, na de aanstelling (in Maart en April 1870) van
een vijftal nieuw aangekomen predikanten , nog waren overgebleven, werden in November on December e"aaraanvolgende die te Amboina en te Pamakassan vervuld door
de beide predikanten in Mei 1«70 in Nederland benoemd.
Daarentegen vertrok in Maart 1871 de predikant te Madioen
mot verlof naar Nederland en moest ook deze plaats voorloopig onvervuld blijvon , vermits de oenige sedert het
vorig vorslag van verlof teruggekeerde predikant de plaats
van den jongst gepensioneerden (te Samarang) had ingenomen. Op 1 April 1871 bestonden derhalve vacatures
te Salatiga, Fort de Koek , Banda en Madioen , en waren
van hot organiek bepaalde aantal van 35 predikanten, 29
in werkelijke dienst (daaronder do 2 zendelingleeraren,
waarnemend predikanten te Ternato en te Menado), 3 in
het genot van buitenlandsch verlof en 1 (do gewezen predikant bij de Evangelische gemeente te Batavia, van wien
in 't vorig verslag sprake was) nog niet inactiviteit hersteld.
De twee veldpredikers waren bij voortduring werkzaam
in de gemeenten van Weltevreden en Moestor-Cornelis en
van Salatiga en Ambarawa
Aan den hulpprediker bij de Protestantsche gemeente
te Bonthain werd wegens ziekte verlof naar Nederland
verleend. Die te Benkoelen en Timor-Koepang bleven
aldaar werkzaam.
In het verkrijgen van geschikte hulppredikers voor de
inlandsche Christengemeenten op den voet van het K o ninklijk besluit van 22 December 1867, n°. 4 (Nederlandsch
(I) G e d r u k t bij de stukken der Staatsbej-Tcoting voor 1862 (Zitting
1801 — 1802, I I , 11°. 189i).
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Staatsblad n°. 154, Indisch Staatsblad 1870, n°. 71), wordt
in Indie bezwaar gezien wegens hut gemis van aanspraak
op pensioen en op buitenlandsch verlof. De aanstelling
van bedoeld personoel, dat men in du eerste plaats uit de
zendelingen dacht te trekken, is dan ook tot nog toe
achterwege moeten blyven. Voorzieningen om hieraan te
gomoet te komen zijn iu behandeling. Intusschen zijn bij
ordonnantie van 10 September 1870 (Indisch Staatsblad
ii°. 125) de aard en omvang der aan het ambt verbonden
werkzaamheden en bij een besluit van gelijke dagteekening
de standplaatsen der vooreerst aan te stellen tien titularissen geregeld. Als zoodanig zijn aangewezen: W a a i ,
Hutu mui'ij, Allang, Saparoea, Huroekoe, Ameth, Kamarian en Letty, benovens twee later aan te wijzen standplaatsen , waarvan één op Timor en één op Kotti. De
bepalingen omtrent den werkkring der hierbedoelde hulppredikers zijn nedergelegd in een bij de aangehaalde ordonnantie van in September 1870 vastgesteld reglement
op het hulppredikerschap en het inlandsch leeraarsambt
bij de inlandsche Christengemeenten in Nederlandsch Indie.
Behalve het uitoefenen van het leeraarsambt en het bezoeken der gemeenten in hun ressort, is den hulppredikers
daarbij opgedragen de opleiding tot godsdienst-voorganger
van inlandsche jongelieden, tot welk ambt, tijdens het
bestaan te Amboina eener kweekschool van het Nederland.-che Zendelinggenootschap te Rotterdam, tot vorming
van inlandsche onderwijzers, gelijktijdig de aanstaande
onderwijzers werden opgeleid, doch waartoe aan de van
gouvernementswege in de Molukken op te rigten onderwijzerskweekschool^ do gelegenheid zal ontbreken , wegens
de volstrekte (uitsluiting van elk godsdienstig onderwijs
aldaar.
Ieder der hulppredikers zal hoogstens vier leerlingen te
gelijk onder zich kunnen hebben, voor wier verpleging,
kleoding en leermiddelen van 's landswege f 20 's maands
per hoofd wordt te goed gedaan. Eeno commissie bestaande uit de hulppredikers in hetzelfde gewest, voorgezeten door den oudst in dienst zijnden predikant binnen
hetzelfde ressort of door dengene die hem vervangt, noemt
de examens af en wijst de standplaatsen aan der inlandsche leeraars, wier bezoldiging op f 2 5 's maands is bepaald. Hij den aanvang van elk j a a r wordt zoowel het
getal aan te nemen leerlingen als dat der aan te stellen
inlandsche leeraars bepaald door het kerkbestuur te Batavia, in overleg met den betrokken directeur van algemeen bestuur. Van bedoeld kerkbestuur zouden ook de
noodige bepalingen moeten uitgaan betreffende de opleiding, den werkkring en de verpligtingen der inlandsche
leeraars. Het toezigt op de kerkelijke aangelegenheden
der inlandsche Christengemeenten is opgedragen aan de
hulppredikers, ieder voor zooveel zijn ressort aangaat.
Kerkelijke dienstreizen. De dienstreizen naar plaatsen die
een eigen predikant missen, werden overeenkomstig de
vastgestelde regeling zooveel mogelijk verrigt. De op het
eiland JJilliton aanwezige Protestanten gaven het verlangen
te kennen , om geregeld door eenen predikant te worden
bezocht. Ten einde aan dit verlangen te gemoet te komen ,
werd eene wijziging gebragt in het dienstwerk van den predikant te Pontianak (Wester-afdeeling van Borneojenaan
dezen opgedragen de gemeente op Billiton 2 malen 's j a a r s
te bezoeken ; terwijl zijne dienstreizen naar Sambas , Montrado en Sintang van vier tot drie malen ' s j a a r s werden
teruggebragt (Indisch Staatsblad 1870, n°. 115).
De hulpprediker te Koepang (Timor) vergezelde den resident in September 1870 onder andere op eene reis naar
Savoe. Vele inlanders, waaronder 40 van de eersten des
l a n d s , meldden zich bij die gelegenheid ten doop aan. Ten
opzigte van hen die blijken gaven van die plegtigheid een
juist begrip te hebben, werd aan dit verlangen voldaan.
Godsdienstig onderwijs, ent. In sommige kleine gemeenten,
waar geen predikant bescheiden is, werden even als vroeger aan door den kerkeraad voorgedragen personen (meest
onderwijzors by de openbare lagere scholen) tijdelijke toelagen uit 's lands kas verleend voor het houden van godsdienstige voorlezingen en het geven van onderwijs buiten de
schooluren in de Bijbelsche geschiedenis en de Christelijke
zedeleer aan de Protestantsche jeugd.
Ook voor de belangen der openbare eeredieDSt werd aan

sommige kerkeraden ter bezoldiging van kosters, voorlezors, organisten , enz. van regeringswege ondersteuning
verleend.
Het denkbeeld nopens het doen vervallen dezer verschillende toelagen, waar zulks zou blykon uitvoerbaar t e z y n ,
ook afgescheiden van de quaestie der betrekking van de
Kerk tot den S t a a t , heeft in den loop van 1870 een onderwerp van overleg met het Indisch Bestuur uitgemaakt. Bij
die gelegenheid is gebleken , dat de toelagen voor de bekostiging van het genoemde kerkelijk personeel niet worden
verleend dan uit hoofde van ongenoegzaamheid der gemeentemiddeleu en telkens slechts voor den duur van één
j a a r , ten einde steeds na te gaan of de ongenoegzaamheid
der gezegde middelen al dan niet voldoende is aangetoond.
(In 1870 werden aan 13 gemeanton zoodanige toelagen verstrekt.) Ook de toelagen voor catechetisch onderwijs (in
1W70 voor 7 plaatsen beschikbaar gesteld) worden onder
gelijke voorwaarden op tijdelijken voet verleend en slechts
daar waar de minvermogenden anders geheel van dat
onderwys vorstokeu zouden zijn.
Ten opzigte van het verder vsrleenen dor bedoelde
regerings-ondersteuning tl daarop bij eene aanschrijving
van September 1870 aan de Indische Regering, even als
vroeger in de zaak der kerkgebouwen (zie het vorig verslag , bladz. 74), het beginsel aanbevolen van onthouding
zooveel mogelijk. Tevens zijn wenken gegeven omtrent
eene geleidelijke beperking der toelagen zelve.
Kerkgebouwen. Aan den kerkeraad der Protestantsche
gemeente te Bandjermasin werd voor 1870 alsnog eene
toelage verleend van f 100 's maands voor de inhuur van
een voor kerkgebouw geschikt woonhuis, onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, dat die toelage in volgende
jaren niet meer zou worden toegekend.
Aan den kerkeraad te Banda werd magtiging verleend
om tot het oprigten van een nieuw kerkgebouw uit de
kerkefondsen dier gemeente te beschikken over eene som
van f 14 925.
Tot herstel van het kerkgebouw der Protestantsche gemeente te Samarang werd bij de Indische begrooting voor
1871, bij wijze van voorschot uit 's lands kas, toegestaan
eene som van f 10 000, of zooveel minder als de opbrengst
zou bedragen eener door den kerkeraad inmiddels beproefd
wordende inschrijving in geheel Nederlandsch Indie, dit
laatste ter voldoening aan de voorschriften, blijkens het
vorig verslag, bladz. 7 4 , van het Opperbestuur uitgegaan
omtrent de beginselen, voortaan bij de beoordeeling der
gepastheid van gouvernementshulp in deze in acht te nemen.
Van de lienoodigde f 80 000 was door de gemeente voor
omstreeks f 10 000 ingeschreven, eene som die reeds de
uiterste grenzen der eigen bijdragen had bereikt, en w a a r van de inning zelfs zeer traag ging. Wegens den bouwvalligen staat van het kerkgebouw was de gemeente reeds
sedert vrij geruimen tijd verpligt geweest voor de openbare
eeredienst gebruik te maken van een particulier huis,
daartoe kosteloos door den eigenaar, oen Chinees, afgestaan.
Voor verbetering en vernieuwing van het kerkgebouw
der Protestantsche gemeente te Menado is, mede na toetsing der aanvrage aan de bovenbedoelde voorschriften, bij
de ontwerp-begrooting voor 1872 gerekend op een subsidie
van f 3000. Een beroep op de liefdadigheid van geloofsgenooten in Indie was vruchteloos gebleven, terwijl de
gemeente, die reeds voor reparatien aan het kerkgebouw
in de jaren 1863—1868 haar fonds bezwaard had met een
nadeelig saldo van f 6 25C, tot geene verdere offers in
staat bleek.
Eenige dringend noodzakelijke herstellingen aan h e t b o u w vallige kerklocaal te Serang (Bantam) vorderden eene uitgaaf van ruim f 1 800. Nadat bij gemis aan korkefondsen
de helft der benoodigde som was bijeengebragt door een
beroep op de algemeene liefdadigheid, ook buiten de residentie Bantam, is vrijheid gevonden om de ontbrekende
f 900 als subsidie uit 's lands kas toe te zeggen , mits na
de vaststelling der Indische begrooting voor 1872, waarbij
op bedoelde som is gerekend.
Met opzigt tot deze gemeente en die te Menado bleek
afwijking noodzakelijk van den regel om de geldelijke
ondersteuning in den vorm van voorschot te verleenen.
Daar ook in andere gevallen eene terugvordering wel kon
geacht worden vruchteloos te zullen blijven en de overi-
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gons bestaande regelen omtrent het verleenen van '3 lands
gelden voor het onderhoud «nz. van kerkgebouwen voldoende waarborgen togen misbruik aanboden, maakte het
een punt van overweging uit om voortaan het denkbeeld
van voorschot in deze geheel los to laten. (I)
Met betrekking tot de kerkgebouwen der inlandscho
Christengemeenten in de residentio Menado werd bij do
uitvaardiging der provisionele voorschriften van Jutij 1870
omtrent de verpligte persoonlijke dienston van de inboorlinger der Minahassa (Indisch Staatsblad 1870, n°. 85) don
resident opgemerkt, dat hij zich voor den vervolge zou
behnoren te onthouden van elke tusschenkomst of bemoeijenis aangaande het opbouwen en onderhouden van
kerken en het als een ernstigeu pligt zou hebben aan te
merken, de bevolking wel te doen beseffen dat zij volkomen vrij is te dezen aanzien te werk to gaan, zoodanig
als zij zelve zou vermeenen te behooren.
Statistiek. Even als vroeger ontbreekt het aan gegevens
voor oeno genoegzaam volledige statistiek van het aantal
zielen, lidmaten, gedoopten, enz. der verschillende gemeenten.
Zendelingen. Blijkens het vorig verslag beliep het getal
zendelingen op ultimo Februarij 1870 op Java 14 en in
de buitenbezittingen 54. Sedert werd dit getal vermeerderd met 1 zendeling in de Preanger regentschappen, 2
in Cheribon, 1 in Kediri, 1 in Soerabaija en 3 op Sumatra's Westkust Overleden was 1 zendeling te T e r n a t e ,
terwijl 4 zendelingen naar Nederland vertrokken, als: 2
van Monado, 1 van Timor en 1 van Sumatra's Westkust.
Voorts heeft 1 zendeling van Menado zich tijdelijk in
het gouvernement van Celebes gevestigd; terwijl twee anderen hun dienstwerk in de niet onder Europeesch bestuur
staande Battaklai.den, wegens gemis aan resultaten hadden
gestaakt on zich sedert te Sipirok (Sumatra's Westkust)
ophielden.
Over de genomen beslissing om de zendelingen in de
Battaklanden niet meer als zoodanig met het toezigt over
de gouvernement» inlandsche scholen belast te doen blijven ,
is reeds gehandeld in § 2 der Iste afdeeling van dit
hoofdstuk.
Aan berigten omtrent Nieuw-Guinea wordt het volgende
ontleend met betrekking tot den zendingsarbeid aldaar.
Tijdens een bezoek, in Junij 1870 door den resident van
Ternate aan dat eiland gebragt, werd op Meoswar in de
Geelvinksbaai eene conferentie gehouden met de gezamenlijke zendelingen aan en in die baai gevestigd. Volgens
hunne verklaring bejegende de bevolking hen welwillend.
Op veel bevredigends , zigtbare vruchten van hun arbeid ,
was echter nog niet te wijzen.
Vergeleken met de bevinding bij het laatste dienstbezook
(in 1868) aan die verwijderde strekon gebragt, was er , naar
de meening van den resident, zelfs achteruitgang in de
ontwikkeling van het zendingswerk , want van de school
op Meoswar, destijds 25 k 30 zeer geregeld opkomende
kinderen tellende , bestond niets meer
De resident
maakte van deze gelegenheid gebruik om aan de aanwezige hoofden en verdere omstanders andermaal het
nut van het onderwijs voor oogen te houden en hen aan
te sporen dat onderwijs voortaan meer geregeld door de
kinderen te doen bijwonen.
De zendelingen gaven de hoop te kennen dat het, door
de ophanden komst van meerdere door het Utrechtscho
Zendinggenootschap naar Nieuw-Guinea bestemde evangeliepredikers (2), misschien al spoedig mogelijk zou wezen ,
dat een of meer hunner het ondernamen om zich onder
de Wandammers en Wandessiers te vestigen, stammen
van wier roof- en zwerftogten de in de omgeving der

zendelingen aanwezige negoryen nu on dan overlast hadden
Volgens berigten van den ambtenaar vos ROSENBERG
(zie §3 der voorgaande afdeeling) viel echter ook over de
bevolking van Doroh en Mansinam, waar de zendelingen
het langst werkzaam zijn, weinig te roemen wegens haar
roolzucht, gehechtheid aan overgeërfde bygoloovigheden
en losbandigo levenswijze.
Omtrent don zendingsarbeid op Galela (Ternataansch
Halmaheira) waar sedert vijf jaren twee zendelingen en
een zendeling-werkman gevestigd zijn, wordt door den
resident berigt dat ook zij tot dus ver, evenmin als hunne
broeders op Nieuw-Guinea, op eenig resultaat kunnen
wijzen.
Aan een der in de residentie Amboina gevestigde zendelingen werd in Junij 1870 door den Gouverneur-Goneraal een binnenlandsch verlof (naar Java) verleend wegens
ziekte, met toekenning van overtogt voor rekening van
den lande. De vraag rees, of hierdoor geen inbreuk zou
worden gemaakt op het in 1869 aangenomen beginsel,
dat geen vrije overtogt aan zendelingen of hunne gezinnen
van gouvernementswege wordt verleend noch van Nederland r.aar Indie, noch in den Indischen Archipel. De
Gouverneur-Generaal echter besliste, dat dit beginsel kennelijk alleen betrekking had op zendelingen die zendingswerk verrigton op het terrein der zending , en dus niet van
toepassing was te beschouwen voor de van 's lands wege
bezoldigde zendelingon op Amboina en onderhoorigheden,
die geacht moesten worden op het terrein der gevestigde
kerk van Staatswege werkzaam te zijn.
b.

Koomsch-katholijke.

Geestelijken. Bij het eind van het j a a r 1870 telde het
Apostolisch vicariaat van Batavia 15 van 's lands wege
bezoldisde geestelijken. Van dio 15 waren echter 3 met
verlof buiten Indie, waaronder het hoofd der missie, die,
een eeujarig verlof naar Europa buiten bezwaar van den
lande bekomen hebbende, tot bijwoning van het oekumenisch concilie te Rome, in het begin van 1871 in Indie
terugkeerde.
De 12 geestelijken in werkelijke dienst waren verdeeld
als volgt: te Batavia 3 , Samarang 2, Ambarawa 1 ,
Djokjokarta 1, Soerabaija 2 en Larantoeka 3.
De statiën Padang (Sumatra's Westkust) en Soengeislan
(Banka) bleven vacant.
In December 1870 zijn twee geestelijken voor de dienst
van het Apostolisch vicariaat naar Indie vertrokken,
waarvan een — tot zoo lang hij in Indie tot vervulling
eener vacature zou kunnen optreden — buiten bezwaar
van 's lands schatkist (1); zoodat daardoor het vastgestelde
organiek getal van 16 (de verlofgangers er onder begrepen) thans voltallig zal zijn. In verband met hunne aankomst zijn in Mei 1871 de vacaturos te Padang en
Soengeislan vervuld. Een der met verlof hier te lande
aanwezige geestelijken zou weldra naar Indie terugkeoren.
Kerkelijke dienstreizen. Op Java werden de verschillende
plaatsen, waar geen geestelijken gevestigd zijn, kerkelijk
bezocht overeenkomstig de bestaande regeling.
Kerkelijke dienstreizen ir. de buitenbezittingen vonden ,
buiten die in het ressort van den pastoor van Larantoeka
(Flores), alleen plaats naar do in 1870 vacante statiën
Padang (Sumatra's Westkust) en Soengeislan (Banka).

(1) Over eene daartoe betrekkelijke voordragt aan den Koning' van
Augustus jl., tevens strekkende om het hooger bedoelde voorschot aan
de gemeente te Samarang niet meer als zoodanig maar als subsidie te
doen aanmerken. is dezer dagen het advies van den Raad van State
ingekomen. Eene beslissing kan dus weldra worden verwacht.

Catechetisch onderwijs, openbar* godsdienstoefeningen, enz.
Hetgeen in 't vorig verslag omtrent deze onderwerpen Ï3
aangetoekend, is ook voor 1870 toepasselijk. Alleen wordt
thans nog gemeld, dat door een der geestelijken van
Batavia des Zondags om de veertien dagen godsdienstoefening wordt gehouden in de militaire school te MeesterCornelis voor de Katholijke militairen van het garnizoen .
terwijl een der geestelijken te Soerabaija om den andoren
Zondag dienst verrigt in de kerk bij het marine-etablissement, ten behoeve van het aldaar werkzaam personeel.

(ï) In Maart 1871 zijn een tweetal zendelingleeraars en een zendeline—werkman door genoemd genootschap uitgezonden , te Ternate aan^•ekomen.
wie de gevraagde toelating voor Nieuw-Guinea, voorf'looopig en inaanafwachting
dat hun welligt eene andere bestemming zou
worden aangewezen, bij een besluit van 2 Julij jl. door den Gouverneur-Generaal is verleend.

(t) Eerstdaags zal weder een geestelijke naar Indie vertrekken boven
de formatie. De Gouverneur-Generaal is gemagtigd tot zijne erkenning
als geestelijke van den 2den rang en om hem, bij vacature in het organiek bepaalde getal, te stellen in het genot der gewone voordeden
uit 's lands kas.
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In het geheel telt men in het vicariaat 19 kerken, waarvan 9 alleen in de statie Larantoeka, en 14 kapellen,
waarvan insgelijks 9 in voornoemde statie. Vier dier
kapellen zijn in den laatsten tijd van hout opgetrokken.
Overigens telt men in de verschillende station van het
vicariaat eonigo particuliere bedehuizon.
De kerken van Batavia un Soerabaija hebben in den
loop van 1870 belangrijke reparatien ondergaan. Daartoe
ontving Soerabaija van gouvernementswege ter aanvulling
van het door de ingezetenen ingeteekende, een subsidie
van f 581. Zoowel te Djokjokarta als te Samarang is
eene kerk in aanbouw. Aan laatstgenoemde gemeente is
daarvoor in der tijd eon subsidie uit 's lands kas toegezegd
van hoogstens f 50 000. Reeds is daarvan (in twee termijnen)
f 32 000 uitgekeerd. Aan de uitbetaling van een nieuwen

tormyn is echter weder de voorwaarde verbondon, dat
vooraf ten genoego der Regering moet zijn aangetoond,
dat door nadere publieke inschrijving voor vrywillige bijdragen als anderzins, van de zijde van het kerkbestuur
al bet mogelijke is gedaan ter verkrijging der verder benoodigde gelden. (1)
Overigens werd aan drie gemeenten (die te A m b a r a w a ,
Djokjokarta en Soerabaija) voor het j a a r 1870 een maandelijksch subsidie toegelegd ter bezoldiging van kerkelijke
beambten (koster of organist). Voor Padang werd de toelage ingehouden zoolang daar geen pastoor zou gevestigd zijn.
Statistiek.
ontvangen.

Over het jaar 1870 zyn de volgende opgaven

Aantal
STATIËN.

AANTAL

Aantal

Aantal

huwelijken

communicanten.

gedoopten.

kerkelijk

ZIELEN.

ingezegend.

1ste statie ,
standplaats Batavia.

3640, wiiaronder 1289 militairen.

2384

170

30

2de statie,
standplaats Samarang.

1559,

„

450

»

1128

175

6

3de statie,
standplaats Ambarawa.

2250,

»

1460

i

1540

144

—

4de statie,
standplaats Djokjokarta.

1417,

»

549

>,

635

91

3

5de statie,
standplaats Soerabaija.

2500,

»

668

»

1362

159

—

6de s t a t i e ,
standplaats Padang.

1049,

»

651

>.

600

46

S

7de statie,!
standplaats Soengeislan.

869.

480

25

—

1288

284

19

—

—

—

8ste statie,
standplaats Larantoeka.
Molukken en Celebes.

§ 2.

i)
409 Chinezen en
270 militairen.

11277 (alleen inlanders).

+

800, waaronder 428 militairen.

Mohammedaansche.

Voor gewestelijke opgaven nopens het aantal santries of
leerlingen der priesterscholen op en buiten J a v a , zij ver1Met uitzondering van het voorgevallene in de residen- ; wezen naar bijlage A n . 8 van dit verslag.
Hieronder volgt als gewoonlijk eene aantooning van het
tien Pekalongan en Banjoemas, waarover zie hoofdstuk C
aantal gedurende de laatste vijf jaren naar Mekka ver| 2 hiervoren, vielen er sedert het jongste verslag in
trokken en van daar teruggekeerde bedevaartgangers.
Nederlandsen Indie op Mohammedaansch godsdienstig geDaaruit blijkt dat het aantal der van Java en Madura verbied goene bewegingen van eenige beteekenis voor.
trokkenen, althans in vergelijking met 1869, gedurende
Daar vooral, waar de bevolking als ligtgeloovig bekend
1870 niet onbelangrijk was toegenomen. Vooral echter is
staat, wordt door het bestuur met klem gewaakt, dat de
het cijfer van Sumatra's Westkust gestegen, zelfs in vergeestdrijverij niet leide tot verstoring der openbare orde.
gelijking met de opgaaf over 1868, welke reeds hooger
Zoo wordt bijv. in Reuibang en Madioen in den laatsten
was dan in eenig j a a r te voren.
tijd eon waakzaam toezigt gehouden op de handelingen van
zekeren J a v a a n , verkondiger van eene zoogenaamde nieuwe
leer; terwijl van Batjan werd verwijderd oen niet tor inwoning toegelaten A r a b i e r , die aldaar eene godsdionstige 1 (1) In 't laatst van Junij jl. is door den Gouverneur-Generaal magbeweging trachtte uit te lokken.
tiging verleend tot uitkeering van den laatsten termijn ad 1 18 000.
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VERTROKKEN

Suinatra'a Westkust
.

1867.

1868.

1869.

18JO.

1404

1504

1986

1291

1749

350

404

734

693

926

1

7

7

8

03

31

64

40

32

149

82

153

215

181

3

geen

geen

49

geen

geen

4

3

1

geen

geen

geen

VAN:

Java en Mudura

Benkoelen

1866.

.

Lampongsche districten
Palombang
Banka
Billiton

niet opgegeven

niet opgegeven

geen

4

.

81

55

48

46

82

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo

136

335

232

445

302

25

10

47

47

20

5

8

10

18

Riouw
Wester-aldeeling van Borneo

Celubes en onderhoorigheden
Amboina

.

.

.

.

.

.

.

.

/ Amboina
. ,

geen

( Banda

niet opgegeven niet opgegeven

14

geen

5

5

geen

geen

1

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

J a v a en Madura

1404

1504

1986

1291

1749

Buitenbezittingen

808

941

1299

1564

1509

1375

1302

2067

1712

1677

148

121

172

395

416

geen

1

4

8

37

39

45

49

;20

136

151

82

167

212

geen

geen

2

Ternate
Menado
Timor

T e zamen

T E R U G G E K E E R D

NAAR:

J a v a en Madura

Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongscho districten
Palembang
Banka

12

Billiton
Riouw
Wester-afdeeling van Borneo
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo

.

Celebes en onderhoorigheden
Amboina .

; Amboina
.I

Buitenbezittingen

niet opgegeven

geen

geen

geen

geen

geen

14

17

61

21

41

20

108

163

269

203

371

2

5

10

5

16

geen

geen

geen

geen

geen

3

niet opgegeven niet opgegeven

14

geen

6

1

1

geen

geen

geen

geen

geen

geen

|geen

geen

geen

geen

.

1375

1302

2067

1712

1677

. . . .

474

541

612

875

1072

Menado
Timor

S

geen

geen

Ternate

Java en Madura .

niet opgegeven

6

geen

( Banda

niet opgegeven

niet opgegeven

.

.
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In verband met bijzonderheden ter kennis van de Indivang van 1871, op elk dier plaatsen eene belangrijke som
scho Regering gekomen omtront de behandeling van Neder(rospectivelijk f 10 000 en f8600) beschikbaar gestold ter
landsch-Indischo bedevaartgangers te Singapoer, werd by
verdeeling ondor de aldaar aanwezige liefdadigheidsgeeene circulaire van Maart 1870 (Bijblad op het Indisch
stichton en armen. Eerstgenoemde som is door den resident
Staatsblad n°. 2305) aan de hoofden van gewestelijk bestuur
van Batavia verdeeld aldus: f 1100 aan elk der vijf volop en buiten Java de uitnoodiging gerigt, om aan de regende instellingen : Parapattan-weezengesticht, Christelyko
genten en hooiden op te dragen de tor bedevaart naar
ambachtsschool, Rehobóth-asyl, Vincentius-asyl en DjatiMekka vertrekkende personen bij do afgifte aan hen der
gesticht; f 500 aan elk der drie volgende: Ursulinenvereischte passen, bekend te maken met de kwade prakklooster, Kleine klooster en Roomsch-katholijk armbestuur;
tijken die zij ter eerstgenoemde plaatse kunnen ondervinden
f 1000 aan het collegie van diakenen der Evangelische geen hun mede te deolen dat zij van de autoriteiten aldaar
meente en eindelijk f 2000 aan de commissie tot ondersteeds bescherming kunnen verwachten, wanneer zij die
steuning van behoeftige Christenen.
slechts inroepen. Tevens zouden de Mekkagangers moeten
worden aangemaand om getrouwelijk op te gevon welke
Parapattan-weezengesticht te Batavia. Het aantal kinderen
gelden en goederen door hen worden medegenomen, ten
bedroeg op ultimo 1870 8 3 , waarvan 41 jongens en 42
einde daarvan in de.uit te reikon passen melding te maken
meisjes, tegen 88 op ultimo 1869. Het gesticht word door
en om die passen bij aankomst te Singapoer, behalve aan
7 kinderen verlaten, terwijl 4 werden opgenomen.
het Nederlandsch consulaat, ook aan de politie aldaar
De gezondheidstoestand was minder goed dan in 1869.
te vertoonen, die daardoor in staat zal zijn gesteld om bij
In het begin van 1870 heerschten de mazelen in sterke
verduistering van gelden of goederen meer krachtdadig op
i mate, doch geen der kinderen overleed daaraan. Een
te treden.
I jongen en een meisje stierven ten gevolge van andere
Tot bescherming der bedevaartgangers uit Nederlandsch
ziekten.
indie zal vooral strekken de voorgenomen vestiging van
Het kapitaal bedroeg op uitimo 1870 f 38 8 3 1 , waareen Nederlandsch consulaat te Djeddah (Arabie) waarover
onder eene som van f 10 980 in contanten ontvangen na
reeds op bladz. 2 hiervoren.
de scheiding des boedels van wijlen den heer W. MAYOR,
Eene repeling van het toezigt op hunne huisvesting enz.,
over wiens nalatenschap zie het verslag over 1863 bladz. 90
aan boord, bij vertrek uit Nederlandsch Indie (zie het vorig
en dat van 1869 bladz 77. Behalve deze som komt uit
verslag bladz. 76), is nog in behandeling In Mei j l . is
dien boedel aan de inrigting nog to goed de helft in eene
bij het Indisch Bestuur op eene bespoedigde afdoening aantweede hypotheek op zeker land, aflosbaar op 31 December
gedrongen (vergelijk bladz. 106 van dit verslag). (1)
1871, welke helft bedraagt f 25 000 en omtrent welker
behoorlijke aflossing geen twijfel werd gekoesterd.
I V . INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID.
Overigens werd ook in 1870 het jaarlijksch gouvernementssubsidie van f 6000 aan het gesticht uitgekeerd.
Omtrent de verschillende in Nederlandsch Indie bestaande
instellingen van dezen aard worden eenige bijzonderheden
Jjiakonie-armenhuis op Molenvliet (Batavia). Op ultimo Deover 1870, voor zooveel noodig plaatsgewijze, hieronder
cember 1870 bedroeg het getal verpleegden 3 3 , namelijk
opgonomen.
1 man, 17 vrouwen, 4 jongens en 11 meisjes.
Afzonderlijke vermolding verdient de oprigting te Batavia
De kinderen genoten even als vroeger onderwijs in eene
in October 1870 van een comité der veroeniging van het
der gou vernomen ts lagere scholen.
B Roode K r u i s " tot het verleeren van hulp aan zieke en
De gezondheidstoestand was bevredigend.
gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, waarover reeds
meer uitvoerig in hoofdstuk D , § 3 hiervoren; zoomede
Stadsverband te Batavia. Gedurende 1870 zijn in dit
de openbaarmaking (Javasche courant van 30 December 1870),
gesticht verpleegd geweest 3508 lijders, waarvan 3017
van een verslag, loopende van 1 September 1864 tot ultimo
mannen, 479 vrouwen en 12 kinderen. Het sterftecijfer
Augustus 1870, van de permanente commissie voor het
bedroeg 228 of 6,5 percent. Deze ongekend gunstige verbeheer der fondsen, overgebleven van de voor den watershouding wordt toegeschreven eensdeels aan de genomen
nood op Midden-Java in 1861 zoowel in Indie als in
voorzorgsmaatregelen tegen onzuivere lucht, en ten andere
Nederland bijeengebragte liefdegiften. De afgelegde rekening
aan het evacueren van 300 berri-berri-lijders naar Buitendoet zien dat het zoogenaamde i watersnoodfonds", hetwelk
zorg. In 1869 bedroeg het getal verpleegden 3650 en de
blijkens het regeringsverslag van 1861, bladz. 6, omstreeks
sterfteverhouding 11,5 percent.
modio 1862 een saldo aanwoes van f 49 517,175, onder
ultimo Augustus 1870, voornamelijk ten gevolge van geChineesch hospitaal te Batavia. Het aantal verpleegden
kweekte rente, geklommen was tot f 5 9 359,57, en zulks
bedroeg in 1870 511 tegen 443 in 1869, waarvan overniettegenstnan !e daaruit in 1865 en 1867 beschikt was over
leden in 1870 122 en in 1869 100. De verhouding der
een bedrag van f 13 053 als tegemoetkoming aan door
sterfgevallen tot het aantal verpleegden was de gewone,
natuur-onheilen noodlijdend geworden personen , die opgeene
gedurende vele jaren waargenomen, namelijk p. m. 1,4.
andere wijze in hunne dadelijke behoefte konden voorzien.
Uit don aard zijner instelling mag het fonds in den regel
alleen dienstbaar gemaakt worden aan de leniging van
Djatigesticht te Batavia. In den loop van 1870 werd
belangrijke rampen, veroorzaakt door watersnood, vule'én kind in het gesticht opgenomen, terwijl vier hetzelve
kanische uitbarstingen, aard- en zeebevingen en andere
verlieten , zoodat het getal verpleegden daalde van 46 tot 43.
nat uurverschijnselen.
De gezondheidstoestand liet even als in 1869 niets te
wenschen over. De geldmiddelen stonden op ultimo 1870
Volgens latere berigten is uit het fonds nog verstrekt
f 301 !0 aan noodlijdenden door eene overstrooming in het gunstiger dan het j a a r te voren; vooral in het laatst
van 1870 werden vele bijdragen ontvangen.
district Plaboean (Preanger regentschappen) en f 10 000
aan eenige door brand geteisterde dessa's in Demak (Samarang). Ook zou eene tegemoetkoming uit hetzelve worden
Christelijke ambachtschool te Batavia. Het laatste versla"
verleend aan de bevolking der door eene vulkanische uitover deze inrigting loopt van 1 Julij 1869 tot uit. Junij
barsting en daarmede gepaard gaande zeebeving verwoeste
1870.
kampong Tagoelandang (Sangir-eilanden).
Op eerstgenoemd tijdstip bedroeg h9t aantal kinderen 3 1 ,
Door den eersten Koning van Siam werd, bij gelegenheid
waarvan 14 jongens en 17 meisjes. Hierbij kwamen sedert
van diens bezoek aan Batavia en Samarang in den aan8 kinderen , terwijl 4 het gesticht verlieten , zoodat op
uit. Junij 1870 aanwezig waren 16 jongens en 19 meisjes ,
te zamen 35.
(1) Onlangs is het gevoelen der Nederlandsche Regeriug gevraagd
De ontvangsten bedroegen gedurende 1869/70 f 11 064
nopens een voorstel van de te Konstantinopel werkzame gemengde
commissie voor de herziening van het sanitair tarief in de Koode Zee,
en de uitgaven f 9812. Onder de uitgaven is begrepen
om van de Mekkagangers een hoofdgeld van 10 piasters (ongeveer f 1,10)
eene som van f 500, afbetaald in mindering van een
te heffen ah bijdrage ter bestrijding van de onkosten der sanitaire dienst.
vroeger genoten renteloos voorschot van het Gouvernement,
De Regering heeft verklaard tegen dat voornemen geen bezwaar te
groot f 10 000. De gezondheidstoestand was naar wensch.
maken.

gen.
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Vincentiusgesticht voor verlaten Christenkinderen te Weltevreden
(Batavia). Op ultimo 1870 werden verpleegd 26 meisjes,
wier opvoeding bleef toevertrouwd aan de geestelijke zusters
Ursulinen.
De gezondheidstoestand der kinderen , waarvan één overleed, was naar wensch.
De inrigting verleende ook onderstand aan 14 bejaarde
en gebrekkige lieden.
De inkomsten hielden gelijken tred met dio van het
voorafgegane j a a r . Het saldo in kas bedroeg op ultimo
December 1870 f 55.
Rehoböth-asyl te Meester-Cornelis.
Het getal kinderen
was op ultimo 1870 12 jongens en 10 meisjes. Een dezer
jongens heeft mot goed gevolg het zoogenaamd klein ambtenaarsexamen afgelegd. Het geregeld onderwijs leed w e gens het gemis van eenen onderwijzer.
De geldmiddelen waren voldoende.
Protestantsch wees- en armhuis te Samarang. Behalve de
gewone som voor de verpleging der kinderen, werd in
1870 aan dit weeshuis een subsidie verleend van f 4 500
voor den aankoop van kleedingstukken , waartoe niet werd
overgegaan dan nadat overtuigend was gebleken dat het
bestuur der inrigting op geene andere wijze in deze behoefte konde voorzien. Echter werd bij de toekenning het
beding gemaakt, dat de gelden geheel of gedeeltelijk zouden moeten worden terugbetaald uit de opbrengsten van
een door hot bestuur der inrigting nader te doen beroep
op de algemeene liefdadigheid in Nederlandsch Indie.
Het getal verpleegde kinderen beliep 227. De uitgaven
bedroegen in 1870 f 24 812 en de ontvangsten f 26 533.
Roomscli-katholijl: weeshuis te Samarang. Ook dit gesticht
bekwam van gouvernementswego, boven de gewone fondsen voor het onderhoud der kinderen, een subsidie voor
den aankoop van kleedingstukken, en wel ten bedrage
van f 5 5 0 0 , insgelyks met de verpligting tot latere geheele of gedeeltelijke terugbetaling zoo mogelijk.
Het getal verpleegde kinderen beliep 245.
In den loop van 1870 zijn eenige geestelijke zusters in
dit gesticht werkzaam gesteld , welke zich vooral met het
onderwijs en de opvoeding der vrouwelijke weezen belasten
en zich daarin bijzonder onderscheiden. De orde en tucht
in het gesticht worden door dit toezigt beter gehandhaafd.
Gedurende 1870 beliepen de ontvangsten, met inbegrip
van het saldo onder ultimo 1869 ad f 196, 1 30 514, de
uitgaven f 30 278.
In Maart 1871 brak in het gesticht eene besmettelijke
oogziekte uit, waardoor al spoedig omstreeks 150 kinderen
in meer of minderen graad werden aangetast. Door eene
zoo geregeld en zorgvuldig mogelijke behandeling, waartoe een officier van gezondheid aan de plaatselijke civile
geneeskundige dienst ter adsistentie werd toegevoegd,
hoopte men de epidemie weldra te stuiten en de aangetasten te genezen.
Oudemannenhuis te Samarang. Aantal verpleegden onder
ultimo 1870, 75 tegen 73 het j a a r te voren.
Chineesch hospitaal te Samarang. Als voren , respectivelijk
90 en 83.
Bedelaarsgesticht te Samarang.
180 en 149.

Als voren,

respectivelijk

Jongens weezeninrigting te Soerabaija. Het getal weezen,
dat op ultimo December 1869 31 bedroog, verminderde
met 6 , waarvan 5 de inrigting verlieten om zelven in hun
onderhoud te voorzien, terwijl de zesde, als leerling van
de ambachtschool nog op gouvernementskosten (zie 't vorig
verslag bladz. 60), naar Nederland werd gezonden om
zich verder in een ambacht te bekwamen.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.
Protestantsch weeshuis te Soerabaija. Het aantal weezen,
hetwelk op 1 Januarij 1870 22 (20 jongens en 2 meisjes)
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

bedroeg , werd met 3 meisjes vermeerderd , zoodat op ultimo
1870 verpleegd werdeu 25 kinderen.
De inkomsten bedroegen f 7381 en de uitgaven f 7127.
Het saldo in kas was op ultimo December 1870 f 2072,
terwyl de kapitaalrekening bedroeg f 36 574, waarvan
f 3324 toebehoorende aan de weezen.
Gesticht voor gebrekkige inlanders te Djokjokarta. Meerdere
bijzonderheden dan die in 't vorig verslag opgenomen, zyn
niet gemeld.
Gesticht voor oude en gebrekkige Chinezen te Muntok (Banka).
Aantal verpleegden onder ultimo 1870 3 5 , tegen 21 in 1869.
Roomsch-katholijke weeshuizen te Blinjoe en Soengeislan
(Banka). Deze gestichten zijn opgerigt door den laatstelijk
op Banka geplaatsten pastoor en worden door de Roomschkatholijko Chinezen aldaar onderhouden. Sedert het vertrek
van dion geestelijke naar Nederland, die eerst in Mei
1871 kon worden vervangen, waren deze gestichten echter
in verval.
Protestantsch weeshuis te Amboina.
ontvangen.

Geene modi deelingen

Als voren te Ternate. Hier waren gedurende 1870 7 verpleegden, waarvan echter 2 vóór het einde des jaars het
weeshuis verlieten.
Leprozengestichten. Op Java worden in drie residentien
zoodanige gestichten aangetroffen en wel te Soerabaija,
te Beton (Soerakarta) en te Kandangan (Djokjokarta).
Te Poorwakarta (Krawang) be3taat een gesticht onder den
naam van leprozengesticht, hetwelk echter uitsluitend gebezigd wordt ter opneming van andero lijdors. Buiten
J a v a en Madura bestaan thans nog in vijf residentien
leprozengestichten, namelijk nabij Benkoelen, nabij Palembang, te Tandjong Pinang (Riouw), te Soengei-Boentoe
(Banka) en te Temoempah en te Modelemo ^ e i d e in de
residentie Menado).
De andere in vorige jaren bestaan hebbende, en wel te
Pontianak (Westerafdeeling van Borneo), te Molano onder
Saparoea on te Pisang onder Banda {beide in de residentie
Amboina) en te Castella (Ternate), zijn achtervolgelijk opgeheven. Nadat was uitgemaakt dat de lepra niet onder
de besmettelijke ziekten was te rangschikken en dien ten
gevolge lepra-lijders niet meer vorpligt werden zich in gestichten te doen verplegen , zijn de bedoelde vier inrigtingen
langzamerhand ontvolkt en eindelijk geheel ledig gebleven,
zoodat tot hare opheffing kon worden overgegaan.
De nog aanwezige gestichten worden meerendeels bekostigd door het Gouvernement. Nieuwe lijders worden
daarin niet meer opgenomen, zoodat ook deze gestichten
van lieverlede zullen worden opgeheven. Des noodig zullen
leprozen voortaan, even als andere lijders, in de hospitalen
kunnen worden opgenomen.
Slechts van de volgende ges'ichten is het aantal lijders
op ultimo December 1870 opgegeven: Soerakarta 5 7 , Benkoelen 20, Palombang 4 5 , Tandjong Pinang 24, Banka
17, Temoempah 9 on Modelemo 13.
Instellingen van bedeeling. Te Batavia werd door de
Protestantsche diakonie maandelijks eene som van f 218
aan bodeelingen uitbetaald, daaronder begrepen de bedeeling aan de armen der Evangelische gemeente te Toegoe
(afdeeling Meester-Cornelis). Door het Roomsch-katholijke
kerk- en armbestuur te Batavia werden gedurende 1870 13
huisgezinnen bedeeld.
De Protestantsche diakonie en het Roomsch-katholijke
kerk- en armbestuur te Samarang bedeelden iu 1870 respectivelijk 87 en 5 personen.
Omtrent de bedeelden te Soerabaija zijn geene opgaven
ontvangen. Slechts is vermeld gevonden de oprigting aldaar
in 1870 eener vereeniging onder den naam van » C a r i t a s " ,
dio zich de ondersteuning van behoeftige Christenen ten
doel stelt. Onder ultimo 1870 had zij aan contributien geind f 406 en uitgegeven f 356.

1871-—1872.
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De Protestantsche diakonie to Pekalongan bedeelde onder | kas onder ultimo 1869 en van de opbrengst eenor huitenultimo 1870 insgelijks 5 en die te Pasoeroean 12 personen.
gewone kerkcollecte f 2742. Door de armbesturen te Padang
De van regeringswege op de drie hoofdplaatsen van
en elders ter Sumatra's Westkust werden gedurende 1870
J a v a ingestelde commissien tot ondersteuning van behoeftige
te zamen 220 personen bedeeld.
Christenen bedeelden bij het einde van 1870 te Batavia
liet diakonie-fonds te Macussar (Celebes) bezat op ultimo
101, te Samarang 82 en te Soeraba\ja 65 personen. In
December 1870 f 32 875, het kerkfonds f 4463.
1869 waren die cijfers 98, 78 en 04. De uitgaven aan boTe Palembang ontvingen gedurende 1870 uit het stedelijk
deelingen gedurende het geheele j a a r zijn slechts opgegeven
fonds aldaar 88 personen bedeeling.
door de commissien te Samarang en Soerabaija en wel tot
Door do Protestantsche diakonie te Ternate werden in
een bedrag van respectivelijk f' 4800 en f 4900.
genoemd j a a r 15 behoeftigen gealimentoerd.
De Vincentius-vereeniging te Soerabaya (van dio te
Batavia is hooger melding gemaakt en van die te Samarang
Spaarbanken. Omtrent de werking der spaarbanken op
is geen opgaaf ontvangen), keerde in 1870 aan bedeeling
de drie hoofdplaatsen van Java zijn over 1870 de volgende
en onderstand van anderen aard uit een bedrag van f1564.
opgaven ontvangen:
De ontvangsten bedroegen, met inbegrip van het saldo in

Batavia.

f

Kapitaal op 1 Januarij 1870
Gedurende 1870 ingebragt.

f (1)677 999,98

419 667,99'

788 015,37

f 1236 165,10* f

981 113,75

f 1 143 869,36

322 786,15

350 534,06

f

913 378,95

f

33 726,75

Aan rente en dividend voor de inleggers gedurende 1870.

Het reservefonds bedroeg onder ultimo 1870

f

355 853,99

,

Kapitaal op ultimo 1870

Soerabaya.

303 113,77

En terug genomen

(1)

816 497,11

Samarang.

f

947 105,70' f
37 029,71 5

630 579,69

352 497,76'
f

37 184,69

38 777,55

667 764,39
24 193,33

791371,59'

(2)
f

20 655,35

Verbeterde opgave.

(2) Daar niet blijkt of het rentebedrag al of niet is begrepen onder de ingebragte gelden, is totalisering achterwege
gelaten.

V.

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE EN VEEARTSENIJ-DIENST.

§ 1.

Burgerlijke geneeskundige dienst.

De voorstellen in 't vorig verslag bedoeld betreffende
eene betere organisatie der burgerlijke geneeskundige dienst
in haren geheelen omvang zijn hier te lande nog niet ontvangen. Verschillende omstandigheden, waaronder de optreding van eenen nieuwen chef over de geneeskundige
dienst en de verplaatsing van den dirigerend officier van
gezondheid die den directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid in den hierbedoelden arbeid ter zijde stond,
hebben tot dusver de afdoening in Indie vertraagd. I n tusschen is in Junij j l . bij de Indische Regering aangedrongen
om het spoedig tot stand komen van de reorganisatie harerzijds met kracht te bevorderen, maar tevens om in afwachting
daarvan, niet terug te blijven in het nemen of voordragen
van maatregelen, waardoor in bestaande behoeften kan
worden voorzien zonder op de definitive regeling vooruit
te loopen. Tot verbetering van den toestand op zoodanige
wü'ze als met of zonder de reorganisatie al dadelijk noodig
en mogelijk zal blijken, is bij de ingediende ontwerpbegrooting voor 1872 een crediet van f 50 000 uitgetrokken.
Eene onlangs voor de hoofdplaats Batavia verordende
verbetering bestaat in de aanwijzing van twee particuliere
geneesheeren voor de behandeling der behoeftigen en der
verder in de gouvernements-praktijk begrepen lijders gevostigd in de buurten buiten de stad, welke tot dat einde
in twee wyken zijn verdeeld. De stadsgeneeshecren ter
plaatse, wier taak, ten gevolge van de toeneming der Europesche bevolking, te veel omvattend was geworden om die naar
eisch vervuld te zien, zullen nu uitsluitend belast zijn met

de dienst in de ziekengestichten en met de behandeling der
behoeftigen enz. binnen de stad. In afwachting van de hooger
bedoelde algemeene reorganisatie heeft de onderwerpelijke,
bij Indisch besluit van 5 Junij jl. vastgestelde regeling het
karakter van een tij del ijken maatregel.
Op het gebied van gezondheidspolitie verdient gewag gemaakt van de in Mei j l . aan de Indische Regering verleende
magtiging tot uitvaardiging van » algemeene bepalingen, ter
voorkoming van het overbrengen in Nederlandsch Indie
van (de algemeene gezondheid bedreigende) besmettelijke
ziekten, enz." Reeds is bij die gelegenheid eeneontwerpverordening van die strekking, oorspronkelijk geleverd door
eene commissie ad hoc te Batavia, door het Opperbestuur
in beginsel goedgekeurd, behoudens eene aanbevolen wjjziging of uitbreiding op enkele punten , waaromtrent echter
de beslissing aan den Gouverneur-Generaal is gelaten.
Tevens is aangedrongen op het spoedig tot stand komen
eener regeling van het toezigt op vertrekkende schepen ,
vooral met het oog op het vervoer van Mekkagangers (verg.
o. a. het verslag van 1869, blz. 72). (1)
De ontworpen algemeene bepalingen hierboven bedoeld,
die meer het karakter hebben van algemeene hygiënische
maatregelen dan van strenge quarantaine-voorschriften
kenmerken zich door eenvoudigheid en door het streven,
om zoo min mogelijk aanleiding te geven tot belemmering
of bemoeijelijking van handel en scheepvaart.
Ter verzekering intusschen van de behoorlijke handhaving der in 1870 verordende voorloopige quarantaine-bepalingen voor schepen die suppletietroepen aanbrengen (zie
(1) In Julij jl. zijn de betrokken autoriteiten aan de vroeger ter zake
ontvangen opdragt door den Gouverneur-Generaal herinnerd.
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het vorig verslag bladz. 19/20), in welker opvolging, i epidemie, althans op Java en Madura, als geëindigd worvan de zyde der gezagvoerders niet altgd genoegzame mededen beschouwd.
werking werd ondervonden, zyn in den aanvang van 1 8 7 1 ,
Oe hoofdplaatsen van J a v a muntten in 1870 uit door
door aanvulling der contracten van overvoer , hier te lande
betere gezondheidsverhouding. Zij bleven geheel vrij van
d e noodige voorzieningen genomen.
groote epidemien.
Moeraskoortsen kwamen voornamelijk voor in de resiBetreffende den algemeenen gezondheidstoestand over 1870
dentien Bezoeki en J a p a r a , waarschijn lijk ten gevolge van
zgn door den chef over de geneeskundige dionst de volde vele regens en het lage moerassige kustland. De koortsgende bijzonderheden medegedeeld.
epidemie te Cheribon scheen voor goed geweken.
Ofschoon de verhouding van de overledenen tot de beVan cholera kwamen slechts enkele gevallen nu en dan
handelden, inzonderheid voor de buitenbezittingen, zich
sporadisch voor.
minder gunstig dan in 1869 vertoont, zoo was toch de
Beri-beri vertoonde zich weder bijna uitsluitend te Batavia.
gezondheidstoestand in algemeenen zin bevredigend te noeDe verplaatsing dezer lijders naar Buitenzorg kwam op
men. Uit den aard der zaak geven de rapporten der plaatgroote schaal tot stand; van de 530 aangetasten ter hoofdselijke geneesheeren (zie de als bijlagen P , n°. 1 en 2 ,
plaats werden 300 geëvacueerd. Tegen het einde van het
hierb\j overgelegde «summiere ziekenrapporten") (1), als j a a r begon beri-beri zich epidemisch te Banda te ontwikkelen.
alleen betreffende de geneeskundig behandelden, het werkeDe syphilis bleek zich meer en meer uit te breiden. Maatlyk ziektecyfer slechts hoogst onvoldoende terug.
regelen tot tegengang waren by de betrokken autoriteiten
Blijkens de medegedeelde cijfers speelden koortsen en
in overweging (vergelijk het aangeteekende in hoofdstuk D ,
pokken de belangrijkste rol. Aan die ziekten werden op
§ 2 , ten slotte).
J a v a en Madura respectivelijk 44 en 32 per cent van het
Langzamerhand begint de Europesche geneeskunde intotaal behandeld; in de buitenbezittingen respectivelijk 23
gang te vinden onder de inlandsche bevolking. Op J a v a
en 51 per cent. Op sommige plaatsen duurde de reeds in
althans, zegt de chef over de geneeskundige dienst, is dit
1869 begonnen pokken-epidemie dan 'ook in de eerste maanduidelijk.
den van 1870 nog hevig voort, inzonderheid ter Sumatra's
Volgens berigten van medio 1871 was de gezondWestkust, waar van de in 1870 behandelden slechts 131 heidstoestand zoo op als buiten J a v a over het algemeen
personen stierven aan koortsen, buikziekten enz., doch niet
zeer voldoende.
minder dan 3391 aan pokken. Hetzelfde gold, maar in
engeren zin, voor Celebes. In Mei 1870 kon echter de
Overzigt der behandelde lijders. Voor het nosologisch overzigt der behandelde lijders en de plaatselijke cijfers der
behandelden en overledenen wordt verwezen naar de hier(1) Deze bijlagen, wier hoofdinhoud toch in het Regeringsverslag
achter overgelegde staten (bijlagen lit. Q en R). Een vyfzelf wordt opgenomen, schijnen zonder bezwaar voortaan achterwege te
kunnen blijven. Zij zijn ditmaal nog, even als vroeger, ter griffie j a r i g overzigt der totalen, met afzonderlijke vermelding der
epidemielijders, volgt hieronder.
nedergelegd ter inzage voor de leden der Kamer.
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(2) Ongorekend Billiton (zie aanmerking 2 op de voorgaande bladzijde).
(3) Ongerekend de cijfers van Tandjong (Bonkoelen) en Moearah-Kompoh (Palembang), waarvan geon opgaaf'is ontvangen.
(4) Als voren die van Polarang en Pleijhari (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo).
(5) Als voren die van Saleijer (Celobes), Atapoepoe en Larantoeka (Timor).
(6) Als voren die van Tandjong Pandan (Billiton), Montrado (Wester-afdeeling van Borneo), Atapoepoe en Larantoeka (Timor).
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Europesche geneeskundigen. De stodelijko en plaatselijke
geneeskundige dienst werd in 1870 op Java en Madura op
28 plaatsen uitgeoefend door burgerlijke en op 25 plaatsen
door militaire geneeskundigen; in de buitenbezittingen schier
uitsluitend door officieren van gezondheid (op 53 van do
56 plaatsen).
De in 't vorig verslag reeds aangekondigde plaatsing
van een gouvernements-geneesheor in de afdeelingen Soekapoera en Limbangan (Preanger regentschappen) zou in
1871 plaats hebben, evenzeer als de aanstelling van een
civiel goneesheer te Gorontalo (Menado), noodzakelijk geworden door de intrekking in het tweede semester 1870
van het garnizoon aldaar.
Over eeno verbetering der stedelijk geneeskundige dienst
te Batavia, waartoo in Junij jl. besloten w e r d , is reeds
gehandeld in den aanhef dezer afdeeling.
Uitsluitend particuliere praktijk werd krachtens acte van
toelating uitgeoefend door 04 geneesheeren, allen op Java.
Omtrent de beëediging van geneeskundigen werden in
Mei 1871 (Indisch Staatsblad n°. 74), met wijziging der
voorschriften van 1829 (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. ill5), nieuwe vereenvoudigde bepalingen vastgesteld,
ten gevolgo waarvan onder andere die beëediging niet
meer uitsluitend voor den betrokken raad van justitie,
maar op plaatsen buiten den zetel van zoodanig collogio,
in handen van het hoofd van gewestelijk of' plaatselijk
bestuur zal plaats hebben.
Inlandsche genees- en verloskundigen. Het aantal doctorsdjawa voor Javii en de buitenbozittingen bedroeg 94 , terwijl op ultimo December 1870 32 élèves voor die bestemming te Weltevreden in opleiding waren.
De gewone promotie onder hen had niet plaats , omdat
geen der candidaten kans van slagen had. Do cursus van
het laatste jaar werd daarom tot 1871 verlengd. Niettegenstaande de groote zorg, aan hunne opleiding besteed,
missen de doctors-djawa de geschiktheid om met vrucht
zelfstandig als geneesheer werkzaam te zijn. Onder deskundige Europesche leiding kunnen echter van hen goede
diensten worden verwacht.
De tijdelijke plaatsing van een doctor-djawa te Boeleleng
op Bali (zie het verslag van 1869 , bladz. 77) werd ook
voor 187d bestendigd. Een van Bali afkomstig jongeling,
in 1869 tot doctor-djawa bevorderd, is in het belang zijner
verdere praktische bekwaming tijdelijk geplaatst bij de civile
ziekeninrigtingen te Soerabaija, om aldaar onder het toezigt der stadsgeneesheeren werkzaam te zijn.
Het aantal vroedvrouwen bedroeg 146. De lust om als
zoodanig te worden opgeleid aan het verloskundig gesticht
te Weltevreden wordt van lieverlede minder, slechts
4 élèves namen aan de lessen deel. In het tweede semestor van 1870 werd aan een paar Europesche vrouwen
het bijwonen der lessen vergund.

dentie Preanger regentschappen zijn in Meijl. maatregelen
genomen tot instandhouding der aldaar bestaande inlandscho
hospitalen te Bandong, Tjiandjoer, Soemedang en Manondjaija, waarvan de kosten, behoudens do bezoldiging
dor daarbij van landswego geplaatste doctors-djawa, tot
dusver werden bestreden uit de ton behoeve der goestelijkhoid gehevon dzakatbelasting. Vermits echter deze pndiopbrengst door do tot stand gekomen hervorming oven als
elders eon geheel vrijwillig karakter heeft verkregen, en
dien ten gevolge het voortbestaan der bedoelde nuttige
inrigtingen niet behoorlijk verzekerd was te achten, besloot
de Indische Regering ze voortaan geheel voor 's lands rokening te nemen. Bedoelde etablissementen zullen , even als
vroeger, in de eerste plaats bestemd zijn tot verpleging van
syphilitische publieke vrouwen, en voorts, voor zooveel
do localiteit zulks toelaat, ook van zieke gevangenen,
pradjoerits en andere inlanders die krachtens do bestaande
bepalingen regt hebben om iu dergelijke zieken-iurigtingon
te worden opgenomen.
Krankzinnigen-verpleging. Met de ontworpen verbeteringen
aan de op do drie hoofplaatsen van Java bestaande ir>rigtingen voor krankzinnigen wordt een begin gemaakt In
April jl. is namelijk magtiging vorleend om in de eerste
plaats te verbeteren de inrigting te Snmarang, dio e.ldaar
eene aldoeling van het groot militair hospitaal uitmaakt.
De kosten van dit werk zijn geraamd op omstreeks f81000.(1)
De plannen voor het nieuwe, te Buitenzorg te bouwen
centraal-gesticht zullen, wegens de groote kostbaarheid
hunner uitvoering,geheel moeten worden omgewerkt, zoowel
wat den aanleg betreft, als welligt ook mot betrekking tot zijne
bestemming voor de verpleging van gemengde landaanlen.
Eerlang zullen de tweo speciaal voor het krankzinnigenwozon in Indio in dienst zijnde geneesheeren, die
zich tot dusver met opnemingen en voorbereidende <egelingen onledig hielden, te Batavia en Samarang mot de
dadelijke behandeling van lijders belast worden.
Eene door hen verzamelde statistiek toonde voor J a v a
en Madura on de buitenbezittingen onder de inlat dsche
en met deze gelijkgestelde bevolking het aanzienlijk cijfer van
7468 (2) krankzinnigen a a n , waaronder 1395 als gevaarlijk
werden opgegeven. Onder het aantal op Java (4589) kwamen
er 446 en onder die in de buitenbezittingen (2879) 127
voor, die minder dan een j a a r krankzinnig waren en dus
bij doelmatige verpleging voor een goed deel voor genezing
vatbaar waren te achten. De verhouding tot het bevolkingscijfer van Java en Madura gaf ée'n krankzinnige op de
3000 inlanders.
Meerdere gegevens kunnen blijken uit het volgend oveizigt:

KRANKZINNIGEN

Java
BuitonbeZiekenqestichten ent. Te Buitenzorg werden twee groote
IN NEDERLANDSCII INDIE,
en
bamboezen loodsen opgerigt tot opneming van de beri-berizittingen.
(behalve die van Europeschen en
lijders uit het stadsverband te Batavia, terwijl voor een
Madura.
daarmede
gelijkgestelden
landaard).
tweetal kampongs ter hoofdplaats Soerabaija de bouw van
localen bevolen werd tot uitoefening van het geneeskundig
toezigt op prostituees.
Ter verkrijging van meerdere kennis omtrent de geneesLandaard.
kracht der warme bronnen in de residentie Bantam is
aldaar vóór eenigen tijd van regeringswege de gelegenheid
geopend tot verpleging, onder toezigt van een doctor-djawa,
Inlanders
4479
2836
van eenige inlandsche lijders. In 't laatst van 1870 zijn
Chinezen
100
38
maatregelen genomen, ook door de bestemming van een
tweeden inlandschen geneesheer, speciaal voor de bronnen
Arabieren
10
5
in de afdeeling Lebak, om tot meer zekerheid aangaande
den uitslag dier proeven te geraken.
Door den eigenaar van het gezondheids-etablissement
te Sindanglaija was vóór eenige jaren op nabij gelegen
gouvornementsgrond een hospitaal voor behoeftige inlanders
(1) In Junij jl. is ook magtiging verleend om verbeteringen en bij—
opgerigt, met verzuim evenwel om voor het in gebruik
bouwingen te doen aan de krankzinnïgen-afdeeling van het Chineesch
genomen terrein regt van opstal te vragen. In 187Ó is dit - hospitaal te Batavia. waarvan de kosten zijn geraamd op ruim t 37 000.
Voor Soerabaija moet de verbetering van het daar ter plaatse aanwezige
verzuim hersteld. De Regering heeft echter aan den afstand
krankzinnigengesticht, wegens deszelfs ligging in de nabijheid van het
der bedoelde gronden de voorwaarde verbonden, dat het
groot militair hospitaal, in verband gebragt worden met eene door het
bewuste hospitaal de gelegenheid aanbiede tot ko9telooze
departement van oorlog aanbevolen verbouwing ook van laatstbedoelde
inrigting. Detinitive plannen voor het krankzinnigengesticht zijn nu in
opneming en geneeskundige behandeling van een vijftal
behandeling.
hehoeftige lijders.
(2) Ongerekend 197 verpleegden in de hospitalen te Samarang en
In verband met de nieuwe bestuursinrigting in de resiSoerabaija.
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zittingen.

Het in 't vorig verslag bedoelde ontwerp eoner regeling
van do wijze van opneming en ontslag van krankzinnigen
in do daartoe bestemde gestichten, was bij do Indische
Regering in behandeling.
Vaccine. HeJ getal der in de laatste vijfjaren op J a v a
en Madura gedane inentingen on hare verhouding tot do
sterkte der bevolking kunnen blijken uit onderstaande opgaaf.
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Ofschoon over het algemeen de verhouding der vaccinatien vrij stationair blijft, zoo valt, volgens den chef der
geneeskundige dienst, niet te,ontkennen, dat het vertrouwen
der bevolking in de vaccine sterker wordt, blijkende
daaruit, dat in landstreken alwaar men vroeger met den
hoogston onwil in deze van de zijde dor bevolking te
kampen had, bedoelde kunstbewerking thans zeer gewild
is. Dat eene vergelijking der uitkomsten van 1870 met die
over het voorafgegane j a a r een nadeelig verschil van
34 438 vaccinatien oplevert, kan alzoo van geen overwegond bezwaar zijn. De aanzienlijke toeneming van het aantal
revaccinatien in 1870 is te beschouwen als een gevolg der
laatstelijk geheerscht hebbende pokkenepidemie en der dien
ten gevolge gegeven voorschriften.
Beduidende stijging van het aantal vaccinatien werd
waargenomen in de residentien Batavia, T a g a l , Madioen ,
Bezoeki en Banjoewangi, terwijl een aanmerkelijke achteruitgang viel op te merken in de residention S a m a r a n g ,
Banjoemas, Bagelen, Djokjokarta, Rombang, Soerabaija,
Madura en Pasoeroean, en onder dezo laatsten viel hoofdzakelijk de residentie Madura in het oog, als hebbende
voor bijna de helft tot het nadeelig verschil bijgedragen.
De opgaven der in de bezittingen buiten Java en Madura
verrigte inentingen wijzen voor de laatste vijf jaren de
navolgende totalen aan. Het gouvernement van Sumatra's
Westkust, benevens do gewesten Benkoelen, Palembang,
Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo en Celebes hebben daarin het grootste aandeel.

Duur der krankzinnigheid.
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(1) Hieronder ook de hfer en daar in de gevangenissen
verpleegden.
(2) Hiervan 138 in de residentie Batavia. De verpleegden
te Samarang en Soerabaija zijn in de onderwerpelijke statistiek nie*t begrepen; hun aantal bedroeg te Samarang
(in het militaire en Chinesche hospitaal, zoomede in het
stadsverband) 183, te Soerabaija 14.

c

Te zame

1 tot

.

Rovacci
natiën.

»

.

Vaccina
tien.

Van 3 maanden tot 1 j a a r .

i

Jaren.

Minder dan 3 maanden

1866

88 324 35 290 123 814

1867

76 640 21798

98 438

1868

71782 15 436

87 218

1869

86 809 28 324 115 133

1870

108 782 78 980 187 762

Aanmerkingen.

De algemeene verhouding
der vaccinatien en revaccinatien tot het bevolkingscijfer is niet opgegeven, vermoedelijk wegens onzekerheid nopens het zielental dat
daarvoor in sommigo gewesten, waar de vaccine
niet algemeen werkt, tot
grondslag zou moeten w o r den genomen.

De sedert 1869 beproefde verbetering der Indische v a c cine-lymphe door geregelden aanvoer uit N e d e r l a n d , zoo
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van oorspronkelijke als van gehumaniseerde koepokstof,
kan beschouwd worden als voor Java te zijn gelukt en
wel met gehumaniseerde koepokstof. Voor zoover betreft
de bezittingen buiten J a v a kan een gelyk resultaat slechts
van Celebes gemeld worden.
De vaccinoregeling op Java gaf op zich zelve geen stof
tot bemerking, doch het opzigt over de vaccine in sommige residentien, waar dit aan officieren van gezondheid
moet worden opgedragen, laat te wenschen over, omdat
hunne reeds overigens zeer drukke dienstbetrekking hun
niet veroorlooft zich voor zoodanigon tijd van hunne standplaats te verwyderen, als eene inspectiereis in 't belang
dor vaccine vereischt.
Ten opzigte van den stand der vaccine in de bezittingen
buiten J a v a kan gezegd worden, dat er steeds enkele gewesten waren , waar de zaak nog met tegenstand van de
zydo der bevolking te strijden had. Een verblijdende vooruitgang ten deze is hoofdzakelijk van Sumatra's Westkust
te vermelden, immers werden aldaar in 1870 39 997
vaccinatien en 43 850 revaccinatien verrigt tegen 22 832
en 8873 in het voorafgegane jaar.
Op Celebes werd het getal vaccinateurs met 3 , in de
residentie Palembang met 2 vermeerderd. Van deze laatsten
is één bestemd voor Djambi (waar de vaccine, in 1867
ingevoerd, meer bijval beloofde te vinden wanneer zij, in
plaats van door den officier van gezondheid ter hoofdplaats,
door een inlandsch deskundige geschiedde) en de ander
voor de Pasoemahlanden, waar de tegenstand tegen de
kunstbewerking allengs afnam.
In 't laatst van 1870 verkreeg de kunstbewerking ook
ingang in het rijk van Koetei (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo), en betoonde men aldaar zooveel ingenomenheid met de zaak, dat zelfs de sultan en zijne rijksgrooten
als vaccinateurs optraden
Op Halmaheira, waar vroeger de bevolking tegen de
vaccine was ingenomen, werkt zij thans met goed gevolg.
In 1872 zal het aantal vaccinateurs aldaar met 2 worden
vermeerderd, ten einde werkzaam te zijn op ï e r n a t a a n s c h
Halmaheira. Voor Tidoreesch Halmaheira werd een dergelijke maatregel reeds in 1863 genomen.
In Maart 1871 (Indisch Staatsblad n c . 24) zijn ook voor
de residentie Timor, waar tot dusver slechts twee vaccinateurs werkzaam waren (één nabij Koepang en één op
Savoe), de middelen tot eene betere vaccineregeling verschaft. Magtiging werd namelijk verleend om 5 vaccinateurs meer in dienst te stellen en om ook de 2 doptorsdjawa, respectivelijk gevestigd te Koepang en op Rotti,
mede met de vaccine te belasten. Voor die gedeelten van
Timor en Rotti, welke niet door deze laatsten kunnen
worden bezocht, zullen dien ten gevolge 2 vaccinateurs beschikbaar zijn, en voorts één voor de eilanden aan de
Solorstraat en één voor elk der eilanden Savoe, Semaoe,
Soemba en Flores. Intusschen waren reeds in 't laatst van
1869, in verband met het heerschen der jongste pokkenepidemie in den Timor-Archipel, op Rotti, Soemba en de
Soloreilanden door tussehenkomst der plaatselijke a):ibtenaren, en op Flores met medewerking van don Roomschkatholijken geestelijke te Larantoeka, maatregelen genomen
tot invoering der vaccine aldaar, die reeds aanvankelijk
niet zonder vrucht waren gebleven. Op Soemba werden
door de twee aldaar aanwezige controleurs van November
1869 tot November 1870 niet minder dan 18500 personen
gevaccineerd, zoowel tot het strand- als tot het bergvolk
behoorende. De vaccinateur op Savoe verrigtte van October 1869 tot ult°. Februarij 1870 omstreeks een gelijk
getal (19 000) inentingen. Vooral op laatstgemeld eiland
was de pokziekte zeer hevig geweest. Volgens de ontvangen
opgaven zouden van het geheele zielental ad 30000, tijdens
den geheelen duur der epidemie niet minder dan 12 300
personen daaraan overleden zijn.
Door de plaatsing van een tweeden vaccinateur op Timor
en van één op Semaoe hoopt men langzamerhand de vaccine
ook tot de onafhankelijke bergvolkeren op Timor te doen
doordringen.
Over het gehalte der vaccinateurs luiden de berigten in
het algemeen bevredigend. De vaccinateurs, zegt de chef
over de geneeskundige dienst, zijn, mits aanhoudend gecontroleerd, doorgaans geschikte personen, met het technische hunner werkzaamheden goed bekend en zorgvuldig
in hetgeen tot hunne dienst behoort.

§ 2.

Veeartsenij dienst.

De bijzonderheden omtrent dezen tak van dienst, welke
tot dusver eene plaats vonden onder de rubriek » Veeteelt"'
in hoofdstuk O , worden thans, naar het voorkomt meer
eigenaardig, hier opgenomen.
De gezondheidstoestand onder den veestapel in Indie
gedurende 1870 kon over het algemeen bevredigend genoemd worden. Van Sumatra's Westkust werden geene
verdere berigten omtrent veeziekte ontvangen, terwijl het
miltvuur, eeno naar het schijnt in Indie inheemsche ziekte,
slechts in de volgende gewesten van eenige, ofschoon
doorgaans niet van groote boteekenis w a s , te weten: in
de Preanger regentschappen, J a p a r a , Rembang, Cheribon,
Samarang, Pekalongan , Banjoemas, Soerakarta, Kediri
en Celebes. Bovendien werd het zoogenaamde ongansch
(cachexia verminosa) onder de buffels op de houtaankaponderneming te Blitar (Kediri) waargenomen.
W a a r de ziekten een ernstig karakter vertoonden, werd
door den betrokken gom ernements-veearts plaatselijk het
noodige voorgeschreven of verrigt, terwijl naar plaatsen,
waar geïsoleerde gevallen voorkwamen, medicijnen met
gebruiksaanwijzing werden verzonden.
Volgens onlangs ontvangen berigten was in een der
districten van Gorontalo (Menado) de hart- en longziekte,
welke in vroegere jaren den karbouwenstapel aldaar zwaar
geteisterd h a d , op nieuw uitgebroken , doch verzuimde het
bestuur geene middelen om de ziekte te stuiten.
In de laatste maanden (Februarij—Junij 1871) heef t ook
eene veeziekte geheerscht in de afdeeling Sampit der residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, waar dien
ten gevolge de kleine veestapel zoo goed als geheel vernietigd was geworden.
Tegen de in 't vorig verslag bedoelde ordonnantie van
27 December 1869 (Indisch Staatsblad nu. 122), houdende
bepalingen tot wering van veeziekten in Nederlandsch
Indie, rees het bezwaar, dat zij van toepassing was op
iedere besmettelyke veeziekte, niettegenstaande de maatregelen tegen verschillende veeziekten geenszins dezelfde
zijn. Om hieraan te gemoet te komen werden bij ordonnantie van 8 Maart 1871 (Indisch Staatsblad n°. 28) de
voorgeschreven voorzieningen alleen op den veetyphus van
toepassing verklaard, zoolang daaromtront geen nadere bepalingen zullen zijn afgekondigd. Te gelijk werd vastgesteld, ter mededeeling aan do hoofden van 'gewestelijk
bestuur op en buiten J a v a , eene »handleiding voor de
kennis der kenteekenen van runderpest of veetyphus."
De behoefte aan afzonderlijke voorzieningen tot wering
van andere besmettelijke veeziekten, tot vaststelling van
W6lke voorzieningen, zoo noodig, de Gouverneur-Generaal
reeds magtiging bezit, maakt een punt van onderzoek in
Indie uit.
Door de aankomst achtervolgeljjk in Augustus 1870 en
April 1871 , van een veearts uit Nederland is het bepaalde
vijftal dezer ambtenaren voltallig geworden , waarvan thans
geplaatst zijn: 2 te Batavia, 1 te Samarang, 1 te Soerabaija
en 1 te Padang. De werkkring van laatstbedoelde omvat
Sumatra's Westkust, Palembang. Benkoelen en de Lampongsche districten. De tweede veearts te Batavia is meer bijzonder aangewezen om beschikbaar te zijn voor de dienst
in streken waarvoor geen veearts bescheiden is. Twee aanstaande gouvernements-veeartsen zijn sedert het laatst van
1870 voor rekening van het Departement van Koloniën in
opleiding aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht.
Een der twee inlanders van Timor, die blijkens het vorig
verslag, blz. 141, bij den gouvernements-veearts te Soerabaija
voor het vak in opleiding zijn, werd in den aanvang van
1871 voldoende bekwaam geacht om examen af te leggen.
Beiden worden gezegd veel aanleg tot loeren te bezitten
en reeds genoegzaam de Nederlandsche taal te zijn magtig
geworden om zich van in die taal geschreven boeken te
bedienen.
•

li. Departement der burgerlijke openbare
werken.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

Vóór weinige maanden (Mei jl.) is de Indische Regering,
ten vervolge op vroegere aanschrijvingen breedvoerig onderhouden over den min bevredigenden toestand die sedert

Bijlagen.

353

Vel 89.

Tweede Kamer.

Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
jaren valt waar te nemen met betrekking tot het beheer
en de uitvoering der burgerlijke openbare werken in
Indie, en over de noodzakelijkheid dat met vasten wil
eene duurzame verbetering worde voorbereid, allereerst
door het ontwerpen van een wel overlegd algemeen plan
der nit te voeren werken, om tot grondslag te dienon voor
eene stelselmatige bepaling der behoeften, die, al naar
mate van de belangen daarbij betrokken, hetzij zonder
uitstel, hetzy geleidelijk hare vervulling kunnen en behooren te vinden.
Kerst na de vaststelling van zoodanig opuratieplan zal
te beoordeelen zijn, of en in hoever, tijdelijk (tot bijworking van achterstand) dan wol op den duur, meerdere
werkkrachten vereischt e n , in verband met de eigenaardige
bezwaren aan de uitvoering van werken in lndie verbonden , met vrucht zullen kunnen aangewend worden.

Voor 1869 en 1870 waren geene adspiranten uit Nederland aangevraagd (1) rat>t het oog op het genoegzaam aantal
ingenieurs dat van verlof' word terugverwacht. Voor 1871
zijn er drio tor beschikking van den Gouverneur-Generaal
gesteld en in de eerste maanden van dat j a a r vertrokken.
Voor 1872 is de beschikbaarstelling gevraagd van vier
candidaten voor de betrekking van adspirant-ingenieur (2),
en van drie voor die van opzigter.
Het getal dergenen die het opzigters-examen volgens het
programma in Indisch Staatsblad 1857, n°. 101, in Indie
afleggen , begon gaandeweg te verminderen. In 1870 voldeden
slechts twee personen aan dat examen. Zij konden echter nog
niet in datzelfdo j a a r tot opzigters 3de klasse benoemd worden , omdat die benoeming moest ten deel vallen aan vior
anderen, die vroeger voldoend examen hadden afgelegd.
Tegen twee watorstaatsambtenaren, een adspiranti ingenieur en een opzigter, moest wegens malversatien
Technisch personeel. In de zamonstelling van het tech- J eene geregtelijke vervolging worden ingesteld.
nisch personeel kwam geene verandering Volgens berigten
van April j l waren in Indie voorstellen tot uitbreiding en
tol eene geheele reorganisatio van het waterstaatspersoneel
Uitgevoerde werken. Eene opsomming der gedurende 1870
in overweging, waarbij ook zou worden golet op het in ' onderhanden geweest zijnde werken, mot uitzondering van
het vorig verslag (blz. 83) besproken denkbeeld der in- ! die van militairen aard en van die in het belang der kuststelling eener rivierdienst, tevens watorschapsbestuur in I verlichtingen bobakening, wordt aangetroffen in bijl. litt. S.
eenig gedeelte van Java. Tevens waren voorstellen aanTerwijl voor nadere bijzonderheden omtrent sommige
hangig gemaakt omtrent de toepasselijk-verklaring voor
dier werken verwezen wordt naar afdeeling I I van dit
Indie van de bepalingen der wet van 2 Mei 1863 {Nederhoofdstuk, volgt hier, bij gemis voor alsnog van opgaven
landech Staatsblad n°. 50) wat betreft de examina voor
nopens de verwerkte sommen, eene aantooning van hetgeen
civiel ingenieur, ten oinde aan het ingenieurs-examen in | voor de in 1870 uit te voeren werken, ten laste van het
Indie gelijke waarborgen van deugdelijkheid te geven als ! bij de begrootingswet toegestane crediet van f 5 500 000
in Nederland. Het thans in Indie aigenomen wordende j door den Gouverneur-Generaal werd beschikbaar gesteld
examen (volgens het programma, vastgesteld bij Indisch I (het geldswaardig bedrag aan materialen is onder de opStaatsblad 1864, n°. 139 en gehandhaafd bij Indisch Staatsgegeven sommen begrepen.)
blad 1865, n°. 30) zou derhalve komen te vervallen.
Hoedanig de splitsing van evenvermeld crediet door don
Dit zoogenaamd verligt examen werd in 1870 door twee
Gouverneur-Generaal werd vastgesteld, kan blijken uit do
candidaten met gunstig gevolg afgelegd, die met e'én uit
achtjr elke rubriek uitgetrokken ramingssommen.
Nederland gezonden candidaat, in den loop van dat j a a r
tot adspirant-ingenieur werden benoemd. Intusschen hebben de benoemingen van in Indie geëxamineerde ingenieurs
alleen plaats bij gelegenheid van vacatures, voor welker
(1) De candidaat van wiens benoeming hiervoren sprake is. was ter
vervulling geene uit Nederland gezonden candidaten aan- j beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld krachtens art. 14,
wezig of te verwachten zijn. (1)
2de lid, der verordening van 10 September 18G4 [Indisch Staatsblad n°. 194).
(I) Zie omtrent deu maatstaf iu 't algemeen gevolgd voor de aanvraag
van personeel uit Nederland, hoofdstuk M, § 1, onder « Benoembaarheid".

(2) Bij buitengewone aanvraag is het aantal op vijf gebragt. In
mindering daarvan is reeds dezer dagen een civiel ingenieur ter beschikking gesteld, die per mail zal vertrekken.
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Stagnatie in de werkzaamheden, 'ten gevolge van het niet
beschikbaar stellen van fondsen zoo als in vorige j a r e n ,
had in 1870 bijna niet plaats. Do afschaffing van het stelsel
van kasgewijze credietopening (Indisch Staatsblad 1870,
n°, 18), waardoor de beschikbaarstellingen door de hoofden
der departementen van algemeen bestuur niot langer afhankelijk zijn van eene crediet-opening van de zijde van
het departement van fïimntien, oefende in dit opzigt een
zeer gunstigen invloed uit. Behalve dat de administratie
daardoor vereenvoudigd werd, geraakten de eerstaanwezende
ingenieurs ook voel spoediger in het bezit van de noodigo
geldon tot uitvoering der werken.
De voorafgegane statistiek omvat niet, zoo als die in
vorige verslagen, de beschikbaarstellingen voor «onderhoud
en benoodigdheden van den stoombaggermolen en de modderschouwen," noch ook dio wegens materialen enz. voor
» diepe grondpeilingen", en evenmin die ter zake van
» huishuur-indemniteit en locaalhuur", voor welk een en
ander bij de begrooting respectivelijk werd uitgetrokken
f 12 500, f 25 000 on f 390 468, terwijl beschikbaar gesteld
werd respectivelijk f 9 555 , f 550 en f 5 0 6 996, hetgeen
met het bovenstaande bedrag van f 5 120 446 een totaal
uitmaakt van f 5 637 547, tegen f 4 509 738 in 1869.
Het crediet van f 390 468 wegens huishuur-indemniteit
on locaalhuur blijkt dus met ruim 1 ton gouds te zijn
gesuppleerd. De reden daarvan moet gezocht worden in de
stygende behoefte aan pakhuizen, wolko niet dan tegen
hooge prijzen konden worden ingehuurd, en in de toeneming
van geldelijke schadeloosstellingen aan op vrije huisvesting
aanspraak hebbende landsdienaren, in verband met het
beginsel om zoo min mogelijk woningen voor de zoodanigen
te bouwen, maar hun in de plaats daarvan indemniteit
voor huishuur toe te kennen.
Vermelding verdient nog eene beslissing van Februari]
1870 (Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°. 2292), waarbij
werd uitgemaakt, dat niet uit de fondsen van het departement van oorlog, maar uit die van het departement der
burgerlijke openbare werken behooren bestreden te worden
de kosten vallende op het onderhoud van zoodanige militaire versterkingen, die, hoewel ontruimd en ontwapend,
door de zorg van hot civiel gezag in zoodanigen staat
mooten worden onderhouden dat zij ten allen tijde weder
naar eisch kunnen worden bezet en verdedigd.
Wijze van uitvoering der toerlcen. Aan het beginsel van
uitbesteding (art. 38 der comptabiliteitswet) werd in 1870,
even als in vorige j a r e n , streng de hand gehouden. Het
was de ernstige wil der Regering dat er naar gestreefd
zou worden om do bezwaren die zich tegen eene opvolging
van dat beginsel voordeden uit den weg te ruimen. Voor
's hands zou alleen het denkbeeld in overweging mogen
komen om min belangrijke herstellingen zonder voorafgaande
uitbesteding in daghuur to dnen uitvoeren.
Het nieuwe reglement op het houden van aanbestedingen,
dd. 23 Maart 1870 [Indisch Staatsblad n°. 39) en de daarbij
behoorende ambtelijke voorschriften (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 2300), droegen ook bij om de vrije concurrentie in de hand te werken en om door vermijding van
allen vroegeren omslag eene spoedige beslissing omtrent de
al of niet toewijzing der aanneming te bevorderen.
De voorschriften en bepalingen voor de uitvoering en het
onderhoud bij aanneming van werken, vastgesteld bij eene
beschikking van den directeur der burgerlijke openbare
werken van 15 Februarij 1870, zijn gebleken herziening
te behoeven. In afwachting van die herziening, waaromtrent in overleg getreden werd met den directeur van
justitie, ontving eerstgenoemde departements-chef de uitnoodiging om de bedoelde voorschriften, voor zoover ze niet
van louter technischen aard waren, voor 's hands niet te
blijven toepassen. (1)
Men stuit echter nog steeds op het gebrek aan deskundigen, die, kapitaal bezittende, als aannemers zouden
kunnen optreden. Enkele residentien uitgezonderd is de
particuliere industrie nergens genoegzaam ontwikkeld om
aan uitbestedingen kans van welslagen te beloven. Daarom

(1) Sedert zijn nieuwe, beter aan de eischen voldoende voorschriften
ontworpen en Dij een besluit van 20 Junij jl. door den GouverneurGeneraal goedgekeurd.

kon ook in 1870 de uitvoering van werken bij aanneming
nog in geenen deele regel worden genoemd. De meeste
uitbestedingen mislukton. De gewesten die eene gunstige
uitzondering maakten, waren Batavia, Soerabaija en P r o bolinggo. Maar de klasse van aannemers bestaat aldaar
uit twee of drie personen, zoodat — indien er al geene
coalitie behoeft to worden gevreesd — de mededinging toch
zeer beperkt is.
Met do uitbestedingen voor de levering van materialen
ten dienste van in daghuur uit to voeren werken was het
nog slechter gesteld, liet behoort nog tot de grootste uitzonderingen als eene dergelijke uitbesteding gelukt. Europeanen en Chinezen zien geen voordeel genoeg in de leverantie van materialen. Die leverantien zouden dus voor
inlanders zijn weggelegd indien deze slechts eenig kapitaal
bezaten en met mondelinge afspraken konden volstaan,
w a n t , zoo als reeds in het vorig verslag is gezegd, van
contractuele bepalingen omtrent boeten bij wanlevering,
borgen, voorloopige afrekening, enz., gelijk uitbesteding
medebrengt, hebben zy een eigenaardigen afkeer. Verklnarbaar is daarom hot verschijnsel, d a t , terwijl voor de
levering van materialen uitbesteding mislukte, onder de
inlanders daarentegen wel gegadigden werden gevonden
tot onderhandsche levering.
Ook gebeurde het veelal dat onderdeelen van eeuig werk,
nadat het geheel vruchteloos was uitbesteed, bij onderbandsche aannemingen werden uitgevoerd. Zoodanige perceelsgewijze uitvoering strekt zeer in het belang eener spoedige voltooijing van die werken, welke ten gevolge van het mislukken
der uitbestedingen onder eigen beheer moeten plaats hebben.
Het gewoon onderhoud van 's lands werken had gedurende
1870 voor zooveel het niet in heerendienst geschiedde, in
daghuur plaats, met. onderhandschen inkoop van do benoodigde niet in 's lands voorraad nanwezige materialen,
en zal ook in 1871 op dezelfde wijze plaats hebben.
Zonder voorafgaande uitbesteding, werden alleen die
werken in daghuur uitgevoerd, welke of te onbeduidend
waren óf geen uitstel gedoogden , of wier aard de uitvoering
in daghuur raadzamer maakte, en voorts alle werken in
urgente gevallen door de hoofden van gewestelijk bestuur
geautoriseerd, krachtens de bevoegdheid hun toegekend hij
art. 16, 5de alin. van Indisch Staatsblad 1866, n°. 149,
nader gewijzigd bij Indisch Staatsblad 1870, n°. 18. Van die
bevoegdheid werd ruim gebruik gemaakt, daar vooral tijdens den westmoesson vele bruggen, duikers en dijken door
bandjirs beschadigd of vernield werden, waarvan het
herstel oogenblikkelijke voorziening eischte.
De naleving van het voorschrift (Indisch Staatsblad 1868,
n°. 56), dat aanschaffing van materialen ten dienste van in
daghuur uit te voeren werken, behoort te geschieden door
een persoon buiten het departement der burgerlijke openbaro werken, leverde vele bezwaren op. Mitsdien werd bij
Indisch Staatsblad 1871, n°. 5 9 , voormeld voorschrift ingetrokken <'n bepaald, dat zoo aanschaffing buiten contract
van aanbesteding door den Gouverneur-Generaal is toegestaan, daartoe door het hoofd van het gewestelijk bestuur
in overleg met den eerstaanwezend ingenieur een bepaald
persoon wordt aangewezen.
Toestand der werken, gebezigde materialen, beschadigingen.
De toestand van de openbare werken in het algemeen kon
volgens den betrokken directeur, met het oog op het beschikbare personeel en de beperkte controle (waarin trouwens de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur en ook
de inlandsche bestuurders de behulpzame hand boden), bevredigend genoemd worden.
Men bleef echter nog ver af van het doel om de talrijke
werken (vooral bruggen) van inlandsch maaksel, welke
veel en lastig onderhoud vorderen , door behoorlijk zamengestelde werken te vervangen.
De werken uit ligte materialen zamengesteld staan in
hooge mate bloot aan beschadiging door witte mieren en
vernielende insecten. Het denkbeeld om de woningen van
controleurs en adsistent-residenten buiten de gewestelijke
hoofdplaatsen te doen zamenstellen van plaatselijk aanwezig hout, heeft dan ook vele bezwaren ontmoet, ook
omdat goed wild (niet-djati) hout moeijelijk te verkrijgen
is. Alleen Fontianak en Menado maken daarop eene gunstige uitzondering.
Gebrek aan djatihout deed zich ook bijna overal gevoelen
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I n verscheidene residentien moest het van elders worden
aangevoerd. Intusschen is onlangs (April 1871) bepaald,
dat tot zoodanige ontbieding van elders niet mag worden
overgegaan dan nadat door den directeur, onder wien hot
boschbeheer ressorteert, zal zijn verklaard dut in de nabijheid van de plaats van verbruik geen ander hout dat als
surrogaat daarvoor dienen kan, op meer gemakkelijke of
minder kostbare wyze te verkrijgen is Doorgaans wordt
tot nog toe, althans voor werken van geringeu omvang,
hèt bonoodigde djatihout verkregen door aankap in de niet
onder geregeld beheer gobragte djatibosschen op last van
het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur (art. 34 van
het boschreglement in Indisch Staatsblad 1865, n°. 96).
Het laat zich evenwel voorzien dat door het gelukken der
uitbestedingen van eenige houtporceelen (zie lager hoofdstuk O , afd. I , onder » Boschwezen " ) , sommige residentien in een niet ver verwijderd verschiet over eene genoegzame hoeveelheid goed hout zullen kunnen beschikken
Het verkrijgen van metselsteenen , dakpannen en vloersteenen ging ook niet overal even gemakkelijk. Menigwerf
ging de waterstaat er toe over om zelf de steenen en
pannen te bakken , wanneer de door de bovolking gebakkene van slechte qualiteit of van te ongelijken vorm en
afmetingen waren.
Uitmuntenden kalk krijgt men in het Cheribonsche en
Madioensche. In di: laatste gewest vindt eene geregelde
exploitatie der kalksteen-groeven in de afdeelingen Ngawi
en Ponorogo on in de kalksteen-bergen langs de zuidkust op vry groote schaal plaats. Dit gebeurt ook op
sommige plaatsen in hot Buitenzorgsche.
De koraalkalk van Japara wordt ook in Tagal, Pekalongan en Samarang gebruikt.
Inheemsche materialen waren steeds tegen billijke prijzen
te verkrijgen. E r werd voor gewaakt, dat de aanschaffing
van materialen steeds bij vrijwilligen verkoop door de bevolking plaats had.
Vermelding verdient nog de opheffing (in April 1870)
van de steenbakkerijen op Amboina en Rozengain (Banda).
Reeds in 1865 bestond daartoe het voornemen. De gebonwen op Amboina waren in verval, en zonder die inrigtingen zou de particuliere industrie wel in do behoefte
aan steenen op Amboina en Banda kunnen voorzien. De
gebouwen en goederen, met uitzondering van de bruikbare
gebakken steenen en materialen, werden publiek verkocht.
Van bandjirs hadden de bruggen van inlandsch maaksel
en somwijlen ook steenen waterwerken veel te lijden. De
kapitale brug te Luwiliang in den weg van Buitenzorg naar
Buntain , werd onder andere door een bandjir weggeslagen.
In Bagelen en Banjoemas ontstonden meermalen vreesselijke bandjirs, welke aan die van 1861 herinnerden en
veel schade veroorzaakten. In Kediri maakten ze evenoens
meer dan gewone inspanning noodig tot verdediging der
dijken. In Japara eischen de dijken eene algeheele voorziening, daar door een dijkbreuk groote uitgestrektheden
onder water kunnen worden gezet.
In de residentie Soerabaija beginnen de dijken over het
algemeen in beteren staat te verkeeren dan vroeger het
geval w a s ; althans bij de plaats gehad hebbende hooge
waterstanden hebben geene dijkbreuken plaats gehad. Gedurende 1870 werden op eenige van de meest gevaarlijke
punten in den Porrongdijk meer afdoende dijkvoorzieningen
aangebragt.
Eene hulpgevangenis te Probolinggo en eene noodgevangenis te Tjiandjoer (Preanger regentschappen) werden door
brand vernield.
Door aardbevingen hebben 'slttnds werken niet geleden.
Aardstortingen hadden plaats in den plantentuin te
Buitenzorg, door het buiten hare oevers treden van de
Tjiliwong en in den transportweg langs den Batang Natal
(Sumatra). Tot herstel der schade werd het noodige verrigt.
Door een hevigen storm hadden alle gouvernements-gebouwen te Menado. min of meer geleden.
Ook te Banjoewangi woedde in Augustus 1870 zulk een
zware storm, dat de strook lands tusschen de haven en
straat Bali doorbrak; de ontstane geul werd al breeder
en dieper en zonder verwijl werden er bevelen gegeven
om op de bedreigde punten de noodige voorzieningen aan
te brengen.
Werkvolk.

Werkvolk, heerendienstpligtigen zoowel als

vrije arbeiders, waren over het algemeen in voldoende
mate voorhanden.
Volgens de nieuwo regeling en verdeeling van de persoonlijke diensten der inboorlingen op J a v a en Madura
(waarover reeds in hoofdstuk «I, afdueling I I , hiervoren)
mogen , even als vroeger, hèerendienstpligtigen gebezigd worden voor het aanleggen en onderhouden van wegen, bruggen ,
dyken, dammen en waterwerken, bazaarloodseu, wachthuizen, mijlpalen en voorloopig ook nog van pasangrahans,
districtsgevangenissen en inlandsche schoollocalen (deze
laatste, ingevolge latere beslissing, slechts zooveel daarin
van Staatswege geheel kosteloos onderwys wordt gegeven).
Tegemoetkoming voor voeding werd steeds verleend
wanneer de arbeid te bezwarend was voor de heei - endienstpligtigen.
Maatregelen werden genomen ten einde onder alle omstandigheden tot eene juiste beoordeeling te kunnon geraken
van het verband dat de uitvoering van werken in heerendienst met de kruchten der bevolking houden moet.
Aan het plan om veroordeelden tot dwangarbeid bij de
werken te bezigen, wordt meer en meer uitvoering gegeven
(vergelijk de aanteekeuingen deswege in hoofdstuk F , §3).
Op Riouw worden ook Chinezen voor koelies gebezigd.
Op Banda hebben gemiddeld vijftig inlandsche Christenen
en Mohammedaausche burgers nu en dan als ambachtslieden bij hot bouwdepartement gewerkt. T e r hoofdplaats
Padang wordt door de bevolking algemeen gebruik gemaakt
van de vrijheid, haar verleend bij Indisch Staatsblad 1858,
n°. 66, oin voor de heerendiensten aan de wegen een
aequivalent in geld te betalen ten bedrage van f 4 ' s j a a r s .
De werking van dien maatregel was allezins bevredigend , de wegen werden goed onderhouden en de bevolking
scheen de betaling van het aequivalent minder bezwarend
te achten dan het praesteren van persoonlijke diensten
(vergelijk ook het vorig verslag bladz. 49).
Verdere mededeeKngen. In het onvoldoende der in 1866
(Indisch Staatsblad n°. 155) uitgevaardigde bepalingen omtrent het aanleggen door particulieren van beschoeijingen ,
kaaimuren of andere werken langs de oevers van vlotbare
en bevaarbare, stroomen en rivieren, werd voorzien door
de vaststelling bij ordonnantie van il September 1870
(Indisch Staatsblad n°. 119) van nieuwe voorschriften ter
zake. Deze herziening was onder andere daarom noodig,
ten eindt: het oordeel over de uittevoeren werken, tot
dusver aan de rooimeesters opgedragen, over te brengen
bij de waterstuatsambtenaren, en zulks uit overweging
dat de rooimeesters, sedert deze zooveel mogelijk moeten
worden gezocht buiten het corps van den waterstaat (zie
het verslag van 1868 bladz. 101), in 't algemeen niet langer
als bevoegde beoordeelaars in quaestien van waterbouwkundo waren aan te merken.
Eene bijzondere voorziening bleek noodig, ten einde
werken en gebouwen, ten dienste van spoorwegen waarvoor de Regering concessie verleent, uit te sluiten van de
bemoeijingen en het toezigt der rooimeesters.
Hiertoe
strekte de ordonnantie van 16 Junij 1871 (Indisch Staatsblid n°. 88).
In 1870 werd slechts door één persoon het landmetersexamen volgens het programma vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1866, n°. 46, met goed gevolg afgelegd. In de
meeste gewesten worden de functien van landmeter door
waterstaats-ambtenaren waargenomen.
II.

BIJZONDERHEPEN OMTRENT SOMMIGE WERKEN.

Wegen. De staat der wegen op en buiten J a v a is volgens de ontvangen opgaven over het algemeen veel vorbeterd. Wel is de toestand nog niet overal naar wensch en
behoort vooral aan de binnenwegen nog veel gedaan te
worden om ze in behoorlijken slaat te brengen en te houden, maar waar die minder gunstige toestand voor sommige groote wegen in voorbijgaande oorzaken gezocht
moet worden, moet hij, wat de binnenwegen betreft,
worden toegeschreven aan hunnen primitief gebrekkigen
aanleg. Welke zorg men ook aan het onderhoud van die
binnenwegen besteedde, in den regenmoesson werden ze
gewoonlijk moeijelijk berijdbaar. Zonder behoorlijke afwatering en verharding niet bestand tegen te druk en zwaar
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vervoer bederven ze spoedig. Voor die binnenwegen mowangi 385 veroordeelden bij het werk geplaatst) wordt de
gen echter, zegt de botrokkon directeur, geene eischen
verwachting gokoesterd, dat do weg bij het eind van het
gestold worden gelyk aan die voor den grooten postweg,
loopende j a a r geheel zal kunnen voltooid zijn.
die bovendien zelfs voor een groot deel niet volgens do
In de nabijheid van Soemberwaroe hebben zich een
regelen der kunst is aangelegd. Anders zou — zoo gaat
twintigtal ontslagen veroordeelden met der woon uan den
hij voort — in de eerste eeuw wel van geene uitbreiding
weg nedergezet, hetgeen, bij navolging door anderen, eene
van hot wegennet sprake kunnen zijn.
zeer gewenschte zaak is, daar de landstreek waardoor de
Ter bevordering van de afwatering is ter hoofdplaats
weg loopt, thans geheel onbewoond is.
Pasoerooan eene proef genomen om kleine waterleidingen,
Met kracht werd aan den nieuwen militairen weg van
riolen enz. door middel van buizen onder de wegen aan
Buitenzorg naar Tjiandjoer gewerkt. Onder ultimo 1869
te brengen. De proef is slechts gedeeltelijk gelukt, omdat
was daaraan in het geheel besteed f 200 060 waarvoor
de buizen te kleine opening hadden. Voor 1872 zijn uit
verkregen was een gedeelte geheel voltooide weg tor lengte van
Nederland gegoten ijzeren buizen van grootero afmeting
21 palenen ruim 19'i roeden en eene lengte aarden baan van
aangevraagd. In andere residentien heeft men door het
1 paal en 71 roeden (respectivelijk 32 372 en 1774 meters).
aanleggen van afvoerkanalen en sloten langs de wegen in
Het gedeelte van dien weg in zuidwestelijke rigting
de afwatering eenige verbetering gebragt.
loopende naar de grens der Preanger regentschappen is
Van de proefneming om de transportwegen in de Minageheel verhard en wordt door het Gouvernement onderhassa te doen bogroeijen met eene grassoort, teki genaamd ,
houden. Eenige kunstwerken in dien weg z\jn nog niet
welke do eigenschap zou hebben om tot verharding der
voltooid. Het verkeer tusschen de residentien Batavia en
wegen te kunnen dienen. moest op grond van in vroegere
Preanger regentschappen langs dien weg, in stede van den
jaren verkregen ondervinding worden afgezien.
vroegeren over den berg Megamendoeng, neemt meer en
Waar de wegen over de geheele breedte voor het karrenmeer toe.
vervoer waren opengesteld, nam de bruikbaarheid zeer af,
Door de Daijaloehoersche districten moet van Bandjar
omdat de met rundvee bespannen tweowielige voertuigen
(grens Preanger regontschappen) een groote tevens militaire
steeds ouder gewoon te achter elkander in hetzelfde spoor rijden.
weg worden geprojecieerd en daargesteld, die , behalve eene
De reden waarom ter hoofdplaats Batavia het gedeelte 1 verbinding met Tjilatjap, eene aansluiting zal hebben met
den zuidelijken militairen weg naar Bagelen. Na afloop
wegs, dat door de Tramway-maatschappij onderhouden
van den westmoesson 1870/71 zou met eene naauwkeurige
werd, te wenschen overliet, was in het laatste halfjaar
opneming een aanvang worden gemaakt. Een onderzoek
1870 voor een groot deel weggenomen, toen de Maatschappij
naar de beste rijting van den militairen weg in de resihare verpligtingen ten aanzien van het onderhoud van dien
dentie Bagelen is bevolen. In Kadoe en Madioen konden
weg beter nakwam.
de terreinopnemingen voor den militairen w e g , wegens
Maatregelen zijn genomen om den grooten postweg van
gebrek aan personeel, niet plaats hebben.
Meester-Cornelis naar Bekassi en verder naar de grens
De communicatie tusschen Madioen en Kediri en tusschen
van Krawang, welke door gedurige nalatigheid van don
Ngawi en Solo zou zeer vergemakkelijkt worden door het
grintleverancier in slechten toestand verkeert, te verbeteren.
wegnemen of omtrekken van eonige steile gedeelten der
Om dezolfde reden en de zware regens was ook de toebestaande postwegen. Uitgebreide terreinopnemingen zijn
stand van den grooten postweg in de afdeeling Buitenzorg
daartoe echter noodig.
gedurende geruimen tijd zeer achterlijk.
Het plan bestaat om Poerworedjo, de hoofdplaats der
Met do verbetering van den grooten postweg, van de
residentie Bagelen, door een goeden communicatie-weg met
grens van Bantam tot aan post Oender-Andir, welke
Djokjokarta te verbinden. Dit is van groot belang voor
vooral in den regenmoesson voor het transport van reizide residentie Bagelen , die met hare ongenaakbare zuidkust
gers en goederen nog al groote moeijelijkheden oplevert, zou
en van alle andere zijden door bergen omgeven ten opzigte
in de eerste maanden van 1871 een aanvang gemaaktworden.
van den handel in zeer ongunstige verhouding verkeert.
Aan de verbetering van een gedeelte van den weg van
Van alles, wat zij noodig heeft, moet zij zich van SamaManondjaija naar Bandjar in de Preanger regentschappen
rang over een zeer moegelijken bergweg voorzien. Daarin
zal weldra de hand worden gelegd.
kau eene .gelukkige verandering komen als de spoorweg
Van den weg van Pasoeroean naar Malang werd een
Samarang-Vorstenlanden tot Djokjo voltooid zal zijn en
aanzienlijk gedeelte in behoorlijken staat gebragt. Aan de
deze plaats met Poerworedjo verbonden wordt. (1) Het tracé
daar te werk gestelde heerendienstpligtigen werden bij wijze
van den aan te leggen weg is reeds voorgesteld.
van tegemoetkoming rijst en zout verstrekt. Het verhard
T e Djokjokarta tracht men met het oog op het thans
en verbeterd gedeelte heeft zich, niettegenstaande de vele
daarvoor bestemde beperkt terrein en het gaandeweg toeregens en het zeer drukke transport, over het algemeen
nemen der Europesche bevolking, eene nieuwe Europesche
uitmuntend gehouden.
wijk te vormen. Fondsen zijn toegestaan om het a a n Het gedeelte van den postweg tusschen de posten Kloegewezen nieuwe terrein met wegen te doorsnijden en van
•woet en Tandjong in de residentie T a g a l , dat in vorige
eene goede afwatering te voorzien.
jaren door overstroomingen dikwerf aanleiding gaf tot stremHet gedeelte van den weg van Xaijoe-Tanam naar Padang
ming der communicatie, was sedert de in het laatst vali
(Sumatra's Westkust), dat vroeger zooveel stof tot klag1869 bewerkstelligde ophooging verbeterd.
ten opleverde, onderging eene belangrijke verbetering. De
De wegen ter hoofdplaats S a m a r a n g , sedert 1870 onder
maatregel om 300 dwangarbeiders voor den weg beschikbeheer van den waterstaat gekomen, zijn aanmerkelijk
baar te stellen , heeft doel getroffen. Aan den nieuwen weg
verbeterd. Met vrucht werd daarbij van de diensten van
van Solok naar Padang werd in 1870 weder met kracht
dwangarbeiders gebruik gemaakt. Meer dan een ton gouds
gewerkt. De baan die n u , op enkele moeijelijke plaatsen
is in 1870 aan die verbetering ten koste gelegd. Voor de
n a , op de bepaalde breedte is gebragt, zou in 1871, na
verharding zijn van Kedoeng-Djati en Tangoeng vereene behoorlijke verharding, voor de communicatie per as
schillende grint- en steensoorten aangevoerd, die duurzakunnen worden opengesteld. Reeds werd van dien weg door de
mer zijn dan Saraarangsch grint. De nieuwe weg in dezelfde
bevolking oen druk gebruik gemaakt. De directe verbinding
residentie, van het spoorwegstation Goendik naar Krikil
van Padang met de Bovenlanden in die rigting wordt a l (zie bladz. 5 hiervoren), is met de daarbij behoogemeen , zoowel uit een handels- als uit een militair oogrende tijdelijke bruggen en duikers gereed, en dus de verpunt , van het grootste belang geacht. Te bejammeren is
binding der afdeeling Poerwodadi met den spoorweg daarhet dat de transportwegen van Tanah Batoe naar Natal
gesteld. De opneming voor de verbinding der afdeeling Demak
over eene lengte van 40 paal, en van-Loemoet naar B a met het spoorwegstation Kedoeng-Djati is onderhanden.
tang
T a r o , een afstand van 19 paal, niettegenstaande het
De aanleg van den weg van Bezoeki naar Banjoewangi
daaraan bestede onderhoud nog niet kunnen voldoen
door het bosch Soemberwaroe kan, voor zoover het onder
aan de vereischten van gemakkelijke handelswegen. Aan
profil brengen en verharden betreft , als voltooid beschouwd
verschillende wegen behoort eene andere rigting te worden
worden. Het aanleggen van bruggen en duikers vorderde
echter rog een belangrijken arbeid. Al het daartoe benoodigde moet op de plaats zelve door de dwangarbeiders
(1) Over eene onlangs aangevraagde concessie voor den aanleg en da
vervaardigd worden. Arbeidende met ongeveer 500 man
exploitatie van een transportkabel tusschen Djokjo en Poerworedjo zie
(in Mei jl. waren er onder Bezoeki 100 en onder Banjoelager bladz. 363 noot 2.
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gegeven. Er zijn er dio over den ruim 4000 voet hoogon
bergrug aangelegd zyn. Verschillende trajecten leveren
groote mooijelijkhcdcn op. Men doet onderzoek naar a n dere tracé's.
Te Benkoelen en op de hoofdplaatsen der residentien Lampongsche districten en Amboina, zoomede op Banda worden voor het onderhoud der wegen «Iwangarbeiders gebruikt.
Die wegen verkoeren in vrij redelijken staat.
De in den aanvang van 1870 bepaalde verlegging van den
weg van Kepahiang (Palembang) naar de grens van Benkoelen werd zoo goed als voltooid.
Evenzoo werd in 1870 v.oortgewerkt aan eene wegsverlegging van Mandi-auer naar Tebing-Tinggi. Ook dit werk
was zyne voltooying nabij. De weg tusschen Moeara-Enim
en Lahat werd met zorg aangelegd on onderhouden.
In de residentie Wesier-afdeeling van Borneo werd aan
den ondorhanden zynden weg, die de hoofdplaats Pontianak
verbinden zal met de bloeijende Boeginesche nederzetting
Soengei-Kakap aan het zeestrand aldaar, door dwangarbeiders voortgewerkt. Thans zijn daarbij 150 veroordeelden
werkzaam. Een grooter getal zal echter voor dien arbeid
worden aangewezen ton einde den weg, die eene lengte van
ongeveer 12 palen heeft, te spoediger to voltooijen.
ü e wegert ter hoofdplaats Bandjormasin haddon door de
buitengewoon hooge waterstanden veel geleden, zoo zelfs,
dat ze geruimen tijd een gedeelte van den dag overstroomd
werdon ; men was in de eerste maanden van 1871 bezig
ze aanzienlijk op te hoogon.
Buiten Batavia geschiedt het begieten der wegen door de
zorg dor ingezetenen. Het voorstel van den resident van
Soerabaija om die- begieting voortaan voor 's lands rekening
te doen plaats hebben, werd door de Regering afgewezen.
Bruggen, duikers enz. De toestand der bruggen on duikers
wordt gezegd in vergelijking met vorige jaren aanmerkelijk
te zijn vooruitgegaan. Van lieverlede worden de bruggen
en duikers van inlandsch maaksel en uit wildhout zamengesteld, vervangen door onder behoorlijk toezigt aangelegde
permanente werken. Zoo verrezen in 1870 verscheidene
steenen bruggen en duikers in plaats van de houten.
Groot is echter nog het aantal dezer laatste, waarvan
vele verouderd zijn. Van d a a r , dat de toestand nog in
vele opzigten verbetering eischt en dat vooral in den westtnoesson het wegslaan van bruggen en duikers door bandjirs
bijna aan de orde van den dag is.
In 1871 zal de aanwending van ijzeren brugmaterieel in
Nederland besteld en gedeeltelijk reeds in Indie aangebragt, op ruimer schaal kunnen plaats hebben.
De ijzeren brug over de Kediri-rivier, aan den bouw
waarvan circa f 226 000 is uitgegeven, werd van een tweede
houten dek voorzien. In den weg van Soerabaija naar
Grissee werd de eerste brug op ijzeren schroefpalen gebouwd over de rivier Greges. Eene tweede dergelijke brug
zal over de Kali-Anak gebouwd worden. Dd landhoofden
voor de ijzeren brug over de Tjikao-rivier (ziehet verslag
van 1869 bladz. 81) moeten worden verbouwd. De ijzeren
bovenbouw is reeds uit Europa aangebragt. Van het denkbeeld om over het ravijn van de Tjikretek in den nieuwen
militairen weg van Huitenzorg naar de Preanger regentschappen een viaduct te bouwen, is afgezien en in Maart
jl. magtiging verleend om in dat ravijn een dam of dijk
te maken, waarvan de kosten , met inbegrip der bijkomende
werken, zijn geraamd op f 116 826. De in 't vorig verslag
bedoelde uitbestedingen voor den ijzeren bovenbouw der
bruggen over de rivieren Tjidani, Tjidoerian en Tjioedjoeng
in de residentien Batavia en Bantam konden geen gevolg
nemen, wegens moeijelijkheden met de inschrijvers omtrent
het gestand doen hunner aanbiedingen.
I n den grooten weg naar Margasari (Tagal) werd eene
vry belangrijke steenen boogbrug van 8 meter opening over
de Kali Doekoe-Salam voltooid.
Over eene der grootste en snelvlietendste rivieren in de
residentie Bagelen, de Loh-Oeloe, in den grooten weg van
Poerworedjo naar Banjoemas, zal eene steenen boogbrug
van 75 strekkende meters met drie openingen worden gebouwd. De kosten bedragen circa f 150 000. Die brug
moet de voornaamste schakel uitmaken van de bruggenreeks in den grooten post- en transportweg van Banjoemas naar Kadoe, welke weg ook voor militaire bewegingen
van groot gewigt is.
Bijblad van de Nsderlan-Jsche Staats-courant

—

In do Vorstonlanden liot do staat der bruggen (tot onderhoud waarvan de vorsten verpligt zyn), sedert jaren te
wenschen over. Daar de toestand dringend verbetering
eicht, zijn overwegingen aanhangig om met betrekking tot
hot onderhoud der bruggen in gemelde ryken een beteren
toestand in het leven te roepen.
Op Celebes wordt de eerste permanente brug, eoneAmerikaanscho van 38 meters spanning, gebouwd over do
Segiri-rivier in den grooten weg naar Tanotte.
Rivier werken, waterleidingen (1). De buurten Kebon Siri en
Gang Scott ter hoofdplaats Batavia werden even als in
vorige jaren overstroomd. Het in December 1869 toegestane
werk tot ontlasting van hot overtollige water in die buurten is in 1871 voltooid.
Eene verbetering van den wuterafvoor der rivier T j i doerian in dezelfde residentie, ter voorkoming van overstroomingen in het noordwestelijk gedeelte der afdeeling
Tangerang, is nog in overweging.
Ook wordt eene verbetering voorbereid van de Mokerv a a r t , eene afleiding uit de Tjidani en zeer noodig voorliet
handelsverkeer tusschen|Batavia|en Tangerang, doch die, daar
zij geone afsluiting heeft, thans vele hindernissen daarstelt.
Eene beteugeling der Rambattan-rivier en het brengen
van meer water in de Tjimanok (residentie Cheribon) bleek
meer en meer dringend noodzakelijk. In den jongsten westmoesson hadden verscheidene doorbraken plaats en werd
Indramaijoe met overstrooming bedreigd. De opnemingen
hebben reeds plaatsgehad en de indiening van een ontwerp kon
bij den aanvang van 1871 spoedig worden te gemoot gezien.
ü e opnemingen in 1869 gedaan voor het afleidingskanaal
uit do Samarangsche rivier, ten einde de stad te vrijwaren
van bandjirs, hebbon de indiening van een project ten
gevolge gehad Ofschoon dit ontwerp nog omwerking behoefde, zou echter binnon kort het definitief project kunnen
worden te gemoet gezien. Een duiker voor de afwatering
der benedenstad werd voltooid. Voorstellen zijn gedaan om
door middel van sluisjes do bandjirs van de benedenstad
af te sluiten. De opneming ten behoeve van de uitbreiding
en verbetering der waterleidingen te Samarang zou sp:»edig
worden voortgezet. Dijkversterkingen en beschoeijingon
hadden in verschillende gedeelten van Samarang plaats.
De kaarten der opneming van een gedeelte van Soerukarta
tot het daarstellen van waterleidingen bij lioogen rivierstand werden voltooid.
De opnemingen om de hoofdplaats Cheribon van doelmatige tot algemeen gebruik dienende straatgoten te voorzien, moeten nog plaats hebben. Een goed gotenstelsel is
vooral daarom wenschelijk, omdat de typhusgevallen die
zich in de laatste tijden ter genoemde hoofdplaats haddon
voorgedaan , voornamelijk aan den zeer vervallen staat der
straatgoten worden toegeschreven.
De bamboezen waterïeidiug (ongeveer 4 palen lang), die
Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden) van drinkwater
voorziet, werd geheol vernieuwd.
Op Riouw werden door dwangarbeiders een reservoir en
waterleiding gegraven ten dienste van het Chinescho kamp.
Havenwerken. De toestand van het meerendeel der h a venwerken laat te wenschon over. De gunstigste uitzondering
maakt do haven van Tjilatjap, die met den on veranderlijken
zuid-oost passaat gemakkelijk bezeild, en waar men met
behulp van eene sleepboot zonder eenig bezwaar de reede
binnengebragt wordt.
De havenhoofden van het kanaal te Karang Antoo en
die van het kanaal to Anjer (residentie Bantam) moeten
verlengd worden, de laatste wegens de jaarlijks toenemende verzanding van het havenkanaal.
De havenwerken te Batavia verkeeren over het algemeen in goeden staat. De slechte staat van eenige
gedeelten der hoofden is een gevolg van de ontgronding der koraalfundering. Ter voorkoming van herhaling zal bij de te vernieuwen gedeelten de fundering
moeten bestaan uit zinkblokken van waalmoppen. Bij eene
diepte iri het havenkanaal bij zeer lage waterstanden van
2,50 meter blijft het evenwel voor alle vaartuigen bevaarbaar, bedragende de diepgang van de grootste beladene
praauw 1,80 meter. De baggermolon doet steeds uitmun(1) Over werken in het belang van den landbouw zie men hoofdstuk
O, afdeeling I, % 1. onder .Rijstcultuur, enz."
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vaarbaar w a s , werd door kettinggangers eene temporaire
tende diensten. Het steeds toenemond vertier doet meer
bamboezen laadbrug van ongeveer 500 meters lengte in
en meer de behoefte povoelen aan meerdere ruimte voor
zee uitgobouwd. Met het leggen van een zeehoofd van
aanlegplaats van geladen prauuwen in den omtrek van
koraalsteen , mede door kettinggangers, was men bij den
i den Kleinen Boom.
aanvaug van 1871 reods vrij ver gevorderd.
De ontwerper van hot denkbeeld tot daarstelling van
een bassin voor de reparatie van schepen aan de oostzijde
De herbestoding voor de daarstelling van een ijzoren
van het havenkanaal (zie het vorig verslag bladz. 85 en
schroefpalenhoofd te Muntok (Banka) was gelukt, zoodat
dat van 18C9 bladz. 82) kwam op dit plan terug. Aan > met de uitvoering weldra een aanvang zou worden gehem werd in hoofdzaak te kennen gegeven, dat in geen i maakt.
geval gerekend mogt wordon op het daartoe dienstbaar
Het zeehoofd te Tontoli (Celebes) was door zeeworm en
maken van het oorterhavenhoofd te Batavia, als zijnde
witte mieren vernield, en zou daarom door een nieuw
niet diep genoeg aangelegd om bestand te zijn tegen de
vervangen moeten worden.
uitdieping, welke bij de ten-uitvoerlegging van zijn denkDe zware reparatie aan hot zeehoofd te Menado is volbeeld aan het buitentalud van dat zeehoofd gevorderd zou
tooid. De zeeworm blijft stoeds schade aanrigten aan de
worden.
zeehoofden te Menado, K'uma en Gorontalo.
Omtrent de havenworken te Samarang kunnen de volDe weinige diepte van de haven van Cheribon, vooral
gende bijzonderheden worden medegedeeld. Even als in het
bij laag water, levert nog steeds een groot bezwaar voor
voorafgegane j a a r werden ook in 1870 de werkzaamheden
den handel op. In don laatsten tijd had weer eene aanijverig voortgezet, doch eene belangrijke wijziging aan het
zienlijke opslibbing plaats gehad. Intusschen is met de
primitive denkbeeld van uitvoering gegeven, en dat eene
uitdieping zeer krachtig aangevangen. Vóór de haven bevereeniging van het havenkanaal met de Samarangsche
vindt zich eene vrij groote bank, die nu wol gedeeltelijk
rivier, door middel eener schutsluis, ten doel had, bragt
opgeruimd is, maar zonder andere maatregelen weer spoein de uitvoering der onderhanden werken eene onvermijdig gevormd zal zijn.
delijke vertraging te weeg.
De gemeenschap van Tagal met de reede is door de
De quaestie kwam echter nog vóór het einde des j a a r s
weinige diepte in de rivier of' haven zeer gebrekkig. Tot
tot beslissing en de uitvoering der schutsluis kon reeds bij
uitdieping der haven, herstel der havenhoofden en het
het begin van 1871 volgen.
maken van een kaaimuur langs den westelijken oover der
rivier werd in den aanvang van 1871 magtiging verleend.
Bestond er bij den aanvang van 1870 (zie het vorig
verslag bladz. 86) , gegronde hoop dat de eindoplevering
In de rivier van Pekalongan, die de gemeenschap daarnog tegen het einde van dat j a a r zou kunnen plaats vinstelt van de stad met de reede, vertoont zich reeds jaren
den, ten gevolge der evenbodoelde uitbreiding van werkachtereen bij afwisseling eene zandbank, dan eens aan den
zaamheden is nu die algeheele voltooijing eerst bij het einde
oo3teroever, dan weder vóór en binnen den bovenmond.
van 1872 te verwachten.
Intusschen wordt, hoe moeijelijk ook, de rivier zooveel
mogelijk in bevaarbaren toestand gehouden.
De steenstortingen voor de bavendammen werden in
het afgeloopen j a a r tot de maand Maart krachtig voortHet stoomvaartuig met dregtoestel, in 1867 aangeschaft
gezet, toen tot October slechts voor het bijwerken der
en sedert, tot October 1869, gebezigd voor het uitdiepen
zettingen even aan den gang gehouden en daarna gevan de monding der Kalimas-rivier te Soerabaija , is thans
staakt , de dammen aan eigen zetting overlatende tot dat
voor goed buiten dienst gesteld. Men is hiertoe overgehet nader onder cindprofil brengen met succes kan worgaan, nadat twee op verschillende tijdstippon gedane peiden ondernomen.
lingen hadden doon zien, dat in den toestand van den
bodem nog nagenoeg goene verandering was gekomen,
De beide stoombaggermolens uit Europa aangebragt,
niettegenstaande de toestel in het tijdsverloop tusschen do
geholpen door de kleinere, die op het werk waren aanbeide peilingen voortdurend in werking was geweest. Het
gemaakt, bragten on hielden de voorhaven tot aan den
maakt nog een punt van overweging uit, in hoever het
spoorwegdam op volle diepte; verder opwaarts in het havenstoomvaartuig, bij ophaling van den dregtoestel, als comkanaal konden zij door het bestaan van dien dam voor
municatieboot zou kunnen dienen. Intusschen behoort de
alsnog niet komen en bestond trouwens aan de verdieping
monding der Soerabaija-rivier te worden uitgediept, daar
van dit gedeelte nog geene dadelijke behoefte.
het in- en uitkomen van praauwen bij laag tij zeer moeiAls gevolg van het uitbrengen der havendammen wordt
jelijk wordt.
meer en meer de buiten verwachting snelle aanslibbing der
regts en links gevormde hoeken benevens de neiging van
Reeds zijn meer doelmatige stoombaggerwerktuigen uit
toenadering dier slibben voor den mond ondervonden. Hoewel
Europa ontboden. Twee der bedoelde molens zijn reeds
dus binnen de dammen de volle diepte aanwezig is, heeft
besteld, zijnde omtrent de inrigting der twee verder aanmen vóór den mond aanmerkelijk in diepte verloren, zoodat
gevraagde nog eene briefwisseling met het Indisch Bereeds een der baggermolens buiten de dammen is moeten
stuur aanhangig.
worden te werk gesteld. Verlenging der havendammen,
Behalve voor Soerabaija, zullen de aangevraagde werktot vergrooting der hoeken, die als natuurlijke slibvangers
tuigen in de eerste plaats bestemd worden voor de uitwerken en het opzoeken van een meer krachtigen vloeddieping der havens te Cheribon, Tagal en Probolinggo.
en eb-stroom, behooren dus hier, even als elders op J a v a
De opnemingen die aan eene verbetering van laatsten in Europa, tot de te nemen maatregelen. Voorstellen
genoemde haven moeten voorafgaan (zie het vorig verslag
dienaangaande waren in behandeling.
bladz. 85) zijn in gang.
De opgebaggerde spocie wordt met goed gevolg gebezigd
Aan het verbeteren van de haven van Bezoeki is niet
tot het dempen van moerassen in den omtrek.
te denken, dan door het daarstellen van zeer belangrijke
Alle metselwerken, het afdekken der muren met hardwerken, wier geldelijk bedrag zeer hoog zal klimmen. De
steen en de aanleg van trappen daaronder begrepen, zijn
toestand van het landhoofd te Panaroekan, in dezelfde
voltooid.
residentie, is van dien a a r d , dat het meer en meer wenschelijk wordt een nieuw hoofd te bouwen.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat bij de
steenexploitatie onder Tangoeng, eene mijn met 1600 kiloPasoeroean heeft eene veilige opene reede, die in comgram buskruid werd geladen. Bij hare uitwerking leverde
municatie staat met de Gembong-rivier. Doordien de rivier
zij de meest gunstige resultaten op.
veel te breed is voor het weinige van boven komende
Met het oog op de ligging van alle pakhuizen langs den
w a t e r , slibt zij sterk aan en wordt die slib eens in het
ouden waterweg is de nieuwe voor handelsgoederen nog
j a a r zooveel mogelyk opgeruimd.
weinig in gebruik en zal eerst dan verre de voorkeur
De haven van Wijnkoopsbaai (Preanger regentschappen)
verdienen, indien door don bouw der schutsluis de veris slechts eene door de natuur gevormde baai zonder
eeniging van beide is verkregen. Als vlugthaven in den
kunstwerken.
westmoesson bewijst de nieuwe haven echter voortreffelijke
Plannen zijn in overweging ter verzekering der gemeendiensten. Het personenverkeer vindt bijna uitsluitend langs
schap van Padang met de reede. De in 1869 plaats geden nieuwen waterweg plaats en wordt geregeld met een
had hebbende aardstorting in de rivier van P a d a n g , is
particulier stoomboot; e onderhouden.
de voornaamste oorzaak van haar bederf.
De oude geul vóór de Samarangsche rivier werd als
Daar de Telok-rivier (Benkoelen) dóór de aan hare
bestaande gemeenschap met de reede, even als in 1869,
monding liggende zandbanken by lagen waterstand onbe-
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wegen plaats vindt, by besluit van 6 Augustus 1870, n°. 9 ,
met wijziging in zooverre van dat van 11 Augustus 1869,
n°. 30, door den Gouverneur-Generaal bepaald, dat de
proeven onder toezigt van regeringswege zullen worden
genomen, nadat de bruggen in den weg zijn opgesteld;
terwijl de bruggen van kleine spanning, indien er geene
bijzondere aanleiding bestaat waardoor een meer opzette*
lijk onderzoek wenschelijk schijnt, niet anders dan met
overtrekkende treinen zullen worden onderzocht, wordende
het oordeel te dezer zake overgelaten aan de commissie
met de opneming van het betrokken spoorweggedeelte bolast.

zooveel mogelijk op diepte gehouden, in afwachting van
de voltooijing van den nieuwen waterweg. Zij bleef echter
uiterst gebrekkig.
III.

SPOORWEGEN EN ANDERE VERBETERDE MIDDELEN
VAN VERVOER TE LAND.

Herhaaldelijk verzocht de Gouverneur-Generaal om, uit
aanmerking van het groote belang dat voor Java in den
verderen aanleg van spoorwegen op dat eiland gelegen is,
en iu verband met concessie-aanvragen, te worden
bekend gemaakt met de inzigten van het Opperbestuur
aangaande dit aangelegen onderwerp. Eenige wenken werden
hierop gegeven, ook omtrent het verband der verschillende
middelen van vervoer, maar daar nog geenerlei vast plan
was aangenomen, konden die niet anders dan van zeer
algemeenen aard zijn.
Intusschen was reeds een algemeen plan voor spoorwegen op Java geschetst in het bekende rapport (zie het
vorig verslag bladz. 86), door de heeren KOOL en HENKET
uitgebragt, nopens de vraag welke spoorwijdte voor de
behoefte van dat eiland het meest aanbeveling verdiende.
Bij de overweging van hetgeen der Regering tot bevordering van de zaak te doen stond, werd het nuttig geacht
het door genoemde heeren aangegeven tracé aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Te dien einde werd bij K o ninklijk besluit van 22 Februari) 1871, n°. 12, eene commissie van deskundigen benoemd , aan welke eenige bepaalde
vraagpunten werden voorgelegd , terwijl tevens haar advies
gevraagd werd over het door de Regering opgevatte voornemen nopens de uitvoering van het plan tot aanleg van
een spoorweg over de lengte van Java.
Van een en ander werd mededeeling gedaan aan den Gouverneur-Generaal, met verzoek om over de aan do commissie
onderworpen vraagpunten en denkbeelden, voorloopig ook
zijn oordeel te doen kennen.
Op 1 Augustus j l . was de commissie (te wior beschikking ook waren gesteld de voorhanden rapporten en bescheiden, uitmakende het archief der in 1864 ontbondene
commissie voor de vervoermiddelen op Java) met haren
arbeid zoo goed als gereed, terwijl weinige dagen te voren
ook werden ontvangen de adviesen van den GouverneurGeneraal en van do door hem geraadpleegde autoriteiten (1).
De wenschelijkheid van den aanleg van spoorwegen in
een gedeelte van Sumatra, waarvan reeds met een
enkel woord in 't vorig verslag gewag werd gemaakt,
heeft nieuwen steun gevonden in de ontdekking van rijke
steenkolenmijnen in de Padangsche Bovenlanden , waarover
zie hoofdstuk O , afd. I I . Eenige voorbereidende onderzoekingen waren reeds vroeger gelast, omtrent de wijze van
uitvoering van welke in Mei jl. een overleg hangende was
tusschen den directeur der burgerlijke openbare werken
en dien van onderwijs, eeredienst en nijverheid. Onlangs
is bij bedoeldo directeuren aangedrongen op eene bespoedigde
indiening hunner voorstellen.
§ 1.

Stoomsjjoorwegen.

Het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in
Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad 1866, n c . 132) onderging geene nadere veranderingen.
De beschouwingen van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappïj omtrent dat reglement en meer bepaaldelijk
omtrent de bezwaren welke het oplevert met het oog op
den spoorweg Batavia-Buitenzorg, w-arvan in het vorig
verslag melding gemaakt is, worden benuttigd bij de overweging van de wijzigingen, welke het reglement in andere
opzigten eischt.
Ten aanzien van de belastings-proeven voor bruggen van
groote spanning is, uit overweging, dat ook in Nederlandsch
Indie kan worden volstaan met wat in Nederland ten opzigte der door particuliere ondernemingen aangelegde spoor(1) Omstreeks medio Augustus jl. heeft de commissie rapport uitge—
bragt. De vrucht van een en ander is geweest het in gereedheid brengen
van een wets-ontwerp tot aanleg van spoorwegen op Java. 't welk dezer
dagen bij den Haaa van State is aanhangig gemaakt. De bedoelde
commissie is intusschen bij Koninklijk besluit van 11 September 1871,
n*. 17, ontbonden.

Omtrent de in aanlog zijnde spoorweglijnen SamarangVorstenlanden en Batavia-Buitenzorg valt in de eerste
plaats het volgende aan te teokenen De berigten zijn deels
ontleend aan opgaven van den directeur der burgerlijke
openbare werken, deels aan rapporten van den regeringscommissaris bij de Nederlandsch-Indische Spoorv.'egmaatschappij hier te lande.
1°.

I
I
i
i

Samarang-Vorstenlanden.

Blijkens het vorig verslag bladz. 86, was na de staking
der spoorwegwerken in do laatste dagen van April 1870
door den Gouverneur-Generaal, bijeen besluit van 21 Mei
daaraanvolgende, aan de Spoorwegmaatschappij een voorschot van f 175 000 verleend, zoo tot het voltooijen van
de nog vereischte werken op de reeds in exploitatie zijnde
lste en 2de sectie, als tot onderhoud (tot medio November
1870) van het aanwezige op do 3de en 4de sectie, en was
hier te lande (den 30sten Augustus 1870) eene overeenkomst met de Maatschappij gesloten, ten eindo haar in
staat te stellen tot voortzetting der werken. Het eerste
gedeelte dier overeenkomst wees aan, onder welke voorwaarden , indien de Maatschappij buiten hulp van den
Staat zich de middelen verschafte om den weg te vo!eindigen , door de Regering voor de algeheele oplevering van
den spoorweg, het inmiddels gevraagde uitstel van twee
jaren (en alzoo tot 26 September 1873) wierd verleend,
terwijl op grond dat de Maatschappij op het toenmalig
oogenblik, in verband met den oorlog, buiten staat was
de vereischte som van 2 millioen te negotieren , bij het
tweede gedeelte de wijze geregeld werd, hoe zij door den
Staat zou worden te gemoet gekomen zoo noodig tot den
fatalen termijn van 26 September 1871, als wanneer de
Regering vrij zou zijn te beslissen over verlenging van
den opleveringstermijn of vervallen-vcrklaring der concessie.
Do Gouverneur-Generaal werd wijders uitgenoodigd om,
in afwachting der wettelijke bekrachtiging van het tweede
gedeelte der overeenkomst, daaraan reeds terstond gevolg
te geven , wanneer door voortzetting der werken nog tijdens
het goede saizoen, dat is vóór het invallen der zware
regens, een toestand kon worden verkregen die van dadelijkon invloed was op de ontvangsten, door het bereiken
bijv. van punten, tot welke de exploitatie (zij het ook
voor's hands slechts voor goederen» ver voer) met voordeel
aanstonds kon worden uitgebreid.
Nog vóór dat van deze opdragt door den GouverneurGeneraal was gebruikgemaakt, ontving deze de aanschrijving (dd. 12 November 1870) om, in afwachting van de
wettelijke bekrachtiging der overeenkomst van 30 Augustus
te voron , hot verstrekken van 's lands gelden ter voortzetting van de spoorwegwerken te doen staken, onder opmerking dat de vroegere opdragt reeds een einde had
genomen, vermits het tijdstip der zware regens gewoonlijk
in December invalt.
Intusschen waren door de Maatschappij, overeenkomstig
de bepalingen der overeenkomst, de werken dadelijk hervat geworden, terwijl door inhouding hier te lande van
het aan aandeelhouders overblijvend gedeelte in het door
den Stsat 'gewaarborgde rentebedrag , op 1 Januarij 1871
een bedrag van f 135 000 op het voorschot van f 175 000
was aangezuiverd.
Terwijl do bevoegdheid der Indische Regering om voorschotten te verleenen door de aanschrijving van 12 N o vember 1870 was ingetrokken, zou de spoorlegging op de
3de sectie hebben moeten gestaakt worden , zoo de landhuurders van Solo door het geven van een voorschot
van ongeveer f 60 000, te verrekenen met de te verdienen
transportkosten, niet waren tusschenbeide gekomen. Met
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dat voorschot en de baten der exploitatie konden de onderhanden genomen werkzaamheden worden voortgezet,
torw\jl de Gouverneur-Generaal door te vergunnen dut het
nog beschikbare gedeelte der als voorschot toegestane som
van f' 175 000, welk gedeelte aanvankelijk slechts voor
zekere werken der 1ste en 2de sectie bestemd was, ook
voor de 8de sectie zou mogen worden aangewend, daarbij
eveneens te hulp kwam.
Desniettemin raakten de middelen ten einde en reeds
had het comité van bestuur besloten de werkzaamheden
in Maart 1871 te doen staken, toen door een op magtiging
uit Nederland door den Gouverneur-Generaal verleend
nieuw voorschot (thans ten bedrage van f 200 000 en tegen
6 per cent rente 'sjaars) tot het voortwerken weder gelegenheid werd gegeven. Een ander voorschot door de landhuurders uit de Vorstenlanden ten bedrage van f 34 000
aangeboden, om daarmede het spoorleggen tot Klatten te
voleindigen, behoefde dien ten gevolge niet te worden aangenomen. Het eerste voorschot door de landhuurders
verstrekt, was reeds verrekend met de vrachtloonen op
vervoerde producten.
De onderhandelingen over het sluiten eener leening waren
in verband met de verbeterde tijdsomstandigheden door de
Maatschappij inmiddels hervat geworden en met een goeden
uitslag bekroond. Den 4den April jl. werd de leening
definitief gesloten en nadat de Regering zich overtuigd had
dat daardoor de Maatschappij over f 2 000 000 effectief tot
het voleindigen van den spoorweg kon beschikken, is haar
in Mei jl. te kennen gegeven, dat het eerste gedeelte der
overeenkomst van 30 Augustus 1870, dat is het tweejarig
uitstel van oplevering des spoorwegs, in werking kon treden
en dat hot tweede gedeelte zou komen te vervallen, nadat
het bedrag vun da verleende gouvernementsvoorschotten
met de daarop verloopen renten zou zijn terugbetaald.
Vo'gens een bij de Maatschappij ontvangen berigt van
het Indisch comité vun bestuur dd. 11 Julij j l . , had die
terugbetaling toen plaats gehad, behalve nog wat betreft
de rente.
Eene onlangs, krachtens 's Konings besluit van 30 Junij
1871, n'. 3 6 , tot stand gekomen wijziging in de concessie
(overeenkomst van 28 Julij j l ) had ten dool, het verband
te herstellen tusschen den termijn met opzigt tot de bestemming van de baten der gedeeltolijke exploitatie genoemd
in art. <8, 3de lid, en art. 84; een verband dat anders
door de latere «plevoring van den spoorweg dan bij het
verstrijken van de acht jaren in art. 23 vermeld (26 September 1871) zou verbroken worden.
Ter wille eener regelmatige verrekening (bij geheele
maanden) is voorts aan de Maatschappij, op haar verzoek,
magtiging verleend om den termijn van uitvoering voor
art. 7 8 , 3de alinea, te stellen op ultimo September en
voor art. 84 op 1". October 1871.
a.

Aanleg.

\ste en 2de sectie. Met de fondsen krachtens hethooger
vermelde besluit van 21 Mei 1870 door den GouverneurGeneraal voorgeschoten, en met een bedrag van f 14 500
per maand uit de baten der exploitatie werd in Junij 1870
een begin gemaakt om de 1ste en 2de sectie af te werken
en de werkzaamheden te volbrengen, die in het vorig verslag zijn opgegeven. Op het ballasten n a , dat vertraging
ondervond door de vele regens, waren al die werken in den
aanvang van 1871 ten einde gebragt.
Omtrent de werking der in Januarij 1870 verleende gedeeltelijke vrijstelling van afsluiting der spoorbaan (zie het
vorig verslag bladz. 86) wordt berigt, dat gedurende 1870
meermalen dieren op den weg werden aangetroffen, die
echter bij de nadering van den trein den weg verlieten.
Slechts in één geval had het ontmoeten van dieren tot eene
kleine vertraging van aankomst aanleiding gegeven.
3de en 4de sectie. Met de baten uit de exploitatie voortspruitende boven het voor de 1ste en 2do sectie daaruit
aangewende bedrag van f' 14 500 's maands en met het
hooger bedoelde voorschot der landhuurders werd hot spoorleggen volbragt tot Delangoe (14 650 meters van Soerakarta) den 12den Augustus 1870 en tot Tjepper (6350 meters
voorbij Delangoe) op 14 December daaraanvolgende; terwiil op de 4de sectie het spoorleggen op 24 Augustus 1870

gereed kwam tot Bringin (20 300 meters verder dan K e doeng Djati).
Ook werden deze baanvakken, ter gezamenlijke lengte
van 41300 meters, met dezelfde middelen voor de exploitatie gereed gemaakt. In November 1870 verzocht het
comité aan de Regering de opneming"van de gedeelten SoloDelangoo en Kedoeng Djati-Bringin en in Januarij 1871
van het gedeelte Delangoe-Tjepper. In F e b r u a r i had die
opneming plaats, waarna onder dagteekening van 2'< Maart
daaraanvolgende vergunning tot exploitatie werd verleend.
Vier dagen later nam deze op de drie gedeelten oen aanvang.
Omtrent het vak Kedoeng Djati-Bringin op de 4de sectie
wordt door de commissie van opneming in haar verslag o. a.
gezogd: » het geheele gedeelte is fraai zoowel uit een aesthetisch als uit een bouwkundig oogpunt en belangrijk om
de stoutheid dor hellingen en krommingen, terwijl door
eene naauwkeurige studie van het terrein het tracé zoodanig gekozen i s , dat groote kunstwerken als tunnels en
viaducten vermeden zijn".
Op het verdere gedeelte der 4do sectie Bringin-Willem I
werd nog altijd niet voortgewerkt, doch er werden opnemingen gedaan naar eene betere rigting. Aanvankelijk waren de uitkomsten niet bemoedigend en later is het onderzoek vertraagd door ziekte van den daarmede belasten
ingenieur. Men dacht echter vóór don eerstkomenden regenmoesson daarmede gereed te zullen zgn. Vrij zeker wordt
het geacht, dat het maken van den kostbaren viaduct zal
kunnen worden vermeden. Blijkens het vorig verslag was
de termijn van oplevering der 4de sectie laatstelijk tot (26)
September 1»70 verlengd. In afwachting der in Nederland
te nemen beslissing aangaande het lot der Spoorwegmaatschappij werd het bij de naderende verstrijking van dien
termijn door de Indische Regering niet raadzaam geacht
om door onthouding harerzijds een vervallen van do regten
der Maatschappij te doen intreden. Bij Indisch besluit van
22 September 1870 werd daarom door haar eene nieuwe
termijnsopening toegestaan voor den tijd van ééne maand,
welk uitstel sedert van maand tot maand is verlengd. (I)
W a t het gedeelte der 3de sectie voorbij Tjepper betreft,
daaraan werd sedert de mededeelingen in het vorig verslag slechts gewerkt naar gelang de middelen het toelieten.
Wel werd, behalve aan het spoorleggen van Tjepper naar
Klatten, ook begonnen aan het opwerpen der aardenbaan
tusschen Klatten en Djokjokarta, doch de i n ' t laatst van
1870 verwachte geldelijke ondersteuning uit 's lands kas
niet verkregen zijnde (zie hooger), werden de aard- en
kunstwerken voorbij Klatten in de eerste drie maanden
van 1871 gestaakt. Het in Februarij 1871 verleende regeringsvoorschot mogt namelijk tot geen ander doel worden
gebruikt dan tot het gereedmaken van den spoorweg tot
Klatten en tot onderhuud van het aanwezige tusschen
Klatten-Djokjo en tusschen Bringin-Willem I.
Nadat
echter in de maand April j l . wederom fondsen voor den
aanleg zijn kunnen worden beschikbaar gesteld, is de
voltooijing der derde sectie hervat. E r word echter belemmering ondervonden door gebrek aan werklieden die
gedurende den stilstand verloopen waren en niet zoo spoedig
weder waren bijeen te krijgen. Tot Klatten, ruim 30
kilometers van Solo, was het spoorleggen sedert gereed
gekomen en de opneming van den weg togen het einde
van Mei, op 21 April j l . aangevraagd. De opneming heeft
plaats gehad in Junij en de opening voor het publiek verkeer op 9 Julij j l . De Maatschappij heeft aan hare ingenieurs en opzieners aanzienlijke promien uitgeloofd, indien
zij den weg tot Djokjokarta, voldoende berijdbaar, tegen
ultimo Februarij 1872 gereed krijgen. Volgens de ontvangen berigten bestond er hoop dat dit zou kunnen geschieden.
De op de 3de sectie ondervonden tegenspoeden bestonden
o. a. in het bezwijken ten gevolge van hooge waterstanden
van tweelandhoofden , één van de brug over de kali Tjepper
in December 1870 en één van de brug over de kali Brambang. Over elke dezer rivieren is eene noodbrug gelegd en
zouden de openingen vergroot, worden.

(1) Laatstelijk bij gouvernements-besluit van 21 Julij 1871, n°. 6.
Het uitstel van twee jaren bedoeld bij de overeenkomst van 30 Augustus 1870 en van kracht gewojden door het sluiten der leening' van
f 2 millioen in April jl., was toen in Indie nog niet in werking g e komen.
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Van do 200 kilometers die de spoorweg lang i s , waren
derhalve in •lulij jl. 158 in exploitatie, 28 in aanleg en
14 in onderzoek. Onder deze cijfers is niet begrepen het
zytakjo van Solo naar de Solorivior tor lengte van 4214
meters.
Kven als voor de 1ste en 2de sectie heeft de GouverneurGeneraal ook voor de 3de on 4de sectie er in bewilligd,
dat slechts daar afsluitingen van de baan zoudon gevorderd
worden, waar dit voor do publieke veiligheid een bepaald
vereischte is.
b. Exploitatie.
Tot 18 Februari) 1870 had d> exploitatie plaats over
35 kilometers, maar op dien dag het verkeer langs de
tweede sectie, dat is tot Solo geopend zijnde, had de
exploitatie plaats over 109 kilomet rs. Sedert 27 Maart
1871 toen het geregeld vorkeer tot Tjeppor op de 3de
octie en tot Bringin op do 4de sectie geopend werd,
waren 150 en sedert 9 .lulij jl. toon de lijn Tjepper-Klatten
voor het verkeer word opengesteld, 158 kilometers in
exploitatie. Het vervoor van goederen had echter op
meerdere deelen reeds vroeger plaats, en begon den lsten
Julij 1870 van Poorwodadi, den 20sten Augustus van
Delangoe en den 22sten December van Tjeppjr, allen op
de lijn Solo-üjokjokarta gelegen, djn I7den Julij 1870
van Gogodalom en den 5den September van Bringin , beide
op de lijn Kedoeng Djati-Willem I.
De wegen die naar den spoorweg leiden laten nog veel
te wenschen over. Een nieuwe rijweg van Passar Krikii
naar hot statiën Goondih, in heerendienst aangelegd, kwam
in November 1870 voor het verkeer gereed. Overwogingen
waren aanhangig om Goeboek met het station Kedoong
Djati door een karreweg in verbinding te brengen. De
weg die van de dessa Ddlangoe naar het station van dien
naam voert, is als behoorende aan particulieren niet voor
het publiek opengesteld. Te Samarang en Solo bestaat
eene omnibusdienst.
Met 1 December 1870 zou eene postwagendienst van
Salatiga en Ambarawa (Willem I) op Bringin worden geopend; men is daartoe echter niet overgegaan, w a a r s c h j n lijk omdat op dat tijdstip de sectie Bringin-Kedoong Djati
noz niet voor het verkeer van reizigers was opengesteld.
Wijders had men het voornomen opgevat om ook tusschen
Goeniih en Poerwodadi eene postwagendienst op te rigten.
Weg en werken. Nog gedurig kwamen kleinere en grootere
afschuivingen voor, die zich even als in 1869 meerendools
bepaalden tot het tweede gedeelte der eorsto sectie (Tan •
goeng-Kedoeng Djati).
De meest beduidende werking van den grond was die in
den dam bij mijlpaal 29 (gat van Dumas). Door onafgebroken arbeid, het aanbrengen van zware draineringen van
steenen, gelukte het echter den dam in rust te brengen.
Ook aan de kunstwerken werd door zwar regens en de
kracht der bandjirs eenige schade to weeg gebragt. Door
spoedige en doelmatige voorziening werd de diensfbelommering tot het minst mogelij'ke beperkt.
Het voornaamste ongeval had plaats met de brug nabij
P a d a s , de 3de halte voorbij Samarang. Door een hoogen
bandjir stortte in September 1870 de pijler in. Tot voorziening werd een der viaduct-bruggon bestemd voor de
4de sectie tusschen Bringin en Willem I , die vooreerst
niet in gebruik w a s , in de plaats gelegd on de pijler weggebroken.
Het afballasten van den weg ging geregeld voort en werd
voor een goed onderhoud van den bovenbouw gezorgd.
Het gruis uit de steengroeven bij Tangoeng werd met goed
gevolg voor ballast gebruikt.

specificatie hierachter opgenomen in bijlage lit. T , f 656 070
terwijl do koston der exploitatie bedroegen , uitgezonderd
de renten van de golden tot aanlog van don weg gebruikt,
f 4 5 1 7 5 2 , hetgeen eene winst opleverde van f 2 0 4 318.
Berekend over eene gemiddelde oxploitatio-longto van 99
kilometers, ware de ontvangsten per dag en per kilometer f 18,16, de uitgaven f 12,50 of omstreeks 69 per
cent van de ontvangsten. Hierbij valt op te morken , dat
door het instorten van de brug over do rivier Mongot in
het begin van Januarij 1870 de opening van den spoorweg
tot Solo en dus over eono lengte van 109 kilometers tot
18 Februari)' daaraanvolgende vertraagd werd , on vermits
daartoe reeds alles in gereedheid was gebragt, hobben de
uitgaven reeds van 1 Januari) 1870 af gedeeltelijk over de
volle 109 mijion geloop;;n Nog zouden do uitgaven verminderd moeten wordon mot dio welke gedaan zijn ton
behoeve van het vervoer op niet geopende lijnen , waarvan
het bedrag ochter niet afzonderlijk il opgegeven. Laat men
de twee eorste maanden van het j a a r , toen nog slechts 35
kilometers in oxploitatio waren , buiten rekening , dan verkrijgt men voor de ontvangsten f 615 3 3 8 , voor de uitgaven f 396 2 2 8 , alzoo winst f 219 110. Naar dion maatstaf
bedroegen de-uitgaven f 11,88 en de ontvangsten f 18,45
per dag kilometer.
De uitgaven waren zeer hoog; zij overtroffen de raming
met ongeveer f 1000 por kilometer. De vele verzakkingen
en afschuivingen zijn oorzaken van groote uitgaven aan
baan en bovenbouw. Aan b a a n , wegens de vereischte
snelle , dat is kostbare herstellingen ; aan bovenbouw , omdat de beschadiging der baan ook steeds den ballast doet
verloren gaan, die dan vernieuwd moet worden. De vele
uitgaven voor don bovenbouw spruiten gedeeltelijk ook
voort uit het spoedig vergaan der dwarsliggers en do spoedigc vernieling der spoorstaven op een ongoballasten of
niet voldoend geballasten weg.
De kosten van onderhoud van den weg worden ochter
gezegd te zullen verminderen naar mate de zwakke punten
meer versterkt zullen zijn , de baan zich zal zetten en inklinken en door do ondervinding de werking der bandjirs
op de kunstworken meer bekend zal zijn.
Het getal reizigers beliep gemiddeld 14 400 's maands ;
het grootste getal werd vervoerd in Junij , namelijk 23 890;
het minste in M a a r t , toen slechts 18 969 kaartjes werden
uitgegeven. De ontvangsten gedurendo do laatste 10 maanden van 1870 waren het hoogst in October, namelijk
f 90 889 ; het laagst in A p r i l , namelijk f 38 957.
Gedurende de eerste zes maanden van 1H71 wisselde de
ontvangst per maand af tusschen f' 46 489 (in Februari))
en f 75 676 (in April). (1) Het aantal reizigers nam in die
maanden zeer toe; gedurende April. Mei en Junij jl. beliep
het achtereenvolgens 26 956, 28 956 en 29 616 (vergelijk
ten deele de aangehaalde bijlage lit. T).
Ten aanzien van de vroeger gerezene quaestie over de
.'•pillage, te verleenen bij het transport van onderscheidene
producten en goederon, zijn de Maatschappij en do handel
het nog niet eens, en wel speciaal ten aanzien van de koffij
en suiker, waarop de Maatschappij 2 por cent spillage verlangt, terwijl do handel vermeent dat 1 per cent voldoende
is gebleken.
Bij wijze van proef zal gedurendo 1871 ook voor don
afvoer der gouvernements-koffij uit Soerakarta, die tot dus
ver naar Soerabaija werd getransporteerd , van den spoorweg
worden gebruik gemaakt, en zulks tegen gewoon vrachttarief.
2°.

Batavia-Buitenzorg.

Materieel. Bij het einde van 1870 waren voor do exploitatie-dienst beschikbaar 16 locomotiven, waarvan echter
een gedeelte bij don aanleg dienstdoet, terwijl het wagenpark bestond uit 36 rijtuigen en 208 bagage-, vee-, goederen- en andere wagens, van welke laatste 75 stuks bij
den aanleg in gebruik waren.

Zoo als bekend, wordt bij dezsn spoorweg, zoowol door
smalle spoorbreedte als door minder kostbaar materieel, het
stelsel van goedkoopon aanleg gevolgd
Tusschen Batavia en de voorsteden, zelfs tot MeesterCornelis zal men zeer goedkoope treinen, zoogenaamde
omnibussen laten loopon, in navolging van hetgeen in
Europa op vele plaatsen ten gerieve van het publiek gedaan wordt.
Voorloopig, en in afwachting dat daaromtrent anders
zal worden beslist, zullen allo bonoodigde gebouwen tijde-

Exploitatie. De exploitatie gaf bevredigende uitkomsten.
Gedurende 1870 werd ontvangen, blijkens de maandelijksche

(1) Volgens voorloopige berigten werd in Julij 1871 f 108 000 ontvang-en.
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lijk zijn, en in hot algemeen bestaan uit steenen voetstukken of neuten, ligte houten stijk'n, pannen daken en bamboezen wanden. Ken en ander is bjj een besluit van 13
November 1870 door don Gouverneur-Generaal goedgekeurd, onder voorwaarde, dat deze tijdelijke inrigtingen
uiterlyk binnen vijf jaren worden vervangen door pennunente gebouwen in den geest van de artikelen X I I on X I I I
der concessie-voorwaarden.
De werkzaamheden werden geregeld voortgezet voor zoo
ver de afloop dor onteigeningsprocossen zulks toeliet. De
eindaanwijzing der te onteigenen perceelen, blijkens het
vorig verslag bladz. 8 8 , in Junij 1870 voor de afdeeling
Stad en voorsteden van Batavia geschied, heeft voor de
afdeeling Meester-Cornelis sedert plaats gehad bij gouvernementsbesluiten van 10 December 1870 en 1 Junij 1871
\Javasche Courant van 13 December en 6 Junij jl.), voor de
afdeeling Buitenzorg (waar trouwens do gronden reeds voor
een groot gedeelte door minnelijke overeenkomst in het
bezit der Maatschappij zijn overgegaan of de overdragt
daarvan is toegezegd), bij gouverneuaentsbesluit van 20
Maart 1871 (Javasche Courant van den 24sten dier maand).
De onteigeningsprocessen voor Meester-Cornelis hebbeu eerst
in Maart 1871 een aanvang kunnen nemen. Volgens de berigten over Junij j l , naderde de spoorweg
in de stad en voorstedon , dat is van Batavia naar P a r a pattan, zijne voltooijing. In genoemde maand was de laatste
brug in dit baanvak gesteld , waren de spoorstaven tot bij
Noordwijk gelegd en de afsluitingshekken gereed, terwijl
de gebouwen der stations Batavia, Kleine Boom, Noordwijk en Koningsplein hunne voltooijing nabij w a r e n , zoodat men hoopte spoedig de exploitatie tot hot Koningsplein
en Parapattan over oene lengte van 9 kilometers te kunnen
aanvangen. Daartoe zal uitsluitend ten gerieve van het publiek worden overgegaan , zijnde do exploitatie van dit gedeelto wegens den korten afstand niet dan met verlies
doenlijk. (1)
In Mei 1871 kwam de Maatschappij in het bezii van den
grond waarop te Meester-Cornelis het station , de werkplaatsen, magazijnen en park voor het rollend materieel moeten opgerigt worden. Onmiddellijk is daarop een aanvang gemaakt
met de aardwerken die daar voor deze lijn vrij aanzienlijk
zijn. Vorder werd de baan, voor zoover de grond in hot
bezit der Maatschappij w a s , op alle punten afgewerkt.
In Junij j l . waren in de afdeeling Meester-Cornelis 14
en in de afdeeling Buitenzorg 21 x/2 kilometers gereed,
zoodat in de eerste nog slechts 6 en in de andere 7 kilometers te maken blijven.
Het metselwerk der kunstwerken was nagenoeg gereed.
De ijzeren bovenbouw der bruggen en eenige ijzeren duikers
zullen geplaatst worden zoodra zij per spoor naar de plaats
hunner bestemming kunnen vervoerd worden. De onderlaag
ballast was in de afdeelingen Meester-Cornelis en Buitenzorg reeds over 141/2 kilometer uitgespreid.
Van de bijgebouwen der stations was alleen de goederenloods te Buitenzorg in aanbouw.
Behalve een klein deel van het ijzerwerk voor de rijtuigen, is alles, wat voor dezen spoorweg uit Europa gevraagd is , verzonden.
Eerst nadat alle gronden in het bezit der Maatschappij
zijn , kan met eenigo zekerheid gezegd worden, wanneer
de lijn gereed en in exploitatie zal zijn. De lengte bed r a a g t , met inbegrip van do twee zijtakjes naar de Kleine
Boom en naar Meester-Cornelis, 58 506 meters.
3°.

Concessie-aanvragen.

Bij het voornemen van de Regering om den aanleg van
spoorwegen op J a v a van Staatswege te doen plaats vinden , (2) is omtrent de in der tijd door den heer C. C. VAN
HALL gedane aanvrage om concessie voor den aanleg van
een spoorweg van Soerabaija naar Pasoeroean , die blijkens
het vorig verslag (bladz. 88) regt van prioriteit had ton
opzigte van de aanvrage der heeren H. DB BRUYN en
H . HOPE LOUDON , geene beschikking genomen en evenmin
(1) Volgens ontvangen telegraphiseh berigt is op 15 dezer de opening
der sectie Kleine Boom—Koningsplein door den Gouverneur-Generaal
ingewijd.
(8) Vergelijk het hooger aangeteekende op bladz. 119.

over voorloopige voorstellen van de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij , betreffende oene eventuelo concessie
voor don aanleg van een spoorweg naar de Preunger
regentschappen.
De voorloopige concessie bij gouvernementsbosluit van
24 October 1866, n°. 7 2 , aan de firma CHAULAN D E E L E -

MAN en C J . verleend, tot het vervoeren van producten en
personen met locomobilen in do residentie Batavia, was
nog niet gevolgd door eene definitive. In Junij 1870 was
eene commissie benoemd geworden, om met de locomobilen
van genoemde firma eenige proefritten te maken van Batavia
naar Buitenzorg en terug, met het doel om te constateren,
in hoever die werktuigen aan hunne bestemming zouden
voldoen, en of er al dan niot locale of'technische bezwaren
bestonden , welke het verleenen eener definitive concessie tot
exploitatie eener locomobile-dienst zouden in den weg staan.
Slechts ée'n proefrit is gehouden, waarbij de locomobile
defect geraakte. De aansporing om nadere proefritten te
houden was tot dus verre buiten gevolg gebleven.
§ 2.

Paardenspoorwegen

(tramways).

Stad en voorn teden van Batavia. De dienst van den paardenspoorweg Batavia—Meestor-Cornolis (welks exploitatie sedert 1 September 1870 door de betrokken Maatschappij voor den tijd van vijfjaren aan twee ondernemers
in huur is afgestaan voor f 1250 's maands) had gedurende
1870 geregeld plaats , behoudons de staking omstreeks medio
Blaart (zie het vorig verslag bladz. 89) van het vervoer
op de lijn Harmonie-Tanah-abang, voor welk gedeelte de
concessie sedert is vervallen verklaard.
Inlanders en vreemde Oosterlingen beginnen zich aan dit
nog niet lang geleden voor hen geheel onbekende vervoermiddel, meer en meer te gewennen.
Gedurende 1869, toen de dienst op 20 April gedeeltelijk
en op 4 September geheel geopend w a s , en dus in een
tijdvak van ruim acht maanden werden vervoerd op alle
lijnen to zamon 128^961 passagiers, en werd aan passagegelden ontvangen f 120 495. Het aantal passagiers gedurende geheel 1870 beliep 2 124 3 7 4 , zijnde gemiddeld per
dag 5820, en de opbrengst f :'33 083, of gemiddeld per
dag f 638,58. Het vervoer en do inkomsten gedurende de
vijf eerste maanden van 1871 wijzen eenigen teruggang
a a n ; het aantal passagiers bedroeg 5294 en de inkomsten
bedroegen f 628,84 gemiddeld daags..
Ten einde na de afschaffing van het stelsel van wagonklassen en de invoering van een uniform-tarief (zie het
vorig verslag) indirect tot de afscheiding van Europesche
en inlandsche passagiers te geraken, werd in Januarij
1870 een abonnement ingevoerd , waarvoor — doch slechts
voor een zeker getal ritten daags — bepaalde wagens
werden aangewezen , voor het overige publiek niet toegankelijk. Het aantal dezer abonne's (in 1870 1690 en gedurende de maanden Januarij tot en mot Mei 1871 947) is
niet , de opbrengst aan abonnementskaarten (respectivelijk
f 17 575 en f 9470) «Wonder de voorafgegane cijfers opgenomen.
De Tramway-maatschappij kwam hare verpligtingen met
opzigt tot behoorlijk onderhoud van een gedeelte van den
weg langs de railroute, in het laatste halfjaar van 1870
beter na dan in het eerste semester. Het politiereglement
op de dienst der onderneming (Indisch Staatsblad 1869,
n°. 45) werd behoorlijk gehandhaafd. Ongelukken kwamen
in 1870 niet voor.
Concessie-aanvragen.
Een concept-reglement houdende
voorschriften op het bezigon van beweegbare spoorbanen
voor het vervoer van producten van landbouw langs de voor
het gewoon vervoer per as bestemde openbare wegen (verg.
het vorig verslag bladz. 89), was volgens de laatste beiigten
in gereedheid gebragt.
De beschikking op twee inmiddels ingekomen nieuwe
verzoeken van administrateurs van suikerondernemingen
(ïandjong Modjo in Japara en Poerwodadi in Madioen)
om vergunning tot den aanleg en het gebruik van een
tramway naar de suikerrietvelden, was van de vaststelling
van bedoeld reglement afhankelijk.
Door de heeren SOEEMAN, STELLING en ENGELHARD werd

der Regering aangeboden een ontwerp der voorwaarden
van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een
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straatspoorwog tor verbinding van hot hoofdstation der
Nederlandseh-Indischo Spoorwegmaatschappij met de stad
Samnrang en het Chinescho kamp. Zij zouden echter eerst
dan de coneossie kunnen verkrijgen indien de Spoorwegmaatschappij afzag van de voorkeur om zelve den straatspoorweg aan te leggen. Bedoelde voorwaarden waren in
Mei j l . nog in behandeling by den rosident van Samaraug,
die tot eene spoedige behandeling is aangespoord.
Van de heeren J . W . .JaoEK on J .

D. HEYNIXG,

IV.

aan-

vrugers eener concessie voor het leggen van een tiamway
in het belang van een verbetord transport van producten
van Tengelles (.lapara) tot in de stad Samnrang, is eon
ontwerp ontvangtn van de voorwaarden waarop zij genegen
zijn die concessie te aanvaarden. T o t het uit den weg
ruimen der daartegen bij de Regering gerezen bedenkingen
is een overleg uitgelokt tusschen den resident en de aanvrasiers, waarvan het resultaat nog niet gebleken is.
Omtrent het gebruik dat gemaakt is van de bij eon besluit,
dd. 8 Junij 1870, door den Gouverneur-Generaal aan de
firma DÜMMLER & C°. te Batavia verleende concessie voor
den aanleg en do exploitatie van een paardenspoorweg to
Soerabaija,-zijn geene berigten ontvangen. Volgons art 30
der voorwaarden moest do concessionaris, binnen een jaar
na den dag waarop de concessie verleend w a s , doen blijken
van beschikbaarheid van hec benoodigde kapitaal.
§ 3. Andere verhtterde middelen van vervoer te land.
Het vervoermiddel bij uitstek voor geaccidenteerde terreineu geschikt, de zoogenaamde » wiro-tramway" of »transportkabel" # (zie het vorig verslag bladz. 89) deelde ook in
de belangstelling der Indische Regering.
De heer J s . SLUITER, van'wiens voorneroen om de eerste
toepassing van dit transportmiddel in Indio te ondernemen ,
met een enkel woord in het vorig verslag (1) werd melding
gemaakt, is sedert op Java aangekomen.
Hem is tijd gelaten om de vereischte voorwaarden van
concessie te ontwerpen. Uit een voorloopig onderzoek is
reeds gebleken, dat eene afvoerlijn uit de Bandongsche
vlakte zeer goed uitvoerbaar is. (2)
Concessien van den hier bedoelden aard zijn inmiddels
aangevraagd:
door den heer H. J . POTTER, voor den tijd van vijf'jaren , voor den aanleg van een wire-tranrway tusschen
Pasoeroean en Malang;

;
!
I
|
I
1

;

STOOMWEZEN.

Het toezigt der Regering op de beziging van stoomwerk
tuigen en toestellen in Nederlandsch Indio werd uitgeoefend
ingevolge do voorschriften van het reglement in het Indisch
StaatMad 1852, n°. 20. Doordien sedert het j a a r 1852 op
hot gebied van het sloomwezin belangrijke verbeteringen
en wijzigingen hebben plaats gevonden, deed zich in den
laatsten tijd niet zelden het geval voor, dat vele der in
genoomd reglement opgenomen bepalingen omtrent de aan
te wenden veiligheidstoestellen bezwaarlijk konden worden
toegepast, en had zulks inzonderheid plaats ten opzigte van
vervoorbare stoomwerktuigen (locomobilen) en locnmotiven.
Ter voorziening daarin was het ontwerp van een nieuw
reglement bij de Indischo Regering in behandeling.
Even als in do l.iatsto jaren hebben zich ook gedurende
1870, bü steeds toenemende aanwending van stoomkracht,
geene onheilen voorgedaan. Slechts ééne overtreding werd
geconstateerd, naar aanleiding waarvan het noodig werd
bovenden de in het reglement opgenomen strafbepalingen
te doen toepassen.
Tegen 20 in 1SG9 werden in 1870 29 vergunningen uitgereikt tot beziging van voor het eerst in gebruik gestelde
stoomwerktuigen en toestellen. De vergunningen voor gewijzigde werktuigen en toestollen (waarvoor de vroegere
acten mitsdien kwamen te vervallen) waren, even als in
1869, 4 in getal. Van de bedoelde 29 vergunningen strekten
er onder andere 7 voor werktuigen en toestellen ten dienste
der suiker-industrie, •! voor locomotiven, 5 voor stoomwerktuigen geplaatst in stoonischepen, 4 voor stoomketels,
waarvan de bestemming niet is opgegeven, terwijl de overige
9 betrekking hadden op werktuigen tot het drijven van
pompen, tot het vervaardigen van kunstijs en tot het drijven van een graanmolen.
Voor eene gewestolijko aantooning van het aantalen het
vermogen der onder ultimo 1870 in Nederlandsch Indie
aanwezige stoomwerktuigen, benevens van het aantal stoomketels zij verwezen naar bijlage lit. U , tevens bevattende
etne algemeene opgaaf van de bestemming der aanwezige
stoomwerktuigen en stoomtoestellen (ook van die voor
"slands dienstgebezigd).
Gedurende 1870 werden geene examens afgenomen voor
het vak van ingenieur van het stoomwozen (Indisch Staatsblad 1864 n c . 123). Na afgelegde praktische proeven van
bekwaamheid werden diploma's of' certificaten uitgereikt
aan 6 porsonen als machinist on aan 8 als stoker.

door do heeren F . W. MONDRIAAN en E. F . L A N S , voor

den tijd van 99 j a r e n , voor het daarstellen en exploiteren
van een wire-tram: 1°. langs den grooten weg van Pasoeroean naar Malang: 2°. links en regts uitgaande van den
spoorweg Samarang-Vorstenlanden tot de nabij gelegen
particuliere ondernemingen;

V.

TEl.EORAPHIE.

(1)

D e a a n s l u i t i n g d e r lijnen op J a v a a a n h e t tclcgraapb.net
in A z i ë , E u r o p a en A m e r i k a , w a a r o p , i n v e r b a n d m e t d e
aan de » l i r i t i s h A u s t r a l i a n T e l e g r a p h C o m p a n y " v e r l e e n d e
concessio, i n 't vorig vorslag u i t z i g t w e r d g e g e v e n , heeft
door den heer R. D. VERBEEK , voor het aanleggen van
een wire-tramway tusschen Padang en de Padansche Bo- | sedert p l a a t s g e h a d .
D e g e m e e n s c h a p t u s s c h e n J a v a on S i n g a p o o r w e r d voor
venlanden.
h e t p u b l i e k geopend o p 19 N o v e m b e r 1870 en die t u s s c h e n
Alvorens op deze aanvragen, die trouwens niet alle van
S i n g a p o e r en P e n a n g o p 16 Deco i b e r 1 8 7 0 , terwijl d e
behoorlijk toegelichte projecten waren voorzien, eene eindverbindingslijn t u s s c h e n P e n a n g en M a d r a s , w a a r d o o r d e

beslissing te nemen, oordeelde de Indische Regering het
wenschelijk eenige algemeene voorwaarden betreffende het
verleenen van dusdanige concessien vast te stellen. Volgens
de jongste berigten waren voorstellen ter zake aanhangig. (3)

(1) Het daar bedoelde verskg der heeren J . A. KOOL en P . J . S I E DEKBV6G hfeft sedert het licht gezien en is in den handel verkrijgbaar
gesteld (Rotterdam. NIJGH en VAN DITMAB 1870). Aan de StatenGeneraal werd daarvan een exemplaar aangeboden bij brief van den
Minister van Koloniën, dd 27 December 1870.
(ï) In de tweede helft van Junij jl. is de heer SLUITER tot hetaanvragen eener bepaa'de concessie overgegaan en wel voor de verbinding
Poerworedjo—Djokjokarta.
(3) Die voorstellen hebben zich opgelost in een besluit van den
Gouverneur-Generaal van 9 Julij 1871 (Indisch Staatsblad n". 102).
houdende » algemeene voorwaarden, waaronder de Regering genogen zal
worden bevonden, het aanleggen en exploiteren in fiederlandsch Indie
van transportkabels te vergunnen". Ter nadere aanwijzing van de strekking dier regeling zal het genoeg zijn hier enkele harer voornaamste
bepalingen op te nemen: Concessie met uitsluitend regt. zoodanig dat
de vergunning zou beletten ook aan anderen concessie te geven voor
dezelfde eind- en tusschenplaatsen, wordt niet verleend (art. 3); het
toezigt der Regering over den aanleg en de exploitatie van den transp ortkabel bepaalt zich tot de zorg voor de algemeene veiligheid en voor

de openbare orde (art. 0); gebouwen of andere zamcnstellingen die g e heel of ten deele bestaan uit ligt brandbare materialen, mogen niet
worden opgerigt, tenzij met vergunning van het betrokken hoofd van
ewestelijk bestuur (art. 7); tariver. van vervoer behoeven niet de goedeuring van de Regering of hare ambtenaren, tenzij hulp door de R e gering wordt verleend of indien de bepalingen. regelende de onteigening
ten algemeenen nutte worden toegepast, in welke gevallen van bedoeld
beginsel kan worden afgeweken iart 11): de concessionaris zorgt. buiten
bem ;eijenis des bestuurs voor het in gebruik b. komen van liet benoodigd
terrein en voor het Terkrijgen der toestemming van de regthebbeuden
boven wier grond de kabel wordt gespannen (art. 12); van onteigening
ten algemeenen nutte ten behoeve der onderneming kan geen sprake zijn,
zoolang de concessionaris niet heeft aangrtoond. dat hij al het mogelijke
heeft gedaan om het benoodigde terrein in der minne te verkrijgen
(art. 13): de verklaring dat het algemeen nut onteigening vordert, wordt
niet gegeven, zoolang door den concessionaris geen wnarborg-kapitaal
is gestort, tot het bedrag door oen Gouverneur-Generaal aan te wijzen ,
en terug te geven zoodra het vervoer voldoende in werking is artt. 1* en 15.

f

(1) Door cle tegen 1 Januari} 1872 bevolen overbrenging bij het
departement der burgerlijke openbare werken van de dienst der poste—
rijen (verg. hoofdstuk 11 hiervoren) is de gelegenheid gunstiger geworden
voor eene gewenschte zamensmehing der post- en telegraaphdiensten.
In Februarij jl. is de Indische Regering over het nut van zoodanige
zamensmelting onderhouden.
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aansluiting volledig werd, tot algemeen gebruik werd opengesteld op 4 Januarij 1871.
Overeenkomstig art. 10 dor concessie übohalve in de
Nederlandsche Staatscourant van 15/10 Mei 1870, in haar
geheel ook opgenomen in de Javasche Courant van 28 Junij
1870, zoomedo in n°. 2351 van het Bijblad op het Indisch
StaatMad) werden op het buitenlandsch verkeer van J a v a
al dadelijk toegepast de bepalingen van het internationaal
telegraaphverdrag in 18G5 te P a r y s gesloten en in 1868 te
Weenen gewijzigd. (1) De wisseling van buiteulandsche telegrammen liet niets te wenschen over. Door het breken van
den kabel werd den lOden Maart 1871 de gomeenschap
tusschen Batavia en Singapoer gestoord, doch was deze
don 4den April daaraanvolgende hersteld.
Het tarief voor het plaatselijk verkeer tusschen J a v a en
Singapoer, aanvankelijk bepaald op f 13,25 per 20 woorden
(gerekend van het aansluitingspunt op .lava en dus te verhooien met het tarief voor de gnuvernements-kantoren
aldaar) (2) werd, met ingang van 10 April jl. door de telegraaph-maatschappij,bij wijze van proef, verlaagd tot f 8,90.
Het tarief voor Nederland, in den aanvang op f 73,60
en van af 20 April j l . op f 74,50 bepaald, bedraagt sedert
1 Junij j l . , van af het aansluitingspunt en dus mode ongerokend het tarief voor J a v a , f 73,90. (3)
Cijfers omtrent hot buitenlandsch verkeer of omtrent de
opbrengst daarvan aan den lande zijn voor alsnog niet
ontvangen.
Voor eene reeds vroeger als noodzakelijk erkende maar
met het oog op de buitenlandscho correspondentie dringender geworden uitbreiding van het personeel der gouvernementstelegraphen werd tijdig gezorgd. In September 1870
werd namelijk besloten tot de aanvankelijke indienststelling
boven de formatie in Indisch Staatsblad 1864, n°. 173, van
35 telegraphisten, waarvan onder anderen 16 der eerste
en 13 der tweede klasse, ten einde te gelyker tijd in do
behoefte aan rangsvorbetering te voorzien. Ook werden
voor plaatsing bij de telegrapbie al dadelijk hoogere eischen
gesteld , zonder dat zich dien ten gevolge gebrek aan candidaten heeft voorgedaan.

Telegraaphmaatschappij in het verschaffen — telkens tegen
billijke vergoeding — van de vereischte middelen van onderhoud en later welligt noodige horstelling. De levering
en het uitleggen van den daartoe benoodigden kabel tusschen
Anjer en Telok Betong is opgedragen aan dezelfde leveranciers die den kabel voor ovengenoemde Maatschappij hebbon
vervaardigd. De kosten van hot geheole work zullen bedragen f 240 000. Volgens het in April jl. gesloten contract
moet de kabel, die geheel van dezelfde soort is als die
voor het traject B;itavia--Singapoer, vóór ultimo November
aanstaande in werking zijn (1).
Terstond na de sluiting der overeenkomst is het Indisch
Bestuur aange-chreven te zorgen, dat de voorberoidende
maatregelen tot do verbinding in de telegraaphkantoren te
Anjer en Telok-Betong, de juiste bepaling omtrent het te
volgen tracé enz in tijds geschieden en de benoodigde toestellen in ger-'odheid gehouden worden. Tevens zijn verschillende voorzieningen, zoo van directen als van indirecten
a a r d , aanbevolen om het gevaar van beschadiging door
scheepsankers zooveel mogelijk te verminderen (2).

Met de voorbereidende werkzaamheden voor de geprojecteerde nieuwe lijn over J a v a , in verbinding met den
kabel naar Australië (die luidens de aan de Britsch-Australische Telegraaphmaatschappij verleende concessie vóór
of op ultimo i>ecember 1871 moet in werking zijn) is in den
westmoesson 1870/71 een aanvang gemaakt. Deze directe lijn
moet dienen voor de spoedige afwerking, onafhankelijk
van het binnenlandsch verkeer, dor telegrammen van on
naar Australië (3).
De bestaande lijnen op Java werden, ten einde minder
van storingen afhankelijk to zijn , uitgebreid met 6%ne nieuwe
korte verbinding tusschen de lijn langs de uoor-d- en zuidkust, en wel van Bandong (Preanger regentschappen) naar
Soebang (Krawang), aan welke laatste plaats als overdragingskantoor de voorkeur gegeven werd boven Poerwakarta , van waar mon aanvankelijk de directe verbinding
met Bandong wilde doen uitgaan. Het kantoor te Soebang
werd den lsten November 1870 voor het publiek geopend.
De werking van den telegraaph op Java kon uitmuntend
worden genoemd en de toestand der lijnen was door de
Met opzigt tot Sumatra zal zoowel de doortrekking der
handlijnen (van Lahat over ï e b i n g Tinggi en Benkoelen j in 't vorig verslag bedoelde wijze van onderhoud (in dagtot Padang) als de verbinding met Java vermoedelijk nog j huur in stede van door vast personeel) met minder kosten
belangrijk verbeterd. In 't geheel deden zich, niettegenvóór het einde van 1.S71 zijn tot stand gebragt. De voorstaande de over 't algemeen ruwe weersgesteldheid van
bereidende werkzaamheden voor de nieuwe landlijnen (ge1»70, in dat j a a r slechts 79 storingen in de gemeenschap
reedmaking van het t r a c é , plaatsing der steunpunten ,
voor tegen 99 in 1869. Slechts eenmaal, 's avonds, ten
verdeeling van het aanwezig materieel langs het tracé, enz.)
gevolge van zwaar weder, was de telegraphische gemeenzijn reeds in April j l . afgeloopen, waarna in de daarop
schap tusschen West- en Oost-Java op beide lijnen geheel
volgende maand het noodige personeel van Java naar Bengestremd geweest.
koelen gezonden is, om van daar zoowel in de rigting naar
Het gebruik van den telegraaph door particulieren was
Padang als in die naar L a h a t , te beginnen niet het spannen
in 1870 meer toegenomen dan in vroegere jaron , hetgeen
der lijn en het inrigten der kantoren, waarmede men
wordt toegeschreven aan de genomen maatregelen ten aanwaarschijnlijk in Augustus jl. gereed zou komen.
zion van een meer beperkt gebruik van den telegraaph voor
In de geregelde werking der reeds bestaande (schoon
's lands dienst.
voor het algemeen verkoer nog niet officieel opengestelde)
Het in 1863 (Indisch Staatsblad n°. 12) vastgestelde regiekantoren op Sumatra: Telok-Betong, Monggala, Batoement voor de dienst der gouvernementstelegraphen werd door
Radja, Lahat on Palembang, (4) werden in 1870 weder
een nieuw, naar het internationaal telegraaphverdrag herzien,
minder storingen ondervonden dan in L869, namelijk 75
reglement vervangen, dat in de tweede helft van Febr. 1871
tegen 93 in laatstgemeld jaar. Beschadiging door olifanten
{Indisch Staatsblad n°. 19) word afgekondigd on met ingang
kwam in 1869 22 malen voor (alle in de nabijheid van
van 1 Maart daaraanvolgende in werking gebragt, mot
Lahat), in 1870 slechts 16 malen en daarvan geen enkel
eene belangrijke verlaging van het tarief voor het binnengeval in de Lampongsche districten.
landsch verkeer on de invoering voor dat verkeer van
Tot het loggen eener gouvernementslijn tusschen J a v a
10 woorden als enkelvoudig telegram. Tegen deze veren Sumatra werd eerst besloten, nadat de kans omtrent
mindering
van het maximum woorden, afgescheiden van
het verkrijgen dezer verbinding zonder kosten voor den
het verlaagd tarief (do prijs per 10 woorden en per kring
lande (zie het vorig verslag bladz. 90) als opgegeven moest
werd bepaald op f 0,25 tegen f 0,70 per kring voor het
worden beschouwd, doch genoegzame zekerheid verkregen ,
vroegere
enkelvoudig berigt van 20 woorden) (4) zijn echter
was omtrent de medewerking der Britsch-Australische
hier te lande bedenkingen geopperd, waarvan het gevolg
nog niet bekend is.
(I) In Augustus il. zijnde vereischte stappen gedaan om Nederland
ook voor de telegrapnen in Vederlandsch Indie tot het bewuste verdragte doen toetreden.
(ï) Dit tarief bedraagt per telegTam van 20 woorden: voor Batavia
en Weltevreden f 0,50 voor Samarang en de plaatsen daar bewesten
(waaronder volgens eene onlangs genomen beslissing ook de gouvernements-telegraaphkantoren op Sumatra te begrijpen zijn), f 1,25 en voor
de plaatsen beoosten Samarang f 2,50.
(3) Zie overigens de tariven in de Jarasche Courint van |j7 en 14
April en 23 Mei 1871.
(4) De aanleg der lijn Telok Betong—Palembang (met inbegrip van
het riviergedeelte Lorrok—Palembang) ter lengte vaü 662 kilometers,
heeft gekost f 92 032 , waaronder f 32 480 aan materialen.

(1) Reeds is het stoomschip Invfstigator, dat den kabel aan boord
heeft, in de tweede helft van Augustus jl. naar Java vertrokken.
(2) Bij een besluit van 22 Julij jl. is de directeur der burgerlijke
openbare werken gemagtigd zich in het belang der voorbereidende werk—
zaamheden. vergezeld van den chef der afdeehng telegraphie of van een
der ingenieurs van de gouvernements-telegraphen, naar .Anjer en Telok
Betong te begeven.
(3) In Julij jl. is bepaald dat te gelijk met die nieuwe lijn en hare
dwarsverbindingen vijf nieuwe kantoren worden opgerigt (te Ngawi,
Bodjoncgoro, Toeban, Grissee en Sitoebondo).
(4) Het aantal kringen loopt thans tot 5, vroeger tot 0.

Bijlagen.
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De in-gebruik-stelling voor de betaling of verrekening van I met ingang van 15 Maart j l . , 11 gerangschikt in de klasse
van doorloopondo dagdienst (7 uur 's morgons tot 6 uur
overseiningskosten van telegraaphzegels (urt. 37 van het
's namiddags) (1); do overige 21 hebbon alle beperkte dagdienst
nieuwe reglement) is, als voor Indie nog ontijdig, mede
(8 tot 11V2 u u r ' s morgens on 4 V; tot 6 u u r ' s namiddags) (2).
ontraden.
Het verkeer gedurende 1869 en 1870 kan gekend worden
Van de 32 kantoren op J a v a , buiten het hulpkantoor
uit de volgende cijfers:
te Batavia en het tijdelijk kantoor te Lengkong, werden e r ,
Gouvernements- en dienstberigten.

Bijzondere berigten.

Jaren.

Totaal der berigten (n). Totaal der
a. handels- en seheep- berigten,
vaart berigten.
tot berigten

van
b. dagbladberigten.
10
woorden
c. berigten van g e herleid.
mengden aard.

1869

a. 40 928 v
b.
727 ( 96 533

Totaal
der

Opbrengst.

berigten.

Totaal der
berigten,
Opbrengst,
tot berigten
van
10 woorden (fictief.)
herleid.

Totaal-generaal.

Totaal
der
berigten.

f 207 903

8 376

34 715

f 38 503

104 909

226 223

8 354

35 487

40 397

112 743

Totaal der
berigten,
tot berigten
Opbrengst.
van
10 woorden
herleid.

f246 406

s. 54 878 J
1870

a. 45 642 ,
b.
992 ( 104 389
c. 57 755 J

245 235

280 722

266 620

(a) Van de particuliere berigten waren er in de Maleische taal geschreven in 1869 29 472, in 1870 33 546, in
vreemde talen respectivelijk 313 en 617.
(b) Deze herleiding kan over 1869 niet worden gemeld.
De kosten der telegraphische dienst hebben in 1869 (volgens verbeterde opgaven) en in 1870 (volgens do voorloopi^e
cijfers) achtereenvolgens bedragen f 4 2 2 588 en f 3 9 8 0 8 8 ,
waarvan respectivelijk f 311611 en f 315 723 aan tractementen. Onder deze laatste sommen zijn nog begrepen de
kosten van het inlandsch personeel, welke uitgaven echter in
den vervolge ond6r den post voor onderhond der lijnen zullen
worden opgenomen. Wegens voorbereiding en aanleg van
nieuwe lijntrajecten op J a v a werd in 1870 uitgegeven f 9018.
Ten einde zich in de behandeling van den HuGHES-toestel te bekwamen, waarvan een vijftal voor de Indische
dienst zijn aangeschaft en in Julij j l . naar Java verzonden,
werden achtereenvolgens een drietal telegraphisten met verlof
hier te lande, op hun verzoek in de gelegenheid gesteld
tot bijwoning te Amsterdam van don cursus daarin voor
ambtenaren van den R'jkstelegraaph. Reeds hebben twee
dier telegraphisten den cursus mot goed gevolg volbragt.
De proef betreffende de aanwending van den Indischen
goemoeti-vezel als omkleedingsmaterieel voor onderzeescho
telegraaphkabels (zie onder andere het verslag over 1864
bladz. 134 en dat van 1869, bladz. 89) werd in Junij 1870
afgeloopen verklaard. Zij had geleerd dat dit middel van
omkleeding, wegens de ongelijke dikte van den vezel, en zijne
mindere geschiktheid dien ten gevolge voor fabriekmatige bewerking, alleen voor korte trajecten kon worden aanbevolen.
Bij het scheikundig laboratorium te Batavia werd een
onderzoek ingesteld naar den toestand van- en de vermoedelijke oorzaken van het bederf opgemerkt in de getahpertjah afkomstig van den in 1859 tusschen Batavia en
Singapoer uitgelegden telegraaphkabel. Wegens de voorname
plaats die de bewerking der bedoelde grondstof i n d e nijverheid inneemt, werden de uitkomsten van het onderzoek
belangrijk genoeg geacht om het desbetreffende rapport
hier te lande ter publicering af te staan (3). Het nog voorhanden opgehaalde gedeelte van laatstbedoelden kabel zal
zoo mogelijk gebruikt worden voor het onderhoud der rivierverbinding Lorrok-Palembang.
De overeenkomst met de Britsche Regering tot regeling
der wederzijdsche overmaking van telegrammen tusschen
Britsch Indie en J a v a , waarover zie bladz. 2 hiervoren ,
werd den 21 sten October 1870 te Londen gesloten (Nederlandsch Staatsblad 1870, n°. 193, Indisch Staatsblad 1871,
(1) Bedoelde kantoren zijn: Bandong, Banjoemas, Buitenzorg, Cheribon, Djokjokarta, Magelang, Pasoeroean, Samarang, Soerabaija,
Soerakarta en Weltevreden.
(ï) Bij een dezer Itantoren (Tjiamies) is sedert 1 Julij jl. doorloopen de
dagdienst ingevoerd. In de verdeeling der beperkte dagdienst van het
kantoor Probolinggo is met l Augustus jl. eenige verandering gobragt.
(3) Zie het tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering
van Nijverheid te Haarlem, deel X I I , aflevering 3.

Bij blad ven de Nederlandsche Staats-courant. —

n°. 7). Ofschoon door de sedert tot stand gekomen volledige
lijnaansluiting de overeenkomst geen dadelijk nut heeft
gesticht, behoudt zij toch hare w a a r d e door bij eventuele
afbreking der gemeenschap in do behoefte te voorzien.
M.

Departement van
I.

§ 1.

flnantien.

FlNANTIEN.

Begrooting.

Raming. Sedert de indiening van het jongste verslag
zijn vastgesteld de begrootings wetten voor Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1871 on wel die betreffende de
uitgaven en middelen in Nederland (hoofdstukken I ) , onder
dagteekening van 13 November 1870 (Nederlandsch Staatsblad n". 201 en 202) en die betreffende de uitgaven en
middelen in Indie (hoofdstukken I I ) , onder dagteekening
van 5 April 1871 [Nederlandsch Staatsblad n°. 33 en 34).
De afkondiging daarvan te Batavia had achtereenvolgens
plaats den 24sten Maart 1871 (Indisch Staatsblad n°. 29 on 30)
en den lsten Junij 1871 (Indisch Staatsblad n°. 68 en 69).
In afwachting van de vaststelling van hoofdstuk I I der
uitgaven (uitgaven in Indie) voor 1871 strekte, ingevolge
art. 8, laatste lid der comptabiliteitswet (Indisch Staatsblad
1864, n°. 106), de begrooting van 1870 tot grondslag van
het beheer. Te dien einde w a r e n , met ingang van 1 J a nuarij 1871, ter beschikking van de hoofden der departementen van algemeen bestuur gesteld dezelfde bedragen als
ten laste van do verschillende artikelen der begrooting
voor 1870, die voor onvoorziene uitgaven uitgezonderd,
te hunner beschikking waren gesteld.
De splitsing der begrootingen van uitgaven in artikelen,
overeenkomstig art. 3 , laatste lid der comptabiliteitswet,
werd vastgesteld, wat de uitgaven in Nederland betreft,
bij Koninklijk besluit van 29 December 1870, n°. 2 1 , en
voor zooveel die in Indie aangaat, bij Koninklijk besluit
van 11 April 1871, n°. 1. In het belang der publieke
controle werd besloten aan do bedoelde splitsingsbesluiten,
ofschoon geen ander karakter bezittende dan dat van
ambtelijke voorschriften tot uitvoering der begrooting, nu
en voortaan openbaarheid te geven. Voor zooveel op 1
Augustus j l . hier te lande bekend w a s , is tot die openbaarmaking, voor zooveel betreft het eerst aangehaald besluit,
reeds overgegaan blijkens Indisch Staatsblad 1871, n°, 5 1 .
Op gelijke wijze zal te zijner tijd worden gehandeld met de
wijzigingen die in die splitsingsbesluiten mogten worden
gebragt.
De bedoelde begrootingswetten en die der twee voorafgegane jaren wijzen in ontvangst en uitgaaf de volgende
totalen aan:

1871—1872.
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1§69.

Oorspronkelijk bedrag.
•

En de sluitpost alzoo

a.

f

. . . .

Gewijzigd bedrag.

56 865 410,00

»

62 168 614,00

»

f

119 034 024,00

•

f

19 127 38J,00

a.

84 943 907,00

b.

f

c.

19 136 165,29

104 071 293,00

f

105 537 369,865

f

14 962 731,00

f

13 496 654,135

f 19 127 386,00

is verhoogd:
door afschrijving van het hoofdstuk der Uitgaven in Indie: Koninklijke besluiten van 25 Junij 1869
(Nederlandsch Staatsblad n". 108) en 15 December 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 197), met f
14 000,00
Staatsblad n°. 222 en 225), met

(Laatstbedoelde verhooging zou echter grootendeels door meerdere ontvangsten ter
zelfder cake worden opgewogen.)

d.

64 134 272,00

»

f

117 593 381,00

»

f

19 473 575,00

e.

86 257 295,00

f.

19 487 375,00

105 730 870,00

f

106 255 870,00

f

11862 511,00

f

11337 511,00

g.

Gewijzigd bedrag.

48 753 348,00
69 553 700,00

»

f

118 307 048,00

»

f

19 513 953,00

»

88 491 394,00

M

f

108 005 347,00

»

f

10 301701,00

n

86 768 495,00

f

niet het bedrag door den wetgever vastgesteld. Uit dien hoofde
de raming der middelen met f 1 754 762 te verminderen, geen
voordeelig verschil tusscnen ontvangsten en uitgaven) met dit
749.

Het verschil met het oorspronkelijk eindcijfer, ad

f 19 473 575,00

vindt zijne oorzaak in de afschrijving van het hoofdstuk der Uitgaven in Indie en de overschrijving
op dat der Uitgaven in Nederland van de sommen bedoeld bij de Koninklijke besluiten van 4 Junij en
27 Julij 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 89 en 146), te zamen ad

130 397,00

13 800,00

121 617,71
Waardoor het eindcijfer klimt tot

8 779,29
Zoodat het eindcijfer klimt tot

f 19 136 165,29

De verhoogingen bedoeld bij de wetten van 4 April en 25 December 1870 (Nederlandsch Staatsblad n". 59 en 203), ad
respectivelijk f 300 000 en f 104 965, hebben geen invloed op het eindcijfer gehad, omdat zij gepaard gingen met evenredige vermindering van andere posten.
b.

f

f

c. De middelen worden bij de wet slechts aangewezen,
heeft het in de Tweede Kamer geopperde denkbeeld, om
uitvoering erlangd, maar is daarentegen de sluitpost (het
bedrag verminderd, en deze alzoo vastgesteld op f 10 107

e.

door overschrijving op het hoofdstuk der Uitgaven in Indie: Koninklijke besluiten van
15 Augustus en 31 December 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 152 en 248), met. . .

»

Oorspronkelijk bedrag.

d. In stede van den geheelen sluitpost is bij de Indische begrootingswet voor 1870 slechte f 10 107 749 bestemd als
bijdrage aan de Rijksmiddelen. Vergelijk de voorgaande aanteekening.

116 397,00

en daarentegen verminderd:

53 459 109,00

f

86 401204,575

f

Gewyzigd bedrag.

Oorspronkelijk bedrag.

»

Het oorspronkelijk eindcijfer, ad

door de wetten van 31 December 1869 '{Nederlandsch

1871.

187Q.

Op de wijziging van het oorspronkelijk eindcijfer, ad

f 84 943 907,00

f

19 487 375,00

(Eene dergelijke af- en overschrijving moet nog plaats hebben met eene som van f 86 612,12 voor aanschaffing van
Levantsche opium in Indie, terwijl de kosten daarvan behooren op het hoofdstuk der Uitgaven in Nederland.)
Van het door de wet van 21 Julij 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 133) toegestaan crediet van f 5 863,685 , ter voldoening eener niet tijdig verevende vordering in Nederland, behoorende tot de dienst van 1868, behoeft hier geen sprake
te zijn, omdat het bewuste crediet is aangewezen ten laste der Onvoorziene uitgaven.
f.

Op de wijziging van het oorspronkelijk eindcijfer, ad

f 86 257 295,00

is van invloed geweest:

zijn van invloed geweest:

de af- en overschrijving, bedoeld in aanmerking e hiervoren, die namelijk eene vermindering ten gevolge hoeft gehad van
f
13 800,00

de door den Gouverneur-Generaal boven de begrooting geopende credieten, bedoeld bij:
4 ordonnantien, bekrachtigd bij de wet van 5 April 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 65) f
1 ordonnantie, bekrachtigd bij de wet van 21 Julij 1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 135)

385 882,675

terwijl van de 7 ordonnantien (Indisch Staatsblad 1870, n°. 135, 172 en 176, en 1871,
n°. 3 , 26, 41 en 58), houdende opening van credieten boven de begrooting, te zamen
ad f 768 804, voor alsnog de vier laatste — nog ter bekrachtiging voor te dragen —
geacht moeten worden het eindcijfer slechts tijdelijk te verhoogen, vermits eene bepaalde
aanwijzing welke andere posten voor evenredige vermindering vatbaar zijn (hoedanige
vermindering bij de bekrachtiging der 3 eerstbedoelde ordonnantien heeft plaats gehad)
— wet van 3 April 1871 (Nederlandsch Staatsblad n c . 30) — nog van de Indische Regering
wordt te gemoet gezien. Tot zoolang zoodanige wettelijke vermindering niet heeft plaats
gehad, veroorzaken de bewuste crediet-openingen eene verhooging op het papier ad . .

75 000,00

9 ordonnantien, bekrachtigd bij de wet van 3 April 1871 (Nederlandsch Staatsbladn°. 29)

1 027 679,865

c

5 ordonnantien, bekrachtigd bij de wet van 25 Julij 1871 (Nederlandsch Staatsblad n . 93)

322 000,00
f 1810 562,54

Alleen de credieten bedoeld bij de twee eerstgenoemde wetten hebben geene verhooging van het eindcijfer ten gevolge gehad, omdat de bekrachtiging gepaard is kunnen gaan met evenredige vermindering
van andere posten. Bij de twee andere wetten kon, vermits de dienst van 1869 met ultimo 1870 was
afgesloten, van zoodanige vermindering (ofschoon anders ruimschoots mogelijk door het te verwachten
overschot op de onderafdeelingen «Waterstaat" en «Materieel der zeemagt") geen sprake meer zijn, zoodat
door de bedoelde credietopeningen eene verhooging op het papier ontstaat van . . . . f 1349679,865
De af- en overschrijving bij de Koninklijke besluiten van 15 Augustus en 31 December
1870, bedoeld onder a hierboven, gaf bovendien eene verhooging van

Blijft, na aftrek der bovenbedoelde vermindering, dus eene verhooging van

f

.

511200,00
f 86 768 495,00

Overigens verdient nog opmerking dat de dienst van 1870 voor regularisatien nog openstaat tot ultimo 1871 en dat bij
de opgegeven cijfers buiten sprake zijn gelaten: a. de credieten toegestaan bij de wetten van 5 April en 26 December
1870 (Nederlandsch Staatsblad n°. 66 en 215), ter voldoening van in Indie niet tijdig verevende vorderingen, behoorende
tot de dienst van 1867, omdat die credieten zijn aangewezen ten laste der Onvoorziene uitgaven; b. het door den Gouverneur-Generaal boven de begrooting geopende crediet van f 175 000 (voorschot aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij), omdat daarvan de terugbetaling is bedongen nog vóór de afsluiting van het dienstjaar (Indisch Staatsblad
1870, n°. 51) en c. de van het hoofdstuk der Uitgaven in Indie nog af te schrijven som van f 86 612,12, bedoeld in aanmerking sub e hiervoren.

1471297,575
14 000,00
1457 297,575

Waardoor het eindcijfer klimt tot

.

Waardoor het eindcijfer klimt tot

121617,71

doch daarentegen die bij de Koninklijke besluiten van 25 Junij 1869 en 15 December
1870, mede hierboven bedoeld, eene vermindering met

.

525 000,00

f 8 6 401204,575

Er is niet gerekend op de aanvulling met f 320 0 0 0 , bekrachtigd bij de wet van 4 April 1870 (Nederlandsch Staatsblad
;nc. 58), omdat het bedrag waarover beschikt, nog vóór het einde van 1869 weder in 'slands kas werd terugontvangen.

g. De bijdrage aan de Rijksmiddelen is bij de w e t , houdende vaststelling der uitgaven in Nederland over 1871, bepaald
op f 10 299 287, overeenkomende met het verschil tusschen de ontvangsten en uitgaven volgens de begrootings-ontwerpen,
gelijk zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal waren aangenomen. Van die ontwerpen is echter o. a. dat betreffènde de uitgaven in Indie door de Eerste Kamer verworpen, en daar het nieuwe sedert tot wet verheven ontwerp in
eindcyfer f' 2414 lager is dan de afgestemde begrooting, is de sluitpost uit den aard der zaak zooveel hooger geworden.
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In don loop van 1870 werd door de Indische Regering
het standpunt in beschouwing genomen, dat door den
directeur van finantien, als belast met het algemeen beheer van- en toezigt over 's lands geldmiddelen, tegenover
zijne ambtfenooten behoort te worden ingenomen bij de
jaarlijksche zamenstelling der ontwerp-begrooting. Hem
werd opgemerkt dat art. 4 van Indisch /Staatsblad 1866,
n°. 149, volgens hetwelk de hoofden der departementen
de inkomsten ramen en de begrooting van uitgaven opmaken , elk voor zijn departement, den directeur van finantien niet ontheft van de by art. 5 van Indisch Staatsblad
1866, n c . 1 2 7 , hem opgelegde verpligting om de algemeene begrooting van Nederlandsch Indie zamen te stellen,
en dat gemeld art. 4 evenmin toelaat die zamenstelling op
te vatten in den beperkten zin van bijeenvoeging en doorzending der ontvangen begrootingsstukken. De Regering
verlangde geeno omwerking en algemeene toelichting zijnerzijds der ontwerpen van de overige directeuren, maareene
voorafgaande zamen werking, in dier voege, dat by zijn
departement begrootingsstukken zouden worden ontvangen,
die in overleg met hem waren zamengesteld.
Opzigtens de toepassing van het middel van credietopening boven de begrooting, werd de Indische Regering in
Maart 1871 van eenigo nadere voorschriften voorzien (vergelijk hoofdstuk G , § 2 hiervoren). Onder andere werd daarbij
de aanbeveling herhaald om te streven naar de grootst
mogelijke beperking in het openen van dergelijke credieten.
Als middelen die de noodzakelijkheid daarvan zullen verminderen , werd gewezen op het betrachten van voortvarendheid in het verzamelen der uitkomsten van vroegere
dienstjaren, als gelegenheid gevende tot juistere r a m i n ^ n ,
en op de zorg dat nieuwe regelingen en organisatien, wier
invoering van invloed is op de begrooting , zooveel de dienst
het maar eenigzins toelaat, niet in werking worden gebragt
dan met den aanvang van een nieuw dienstjaar en na het
vaststellen der begrooting voor dat jaar.
Rekening. De aanzuivering van den achterstand in de
verantwoording van het geldelijk beheer in Indie, over
het tijdvak aan de invoering der comptabiliteitswet voorafgegaan (1863—1866), is sedert het jongste verslag bij het
departement van finantien ten einde gebragt.
Van de twee laatst afgesloten rekeningen tot dat tijdvak behoorende, die over de jaren 1865 en 1866, is tot
dusver nog alleen de eerste hier te lande ontvangen. Zij
w o r d t , aangevuld met de ontvangsten en uitgaven in Nederland , in den vroeger gebruikelijken vorm bij het tegenwoordig verslag als bijlage overgelegd (zie sub lit. V
hierachter). Tot eenige, in verband met bovenbedoelde
afsluiting noodig bevonden wijzigingen in de begrootingen
van beide jaren werd overgegaan bij de Indische besluiten
van 11 Julij 1870, n". 8, en 20 Maart 1871, n°. 2.
Omtrent de niet tijdige ontvangst hier te lande (respectivelijk vóór ultimo 1869 en ultimo 1870) der rekeningen

(1) Onder dagteekening van 6 Julij 1811 berigtte de G'ouverneurü eneraal dat de Rekenkamer dien arbeid had volbragt, en dat hij zich
voorbehield nader op te geven, wanneer de begrootingsrekening over
18G7 zou kunnen worden ingezonden. Het uitzigt dat daardoor werd
geopend is later echter weder minder helder geworden, daar eene depêche
van 13 Julij wederom melding maakt van een zeer langdurig uitstel in
de afdoening der rekening over de dienstjaren 1800 en vroeger (verg.
de noot op bladz 57 hiervoren). Daar het slot dezer rekening onder de
middelen van het dienstjaar 18G7 moet opgenomen worden, is het te
vreezen, dat de afdoening der rekening over dat laatste jaar nieuwe
vertraging zal ondervinden.
(ï) Zitting 1870—1871, 1 4 8 , n°. 25 en 31.
(3) Sedert van haar terug ontvangen, gewaarmerkt overeenkomstig
art. 78 der comptabiliteitswet.

1867.

1868.

1869.

Ontvangsten.

Ontvangsten.

Ontvangsten.

Geraamd
Ontvangen

wegens de ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch Indie
over de dienstjaren 1867 en 1868 is, ingevolge het laatste
lid van art. 80 der comptabiliteitswet, aan de StatenGeneraal de vercischte medodeeling gedaan achtereenvolgens
by brieven van den Minister van Koloniën dd. 15 December
1869 en 24 January 1871.
Sedert het jongste verslag is de Indische Regering bij
vernieuwing over deze toenemende wetsovertreding onderhouden geworden. Volgens de in antwoord op die aansporingen ontvangen verzekeringen wordt harerzyds niets
onbeproefd gelaten om den arbeid der begrootingsrekeningen
over 1867 en volgende jaren met den meesten spoed te
beëindigen.
Met de afsluiting en indiening der rekening van 1867
werd volgens berigten van Mei jl. nog gewacht tot dat de
bemerkingen der Algemeene Rekenkamer zouden zyn afgeloopen (1).
Intusschen blijven de departementen van algemeen bestuur in Indie niet achterwege in het verzamelen der voorloopige opgaven nopens de uitkomsten der reeds verstreken
dienstjaren. Twee overzigten dier voorloopige uitkomsten
respectivelijk betreffende de uitgaven op de diensten 1867—
1869 en de ontvangsten op de diensten 1867—1870, zijn
als bijlagen gevoegd bij de ontwerp-begrooting voor 1872 (2).
Met genoegzame zekerheid schijnt te kunnen worden aangenomen, schrijft de directeur van finantien, dat de bezwaren, welke tot dus ver de tijdige indiening der begrootingsrekeningen in den weg stonden (uitvloeisel van de
invoering der nieuwe comptabiliteitsregeling) thans grootendeels zijn overwonnen, zoodat welligt de indieningstermijn voor de algemeene rekening van 1871 niet zal behoeven
te worden overschreden.
De rekeningen betreffende de ontvangs 4 en en uitgaven
der Indische administratie in Nederland zijn tijdig afgesloten, laatstelijk (ondor dagteekening van 31 December
1870) die van 1869. Op 1 Augustus j l . was deze laatste
nog in onderzoek bij de Algemeene Rekenkamer (3).
Zij wijzen de navolgende uitkomsten aan:

f 6 0 581420,645
. . . .

Mier ontvangen.

.

65243191,96
. f 4 661 771,315

Geraamd
Ontvangen . . . .
Minder

ontvangen

Uitgaven.
f 3 3 998 930,995

Geraamd

Verevend

82 269 759,64

Verevend

.f

55260867,045
. f 3 571229,955

Geraamd

Minder ontvangen

1729 171,355

Minder uitgegeven,

Geraamd

30968764,10

Verevend

.f

53973652,955
. f 2 891757,045

Uitgaven.

f 3 2 332 102,99 5
. . . .

f 5 6 865 410,00

Ontvangen . . . .

Uitgaven.

Geraamd

Minder uitgegeven .

f 5 8 832 097,00

1 363 338,89 5

f 3 4 098 896,29
. . . .

Minder uitgegeven

28146866,53
.f

5 952 029,76

Bijlagen.
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Van hetgeen bij de begrootingen voor de onderstaande 1 lndie aan de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven
jaren is uitgetrokken wegens bijdragen van Nederlandsch | zijn tot dusver uitgekeerd de volgende sommen:

Bydrage

1370.

aan de
Rijksmiddelen.

Vastgestelde raming. . . .
Uitgekeerd

.

.

f 11305 869,00

(1) f 14 856 334,63

f14962 731

f10107 749

Oct. 1868
f 1 0 0 0 0 000,00

Julij 1869
f 4 200 000,00

Mei 1870.
f 8 000 000

Jan. 1871.
f 8 000 000

Dec. 1868
f 4 856 334,63

Dec. 1869
f 6 571 359,39

Aug. 1870.
f 2 000 000

Maart 1871.
f 2 107 749

14 856 334,63
Alzoo nog uit te
keeren . . .

f

10 771 359,39

10 000 000

534 509,61

f 4 962 731

10 107 749

(1) Aanvankelijk bepaald op f 16 231789,63, is dit bedrag bij de wetten van 6 Julij 1867 [Nederlandsch Staatsblad
n°. 66) en 19 April 1868 (Nederlandsch Staatsblad n*. 61) achtereenvolgens met f 347 455 en f 1000 000 verminderd.
Het achterstallige op de bijdragen over 1868 en 1869
zal bij latere regularisatiewet nog aan 's Rijks schatkist
kunnen worden uitgekeerd. Op de bijdrage over 1871 heeft
nog geene uitkeering plaats gehad.
Ten laste van het nader bij de wet vast te stellen batig
slot van de algemeene rekening wegens ontvangsten en
uitgaven van Nederlandsch lndie over de dienst 1867, is
ten behoeve van de rijksmiddelen over 1869 en 1870 bereids beschikt over een bedrag van respectivelijk f 3 475 000
on f 2 900 000 (wetten van 31 December 1868, Nederlandsch
Staatsblad n°. 182, en 31 December 1869, Nederlandsch
Staatsblad n°. 212).
Onder de middelen en inkomsten van het dienstjaar 1867
werd bij de wet van 3 April 1871 (Nederlandsch Staatsblad
n c . 28) alsnog opgenomen het batig slot der koloniale remise-rekening van het j a a r 1866, ad f 764 517,395, op 1°.
Januarij 1868 in 'slands kassen voorhanden. (1)

Algemeene boeken. De zoogenaamde »algemeene boekhouding" in lndie heeft door de afsluiting (in November 1870)
der algemeene boeken van 1861, thans geheel opgehouden.
De uitkomsten dezer boekhouding, welke alleen voor de
administratie in l n d i e , althans over het tijdvak aan 1862
voorafgaande, eigenaardige waarde had (vergelijk het verslag van 1869 bladz. 91), zijn niet van genoegzaam belang om in het regeringsverslag te worden opgenomen,
ook omdat ten aanzien van de bestanddeelen der medegedeelde eindcijfers elke toelichting ontbreekt. Alleen vinde
ten vervolge op vroegere soortgelijke aantooningen (zie laatstelijk het verslag over 1860 bladz. 90-92) hieronder eene
plaats, hetgeen uit de ontvangen opgaven nopens de laatste
vier jaren waarover de algemeene boekhouding nog is voortgezet (1858, 1859, 1860 en 1861), blijkt ten aanzien van
de baten en lasten van elke buitenbezitting.

(1) De op 1°. Januarij 1868 ia Nederlandsch lndie aanwezige saldo's
behoorende tot dienstjaren aan 1867 voorafgegaan, krachtens art. 98,
2de lid, der comptabiliteitswet aan diezelfde middelen toe te voegen, en
blijkens het vorig verslag, met inbegrip van het zoogenaamd admini-

stratief kapitaal van 12'/j millioen gulden, bedragende f 15 205 582,93,
zijn, volgens de deswege, onder dagteekening van 22 Julij jl., van den
Gouverneur-Generaal ontvangen verbeterde opgaven, nader geconstateerd
op een bedrag van f 14 926 Ó52,23s.
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BUITENBEZITTINGEN.

Gouvernement van Sumatra's Westkust

186©.

1S59.

1858.

1861.

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

Meerdere

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

dan lasten.

dan baten.

dan lasten.

dan baten.

dan lasten.

dan baten.

dan lasten.

dan baten.

990 176

1 508 150

858 724

1 369 902

115 126

238 869

149 114

Lampongs

175 184

193 096

212 771

Palembang

457 324

723 770

473 393

Benkoelen

Banka.

.

•

.

.

.

.

.

.

,

»

3 764 512

»

7 547 313

3 301 209

4 594 102

5 371

19 388

36 073

207 241

188 275

296 748

. .

651 047

549 127

662 142

Zuider- en Ooster-afdeoling van Borneo.

136 129

618 952

1 573 179

Gouvernement
hoorigheden

702 084

1 597 398

750 805

. .

472 497

946 567

720 496

1 079 244

i

71984

110582

98 748

110 355

Billiton
Riouw
Wester-afdeeling van Borneo

...

van Celebes en onder,

Gouvernement dor Molukken
Timor

.

.

4 754 688

Voordeolig verschil
Nadeelig verschil

f

2 993 987

1 760 701

8 406 037

5 186 024

f 3 220 013

6 102 252

f

4 973 469 ! f

I

4 671 111

1128 783
f

527 923

592 485
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§ 2.

Landskassen.

Op het voetspoor van het vorig verslag volgt hieronder
eene maandehjksche aantooning van den stand der kassen
in Indie ditmaal over 1870. In de opgegeven cyters zijn
als naar gewoonte begrepen de gelden onderweg tusschen
de verschillende kassen. Daarentegen blijft, even als vroeger,
het depot voor de emissie van recepissen (ad f241 245)
buiten aanmerking.
De in 1869 gedane aanbevelingen tot het benuttigen der

in de kassen aanwezige pasmunt, zoowel om daardoor
meerdere ruimte aan betaalmiddelen te erlangen, als om,
wat het koper betreft, den nog altijd ruimen omloop van
het oude kopergeld (duiten) to temperen (zie n°. 2246 van
het Bijblad op het Indisch Staatsblad) zijn meermalen herhaald. Dat de aanbevelingen niet zonder gevolg bleven,
kan hieruit blijken dat het saldo aan pasmunt, dat onder
ultimo Januarij 1870 f 6 284 228 bedroeg, onder ultimo
Augustus was teruggebragt op f 3 914 330. Tot ultimo
December klom het c\jfer echter weder tot f4 704 662.

Koperen

Zilveren

KASSEN.

Bankpapier.

TOTAAL.

munt.

munt.

31 Januarij.
f

10 687 380 f
3 509 534

f

14196 914

3 431 100 f
323 840

f

3 923 304

f

289 415

18 042 084
4 122 789

3 755 240 f

4 212 719

f

3 552 715

3 955 358 f

22164 873

(1) (2 071509)
28 Februarjj.
f

10 262 284 f
3 259 769

f

f

13 522 053 f

3 847 861

290 297

297 795

17 770 357

3 850 510 f

4 245 655 f

21618 218

3 771 595

3 981 534 f

20 989 887

(1991094)
31 Maart.
f

13 236 758 f
2 434 808

f

f

322 320

15 671 566 f

2 896 193

139 065

4 093 915

f

4 120 599

f

23 886 080

3 379 690

f

3 913 164

f

17 078 702

(1801 339)
30 April.
f

9 785 848 f

167 060

2 198 206

f

11984 054

136 881

2 502 147

f

3 546 750

f

4 050 045

f

19 580 849

f

3 220 165

f

3 685 730

f

15 378 599

(1 690 107)
31 Mei.
f

8 472 704
2 251432

f

10 724 136 f

243 840

3 464 005

2 635 194

139 922

f

3 825 652

f

18 013 79S

(1 630 054)

(1) Het cijfer hier en bij de volgende maanden tusschen ( ) vermeld,wijst aan hoeveel onder de opgegeven zilveren
munt aan pasmunt begrepen is.
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Koperen

Zilveren
Bankpapier.

K A S S E N .

TOTAAL.

munt.

munt.

30 Juny.
7 015 747

f

3 392 860

f

2 446 793

3 1 9 7 614

f

13 606 221

125 278

225 270

9 462 540

f

f

2 797 341

f

3618 130

f

3 322 892

f

16 403 562

f

2 277 175

f

2 974 457

f

11 501 579

(1083 640)
i

31 Julij.
6 249 947

f

8 740 924

f

2 899 081

158 349

249 755

2 490 977

f

2 526 930

f

3 132 806

f

14 400 660

f

1 450 540

f

2 777 521

f

10 267 524

(1077 279)
31 Augustus.
6 039 463

f

f

9 152 138

3 670 190

224 450

333 065

3 112 675

f

1 783 605

f

3 001971

f

13 937 714

f

1 586 065

f

2 716.965

f

10 407 283

(912 359)
30 September.
f

6 104 253

f

8 741370

3 139 104

230 197

271790

2 637 117

f

1 857 855

f

2 947 162

f

13 516 387

f

1 754 205

f

2 731 692

f

10 687 766

(1015 448)
31 October.
f

6 201 869

f

8 758 440

164 976

240 820

2 556 571

2 962 367

f

1 995 025

f

2 896 668

f

13 650 133

f

2 340 185

f

2 920 883

f

12 683 146

(1 085 448)
30 November.
f

7 422 078

258 420

2 382 872
f

9 804 950

f

2 598 605

f

(1232 004)

1

I

2 788 073

146 781

1

3 067 664

f

15 471 219

Blagen.

Vel 94.

Tweede Kaïner.
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Koperen

Zilveren
K A S S E N .

Bankpapier.

TOT/LAL.

munt.

munt.

31 December.
f

9 521 2b2

f*

2 710154

f

12 231 406

f

8 520 615

3 073 871

f

f

16 115 738

178 938

284 800

3 805 415

f

3 252 803

3 173 892

f

19 289 630

(1451 853)

De Indischo kas werd in de drie laatste jaren door wisseltrekking en specie-aanvoer aangevuld als volgt:

1 8 70.

1§68.

£ Nominaal bedrag f 6 725 780,135, waar- Nominaal bedrag f 6 136 142,28, waar- Nominaal bedrag f 9 1 0 1 3 8 1 , 1 7 , waarvoor tegen koersen van 102, 1013/4,
voor tegen koersen van 102, 1013/ 4 ,
:2i voor tegen koersen vau 1021/ 2 , 102 on
1011,.,, 101V.,, 101, 1003, 4 , 1001/j,
1011/2 l 0 ! 1 /.! 101, 100l/ 2 , 100 en
S) 1011/2 per cent verkregen werd:
100, 993/ 4 , 991/2 en 99 per cent
991/2 per cent verkregen werd:
verkregen werd:
. f 6 032 775,64 Indisch courant. . . . f 9 007 072,61
. f 6 584 035,70Indisch courant.
Indisch courant.

1

Dienst 1869 f

/Dienst 1867 f 800 000
*

1868 11251220,90

•

1869

>,

1870

Dienst L870f

8 900 000

..

4 800 000

8 200 000

1871 (1) 8 902 000

100 000
12 151 220,90

8 700 000,00

12 102 000,00

f18 735 256,60

114 732 775,61

t 21109 072,61

(1) Hiervan f 3 800 000 aan rijksdaalders en f 102 C00 aan Mexicaanscho dollars (volgens den koers van inname by
's lands kassen).
Aan de Indische Regering is bevoegdheid gelaten om,
b\j gunstigen stand van den wisselkoers, ook in 1871, even
als reeds in 1870 het geval is geweest, op ruimere schaal
dan gewoonlijk in het Indisch tekort te voorzien door
middel van wisseltrekking. Zoowel in verband daarmede
als uit aanmerking van den meerderen suikor- on kofl'ijverkoop op J a v a geduronde het loopende j a a r , zijnde specieuitzendingen na die welke voor 1)570 hebben plaats gehad ,
ten bedrage van f 13 millioen, voorloopig bepaald op f 13'/.,
millioen aan rijksdaalders en 200 000 stuks Mexicaansche
"dollars , waarvan , zoo als hooger blijkt, reeds een gedeelte
in 1870 is ontvangen en de laatste partijen in de eerste
helft van Augustus jl. zijn verscheept. Alleen moest toen
nog eene partij van f200 000 worden uitgezonden (1),

j tor vervanging van de gouvernements-specie aan boord
geweest van het sedert verbrande stoomschip Willem lil
(zio bladz. 82 hiervoren).
De van af Mei 1871 met magtiging vau het OpperI bestuur ingevoerde verkorting (van 6 tot 3 maanden) (1)
j van het uso der gouvernements-wissels beloofde aanvankelijk oen gunstigen invloed op den te bedingen koers. Tot
welke koer-en de wisscl-inschrijvingen van 1870, en — vror
| zooveel op 1 Augustus jl. bekend — ook die van lo71
gegund zijn. blijkt uit do volgende aantooningen:

(1) Zie overigens de voorwaarden in n'. <*79 van het Bijblad op htt
(1) Sedert mede afgeladen.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

Indisch Staatsblad.
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Afgifte volgens het nominaal bedrag.
1871.

. f

Januarij.

2 337,14 January

April

.

1 891,56 Maart .

.

.

. f

1 010 165,00 April

.

.

f

9 624,00
1 007 156,50

63 288,51 Februari) .

Fobruarij .
Maart
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1871.

1870.

-

1008 773,445

.

1007 510,846

Mei .

.

.

185 539,86

Mei.

.

.

977 782,05

Juny.

.

.

1522 250,08

Juny

.

.

1512 450,05

Julij .

.

.

2 038 216,305
(1) f5 523 296,89

1274 840,885 i

Augustus .
.

972 476,69

November.

1 465 268,88

December .

565 106,26

October.

f

i

37 968,75 a 101 '/, pet.
ii

=

1761010,596

1 2 0 1 293,64 ii 100 %

»

=

1192 351,00

1040 005,15 ii 100 '/,

.1

=

1034 830,996

232 575,24 » 100 V4 »

=

231995,25

701219,00 .» 100

»

=

704 219,00
205 000,00
265 000,00

204 187,50 ..

W»/«

»

=

263 675,00 »

99 '/„

»

=:

16 872 50 ,.

99 /«

»

=

17 000,00

43 549,11 ii

99

«

=

43 989,00

5 523 296,89 waarvoor verkregen werd f

5 492 925,84

Van de gelegenheid voor particulieren om in Indie gelden
boven de f 100 over te maken door middel van wissels op
's lands kassen werd by voortduring ruim gebruik gemaakt.
Voor zooveel die overmakingen gewenscht worden naar
andere phiatsen dan Batavia, Samarang en Soerabaija is
eene speciale magtiging noodig van den directeur van
finantien, aan te vragen door tusschenkomst van het hoofd
van bestuur van het gewest alwaar de uitbetaling verlangd
wordt (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1527). (1)
Consignatie-stelsel.

i

482 539,00

90 108,20 n 99 'A »

90 561,00

96 158,70 » 99

97 130,00
9 007 072,61

(!) Vergelijk ook het verslag van 1861 bladz. 101. en dat van 186*
bladz. Ui.

1870.

Ind. Courant.

Courant.

3 330 909,03 a 102

pet.

=

f

3 265 597,08

202 105,60 » 101 %

»

198 629,58

352 767,31 » 101 V,

"

347 554,00

700 787,70 » 101 '/„

»

692 186,00

i

1 265 726,68

202 003,75 » 100 %

»

200 500,00

25 125,00 .. 100 V:

«

25 000,00

1 278 383,95 » 101

2 341 699,27

2 341699,27 i 100
481332,66 » 99»/«

f

l

Veilingen. In navolging der beide jongste verslagen wordt
weder overgelegd (bijlage W) eene uitvoerige zamentrekking van de uitkomsten der gedurende het afgeloopen j a a r
in Nederland gehouden veilingen van gouvernements-producten. Eenige opgaven nopens elke veiling afzonderlijk,
althans wat de drie voorname artikelen koffij, suiker en
tin betreft, worden ook voor de zeven eerste maanden
van 1871, bij de behandeling van elk dezer onderwerpen
lager aangetroffen (hoofdstuk O, afdeeling I en II).
Ten gerieve van den handel zijn de voilings-conditieu
vooi de hier te lande verkocht wordende suiker van at
het loopende jaar eenigzins gewijzigd door verlaging der
t a r r a , en de afschaffing van de 1 per cent » ordinaire
korting" (voor qualiteits-vermindering), zoodat nu op de
rekeningen, even als bij den koffij verkoop, alleen wordt
bijberekend 1 per cent voor veilingskosten en afgetrokken
l'/j per cent voor contante betaling.
Die wijzigingen doen den bruto verkoopsprijs per pikol
met ongeveer f 2 dalen. Zij zijn echter op de netto
opbrengst van geen invloed, omdat het uitgeleverd gewigt
per pikol daardoor met 3 kilo is verhoogd.
Met opzigt tot de koffij verdient nog aanteekening, dat
zeer onlangs, voor zooveel noodig, het vroeger gegeven
voorschrift is herhaald, om het aangebragte product steeds
zoodra mogelijk na aanvoer en opslag aan de markt to
brengen.
Als vervolg op hetgeen in 't vorig verslag (bladz. 97)
werd gezegd over administrative en andere ongelegenheden ,
bij het consigneren van groote koffijoogsten naar Nederland in den Oosthoek van Java ondervonden, diene dat
de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, na in
't laatst van 1870 kennis te hebben bekomen van het belangrijk cijfer der koffijproductie in l J asoeroean over dat
j a a r , onverwijld do noodigo maatregelen trof ter bevordering van den spoedigon afscheep van dien oogst.
De uitkomsten der in Indie gehouden veilingen van
gouvernements-producten (suiker, koffij, peper en kruidnagelen) vinden lager hare vermelding in het reeds aangthualde hoofdstuk O , te gelijk met andere tot den plaatselijken verkoop betrekkelijke bijzonderheden.

Naar de koersen waren bovenvermelde sommen verdeeld
als volgt:

f

Ind. Courant.
37 500,00

9 101381,17

(1) In Julij 1871 is van het ter inschrijving aangeboden
bedrag van t 1 l/j millioen, tot op den limite-koers van
1011/ 4 per cent slechts f 580 363,28 gegund kunnen worden.
De inschryving voor Augustus j l . is op f 2 000 000 bepaald.

Nederl.

f

1 778 651,00 ii 101

§ 3.
f

=

9 101881,17 waarvoor verkragan w.rd f
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Bevrachtingen. Tegen den met 1 Januarij 1870 in werking
getreden maatregel (zie hot vurslag van 1869 bladz. 96)
om by de uitbesteding van den overvoer herwaarts van
gouvernementsproducten de voorkeur te gunnen aan schepen,
waarvoor bij de inschrijving twee certificaten van expertise
worden overgelegd, en eerst wanneer geene genoegzame
ruimte aan zoodanige schepen wordt aangeboden, eene
keuze te doen uit de schepen die slechts één certificaat
voeren, werden in de tweede helft van 1870 een paar
adressen ontvangen, die echter, in verband ook met de
omstandigheid dat de aanbieding van schepen met slechts
één certificaat van zeowaardigheid tot dusver tot de groote
zeldzaamheden had behoord, geene termen deden vinden

om in de bestaande bepalingen omtrent de retourbevrachtingen verandering te brongen, ook niet wat betrof' de in
de bewuste adressen subsidiair gevraagde toelating van
andere certificaten dan die van de Fransche vereeniging
nVeritas" en van de Noderlandsche Vereeniging van Assuradeuren. (1)
Bij de mnandelijksche uitbestedingen van scheepsruimte
hier en in Indie gedurende 1870 en de eerste maanden
van 1871 zijn de volgende vrachten bedongen. Zoo als
reeds in 't vorig verslag werd aangekondigd, wordt sedert
het leopende j a a r van de jaarlijks benoodigde ruimte 3/;>
in Nederland en 2/. in Indie aanbesteed.

IN INDIE.

IN NEDERLAND.

Aantal
Maanden.

schepen.

Aantal
lasten.

Vrachten per last.

Aantal

Aantal

schepen.

lasten.

Januarij....

4

1927

Februarij . . .

11

Maanden.

1 8 70.

Vrachten per last.

1870.

Januarij....

3

1825

February . . .

20

7762

75,74 »

82,68

13

5545

79,94 »

82,99

10

4863

76,98 i

80,98

7

4599

75,97 »

77,99

7

4182

74,00 ..

9

4127

Augustus . . .

7

September. . .
üctober

f 68,67 a f 74,99

7
b 1 van
Menado.

f 40,95 a f 47,44

|
2327

H

f 74,89 a f 78,74

395

f 100,00

ii

ii

n

75,47

ii

»

»

70,99 »

75,99

5

1866

f 90,00

3734

73,96 »

79,95

8

1129

74,98 ».

. . . .

2

893

November. . .

3

1089

December . . .

2

953

a

Junij

ii

>t

»

76,80

n

»

n

74,74 .»

74,75

Augustus . . .

9

3143

70,69 »

74,00

September. . .

7

2714

75,00 .,

79,50

73,49 »

73,87

October . . . .

8

2780

72,10 a

73,80

November. . .

10

4942

74,47 ii

79,80

December . . .

8

1359

76,39 i

77,49

|

i

'i

n

n

»

i

1871.
Januarij....

3

1363

74,50 »

79,00

Februarij . . .

2

683

77,45 ..

78,74

1871.

8

3523

76,24 «

78,93

Januarij. . . .

3

2208

75,40 >

76,40

February . . .

9

5507

74,89 ..

77,42

5

2378

74,15 >.

75,00

V

2

1477

f 73,90

a. In 't vorig verslag abusivelyk f 76,94.

Bij de invoering van hot stelsel van uitbesteding der
vrachten (1 Januarij 1868) werd tevens bepaald, dat do
cargadoors-provisie, ad 1/4 pet. van de vracht, niet meer
voor 's lands rekening zou worden genomen. Over de
in 1*65—1867 verantwoorde gouvernements-producten was
ter zake achtereenvolgens betaald geworden f 16 438, f i2 867
on t'13 322. Eerst over de in 1870 verantwoordo producten
heeft die uitgaaf geheel opgehouden, vermits in do \erantwoordingen van 1868 en 1809 nog producten bugrepeu
waren, die, onder het vroeger stelsel afgeladen, uit don
aard der zaak nog met bedoelde provisie bezwaard moesten
worden. Over 18f>8 beliep het bedrag f 11829, doch over
1869 reeds niet meer dan f 739.

•
»
n

7

Mei

f 74,94 a f 85,00

"
1809

ii

74,89 a f 80,00

b. In 't vorig verslag niet vermeld.
§ 4.

Andere bronnen van inkomst.
a.

Verpachte middelen.

Opiumpacht. Zoo als reeds in 't vorig verslag werd medegedeeld, heeft de mot 1862 ingevoerde beperking dor
(1) In Augustus JL is echter besloten tot Innhllllll ook van de certificaten van zeewaardighcid. afgegeven doorL'oyds. De hooger bedoelde
voorkeur am schepen met twee certificaten zal nu on zooilanigo wij/.e
worden toegepast, dat do aanbieding van een certificaat der Engelsche
Llovds. met een van Veiitas. of mot een vin de Xederlandsche vereeniging, gelijke kracht zal hebbeu als de uaubieding van een certificaat
vnu Veritas en een van de Nederlanlschc vereniging, gelijk tot hiertoe
voorgeschreven. De expertise der drie voormelde inrigtingen is alzoo
geheel gelijk gesteld, zonder dat nogtans de overlegging van drie certificaten eenige buitengewone voorkeur verzekert.
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opium-verstrekking op Java en Madura met hot eindo
van 1869 opgehouden en is het zoogenaamde maximumstelsel, omdat het niet doeltreffend was gebleken, met den
aanvang van 1870 weder vervangen door het stelsel van
tiban-vorstrekking tegen hoogen prijs en verstrekking van
het meer verlangde (siram) tegen handelsprijs.
Het oogmerk der veranderde regeling was om langs
wettigen weg verkrijgbaar te stellen hetgeen onder het
maxiinum-stelsel gebleken was door sluikhandel verkregen
te worden.
Gedurende 1870 hebben de pachters een bijzonder ruim
gebruik van do siram-verstrekking gemaakt. Terwijl onder
de vroegere werking van het stelsel van verstrekking naar
gelang van behoefte, het hoogsto cijfer van liet wettig verbruik klom tot 105 537 katties (in 1860), bereikten de
verstrekkingen van 1870 een totaal van 12D 639 katties,
tegen slechts 70 478 katties in 1869, on zulks ondanks de
(door den directeur van finantien) 'veronderstelde aanwezigheid bij het eind van 1869 van eene ruime hoeveelheid
vroeger gesmokkelde opium (zie het vorig verslag bladz.
100). Hoeveel van die verstrekkingen bij het eind van het
pachtjaar door de pachters is overgehouden en dus aan het

Gouvernoment terug geleverd, blijkt alleen ten aanzien van
187(\ toen die hoeveelheden gezamenlijk circa 3314 katties
bedroegen.
Omtrent de werking der nieuwe pachtvoorwaarden schryft
de directeur van finantien het volgende: »De woderinvoering van het zoogenaamde siram-stelsel heeft, naar
vermeend wordt, krachtig medegewerkt tot tegengang van
den sluikhandel in opium voor zooveel namelijk betreft den
invoer op Java en Madura. In verband met den korten
tijd, sedert die woderinvoering verloopen, kan echter te
dien aanzien nog geene stellige uitspraak gedaan worden."
Eeuo statistiek der opium-aanhalingen op J a v a en Madura gedurende 1869 en 1870, ten vervolge op die over
1865—1868 in 't vorig verslag medegedeeld, volgt hieronder.
Er blijkt uit, dat in alle gewesten (in 1869 alleen Pekalongan en in 1870 alleen de Preanger regentschappen
uitgezonderd) aanhalinge'ii plaats hadden en wel tot eene
gezamenlijke hoeveelheid van ruim 34 kisten (a 100 katties)
in 1869 en van ruim 25 kisten in 1870. De totalen der
vier voorafgegane jaren waren achtereenvolgens ruim 3739,
1028, 1007 en 3691 katties.

1869.
RESIDENTIEN.
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Rembang.
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Soerabaija
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H
a. Van 16 dezer aanhalingen is
de hoeveelheid niet opgegeven. De
12 belangrijkste aanhalingen vertegen woordigden alleen eene höeveelheid van te zamen 2587 katties;
de grootste daarvan bestond uit 415
katties, de kleinste uit 75. De overige
inbeslagnemingen, ten getale van
449, betroffen derhalve 824 katties ,
dat is gemiddeld circa 2 katties voor
elke aanhaling.
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Madura .

17
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3

1
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7
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2
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2
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7

8

7

9
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5

5
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1

1

17

4

10

8

3

4

1

1

4

1

16

69<

14
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Djokjokarta

l

1!

Soeraknrta

9
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Madioen .

21

17

116

15

Eediri.

46

283

59

24

d.
783

2508

"i-

Totaal

a.
477

b.
3411
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b. De (voorloopige) opgaaf van
20 kisten (2000 katties) in 't vorig
verslag, blijkt nu zeer onvolledig
te zijn geweest.
c. Volgens opgave was in de afdeeling Sumanap geen enkele opiumovertreding ontdekt; de resident beweert echter, dat de smokkelhandel
aldaar zeer groot i s ; doch dat het
der politie niet gelukt was eenig
geval te constateren.
d. Van 60 dezer aanhalingen is
do hoeveelheid niet opgegeven. De
11 belangrijkste aanhalingen vertegenwoordigen alleen eene hoeveelheid van te zamen 1848 katties; de
grootste daarvan bestond uit 400
katties; do kleinste uit 72. De overige
benaderingen, ten getale van 712,
betroffen derhalve 6<i0 katties.

Bijlagen.
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1861, n°. 97); in Batavia de districten Djasinga en TjiHet meerendeel der personen, die in overtreding van
het pachtreglement [Indisch Staatsblad 1HC>9, n°. Ml) werden baroessa der afdeeling Buitenzorg (Indisch Staatsblad 1862,
n°. 122, en 1864, n". 158); in Cheribon de zuidelijke Soendabevonden, bestond uit inlanders; men vermoedt echter,
districten (Indisch Staatsblad 1858, n°. 131); in Tagal de
dat in vele gevallen zy slechts, de handlangers waren van
zoogenaamde bergdistricten en de districten Pangka, DoeChinezen.
koewringin en Tjomal-Kidoel (Indisch Staatsblad 1861,
De meeste aangehaalde opium was uit naburige gewesten
n°. 97, en 1863 , n°. 127); in Probolinggo het district Tenger
binnengesmokkeld, wanneer do opium in het eene gewest
en de districten Ranoe-Lamongan en Kandangan (Indisch
beterkoop kon worden verkregen dan in het andere , doorStaatsblad 1863, n c . 127, en 1864, n°. 158); in Banjoomas
dien het gemiddeld kostende (tiban en siram met pachtschat),
de
districten Poerwokerto, Bandjar, Djamboe, Adjibain verband met de benoodigde grootere hoeveelheid siram ,
rang, Daijaloehoer, Madjenang en Pegadingan (Indisch
lager was.
Staatsblad 1861, n°. 97, 1862, n°. 122, en 1863, n c . 127);
Tor wegneming van eeno voorname bron vun sluikorij,
in
Bagolen het regentschap Ambal (Indisch Staatsblad 1863,
door do gelegenheid tot bedriegelijke uitklaring. was in
n°. 127), en eindelijk wat Soerabaija betreft, het tot die
der tijd het denkbeeld geopperd tot sluiting \an de ontrepóts
residentie behoorende vilandlia.\\<ian (I ndisch Staatsblad 1863,
op Java voor de opium door particulieren aangevoerd,
n°. 127).
met intrekking van Indisch Staatsblad 1854, n°. 94. Kr
was intusschen, in verband met de overwegingen nopens
De vroeger gebruikelijko opium-verstrekking aan het
eene wijziging van pachtstelsel, nog altijd geene beslissing
personeel bij de van 's lands wege bewerkte vogelnestklipgevolgd. De terugkeer echter in 1?>7G tot het stelsel van
pen in liet district Karang Bollong der afdeeling Ambal
onbeperkte siramverstrekking tegen den gemiddeld kostenden
(Bagelen) is sedert den aanvang van 1862 (zie het verslag
prijs, waardoor reeds van z e l f d e prikkel tot sluiksclien
over dat j a a r bludz. 133) gedeeltelijk, en sedert den lsten
aanvoer verviel, maakte naar het oordeel der Indische
Januari) 1864, te golijk met hot algemoen verbod van inRegering de verwezenlijking van liet denkbeeld onnoodig
voer en bezit van opium in de afdeeling Ambal, geheel
e n , als belemmerend voor den handel, niet wonscholijk,
gestaakt. Deze staking wordt gezegd geon nadeeligen inweshalve daarvan bij een besluit van December 1870 is . vloed te hebben uitgeoefend op den gewonen gang van
afgezien.
zaken bij den vogelnestpluk, terwijl de taak van het bestmir om het opiumgebruik onder Ambal te weren daardoor
Bepaalde men zich voor 1870 tot de verandering van
zeer is vergemakkelijkt. In het district Karang Bollong
pachtstelsel waarop zoo even gedoeld word, te rekenen
was het verbruik trouwens reeds van oudsher verboden.
van af 1871 (Indisch Staatsblad 1870. n°. 154 en 160) word in
In het gouvernement van Sumatra's Westkust bleek het
een ander opzigt op vroegere proefnemingen tot beperking
van het opium-gebruik teruggekomen, door de intrekking • in 't laatst van 1861 over- een uitgestrekt deel van dat
gewest, en reeds in 1858 op Nias uitgevaardigd verbod
namelijk van die verbodskringen, waar een behoedzaam onderzoek en overleg de overtuiging hadden geschonken van j tegen den invoer en het bezit van opium insgelyks oen
de verkeerde werking van het verbod. Het waren de re- ! maatregel te zijn, die, wel verre van aan de beoogde
sidentien Krawang en Banjoewangi geheel, op Madura het I wering van het verbruik te beantwoorden, aanleiding :raf
regentschap Pamakassan, in Probolinggo het district Loema- | tot een de bevolking demoraliserenden sluikhandel. Van
de algemeene magtiging, blijkens het vorig verslag, bladz. '.>8,
djang, in Banjoemas do districten Kertanegara en Tjah'jana,
door het Opperbestuur verleend, om in zoodanige omstanin Djokjokarta het district Goenoeng Kidoel en in Kediri
digheden tot intrekking van verbodskringen over te gaan ,
het regentschap Trengulek, allen verbödskringen dagteomaakte de Indische Regering bij ordonnantie van 9November
kenende van de jaren 1862, 1863 of l'-64, doch die n u ,
1870 (Indisch Staatsblad n°. 170), nu ook voor Sumatra's
te rekenen van af 1871, weder voor de pacht werden openWestkust gebruik, ten gevolge waarvan het pachtgebied
gesteld , terwijl de betrokken residenten werden aangealdaar, te rekenen van 1 Januarij 1871 is uitgestrekt tot
schreven om, ter wegneming van onjuiste gevolgtrekkingen,
de residentie Padangsche Bovenlanden, de adsistent-reside inlandsche hoofden met de beweegredenen bekend te
dentie Mandholing en Ankola (residentio Tapanoli), de
maken.
districten Rau, Panti, Loeboe-Sikapping en Ophir-districDeze uitbreiding van pachtgebied, die eene vermeerdering
ten (afdeeling Aijer Banuies en Rau), hot zuidelijk gevan het aantal verkoopplaatsen ten gevolge had, waardoor
deelte van de residentie Padangsche Benedenlanden , zoohet geheel aanwezig getal klom van 681 tot 714, leidde, zoo
mede het eiland Nias.
als trouwens verwacht w a s , niet tot opdrijving der pachten.
Daarentegen was van belangrijken invloed op het eigenlijke
T e gelijker tijd werd in het stelsel der pacht eene bopachtcijfer de verhooging zoowel in prijs als hoeveelheid van
langrijko verandering gebragt door de intrekking (Indisch
de vastgestelde tibau-verstrekking. De Indische Regering
Staatsblad 1870, T;''. 171) van het » Reglement voor de
achtte het namelijk wenschelijk om de opbrengst voor den
opiumpacht voor de benedenlanden ter Westkust van Sulande voor een grooter deel dan tot dusver uit de winst op
matra, van af Indrapoera tot Singkel en daaronder betiban te doen bestaan en daardoor de speling in den pachthoorende eilandrn" (Indisch Staatsblad 1854, n°. 70), en zijne
schat,die van allerlei nevenoorzaken afhangt, te vermindevervanging, naar den plaatselijken toestand voor novae!
ren. Welken invloed deze wijziging op den bedongen pachtnoodig gewijzigd, door hot reglement voor de opiumpacht
schat heeft uitgeoefend, kan blijken uit de lager voorkomende
op Java en Madura (Indisch Staatsblad 1860, n'. 81). Het
aantooning van do geldelijke uitkomsten der pacht in geheel
voornaamste gevolg van dezen maatregel is niet zoozeer
Nederlandsch Indie.
dat de strengere strafbepalingen van laatstbedoeld regiement ook op Sumatra's Westkust van toepassing zullen
Ook nog in een ander opzigt leverden de pachtvoorzijn , dan wel dat voortaan aldaar, even als op J a v a en
waarden over 1871 verschil op met die voor 1870, en
Madura, de opium van 's lands wege aan de pachters zal
wel door eene afwijkende prijsbepaling voor Turksche
worden verstrekt, terwijl deze tot dusver, zoo als in dis
en voor Bengaalsche opium , in verband met de toenmameeste overige buitenbezittingon , als daartoe uitsluitend gelige rijzing van den marktprijs der eerste en de daling van
regiigd, zelven in den aanvoer en inkoop voorzagen.
dien der tweede soort. Terwijl vroeger beide soorten door
de pachters betaald werden met f 20 per kattie siram en
Bij de regeling der wijze en voorwaarden van verpachmet f 100 per kattie tiban, werd voor 1871 de prijs van
ting, die nu voor het jaar 1871 niet meer door het hoofd
verstrekking bepaald voor Turksche opium op respectivan gewestelijk bestuur, maar door den Gouverneurvelijk f 25 en f 125 en voor Bengaalsche op respectivelijk
Generaal geschiedde (Indisch Staatsblad 1870, n°. 177),
f 15 en f 115 per kattie.
werden dan ook geheel dezelfde beginselen als voor J a v a
en Madura gevolgd. De geheele tiban-verstrekking voor do
Die gedeelten van J a v a en Madura waar liet verbod van
drie pachtperceelen (elk het gebied van een der drie residen invoer en het bezit van opium behouden bleef, hetzij
dentien uitmakende), werd ditmaal op het lage cijfer van
omdat nog geene voldoende grondslagen voor eene beslis1020 katties, en het aantal verkoopplaatsen op 21 besing aanwezig w a r e n , hetzij omdat niet bleek van een
paald. Op de Batoe-eilanden (tot het pachtporceel P a d a n g eenigzins beteekenend opiumverbruik binnen het verbodssche Benedenlanden behoorende) zou voorts na 1870 do
gebied, waron , behalve de van ouds voor de opium geopiumpacht niet meer zamengaan met die der zoogenaamde
sloten residentie Preanger regentschappen (Indisch Staatskleine middelen aldaar.
blad 1824, n°. 4 4 , en 1827, n°.46), in Bantam do afdeelingen Pandeglang, Lebak en Tjeringin (Indisch Staatsblad
De geldelyke uitkomst dezer nieuwe regeling ter SuBijblad van de Nederlandsche Staats-courant —
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matra's Westkust voor het eerste j a a r , wordt zeer bevredigend genuoind , daar de pacht in 't geheel f63 000 meer
opbragt dan in 1870.
Gedurende 1870 werden in dit gouvornoment 26 opiumaanhalingen geconstateerd, te zaaien eene hoeveelheid betreffende van circa 31 katties.
Omtrent den aanvoer van opium in entrepot a l d a a r ,
waaromtrent tot dusver bopalingen voorkwamen in de artt.
19—25 van het afgeschafte pachtreglement [Indisch Staatsblad 1854, n c . 70), werden bij ordonnantie van 24 December 1870 [Indisch Staatsblad n°. 196) nieuwe voorzieningen
uitgevaardigd in den geust der te dien aanzien voor J a v a
en Madura bestaande bepalingen.
Voorstellen werden gedaan om in de ad.«istent-residentie
Benkoelon— (waar van af 1863 (Indisch Staatsblad 1862,
n°. 110) het verbruik in •> 7 gedeelten van het gewest is verb o d e n ) — den invoer en verkoop van opium geheel te verbieden , zoomede om in de residentie Zuider- en Oosteratdeeling van Borneo vorbodskringen in het leven te roepen.
De Indische Regering achtte echter de inwilliging van oen
en ander niet raadzaam.
Uitwijzens de bijlagen litt. X en Y hierachter, bevattende nevens andere gegevens eene gewestelijke aantooning over 1869, 1870 en 1871 van de geldelijke uitkomsten
der pacht, afzonderlijk voor Java en Madura en voor de
buitenbezittingen, is het nadeelig verschil der opbrengst
van laatstgenoemd j a a r het meest belangrijk wat betreft de
residentien Bantam en Batavia (met K r a w a n g ) , Djokjok a r t a , Madioen en Riouw , in welke gewesten do pacht
voor 1871 ruim f 900 000 minder opbragt dan voor 1870.
In de drie eerstgenoemde residentien, bij ordonnantie van
7 December 1870 (Indisch Staatsblad n° 187) tot één perceel vereenigd , nadat de verpachting voor het perceel Batavia alléén totaal was mislukt, beliep het hoogste bod
f 236 040 minder dan de perceelen Bantam , ! ; atavia (zonder Krawang) en Buitenzorg voor 1870 hadden opgebragt.
Dit resultaat was het gevolg van eene fusie der partijen ,

welke elkander in do laatste jaren het bezit dier pachtperceelen betwist hadden , waardoor ditmaal nagenoeg geene
mededinging bestond. In de residentie Djokjokarta lirugt
het middel eerst f' 25 20 1 ' meer op dan voor 187' . Pachter
en borgen bleken echter niet solvabel te zijn , zoodat tot
eene herveiling moest worden besloten. Door bijkomende
omstandigheden kon de herveiling niet dan zeer laat in het
j a a r (27 Decembor 1S70) gehouden worden en bleef, door
het zich vereenigen van de solide mededingers , het hoogste
bod teen f 232 800 beneden het pachtcijfer van 1870. Tot
verhaal, zoo mogelijk , langs geregtelijken weg van het nadeelig verschil van f' 258 000 tusschen deze en de vroegero
uitkomst, overeenkomstig art. 4 van het verpachtingsrettlement (Indisch Staatsblad 1853 , n°. 86), zijn onverwijld
de noodige stappen godaan ; met welken uitslag is voor
alsnog niet gebleken.
In de residentie Madioen bleef het hoogste bod f'293 400
beneden dat van 1870. Hot in laatstgenoemd j a a r verkregen
pachtcijfer was echter bijzonder hoog, en is het zelfs
aantenemen dat de toenmalige pachters hebbon schadegeleden. Het voor 1871 verkregen cijfer was intusschen
nog hooger dan hot gemiddelde der opbrengst in de laatste
15 jaren.
In de residentie Riouw bragt de pacht ruim f 138 000
minder op dan voor 1870; te dien aanzien valt echter op
te m e r k e n . d a t de pacht voor 1870 (ruim f 157 000 hooger
dan voor 1869), ten gevolge van te hoog gespannen verwachtingon nopens den invloed der met 1 Januarij 1870
plaats gehad hebbende uitbreiding van pachtgebied en der
verstrekte meerdere bestuursmiddelen (zie het vorig verslag bladz. 100), is gebleken te sterk te zijn opgevoerd
geweest, zoodat daarop verlies was geleden.
Eene recapitulerende opgaaf der opbrengst van het opiummiddel in geheel Nederland?ch Indie, teruggaande tot op
1855, voor J a v a en Madura tevens aanwijzende de cijfers
van wettig verbruik, opslag in en uitvoer uit entrepot,
zoomede het aantal verkoopplaatsen, volgt hieronder.
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SIRAM.

(Hoovoelheid waar- (Hoeveelheid die den
van do aanneming pachter hoven den
tegen veel hooge- tiban op zijn verren prijs dan het zoek wordt verkostende voor de strekt, tegen hanpaehters vcrplig- dclsprijs.)
tend is.) (1)

Onder
het zoogenaamd
maximum-stelsel:
(tegen handelspr.)

J A V A

M A D U R A .

V e r s t r o k t e hoeveelheden opium in k a t t i e s .
55

Geldelijke o [ibrcngst v o o r d e n

verkoopplaatsen.

INVOER

UITVOER

van opium in

v a n opium uit

entrepot.
(In kisten, vermoed, van 100 katties.)

(2)

MADURA.

BU1TENBEZITTINGEN.

Vermoedelijke

Aantal opium-

TOTAAL.

verkoopTOTAAL. (3)

EN

lande

winst

Pachtschat.

plaatsen.

TE ZAMEN.

P a c h t s c h a t . (7)

op' t i b a n . (6)

1855

41496

20 706 1 /,

i

62 202 V,

204

102

2 321

1856

41496

29 291

»

70 7 8 7

425

374

2 322

2 929 800

3 651 648

6 581 448

974 366

7 555 814

1857

41502

»

8 4 629 V;

146

193

2 293

3 219 900

3 652 176

6 872 076

941 450

7 8 1 3 526

1858

41430

49 870

»

91300

132

126

2 051

4 8 0 3 636

3 397 260

8 200 896

759 260

8 960 156

1859

41472

58 3 3 5 V,

»

9907'/ 3

204

182

1980

4 425 4 0 8

3 400 704

7 8 2 6 112

833 640

8 659 752

1860

41598

63 939V 3

»

105 537 V,

65

118

1871

5 lOd 888

3 327 840

8 428 728

769 882

9 198 610

935 256

11 197 9 4 5

1861

41598

3 127 V,

60 587 ' / ,

1

»

102 185 /,

360

360

f

2 135 772

6 975 780

1825

f

3 651648

3 268 909

f

5 787 420

10 244 689
9 029 772

f

878 410

9 2 0 854 -

f

6 665 830

9 950 626

1862

»

»

77 110

77 110

1316

736

1477

9 029 772

1863

n

»

74 174

74 174

533

1 155

10 672 440

f)

10 672 440

948 688

1 1 6 2 1 128

1864

n

»

68 748

68 748

764

876

9 265 920

n

9 2 6 5 920

871 704

10 137 624

1865

1

i

67 762

67 762

526
209 kisten
54 614 bollen
674

799

876

10 407 600

1

10 407 600

904 926

11 312 526

1866

1

»

71400

71400

462

493

9 863 280

n

9 863 280

917 832

10 781 112

1867

1

»

70 955

70 9 5 5

1341

1301

9 287 520

1

9 287 520

909 218

10 196 738

1868

1

i

71098

9 705 330

»

9 7H5 330

1 090 110

10 795 440

1869

i)

»

7 0 478

876
Niet volledig
opgegeven.
668
609

9 620 760

»

9 620 760

1 011940

10 632 700

1870

51756

1871

65 862

(1)
[tj

77 8 8 3
Nog niet op te
geven.

i)

Nog niet op te
geven.

(4)

71098
70 478

(5) 129 639
Nog niet op te
geven.

2 308
862 kisten
2 pikols
1036
Nog niet op te
geven.

1 650 7 2
1373
797 Vj
Nog niet op te
geven.

Vaxgcttel.1 geul

Idem.
714

662

640
681

|

5 300160

4 140 4 8 0

9 440 640

1 138 877

10 579 517

2 401 500

6 586 200

8 987 700

1 008 392

9 996 092

De vastgestelde hoeveelheid tiban beliep volgens do pachtvoorwaarden achtereenvolgens: in 1855—1857 4 1 5 2 0 , in 1858 en lr<59 41502 en in 1860 en 1861 41598 katties.
De toegestane maxima beliepen: 1862 87 528, 1863 76 560, 1864 en 1865 70 548, 1866—1869 71400 katties. Alleen in 1866 was het aannemen der maxima voor de
pachters verpligtend.
(3) Het blijkt niet volledig of bij de opgegeven verstrekkingen al dan niet in mindering zijn gobragt de hoeveelheden bij het einde van het pachtjaar door de pachters overgehouden.
(4) Verbeterd cijfer. Volgens vroegere opgaaf'f 71 150.
(5) Hiervan door de pachters bij het einde van hun pachttormijn overgehouden on aan het Gouvernement teruggeloverd 33133/ 4 katties.
(6) Bij gemis aan gegevens nopens het werkelijk kostende van de verstrekte opium is tot grondslag genomen het prijsverschil met de siram-opium, die ongeveer tegen
handelsprijs wordt verstrekt.
(7) Onder het cijfer van 1871 is begrepen f 1C2 000 wegens vermoedelijke winst op tiban, voortspruitende uit de gewijzigde regeling der pacht ter Sumatra's Westkust, wa:irover reeds hier voren is gehandeld.
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Omtrent de uitzending van Levantsche of Turksche
opium naar Indie (zie vorig verslag bladz. 100), kan worden
aangetetkend, dat voor 1870 in 't geheel zijn uitgezonden
650 kisten, voor een massaal bedrag (met inbegrip van
alle kosten tot Batavia) van f 1 6 0 9 535, zoodat de gemiddelde 7 prijs per kist bedroeg f 2476,20. Bovendien werden
83 kisten voor permanenten voorraad aangeschaft, waarvan
de kosten te staan zijn gt komen op f 219 926, dat is gomiddeld f 2649,70 per kist. Van de voor 1871 benoodigde
hoeveelheid waren op 1 Augustus jl. naar Indie verscheept —
met inbegrip van de 126 kisten aan boord geweest van het*
stoomschip Willem III (zie bladz. 322 hiervoren) — 346
kisten, waarvan de kosten beliepen f 705 269, dat is gemiddeld f 2038,35 per kist.
Andere verpachte (kleine) middelen. Voor 1871 hebben de
pachtvoorwaarden van de zoogenaamde kleine middelen op
J a v a en Madam geene wijziging ondergaan. Echter heeft
ten opzigte van een dier middelen (de tolbruggen en overvaarten) het pachtgebied uitbreiding verkregen door art. 3
§ I V van het Indisch besluit van 7 Junij 1870, n°. 1
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2-'532), waarbij werd
bepaald, dat alle op J a v a en Madura nog niet veipachte
overvaarten op de groote post- en binnenwegen (tot dus
ver hetzy in heerendienst bewaakt — en dan zonder heffing van overvaartgolden — hetzij door gegadigden op eigen
risico geëxploiteerd|, voortaan, te rekenen van l b 7 1 , zouden worden verpacht. Dien ten gevolge zijn thans, in stede
van in 7, in 15 gewesten de overvaarten verpacht. In de
8 residontien, waar de bediening en het onderhoud thans
voor het eerst door pachters plaats hebben, heeft de pacht
gezamenlijk opgebragt f 20 904, terwijl in 4 andere gewesten, waar het getal der te verpachten overvaarten, als
gevolg van den maatregel, vermeerderde, voor de bijgekomen overvaarten te zamen geboden werd f 9846.
Wat betreft de pachtvoorwaarden der kleine middelen
in de buitenbezittingen, ook dezo zijn voor 1871 dezelfde
gebleven. Alleen werd, blijkens Indisch Staatsblad 1870,
n°. 70, ingaande met 1871, eene wijziging gebragt in de
voorwaarden voor de pacht der toptafels te Amboina {Indisch Staatsblad 1857, n°. 105), waardoor is komen te vervallen (als vaak aanleiding gevende tot storing der goede orde)
de bepaling dat van deelneming aan het spel onder anderen
waren uitgesloten de inlanders , niet oorspronkelijk in de
residentie Amboina te huis behoorende.
Een vijljarig overzigt van den uitslag der verpachting
van 's lands kleine middelen volgt hieronder. Over de drie
eerste jaren z:jn tusschen ( ) tevens opgegeven de sommen
na aftrek der pandjespacht, sedert 1 Januarij 1870 afgeschaft.
Gewestelijke cijfers over 1869, 1870 en 1871 voor elk
middel in het bijzonder worden ten vervolge van vroegere
aantooningen hierachter aangetroffen in bijlagen litt. Z en AA.

(1) Zeer onlangs is aan den Gouverneur-Generaal het denkbeeld van
eigen heffing (door tusschenkomst der dessahoofden) ter overweging aangeprezen. op hoedanigen voet de slagtbelasting thans in de Preanger
regentschappen werkt (vergelijk het lager aangeteekende op bladz. 388).

Java
en Madura.

Buitenbezittingen.

1867

f 1942 392
(1598 280)

f

1868

Jaren."

Totaal.

586 057
(553 989)

f 2 528 449
(2 152 269)

1911924
(1563 084)

650 943
(620 198)

2 562 867
(2 183 282)

1869

1 938 696
(1614 900)

576 994
(545 359)

2 515 690
(2 160 259)

1870

1 734 924

571 068

2 305 992

1871

1 733 778

594 204

2 327 982

De meerdere opbrengst over het loopendo j a a r , in vergelijking met 1870, ten bedrage van circa f 2 2 000, is
alleen in de buitenbezittingen verkregen en wel voornameiijk in het gouvernement Celebes, waar wegens het zich
niet vereenigen dor gegadigden de mededinging voor 1871
levendiger was dan gewoonlijk.
Eene betere regeling van de voorwaarden voor de runden buffelslagt op J a v a en Madura wordt in Indie voorbereid (l).
Hier te lande zijn voorstellen in behandeling om de
pacht der sterke dranken voor Java en Madura te vervangen door eene verbruiksbelasting op in Nederlandsch
Indie gestookte sterke dranken.
b.

Onverpachte middelen en inkomsten.

Inkomende en uitgaande regten. Nadat in de vier voorafgegane jaren 1866—1869 (alle onder de werking van het
met 1 Januarij 1866 ingevoerde nieuwe tarief) de regtenontvangst op J a v a en Madura was gedaald van f 7 120 313
tot f 5 027 577, werd in 1870 eenige vermeerdering waargenomen, ten bedrage van f 153 676. Daarentegen bleef
in de buitenbezittingen de teruggang in deze iuk'omsten
aanhouden , zoodat — terwijl het j a a r 1866 eene opbrengst
aanwees van f 8 8 0 092, welk bedrag (behoudens eene kleine
vermeerdering van ruim f 14 000 in 1868) achtereenvolgens
was gedaald tot f 790 051 in 1869 —gedurende 1870 niet
meer ontvangen werd dan f 699 549. De oorzaak der vermindering in 1870 is uitsluitend het gevolg van den minderen uitvoer van koffij ter .Sumatra's Westkust.
Do bestan ddeelen der hooger bedoelde ontvangston "blij—
ken uit de volgende vijfjarige aantooning. De reeds bekende
uitkomsten van het loopende jaar getuigen van vermeerderde ontvangst (2).
(2) Volgens de jongste (na 1 Augustus jl. hier te lande bekend g e worden) opgaven, werd namelijk ontvangen (met inbegrip van het con—
sumtieregt op tabak, waarover zie de volgende rubriek):
op Java en Madura van 1 Januarij tot uit". Mei 1871 f2 263 603, tegen
f 1 941 179 in hetzelfde tijdvak van 1870. De jaren 1809, 1868 en 1867
iven voor bedoelde vijf maanden respectivelijk f 1802 697, f 2 284 599 en
2 667 788;
in de buitenbezittingen van 1 Januarij tot uit". April 1871 f 299 941
en gedurende diezelfde maanden van 1870, 1869 en 1868 respectivelijk
f 274 854, f 210 740 en f 277 2S0.

f

AK TE TREKKEN.

Werkelijk
In komende

Uitgaande

regten.

regten.

Pakhuishuur.

J A R E N .

Te zamen.

Fictive regten
op den uitvoer van
gouvernementsproducten.

Terug betaalde
regten.

in 's lands kas
verbleven.

Java en Madura.

151 145

7 120 313

9 141 728

2 248 418

88 231

6 805 079

207 789

7 055 207

1 658 256

51 560

5 345 391

2 573 304

242 018

6 861 128

1 763 453

(a) 70 098

5 027 577

2 943 690

261 595

7 267 962

2 032 514

(b) 54 195

5 181 253

9 833

880 092

95 793

5 951 668

3 047 966

142 094

1868

4 580 109

2 267 309

1869

4 045 806

1870

4 062 677

6 331 382

1867

f

| 132 790

3 277 075

1866

f

9 704 250

f

Buitenbezittingen.

450180

3 080

889 925

508 569

355 564

6 030

870 163

6180

863 983

1868 (c)

343 920

533 147

11453

888 520

10 319

878 201

1869

318 785

465 320

15 498

799 603

9 552

790 051

1870

347 206

354 753

13 140

715 099

15 550

699 549

1866

436 665

1867

f

f

w

(<r) Hiervan terug betaald wegens inkomende regten f'14 3 7 8 , wegens uitgaande regten f55 423 en wegens pakhuishuur f 2 9 7 , te zamen f70 098 (van vorige jaren is eene
dergelijke splitsing niet ontvangen).
(b) Als voren respectivelijk f12 277, f41741 en f 1 7 7 . te zamen f54 195.
(c) De cijfers van 1868 zijn verbeterd overeenkomstig het sedert verschenen handelsoverzigt over dat jaar.
(d) Eene splitsing dezer som naar gelang van de soort der regten, zoo als over 1869 en 1870 voor Java en Madura is mogelijk geweest. kan met de voorhanden gegevens voor de
buiteiibezittingen niet geleverd worden.

De ontvangst in do buitenbezittingen was over de verschillende gewesten of havens verdeeld als volgt:
1
1

e •
Inkomendü i
Uitgaande tl
l'akhuishuur

Zuider-

JAREN.

Sumatra's

Lampongsche

en

Mooarab-

Bonkoelen.

Banka.

Palembang.

Billiton.

Konopeb.

districten,

Weatknst.

T e zamen.

Oosterafdeeling
•

van
Borneo.

e ~a o
1

i

1866 . . '

a

f2882431
h

f 3 7991

2l

438 789 f730 091)

1

1

c'

a

f
f 3 814

358 0041

133J f

347 640

>>

711674

|

1868 . .1

18«9 . .
'

1870 . . |

c

6 030]

a

230 4331

h

4 190

C

11 453J

a

206 9761

h

457 667

84

2 508

))

f

680132

15 489]

9]

«

223 7751

3 9631

1.

344 972

581887

1

1915

!1

2641
I
1
2321

-

17 2691

2 166

f 17 939]
f 9 885

f

37o'f 18 309

10912]

7 924

84 410

5 844

2

23 113

68

27 777

7 992

983*

807
»ï

4 654

40164

1496

1 053

"

39 737

869

7 896

16

32 488

10156

4

26 807

23 339

888 520

125

12 900

799 603

14176

715 099

)!

13 966]

13 578

26 609]

8 514

12 775]

»

»

15 4431
50 233

5

19 914

n

!

49 364
1020

5 47l|

34
IJ

10140
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»
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.
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.
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\a) Verbeterde opgaaf overeenkomstig het sedert verschenen handolsoverzigt over 1868.
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De terugbetaalde regten in de buitenbezittingen waren verdeeld als volgt:

G E W E S T E N .

1867.

1866.

f

f

6 582

5 317

f

8 761

2

38

13 305
149

»

i)

1005

629

»

n

»

34

118

i)

»

»

953

194

»

9 833

Omtrent de vereischte herziening der tariefwet voor
Nederlandseh Indie (Nederlandsch Staatsblad 1865, n°. 76,
Indisch Staatsblad n c . 99) werden in Mei jl. de adviesen
van den Gouverneur-Generaal en van den Raad van Indie
ontvangen. Daar een nieuw tarief'onmogelijk met 1 Januarij
1872 zou kunnen in werking treden, werd dj werking van
het bestaande bij de wet van 24 Julij 1871 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 89') met één j a a r en alzoo tot 1 Januarij
1873 verlengd.
Met botrekking tot do opvatting van een paar artikelen
van het Koninklijk besluit van 1 December 1865 (Nederlandsch Staatsblad n°. 131, Indisch Staatsblad 1866, n°. 14),
houdende bepalingen omtrent de certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking, vereischt voor de betaling van lagere invoerregten in Nederlandsch Indio, werd
in 1871 beslist als volgt:
lc. dat de afteekening der certificaten door de ambtenaren der inkomende en uitgaande regten, welke volgens
art. 12 plaats heei't » bij de inlading ten uitvoer", niet
eerst behoeft te geschieden bij de dadelijke inlading in het
zeeschip maar ook is toegelaten bij do oerste in- of oplading
in ligters of andere vervoermiddelen, waarmede de goederen
naar het zeeschip worden overgebragt; eene beslissing
vooral niet zonder belang voor de stoomvaart tusschen
Nederland en J a v a , waarover zio bladz. 322 hiervoren;
2°. dat er in het algemeen ook geen bezwaar tegen
bestaat, dat op de lijst, ingevolge art. 3 jaarlijks in
Januarij door de gemeentebesturen hier te lande op te
maken van hen die het voornemen hebben te kennen gegeven, om goederen ter verzending naar Nederlandsch
Indie te vervaardigen of te bewerken, alsnog' de zoodanigen worden geplaatst, die zich later dan in de genoemde
maand aanmelden. (1)
(1) Vermelding verdient nog de ordonnantie van 25 Junij 1871 [lnthsch Staatsblad n°. 95), houdende vaststelling, onder nadere goedkeuring
des Konings. van »Bepalingen voor de stoomschepen ten aanzien van
de lossing en lading der goederen'. De strekking dier ordonnantie is
om do voorregten reeds sedert jaren . krachtens administrative aanschrijvingen. ten deze genoten door de stoomschepen tot de pakketvaart in
den IndUchen Archipel bchoorende. uit te strekken tol alle stoomschepen
van waar ook komende, en wel bij wettelijke verordening. Aan zoodanige algemeene voorziening. waarbij zooveel mogelijk gestreefd is naar
de ophefiing van alle beperkingen en formaliteiten. die de vrije beweging
en bet snelle verkeer der stoomschepen belemmeren, deed zich ten zeerste
behoefte gevoelen nu als een gevolg der opening van het Suez-kanaal,
de stoomvaart tusschen Java en Europa mag verwacht worden eene

27

861

2 901

f

f

87

991

i)

.

8 809

»

»

.

f

1870.

69

»

»

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

1869.

1868.

f

6 180

498

f

10 319

104

»

f

n

9 552

F

15 550

Consumtieregt op tabak. Behalvo de inkomende en uitgaande regten op tabak in het algemeen, wordt op den
Javaschen tabak bij eersten uitvoer over zee, van een der
gewesten op Java on Madura (met uitzondering der residentie Batavia), naar een ander op dezelfde eilanden , onder
den naam van consumtieregt, eene belasting geheven van
f 20 per kodi van 8 pikols (Indisch Staatsblad 1826,
n'. 62 en 73).
In de buitenbezittingen, met name in» de residentien
Westor- en Zuidor- en Oostur-afdeeling van Borneo, wordt
eene dorgelijke belastin», doch tot een hooger bedrag,
geheven op al don daar ingevoerden tabak.
Cit het volgende vijfjarig overzigt blijkt, dat de opbrengst, zoowel in genoemde buitenbezittingen als op Java
en Madura, gedurendo de drie laatste jaren is toegenomen,
ofschoon het cijfer van 1867 dat van 1870 nog overtreft.

Java

Buiten-

en Madura.

bezittingen.

f

f

J A B E N.

1866

79159

22 580

1867

92 816

28 025

1868

80 402

18 148

1869

81024

21541

1870 (1)

80 410

24 22f

groote ontwikkeling te gemoet te gaan. Te gelijker tijd zijn de vereischte maatregelen genomen voor eene uitbreiding van personeel en localiteit
bij de tol- en recherche-dienst to Batavia [Im/isr/t StaatlèUd 1871. n". 96).
(I) De reeds bekende cijfers van 1871 bedragen vuur Java en Madura
(van I Januarij tot uit". Mei) f 37 849, en voorde residentien Westeren Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (van I Januarij tot uit". April)
f 8489. tegen respectivelijk f 43 839 en f 10 174 in dezelfde tijdvakken
van 1870.
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Andere belastingen en inkomsten. De in het eerste semester van 1870 in Indie onderhanden genomen arbeid tot
verbetering der belastingen, is sedert yverig voortgezet.
De met dien arbeid onder de onmiddellijke leiding van den
Gouverneur-Generaal belaste hootdambtonaar heeft achtereenvolgens ontwerpen gereed gemaakt tot eene betere
regeling, behalve van de landrente, de bedrijfsbelasting
on eener belasting op sterke dranken (waarover zie bladz.
307 ,311 en 380 hiervoren)ook van de volgende middelen,als:
het regt van zegel, dat van successie en overgang ónder
Europeanen en met dezen gelijkgestelden, de verponding,
de belasting op paarden en rytuigen en het hoofdgeld der
Oostersche vreemdelingen (1) (de drie laatste middelen alleen
met[betrekking tot JavaenMadura); terwijl ookeeneontwerpordonnantie is aangeboden tot afschaffing der belasting
op het verkrijgen van Nederlandsch-Indische zeebrieven
voor in den vreemde gebouwde schepen (Indisch Staatsblad
1854, o°. 17) Over deze verschillende ontwerpen wordt
thans het oordeel der betrokken autoriteiten ingewonnen.
Het ontwerp betreffende de landrente heeft reeds tot eene
Koninklijke beslissing geleid; dat betreffende eene belasting
op sterke dranken, is thans bij het Opperbostuur in behandeling.
»
(t) Thans op Java alleen bestaande in de residentie Batavia als pacht
en in de Yorstenlanden als eigen heffing.

Omtrent de opbrengst van eenige der opgenoemde middelen en van andere tot den werkkring van het departemont van finantien behoorende bronnen van inkomst (voor
zoover niet reeds hiervoren afzonderlijk behandeld), volgt
hieronder oen zesjarig overzigt (1) ter vervanging van de
vijfjarige statistiek in 't vorig verslag, die op verscheidene
punten minder volledig was. W a a r zich dan ook bij vergolyking der tegenwoordige cyfers met vroegere opgaven
verschillen voordoen, is dit een gevolg van sedert mogelyk bevonden verbeteringen. Later zullen de opgegeven
ontvangsten van 1870 vermoedelijk nog blijken verandering te hebben ondergaan.
In het overzigt is niet moer opgenomen het hoofdgold
van inlanders en vreemde Oosterlingen, ter hoofdplaats
Palembang, waarover zie o. a. het verslag van 1869,
bladz. 103. Do opbrengst dezer belasting toch is geheel
van plaatselijken aard en wordt, ingevolge een gouvernementsbesluit van September 1854, in de daarby opgerigte
stedelijko kas gestort.

(1) In het tegenwoordig overzigt is ook opgenomen de «verkoopvan
gronden", als in 1870 nog behoorende onder het departement van tinantien, doch sedert (vergelijk hoofstuk H) gebragt tot den werkkring
van het departement van ninnenlandsch bestuur.
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Belasting op decivile processen bij de 1
residentie- eo landraden in Nener- 1
landsch Indie.

Buiten-

(gedebiteerde

B e g t van successie en overgang.

Licentien voor het spelen van Chinesche
spelen op Java en Madura, daar waar
die niet zijn verpacht. [Indisch Staatiblad 1851, n°. 25).
Belasting op het verkrijgen van Nederlandsch Indische zeebrieven voor in
den vreerade gebouwde schepen (Indisch Staatsblad 1854, n°. 17).
Becogoitie op dpn uitvoer of den verkoop van djati-hout, op particuliere
landen vallende , {Indisch Staatsblad
1821, n*. 29).

Java

Belasting op het

Hoofdgeld der vreemde Oosterlingen in
de Vorstenlanden op Java.

D e aanslag word
opgegeven, c us zonder
aftrek van co lecteloon.

B e g t van over-

Belasting op de bazaars der particuliere
landerijen op Java.

M

Verkoop van gronden aan particulieren.
(Art. 62 Begerings-reglement.)

Verponding.
J A B E N.
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| 1865
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o.

Van de Preanger regentschappen, Madioon en K e d i r i , te zamen gemiddeld f 24 000, zyn (over 1870 ?) nog geene gegevens ontvangen.

b.

Sumatra's Westkust, Macassar en Amboina.

c.

Onvolledig cijfer. Aan de opgaaf voor J a v a en Madura ontbreken onder andere over 1869 het cijfer van Serang, en over 1870 die van Serang en Djokjokarta.
de opgaaf der buitenbezittingei) ontbreekt over 1867— 1869 het cijfer van Macassar, gemeenlijk f 22 000 a f 25 000.

d.

Omtrent eene in Indie in behandeling zijnde herziening van de ordonnantie op de overschrijving van dén eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheken

e.

Van

f.

Met 1°. J a n u a r g 1871 op J a v a en Madura afgeschaft (vergelijk bladz. 285 hiervoren.)

op dezelve (Indisch Staatsblad 1834 n°. 27), zie men bladz. 283 hiervoren.
Madioen, Ternate en T i m o r , te zamen gemiddeld f 5000, zijn (over 1870 ?) nog geene gegevens ontvangen.
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.
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20 837
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21479

6 358
?

(h)
1 171

2 784

?
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?
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De meerdere ontvangst dan de aanslag bedraagt, wordt in de Indische opgaven hoofdzakelijk toegeschreven «aan de halfjaarlijksche stortingen der Marga-Soensang".
Deze belasting, waarover zie laatstelijk het verslag van 1869, bladz. 103, is sedert medio 1863 overgenomen van den sultan van Siak tegen uitkeering oener jaarlijksche
schadeloosstelling van f 19 357, terwijl de kosten van personeel voor de heffing bedragen f 1992 'sjaars. De uitkomsten zijn dus zeer onvoordeelig.
Voor 's hands is de ontvangst over 1870 nog niet volledig op te geven.
Omtrent de meerdere ontvangst dan het cijfer van aanslag zijn inlichtingen gevraagd.
Nog geene opgaaf ontvangen.
Ten aanzien van het denkbeeld om deze contingenten door eene matige geldelijke opbrengst te vervangen, (zie het verslag van 1869, bladz. 103) zijn uit Indie geen nadere
berigten ontvangen. Vermoedelijk zal het punt nader ter sprake komen bij de onlangs aldaar in behandeling gekomen voorstellen van den resident, betreffende het
belastingstelsel in de residentie Zuidor- en Ooster-afdeeling van Borneo in 't algemeen.
Van de residentie Wester-afdeeling van Borneo zyn ten deze geene opgaven ontvangen.
Omtrent de meerdere ontvangst in vergelyking met vroegore jaren zijn inlichtingen gevraagd,
Voor de heffing van deze belasting wordt geen aanslag gehouden.
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Ten aanzien van sommige der in vorenstaande statistiek
voorkomende belastingen valt nog het volgende te melden

beter dan de algemeene ontvangers in de gelegenheid zijn
om na te gaan of do opgaven hun door de ingezetenen
gedaan, juist zijn, en dat het geschiktste middel om hen
hiertoe aan te sporen was gelegen in de toekenning van
een niet te gering aandeel in de perceptie, heeft echter de
Indische Regering van de aanbevolen wijzigingen doen
afzien.
Daarentegen is de aandacht gevallen op de wenschelijkheid van een paar andere voorzieningen tot betere verzekering van do opbrengst der belasting; vooreerst door het
voorschrijven van meerdere volledigheid bij do invulling
van het kohier, in dier voege dat de hoofden van gewestelijk bestuur daarin eene aanwijzing kunnen vinden, of
zij al dan niet hebben over te gaan tot de huiszoeking
bedoeld bij Indisch Staatsblad 1865 , n°. 8 4 ; ten andere door
de wederinvoering van het in 1853 afgeschafte aanhrenggeld
(en wel tot het verhoogd bedrag van 2/ ;j dor beloopon
boete) voor de aangifte van overtreding der belasting.
Tot voorziening in een en ander, ingaande met 1 J a nuarij 1871, strekte de ordonnantie van 22 September 1870
(Indisch Staatsblad n°. 136).
Eene betere regeling, aanvankelijk voor zooveel J a v a en
Madura betroft, der onderwerpelijke belasting in 't algemeen
wordt, gelijk hooger gezegd, voorbereid.

Verponding en kadaster. (1) Hooger is reeds gemeld, dat
eene nieuwe ordonnantie op het middel der verponding op
J a v a on Madura onder do onmiddellijke leiding van den
Gouverneur-Generaal ontworpen is. Volgens berigten van
Februarij j l . was bedoelde verordening ten line van consideratien en advies gezonden aan do directeuren van
finantien en justitie.
Op Sumatra's Westkust, waar de verponding alleen te
Padang werkte, tot in 1864 alleen onder de Europeanen
of hunne afstammelingen en Chinezen en van af 1865 onder de niet-inheemsche inlanders, dat is onder hen die
niet waren Maleijers van Padang, is sedert 1 Januarij
1871 deze belasting uitgestrekt over het geheele gouvernement, tevens zonder verdere uitsluiting van de inheemsche ingezetenen (Indisch Staatsblad 1870, n°. 96). Buiten
Padang zyn echter voor alsnog alleen te Priaman porceelen aangetroffen in den aanslag der belasting vallende.
Over 1862—1864, vóór dat de niet-inheemsche inlanders
waren aangeslagen, bedroeg het verpondingscyfer te Padang
f 14 536 's j a a r s , terwijl na hunne opneming in bedoelde
belasting het kohier van 1865—1867 werd vastgesteld tot
een bedrag van f 15 788 's jaars. Het cijfer van aanslag
voor 1868, 1869 en 1870 is door den gouverneur van Sumatra's Westkust voorloopig en door den GouverneurGeneraal definitief vastgesteld op f 17 968 's j a a r s . Voor
den aanslag over de jaren 1871—1873 zullen gevolgd
worden de regelen ter zake voorgeschreven bij ordonnantie
van 13 October 1870 {Indisch Staatsblad n°. 149).
Er wordt naar middelen omgezien tot het erlangen van
kadastrale gegevens nopens de hoofdplaatsen der verschillende gewestm Bij een besluit van 4 Mei jl zijn namelijk
in commissie gesteld de directeuren van
finantien,justitie,
binnenlandsch bestuur en der burgerlijke openbare werken ,
do kolonel-directeur der genie en de hoofdingenieur der
geographische dienst, ten einde de noodige middelen te
beramen om, in afwachting van de verdere triangulatie
van Nederlandsch In die, te doen wat voor 's hands uitvoerbaar is ter verkrijging van blokknarten en bijbehoorende registers van bedoelde hoofdplaatsen.

Zegelregt.
Dit laatste geldt ook, doch voor geheel
Nederlandsch I n d i e , ten aanzien der bepalingen op het
stuk van zegel.
Het zegelregt voor de acten van borgtogt, bedoeld bij het
reglement op de toelating in Indie van Nederlanders, andore
Europeacen en met dezen gelijkgestelden (Indisch Staatsblad
1801, n c . 40), werd bij ordonnantie van 27 December 1869
(Indisch Staatsblad n°. 119), tot herstel eener begane onregelmatigheid, met ingang van 1 Januarij 1870, van f 0.50
verhoogd tot het bij de zegelordonnantie voor acten van
borgtogt in 't algemeen aangenomen bedrag van f 1.
In de afdeeling Siak en onderhoorigheden (Ri<>uw) werden
zegels verkrijgbaar gesteld te Bengkalis, Assahan en Deli
en met het debiet belast de civilo autoriteit ter plaatse.
De sedert 1 Januarij 1870 gevorderde licentien voor het
houden van pand- of beleenhuizen (zie het vorig verslag
bladz. 3 9 , zoomede bladz. 294 hiervoren) zijn onderworpen
aan een zegelregt van f 50. Gedurende 1870 beliep het
aantal dier vergunningen 3 7 1 , en do ontvangst ter zake
alzoo f 18 550. Bovendien komt ten bate van den lande
de door de houders, voor zoover zij behooren tot de inlandsche en met doze gelijkgestelde bevolking, ter zake
van dit beroep te betalen bedrijfsbelasting.

Belasting op paarden en rijtuigen. Volgens art. 17 van
Indisch Staatsblad 1851, n°. 63 wordt voor het invullen
van de kohieren dezer belasting aan de daarmede belaste
personen (wijkmoesters en dessahoofden) 5 per cent van
de zuivere opbrengst te goed gedaan. De 'vraag was hier
te lande gerezen, of deze belooning niet to ruim was gesteld, en of met de invulling niet waren te belasten de
algemeene ontvangers. De overweging echter dat wijkmeesters en dorpshoofden, in den meer beperkten kring waarbinnen zij zich in de uitoefening hunner tunctien bewegen,

Openbare verhoopingen. De waarde der door tusschenkomst
van het vendu-departement verkochte goederen heeft voor
zoover de ontvangen verantwoordingen zulks uitwijzen, in
1870 bedragen:

Op Java en Madura:
aan gouvernementsgoederen door de lands-vendukantoren.
»
»
»

»

n

»

i)

»

»

n

»

»

8 797 628

particuliere vendumeesters (ambtenaren)

24 037

ni)

45 096

u

particuliere goederen door de lands-vendukantoren

n

f
(notarissen)

.

.

.

.

t

6 338 295

.

952 214

particuliere vendumeesters (ambtenaren),
»

n

1 248 626

(notarissen)

f

17 405 896

In de buitenbezittingen:
aan gouvernementsgoederen
»

f

particuliere goederen

138 839
1 634 152
1 772 991

Totaal
Ofschoon bovenstaande opgaven niet volledig zijn door
het ontbreken van enkele verantwoordingen der circa twee
(1) Zie omtrent het denkbeeld om de verponding en het kadaster te
brengen tot den werkkring van het departement van binnenlandsch
bestuur, hoofdstuk II biervoren.

f

19 178 887

honderd vendu-administratien maakt zulks echter geen belangryk verschil, daar, met uitzondering van Djokjokarta
en Serang, geene noemenswaardige kantoren achterlyk zyn
gebleven.
Over het j a a r 1869 ontbraken meer verantwoordingen.
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E r is dus vooruitgang in de administratie en het laat zich
aanzien , zegt de directeur van finantien , dat daarin weldra
geen achterstand meer zal bestaan.
De omzet op J a v a en Madura was belangrijker dan in
1869, zijnde in 1870 f 1 750 000 meer verhandeld. De
winsten welke het Gouvernement daarvan heeft, kunnen
naar dat cijfer echter niet berekend worden, daar die der
opgehoudene goederen, waarvan zeer weinig betaald wordt,
daaronder begrepen zijn.
In de buitenbezittingen is omstreeks f400 000 meer
omgezet dan in 1869.
Hij het vendukantoor te Batavia is in 1870 in het rendement voor den lande teruggang waargenomen en wel
ten bedrage van circa f 50 000. Bijzondere redenen daarvoor kunnen niet wordon medegedeeld.
De winsten welke de vendukantoren voor het Gouvernement afwerpen , hoezeer uit den aard der zaak van vele omstandigheden afhankelijk, zijn vrij belangrijk en kunnen
na aftrek van de tractementen van het personeel enz. der
lands-vendukantoren, ad circa f 200 0 0 0 , en van een geraamd cyfer van f 50 000, zoo voor kleine verliezen, welke
het Gouvernement af en toe Ijjdt op verleende voorschotten
aan particuliere vendumeesters, als voor afschrijvingen van
hopelooze posten bij de landskantoren, zuiver gesteld worden op f 350 000.
Het maakt een punt van onderzoek bij het departement
van finantien uit, hoeveel gemiddeld jaarlijks is en wordt
verloren op de vendukantoren, en of verandering in de
nu bestaande regelingen wenschelijk of noodig is.
Nog komen hier in aanmorking de beschikkingen betreffende de verdeeling van vendu-salarissen (Indisch Staatsblad 1870, n°. 72) en betreffende de oprigting van niet voor
'slands rekening loopende, door ambtenaren beheerde vendukantoren te Lahat in de residentie Palembang (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 129) en op de hoofdplaatsen van een
21tal afdeelingen in de residentie Preanger regentschappen ,
Cheribon, Tagal, Samarang, Rembang, Soerabaija, P r o bolinorgo, Banjoemos, Bagelen, K a d o e , Madioen en Kediri
(Indisch Staatsblad 1871, n°. 5).

f 1; in Soemedang f 2, doch bij gelegenheid van feesten
slechts f 0,40, en voor zieko dieren niet meer dan f 0,20;
in Limbangau f 1 en in Soekapoera f 0,80. Bovendien
werden in alle regentschappen de huid en de horens (gemiddeld ter waarde van f 2 a f 3 ) , in Soekapoera ook nog
de kop aan den belastingheffer geleverd. Ook werd zeer
dikwijls nog gevorderd de tong en een stuk vleesch van
het geslagte dier.
Volgens de ordonnantie van 13 April 1871 (Indisch
Staatsblad n". 49), tevens regelende de wgze van invorder i n g , is nu de belasting beperkt tot f 3 voor een volwassen
en tot f 2 of f 1 (naar gelang van ouderdom) voor een
niet volwassen buffel of rund; terwijl aan de bevolking
langs huishoudelijken weg is bekend gemaakt, dat zij niet
meer verpligt is eenig deel van het geslagte dier af te geven.
I n het overig deel van Java wordt aan de pachters betaald
f 2 voor een volwassen en f l voor een onvolwassen of
verminkt beest.
In het belang van een waakzaam toezigt tegen ontduiking
der belasting is het belang der dessahoofden regtstreeks
verbonden aan de opsporing van overtredingen. Omtrent
de opbrengst van het middel zijn uit den aard der zaak
nog geene cijfers te leveren (1).
De vroeger door de regenten geheven belasting op den
verkoop van buffels en paarden en eenige andere reeds in
't vorig verslag, bladz. 105, genoemde beffingen zijn bij de
nieuwe organisatie niet van gouvernementswege bestendigd
en zijn dus komen te vervallen.

Belastingen in de residentie Palembang. Voorstellen van
den directeur van finantien tot regeling van de in dit geWest bestaande belasting onder den naam van huistaks en
tot invoering van eenige nieuwe belastingen aldaar, zyn
bij de Indische Regering in overweging.
Intusschen is in den laatsten tijd de huistaks ook ingevoord in de Pasoemah-landen en in de onder-afdeelingen
Redjung er. Lebong. (Vergelyk het vorig verslag bladz. 105.)

Muntregeling. De nog in een vry groot aantal gewesten
zoo op als buiten Java in omloop zijnde oude koperen munt
(duiten) begon hier en daar te verminderen. Bepaaldelijk
wordt zulks berigt uit de afdeelingen Buitenzorg en T a n gerang der residentie Batavia en omtrent het gouvernement
van Sumatra's Westkust. Met het op ruimere schaal in
omloop brengen van de in 's lands kassen aanwezige koperen
en zilveren pasmunt werd voortgegaan (verg. afd. I , § 2 ,
hiervoren.)
De opruiming hier te lande eener partij van ruim 30000
kilogram koperen duiten, uit zee opgevischt van eene in
1860 verongelukte lading, geschiedde door verkoop bjj inschrijving, onder voorwaarde van toezigt van wege het
Departement van Koloniën op de versmelting. De gunning
had plaats aan den meestbiedende tegen f 68 per 100
kilogram.

Tot deze paragraaph behooren nog do twee volgende
middelen:
Belasting op het slagten van buffels en runderen in de
Preanger regentschappen. Als gevolg van de met 1 J u n y j l .
in werking getreden hervorming van het stelsel van bestuur
in de Preanger regentschappen, waardoor aan de regenten
het regt van belastingheffing ontviel, is de hier bedoelde
belasting sedert genoemd tijdstip overgegaan in handen
van hot Gouvernement. Terwijl elders op J a v a de slagtbelasting aan pachters is afgestaan, is voor de Preanger
regentschappen, bij wijze van proef, besloten tot hare
regtstreeksche inning door middel der dessahoofden, onder
toekenning aan dezen van 8 pet. perceptieloon/
De bestaande heffing liep voor de verschillende regentschappen zeer uiteen. Zij bedroeg in Tjiandjoer voor een
buffel f 3,20, voor een rund f 3,17; in Bandong f 0.83 en

Hoofdelijke belasting in Benkoelen. Ten aanzien van de
in Indio genomen voorbereidende maatregelen tot uitvoering
der in 't vorig verslag vermelde Koninklijke magtiging o m ,
als aequivalent voor de in te trekken verpligte koffij- en
pepercultures in Benkoelen, aldaar eene hoofdelijke belasting (in geld) in te voeren, zijn nog geene berigten
ontvangen.
II

§ 1.

»

i)

6,25

(I) In een onlangs ontvangen schrijven van den gouvernements—
commissaris voor de invoering der Preanger hervorming leest men, dat
sedert de nieuwe regeling der belasting meer vee op één dag geslagt
•werd dan vroeger in eene week; wel een bewijs, voegt die hoordambtenaar er bij, dat de bevolking door de tegenwoordige regeling gebaat ia.

April
tot
Junjj.
f

f 12,40 k f 12,50
f

2,55

f 12,30 a f 12,40
f

9,80

6,85

Julij
tot
September.
f

6,35

5,95

(nieuwe)

Muntwezen.

Negotiepenningen en vreemde munten. Gedurende 1870 werd
voor de Nederlandsche gouden negotiepenningen en voor
sommige vreemde muntspecien te Batavia betaald als volgt:

Januarij
tot
Maart.
f

MUNTSTELSEL, GELDSOMLOOP.

f 12,40 k f 12,50
f

2,68

6,85
6,35

f 12,40 a f 12,60
f

October
tot
December.

2,68

12,40

12,40

9,80

9,80

f
f

6,85

6,30 a f 6,35
12,60 a
f

12,75.
2,68

f 12,40 a f 12,1*
f

9,80

Bijlagen.

389

Vel 98.

Tweede Kamer.

Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
Wisselkoers.

Deze was als volgt:
h>

Te Batavia op Amsterdam.

Guldens Nederl. courant

MAA.NDEN.

To Batavia

Te Batavia

op Londen.

op Calcutta.

op China.

op Singapoer.

100

Een dollar

Een dollar-

voor

voor

guldens en

guldens on

centen.

centen.

f

f

compagnie

voor

Januarij

f 100

.

100

Februarij .

a f l 0 1 ' / 4 f102
n

f 11,57'/. a f 11,727.
J

1017 4

102•/,«

101V4

3

101 „ .1 102%

102 / 4

11,75

» ll,77'/2

.

.

100

April

.

.

100 V. »

101

IOOVI »

1017.

Mei .

.

.

100

1017 4

101

..

102

Junij.

.

.

ïoo

102

1017. n

102

Julij.

.

.

100

102

102

i.

102'/,

100

102

98

»

1027;,;f 11,75

a f 11,85

98

>i 1027.1 12,20

n 12,00

Augustus .
September.
October.

.

November.
December .

99

100

100

99 >/„ •«

100

100% "
101

99

»

100

»

voor
guldons.

Maart

I

»

ropijen

guldens en centen.

a f 108

f

11,727.

f

1027„ ! 11,85
1087,

2,66

2,68

2,66

2,66

2,65

2,68
2,70

f 2,65 a f 2,66

11,827.

2,69

2,74

11,80

2,70

2,72

11,75

2,71

2,73

2,72

2,72

f

f 1 1 , 7 7 ' / . a l l 1,80

1027.

i r * IM

Te Batavia

Een pond sterling

Particulieren.

lm

To Batavia

voor f 10'• Indisch courant.

Gouvernement.

i * • i-iii i

.i

f 2,67 k f 2,66 f 2,65 ii f 2,66
f

11,90

11,90 » 11,92'/.
f 11,827.

2,64

f 2,69 a f 2,72
120

f

2,64

f

2,68
2,70
2,66

I
2.

Javasche

Bank.

De werking der Bank gedurende het mot ultimo Maart
1871 geëindigde 43ïste boekjaar i s , vooral wat disconto's
betreft, binnen zeer enge grenzen beperkt geweest. Het al meer
meer ontwaakte wantrouwen tegen de koopers van invoerartikelen, die ten gevolge van eene overvoerde markt gaandeweg groote verliezen hebben geleden, gaf aanleiding dat in
het algemeen een belangrijk minder bedrag aan promessen
ter discontering aangeboden werd. De rentestand te Batavia on bij de agentschappen op J a v a voor promessen
(met uitzondering van vendu-acceptatien) was bijna doorloopend 6 pet., slechts weinige weken 5 1 ' 2 pet.
Het hoogste bedrag der uitgegeven bankbiljetten, met
inbegrip der rekening courant saldo's, was f 31 851 656,20;
het minimum f 26 557 103,95. Het maximum van de speciekas was f 25 788 945,93, het minimum f 19 284 370,86.
De baten der instelling, in het voorafgegane boekjaar
f 728 757,37, beliepen gedurende het jongste boekjaar
f 786 158,73, waaronder wegens renten van discontering
en beleening in 1869/70 f 502 661 en in 1870/71 f585 015
en wegens renten van hypotheek rospoctivelijk f 85 967 en
f 85 399. De onkosten en afschrijvingen bedroegen achtereenvolgens f 276 285,98 en f308 168,63, zoodat oono netto winst
overbleef van f 452 471,39 in het vooraigegane en van
f 477 990,10 in het jongste boekjaar.
Terwijl in 1869/70 schier de gehoelo winst (namelijk de
ronde som van f 450 000) ter uitdeeling onder de aandeelhouders werd bestemd, moest in 1870/71, daar de winst
meer dan 6 pet. beliep, als gevolg van het nieuwe octrooi
(Indisch Staatsblad 1870, n°. 34) van het boven dat minimum behaalde, bedragende f 117 990,10, 17 pet. (dat is
f 2 0 058,31) worden bestemd tot aanleg van een reservefonds, 4 pet. (f 4719,60) uitgekeerd aan het personeel der
Bank (met uitsluiting van de leden der directie), 4 pet.
(f 4719,60) aan de commissarissen, terwijl de overblijvende
75 pet. (f 88 492,58) als surplus dividend aan do deelhebbers
te gced kwamen. Naar reden van f 7,35 per aandeel
werd daarvan uitgekeerd f 88 200 en de overschietende
som van f 292,58 op het volgend boekjaar overgebragt.
Bijblad ven de Nederlandsche Staats-courant. —

De uitkeering beliep alzoo in 't geheel f 37,35 per aandeel
van f 500, tegen f 37,50 over 1869/70.
Zoo als in 't vorig verslag werd opgemerkt, was bij de
vernieuwing van het octrooi, in navolging van hetgeen voor
de Nederlandsche Bank bepaald w a s , niet meer opgenomen
de in het afgeloopen octrooi voorkomende verdunning om
een deel van het bankkapitaal te beleggen in Staatsschuld
of hypotheken. Sedert is echter door de directie de wenschelijkheid betoogd om op de voorgestelde, door deelhebbers goedgekeurde voorwaarden, tot dergelijke apmUJsa
weder bevoegdheid te erlangen. Eene voordragt strekkende
om den Gouverneur-Generaal te magtigen, in het octrooi
en reglement der Bank do gewenschte veranderingen te
brengen, was op 1 Augustus jl. bij het Opperbestuur in
behandeling, fl).
Om te gemoet te komen aan de bezwaren, vooral voor
de debiteurs verbonden aan eene dadelijke opzegging der
hypothecaire vorderingen , was intusschen reeds krachtens
eene Koninklijke magtiging van December 1870, bij ordonnantie van 6 Maart 1871 (Indisch Staatsblad n1*. 25)
voor de geheele intrekking alsnog een termijn van v 'jf jaren
toegestaan geworden, gerekend van 1 April 1870, niet dien
verstande dat telken j a r e ten minste een vijfde deel moet
worden afgelost.
Onder ultimo Maart 1871 beliep hot onder* hypothecair
verband uitgezette kapitaal f 1196 833,34, tegen f 1136 833,34
op ultimo Maart 1870.

V

Personele verordeningen omtrent
landsdicnaren.
§ 1.

Burgerlijke
a.

landsdienaren.

Europesche.

Benoembaarheid. Het Koninklijk besluit van 23 Junij 1871,
n c . 27 (Nederlandseh Staatsblad n". 72) behelst eene h e r (1) De gevraagde magtiging is, behoudens enkele beperkingen, o d.\
jrtcekeninar van 11 September jl. door den Koning verleend.
dagtcekening

1871—1872.

390
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
zieiiing der verordening van 10 September 1864 ll/ulisch
Staatsblad n". 194) op het benoemen van ambtenaren bij
do burgerlijke dienst in Nederlandsen Indie. De wijzigingen
en aanvullingen komen in hoofdzaak op het volgende neder:
1°. gelijkstelling dor eischen voor het Indisch ambtenaarsexamen, voor zooveel hot eerste, niet tot de eigenlijke
vakstudio behoorendo gedeelte aangaat, met die welke
hier te lande volgens de wet op het middelbaar onderwijs
worden gevorderd voor het verkrijgen van een diploma van
goed volbragt eindexamen van eene hoogere burgerschool
met ójarigen cursus, landbouw- of'polytechnische school,
en dienvolgens afschaffing van het in sommige opzigten
ligter Indisch ambtenaars examen A (of dat in de vakken
u-i van art. 4 der verordening van 10 September 1S61) en
het voor allen , als voorwaarde van toelating tot het eigenlijk
ambtenaars examen, verpligtend stellen van het bezit van
bovenbedoeld diploma of' van een daarmede overeenstemmend getuigschrift in Nederlandsch Indie verkregen en
voortaan ook daar te erlangen, onverschillig waar de
vertischte bekwaamheden zijn opgedaan (vergelijk hoofdstuk Si, af'd. I , § 1 onder Gymnasium Willem III);
2°. wijziging van het eigenlijk ambtenaars-examen, tot
dus ver bekend als examen B (voortaan het eenige dat
van de candidaten voor de gewone burgerlijke dienst zal
zyn af te nemen), en wel door opheffing van het facultative wat de keuze van sommige vakken door de candidaten betreft, en het verpligtend stellen van twee dier
vakken , namelijk bekendheid met de godsdienstige wetten,
volksinstellingen en gebruiken en met eene tweede Indische
t a a l , zoodat het examen voortaan omvat:
a.

de goschiedenis van Nederlandsch Indie;

b.

de land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie;

c\ de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van Nederlandsch Indie;
d. de kennis der Staatsinstellingen van Nederlandsch
I n d i e , speciaal ook de wetten en verordeningen betreffende
de comptabiliteit, het finantiewezen en het belastingstelsel;
e.

1°. de Maleische taal;
2". de Javaansche taal of in hare plaats eene andere
in Nederlandsch Indie inheemsche taal, wanneer daarin
van gouvernementswege onderwijs wordt gegeven daar
w a a r het examen wordt afgenomen.
Kennis van het landmeten en waterpassen (een der vroegere facultative vakken), mits blijkende uit het bezit van
een in Nederland of Nederlandsch Indie verkregen diploma,
strekt tot aanbeveling voor plaatsing bij het binnenlandsch
hestuur;
3°. uitbreiding der kategorien van personen die kunnen
worden toegelaten tot het eigenlijk ambtenaars-examen ,
dat thans het vroeger examen B heeft vervangen, tot hen
die het examen als adelborst 1ste klasse of als officier der
landmagt, na volbragte opleiding aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine of aan de Koninklijke Militaire
Akademie, dan wel het examen van officier van gezondheid of
hij de pharmaceutische dienst met voldoenden uitslag hebben
afgelegd, mits voldaan hebbende aan de bestaande of nader vast te stellen bepalingen betreffende hun verpligten
diensttijd ;
4°. beperking uitsluitend tot Indie der afneming van het
zoogenaamd klerken- of klein ambtenaars-examen, met
vrijstelling daarvan van zoodanige kategorien van porson e n , wier wetenschappelijke opleiding waarborg oplevert
v a n het bezit der kundigheden voor dat examen vereischt,
een en ander met bepaling d a t , bij gelijke aanspraken in
'slnnds dienst verkregen, bij bevordering tot hoogere betrekkingen de voorkeur wordt gegeven aan de ambtenaren,
die het zoogenaamd groot ambtenaars-examen hebben
afgelegd;
5°. toekenning aan de reeds bij het burgerlijk bestuur
in Indie in dienst zijnde ambtenaren op eene bezoldiging van f 150 's maands en daar boven, der vereischten

om toegelaten te worden tot het eigenlijk ambtenaarsexamen (gewijzigd vroeger examen B ) ; en zulks in afwijking van de verordening van 10 September 1864, die voor
de toen in dienst zynde ambtenaren der genoomde kategorien de ambten voor welke het grooto examen wordt
gevorderd , toegankelijk stelde zonder examen ;
6". bepaling dat zij die door den Koning tot organisatie
van een of anderen tak van dienst of ter gelegenheid daarv a n , in byzondere commissie naar Indie zijn gezonden,
n a afloop van dio commissie, bij de gewone burgerlijke
dienst daar te lande kunnen worden geplaatst zonder aan
het examen onderworpen te zijn ;
7°. behoud der oorspronkelijke examens A en B nog
gedurendo 1871 en 1^72, met dien verstande dat zij die
in 1872 of vroeger het examon A zullen hebben afgelegd,
later ook worden toegelaien tot het eenig thans voorgeschrevene (gewijzigd vroeger examen B ) . e n dat gedurende
beide jaren het oorspronkelyk examen B ook n o g z a l k u n nen worden afgelegd door de personen bedoeld sub 3°. en
5°. hierboven.
Ofschoon voor alsnog niet is overgegaan tot 6ece aanvulling van de by het besluit van 10 September 1864
bohoorende lijst der ambten , welke alleen voor geëxamineerden toegankelijk zijn, is echter in het herzieningsbesluit tot zoodanige aanvulling «naarmate der behoefte"
de bevoegdheid voorbehouden, zoodat daartoe zonder
nadere wijziging der verordening kan worden overgegaan.
Ook art. 3 der verordening van 10 September W > 4 ,
handelende over de benoembaarheid tot regterlijk ambtenaar in Indie, is bij het Koninklijk besluit van 23 Junij
1871 onveranderd gelaten.
Kort geleden zijn eenige voorstellen van den Gouverneur-Generaal mot betrekking tot dit artikel ontvangen,
welke evenwel als in naauw verband staande met de nog
in behandeling zijnde uitvoering van het beginsel van afschafSng van de cumulatie van regterlijke en administrative functien (vergelijk hoofdstuk F , § 1, hiervoren), voor
's hands in advies worden gehouden.
Voor het jongste in Indie afgenomen examen B (October
1870), meldden zich 13 candidaten aan, die allen zijn toegelaten. Geen hunner was meester in de regten. Aan het
laatstelijk hier te lande gehouden examen B (Junij en
Julij j l ) , namen deel 62 candidaten, van welke, volgens
besluit der examen-commissie, werden toegelaten 44 en
daaronder 15 meesters in de regten. Bij de oproeping van
adspiranten voor dat examen is beschikbaarstelling slechts
toegezegd aan de 20 personen, die bij het examen het meest
zouden voldoen , en bovendien — doch alleen met bestemming voor de regterlijke magt — aan de meesters in de
regten , die het examen voldoende zouden afleggen, al waren
zij niet onder voormeld 20tal begrepen (1).
I n 't algemeen wordt bij de raming der behoefte aan
personeel voor de Indische dienst van den regel uitgegaan,
dat daarin voor twee derde gedeelten behoort voorzien te
worden door uitzending uit Nederland.
De bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot
technisch ambtenaar bij het boschwezen (Indisch Staatsblad
1865, n°. 113), zijn gebleken wegens de te hooge eischen
herziening te behoeven. Nadat eene oproeping van gegadigden voor het afleggen in Indie van het voorgeschreven
examen vruchteloos was gebleven, heeft eene gelijke oproeping hier te lande, zoo van Nederlanders als vreemdelingen,
tot resultaat gehad, dat van het betrekkelijk groot aantal
zich aangemeld hebbende personen (allen vreemdelingen), niet
één geheel aan de gestelde eischen heeft kunnen voldoen.
Daar echter de aanvulling van het personeel bezwaarlijk
tot aan het tot stand komen der voorgenomen herziening
van het programma der kundigheden kon worden verschoven, is in Januarij 1871 één der candidaten, die by
nader onderzoek daartoe de meeste geschiktheid bleek te
hebben (eenige anderen , die mede als deze eene opleiding
als boschambtenaar hadden genoten, hadden zich teruggetrokken), ter beschikking van den Gouverneur-Generaal
gesteld, met vrijstelling van do bepalingen van Indisch
(1) De beschikbaarstelling' zal eerstdaags plaats hebben.
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Staatsblad 1865, n°. 113, wolker geheele opvolging ondoenlijk was gebleken (1).
Over de wijze van voorziening in het verkrijgen van
tolken voor de Chinesche taal is reeds gehandeld in hoofdstuk F , § 9, hiervoren.
De vaststelling van voorwaarden, waaraan in het vervolg de benoembaarheid tot gezworen translatour zou zijn
te verbinden, waaromtrent door den directeur van justitie
voorstellen waren gedaan, werd door den GouverneurGeneraal minder noodzakelijk geacht. Aan dea directeur
werd geantwoord dat het hem, zou zijn overgelaten zich
bij elk voorkomend verzoek van de bekwaamheid des
a d r s s a n t s voor de door dezen verlangde bediening op de
hein directeur meest geschikt voorkomende wijze te overtuigen.
Bij 'sKonings besluit van 30 November 1»70, n c . 19
(Indisch Staatsblad 1871, n°. 88), werd wijziging gebragt
zoowel in het bedrag der gratificatien voor uitrusting,
voortaan aan de naar Indie vertrekkende onderwijzers
(der 2de en 3de klasse) toe te kennen, als in het bedrag
en het tijdstip van ingang van de voorloopige tractomenten
aan hen toe te leggen, en daardoor eene vrij aanmerkelijke verbetering gebragt in do geldelijke voorwaarden,
gelijk die waren vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22
Februarij 1865, n°. 128 (Indisch Staatsblad n". 52).
Aanvaarding en nederlegging van betrekkingen, berekening
van inkomsten. Het hier te lande geopperde donkbeeld om
ten aanzien van het aanvangen en ophouden van inkomsten bij aanvaarding en nederlegging van betrekkingen de
regelen van Indisch Staatsblad 1827, n°. 28, en 1-28,
n°. 60, welke medebrengen de uitbetaling bij volle maanden , in dier voege te wijzigen, dat de inkomsten voortaan
genoten worden tot den dag der nederlegging en van den
dag der aanvaarding van het a m b t , i s , als geene wezenlijke voordeden aanbiedende, noch voor 'slands kas, noch
voor de betrokken landsdienaren , in Indie ontraden. Zoowel uit dien hoofde als wegens den* meerderen omslag dien
zoodanige nieuwe regeling voor de administratie zou opleveren , is dan ook , even als vroeger (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 1380), van eene wijziging der bewuste bepalingen afgezien.
Periodieke tractementsverhooging. Bij een besluit van 24
Mei 1870 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n . 2324) werd
verklaard, dat de tijd gedurende welken een ambt wordt
waargenomen onder genot van het daaraan verbonden
loon , zij het ook onder de benaming van toelage of wachtgeld, medetelt voor de toekenning der aan zoodanig ambt
verbonden periodieke tractementsverhooging.
In Februarij jl. werd de Gouverneur-Generaal door het
Opperbestuur gemagtigd om bij bevordering van ambtenaren , dienende bij vakken waaraan periodiek* tractementsverhoogingen zijn verbonden , de aanvankelijk toe te kennen
bezoldiging te regelen met dien verstande, dat de bevordering nimmer met verlies van inkomsten gepaard ga.
Eene dergelijke algemeene bepaling werd door de billijkheid
gevorderd, omdat zich anders het geval kon voordoen,
dat een ambtenaar in de door hem bekleede betrekking,
waaraan behalve het organieke tractement, eene periodieke
tractementsverhooging is verbonden, hoogere inkomsten
genoot dan hem ten deel zouden vallen bij bevordering tot
eene hoogere betrekking, waaraan aanvankelijk nog geene
periodieke tractementsverhooging is verbonden.
Onlangs (Julij jl.) is door het Opperbestuur magtiging
verleend tot eene nadere regeling van de aan de landmeters der statistische opneming toekomende tractementsverhooging, die voortaan in geval van ijverige pligtsbetrachting — door den inspecteur der opneming te constateren — om de vier jaren zal worden verleend, in stede
van bij voleindiging der opneming eencr residentie, zoo
als bij Indisch Staatsblad 1864, n°. 166, was voorgeschreven , doch welke bepaling, bij verplaatsing der betrokken
ambtenaren , gebleken was aanleiding tot moeijelijkheden
te geven.
(1) In het belang der vervulling' eener tweede vacature onder het
technisch boschpersor.ee], is in Augustus jl. de Gouverneur-Generaal
gemagtigd tot net verloenen eener gelijke vrijstelling aan een in Indie
aanwezigen deskundige, tot dusver chef van de opneming der djatibosschen op Java.

Won-activiteit. Ten aanzien van het wachtgeld toe te
kennen aan ambtenaren en beambten, wier aanstelling niet
van den Gouverneur-Generaal uitgaat, beslaat de bepaling
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1497 en 1839), dat
liet verleenen daarvan geschiedt voor den tijd van e'én jaar,
en dat eene verlenging (c q. voor den tijd van zes maanden) niet plaats heelt, tenzij blgke dat de betrokken personen door ziekte bolet zijn geworden, dan wel vruchtelooze
pogingen hebben aangewend om weder in active dienst te
worden opgenomeii, ook in minder bezoldigde betrekkingen
dan die zij laatstelijk bekleedden. Bij een besluit van 23
April 1870 werd die bepaling ook toepa>solijk verklaard
op de non-activiteits-tractementen , aan zoodanige mindere
beambten toe te leggen bij terugkomst van verlof buiten
Nederlandsch Indie.
Als middel om het langer dan strikt noodig op non-activiteit of op wachtgeld laten van een groot aantal ambtenaren tegen te gaan, is vóór eenige maanden dezerzijds
eene gedachtenwisseling in Indie uitgolokt nopens het denkbeeld om zoodanige ambtenaren , des noods met behoud van
vroeger verkregen rang of inkomsten , dienst te laten doen
in een lageren rang, zoo na hun terugkomst van verlof geene
vacature bestaat in den rang waarin zij vroeger dienden
maar wel in den lageren. Bij verwezenlijking van het denkbeeld zou niet telke'is by hot ontstaan van vacatures in die
lagere rangen bevordering van minder of aanstelling van
nieuw personeel behoeven plaats te hebben. De uitslag van
bedoeld overleg is hier te lande nog uiet gebleken.
Pensioenen. In Octobor 1869 werd de Gouverneur-Generaal ;:emagtigd o m , wanneer ambten wet. — of ten gevolge van daaraan sedert organiek verbonden hoogere
bezoldigingen, te laag — zijn geklassificeerd, alsdan de
titularissen onder nadere goedkeuring des Koniugs te
pensioneren overeenkomstig de klassen waarin de beirokken
ambten volgens de grondslagen van het burgerlijk pensioensreglement (Indisch Staatsblad 1837, n°. 50) alsnog zouden
behooren te worden gerangschikt.
De toepassing van het beginsel, dat inlanders benoembaar
zijn tot ambtenaren bij do burgerlijke dienst (Indisch Staatsblad 1864 , n°. 194) heeft voorzieningen doen beramen , ten
einde hen ook te doen deelen in de voorregten aan E u r o pesche ambtenaren toegekend. Zoodanige voorzieningen bleken al'een noodig ten opzigte van de pensioenen en het weduwen- en weezenfonds, waarvan inlanders uitdrukkelijk waren
uitgesloten (Indisch Staatsblad 1837, n°. 50 en 1851 n 3 . 93).
W a t de pensioenen betreft, is in de ontstane leemte door
den Gouverneur-Generaal voorzien bij een besluit van 13
Junij jl. (Indisch Staatsblad 1871. n°. 81 a), waarbij, krachtens 's Konings magtiging, met wijziging en aanvulling
van het reglement in Indisch Staatsblad 1*37 n°. 50, is bepaald, dat art. 30, hetwelk de » inlandsche beambten"
uitzondert, niet geldt voor de inlanders, die volgens de
daaromtrent vastgestelde of nog vast te stellen verordeningen, ambtenaren zijn bij de burgerlijke dienst in Indie, en
dat, bij verzoeken of voordragten tot pensioen, in stede
van het bij art. 24 gevorderde geboorte- of kerkelijk doopextract, kan worden volstaan met de overlegging eener acte
van bekendheid.
De toelating van inlanders als deelgeregtigden in het
weduwen- en wejzenfonds (Indisch Staatsblad 1854 n°. 93)
vereischt, wegens de daarbij in aanmerking komende beginselen van personenregt, nog nadere overweging.
Vaste toelagen voor reiskosten. Een onderzoek is onlangs
in Indie ingesteld omtrent het denkbeeld om de ambtenaren
die vaste toelagen genieten voor reiskosten, tegen intrekking dezer toelagen, eenvoudig te doen declareren volgens
het algemeene tarief (Indisch Staatsblad 1862 n°. I53n).
Met betrokking tot de residenten, adsistent-residenten en
controleurs op Java en Madura die alleen voor hunne
veelvuldige reizen binnen het gewest vaste toelagen genieten
(Indisch Staatsblad 1866 n c . 6) is de verandering ontraden
zoowel wegens den grooten omslag daaraan voor de finantiele administratie verbonden, als omdat de gewestelijke
ambtenaren voor deze hunne reizon, die voornamelijk vasto
uitgaven veroorzaken, als het onderhoud van paarden e n z . ,
transport" en verblijfkosten in den regel niet te betalen
hebben.
Daarentegen is in Mei j l . , blijkens Indisch Staatsblad 1871,
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n". 71, het denkbeeld bereids verwezenlijkt ten aanzien van de
hoofdinspecteurs der cultures, de inspecteurs van finantien
en do omgaan do regters op J a v a en Madura, voor de beide
eerste kategorien op grond van don zoor wisselvalligen aard
der reizen van de bedoelde inspecteurs, en voor de omgaande
rogtors bepaaldelijk in het belang dor dien.st, omdat in het
genot eener vaste toelage voor reiskosten eone aanleiding
kon gelegen zgn tot gebrekkige opvolging van het voorschrift
(art. 104 reglement regterlijke organisatie), dat de omgaande
regter ton minste ée'ns in de twee maanden of zooveel meer
als do dienst der justitie zal vorderen, in elke residentie
zijner afdeeling zitting moet houden.
Ktrtingen.
Blijkens de beschikking vermeld in n°. 2008
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad was in Indie als
beginsel aangenomen , dat geene kortingen wegons schulden
op de tractemonten van landsdienaron mogten worden verloend, wanneer de weg van regten door den schuldeischer
was ingeslagen. De nadere overweging omtrent het bestaanbare dezer beperking van liet regt van korting, waartoe
het Indisch Bestuur in den loop van 1869 door de Regering
hier te lande werd aangezocht, heeft geleid tot het Indisch
besluit van 16 Mei 1871, n°. 4 1 , waarbij, met intrekking
van bedoeld beginsel, is verklaard, dat het administratief
gezag niet bevoegd is om voor schulden van ambtenaren
en officieren , welke bij regterlijk gowijsde zijn erkend, korting
te weigeren , indien die gevraagd wordt en bij dat gewijsde
niot uitdrukkelijk is verboden of geweigerd.
Vacatiegelden enz. In de behoefte aan eene vaste regeling
met betrekking tot de vacatie-gelden en de vergoeding voor
reis- on verblijfkosten te genieten door de leden van door
ol namens den Gouverneur-Generaal aangewezen bijzondere
commission voor het van 's lands wege afnemen van examens
werd voorzien bij de Indische besluiten van 4 Jannarij
en 8 April 1871 (Indisch Staatsblad n°. 2 en 42). In het
belang van 's lands kas zijn die examina, naar gelang van
de noodzakelijke wetenschappelijke ontwikkeling der examinatoren, in twee kategorien gerangschikt, terwijl tevens
is o»derscheiden of president en loden der bedoelde commissien zich in 's lands werkelijke dienst bevinden dan wel
ambtelooze per.=onen zijn. Het vacatie-loon per dag is voor
deze Iaatsten bepaald op f 15 en f 10 naar gelang zij
zitting nemen in eene commissie van de 1ste of 2de kategorie, en voor de in 's lands werkelijke dienst zijnde personen op respectivelijk f 10 en f 6. Reis- en verblijfkosten
worden alleen toegekend aan de examinatoren , wier woning
meer dan 6 palen is verwijderd van het gebouw, waarin
het examen wordt afgenomen, en wel aan 's lands dienaren
in werkelijke dienst op den voet als reizende in het ambt
of de bediening door hen bekleed en aan de overige examinatoren volgens de 2de of 3de klasse van het tarief in
Indisch Staatsblad 1862, n". 153a, naar gelang het examen
valt in de lsto dan wel in de 2de kategorie.
Do regeling der belooning van niet in active dienst zijnde
ambtenaren en officieren of particuliere personen voor het
verrigten van commissien van toezigt of bevinding ten behoeve van den lande (Indisch Staatsblad 1867 , n°. 55) werd ,
althans voor de drie hoofdplaatsen van J a v a , voor vermindering vatbaar geoordeeld, en derhalve bij een besluit
van December 1870 (Indisch Staatsblad n°. 188), de belooning
voor commissien te Batavia, Samarang en Soerabaija van
f 8 tot f 6 per dag teruggebragt, met behoud van f 5 als
daggeld voor commissien op andere plaatsen.
Ceremonieel. Bij een besluit van 26 April 1871 werd
door den Gouverneur-Generaal verklaard , dat de residentie
Batavia niet valt in de toepassing der voorschriften van
1852 (Indisch Staatsblad n". 44) betreffende het ceremonieel
in acht te nemen bij reizen van don Gouverneur-Generaal
on van i ambtenaren en officieren van aanzien", en dat
op genoemde residentie evenmin van toepassing zijn de bepalingen van 1862 (Indisch Staatsblad n°. 162) op het verleenen van eerbewijzen aan ambtenaren, die aïloon door
den Koning benoemd kunnen worden, aan generaal - of aan
vlag-officieren, wanneer zij in dienst reizen.
b.

Inlandsche.

Costuum. Bij een Indisch besluit van 7 November 1870,

n°. 2 , werden de in April to voren vastgestelde bepalingen
omtrent do dienstkleedij van inlandsche hoofden en ambtenaren in de gouvernementslandon van J a v a en M a d u r a ,
de Proanger regentschappen voor 's hands uitgezonderd
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2308) aangevuld voornamelyk met het doel om voor die soort van dienstverrigtingen of minder dionstceremonieol, welke wegens het
veelvuldig voorkomen er van het gala costuum lastig en
te kostbaar zoudon maken, do daarbij omschreven mindere
dienstkleeding toe te staan. Voorts werd het in het besluit van April aangewezen nog meer eenvoudig costuum,
hetwelk was voorgeschreven om gedragen te worden uitsluitend bij dienstreizen to paard buiten de hoofdplaats, in
't algomoen bohouder.s oen paar uiizonderiugen , als officieel
reistenue aangenomen.
Omtrent de distinctivon, to vooren door de demangs,
marga- en kamponghoofden in de residentie Lampongsche
districten worden bepalingen gemaakt I>ij eon Itniisch besluit van 22 December 1870 [Indisch Stadsblad n°. 194).
Bezoldiging. De nieuwe regeling der bezoldigingen van
de inlandsche hoofden en ambtenaren , in de residentie
Preanger regentschappen, waarvan in 't vorig verslag bladz.
108, sprake w a s , is met 1 Junij jl. in werking getreden
(verg. hoofdstuk J , afd. I , § 1). '
Bij de vaststelling dier regeling lag het in de bedoeling
o m , zoo enkelo inlandsche ambtenaren , wier betrekking
bestendigd zou worden, door de nieuwe bezoldiging minder inkomsten zouden genieten dan onder hot oude stelsel,
het verschil door personele toelagen aan te vullen. Bij een
besluit van 14 Junij j l . , n°. 19, heeft de GouverneurGeneraal dien ten gevolge zoodanige personele toelagen verloend aan één pateh en drie wi hono's (1).
Omtrent de met 1 Julij j l . toegekende tractemeqtsverhooging aan de inlandsche hoofden in de residentie Tapanoli
(Sumatra's Westkust) zie men hoofdstuk «V, afd. I , § 1
hiervoren.
Voorschotten. De regelen omtrent het verleenen aan
regenten van voorschot op tractemont bragten onder andere mede, dat hiertoe alleen mogt worden overgegaan
ter gelegenheid van hun huwelijk of dat van hunne oudste
zonen, die als hunne opvolgers in aanmerking komen. Bij
Indisch besluit van 1 April 1870 (Bijblad op het Indisch
staatsblad n°. 2306) werd het beginsel uitgestrekt in dier
voege, dat ook voorschotten zullen mogen worden verleend
voor de eerste inrigting van nieuw optredende regenten
op Java en Madura.
Draagpenningen. Het voornemen bestaat om eenige orde
en regelmaat te brengen in de inrigting der onderscheidingstoekenen door den Gouverneur-Generaal aan ^erdienstolijko en aanzienlijke inlanders en Oostersche vreemdelingen toe te kennen in den vorm van draagpanningen.
Bedoelde draagpenningen , naar gelang van omstandigheden
in goud, zilver of brons te verleenen, zouden volgens het
plan gedragen mogen worden — ook door hen die reeds
mot soortgelijke medailles begiftigd zijn — aan het lint
bepaald voor de medaille van do broederschap der orde
van den Nederlandschen Leeuw. Aan den GouverneurGeneraal is in Julij jl. vrijheid gelaten zoodanige bepalingen vast to stellen.
§ 2.
Huwelijken.

Militaire landsdienaren. (2)

Bij Koninklijk

besluit van 28 Julij 1871,

(1) De voor de regenten vastgestelde inkomsten zijn bij de nieuwe
regeling alleen toepasselijk verklaard, vojr de toenmalige titularissen.
In verband met het overlijden in Junij jl. vanden regent van Limbangan
is de bezoldiging van den nieuwen titularis bij een besluit van 16 Julij il.
door den Gouverneur-Generaal, onder nadere goedkeuring des Konings,
van f 20 000 terug gebragt op f 15 000 'sjaars en de door hem te g e nieten premie op de koffijproduetie verminderd van f 1 tot f 0.50 per
pikol, met behoud nogtans even als vroeger van f 10 000 'sjaars als
maximum dier procento's.
(8) Zie over voorstellen tot verzwaring van het officiers-eiamen bij
de landmagt in Indie de rubriek • Onderofjiciersschool te Meetter-Cornelis ",
enz. in hoofdstuk D . § 3. In diezelfde paragraaph wordt ook van enkele
andere personele verordeningen melding gemaakt (zie o. a. de rubriek
»Eereteekenen", waarover ook aan het slot van $ 5 aldaar). Voorts is
op militaire landsdienaren toepasselijk het aangeteekende hierboven onder » Kortingen ".

Bijladen.
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Toelagen. Krachtens magtiging dos Konings werd bij
een Indisch besluit van 24 December 1870 (Indisch Staatsblad n". 196*1 verklaard, dat het bij Koninklijk besluit van
23 Julij 18C9, n°. 9 (Indisch Staatsblad n°. 86) aangenomen
beginsel, dat de Indische toelagen der aan den wal in
Indio gedetacheerde züeofficieren, bij aanvaarding en nederlegging hunner f'unctien, over halve maanden worden
berekend (zie het verslag van 1869 , bladz. 110) ook van
toepassing is op gevallen van bevordering of overlijden.

n°. 28, zijn nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent de
huwelijken
van officiereu ook b\j bvt leger in OostIndie. Do verpligting tot het overleggen (door 1ste en 2de
luitenants) van gegoedheidsbewijzen, waarover zie laatstelijk het verslag van 1869, bladz. 110, is komen te vervallen , omdat zij wegens de vele ontduikingen slechts
schijnbaar van nut w a s , terwijl de verklaring ton aanzien
van de aanstaande echtgenoote vereischt, niet meer haar
stand, maar alleen haar gedrag zal behoeven te betreffen.
Voorts is bepaald dat het onderzook ter zake niet meer
door de civile autoriteit, maar door den betrokken dienstof corp3chef (in Nederland door don Minister van Koloniën)
wordt ingesteld.

O.
I.

Militair weduwen- en weezenfonds Met betrekking tot
dit fonds werd in 1869 (Indisch Staatsblad n°. 105a), met
w\jziging van art. 6 van het regie nent ia Indisch Staatsblad
1841. n'. 3 3 , het beginsel aangenomen, dat de gewono
contributie door officieren met verlof en op non-activiteit
niet verder verschuldigd zou zijn van het bedrag hunner
activiteits-inkomsten in Indie, maar slechts van het bedrag
hunner verlofs- en nonactiviteits-tractemonten, dus van
hunne werkelijke inkomsten. Daarentegen was nog altijd
onveranderd gebleven art. 7 van dat reglement, hetwelk
ten aanzien van Indische officieren die hier te lande actief
mogten dienen op eeue mindere bezoldiging dan voor hun
rang in Indie was bepaald, wel is waar mede eene evenredige vermindering van contributie voorschreef, doch met
bepaling dat in zoodanig geval die mindere contributie
(namelijk het verschil) aan het fonds werd vergoed uit
's lands kas. Magtiging is in Julij jl. verleend om aan
deze laatste bepaling een einde te maken en om te gelijker
tijd de redactie van gemeld art. 7 meer overeenkomstig
de behoefte te herzien.

\ IJ v e r h e i d .

LANDBOUW, BOSCHWEZEN EN VEETEELT.

§ 1.

Java en Madura.
a.

Landbouw.

1°. Op gronden gebleven ter beschikking van de bevolking.
Rijstcultuur

en t w e e d e

gewassen.

Blijkens de hierbij overgelegde aantooning van den eigen
landbouw der bevolking over het j a a r 1870 (bijlage litt. BB)
waren op J a v a (de residentie Batavia en de Vorstenlanden
uitgezonderd) en in de afdeeling Pamakassan (Madura) in
het geheel meer aanwezig dan in 1869 23 414 bouws bewaterbare sawah's en 35 738 bouws niet bewaterbare volden ,
onder welke laatsto eene meerdere uitgestrektheid van 3580
bouws berggronden.
In 1870 werden meer dan in 1869 beplant: met padi
50 619 bouws, waarvan 31 218 bouws bewaterbare sa wah't;;
met polowidjo (tweede gewassen) 5602 bouws.
Het volgende overzigt wijst de totalen aan:

Aantal bouws mot polowidjo beplant.

Aantal bouws met padi beplant.
r

Soort van bouwland.

Bewaterbare sawah's
Velden van den regen
afhankelijk
. . . .

1869.

1870.

1869.

1870.

1ste
aanplant.

2de
aanplant.

1ste
aanplant.

2de
aanplant.

1ste
aanplant.

2de
aanplant.

1ste
aanplant.

2de
aanplant.

1209 618

44 911

1 229 666

56 081

15 978

441065

15 977

422 207

816 145

2 809

834 488

3 867

321913

184 148

347 350

183 172

2 025 763

47 720

2 064154

59 948

337 891

625 213

363 327

605 379

2 073 483

2 12 1102

Onbeplant bleven 439 841 bouws tegen 444 516 in 1869.
Onder deze cijfers is echter eene groote uitgestrektheid
gogo- en andere velden begrepen, waarvan de beplanting
nimmer geregeld, maar naar gelang van de behoefte plaats
heeft.
De vermeerdering van het getal der velden is in deze
opgave voor een deel toe te schrijven aan de uitkomsten
der statistische opneming. Voor een ander deel wijst zij
eene werkelijke uitbreiding aan van den landbouw, ten
gevolge van de verbetering van bestaande irrigatiewerken ,
waardoor velden, van regen afhankelijk, van levend water
konden worden voorzien en woeste gronden in sawah's
herschapen werden.
De gemiddelde padi-productie was het hoogst in de residetien Pasoeroean, waar in het afgeloopen j a a r gemiddeld
ruim 52 pikols per bouw werden verkregen. Ook in Banjoewangi en Bezoeki leverde de padicultuur gunstige
resultaten o p , daar de oogst een beschot gaf van 45 en
41 pikols. In J a p a r a , llumbang en Pekalougan daarente-

963 104

968 706

gen bedroeg de gemiddelde opbrengst per bouw slecht»
10, 12 en 14 pikols.
I n de afdeeling Pamalang (Tagal) vertoonde zich ook
in 1870, even als in vorige j a r e n , de ziekte onder de
padi, niettegenstaande daartegen reeds meermalen allerlei
middelen zijn aangewend. Volgens den resident zou dit
kwaad te voorkomen zijn door vroeger te planten, en wel
zoodanig dat de padi op ultimo December in den grond is.
De misgowassen, die in het afgeloopen j a a r nog al belangnjk waren, zijn hoofdzakelijk een gevolg geweest van
overstroomingen en schadelijke insecten.
Van bestuurswege wordt al het mogelijke aangewend
om de wijze van zaaijen der padi te verbeteren, doch
meestal stuiten die pogingen af op den weerzin der bevolking om van oudo gewoonten af te wijken. (1)
Ook de verstrekking van landbouwgereedschappen ten
(1) Zie echter het lager aangeteekende onder
schappen" op bladz. 3S)6.
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gerieve der landbouwende bevolking, waar deze moeijelijkheid in de aanschaffing ondervond, werd in Bantam als
middel tot bevordering der cultuur in overwoging genomen.
Het algemeen middencijfer der productie (voor de versehillende residentien dooreen genomen) beliep, berekend
alleen over de geslaagde velden, in 1870 224V100 pikols
padi per bouw, tegeh 21 5 O / l o 0 (1) in 1869.

De werkelijk beplante (dus met inbegrip der mislukte)
volden gaven eene bouwsgewijze productie voor 1870 van
21 7 7, 0 0 tegen 20 6 7i 00 (M Pik<>ls in 1869.
Het volgende overzigt geeft het verschil in productie a a n ,
naar gelang van de onderscheidene soorten van bouwland:

un

1869.
S O O R T

• Bouwsgewijze
Bouwsgewijze
Percentsgewijze
Percentsgewijze
productie (in pikols)
productie (in pikols)
verhouding
verhouding
met en zonder inbegrip
met en zonder inbegrip
der
geslaagde
der
geslaagde
der mislukte velden.
der mislukte velden.
velden tot
velden tot
het cijfer van
het cijfer van
aanplant.
aanplant.
Met.
Zonder.
Met.
Zonder.

VAN

BOUWLAND.

24 35

2484

98 02

25 88

26 35

98 2 !

14»»

15 91

93 6 3

15 29

16 S1

94"

18 8 '

2168

86?6

19 45

21"

90"

13 4 s

13 8 !

9 7 30

10 2 '

1 0 73

95"

1492

15 85

94 12

15"

15 85

9782

De voortgaande uitbreiding der volkscultures en de
stijgende padi-productie worden aangetoond door het volgende vijfjarig overzigt. Voor 1871 zijn nog geen cijfers

J A R E N .

Uitgestrektheid
der velden door
de bevolking
voor eigen
cultuur beplant.

bekend. Zoo als intusschen reeds uit hoofdstuk C , § 2 ,
zal gebleken zijn, gaf de in gang zijnde oogst over 't algemeen goede verwachtingen.

Waarvan met
padi.

Gemiddeld bedrag der marktOpbrengst
dezer velden in

Bouws van 500 vierkante
Rhijnlandsche roeden.

pikols padi. (2)

prijzen van den pikol padi
in

de verschillende

gewesten.

Hoogste
marktprijzen.

Laagste
marktprijzen.

f

f

4,22

2,65

a.

2 148 396

f.

1 848 187

36 820 000

b.

2 210 692

g.

1 906 654

39 555 600

4,09

2,305

c.

e

2 298 516

2 427 481

2,735

ft.

1 982 620

40 520 000

3,415

i.

2 025 763

42 898 600

3,685

2,47

k.

2 064 154

46 104 200

3,285

2,245

a. Hieronder 300 209 bouws met polowidjo als eerste gewas beplant geweest. Van de overige padivelden werden
629 747 bouws na afloop van den padi-oogst met polowidjo beplant als tweede gewas.
b. Als voren 304 038. Van de overige padivelden werden 631 726 bouws na afloop van den padi-oogst met polowidjo
beplant als tweede gewas.
c. Als voren, respectivelijk 315 896 en 655 344.
d. Als voren, respectivelijk 337 891 en 625 213.
e. Als voren, respectivelijk 363 327 en 605 379.
ƒ. Van deze velden werden nog 37 512 bouws na afloop van den oogst, voor de tweede maal met padi beplant; de
oogst van dezen tweeden aanplant beliep 738 712 pikols, welke hoeveelheid is begrepen onder het cijfer in kolom 4.
Als voren 3 1 4 2 5 bouws, waarvan de oogst beliep 479 871 pikols (eveneens begrepen in kolom 4).
Als voren 38 405 b o u w s , waarvan de opbrengst ad 248 211 pikols eveneens is begrepen in kolom 4.
Als voren 47 720 bouws, waarvan de opbrengst ad 836 780 pikols mede in kolom 4 is begrepen.
Als voren 59 948 bouws, waarvan de productie ad 1219 081 pikols mede in kolom 4 is begrepen.
(1) Het verschil van dit cijfer met de opgaaf in 't vorig verslag is
het gevolg eener verbetering in het cijfer der productie van Remhang
over 1869, destijds in stede van in pikols, in hamats (van 2 pikols)
opgegeven.

(2) Bij onderzoek is gebleken dat de padi-productie in de residentie
Rembang van af 1866 in hamats in stede van in pikols is opgegeven.
Van daar dat de cijfers dezer kolom hooger zijn dan in vorige verslagen.
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Bibiet. De bevolking zorgt zelve voor zaadpadi, die zy
van haren padi-oogst afzondert en in de dessa's bewaart.
Van bestuurswege wordt zij gestadig aangespoord om vooral
goede padi-soorten te planten en den aanplant behoorlijk
van gras en onkruid te zuiveren, ten einde zoodoende het
gewas te verbeteren en de productie te vermeerderen.
Werken in het belang van den landbouw, ontginningen, enz.
Als bijdragen ter beoordeeling van de oekonomische ontwikkeling der bevolking van J a v a , gedurende de laatste
dertien j a r e n , werden in 't laatst van 1869 van de residenten aldaar, die van Batavia en de Vorstenlanden
uitgezonderd, statistische opgaven ontboden omtrent de gedurende 1856—1868 ontgonnen velden binnen en buiten
den omtrek der dessa's gelegen, de aangelegde irrigatiewerken , de nieuw verrezen markten of' pussars en de
nieuw gestichte dessa's. De ter zake ontvangen rapporten,,
waarvan de hoofdinhoud, voor zooveel de beide eerste
punten betreft, hieronder wordt teruggegeven (1), staven —
zoo als de Gouverneur-Generaal zich uitdrukt — het ook
van elders bekende feit, dat Java in de laatste jaren in
stofFelijken zin aanmerkelijk is vooruitgegaan en ontwikkeld.
Volgens de zamentrekking der gewestelijke cijfers zouden
in het bedoelde tijdvak zijn ontgonnen omstreeks 360 000
bouws velden en aangelegd ruim 3000 irrigatiewerken.
Ofschoon op de juistheid dezer totalen, ook wegens de niet
volkomen eenvormigheid hunner bestanddeelen, niet in allen
deelo staat kan worden gemaakt, zijn echter de hoofden
van gewestelijk bestuur eenstemmig van oordeel, dat de
welvaart over het algemeen is toegenomen, met uitzondering van enkele streken, zoo als de afdeeling Patjitan
(Madioen) en de zuidelijke districten der afdeeling Tjeringin (Bantam), waar ten gevolge van locale toestanden
weinig of geen vooruitgang te bespeuren is.

Na deze algemeene aanteekening moge alsnu de gowestelijke ontleding der hooger genoomde totalen hieronder hare
plaats vinden, te gelijk met bijzonderheden omtrent de behandelde onderwerpen over 1870 en later bekend geworden.
Bantam. Gedurende de jaren 1856—1868 kwamen in deze
residentie omstreeks 300 irrigatiewerken tot stand, waarvan 2^6 alleen in de afdeeling Lebak , voor het meerendeel
bestaande in door de bevolking in heerendienst aangelegde
kleine werken, als. dammen, beekjes enz. Toch heeft het
vrij aanzienlijk getal dezer werken grooten invloed gehad
op de welvaart, ten eerste — zoo berigt de resident —
omdat daardoor de ontginning van woest liggenden grond
werd mogelijk gemaakt, en ten andere, omdat daardoor
voor den inlander eene grootere aansporing ontstond om
die nieuw ontgonnen velden te bebouwen , te meer verzekerd als hij zich kon beschouwen van het welslagen van
den oogst.
De in diezelfde jaren aangewonnen sawah's besloepen in
do verschillende afdeelingen eene gezamenlijke uitgestrektheid van 7013 bouws, a l s : Serang 2206, Anjer 1 7 1 ,
Pandeglang 1083, Tjeringin 1297 en Lebak 2166 bouws.
Daarvan waren slechts 1545 bouws (onder Serang, Anjer
en Pandeglang) van den regen afhankelijk; de overige
konden allen van levend water worden voorzien.
In 1870 werd een begin gemaakt met het graven van
eene waterleiding uit de rivier Tjimerga, ter besproeijing
van ongeveer 400 bouws sawah's, welk werk in den loop
van 1871 geheel gereed zal kunnen zijn en schoone resultaten belooft. Bovendien wei-den in het district Menes (afdeeling Tjeringin) twee leidingen gegraven en een stuwdam
aangelegd, waardoor met der tijd ongeveer 100 bouws
gronden, die thans daarvoor ongeschikt, zijn, voor de sawahteelt zullen kunnen gebezigd worden. In het district
TjilaDgkahan (afdeeling Lebak) is de leiding Tjisangrang
tot stand gekomen, waarvan mede voor de ontginning van
velden veel nut kan worden getrokken.

Dat de plaats gehad hebbende ontginningen en de met
deze in zoo naauw verband staande aanleg van irrigatiewerken , als onmiddellijke oorzaken van vermeerdering van
productie, van goeden invloed op de volkswelvaart zijn
geweest, valt uit den aard der zaak niet te betwijfelen. E r
wordt echter op gewezen, dat deze middelen van vooruitgang als zoodanig niet alleen staan, maar dat naast hen
eene breede plaats innemen de verbeterde regeling en trapsgewijze verligting der heerendiensten, de intrekking van
sommige gouvernements-cultures, de betere betaling bij de
twee overgeblevene, gepaard met minderen druk, de afschaffing van gedwongen leveringen en dergelijke meer.
De invloed van deze laatste op de ontwikkeling der volkswelvaart is in sommige streken zelfs van moer beteekenis
te achten dan die, te weeg gebragt door ontginning van
gronden en aanleg van irrigatiewerken.
Toch verkeert het irrigatie-systeem in Indie nog in zijne
kindschheid. Toen in het laatst van 1870 aan de hoofden
van gewestelijk bestuur de vraag gerigt werd: wat zou
kunnen gedaan worden tot verbetering en uitbreiding der
rijst- en andere volkscultures, bleek maar al te zeer hoe
ontzaggelijk veel op dat gebied nog te verrigten valt, om
streken, die nu als moerassen, rawa's of onvruchtbaar land
onbebouwd liggen, tot weelderige rijstvelden te herscheppen, en hoevele reeds bebouwde gronden door den aanleg
van irrigatiewerken, op enkele plaatsen ook door afvoer
van w a t e r , voor dankbaarder cultuur geschikt gemaakt
zouden kunnen worden.
In menig gewest wordt dan ook eene verdere deugdelijke
ontwikkeling van den landbouw, door gebrek aan een behoorlijk irrigatiestelsel, belemmerd.
De dammen en waterleidingen, welke over het algemeen
in behoorlijken staat worden gehouden, zijn meestal van
inlandsch maaksel en worden door de bevolking naar de
behoefte aangelegd.
Personeel ontbreekt echter om opnemingen te doen in
het belang der irrigatie. Zoo zijn om die reden de opnemingen ter verbetering der irrigatie in de afdeelinger. D e mak en Grobogan der residentie Samarang tijdelijk gestaakt
moeten worden. (2)

Preanger regentschappen.
Wegens het geaccidenteerde
terrein zijn groote waterwerken hier meestal onnoodig. De
611 leidingen, gedurende 1857—1868 gegraven, beslaan
dan ook te zamen eene lengte van slechts 383 palen. I n
vroegere j a r e n , vóór 1858, bragten doorgaans alleen de

(1) Over de nieuw aangelegde markten zie men afdeeling V van dit
hoofdstuk.
(2) Zoo als lager blijkt (zie bladz. 396) dacht men in den oostmoesson
van 1871 de opnemingen te kunnen hervatten.
Over de aanhangige briefwisseling met den Gouverneur-Generaal

betreffende het toestaan van meerdere werkkrachten bij het departement
der burgerlijke openbare werken en over het denkbeeld der instelling
eener rivierdienst op Java, zie men het aangeteekende op bladz. 353.
hiervoren.

Rrawang. Over het algemeen is de gesteldheid van het
terrein in de gouvernementsdistricten van dit gewest aan
de pogingen om rivierwater op de velden te brengen niet
bevorderlijk. Van de sedert 1856 tot stand gekomen waterleidingen , zijn die in het district Adiarsa het belangrijkst
geweest. Vooral de 15 paal lange leiding van Tjikarangglam, reeds vóór 1856 aangelegd, maar later op 'stands
kosten vergroot en verbeterd, bragt veel nut aan den
landbouw in de districten Adiarsa en Krawang, wier productief vermogen in de jaren 1856—1867 daardoor meer
dan verdubbelde. Het aantal leidingen in genoemd tijdvak (schier alle in heerendienst) gegraven, bedraagt in
't geheel L'4, ter gezamenlijke lengte van 62 palen. 3457
bouws sawah's zijn daardoor van levend water voorzien
geworden.
De kunstwerken bij Pondok Salam, in 1867 en 1868
tot stand gebragt, werden reeds kort na hunne voltooijing
weggeslagen. In 1870 is door de bevolking een tijdelijke
lmlpdam van riviersteenen opgerigt.
In het begin van 1871 werd magtiging verleend tot het
aanleggen (in heerendienst) van vier dammen en vijf waterleidingen , ter gezamenlijke lengte van ongeveer 5000 meters.
Ten aanzien van de ontgonnen velden blijkt, dat gedurende 1856—1868 in cultuur werden gebragt 5224 bouws
sawah's, op circa 1000 bouws n a , alle besproeibaar met
levend water.
Bovendien werden circa 2300 bouws velden bij de kampongs getrokken en ingerigt tot erven of tuinen. Het aantal
bouws als drooge velden (tipars en gogo's) ontgonnen kan
niet worden opgegeven.
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nieorgegoeden dergelijke werken tot stand, die daarvoor de
arbeiders betaalden, doch op deze wyze het bezitrogt op
don te besproeijen grond erlangden. Sedert echter heeft,
op aansporing van het bestuur, ook de mindere man gelegenheid gezocht om zich sawah's te verschaffen, en wel
door gemeenschappelijken aanleg van niet al te belangrijke
leidingen, in dier voege, dat ieder een doel der werkzaamheden op zich neemt, in evenredigheid van de grootte van
het veld dat hij zijn eigendom noemt. Het resultaat is
geweest, zegt de resident, dat thaDS, in tegenstelling van
vroeger, vele landbouwers in het bezit van een stuk
sawahgrond zijn.
De in 1870 gegraven leidingen besloegen eene lengte
van te zamen 4 palen.
Niet minder dan 94 809 bouws zijn in deze residentie
gedurende 1856 — 1868 door de bevolking voor eigen cultuur ontgonnen, en daaronder omstreeks 25 000 bouws
sawah's. Vooral dagteekent de opgegeven uitbreiding, waarin
ook de tegal-, tipar- en gogo-velden zijn begrepen, van af
1863, zijnde in dat en in de vijf volgende jaren gezamenlyk
niet minder dan 80 900 bouws in cultuur gebragt. Eene
der voornaamste redenen der toegenomen ontginningen is
geweest de schaarschte die in 1862 en 1865 aan levensmiddelen heeft geheerscht. Daardoor en door den meerderen
tijd , der bevolking verschaft door betere regeling der heerenen cultuurdiensten, voelde zij zich aangespoord het vroeger
v erwaarloosde evenwigt in de uitbreiding van den landbouw
naar mate van de toeneming der bevolking te herstellen. Het
gevolg is geweest dat thans behalve tweede gewassen j a a r lijks nog duizenden pikols rijst voor den uitvoer beschikbaar zijn.
In de bovenbedoelde 94 809 bouws deelde elk der vijf
•egentschappen als volgt: Bandong voor 54 492 , Tjiandjoer
voor 21 3 0 5 , Soemedang voor 7 3 7 8 , Limbangan voor 86
en Soekapoera voor 11 548 bouws.
De resident voorziet dat eene zoo belangrijke uitbreiding
van don landbouw niet op den duur op dezelfde schaal zal
kunnen plaats hebben. Vandaar ook dat het bestuur zooveel mogelijk tracht tegen te gaan de gewoonte om naar
willekeur nieuwe gronden in het gebergte te ontginnen,
die na e'énen oogst weder worden verlaten, en daarentegen de bevolking zoekt te bewegen tot eene betere verzorging en bewerking haror eigenlijke rijstvelden , vooral
wat waterafvoer en wijze van zaaijen botrefl. De aansporing
om de oude zaaiwijze te verlaten e n , in stede van halmsgewijze, korrelsgewijze uit te zaaijen. heeft reeds dit uitgewerkt,
dat het laatste meer en meer regel en het eerste uitzondering wordt; alleen de landbouwer in de zuidelijke streken
beseft nog niet de voordeden die de aanbevolen nieuwe
manier aanbiedt. Verder wordt er op gewezen, dat de
Soendanees ook meerdere voedingsmiddelen van zijno sawah's zou kunnen trekken, indien hij ze niet voor het
grootste gedeelte na d<m padi-oogst braak liet liggen.
Aanteekening verdient nog dat het toezigt over de rijstcultuur en wat daarmede in verband staat, in deze residentie van oudsher aan de Mohammedaansche priesters
opgedragen. in verband met de hervorming van het zoogenaamd Preanger stelsel, welke aan het wereldlijk gezag
der inlandscho geestelijkheid een einde maakte (vergelijk
blad/.. 302 hiervoren), sedert 1 Junij j l . even als elders is
overgegaan op het inlandsch bestuur.
Cheribon. Van af 1856 tot bij het eind van 1868 waren
in dit gewest 385 irrigatievverken aangelegd, over de vijf
regentschappen ' verdeeld als volgt: Cheribon 7 8 , Koeningan 16, Madjalengka 50, Indramaijoe 93 en Galoe 148.
Alleen voor laatstgeraeld regentschap wordt berigt, dat van
deze 148 werken er 29 onder de grootere en 119 onder
de kleinere waren te rangschikken.
De Sindoepradjaleiding welke voor een groot gedeelte
in de irrigatie der afdeeling Indramaijoe voorziet, verkeerde in 1870 in slechten staat. De noodige herstellingen
werden verrigt, welke echter spoedshalve voor 's hands
van tijdelijken aard waren.
Gedurende bovengenoemd tijdvak werden binnen en buiten
den omtrek der dessa's nieuw ontgonnen in het regentschap
Cheribon 5499 bouws, waarvan alleen in het district G e gissiklor 5019. Het blijkt echter niet of deze ontginningen
alleen betrekking hebben op sawah's , dan wel op sawah's
en tegals beiden. Voor de vier overige regentschappen

is alleen do uitgestrektheid nieuw ontgonnen sawah's opgegeven, bedragende 6418 bouws. Trouwens is het moèijelijk op te geven hoeveel tegals er ontgonnen zijn, daar
veelal slechts aanteekening gehouden wordt van de beplante tegals en niet of' dit waren: vroeger reeds gebruikte
dan wel voor 't eerst beplante tegals.
Tagal. Volgens do ontvangen opgaven zouden gedurende de jaren 1856—1868 in deze residentie 50 irrigatiewerken zyn aangelegd, schier uitsluitend in de afdeelingen
Brobes en Pamalang, wordende voor het regentschap Tagal
slechts 1 nieuw werk van ilien aard vermeld. Büzonderheden omtrent den omvang dezer werken en hunne gevolgen voor don landbouw zijn niet aangeteekend gevonden.
Voor 1870 wordt slechts berigt, dat »eenige aqueducts
en andere weikon" werden aangelegd.
De uitgestrektheid der in het tydvak 1856—1868 ontgonnen velden wordt opgegeven te hebben bedragen 14 598
bouws sawah's en 19 897 bouws van den regen afhankelijke velden.
De Javaan van deze landstreek — voegt de resident er
bij — is ijverig en beplant zijne velden gaarne. Tot in
het gebergte worden onafzienbare uitgestrektheden aangetroffen welke geheel beplant zijn en slechts door geboomte
van dessa's worden afgescheiden. Misgewas behoort tot
do zoldzaamhoden. Alleen in Pamalang heeft men daarvan
eenige ondervinding ten gevolge van » amas" en padi-ziekten,
die er van tijd tot tijd voorkomen en aan plaatselijke
omstandigheden worden toegeschroven (verg. het hooger
aangeteekende op bladz. 303 hiervoren). Op de algemeene uitkomsten van den landbouw in Tagal hebbon deze
uitzonderingen geen noemenswaardige invloed. Steeds is de
bevolking van levensmiddelen voorzien in zoo ruime mate,
dat zij er een gedeelte van te gelde maakt en in het
bezit is gekomen van eenig kapitaal.
Pekalongan. De aangelegde irrigatie-werken worden gezegd niet van dien aard te zijn geweest, dat zg zigtbaren
invloed kunnen hebben gehad op de welvaart der bevolking.
In 't geheel werden gedurende 1856—1868 aangelegd 31
leidingen, ter gezamenlijke lengte van 26 710 meters en
geschikt ter bewatering eener uitgestrektheid van slechts
1600 bouws. De ontginningen blijken in genoemd tijdvak
te hebben bedragen 1573 bouws sawah- en 529 bouws
tegalvelden.
Samarang. I n de afdeelingen Salatiga, Ambarawa en
Grobogan zijn gedurende 1856—1868 geene werken in het
belang van don landbouw tot stand gekomen. In de drie
overige afdeelingen Samarang, Demak en Kendal bepaalde
het getal zich tot respectivelijk 6, 12 en 3. Van welken
omvang die werken waren, is niet gemeld.
Als in genoemd tijdvak ontgonnen worden opgegeven
8050 bouws, over de zes afdeelingen verdeeld als volgt:
Samarang 1159, Salatiga 350, Grobogan 742, Demak 2708
en Kendal 3090 bouws. Op vele plaatsen, vooral onder
de afdeeling Samarang, is er geene gelegenheid meer tot
uitbreiding der padi-cultuur. Echter zijn door de reeds
aangelegde irrigatiewerken, zoowel in 't Samarangsche als
onder Demak en Kendal, onderscheidene velden die vroeger
van den regen afhankelijk waren, van levend water voorzien.
Dit middel om de productie meer te verzekeren, heeft veel
invloed uitgeoefend op de ontwikkeling der volkswelvaart.
Van daar dan ook dat in de plaats van de te Demak geheerscht hebbende armoede en nu en dan gebrek, eene weivaart is gekomen, die zich laat verklaren door den grooten
jaarlijkschen uitvoer van padi en rijst naar de omliggende
plaatsen.
Intusschen blijft nog verbetering noodig, waartoe in den
oostmoesson van 1871 de begonnen, doch tijdelijk gestaakte
opnemingen zouden worden voortgezet. De toestand der
irrigatie van de afdeeling Demak is voor het tegenwoordige
deze, dat van 92 800 bouws oppervlakte in de districten
Singen-kidool, Manggar, Samboeng, Wedoeng en Demak
minstens 35 600 bouws zijn geïrrigeerd.
Om in het Grobogansche de irrigatiemiddelen te vermeerderen, is de mogelijkheid in onderzoek om aldaar het
in eenige afdeelingen van Soerabaija met vrucht werkende
stelsel van wadoeks (reservoirs van regenwater) toe te passen.
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Het onderzoek , aanvankelijk aan het waterstaatsporsoneel
opgedragen, is uit hoofde van gebrek aan ingenieurs in de
residentie Samarang, in de tweede helft van 1870 overgegaan
op den controleur der afdeoling Grobogan. Deze zou zich
dien ten gevolge met een paar geschikte inlandscbe arabte*
naren naar de residentie Soerabaija begeven en na zich
grondig met de zaak te hebben bekend gemaakt, omtrent
hare mogelijke verwezenlijking in het Grobogansche rapport
hebben uit te brengen De uitslag van hot onderzoek is
nog niet bekend.
Japara.
Terwyl gedurende het dertienjarig tijdvak
1856—1868 in de afdeeling Koedoes in 't geheel geene
nieuwo irrigatiewerken waren aangelegd en in de afdeoling
Patti I geene van eenige beteekenis, wordt voor de afdeelingen Patti I I , Japara en Joana het aantal opgegeven als
te zyu geweest 2, 80 en 116, waardoor respectivelijk 228,
7280 en 7792 bouws van levend water zyn kunnen worden
voorzien. De verhouding dezer uitgestrektheid tot het aantal
der werken doet zien dat ook deze meerendeels van kleinen
omvang moeten geweest zijn, vooral wanneer in bet oog wordt
gehouden, dat onder de opgaven voor Joana 4 belangrijke
werken zijn begrepen, die alleen een besproeijingsvermogen
hadden van 4717 bouws. Bovendien waren een vijftal leidingen aldaar meer uitsluitend bestemd tot den af voer van
overtollig water.
De ontginningon gedurende de jaren 1856—1866 worden
opgegeven in de verschillende afdeelingen Patti I , Patti I I ,
J a p a r a , Koedoes en Joana te hebben bedragen respectivelijk
1877, 1015, 2292, 405 en 1268 bouws, zijnde te zamen (daaronder vermoedelijk zoowel sawah's als tegals) 6887 bouws.
Rembang. Het a-inleggen van irrigatiewerken blijft in
deze residentie steeds noodzakelijk Van de aanwezige sawah's
toch kunnen slechts 24 pet. van levend water worden
voorzien. Daar waar men in het belang der rijstcultuur het noodig oordeelde en de gelegenheid zulks toeliet, werden rivieren afgedamd, terwijl op andore daartoe
geschikt bevonden plaatsen reservoirs (wadoeks) werden
aangelegd om het regenwater te verzamelen en daaruit de
velden, wanneer die gebrek aan water mogten hebben, te
besproeijen. Het totaal der gedurende 1856—1868 aangelegde werken in het belang van den landbouw (zoowel
leidingen als dammen en reservoirs) bedroeg in de verschillende afdeelingen als volgt: Rembang 2 9 , Toeban 3 3 ,
Bodjonegoro 35 en Blora 3 1 , te zamen 128.
De uitgestrektheid velden daardoor te besproeijen is niet
vermeld gevonden. Een der werken onder Bodjonegoro was
een geheele afsluitdijk, dienende om het binnendringen van
het water der Solorivier bij hoogen waterstand te beletten,
ter wegneming van het gevaar van overstrooming.
Op de uitbreiding van den landbouw is vooral van invloed geweest de intrekking der gouvernements tabakscultuur en van de blnndongdiensten. Binnen den omtrek
der dessa's blijken gedurende het tijdvak 1856—1868 ontgonnen te zijn 10 895 en buiten dien omtrek 4416 bouws,
alzoo te zamen 15311. Voor elk der vier hooger genoemde
afdeelingen was het cijfer respectivelijk 777., 4218,7702 en
2614 bouws.
Soerabaija. Buiten de voltooijing in 1857 der belangrijke
werken aan de stuw te Lengkong (Sidhoardjo) on der
daarmede in verband staande kanalen en irrigatiesluizon,
zijn in de regentschappen Soerabaija en Sidhoardjo gedurende 1 8 5 6 - 1 8 6 8 geene irrigatiewerken aangelegd. Oaarentegen kwamen onderscheidene dammen en leidingen (de
laatste tot eene gezamenlijke lengte van 325 palen) tot
stand in het regentschap Modjokerto.
Onder Grissee werden alleen in 1856 en 1859 een paar
waterwerken aangelegd, zijnde het eerste een groot reservoir (wadoek) ter uitgestrektheid van 220 bouws, gesteund
door een aarden dam en waaraan eene waterleiding is verbonden van ongeveer 3 palen lengte, door welk werk omstreeks 2566 bouws sawah's in de districten Potambakan
en Goenoeng Kending kunnen worden bevloeid. Het werk van
1859 was een verbindingskanaal tusschen twee riviertjes ,
strekkende tot verbetering van den waterafvoer uit de
Solorivier, waardoor de daar langs gelegen landen minder
lang overstroomd blijven.
In het regentschap Lamongan werden gedurende 1856-1868

103 roservoirs aangelegd, waarvan 50 in het district
Lengkir en 53 in het district Goenoeng Kending. Onder
deze laatste verdient bijzondere melding het reservoir in
1867 te Bowo aangelegd en in 1868 voltooid, hebbende
eene oppervlakte van 100 bouws bij eene gemiddelde diepte
van 3.5 meter.
Eindelijk werden in drie districten van het regentschap
Sidaijoe , alleen in de jaren 1865 en 1867, te zamen 51 Ieidtngen gegraven tot betere irrigatie van reeds ontgonnen
bouwgronden. Daaronder waren er enkele van eene lengte
van 5 tot 9 palen; het groote meerendeel was echter veel
korter.
Het ten behoeve der afdeelingen Modjokerto en Soerabaija te ondernemen belangrijke werk, de aanleg namelijk
van het Kaboohkanaal, ofschoon reeds in September 1869
gelast (zie het vorig verslag, bladz. 112) kwam in 1870
nog niet in uitvoering. Ten gevolge van de gebleken moeijelijkheid om de benoodigde houtwerken uit 's lands voorraad
te verstrekken, op hoedanige verstrekking bij de voorgestelde plannen was gerekend, werd eene omwerking der
bestekken noodig geoordeeld. Bovendien kon de uitbesteding
niet plaats hebben zoolang de gelaste herziening der by
het departement der burgerlijke openbaro werken gevolgde
algemeene voorwaarden voor de uitvoering en het onderhoud van 'stands werken by aanneming (zie bladz.
354 hier voren) haar beslag niet had erlangd. De kans
bestond echter dat dit beletsel spoedig uit den weg
zou worden geruimd, (1) en dat bij welslaging der te
houden uitbesteding, welligt nog in 1871 met dit inzonderheid voor de districten Modjokerto en Goenoeng Kending
belangrijke werk een aanvang zou kunnen worden gemaakt.
Een nieuw waterwerk in 1870 tot stand gebragt, was eene
aftapping uit de Kediri-rivier even beneden de verlaatsluis
van Kedong-Soroh. Het doel is eensdeels voorziening in de
irrigatie van de delta gevormd door do Kodong Soroh- on
Gedeh-rivieren, anderdeels verstrekking van molenwater
aan de suikerfabriek Gempolkrep (onder Modjokasri.) De
sawah's in die delta en de fabriek, die, wat de watervoorziening betrof, in een zeer gebrekkigen toestand verkeerden ,
zijn daardoor zeer gebaat.
De vermeerdering der ontgonnen bouwgronden gedurende
1856—1868 beliep voor de geheele residentie het in verhouding tot de toeneming van het zielontal betrekkelijk
niet aanzienlijk cijfer van 2H 149 bouws. Eene uitzondering maakt het regentschap Modjoker;o, waar de aanwezige
velden met niet minder dan 56 pet. of 20 409 bouws
vermeerderden. Onder Sidhoardjo hadden geene ontginningen plaats, omdat het regentschap sedert vele jaren
reeds geheel bebouwd is. In het Grissee^che is het weislagen der velden voor een groot deel van don regen afhankelijk. Slechte irrigatie en schraalheid der gronden zijn
oorzaak, dat steeds een gedeelte der velden braak ligt en
dat do bebouwing alleen bij afwisseling plaats heeft. Hier
en daar heeft men er kleine stukken gronds aangewonnen
door bebouwing van de oevers en van den aangeslibten
grond van rivieren en ook door geringe ontginningen.
Cijfers deswege kunnen echter niet worden opgegeven. Ook
onder Lamongan hangt de hoeveelheid bebouwde velden
jaarlijks af van de irrigatie en van de beschikbare handen.
Do nieuw aangelegde velden aldaar besloogen in 't geheel
slechts 1258 bouws. In de beide andere regentschappen
Soerabaija en Sidaijoe beliep het cijfer respectivelijk 2167
en 4015 bouws.
Op het eiland Bawean, welks bewoners meer een zeevarend en handeldrijvend dan oen landbonwend volk zijn,
schijnen de ontginningen van weinig belang te zijn geweest.
De aanwezige bouwlanden zouden namelijk in 1^56-1868
slechts zijn vermeerderd van 2274 tot 2397 bouws, waaronder respectivelijk 1887 en 1914 bouws sawah's. Van
de sawah's waren in dat tijdvak omstreeks 400 bouws,
vroeger van regen afhankelijk, van levend water voorzien
geworden.
Pasoeroean. De opgaaf nopens de in deze residentie gedurende het tijdvak 1856- 1868 tot stand gokomen waterwerken treedt in geene bijzonderheden; zij vermeldt alleen

(l) De nieuwo «algemeene voorwaardon'' zijn iu Juuijjl. vastgesteld.
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dat het aantal in do drio afdeelingen Pasoeroean, Bangil
en Malang respectivelijk beliep 36, 9 en 13 of te zamen
58. ü o in diezelfde jaren ontgonnen 31 000 bouw3 sawah's
worden gezegd grootendeels aan het middel van irrigatie,
dat hier op groote schaal in de verschillende regentschappen
is toegepast, hun ontstaan te danken te hebben.
Laatstelijk waren plannen in bewerking om door nieuwe
waterwerken een deel der woeste en onbebouwde streken
in het zuidelijk gedeelte van Malang in cultuur te brengen
en productiel te maken. Hierdoor zou ruimschoots do gelegenheid worden gegeven tot nieuwe nederzettingen, tevens
van zwervende en niet gegoede landbouwers van naburige
districten, doch vooral van Madurezen, die in dit gewest
meer dan in het land hunner geboorte een ruimer en
beter middel van bestaan schijnen te kunnen vinden. In
don aanvang van 1871 werd magtiging verleend voor de
uitvoering van eenige werken tot vermeerdering van het
irrigatie-water in de districten Winongan en Kebon-Tjandi
(regentschap Pasoeroean).
Een groot getal der sedert 1856 ontgonnen 24000 bouws
tegalvelden zijn dan ook door Madurezen bearbeid. Natuurl y k , zegt de resident, hebben deze en de hooger bedoelde
sawah-ontginningen in eene residentie die niet in staat is
om geheel in hare behoefte aan voedingsmiddelen te voorzien en daarin van buiten moet worden te gemoet gekomen,
een heilzamen invloed op de volkswelvaart uitgeoefend.
Probolinggo. De sedert 1856 aangelegde irrigatie-werken
bepalen zich tot een 18tal; van hun omvang wordt niets
gemeld. Ook blijkt niet hoeveel sawah's daardoor zijn at»ngewonnen of verbeterd. De nieuwe ontginningen in 't algemeen gedurende 1856 —1868 besloegen eene uitgestrektheid van 4280 bouws sawah- en 1720 bouws tegalvelden,
waarvan in de afdeeling Loemadjang alleen respectivelijk
3154 en 670 bouws.
Bezoeki. Terwijl met opzigt tot de aangelegde waterwerken gedurende 1856—1868 alleen valt aan te teekenen
dat hun aantal — eenige weinig beduidende leidingen in
do afdeeling Bezoeki uitgezonderd — in de afdeeling P a naroekan 11 en in de afdeeling Bondowosso 4 beliep,
alle werken door de belanghebbende bevolking met inlandscho materialen tot stand gebragt, blijkt ten nanzien
der bewerkstelligde ontginningen dat deze aan sawah's en
tegals beiden (eene gesplitste opgaaf is niet wel doenlijk
bevonden) in genoemde drie afdeelingen te stellen waren op
respectivelijk 652, 2253 en 8975 of te zamen 11880 bouws.
Overigens berigt de resident, dat in de benodenlanden
van dit gewest weinig of geene gelegenheid voor ontginningen op eenigzins groote schaal wordt aangetroffen, althans niet met eenig vooruitzigt op welslagen, doordien
het steenachtig bergterrein zich hiertegen verzet. Anders
is het gesteld — zoo gaat hij voort — in de meer zuidelijke
streken, vooral in de afdeeling Bondowosso, waar aan zienlijke uitgestrektheden grond slechts op den eersten ontginner
wachten om in vruchtbare velden te worden herschapen.
Reeds nu zijn de noordelijke districten dier afdeeling als
't ware de voorraadschuur der residentie voor rijst en djagong.
Banjoemas. Gedurende het dertienjarig tijdvak 1856—
1868 werden in deze residentie 301 meerendeels kleine
waterwerken (leidingen en dammen) aangelagd, waarvan
alleen 154 in de afdeeling Tjilatjap en de overige, ten
getale van 37, 38, 4 en 68 respectivelijk in de afdeelingen
Banjoemas, Poerwokerto, Poerbolinggo en Bandjarnegara.
Alleen van de leidingen en dammen onder Poerbolinggo
en Poerwokerto wordt opgegeven dat zij een vermogen
hadden tot besproeijing van respectivelijk 408 en 1222 bouws.
De ontginningen in bovengenoemde jaren bewerkstelligd
besloegen 15 629 bouws, waarvan alleen 8139 bouws in de
afdeeling Tjilatjap, voor het meerendeel van den regen
afhankelijke velden. De nieuw ontgonnen uitgestrektheid
was het geringst in de afdeeling Poerbolinggo, namelijk
687 bouws. In de drie overige afdeelingen Banjoemas,
Poerwokerto en Bandjarnegara beliep het cijfer respectivelijk
1186, 3981 en 1635 bouws, te zamen 6802, waarvan 4384
bouws sawah's en 2418 bouws tegals.
Met het oog op de zeer belangrijke aangroeying van het
bevolkingscijfer gedurende de behandelde j a r e n , meent de

resident dat de opgegeven uitbreiding van den landbouw
slecl.ts gestrekt heeft tot voorziening in bestaande behoeften.
Bagelen. Bijzonder belangrijke waterwerken zijn in het
tijdvak 1.S56—1868 in deze residentie niet tot stand gekomen. Voor de afdeeling Koetoardjo worden slechts 3
nieuw aangelegde irrigatie-werken opgegeven. Echter zyn
daar sodert 1856 tal van leidingen gegraven tot betere benuttiging van het reeds door bestaande werken toegevoerde
water. Een groot belang voor den landbouw in deze afdeeling
is ook de afvoer van overtollig water.
In dit opzigt verdient afzonderlijke vermelding het verschaffen eener eigene uitwatering aan twee rivieren, die
vroeger te zamen in de Rawa vielen, een werk in 1869
tot stand gekomen, zoo mede eene verbreeding, uitdieping
en verlenging van de bestaande leiding Waled, waardoor
eene groote uitgestrektheid velden in de districten Pitoeroeh en Kemiri droog valt, zelfs zeer weinig tijds na den
grootsten bandjir. Het voordeel, hierdoor ontstaan, kan
nog wel niet in cijfers wordon uitgedrukt, maar wordt
niettemin zeer groot genoemd. De opgaaf der eigenlijk
nieuw ontgonnen velden onder Koetoardjo wijst in 't geheel
slechts 160 bouws sawah's en 20 bouws tegals a a n , b e n e vens 500 bouws sawah's, die door toevoer van slib zyn
opgehoogd geworden en op die wijze in goed bouwland
zijn herschapen.
Het in 1864 voltooide Wawarkanaal is, dank zij den
ontzaggelijken waterafvoer, belangrijk verdiept. De dijk
tot afsluiting van een deel der rawa Wawar was in
1870 voor ruim Ifa opgeworpen. Dit werk was zeer
medegevallen ; vooral de grondsoort is zoo uitmuntend voor
het doel geschikt, dat de dijk door langdurig onder water
staan niets heeft geleden.
Het graven van de in 't vorig verslag bedoelde leiding
Kedong Samah (welligt de belangrijkste in gansch Bagelen), was in 1870 met kracht begonnen en voortgezet, en
alles deed hopen dat die leiding nog vóór den oogst van
1871 water zou geven. Het vraagstuk , zegt de directeur
van binnenlandsch bestuur, of er voor deze leiding, die
geheel in vrijen arbeid wordt daargesteld, wel genoeg
arbeiders zouden zijn te verkrijgen, is opgelost De arbeiders kwamen echter zeer ongeregeld. Bij den aanvang in
Augustus kwamen er 300 a 400 daags, al spoedig verminderde dit getal tot nog geen 50, maar in December steeg
het aantal tot 1000, j a zelfs tot 2000 a 3000 man per dag.
Bovendien werd onder Koetoardjo een begin gemaakt
met de verbreeding van do leiding Loning en met het bouwen van eene sluis in eene andere leiding aldaar.
In de afdeeling Ledok zijn gedurende de jaren 1856—
1868 een groot aantal spruitjes en beekjes benuttigd tot
verbetering van bestaande en ontginning van nieuwe sawah's.
De opgaaf' der met dit doel in genoemd tijdvak gegraven, roeerendeols kleine leidingen klimt tot 160. De uitgestrektheid sawah's in dat tijdvak ontgonnen, bedraagt
2000 bouws. De ontginningen zijn vooral belangrijk geworden na de zware overstrooming van 1861.
In de afdeelingen Poerworedjo en Ambal werden sedert
1856 respectivelijk 13 en 15 leidingen gegraven ter besproeijing eener uitgestrektheid van 340 en 300 bouws; in
de afdeeling Keboemen 1, ter irrigatie van 776 bouws,
terwijl nopens de afdeeling Karang-anjar eenvoudig is
opgegeven dat geene andere dan dessa-loidingen gemaakt
waren. Omtrent de nieuw ontgonnen velden gedurende
1856—1868 in elk dezer vier afdeelingen blijkt, dat de
uitgestrektheid bedroeg respectivelijk 689, 1647, 1022 en
582 bouws. Voor de beide laatste afdeelingen is de soort
der velden niet opgegeven; in Ambal waren het alle
drooge rijstvelden en in Poerworedjo 627 bouws sawahen 62 bouws tegalvelden.
Banjoewangi. Vermits alle velden in dit gewest van
levend water kunnen worden voorzien, worden jaarlijks
een tal van kleine leidingen aangelegd, welke niet langer
worden onderhouden dan ze noodig zyn. Tot duurzaam
gebruik werden in de jaren 1856—1868 in het geheel 60
leidingen gegraven tot eene gezamenlijke lengte van 62 palen.
Buitengewone uitbreiding van den landbouw valt niet
waar te nemen. Bij de algemeen bestaande volkswelvaart
en den staat van afsluiting waarin het gewest verkeert,
doet zich daaraan geene behoefte gevoelen. De nieuwe
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ontginningen, doorgaans van weinig beteekenis, houden
slechts verband met de toeneming der bevolking. Gedurende genoemd dertienjarig tijdvak werd, met eone vermeerdering per jaar van gemiddeld 91 landbouwers, j a a r lijks dooreen genomen eene uitgestrektheid van 157 bouws
of door olk gezin ongeveer 1 3 / 4 bouws ontgonnen.
Kadoe. In de jaren 1856—1868 werden in het geheel
slechts 38 dammen en waterleidingen daargesteld, welk
betrekkelijk gering getal zich hierdoor verklaart, dat in
deze residentie het water zoo overvloedig en zoo gemakkelijk overal te brengen i s , dat daaraan na 1856 botrekkelijk weinig meer tot stand te brengen viel. Alle dammen en waterleidingen in dit gewest zijn, met uitzondering
van een tweetal, van weinig beteekenis en zeer eenvoudig
aangelegd. De bedoelde twee uitzonderingen zijn de sedert
jaren bestaande leiding Kali Mangis, door welke de hoofdplaats Magelang van levend water wordt voorzien, en de
leiding Saropadan, welke mede sedert lang bestond, doch
in den loop van 1868 en 1869 verlengd is en meer velden
tot ontginning geschikt heeft gemaakt dan al de overige
waterwerken sedert 1856 aangelegd te zamen.
De omstandigheid dat in deze digt bevolkte residentie
reeds vóór 1856 bijna alles was in cultuur gebragt,
was oorzaak dat de sedert bewerkstelligde nieuwe ontginningen zich slechts bepaalden tot 1451 bouws sawah's
(waaronder 53 van den regen afhankelijke) en 623 bouws
tegal velden.

aanzienlijk geweest, namelijk onder Ngrowo 14 215, onder
Blitar 8626, onder Kediri 6557 en onder Berbek 6058,
te zamen'35 456 bouws. Onder de 14 215 bouws in de afdeeling Ngrowo, waren 8639 bouws sawah-, de overige
tegalvelden; de 6557 bouws der afdeeling Kediri bestondon
voor 3539 bouws uit sawah- en voor 3018 bouws uit tegalvelden. Van de beide andere afdeelingen is zoodanige verdeeling niet opgegeven.
Tweede gewassen

(polowidjo.)

De gewestelyke berigten nopens den aanplant van dezo
gewassen behelzen weinig meldenswaardigs.
Een door de residenten op hooger last tijdens den oostmoesson van 1870 ingesteld onderzoek omtrent den invloed
welken de voor dat jaargetijde ongewone aanhoudende regons
op don landbouw dreigden uit te oefenen, schonk de o vertuiging dat, alhoewel vele duizende bouws tweede gewassen
dien ten gevolge mislukt waren ot niet beplant hadden kunnen
worden , nergens buitengewone voorzieningen van bestuurswege vereischt werden. De bemoeijingen der besturende
ambtenaren om de bevolking tot een hernieuwden aanplant
van tweede gewassen te bewegen, werden met gunstigen
uitslag bekroond.
Over den invloed van schadelyke insecten tydens den
bloei en de vruchtzetting der tweede gewassen werden ook
in 1870 voortdurend klagten vernomen.
Klappercultuur.

Madioen. In deze residentie werden van 1856 tot 1868
niet minder dan 178 grootere en kleinere waterwerken
(dammen en waterleidingen) aangelegd, over de verschillende afdeelingen verdeeld als volgt: Madioen 68, Ngawi
57, Ponorogo 3 1 , Magettan 17 en Patjitan 5. Het klein
getal werken in deze laatste afdeeling en in 't algemeen
de mindere ontwikkeling die aldaar valt waar te nemen,
wordt grootendeels toegeschreven aan de geringe getalsterkte der bevolking, in verband met de eigenaardige gesteldheid van het terrein, dat grooto bezwaren oplevert
voor den aanleg van permanente irrigatie-werken en dio,
ten gevolge daarvan, te kostbaar zouden worden in verhouding tot het nut. Van welken omvang de verschillende
irrigatie-werken waren , is niet vermeld gevonden. Alleen
blijkt dat van de 31 dammen en leidingen onder Ponorogo
gebruik werd gemaakt tot besproeijing van 3050 bouws,
en dat, ten gevolge van een drietal dammen in het district
Poerwodadi der afdeeling Magettan , het aantal bewaterbare
sawah's alleen met 1600 bouws vermeerderd was geworden.
Ontginningen van nieuwe velden hadden in de opgegeven
13 jaren in deze residentie plaats tot eene uitgestrektheid
van 8541 bouws, namelijk 7725 bouws sawah-en 816 bouws
tegalvelden. In die uitbreiding deelden de verschillende afdeelingen in de boven opgenoemde volgorde voor respectivelijk 2261, 1910, 3045, 457 en 868 bouws.
Kediri. De opgaaf betreffende de in deze residentie gedurende 1856—1868 aangelegde dammen en waterleidingen
wijst voor de vier afdeelingen Kediri, Blitar, Ngrowo en
Berbek een totaal aan van respectivelijk 9 3 , 8 3 , 61 en 8 ,
of te zamen 245. Deze vele bevloeijingswerken hebben, ofschoon de meeste van kleinen omvang waren, groote uitkomsten geleverd niet alleen in de ontginning van nieuwe
rijstvelden, maar bovenal in het besproeijen van reeds
aanwezige velden, die vroeger geheel en al van regen afhankelijk waren en niet beplant konden worden of, beplant
zijnde, misgewas opleverden, omdat de regens niet bijtijds
doorkwamen, dan wel te vroeg ophielden.
In het begin van 1871 is magtiging verleend tot het
graven eener waterleiding in de afdeeling Berbek en wel
uit het district Waroedjaijong naar het district Kertosono.
Door dit werk zullen niet alleen een duizendtal bouws
sawahvelden in laatstgenoemd district voor overstroomingen
kunnen worden gevrijwaard, maar ook nieuwe sawah-ontginningen mogelijk worden over eene groote uitgestrektheid
zoowel onder Waroedjaijeng als in het Kertosonosche,
alwaar aan zoodanige uitbreiding behoefte bestaat.
De ontginning van nieuwe bouwgronden zoo voor de rijstals voor de tabakscultuur is in de jaren 1856—1868 zeer

Behalve op enkele plaatsen in de residentien B a t a v i a ,
Samarang, Soerabaija, Kadoe en Madura, treft men nergens geregeld aangelegde klappertuinen a a n , doch wordt
deze teelt door de bevolking op hare erven en in en om
de dessa's gedreven. De cijfers nopens het aanwezig getal
boomon (vergelijk bijlage CC hierachter) kunnen dan ook
slechts als zeer benaderend worden beschouwd.
De vele variëteiten van den klapperboom laten zich tot
twee hoofdsoorten brengen : klappa dalem en klappa gen dj ah.
De boom tot de eerste soort behoorende is wegens zijn
meerderen rijkdom aan oliedeelen het meest gewild; de
klappa gendjah daarentegen dient meer tot sieraad van de
erven van gegoede inlanders.
Bij voortduring valt te betreuren zoowel de onvoldoende
zorg aan de aanplantingen ten koste gelegd, ook wat de
onoordeelkundige wijze van planten betreft, als het onrijp
plukken der noten en het aftappen der sappen ter bereiding van suiker.
Omtrent de productie wordt gezegd, dat zij in 1870
minder heeft bedragen dan in de drie voorafgegane j a r e n ,
daar door de natte weersgesteldheid van 1870 vele jonge
noten waren afgevallen.
Een voldoend overzigt van den handel in klappernoten
en olie kan bij gemis aan controle niet worden geleverd.
In het binnenland, alwaar het gebruik van petroleum nog
niet zoo algemeen is als op de hoofdplaatsen, werd de
omzet vrij levendig geacht. De petroleum wordt echter meer
en meer mededingster van de klapperolie.
Slechts van drie gewesten worden uitvoercijfers opgegeven als: van Bantam omstreeks 20 000 pikols olie, van
Pekalongan 122 000 stuks noten en 614 pikols olie en van
Soerabaija 73 000 noten en ongeveer 3000 pikols olie. De
invoer wordt gezegd in laatstgenoemd gewest het aanzienlijkst te zijn geweest, namelijk ruim 1 millioen noten en
circa 27 000 pikols olie. Bali schijnt in dien aanvoer een
beduidend aandeel te hebben gehad.
De prijzen varieerden voor de verschillende gewesten
van f 3,30 tot f 6,86 de 100 noten en van f23 tot f38,13
den pikol olie.
Tabakscultuur.
De gewestelijke berigten nopens deze in enkele residentien zoo belangrijke cultuur bepalen zich ditmaal tot het
volgende:
Samarang. In dit gewest bestaan 7 ondernemingen voor
den opkoop en de bereiding van tabak voor de Europesch e
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markt, waarvan slechts 2 gewerkt hebben, met name
Tambangan-Tambakan-Bodja en Weliri, die rospectivelijk
8 en 20 pikols tabak produceerden.
l u de wijze van werken, waaromtrent in het vorig
verslag eenige bijzonderheden werden vermeld, kwam
sedert geene verandering.
Japara. De onderneming Klamboe heeft ten gevolge
van mislukten aanplant gedurende 1870 niet gewerkt.
liembang. Ten behoevo der hier aanwezige 13 of 14
ondernemingen worden in 1870 2726 bouws met tabak
voor de Europesche markt beplant tegen 4301 bouws in 1^69.
Behalve van kooltabak die, naar het schijnt, op de
Europesche markt minder gewild i s , heeft men in 1870
ook bibiot gebezigd van Kadoe- en Blitar-tabak. De verstrekking van bibiet geschiedt kosteloos door de ondernemers aan hen , die op zich nemen voor de fabrieken te planten.
N a en dan wordt op het plantloon voorschot gegeven.
Het weder was in 1870 voor deze cultuur zeer ongunstig; te vroeg ingevallen hevige en aanhoudende regens
werkten nadeelig op de aanplantinjcn.
Terwijl dan ook in 1869 (volgens verbeterde opgaven)
23 8'JO pikols verkregen waren, beliep de productie van
1870 slechts ruim 4600 pikols.
Sedert 1866 hebben de ondernemers eene wijze van betaling gevolgd, die in den Oosthoek van J a va algemeen in
gebruik was; zij betalen namrlijk per 10 bladeren, naar
gelang van lengte en gehalte, zoodat hierdoor rijpe en groote
bladeren naar de schuren werden gebragt.
De ondernemers voorzien zich van houtwerken uit eigene
middelen zonder bemoeijenis van het bestuur.
B?halvo voor de Europesche markt, wordt door de bevolking Java-tabak gecultiveerd voor binnenlandsch verbruik; de handel in deze tabaksoort breidt zich meer en
meer uit en wordt meestal gedreven door Chinezen, die
het product aan de markt brengen. Op enkele plaatsen
vindt men ook inlanders, die daarin handel drijven, doch
hun getal is zeer gering.
Soerabaija. In deze residentie is de teelt van tabak
voor de Europesche markt van geene noemenswaardige
beteekenis. Het grootste deel (de afdeelingen Soerabaija,
Grissee, Sidaijoe en Lamongan) bevat, enkele uitzonderingen
daargelaten, voor deze cultuur geene geschikte terreinen;
terwijl onder Sidhoardjo en Modjokerto de gouvernementscultures eene zoo groote plaats innemon. d:it de ontwikkeling van de tabaksteelt daar niet te verwachten is.
D J vroeger bloeijende tabaksonderneming Ngembch
werkte in 1870 nog op zeer kleine schaal.
De geheele tabaksaanplant in 1870 wordt geschat eene
uitgestrektheid van 570 bouws te hebben ingenomen, tegen
een aanplant van 1648 bouws in 1869. De productie van
186'.» bedroeg 3954 pikols, die van 1870 slechts een derde
van die hoeveelheid.
Pasoeroean. Luidens berigten van den resident produceerden in 1870 6 ondernemingen gezamelijk 18940 pikols ;
van de overigen werden geene opgaven ontvangen. Verdere
bijzonderheden zijn niet gemeld.
Proliolinggo. In 1870 waren in werking 7 ondernemingen voor den opkoop en de bereiding van tabak voor de
Europesche markt. De productie bedroeg 9450 pikols tegen
10 000 pikols in 1869.
Buitendien bereidde de bevolking voor do inlandsche
markt nog + 2000 pikols tabak.
Voorschotten op het gewas werden niet verleend. Wel
vond dit plaats van den kant der zoogenaamde sedagars,
zijnde tusschenpersonen die den tabak van den kleinen
man opkochten en dan aan de loodsen afleverden.
De betaling voor de plantjes en de loonen voor de
werkzaam heden in de schuren bleven in de laatste jaren
onveranderd.
Bezoeki. In dit gewest en wel in het bijzonder in de
afdeeling Bondowosso wordt de tabakscultuur op vrij
groote schaal gedreven. Geschikte gronden voor deze

cultuur worden in do genoemde afdeeling, vooral in de
zuidelyk gelegen districten Soekokerto en Djember, in voldoende mate aangetroffen.
De gronden in de districten Bondowosso en Penangoengan schijnen zich evenwel voor de teelt van tabak minder
te eigenen, daar de in die districten meest noordelijk
gelegen ondernemingen achtereenvolgens opgegeven dan wel
meer zuidwaarts verplaatst worden. Zoo werden in 1870
de ondernemingen Boender en Tamanan geheel verlaten;
terwijl eenige noordelyk gelegen etablissementen van de
onderneming Wonosari naar het zuiden werden overgebragt.
In de andere afdeelingen treft men ook, doch op geringe
schaal, tabaksaanplantingen a a n , waarvan het product
bestemd wordt tot huisselijk gebruik of voor de inlandsche markt.
De aanplant van 1870 besloeg in do drie afdeelingen
Bezoeki, Panaroekan en Bondowosso eene uitgestrektheid
van respectivelijk 474, 338 en 6097 bouws.
Door de ondernemers in Bondowosso werden voor de
Europesche markt opgekocht ± 8960 pikols tabak tegen
1'>160 in 1869. In de schuren geleverd werd 2 & 3 cents
per plant betaald. Even als in het voorafgegane j a a r
werkte men in 1870 meer op qualiteit dan quantiteit.
Hoeveel tabak de bevolking voor eigen consumtie of voor
de inlandsche markt bereid heeft, is met geene mogelykheid op te geven.
Banjoeivangl. In dit gewest bevindt zich de onderneming
Bakoan , op 3 palen afstands van de hoofdplaats Banjoewangi gelegen.
Uit don oogst van 1870 verwerkte zij 240 pikols tabak.
Het in 1869 verkregen product behaalde wegens zijne
inferieure qualiteit op de Europesche markt geringe prijzen.
De betaling der planters en die der dagloonors voor het
werk in de schuren onderging geene vermindering.
Banjocmas. Sedert de vestiging in Banjoeraas van Europesche ondernemers voor don opkoop en de bereiding van
tabak heeft de bevolking in de afdeelingen Banjoemas,
Poerwokerto en Poerbolinggo zich byzonder op deze cultuur
toegelegd.
Da weersgesteldheid in het afgeloopen jaar was echter
ten gevolge van de vele regens voor het gewas niet gunstig.
De ondernemer te Poerbolinggo, die in 1809 nosr 1360 pikols opkocht, verkreeg in 1870 dan ook slechts 480 pikols.
In de schuren werd grootendeels do tabak gesorteerd
door vrouwen, tegen eon loon van 20 h 30 cents per 100
bosson. Voor de afpakking werd doorgaans 20 cent per
baal van 150 Amsterdarasche ponden betaald.
De onderneming Tjendaga heeft niet gewerkt.
Chinescho en inlandsche kleinhandelaars kochten voor
de inlandsche markt tabak op en wel naar gelang van soort
tegen f 12,50, f 10,50 en f 7,00 de 1000 planten. Over
het algemeen was het product van vrij goede qualiteit,
dat van Batoor op de inlandscho markt zelfs zeer gezocht.
Kadoe. Ten gevolge van het buitengewoon regenachtige
weder was de tabaksoogst van 1870 over het algemeen in
de geheelo residentie ongunstig. Van daar dat ook veel
minder Java-tabak door Chinezen werd opgekocht.
De zoogenaamde tembako garagan, dat is de tabak welke
boven het vuur wordt gedroogd, werd hoofdzakelijk naar
Pekalongan uitgevoerd; de op de gewone wijze bereide
soort naar Samarang.
In 1870 telde men in Kadoe nog 5 tabaks-ondernemingen ;
4 daarvan behooren aan de Java-tabakmaatschappij. Deze
bezat gezamenlijk 35 schuren voor den opkoop en de
bereiding voor de Europesche markt van uitheemschen,
inzonderheid Manilla-tabak. Laat de schuurruimte het
echter t o e , dan w o r d t , zoo geen Manilla-tabak meer te
veld staat, zooveel mogelijk ook nog goede Java-tabak opgekocht, die na bewerking eveneens naar Europa wordt
verzonden. In 1870 was echter de opkoop dezer laatste
soort gering.
De vyl'Jo onderneming, Sawangan genaamd, met 8 schuren, beroidt eveneens tabak voor de Europesche markt; zy
heeft veel Java-tabak opgekocht, waarvan 275 pikols verkregen zijn.
Geleverd in de schuren werd den planter by laatstge-
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noemde onderneming te goed gedaan voor Manilla-tabak
per 1000 plantjes, f 9,07, terwijl aldaar voor een bouw
Java-tabak gemiddeld betaald werd f 01,12. Bij de andere
ondernemingen liep eerstgenoemdo prijs van f 8 tot f 11,80
en laatstbedoelde van f 83 V5 tot 1' 120.
De opkoop door de gonoemde maatschappij bedroeg
120 000 plantjes Java-tabak, behalve bij ééne onderneming,
van welke de opgekochte hoeveelheid niet is opgegeven.
Met zaad van Ranau-tabak uit Palembang werden proeven genomen, die echter door het hoogst ongunstige weder
mislukten.
De geheele tabaksoogst van 1870 bedroeg bij de 4 ondernemingen der Java-tabakmaatschappij 1680 en bij du
andere onderneming 855'/, pikol, te zanten 253ö'/ 2 , naar
schatting verkregen van 1300 bouws.
De qualiteit van het product liet over het algemeen
zeer veel te wenschen over.
Kediri. Deze residentie telde in 1870 21 ondernemingen, waarvan slechts 1 niet heeft gewerkt.
De productie bedroeg 70 470 pikols tegen 48 728 pikols
in 1869. Bijna het geheele product werd voor de Europesche markt verwerkt.
De uitgestrektheid waarvan dit product verkregen i s , is
niet bekend.
Katoencultuur.
De berigten omtrent deze cultuur zijn ditmaal al zeer
weinig bevredigend. Schier eenstemmig luiden de rapporten
der residenten ongunstig nopens de weersgesteldheid, die
in 1870 buitengewoon regenachtig en alzoo VO<T deze
cultuur zeer nadeelig was.
Vooral in het Samarangsche werd de invloed hiervan
gevoeld. Van een aanplant van 8893 bouws in de afdeelingi-n Deroak en Grobogan (en dus 861 bouws meer dan
in 1869) mislukten 3154 bouws geheel. De productie der
genoemde afdeelingen, die in 1869 59 200 pikols beliep, was
in 1»70 slechts 8118 pikols.
De uitkomsten in de overige gewesten waren, hoezeer
mede verre van bevredigend, echter minder ongunstig.
Zoo produceerde Japara met een aanplant van 4707
bouws, waarvan mede een gedeelte mislukte, 7946
pikols; Rembang, Madioen, Soerabaija en Probolinggu,
respectivelijk met een aanplant van 3934, 2558, 2334 en
1153 bouws, 14 939, 6550, 4958 en 2331 pikols. Voor
Kediri, Cheribon en de Preanger regentschappen met een
aanplant van respectivelijk 3456, 3419 en 1646 bouws,
zijn geene productie-cijfers gemeld. In de overige gewesten, voor zoo veel deswege opgaven werden ontvangen,
bleven aanplant en opbrengst beneden de aangetoonde
cijfers.
De zeer wisselvallige en weinig bevredigende uitkomsten
dezer cultuur, alsmede de weinige geschiktheid van den
grond in onderscheidene residentien, houden de bevolking
terug om aan deze teelt eene hoogere vlugt te geven. In
velo gewesten wordt de katoenheester dan ook uitsluitend
voor eigen behoefte aangekweekt.
De prijzen der katoen liepen zeer uiteen. Zij verschilden
voor fijne soorten van f 20 tot f 30, voor grove soorten
van f 8 tot f 15 don pikol.
Nopens den in- en uitvoer van katoen op Java zijn bij
gemis aan controle door de meeste residenten geene cijfers
medegedeeld. Van Samararig en Japara werd een uitvoer
vermeld van 5308 en 480 pikols, teiwijl te Cheribon en te
Japara werden ingevoerd 5117 en 1950 pikols.
Indigocultuur.
De gewestelijke berigten omtrent deze cultuur over 1870
bepalen zich tot het volgende.
Zoo als reeds in het vorig verslag (bladz. 115) werd gezegd, wordt in de residentie Cheribon slechts hier en daar
indigo verbouwd. De laatst ontvangen berigten zijn uiterst
sch.iarsch; slechts wordt gemeld, dat de aanplant aldaar
in het afgeloopen j a a r niet meer dan 23l/ 4 bouws bedroeg.
In de residentie Bagelen werden volgens een deswege
van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij ontvangen berigt van de aan haar toebehoorende indigo-ouder-

I nemingen in 1869 6344 kilo indigo verkregen (of 1556 kilo
| minder dun het voorloopig cijfer in 't vorig verslag) en in
| 1870 slechts 2688 kilo. Dezo geringe productie wordt aan
verschillende oorzaken toegeschreven, als: voortdurend gebrek aan stekken, mislukking van proeven met Natal-zaad,
I overstrooming van den aanplant en ook mededinging der
I inlandsche indigofabricatie voor plaatselijk gebruik. De
I qualiteit van het product wordt echter gezegd veel te
! zijn verbeterd.
Even als vroeger werden door de factorij ruime voorj schotten ten behoeve van den aanplant verleend. Vermits
; echter do terugvordering dezer gelden met groote mooije\ lijkheden en verliezen gepaard ging, zou dit middel tot bej vordering van den aanplant in den vervolge alleen bij uitzondering worden toegepast. Echter zou de factorij er op
bedacht zijn om voortaan op andere wijze partij te trekken
van de merkbaar betore gezindheid der landbouwende bevolking ten opzigte dezer cultuur.
Om het toezigt op de verschillende fabriekjes te vergemakkelijken, werden een achttal in do afdeelingen Poerworedjo en Tjangkreb aan derden in bruikleen afgestaan,
doch later met onderling goedvinden terug genomen.
De resident van Kadoo berigt, dat bij de particuliere
indigo-onderneming te Magelang, waarvan in 't vorig verslag sprake was, in 1870 ongeveer 392 kilo was verkregen
van een aanplant van 20 bouws. De qualiteit werd middelmatig genoomd. Overigens is de indigo-aanplant in Kadoe
hoogst onbeduidend, daar hij gezegd wordt te naauwernood
5 bouws te beslaan.
Aangaande de zeer onbeduidende indigo-aanplantingen
die hier en daar in Banjoemas worden gevonden, doch uitsluitend strekken voor eigen gebruik, zijn geene bijzonderlieden te verniel len.
Ook in Madioen (hoezeer de aanplant van 1870 372
bouws bedroeg tegen 336 in 1869) blijft de indigoteelt,
met het oog op wat zij was vóór de intrekking der gouvernementscultuur, van geringe beteekenis. Zij wordt nog
hier en daar op de woonerven of* sawah's en tegalvelden
door de bevolking gedreven, terwijl de gronden in der tijd
van gouvernementswege voor de bewuste teelt bestemd,
sedert hunne teruggave aan de betrokken bevolking, uitsluitend worden gebruikt voor het verbouwen van padi en
tweede gewassen.
2°.

Cultures ingevoerd op hoog gezag of ten gevolge
van overeenkomsten door het Gouvernement met
particuliere ondernemers aangegaan.
Koffijcultuur.

De voorstellen der Indische Regering naar aanleiding
der uitkomsten van het algemeen onderzoek nopens den
toestand der koffijcultuur op J a v a , in 't vorig verslag
aangekondigd , zijn sedert hier te lande ontvangen (1).
In afwachting eener definitive beslissing zijn intusschen
eenige maatregelen van verbetering ten aanzien der cultuur
genomen of' voorbereid, zoowel tot vergemakkelijking van
de inlevering van het product als tot vermeerdering van
het toezigt bij de cultuur. Van de eerstbedoelde strekking
is onder andere de voorziening genomen bij Indisch besluit
van 29 December 1870, n°. 30, houdende bepaling, dat
de inkooppakhuizen, die tot hiertoe op de meeste plaatsen
slechts voor den tijd van zes maanden waren opengesteld,
voortaan, te beginnen met 1871, het geheele j a a r tot inlevering van product zullen openstaan. Behalve dat qualiteit
en sortering, althans van een deel van het product, hierbij
niet anders dan kunnen winnen, omdat nu zoowel de
inlevcraars als het pakhuispersoneel in vele gevallen minder
overhaast zullen behoeven te werk te gaan, verwacht men
van de voortdurende gelegenheid tot inbreng nog dit n u t ,
dat daardoor de kans wordt verminderd dat koffij aan de
gouvernements-levering wordt onttrokken. Tot toelichting
(1) In verband met de vroegere mededeeling aan de Staten-Generaal
van het algemeen rapport nopens de uitkomsten der kofnj- enquête (zie
het vorig' verslag, bladz 115, noot) zijn sedert nog de bijlagen van dat
stuk on laatstelijk ook de bedoelde voorstellen aan de Tweede Kamer
ter kennisneming aangeboden (zie de brieven des Ministers van K0I0nien va.i 24 Maart, 5 Mei en 13 Julij 1871, ge.irukte stukken, zittiDg
1870—1871, 6©).
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hiervan wordt er door den directeur van binnenlandsch
bestuur op gewezen, dat do beperkte openstelling der
inkooppakhuizon dikwijls oorzaak was, dat er in do dessa's
hoeveelheden bereide koffij bijoon waren, dio nog niet
geleverd kouden worden. Meestal viel dit zamen met den
tijd dat de voedingsmiddelen schaarsch zijn en in veel
gezinnen, door optering van den voorraad, aangekocht
moeten worden. Niet zelden werd alsdan aan in het binnenland gevestigde personen heimelijk koffij te koop aangeboden, en maakten sommige daarvan gebruik of zochten
zelfs de gelegenheid op. Daar dit gewoonlijk tegen geringeren
prijs geschiedde dan bij de inkooppakhuizen te goed gedaan
wordt, zal de aanleiding hiertoe, nu de inkooppakhuizen
het gansche j a a r door open blijven, olgens den directeur,
waarschijnlijk geheel ophouden.
By het aangehaald besluit van 29 December 1870 is
tevens eene nieuwe regeling tot stand gekomen omtrent
de voorziening in de werkzaamheden by bedoelde pakhuizon , waardoor hunne openstelling gedurende het geheelo
j a a r is mogelijk geworden zonder meerdere kosten voor den
lande. Terwijl tot dusver gedurende de maanden der openstelling van bestuurswege bepaald personeel voor dit werk
was in dienst gesteld als: schrijvers , geldtellers, wegers,
mandoors en koelies, is nu de zorg voor de te verrigten
werkzaamheden tegen eene evenredige schadeloosstelling
(op vier cent per pikol bepaald) opgedragen aan de pakhuismeesters buiten eenige bemoeijenis van het bestuur.
Deze wijziging biedt het voordeel aan , dat daardoor eene
belooning plaats vindt in evenredigheid staande tot den
gepraesteerd wordenden arbeid, terwijl aan de vroegere
regeling juist het bezwaar kleefdo, dat een niet onaanzienlijk deel dor aangewezen fondsen word uitgegeven voor
een arbeid die bijv. vóór en na den drukston tijd der levering, daaraan in het geheel niet was geóvenredigd.
Ten einde van de zijde der pakhuisuieesters, nu zij zich
zei ven van de benoodigde helpers hebben te voorzien,
misbruiken of kwade praktijken te voorkomen , werd bij
de uitvaardiging'van den maatregel het noodige verordend
om de bevolking op doeltreffende en blijvende wijzo te onderrigten , dat zij ook voortaan bij de inlevering van koffij
tot geenerlei diensten.bij de pakhuizen is verpligt, en om,
wat do pakhuismeesters betreft, dezen er op te wijzen dat
zij, door het eventueel ongeoorloofd vorderen van diensten
van de koffij-inleveraars , zich blootstellen aan eenestrafregtelijke vervolging;. Tevens weid waakzaamheid aanbevolen om te beletten , dat de door de pakhuismeesters in
dienst genomen helpers welligt uit dien hoofde van de op
hen rustende heeren dien sten zouden worden vrijgesteld:
een misbruik dat ten aanzien van het vóór 1871 bij de
koffijpakhuizen bescheiden hulppersoneel gebleken was op
vele plaatsen te hebben bestaan.
Eene andere verbetering — tot welker verwezenlijking
tondsen zijn uitgetrokken bij de ontwerp-begrooting voor
1872 — beoogt de inlevering van het product te bevorderen , door den planter het vervoer te verligten. Jn 1858
(zie Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°. 506) werd reeds
aan de hoofden van gewestelijk bestuur aanbevolen , zoo
noodig, pakhuizen te doen oprigten op de plaatsen , in
welker omtrek minstens 2000 pikols koifij of meer 's j a a r s
geleverd worden, met dien verstande, dat het meerdere
verkregen wordt binnen een kring van zes palen. E r zijn
echter verschillende plaatsen waar binnen den omtrek van
6 puien geen 200O pikols worden geproduceerd en waar
derhalve de bevolking hare koffij naar ver afgelegen pakhuizen moet vervoeren. Om in dit bezwaar te voorzien is
aanbevolen het oprigten van weinig kostbare, uit ligte
materialen zamengestelde loemboengs (schuren) en het belasten van een der dessahoofden met het in ontvang nemen
en de afzending der koifij onder de noodige voorzorgen
tegen kwade praktijken.
Ten einde in Indie naar bevind van zaken kunne beschikt worden over de noodige gelden tot hot oprigten van
zoodanige kleine inkooppakhuizen en ter belooning van de
bedoelde hooiden wordt aanvankelijk een crediet van
f 3 0 000 geraamd.
Eene derde verbetering, wier uitvoering mede nog overleg vordert, doch op wier finantiele gevolgen eveneens
gerekend is bij do ontwerp-begrooting voor lö72, heeft betrekking tot de leiding en het toezigt bij de cultuur. Het
voornemen is inlandsche beambten aan de controleurs toe

te voegen om, regtstreeks aan dezen ondergeschikt, hen
behulpzaam te zijn in het toezigt over aanplant, pluk en
bex-eiding. Eene dergelijke dienstregeling als voor de vaccinateurs zou voor deze nieuwe mantries in 't leven zijn
te roepen , in dier voege dat zy op eene gegeven opper*
vlakte de bestaando plantsoenen afwisselend zouden moeten bezoeken. Bij het vinden van genoegzame geschikte
personen rekent men voorloopig op de indienststelling van
een 50tal dezer beambten. Door hen onder de onmiddellij ke bevelen der controleurs te stellen, vervalt het bezwaar, dat dit ondergeschikt personeel te zeer afhankelijk
zou zijn van de overige inlandsche ambtenaren. Van den
bewusten maatregel worden betere resultaten verwacht dan
van de indienststelling van Europescho opzieners , hoedanige sedert eenijie jaren bij wijze van proef werkzaam waren in de residentie Banjoemas. maar tot wier bnitendienststelling de Jndische Regering in September 1870 besloot, uit gelijke overwegingen als reeds in 1865 (zie het
verslag over dat j a a r , bladz. 168) hadden doen afzien van
het denkbeeld eener meer algemeene benuttiging van dergelijk Europeesch personeel: de overtuiging namelijk dat
het raderwerk, hetwelk de gouvernements koifijcultuur in
hare verschillende deelen in beweging brengt en houdt
voor Europesche opzieners geone behoorlijke plaats l a a t ,
wegens het gevaar dat een handelend optreden hunnerzijds
den zoo noodzakelijken invloed en de bemoeijenis der inlandsche hoofden en ambtenaren verlamt en daardoor grooter nadeel te weeg brengt dan hunne te werkzaamstelling
bij magte is in andere opzigten goed te maken.
Intusschen is de Indische Regering in den laatsten tijd
ook bedacht op versterking van het personeel der tegenwoordige koffij-mantries. In 't laatst van 1870 en de eerste
maanden van 1871 is daartoe reeds overgegaan in Probolinggo, Bezoeki, Tagal en Pekalongan, waar de formatie
dezer beambten met een 17tal is vermeerderd, een en ander
tegen inkrimping van het personeel der mantries bij de suikercultuur of ook der koffij-mantries in een paar andero
gewesten, met name in Bantam en J a p a r a , waar hun aantal zonder bezwaar kon worden verminderd.
Verder is door de Indische Regering een voorstel gedaan
de strekking hebbende om het oprigten van etablissementen
tot betere bereiding der koffij aan te moedigen en te regelen.
Te?en eene bij die gelegenheid aangeboden ontwerp-verordening ter zake zijn echter in Julij j l . eenige bedenkingen
geopperd, bepaaldelijk met betrekking tot de maatregelen
tot wering van misbruiken , waartoe het oprigten van dergelijke etablissementen , zoowel ten nadeele der bevolking
als ten nadeele van de belangen van den Staat aanleiding
zou kunnen geven.
Het denkbeeld der invoering eener betere sortering van
koffij op J a v a , hetzij bij de inkoop-, hetzij bij de afscheeppakhuizen heeft in Indie een punt van veelzijdige en langdurige gedachtenwisseling uitgemaakt. De meesto d e r a a n bevolen middelen zijn echter of overbodig bevonden zoo als
de afscheiding der koffij van elk gewest, hetgeen in den
regel reeds plaats vindt, öf wegens de aanzienlijke daaraan
verbonden kosten voor uitvoering niet vatbaar geoordeeld,
zoo als de afscheiding der koffij van elk district en de oprigting van etablissementen bij de afscheeppakhuizen voor
de nadere verwerking en sortering der aldaar uit de binnenlanden aangevoerde koffij.
Bij hetgeen reeds verligt of voorgenomen was ter verkrijging eener betere behandeling van het kolfïjproduct in
het algemeen, meende de Indische Regering zich dan ook
te kunnen bepalen tot eene aanschrijving aan den directeur
van binnenlandsch bestuur (October 1«70) om het noodige
te verrigten of voor te stellen: a. in het belang der sortering van de op J a v a te veilen koffij; b tot uitbreiding van
zoodanige afscheeppakhuizen, waar door gebrek aan ruimte
de koffij van verschillende residentien zou moeten worden
vermengd. Het gevolg dezer aanschrijving is hier te lande
nog niet gebleken. Het bewuste gebrek aan pakhuisruimte
schijnt intusschen alleen te Samarang te bestaan, waar
dien ten gevolge geene behoorlijke afscheiding kon worden
gehouden tus.-chen het koffij product der residentien Samar a n g , Kadoe, Djokjokarta en Japara.
Aan het verslag van den directeur van binnenlandsch
bestuur met betrekking tot den toestand en de uitkomsten
der cultuur over 1870 worden de volgende bijzonderheden
ontleend.
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Eene gewestelijke statistiek, by welker zamenstolling is
gebruik gemaakt van de gegevens, vervat in de nieuwe
koffij leggers en registers , waarvan in 't vorig verslag sprake
was, wordt als naar gewoonte hierachter aangetroffen
(bijlagen litt. DD en EE). De opgaaf der aanwezige kolfijboomen onder ultimo Maart 1870 (bijlage GG van het vorig
verslag) is meerendeels onjuist gebleken, voornamelijk wat
betreft de residentie Kadoe, waar het aanwezig getal in
paggers en kampongs gezegd wordt slechts te hebben bedragen 24 millioen, in stede van 46 millioen, zoo als aanvankelijk was opgegeven. I)o verbeterde cijfers zijn opgenomen in de tegenwoordige bjjlage D D , te gelijk met eene
aanwijzing der oppervlakte in bouws van de aanplantingen
in geregelde tuinen.
Bijplantingen en afschrijvingen. By de bepaling van het
cijfer der in den regentijd van 1870,71 te bewerkstelligen
kolfij-aanplantingen werd van het beginsel uitgegaan om
in den regel aan eiken kofiïjplanter, hetzij tot aanvulling
of uitbreiding of wel voor beide, jaarlijks geen grooteren
aanplant op te leggen dan van 50 boomen in tuinen of
bosschen en van 25 boomen in kampongs enz., met dien
verbtaude voor zoo veel de tuinkoffij betreft, dat zooveel
minder of niets worde opgelegd aan diegenen, die daardoor
meer dan 600 boomen zouden te onderhouden hebben. Dit
beginsel werd noodig geacht ter verzekering dat de nieuwe
aanplantingen met zorg aangelegd en met de bestaande
middelen behoorlijk onderhouden worden.
Bovendien werd de regel gevolgd om geen aanplantingen
op te leggen op grootoren afstand dan van 10 palen van
de woningen der planters, ook dan niet wanneer het cijfer
der afschrijvingen dat dor aanplantingen mogt overtreffen.
Als gevolg van een en ander beliep het totaal der voor
het jongste regensaizoen vastgestelde bijplantingen omstreeks
8 mil'ioen boomen minder dan in 1869 70, namelijk ruim
M millioen, waarvan de helft tot aanvulling en inboeting,
en de wederhelft tot uitbreiding zou moeten dienen.
Voor afschrij \ ingen was geraamd een totaal van 15 millioen
boomen, waarvan voor Samarang, Preanger regentschappen,
Banjoemas, Cheribon en Bagolen (in globale cijfers) respectivelijk 3 , 2 1 / 2 , 2 1 / 4 , l3/.» en V/2 millioen of tezamen
in deze vyf gewesten alleen 11 millioen.
Hoeveel boomen werkelijk afgeschreven en bijgeplant zijn
is niet vermeld gevonden. Uit de boven aangehaalde bijlage
DD blijkt echter, dat de aanwezige aanplant onder ultimo
Maart 1871, ten getale van ruim 3(03/4 millioen boomen,
in vergelijking met het cijfer onder ultimo Maart 1870,
was verminderd met ruim 3 millioen; eene vermindering
die uitsluitend de geregelde tuinen gold.
De in de residentie Bantam verkregen hoogst ongunstige
resultaten (in eene der afdeelingen was gebleken dat van
3210 boomen slechts één katti koffij was geoogst) hebben
aanleidic g gegeven tot het op nieuw aanhangig maken van
de reeds in vorige jaren gedane voorstellen tot intrekking
der gouvernementscultuur in de afdeelingen Serang, Anjer
en Tjeringin. Da Indische Regering heeft het echter raadzaam geoordeeld den uitslag af te wachten van een door
den tegenwoordigen hoofdinspecteur voor de koffijcultuur
in te stellen plaatselijk onderzoek alvorens ter zake eene
beslissing to nemen. De in den regentijd van 1869/70 en
van 1870/71 bevolen afschrijvingen hadden bereids het gevolg, dat in de afdeelingen Serang en Tjeringin geene
boomen in tuinen meer, maar slechts in kampongs (ten
getale van 199 000 boomen) voorkwamen, terwijl in de
afdeeling Anjer de cultuur feitelijk had opgehouden te
bestaan.
Ook in Krawang, alwaar in het afgeloopen j a a r 90000

boomen in tuinen werden afgeschreven, vermindert allengs
de tuinkoffij. Vermits ter vervanging van deze aanplantingen geeno andere geschikte gronden konden worden
aangewezen, zoo werden 12 kampongs op den Bantjadarah
in het vervolg vrijgesteld van den aanplant van tuinkoffij ,
onder verpligting echter om boven de vereischte inboetingen
22 500 boomen in paggers aan to planten.
In de Preanger regentschappen blijkt de aansporing des
bestuurs tot het planten van pagger- en kampongkoffij
niet zonder gevolg te blijven. In het uitzigt op do hoogero
betaling moet de bevolking zich in den afgeloopen westmoesson met meer dan gewonen ijver op den aanplant
hebben toegelegd.
In Pekalongan geschiedde de aanplant in de laatste jareu
niet meer in groote aaneengeschakelde tuinen , doch zooveel
mogelijk in de uabijheid der dessa's. Gebrek aan geschikte
gronden op niet al te verren afstand van de woningen der
planters wordt 1 Is oorzaak hiervan opgegeven.
In Samarang wordt van do pagger- en kampongkoffij bij
voortduring veel werk gemaakt; in Japara evenzoo wegens
gebrek elders aan geschikto gronden.
Ongunstig luiden do berigten nopens den stand der tuinen
in de afdeeling ïjilatjap (Banjoemas); de intrekking der
cultuur aldaar is in overweging. De eenige gelegenheid om
in Banjoemas uitbreiding aan do koffijcultuur te geven
bestaat in het aanleggen van kleine aanplantingen in de
de nabijheid der dessa's.
In Bagelen zijn de gronden in het algemeen voor de
cultuur niet zeer geschikt; de boomen bereiken aldaar dan
ook geen hoogen ouderdom.
In Kadoe wordt met het planten van koffij in en om de
dessa's en langs de paggers der woningen steeds voortgegaan. Ook op enkele bosch- en tegalgronden komen aldaar
kleine vrijwillige aanplantingon tot stand.
Onderhoud. De mededeelingen van de hoofden van gewestelijk bostuur betreffende het onderhoud der koffij aanplantingen luiden over het algemeen bevredigend.
De resident van Banjoewangi alleen vermeldt, dat het
onderhoud ten gevolge van de weinige ingenomenheid der
bevolking met de cultuur, in 1870 over 't algemeen niet
naar behooren geschiedde.
Uitkomsten. Nadat reeds in 1869 de koffij oogst met uitzondering van de Vorstenlanden 922 512 pikols had opgeleverd, werd in 1870 mede alleen in de gouvernementsresidentien, een oogst van niet minder dan 939 428 pikols
verkregen. Slechts in zeven gewesten was de opbrengst
minder dan in 1869. De levering uit de Vorstenlanden
beliep 44 206 pikols togen 38 076 in 1869.
Even als in 1869 overtrof de productie vnn Pasoeroean
ook nu niet alleen die van alle overige gewesten op J a v a ,
maar ook die van alle vorige jaren in deze residentie verkregen. In de laatste vijf jaren (1866—1870) werden
aldaar (in ronde cijfers) achtereenvolgens verkregen 239 400,
192 500, 179 000, 266 100 en 273 900 pikols.
De oogst van 1871 laat zich algemeen ongunstig aanzien.
Hevige regens en zware winden in de tweede helft van
1870 hebben veel bloesem en jong gezette vruchten doen
afvallen. De productie wordt dan ook, met inbegrip van de
levering uit de Vorstenlanden ad 36 000 pikols, op slechts
600 000 pikols geschat.
Ter vergelijking der voornaamste uitkomsten van de
gouvernements-koffijcultuur op Java over de laatste vijf
jaren (de levering uit de Vorstenlanden daaronder^begrepen)
volgt hieronder het gebruikelijk overzigt.
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1870
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Qualiteit. Het ter kennisse van de Indische Regering
gebragt schrijven van de Nederlandsche Handelmaatschappij,
waarbij over de qualiteit der sedert Julij 1869 hier te
lande in veiling gebragte gouvernements-koffij over het
algemeen een gunstig oordeel werd uitgesproken (zie het
vorig verslag bladz. 117), werd aan de hoofden der koffijproducerende gewesten medegedeeld, onder hernieuwde
aanbeveling om aan de bereiding der koffij de meest mogolijke zorg te doen wijden.
De bevinding der in het tweede halfjaar 1870 geveilde
koifij was volgens de bij genoemd handelsligchaam ingekomen rapporten »over het algemeen bevredigend". Ten
aanzien der onderdeden werd in die rapporten onder
andere het volgende opgemerkt: Legkoffij moest meer
verscheidenheid aanbieden. Omtrent de Tagal-koffij was
verbetering in de hoeveelheid goile boonen op te merken,
ofschoon er toch herhaaldelijk onder voorkwamen. Preanger,
ï j i l a t j a p , Madioen, Bagelen, Cheribon, Kadoe, Pekalong a n , Kediri, Patjitan waren voldoende. Het gemis van
fijne, mooi groene en blaauwe soorten (West-Indische bereiding) deed zich nog gevoelen. De West-Indische bereiding zoo als Cheribon, T a g a l , Probolinggo, Bezoeki, P a t jitan die opleveren, is wel gewenscht, maar zij behoort
niet tot de soort door de beschrijving «fijn, mooi, groen
en blaauw" bedoeld. De proeven met Mokka worden in
bedoelde rapporten gezegd niet aan de bedoeling te beantwoorden : de boon is te groot en het karakter van Mokka-koffij
gaat verloren; de koffij is goed, maar bedingt geen hoogere
waarde dan goed ordinaire soorten. Gunstige prijzen zijn
behaald voor de door tusschenkomst van een EuropescLen
ondernemer bereide Pasoeroean-koffij (zie lager onder
n Bereiding"). In de Junij-veiling van 1870 werden verkocht 1854 balen tegen f 0,373/4 a f 0,453.., per half kilo,
on in de Augustus-veiling van dat jaar 445 balen tegen
f 0,35 a f 0,403/ 4 , terwijl voor met dezelfde schepen aangebragte gewone Pasoeroean-koffij slechts werd behaald in
de Junij-veiling f 0,3D/2 a f 0,321/2 en in de Augustusveiling f 0,31 a f' 0,31*V4, en voor «goed ordinair groen"
respectivelyk f 0,33 en f' 0,32', 2 per half kilo.
De qualiteit van het in 1870 op J a v a verkregen product
wordt door de residenten van Bantam, Samarang, P r o bolinggo en Banjoewangi zeer goed, door die der overige
gewesten over het algemeen goed genoemd. De residenten
der Preanger regentschappen, van Kadoe en van Madioen
achten de hoedanigheid \ a n de koffij uit den laatsten oogst
echter beneden het product van 1869, en schrijven dit toe
aan de vele regens gedurende den oogsttijd, welke eene
behoorlijke drooging en eene gewenschte spoedige inlevering
van het product in de pakhuizen in den weg stonden. De
resident van Madioen voegt daarbij de mededeeling, dat
de aanmerkelijke qualiteitsvermindering van de koffij uit
zijn gewest ook door het transport uit de door voerpakhuizen
naar Soerabaija werd veroorzaakt.
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Volgens de gewestelijke berigten, uitgezonderd van Bezoeki
(van waar deswege geene opgaaf is ontvangen), waren by
de verschillende pakhuizen gedurende 1870 18 325 pikols
inferieure soort koffij ingeleverd.
In het pakhuis te Prigi (Kediri) rigtte de snuitkever eene
aanmerkelijke schade aan. Eene hoeveelheid van 1755 pikols,
welke door dat insect was aangetast, werd afzonderlijk
naar Nederland verscheept.
Omtrent de Mokka-plantsoenen wordt ditmaal weinig
gezegd. De residentie Samarang telde van die soort 71300
boomen, waarv.an 49 200 vruchtdragende. De oogst bedroeg
4882 pikols. De 22 000 Mokka-boomen in het regentschap
Patti (Japara) aanwezig, worden gezegd verbasterd te zijn.
Het product zou niet veel van de gewone Java-koffij verschillen.
Aangaande het in de Preanger regentschappen ter uitplanting gezonden Eden- en Laurina-koffijzaad wordt
medegedeeld, dat van de 100 000 geplante vruchten geen
enkele ontkiemde. Vermits dit ongunstig resultaat wordt
toegeschreven aan de omstandigheid, dat de gebezigde bibiet
eenigen tijd gelegen en dus gelegenheid had gehad tot
broeijing, waardoor de kiemkracht verloren ging, zou
gedurende 1871 met jonge bibiet eene nieuwe proef ondernomen worden. De opmerking is echter reeds gemaakt,
dat de kweeking op groote schaal van Laurina-koffij niet
aan te bevelen is, vermits deze variëteit wegens haren
bitteren smaak in den handel minder gewild zal zijn.
Bereiding. Nopens dit onderwerp kunnen, met het oog
op de reeds in het vorig verslag voorkomende mededeelingen, weinig bijzonderheden worden vermeld.
Van de West-Indische bereiding der koffij in de afdeeling Patjitan wordt gezegd, dat deze bereidingswijze nog
al veel te wenschen overlaat. De aldus bereide koffij onderscheidt zich bovendien uiterlijk weinig van de overige,
wijl vaak vermenging van beide soorten door de koffijinleveraars zelven plaats vindt. Voor de geringe meerdere
betaling van f (',83 den pikol schijnt de bevolking zich de
moeito niet te willen getroosten om de soorten uit elkander te houden.
Nopens de tusschenkomst der particuliere industrie in
de bereiding van koffij van de bevolking in de districten
Penangoengan en Ngantang, onder Malang (Pasoeroean),
zijn geene moldenswaardige bijzonderheden medegedeeld.
Ter bereiding der koffij wordt gebruik gemaakt van den
pelmolen te Batoe, vroeger gebezigd tot bereiding in contract met het Gouvernement van koffij op de Braziliaansche manier.
Eene hoeveelheid van 6493 pikols koffij tegen 2418 in
1869 werd gedurende het afgeloopen j a a r aldaar bereid,
in het pakhuis Sisseer afgeleverd en daarna afzonderlijk
naar Nederland verscheept
Van de aan een Europeschen ingezetene in de residentie
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Kadoe verleende vergunning tot inkoop van koffij van de
bevolking en bereiding ter inlevering in de pakhuizen,
werd tot nog toe geen gebruik gemaakt.
Omtrent eene regeling betreffende do toelating van dergelijke ondernemingen, i s , zoo als in den aanhef van dit
hoofdstuk gezegd, eene briefwisseling met de Indische Regering aanhangig.
Verschillende verzoeken tot overneming van de bereiding
der koffij van de bevolking, zijn inmiddels bij de Indische
Regering in advies.
Transport. De afvoer van koffij heeft in 1870 geregeld
plaats gevonden. Over het algemeen voldeden de verschillende aannemers aan hunne verpligtingen.
In Junij jl. is besloten om, na expiratie van het loopende contract, de uit de residentie Madioen afkomstige
koffij naar de afscheepsplaats te Djokotro, gelegen aan het
zuiderstrand in de baai van Pangool (Patjitan) te doen
afvoeren, in stede van, zoo als thans geschiedt, langs da
Solo-rivier naar Soerabuija. Deze verandering wordt in
's lands geldelijk belang geacht.
Het transport der koffij uit Soerakarta, dat in 1870
nog bij aanneming mede langs de Solorivier naar Soerabaija plaats vond, zal gedurende 1871, bij wijze van proef
langs den spoorweg Samarang-Vorstenlanden geschieden.
Echter zou in het transport uit de pakhuizen in Soerakarta
naar het station ter hoofdplaats aldaar, en van het eindstation in Samarang naar de afscheepspakhuizen worden
voorzien bij uitbesteding.
Aan het voornemen om ook het koffijvervoer in de
Preanger regentschappen , aldaar nog grootendeels in heerendienst geschiedende, aan aannemers op te dragen (zie het
vorig verslag bladz. 118), is in zoover een begin van uitvoering gegeven , dat eene uitbesteding ter zake voor de jaren
1872—1876 was aangekondigd tegen Augustus j l . (1)
Eetaling. Omtrent de betaling der koffij aan de bevolking
is sedert het vorig verslag alleen eene nadere beschikking
genomen voor zooveel de residentie Preanger regentschappen
(1) Omtrent den uitslag is tot dus ver niets g-ebleken.
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betreft, w a a r , in verband met de hervorming van hot daar
werkende stelsel van bestuur (zie bladz. 301 hier voren), de
koffij betaling voor 1871, bij wijze van overgang, aanvankelijk is verhoogd van f 6,50 tot f 10 per pikol, zijnde f 3
minder dan in de overige gewesten van J a v a , de Vorstenlandon en Banjoewangi alleen uitgezonderd, (van af 1867)
wordt betaald. Tot deze aanvankelijke verhooging werd
overgegaan bij Indisch besluit van 13 April 1871 (Indisch
Staatsblad n°. 50). Terwijl de hervorming van het Preanger
stelsel eorst met 1 Junij 1871 zou in werking treden,
werd echter de verhooging der kof'fijbetaling van stonde
aan ingevoerd, ten einde haar nog over de geheele levering van 1871 te doen werken.
Blijkens de ingediende ontwerpbegrooting voor 1872 ligt
het in de bedoeling het verschil in betaling tusschen de
Preanger regentschappen en de overige gouvernementsresidentien van Java reeds in het aanstaande jaar te doen
ophouden.
Vermoedelijk zal dan ook de afwijkende kofnjbetaling
in Banjoewangi een einde nemen, hetgeen echter afhankelijk is van de invoering van het landrentestelsel aldaar,
waarover zie bladz. 307 hiervoren.
Veilingen. Omtrent de uitkomsten der koffij veilingen hier
te lande en op Java volgen hier als naar gewoonte twee
aantooningen, loopende over de veilingen van 1869, 1870
en de zeven eerste maanden van 1871.
In verband met de verhooging voor 1871 van 50 000
tot 100 000 pikols dor hoeveelheid op J a v a te verkoopen
koffij, is ook het aantal veilingen verdubbeld, zoodat behalve in April en December, welke maanden laatstelijk
voor de veilingen waren gekozen (zie het vorig verslag
bladz. 121), in 1871 daartoe ook de maanden Augustus en
October zijn aangewezen. In de Aprilveiling 1871 is koffij
uit den oogst van 1870 aangeslagen, en wel tot eene hoeveelheid van 35 000 pikols; de overige 65 000 pikols zullen
zijn uit den oogst van het loopende j a a r , waarvan 25 000
pikols geveild moeten zijn in Augustus, 25 000 te veilen
in October en 15 000 in December.
Voor eene recapitulerende opgaaf der Nederlandsche
veilingen van 1870 zij verwezen naar bijlage W hierachter.

1871—1872.

Veilingen in Nederland.
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(1) Tot toelichting van het verschil dezer cijfers met den gemiddelden veilingsprijs, opgegeven in bijlage IJ van het vorig verslag en bijlage W hierachter, (in 186;) f 0,3736 en
in 1870 f 0,35" per V, kilogram), zy verwezen naar de aanteekening op blz. 120 van genoemd verslag.
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Blijkens het vorig verslag, bladz. 121, worden van de
op J a v a te veilen koffij monsters verstrekt aan de Handelsvereenigingen op de drie hoofdplaatsen aldaar (10 katties van elke soort). Bij een besluit van November 1870
werd aan de uitgifte van monsters uitbreiding gegeven.
De directeur van binnenlandsch bestuur werd namelijk gemagtigd om ten behoeve der gouvernementskoffijveilingen
monsters van het in veiling te brengen product in stopflesschon te deponeren, daar waar zulks door lum noodig
zou worden geacht (1)
Het aanzienlijk verschil tusschett de opbrengst der Preanger- en die der Pasoeroean-kof fij in do jongste veiling (respectivelijk f 37,45 en f 32,50 gemiddeld per pikol) wordt
toegeschreven aan de vrij ordinaire qualiteit der laatstgenoemde soort en do zeer goede hoedanigheid der Preangerkofrij , in verband met groote vraag naar deze soort voor
Amerika, wegens hare gelijkenis op Padang-koffij. In verhouding tot de Europescko marktprijzen omstreeks het
tijdstip van verkoop kon de gemiddelde opbrengst der P a soeroean-koffij gezegd worden nog hoog te zijn geweest.
Even als sedert eenige jaren ten opzigte der op J a v a
verkochte gouvornementssuiker, is thans ook van de aldaar
geveilde gouvernementskoffij de bestemming opgegeven. Uit
die opgaaf', welke nog alleen het j a a r 1869 betreft, blijkt
dat de geheele hoeveelheid van 50 0^0 pikols, op 18 pikols
n a , die aan kleinhandeluren verkocht zijn, naar Nederland is uitgeklaard, waarvan 27 842 pikols onder Nederlandsche en 22 140 pikols onder vreemde vlag.
Suikercultuur.
De uitvoering der wettelijke regeling van do op hoog
gezag ingevoerde suikercultuur (art. 1 der wet van 21 Julij
1870, Nederlandseh Staatsblad n°. 136 , in In die afgekondigd
onder dagteekening van 14 September 1870, Indisch Staatsblad n°. 117) wordt in Indie yverig voorbereid.
Voorschriften en beschouwingen om bij die uitvoering
tot leiddraad te dienen, werden op 's Konings magtiging,
den Raad van State gehoord, aan de Indische Regering
medegedeeld onder dagteekening van 23 October 1870. (2)
Intusschen waren reeds in Augustus 1870 de residenten
der betrokken veertien gewesten door den directeur van
binnenlandsch bestuur van wenken voorzien betreffende een
al dadelijk aan te vangen plaatselijk onderzoek nopens de
vraag, of het thans door de fabrikanlen gebezigde molenwater of c. q. voedings- en uitdampingswater voor de
stoomtoestellen niet aan de bevolking, hetzij in het dadelijk
of in het toekomstig belang van haren eigen landbouw
behoort te worden teruggegeven: terwijl bij eene circulaire
van denzolfden directeur van September daaraanvolgende
bedoelde residenten voorschriften ontvingen nopens het
(1) Over eene aanschrijving* aan genoemden directeur in het belang

„jr sortering >an de plaatselijk te veilen koffij, zie men het hooger
der

aangeteekende op bladz. 402 hiervoren.
(ï) De betrekkelijke aanschrijving is nagenoeg in haar geheel opgenomen in de voor de Eerste Kamer der Staten-Seneraal gedrukte stukken nopens de Indische begrooting voor 1871 (Vergadering 1870—1871,
D°. 5 0).

voorbereiden hunnerzijds eener oordeelkundige herziening
der bestaande aanplant-regelingen. Ten gevolge van deze
laatste aanschrijving kwam reeds in de ma;ind April 1871
bij verschillende ondernemingen eene nieuwe regeling van
den aanplant overeenkomstig de voorschriften der wet tot
stand. Naar gelang de plaatselijke ambtenaren met de
onderzoekingen nopens den aanplant gereed komen t n de
door de residenten ter zake gedane voorstellen voor goedkeuring vatbaar worden geacht, vordert de regeling van
deze aangelegenheid, wier beëindiging, volgens berigten van
Mei j l . , binnen eenige maanden kon worden togemoet gezien.
Ook het omslagtig on tijdroovend onderzoek tot regeling
der waterquaestien bij de verschillende ondernemingen,
waarbij tevens overleg met de plaatselijke waterstaatsambtenaren als deskundigen is voorgoschreven , is nog niet
afgeloopen.
In Soerabatja en Bezoeki is daartoe gedurende een vijftal
maanden een ingenieur op non-activiteit opzettelijk in commissie gestold geweest.
Voorstellen , in Februari) en Maart jl. door de directeuren
van binnenlandsch bestuur en van justitie ingediend met betrekking tot de bij het in werking treden der nieuwe suikerregeling met de fabrikanten te sluiten overeenkomsten, zijn bij
de Indische Regering in behandeling. Aan do indiening dezer
voorstellen was een herhaald overleg voorafgegaan met
do gedelegeerden van een 53tal suikerfabrikanten die, na
het openbaar worden in Indie der door het Opperbostuur ,
onder dagteekening van 23 October 1870 aan de Indische
Regering verstrekte voorschriften, aan eerstgenoemden
directeur, onder aanbieding van eon door ben op den voet
der wet ontworpen concept-contract en van eenige voorstellen nopens de wijze van betaling van den cijns, de
schadeloosstelling aan de bevolking voor do afgifte van den
grond en de betaling van den arbeid bij den aanplant
dio zij bij wijze van abonnement wenschten geregeld to zien ,
hun verlangen te kennen hadden gegeven om de nieuwe o\ ereenkomsten al dadelijk to sluiten en deze reeds met 1871
te doen ingaan.
Naar aanleiding van eene opmerking bij de behandeling
der Indische begrooting voor 1871 in de Tweede Kamer
gemaakt, werd aan de Indische Regering in Maart j l .
medegedeeld d a t , naar de dezerzijdsche meening, geene
goede regeling van den cijns over den verpligten aanplant
mogelijk i s , wanneer niet, behalve de maatstaf van de
gemiddelde productie by elke fabriek , ook het verschil van
productiekosten van de suiker in aanmerking wordt genomen.
L a t e r , in antwoord op een daartoe strekkend schry ven
van den Gouverneur-Generaal, werd ook het gevoelen
der Regering hier te lande medegedeeld (depêche van 4 Mei
jl.) nopens de opneming van enkele bepalingen in het in
Indie ontworpen model-contract, meer bijzonder betreffende de verstrekking van arbeiders en verdere hulpmiddolen, de beschikking over water en den cijns over den
geheel vrijen aanplant.
T e r bepaling welk bedrag der bevolking toekomt als
eene behoorlijke schadeloosstelling voor de tijdelyke afgifte
van den grond en als eene behoorlijke betaling van den arbeid
bij den aanplant gedurende de eerste vijfjaren na de in werking treding der nieuwe overeenkomsten , werden in Mei j l . in
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Indie drie commissien benoemd, elke bestaande uit een ervaren
Europesclien ambtenaar by hot binnenlandsch bestuur , wiens
tank meerdere gewesten zou omvatten , en een voor elke
residentie door den resident aan te wyzen inlandschen
ambtenaar. Deze commissien werden van de noodige instructien voorzien door den dirocteur van binnenlandsch
bestuur, die aangeschreven is om de verslagen dezer commissien , vorgezold van zyne beschouwingen on van do noodige
voorstellen , ten spoedigste aan de Regering in te dienen.
In verband met de omstandigheid , dat het tijdstip der
invoering van de nieuwe suikerregeling nog onzeker was,
terwijl toch mot den rietaanplant voor 1872 moest worden
aangevangen , werden door den directeur van binnenlandsch
bestuur in April jl. ter zake instructien gevraagd. Naar
aanleiding daarvan gaf de Gouverneur-Generaal, bij een
besluit van 5 Mei j l . , aan den directeur het volgende te
kennen i
dat met opzigt tot den aanplant van suikerriet voor
het oogstjaar 1872, ton behoeve van de met het Gouvernement in contract staande ondernemingen, moet worden
onderscheiden tusschen die ondernomingen, waarvoor de
overeenkomsten met hot oinde van het oogstjaar 1871 zullen zijn vervallen on die, voor welke de overeenkomsten
partijen nog over volgende oogstjaren binden ;
dat ten aanzien van deze laatsten het Gouvernement,
zoolang geene nieuwe op de suikerregeling van 1870gebaseerde overeenkomst is gesloten, verpligt i s , om zooveel
bouws te doen beplanten als oorspronkelijk bedongen is,
en dat dit dus ook moet geschieden in dit j a a r , omdat
nog goene overeenkomst die daarin verandering brengt
is aangegaan, doch d a t , wat overigens den aanplant betref't, in verband tot de wet van 21 Julij 1870 zoodanige
regelingen mogen worden getroffen als mogelijk i s , aangezien in dat opzigt de Regering door de bestaande overeenkomsten niet is gebonden;
d a t , wat aangaat de overeenkomsten, die met het einde
van het oogstjaar 1871 ophouden te bestaan, het Gouvernement evenmin aan een bepaald quantum van aanplant
voor het oogstjaar 1872, als aan eenige andere regeling
nopens de beplanting gebonden is;
dat het dien ten gevolge bevoegd is om dien aanplant
zoo groot te doen zijn als zal behooren ;
dat echter daar, waar het onmogelijk is zulks nog tijdig
te regelen, de hoeveelheid der in het loopende j a a r met
suikerriet te beplanten bouws, alsmede de verdere regeling van die beplanting dezelfde zullen moeten zijn, als in
het voorgaand j a a r , en eindelijk:
!
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dat, indien by de nieuwo op de suikerregeling van 1870
gegronde overeenkomsten een aanplant van een minder aantal
bouws moet worden bedongen dan reeds is aangeplant geworden, met den ondernemer moet worden overeengekomen,
dat hij ook dat meerdere voor dat oogstjaar zal bekomen,
onder dezelfde voorwaarden als waaronder hij de by ds
overeenkomst bedongen hoeveelheden verkrijgt.
Na deze algomeene mededeelingen volgen thans eenige
cijfers en bijzonderheden omtrent de uitko:asten en den
toestand der suikercultuur en bereiding over 1870.
Uitkomsten. Was reeds in de twee voorafgegane jaren
de suikerproductie stijgendo, zooiat zij zoowel in 1868 als
tu 1869 die van vroegere jaren achter zich liet, de uitkomsten van 1870 getuigden andermaal van vermeerderde
opbrengst, zoowel op zich zelf als in verhouding tot de
uitgestrektheid van den aanplant. Terwijl toch in de twee
eerstgenoemde jaren achtereenvolgens werden verkregen
2 027 750 en 2 108 187 pikols, of gemiddeld 51,151/ 2 en
52,771/ 2 pikols per bouw, beliep de productie van 1870
2 191 466 pikols, dat is gemiddeld 55,03 pikols per bouw
Dezo uitkomst is te meer verblijdend, wijl de weêrsgesteldheid gedurende den maaltijd van het nfgeloopen j a a r
over het algemeen de suikerfabricatie zooseer bomooijelijkte,
dat verreweg het grootst aantal ondernemers den algemeen
contractueel gestelden maaltarmijn van vier maanden aanzienlijk overschreed.
Do verdere uitkomstcsn dezer cultuur blijken, uit de als
bijlage litt. F F hierbij overgelegde gewestelijke nantooning,
terwijl eeno uitvoerige statistiek m>pons de productie enz.
van elke onderneming in het bijzonder (behalve alleen van
die in Soerabaija, van waar deze opgaven nog worden te
gemoet gezien) (1) worden aangetroffen in bijlage litt. GG. Dehoogste opbrengst w e r d verkregen in Cheribon, namelijk
68,50 pikols, voor de andere gewesten was dit cijfer»
in eene aidalende reeks, als volgt: Pekalongan 61,24,
Japara 60,72, Bezoeki 57,72 5 , Samarang 57,CO, Soerabaija 54,79, Tagal 5 2 , 8 8 \ 1'asoerooan 52,<'3, P r o bolinggo 50,23 pikols. In de overige residentien bleef de
gemiddelde productie boneden laatstgemeld cijfer.
Volgens berigten van Juny j l . stonden de suikerrietaanplantingen- voor den eerstvolgenden oogst over het algemeen gunstig.
Eenige der voornaamste totalen over de vijf laatste jaren
volgen hieronder:
(1) Onder het afdrukken dezea ontvangen en alsnog opgenomen ia
bijlage G G.
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Ongerekend het aandeel van den lande in de winst der ondernemingen Tjomal en Bandjardawa in Tagal en
(van af 1868) der fabriek Wonopringo in Pekalongan, aan welke ondernemingen tot en met 1870 tijdelijk de
vrije beschikking over het geheele product was gelaten.
De omstandigheid dat verschillende fabrikanten ter completering van de gouvernements-levering suiker by anderen
hebben opgekocht, zonder dat het hier opgegevene als ter vrije beschikking gebleven, met die hoeveelheden ia
verminderd, strekke tot verklaring van het verschijnsel, dat de cijfers van levering en vrije beschikking niet
met dat der productie van hetzelfde j a a r overeenstemmen.

Bijlagen.

Vel 103.
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Wijze van aanplant; afstanden en bemesting Het in April
1867 bevolen plaatselijk onderzoek nopens de moeilijkheid
van een dessa'sgewyzen aanplant bij de verschillende ondernemingen, door den betrokken hoofdinspecteur der cultures in dat j a a r aangevangen en sedert yverig voortgezet,
kon wegens andere meer spoed eischende bezigheden van
dien hoofdambtenaar, niet worden beëindigd. Het reeds
ingesteld onderzoek bleek echter bij menige onderneming
zeer goede vruchten te dragen. In 't bijzonder win zulks
bij de in de residentie Tagal gelegen fabriek Adhiwerna
het geval, bij welke door eene meer oordeelkundige regeling
van den aanplant, een groot deel der aan de gou vernementscultuur aldaar verbonden bezwaren werden uit den weg
geruimd. De voortzetting van hot bewuste algemeen onderzoek omtrent den aanplant scheen ongeraden na de afkondiging der wet van 21 Juli) 1870, wier toepassing niet
alleen eene wijziging van do bestaande voorschriften omtrent
den aanplant, doch tevens eene zooveel mogelijk gelijktijdige
regeling van deze bij alle ondernemingen noodzakelijk maakte.
Gelijk reeds hooger is gezegd, heeft eene herziening der
bestaande aanplantregelingen, in overeenstemming met de
aangehaalde wet, reeds bij een aantal ondernemingen plaats
gehad, ten gevolge waarvan daarin — luiden* berigt van
den directeur van binnenlandsch bestuur — beduidend gunstige wijzigingen zijn gebragt. Uit de door de plaatselijke
ambtenaren met zorg bewerkte en van Regeringswege goedgekeurde ontwerp-regolingstaten blijkt toch:
a. dat de dessa's-gewijze aanplant waar eenigzins mogelijk (zoo als vooral in de residentie Pasoeroean) toepassing
vindt;
b. dat in opvolging van art. 1 § 3°., sub b, der wet van
21 Julij 1870 gelijktijdig over niet meer dan één vijfde der
velden van elke betrokken dessa wordt beschikt, tenzij de
bevolking zelve afwijking van dit voorschrift verlange;
c. dat planters en ploegvee bij alle ondernemingen in
voldoende mate aanwezig zijn om de vastgestelde uitgestrektheid aanplant zonder bezwaar naar behooren te kunnen
bewerkstelligen;
d. dat zoo weinig als de plaatselijke gesteldheid slechts
eenigzins toelaat, kanalen voor toe- of afvoer van w a t e r ,
karrewegen en dammen worden aangelegd (voor den overigens weinig beduidenden arbeid aan bruggen zal de bevolking afzonderlijke betaling erlangen); en
e. dat de verste afstanden van de rïettuinen naar de
fabrieken gemiddeld hoogstens 4 a. 5 puien bedragen, en
waar zij meer raogten bedragen, mede volkomen ten genoege van de fabrikanten zijn geregeld.
In de residentie Samarang vond de toepassing van de
zoogenaamde üei/noso-wijze van suikerrietaanplant bij wege
van proef meer en meer ingang. Naar aanleiding van een
berigt van den resident aldaar nopens de wenschelijkheid
dezer cultuurwijze, werd eon naauwkeurig onderzoek bevolen naar den arbeid, dien zij. van de bevolking en het
ploegvee vordert en van de resultaten, welke z'j oplevert.
Bemesting van suikerrietvelden vond ook gedurende het
af''eloopen jaar plaats buiten overeenkomst met het Gouvernement en alzoo geheel voor eigen rekening der fabrikanten. De mededeeling in het vorig verslag dat de aanzienlijke kosten hiervan door de vermeerderde productie
ruimschoots worden vergoed, vindt zoo noodig in dat feit
eene gereede bevestiging.
Het in gemeld verslag bedoeld regoringsondorzoek naar
de uitkomsten van de in de jaren 1865—1867 met hare
medewerking bewerkstelligde bemestingen mogt echter niet
tot het gewenschte resultaat leiden. Eenstemmig verklaarden de ter zake gehoorde residenten niet bij magte te zijn
daaromtrent juiste gegevens to verschaffen, vermits de
suikerfabrikanten van de bedoeld» resultaten nimmer aanteekening hadden gehouden, noch konden houden. De betrokken hoofdinspecteur der cultures en de directeur van
binnenlandsch bestuur waren dan ook van gevoelen, dat
een vergelijkend overzigt van de productie van bemeste
en niet bemeste rietvelden , met het oog op de daarvoor
noodige gegevens, als ondoenlijk moest worden beschouwd.
Onderhoud. De berigten omtrent het onderhoud der
suikerrietaanplantingen (met uitzondering van die van
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant —

Bezoeki en Kediri, waaromtrent ten deze goene opgaven
werden ontvangen), luiden over het algemeon vrij gunstig,
en wat de residentie Samarang betrelt, zelfs zeer bevredigend.
Het onderhoud geschiedde op do bekende in vroegere
verslagen reeds vermelde wijze De beveiliging van het to
veld staande gewas geschiedt zoowel door ompaggering
van de tuinen als door bewaking.
De in 1869 bij do Indische Regering gerezen vraag of
in verband mot het aanzienlijk aantal dagdiensten, dat do
bewaking der riettuinen eener gouvernements-suikeronderneming vorderde, geene maatregelen van voorziening noodig waren tot verligting van deze op de rietplantende bevolking rustende verpligting , was door de herhaalde onderzoekingen, welke dien ten gevolge door de gewestelijke
besturen moesten worden ingesteld, nog niet opgelost.
Intusscbon was reeds gebleken dat de bewaking zelden
door do belanghebbende planters zelven, maar veelal door
niet bij de cultuur ingedeelde personen, tegen betaling
wordt verrigt.
Qualiteit. Voor zoover de ingekomen berigten reiken,
luiden deze gunstig omtrent de hoedanigheid der in 1870
door de gouvernements-contractanten bereide suiker. De
hoogere bereidingskosten van do superieure suiker en do
betrekkelijk betere prijzen, die voor suiker van lagere
nommors zijn te bedingen , noopten de meeste ondernemers
echter om zooveel mogelijk suiker van de laatste soorten
te fabriceren.
Verscheidene fabrikanten kochten dien ten gevolge ter
voldoening aan de verpligte gouvernemonts-levering, welke
ook in het afgeloopen j a a r volgens de bij de contracten
vastgestelde qualiteiten geschiedde, op de gou vernomen tsveilingen suiker van hoogere nommers in.
Drijfkracht, bereidingsioijze. In de jongste opgaven nopens
de gebezigde drijfkracht voor de molens der verschillende
suikerfabrieken (zie het vorig verslag, bladz. 122) kwam
gedurende 1870 geehe wijziging. Groote veranderingen ten
deze staan echter voor de deur bij do ophanden toepassing der wet van 21 Julij 1870.
Bij het hoofdbestuur te Batavia werden toch door de
betrokken residenten in de laatste jaren bij herhaling bezwaren voorgebragt over den afstand van het water aan
suikerfabrieken ten nadeele van den landbouw der bevolking. Vooral bij eenige ondernemingen in Cheribon, T a g a l ,
Pekalongan, Samarang en Soerabaija schenen deze bezwaren zeer gegrond en zou de Indische Regering reeds
tot maatregelen van voorziening zijn overgegaan, ware het
niet dat zulks met hot oog op de verwachte spoedige wettelijke regeling der gouvernements-suikercultuur geacht
werd niot de aanzienlijke geldelijke offers te hebben kunnen regtvaardigen, die de betrokken fabrikanten voorzeker niet zouden nalaten wegens de wijziging van zulk
een voornaam contracts-artikel als dat betreffende de aan
te wenden drijfkracht, to vorderen.
Eene afdoende oplossing van deze netelige quaestie is
echter nu met grond te wachten van het tor zake a a n hangig plaatselijk onderzoek, waarvan hooger sprake was.
De gewestelijke berigten nopens de bereidingswijze gedurende 1870 behelzen niets, wat in het verslag ovor 1869
niet reeds zijne plaats heeft gevonden. Alleen zij aangeteekend . dat de fabriek Pesantren in Kediri, welke drio
jaren lang door de eigenaren aan Chinezen was verhuurd
geworden, in zoodanig verwaarloosden toestand werd
teruggegeven, dat eene zeer aanzienlijke horstelling, zoowel van do gebouwen als van do toestellen, noodig werd
geacht. Bij de eigenaren was nu sprake om werktuigen
en toestellen volgens de laatste uitvindingen aan te brengen.
Ook uit de residentie Pasoeroean werden ernstige klagten ontvangen nopens het gebrekkig beheer van een drietal
onder administratie van Chinezen staande ondernemingen.
Die klagten liepen omtrent eene van deze ondernemingen
zoo hoog, dat de Indische Regering bij ontstentenis van
contractuele dwangbepalingen , ir. overeenstemming met het
voorstel van den resident en van den directeur van binnenlandsch bestuur, den eigenaren , die alle vermaningen
en waarschuwingen van het bestuur schenen to veronachtzamen, bij een besluit van November 1870 te kennen gaf,
dat niet tot eene eventuele verlenging der met hen gesloten
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overeenkomst zou worden overgeguan, indien niet in den
staat der werktuigen en toestellen en in do verwerking
van het suikerriet ten genoegen van den resident veraudering werd gebragt.
Werkzaamheden voor en in de fabriek. Het transport van
het riet naar den molen en van het bij de fabriek verkregen product naar 's lands pakhuizen geschiedde gedurende
1870 op dezelfde wijze als vroeger, namelijk door middel
van vrijwillig aangeworven koelies of van overeenkomsten
mot de bevolking, buiten eenige bemoeienis van het bestuur. Ten opzigte van de residentie Bezoeki zijn intus-chen
de opgaven minder volledig, zoodat niet bepaald blijkt of
de fabrikant van Boedoean, die in 18fi9 do eenige was
die voor het riettransport de hulp van het bestuur bohoofde, in 1870 die tusschenkomst heeft kunnen ontboren.
Omtrent do naleving van do zijde der bevolking der
door de fabrikanten met haar gesloton contracten voor het
riettransport, welke overeenkomsten in den regel aan het
bestuur ter registratie worden aangeboden, luiden de
ontvangen berigten , vooral die uit den Oosthoek van .lava,
nog niet bevredigend.
De aanleg van tramway's, speciaal ten dienste van het rietvervoer , vindt meer en meer navolging. Twee fabrikanten
(in Japara en Madioon) verzochten in 1870 van het bestuur
vergunning tot zoodanigen aanlog (vergelijk bladz. 362
hiervoren).
De gewestelijke opgaven nopens de van bestuurswege
aan de suikerfabrikanten gedurende het afgeloopen j a a r
verstrekte rietsnijders (zie de overgelegde bijlage lit. HH)
toonen in dit opzigt weinig vooruitgang aan van den vrijwilligen arbeid. Bij verschillende ondernemingen in het
Soerabaijnscho zijn gedurende 1870 zelfs meer rietsnijders
verstrekt dan in het voorafgegane jaar. De redenen worden niet vermeld. Ook het voor de fabrieken Tjipiring in
Samarang en Waringin-agong in Rembang opgegeven cijfer
was aanmerkelijk hooger. Echter wordt betwijfeld of het
voor 18G8 en 1869 opgegeven aantal rietsnijders wel geheel
juist is. Evenzoo wordt de juistheid in twijfel getrokken
der opgaaf over 1870 voor do vijf fabrieken in Bezoeki,
zijnde belangrijk hooger, althans voor een drietal fabrieken,
dan de cijfers van 1869.
Ten aanzien van de straks genoemde fabriek Tjipiring,
wordt nog aangeteekend, dat reeds in Januarij jl. ook voor
den oogst van het loopende jaar door den fabrikant de
hulp van het bestuur ter verkrijging van rietsnijders werd
ingeroepen. Naar het inzien der Indische Regering was
het tijdstip nog niet gekomen om over het al of niet onmisbare der gevraagde hulp te beslissen en behoorde de
ondernemer vooraf geene middelen onbeproefd te laten, ten
einde zelf in de behoefte aan rietsnijders te voorzien. In
afwachting van den uitslag dier pogingen werd de resident
van Samarang aangeschreven om bij den aanvang van den
maaltijd over het al of niet onmisbare van het verstrekken
van hulp van gouvernementswege te beslissen en de gevraagde hulp eerst dan te verleenen , wanneer hij van den
goeden wil van den fabrikant om zelf in de behoefte te
voorzien de overtuiging had verkregen.
Hemoedigender luiden de berigten nopens de jongste verstrekkingen van fabriekarbeiders. Uit de hierbij gevoegde
aantooning (bijlage lit. J J ) blijkt, dat er in de residentien
Pasoeroean en Probolinggo gedurende het afgeloopen j a a r
voor het eerst in dit opzigt geene hulp van bestuurswege
werd verleend, tegen welke onthouding door geen enkelen
fabrikant protest werd aangeteekend. Ook de verstrekkingen in het Soerabaijasche bedroegen aanzienlijk minder
dan in 1869 Deze goede uitkomst, waarop alleen het
grooter aantal aan den fabrikant van Redjosari (Madioen)
verstrekte arbeiders eenige uitzondering maakt, is te danken , zegt de directeur van binnenlandsch bestuur, aan de
zeer strenge handhaving van het beginsel, nedergelegd
in het besluit van 4 Mei 1866, dat tot hulpvorleening als
hier bedoeld geene termen bestaan » ten ware de betrokken fabrikant doe blijken , dat hij alle bestaanbare middelen tot bekoming der benoodigde vrije arbeiders heeft
aangewend, zonder daarin evenwel om redenen onafhankelijk van zijnen wil te hebben kunnen slagen."
Omtrent de loonen der vrijwillige arbeiders zijn de ontvangen gewestelijke berigten eensluidend met de modedeelingen in het laatste verslag (zie aldaar bladz. 123).

van-1871.
Vernieuwing van contracten. De nieuwe contracten op den
voet van de regeling van 1863 voor de fabrieken Djatibaiang en Adhiwerna in Tagal, Kaliwoongoo in Samarang
en Langsee en Rendeng in J a p a r a , tot het sluiten waarv a n , blijkens het vorig verslag, in 1869 magtiging werd
verleend , kwamen sedert tot stand. Omtrent de fabrieken
Poegoe, Gemoe en Tjipiring in S a m a r a n g , welke sedert
1866 op den voet der regeling van 186.5 werken , was door
de eigenaresse, de factory dor Nederlandsche Handelmaatschappij, het verzoek gedaan o m , in afwachting van
de nieuwe overeenkomsten op den voet der wet van 21
Julij 1870, van het sluiten van notnriele contracten overeenkomstig do h»oger gemelde regeling af te zien. De
Regering hoeft gemeend dat het sluiten der contracten niet
mogt achterwege blijven, en mitsdien het verzoek der factorij afgewezen. V,m de sluiting is evenwel tot dusver
geen berigt ontvangen.
In 't geheel zijn thans ten behoeve van 3.") fabrieken overeenkomsten gesloten op den voet dor regeling van 1863
Onder de ondernemingen, voor welke indertijd niet tot
de algemeene grondslagen van 1860 was toegetreden (zie
het verslag over 1861, bladz. 141), en die derhalve inge| volge de regeling van 1863 bij het verstrijken der bestaande
overeenkomsten zouden moeten worden uitbesteed, behoorde ook de fabriek Pesantren in Kediri, waarvoor het
contract eindigde niet den oogst en de afrekening van 1870.
Daar echter de regeling van 1863 na de vaststelling der
wet van 21 Julij 1870 als vervallen is te beschouwen,
terwijl het — hangende de voorbereiding der uitvoering van
die wet — niet raadzaam werd geoordeeld voor Pesantren
intusschen eene definitive beslissing te nemen, is in de
eerste maanden van 1871 met de eigenaren overeengekomen
tot voortzetting der onderneming over dat oogstjaar en
zulks in hoofdzaak op de voorwaarden dor regeling van
1863. De bevolking, wier plantloou gedurende de jaren
1859— 1868 gemiddeld per bouw afwisselde van f 90 (in
1865) tot f 109 (in 1859 en 1868) zal dien ten gevolge, bij
gelijke productie als in de beide laatstgenoemde jaren (ad
404/5 pikols per bouw), een plantloon ontvangen van ruim
f 122 per bouw.
Het leveringscijfor van 7600 pikols of 19 pikols per bouw
is behouden gebleven, doch de prijs van verrekening hepaald op f 9^2 per pikol voor standmonster n° IK (in
plaats van f 10 zoo als volgens het afgeloopen contract)
en zulks met f V4 vermeerdering voor elk hooger nommer
tot en met n°. 20 en f V2 vermindering voor elk lager
nommer tot en met n°. 12.
T e gelijk met de magtiging tot sluiting der bedoelde
overeenkomst bepaalde do Regering tevens, dat met den
aanplant ten behoeve van 1872 op de gebruikelijke wijze
zou worden voortgegaan , met aanzegging aan den fabrikant
d a t , zoo hij ook voor dat j a a r met het Gouvernement in
contract zou komen te staan, de aanwending van stoomkracht zou gevorderd worden.
De éénjarige overeenkomst blijkens 't vorig verslag gesloten voor de verwerking van den gouvernements-aanplant voor 1870 ten behoeve der in bijzonderen toestand
verkoerende onderneming Pagongan in T a g a l , werd voor
1871 op dezelfde voorwaarden vernieuwd. (1)
Daarentegen werd eene afwijkende regeling aangenomen
voor zooveel laatstgenoemd oogstjaar betreft, ten opzigte
van de verwerking van den aanplant bij de fabrieken
Tjomal en Bandjardawa, mede in Tagal. Die verwerking,
welke laatstelijk aan eene handelsfirma te Batavia was
opgedragen , onder beding voor het Gouvernement van 60
per cent in de zuivere winst, zal in 1871 regtstreeks van
gouvernementswego plaats hebben onder het beheer van
twee daartoe aangestelde administrateurs. Met het oog op
de zeer ongunstige resultaten die de beide fabrieken in de
jaren 1867—1869 hadden opgeleverd, werd deze veranderde wijze van (tijdelijke) exploitatie nog in het meeste
voordeel van den lande geacht. (2) Eene beslissing omtrent
(1) Sedert is bepaald (Indisch besluit van 28 Junij 1871. r.°. I] dat,
in verband tot de wit van 81 Julij 1870. de aanp'ant ten behoeve van
Pagongan zal worden bestendigd tot dezelfde uitgestrektheid van 150
bouws als vroeger, doch volgens een nieuw ontworpen regelingstaat.
(2,1 Bij eene in 't laatst van Junij jl. te Batavia gehouden veiling
van het uit den oogst van 1871 bij beide fabrieken te verkrijgen product, geraamd op 13 000 pikols voor Tjomal en 17 000 pikols voorBand-
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do definitive voortzetting dezer ondernemingen wacht op
deld s j a a r s 7200 pikols, waarvan 2/ 3 verpligte levering),
de vaststelling van het nieuwe model-contract op den
gold vooral de overweging, dat do bevolking door de
voet der suikerregeling van 1870.
nabijheid der stad Soerabaija veel meer kon verdienen dan
de gouvernements-suikercultuur by Ketabang by magte
De jaarlijksche hulpovereenkomsten voor de verwerking
was haar op te leveren. Als verdere hinderpalen tegen eene
van den aanplant ten behoeve van Wonopringo in P e k a deugdelyke niouwe regeling viel te wijzen op de moeyelijke
longan hebben met den oogst en de afrekening van 1870
bewerking der gronden, het gebrek aan voldoend ploogvee,
een einde genomen, zynde sedert, ingevolge de in het vorig
de versnippering der voor de suikercultuur geschikte gronden,
verslag bedoelde uitbesteding, met een dufinitiveu onderdo moeyelijke afwatering enz.
nemer gecontracteerd voor den tyd van tien j a r e n , ingaande met den aanplant voor den oogst van 1871.
Het gouvernementsaandeel in de winst van Wonopringo
VeiUngen. De gouvernements-suikerveilingen op J a v a
(ad 30 per cent), heeft over 1869 bedragen (van de overige
werden, als met eene hoeveelheid van 150 000 pikols verjaren is ter zake geen opgaaf ontvangen): f' 79 746; de
meerderd, voor 1870 van 3 op 4 gebragt, en in verband
exploitatie van Tjomal en Bandjardawa, bij welke ondermet eene wenschelijk geachte vervroeging der tijdstippen
nemingen het Gouvernement voor 60 per cent in do winst
van verkoop, werden daarvoor in stede van September,
deelt, bragt daarentegen over genoemd j a a r don lande
October en December, de maanden Augustus, September,
slechts f 68 551 op, of' na aftrek van allerlei afbetalingen,
October en November aangewezen (de aanwijzing van Noaan het Gouvernement voor het onderhoud der fabrieken
vomber werd sedert veranderd in 1 December). De verkoop
in rekening gebragt, zuiver niet meer dan f 43 146. De
in Indie der 600 000 pikols suiker in 1871 (alles uit den
productie van Wonopringo over 1869 beliep 35 417 pikols,
oogst van datzelfde jaar) is nu over de zes laatste maanden
die van de twee andere ondernemingen, wier gezamenlijke
van dat j a a r verdeeld als volgt: 31 Julij 50 000, 29 A u aanplant even groot is als die van Wonopringo (700bouws),
gustus 75 000, 27 September 150000, 28 October 150000,
slechts 31 600 pikols. Voor 1870 waren bedoelde cijfers
27 November 100 000 en 29 December 75 000 pikols. De
respectivelijk 38 479 en 30 253.
bezwaren die blijkens 't vorig verslag, bladz. 124, van den
verkoop in Julij terughielden wegens de onzekerheid of in
Omtrent de vernieuwing der loopende suikercontracten
die maand wel reeds de vereischte hoeveelheden door de
op den voet der wet van 21 July 1870 wordt, zoo als
fabrikanten zouden zijn afgeleverd, althans door het pakhooger blijkt, het noodige voorbereid.
huispersoneel behoorlijk konden gesorteerd en verkaveld
Ten aanzien van twee ondernemingen: Ketabang in
zijn, werden geacht ditmaal niet overwegend te z y n , nu
Soerabaija en Teedja op Madura (de laatste werkende op
de Voorwaarden van 1863), is door den Gouvorneur-Ge- j| de hoeveelheid betrekkelijk laag was gesteld en over zes
afscheepplaatsen verdeeld.
neraal, in verband met bedoelde w e t , tot opheffing der
gouvornementscultuur besloten , na den afloop der bestaande
De uitkomsten der veilingen van 1870 op J a v a , tegenover
contracten respectivelijk met den oogst van 1871 en 1872.
die der twee voorafgegane j a r e n , blijken uit het volgend
Voor Teedja (aanplant 400 bouws, productie over de laatste
staatje. Bij de mededeeling van den uitslag derAupustuszeven jaren 1863—1869 dooreen genomen 10 761 pikols
veiling werd door het Indisch Bestuur als een blyk van
' s j a a r s , waarvan 4290 verpligte levering), was de voorvooruitgang de bijzonderheid aangeteekend, dat een Engelname reden golegen in den weerzin van de bevolking tegen
sche stoomboot een groot deel der voor Bushire (Perzie)
de cultuur, in verband met de weinige vruchtbaarheid
bestemde suiker zou innemen. Men meende dat dit het
van den bodem en de ongenoegzaamheid der voedingseerste voorbeeld was van het benuttigen der stoomvaart
middelen in de afdeeling Pamakassau. Voor Ketabang
voor het handelsverkeer tusschen Porzie en Java.
(aanplant 240 bouws, productie over 1863—1869 gemid-

.1868.

Tijdstip.

1869.

1870.

Gemiddeld
Gemiddeld
'Gemiddeld
HoeveelHoeveel- |
Hoeveelper
pikol.
per
pikol.
Opbrengst,
j
per pikol.
Opbrengst.
, . , .1 , i Opbrengst,
6
heid pikols.
heid pikols.l r
heid pikols.
(a)
W
(«)
|
»

n

I

75 000 f 1 121 550 f

14.95 40

Augustus.

.

September

.

95 000 f 1 438 701» f

15,14"

95 000 f 1 601 150 f

16,85"

125 000

1 893 175

15,14"

October

.

60 000

868 600

14,47 66

95 000

1 565 500

16,47"

125 000

1 855 775

14,84"

95 000

1 514 425

15,94"

110 000

l 827 150

16,61"

125 000

1 952 900

15,62"

15,28"

300 000 f 4 993 800 f

16,64°°

450 000 f 6 823 400 f

December

.

1

250 000 f 3 821 725 f

1

11

15,16"

(a) Berekend naar standmonstor n°. 14, dat van af 1868 als maatstaf voor de prijsbepaling dient, was de behaalde
middenprijs in elke veiling achtereenvolgens aldus: in 1868 f 14,08, f 13,48 en f 14,87; in 1869 f 15,945, f 15,705 en
f 15,495 en in 1870 f 14,075, f 1 4 , 1 9 \ f 13,93» en f 14,64».
Naar gelang van de verschillende standmonsters was de
jardawa, is de Tjomal-suiker verkocht tegen f 17,40 en de Bandjardawasuiker tegen f 16,70 den pikol, standmonster n°. IV Vooreerstbedoelde
suiker was als plaats van aflevering aangewezen Pekalongan, voor de
laatste lagal.

zamenstelling der veilingen van 1870 (van vroegere j a r e n
zijn dergelijke opgaven niet ontvangen) als volgt:
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Percentsgewijze

Pikols
4 000

Grys n°. 12

0,89

18 500

.. 13

4,11

Per transport

22 500
51000

Wit

Percentsgewij ze

Pikols

» 14 11,33

22 500

92 500

Wit n°. 18 20,56

132 000

» 19 29,33

96 000

n 20 21,33

17 500

ii 15

3,89

427 500

95

5 000

ii 16

1,11

450 000

100

33 500

» 17

7,45

Transporteren

Van de in Indie verkochte gouvernements-suiker was
de opgegeven bestemming over de laatst bekende vijf jaren
als volgt:

22 500

Aanmerkingen.
BESTEMMING.

1865.

1866.

1867.

1968.

1869.

; Nederland . . .

116 726

164 102

162 040

128 723

127 397

/ Golf van Perzie.

56 745

40 000

34 680

33 357

17 763

I Singapoer. . . .

8 000

2 340

4 195

4 179

6 671

1 Denemarken . .

»

n

»

ii

2 445

368

II

n

1

1000

»

n

1000

n

»

ii

1000

II

500

»

n

1

Uitgevoerd/ A u 9 t r a l i e
naa
i"
\ San Francisco.

\ Molukken. . . .

Wegens tekort in hunne verpligte levering door de fabrikanten gekocht en aan
het Gouvernement terugIn particuliere
pakhuizen
(tijdens de opgaaf) nog
aanwezig, of aan kleinhandelaren op de hoofdBestemming onbekend . . . .

»

11

226

II

ii

500

1

II

II
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»

n

II

»

123

I

»

II

»

»

De hoeveelheden zijn opgegeven
in pikols.

In den opgegeven uitvoer
deelde de Nederlandsche vlag:
in 1865 voor 132 089 pikols
.. 1866

»

114 450

II

.1 1867

»

165 762

»

i

1868

II

114 206

..

» 1869

»

79 420

n

73

182 839

207 168

201 915

166 793

155 849

59 161

39 623

36 482

60 955

126 859

8 000

3 209

11603

9 875

17 292

»

»

»

12 377

II

Door het Gouvernement ver250 000

250 000

250 000

Als naar gewoonte vinde hier ook eene plaats de aantooning betreffende de in Nederland gehouden gouvernementssuikerveilingen , zoowel in het loopende j a a r als in de twee
voorafgegane. Over eene in 1871 in werking gekomen wijziging der veilconditien, die wel op den bruto-verkoopprijs

250 000

300 000

doch niet op de netto-opbrengst van invloed i s , is reeds
gehandeld op bladz. 134 hiervoren. Algemeene opgaven
omtrent de veilingen van 1870 worden aangetroffen in
bijlage W .

ttUlageii.

Tweede Kamer.
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Veilingen in
1869.

Nederland.
1871.

1870.

Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
opbrengst Verkochte Uitgeopbrengst
opbrengst Verkochte UitgeUitgeper
per
por
levorde
leverde
leverde
hoeveel100 kilogram. hoeveel100 kilogram. hoeveel100 kilogram.
netto
netto
netto
kilogramkilogramheid
kilogramheid
heid
men.
men.
men.
in pikols.
in pikols.
in pikols.
Bruto. Netto.
Bruto. Netto.
Bruto. Netto.

Verkochte

TIJDVAK.

Maart.

.

.

221920 12 415 289 f35,52 f27,68

194 319 10 810 430 f35,26 f27,77

Mei. .

.

.

240 071 13 372 195

214 701 11992 829

Julij .

.

.

35,94

28,01

158 357

S 817 509 35,21

27,39

53 711

September .

68 015

3 786 121 35,85

27,92

157174

November .

54 259

3 035 375

28,74

95 561

35,95

PI

742 622 41426 489 f35,65 f 27,82

34,93

27,32

152 666

9 018 749 f 36,09 f 29,06

178 784 10 535 483

36,83

29,86

3 024 850 33,90! 26,30
35,68'

28,43

5 221048 37,48

30,47

8 819 938

715 466 39 8G9 095 f 35,44 f 28,02

1

(1) Volgens bijlage I J van het vorig verslag en bijlage W hierachter heeft de » gemiddelde veilingsprijs", berekend
per 100 kilogram, in 1869 bedragen f 3<>,17 en in 1870 f 3 6 , 2 3 . Voor het verschil met de tegenwoordige opgaven
zie men de toelichting bij de gelijksoortige aantooning nopens de kof'fijveilingen op bladz. 120 van het aangehaald
verslag. Daar het hier suikerveilingen geldt, is de bruto opbrengst bovendien nog verminderd met 1 per cent
«ordinaire k o r t i n g " aan de koopers van suiker toegestaan: eene korting die echter, in verband met eene gewijzigde
berekening der t a r r a , in 1871 is komen te vervallen.
De zamenstelling der veilingen hier te lande, naar gelang van de 20 bij den handel bekende standmonsters
van Java-suiker, was over 1869 en 1870, percentsgewijs
berekend, aldus:
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Het middencijfer der standmonster-nommers
1869 15,65, in 1870 15,12.
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f R ff

22,6

30,1

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

100
was in

Particuliere teelt. In 't vorig verslag (bladz. 123) werd
melding gemaakt van de verstrijking mot den oogst van
1869 van het contract voor de fabriek Lemahabang in Tagal.
Zoo als bekend, had bedoeld contract een geheel eigenaardig karakter. De onderneming had namelijk sedert
1855 geen gouvornements-aanplant meer, doch aan den
contractant was vergund om , tegen betaling aan den lande
van één pikol suiker por beplanten bouw, geduronde 16
oogstjaren (1854—1869) aanplantingen van suikerriet voor
eigen rekening te bewerkstelligen tot eene uitgestrektheid
van 400 bouws, zoo voel mogelijk op woeste gronden,
en anders op sawah's, van de bevolking in te huren mits
tot geen grootere uitgestrektheid dan 200 bouws.

1871—1872.
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Ofschoon do Regering, blijkens het vorig verslag geen
termen vond om de contractuele verhouding der onderneming jegens den lande te vernieuwen, behield zij zich
echter eene latere beslissing voor omtrent de uit krachte voormelde overeenkomst by de onderneming in gebruik geweest
zijnde woeste gronden. Van deze zoogenaamde bongkaran
fabriekgronden, welke eene uitgestrektheid van 363 bouws
besloegen , waren 257 bouws geheel en 89 gedeeltelijk door
den fabrikant ontgonnen, terwijl de ontginning van 17 bouws
geheel door de bevolking zelve was bewerkstelligd. Tusschen de bevolkingen den fabrikant was overeengekomen,
dat laatstgenoemde het regt had om op de bedoelde 89 en
17 bouws suikerriet te planten, en de bevolking om na
afloop van den suikeroogst daarop padi te leien, welk
regt — hoezeer door den fabrikant niet erkend — intusschen door de bevolking evenzeer wordt uitgeoefend op
de 257 bouws door den fabrikant ontgonnen.
Bij een besluit van Januarij 1871 is door de Regering
uitgemaakt: dat van regten des fabrikants op eenig deel
der bongkaran gronden geene sprake meer kan zijn, nu
de overeenkomst, waaraan hij die regten ontleende, niet
meer bestaat; dat echter de bevolking op de 106 bouws,
die door haar voor eigen gebruik waren ontgonnen en die
zij reeds begonnen was voor eigen gebruik te ontginnen,
toen de fabrikant met haar wegens den rietaanplant
overeenkwam, bepaalde regten (gebruiksregten) verkregen
heeft; dat echter voor de overige 257 bouws door de bevolking geen beroep op haar ontginningsregt kan worden
gedaan; dat intusschen een onderzoek zou moeten worden
ingesteld of laatstbedoelde gronden niet welligt als gemeene
weide of uit eenigen anderen hoofde als tot de dessa's
behoorende zijn aan te merken, en dus om die reden te
harer beschikking moeten blijven (alinea 3 der agrarische
w e t , Indisch Staatsblad 1870, n°. 55), dan wel, of de bevolking die gronden niet behoeft voor de teelt van voedingsmiddelen, en zoo ook deze vraag ontkennend mogt worden
beantwoord, in hoever die gronden geschikt zouden zijn
om in erfpacht te worden uitgegeven. Terwijl omtrent deze
verschillende punten een onderzoek gelast werd, rigtte de
Regering aan den resident de aanschrijving om, in afwachting van den uitslag, aan de betrokken bevolking te doen
weten, dat de meerbedoelde 257 bouws, tot nadere beschikking, door het Gouvernement aan haar in gebruik
worden gegeven, en om haar naauwkeurig te onderrigten
dat het haar geheel vrijstaat om over die gronden , zoolang
zij haar in gebruik worden gelaten, evenzeer als over de
andere 106 bouws, die zij oorspronkelijk tot eigen gebruik
heeft ontgonnen, zoodanig te beschikken als zij in haar
eigen belang raadzaam zal achten, onder opmerking dat
het haar alzoo ook vrijstaat daaromtrent nieuwe, ten resi-

dentiekantore te registreren overeenkomsten met den ondernemer van Lemahabang aan te gaan. In afwachting dat
de regels nopens de verhuur of in gebruik geving van
grond door inlanders aan niet-inlanders bij algemeene verordening zullen zyn bepaald, werd den resident voorts te
kennen gegeven, dat met inachtneming der voorschriften ,
vervat in Indisch Staatsblad 1838, n°, 50, aan den fabrikant van Lemahabang kan worden toegestaan , telkens voor
één j a a r of voor zooveel langer als het riet te velde moet
staan om gesneden te kunnen worden, gronden van de
bevolking voor de beplanting met suikerriet in te huren,
mits niet liggende binnen den kring der velden, welke
afwisselend voor de gouvernements-suikorcultuur worden
gebezigd; met uitdrukkelijke aanbeveling aan bedoelden
hoofdambtenaar om te waken tegen de uitoefening van
allen dwang, door wien en op welko wijze ook aangewend ,
evenzeer als tegen de aanwending van alle onwettige en
voor de inlandsche bevolking schadelijke maatregelen.
Bij een besluit van Mei jl. werd aan den contractant
van Kremboong (Soerabaija) toegestaan om 13 bouws suikerriet voor den oogst van 1871 vrijwillig door de bevolking
geplant, op die fabriek te verwerken, met bepaling dat de
overgave aan den ondernemer van den gouvernementsaanplant voor 1871 eerst zal mogen plaats hebben wanneer
het riet der bedoelde 13 bouws vermalon zal zijn; met
dien verstande, dat deze vermaling er niet toe mag leiden
om met het verwerken van den gouvernements-aanplant
later te beginnen dan in verband tot diens vatbaarheid om
verwerkt te worden, wenschelijk is.
Een verzoek van de eigenaren der suikeronderneming
Goedo (Soerabaija) van Januarij 1870 om vergunning tot
verwerking op die fabriek, na afloop van den gouvernements-oogst, van het te hunnen behoeve doof de bevolking
vrijwillig aan te planten riet, w e r d , als in strijd met het
contract voor die onderneming, door de Regering afgewezen.
Eveneens werd afwijzend beschikt op het verzoek van den
administrateur der onderneming Djombang in diezelfde
residentie om den te winnen tweeden oogst van een suikerriet-plantsoen van 17 bouws behoorende tot den gouvernements*aanplant voor het oogstjaar 1869 op die fabriek
te mogen vermalen, met bepaling dat de productie zou
worden beschouwd als van gouvernements-aanplant afkomstig te zijn.
Eene vergelijking der uitkomsten van de particuliere
suikercultuur gedurende de twee laatste jaren volgt in den
gebruikelijken vorm hieronder. N a het in vorige verslagen
vermelde omtrent de werkwijze dezer verschillende ondernemingen zijn over 1870 geene nieuwe bijzonderheden
vermeld gevonden.
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1869.

DISTRICTEN.

GEWESTEN.

Aanplant. Productie. Gemiddelde , Aanplant. Productie. Gemiddelde
productie
productie
per houw.
per bouw.

FABRIEKEN.

Bonws.

jCheribon .

. .. ..

. •

•

30

Tjikeleng,

41

1 120

26,83

Tjikantjas,

»

»

Beber,

Waled,

ld.,

Tjigobang,

ld.,

Kalimaro,

Sindanglaut,

Djatipiring,

Lossari,

Leuweung Gadja,

Kadoe Gedeh,

Djambar,

ld.,

Segarahijang

ld.,

Sakerta,

ld.,

Kadhipat ten,

Lemahabang,

Tagal enKrangdon,

Kedjambon,

Binangoon,

Toelies,

Djengollo I I ,
ld.,
Djaboong,

Bagoe,

Magelang,

Sekaran,

788

18,33

t

t

t

286 V;

9 235

32,23

mVi

14 890

46,32

300

5 935

19,78

219

12 077

55,15

2 490 (*) »
1148
5,29

145

4 800

33,11

214

6 835

31,94

600

14,63

400

8,88
:

425

38

14,16

30

400

18,33

t

t

350

15 000

42,86

1 427 Vj

23 069

16,16

1770

70125

39,62

355 V,
*
150

17 756

J5.12

16 836

4

2667,,

15 000

56,24

337

15 550

46,14

70

1936

27,G6

64

1798

28,09

259

8 600

33,21

297

13 500

45,45

137

4 760

34,74 ± 2 0 0

7 090 ±

35,45

184

5 800

31,52 ± 1 5 0

3 600 ±

24

»

i>

Keboemen en Sokka, Kebassekan,

43

12,54

(o) t

Gob&han,

45,84

5 642

30

Pandjoenan,

5 500

183'/ 2

5

Goenoeng Kending, Poerworedjo,

120

Pikols.

450

217

1
(1

Pikols.

15,85

40

Tagal, Krangdon, >
P a n g k a e n D o e - ' Pagongan,
koewringin,
'
Lossari,

il

Bouws.

2 909

61

•
Tagal

Pikols.

3 000

Kalitan dj ong,

ld.,

Pikols.

100

Loearkotta,

Lossari,

1870.

»

349 j
1

150 '

80

2 700

33,75

320

19 000

59,37

350

21000

60

51

1500

29,41

73

1744

23,89

7

200

28,57

5

140

28
23,69

ld.,

Pradjenan,

30

650

21,66

23

545

ld.,

Ponogogo,

5

100

20

4

80

ld.,

Bandowossan,

14'/,

310

21,38

nv2

242

21,04

ld.,

Bandoong,

18

414

23

15

345

28

100

18,18

25

1000

40

700

25

Probolinggo,

Tiban,

Menoreh,

Keringon Tjilek,

Maospati, Boeloe,
Poerwodadi en
Eeniten,

Poerwodadi,

5V5
28

SM*/* ± 1 5 000

38,09

28V 4
400 / 4

(a)

De dus f geteekende kolommen z\jn bij gemis aan gegevens niet kunnen worden ingevuld.

(6)

Onder de productie van Djatipiring is die van het buurland Blender begrepen.
Kinacultuur.

Nadat gedurende de beide eerste maanden van 1870
aanhoudend droogte geheerscht h a d , waardoor het
jonge plantsoen veel te lijden had, en bovendien tot in
April zware winden de aanplantingen teisterden, volgde
er eene periode van bijna onafgebroken regen, d i e d e o n t wikkeling der plantsoenen beneden de verwachting deed

3

20

700

24,77

13 625

33,99

blyven, den veldarbeid zeer bemoejjelykte, ontginningen
slechts langzaam deed vorderen, soms tegenhield en voor
alles een ongewoon onderhoud eischte.
Niettegenstaande deze ongunstige omstandigheden, h a d
er aanzienlijke vooruitgang plaats. Door zaden en stekken
werden 314 152 planten aangewonnen en 429 237 stuks
werden in den vollen grond gebragt.
Het is niet wel mogelijk den 'oestand der gezamenJyke
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plantsoenen met een enkel woord te beschryven. De cultuur is niet alleen verdeeld over acht zeer uiteengelegen
etablissementen, maar ook op deze zelfs vormen de onderscheiden plantsoenen geen onafgebroken geheel, doch zijn
zy veelvuldig verspreid. Die toestanden zijn niet alloen
gevolgen van terreinsgesteldhoid, maar ook van het zoo
veel mogelijk nageleefd wordend beginsel om niet op breede
schaal onafgebroken te ontwouden. Geen enkel etablissement geeft daardoor een goed en gemakkelyk ovorzigt van
zijne tuinen, daar op korten afstand van elkander een
plantsoen schier uitsluitend krachtig ontwikkelde plantrijon bevat, terwijl op een ander daarentegen slechts onooglijke heesterachtige vormen en dikwerf groote leegten
worden waargenomen. De hoogstgelegene etablissementen
Kawah-Tjiwedei en Rantja-Bolang bezitten slechts bij uitzoudering goed plantsoen. De plantengroei is traag en lijdt
voortdurend van de daar heerschende winden. Toch is
er vooruitgang merkbaar. Iniusschon worden de kosten
van die etablissementen binnen enge grenzen gehouden.
De wind blijft do kinaplanten het meest vijandig, maar
ook de ziekte, die in vroegero verslagen is besproken,
heerscht voort en schaadt op groote schaal, hetzij dat zij
de ontwikkeling vertraagt, of een geheel plantsoen tijdelijk
ontsiert en terugzet. In oud en jong plantsoen blijft de
sterfte op den duur vrij aanzienlijk, maar door inboetingen
worden deze verliezen, waar mogelijk en wenschelijk,
vergoed.
Ware eene naauwkeurige opneming mogelijk, zoo schrijft
de ambtenaar met de leiding dezer cultuur belast, men
zoude als uitkomst welligt tot do volgende rangschikking
genaken, dat:
een vierde bepaald zeer slecht staat;
een vierde aanvankelijk weinig hoop geeft, en
de wederhelft deels bevredigend, deels zeer gunstig
kan heeten.

i
:
:
|

De oorsprong van de ongelijkmatige ontwikkeling der
individuen van dezelfde soort op hetzelfde terrein, kan
zoowel in het oorspronkelijk gehalte der bibiet (planten op
de kweckbeddingon) als in de verscheidenheid van den
grond gelegen zyn , daar deze, in een zoo vulkanisch bergterrein, zeer belangryke locale verschillen oplevert.
Bovendien heeft men die nog onverklaarde ziekte , welke
intusschen ook meer en meer bij inheomsche gewassen
wordt waargenomen. Zij doodt in den regel niet, maar
zij schaadt altijd, hier langer daar korter de ontwikkeling dei' planten stremmende.
De bij dit verslag gevoegde tabel (bijlage lit. KK) kan
overigens een denkbeeld geven van de groeikracht der kinasoorten en overtuigen dat deze, onder normaio omstandighedon, niet bij die van inheemsche planten achterstaat.
W a a r de planten ongestoord groeijen, daar blijken de
aangenomen plantwijdten ook onvoldoende. Reods zijn zij
hier en daar vergroot en in 1871 zullen zy nog op vele
plaatsen eene ruioiero uitzetting ondergaan.
Het blijkt meer en meer dat de cinch. succirubra
overal hot weligst tiert en dat zij niet alleen het snelst,
maar ook met de minste verliezen kan worden voortgeteeld. E r staan van deze kinasoort ongeveer 120 000 planten
in den vollen grond en daaronder weinige, die iets te
wenschen overlaten. In twee- tot driejarige succirubraplantsoenen hebben de boomen, op enkele uitzonderingen
n a , reeds eene hoogte bereikt van twee a vier meters,
met evenredigen omtrek van stam.
Het in de jaren 1868, 1869 en 1870 bij de verschiU
lende kweek-inrigtingen aanwezige aantal boomen , planten
en stekken, blijkt uit bijlage lit. LL.
De totalen van elk dier jaren worden in de onderstaande
tabel vermeld :
*

1S69.

1SGS.
SOORT.

den vollen

grond.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder ook
stekken).

In
den voller,

1 S 7 0 (1).

den vollen

grond.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder ook
stokken).

grond.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder ook
stekken).

In

In

Calisaya on hasskarliana

.

. I

429 329

223 303

564 484

517 239

843 739

334 212

Succirubra en caloptera.

.

. j

12 700

31 128

45 816

77 775

130 864

37 100

Officinalis (vroeger condaminea) ,

24 721

18 820

61389

86 602

120 314

167 535

Lancifolia .

570

252

795

16 672

6 462

39 315

Micrautha

386

467 706

Totaal

(1)

414

273 503

741 209

672 898

758

698 288

1371 186

1 102 137

578 162

1 680 299

Op 1 Julij j l . was het aantal boomen en planten in den vollen grond geklommen tot 1 261 804, doch dat der
overige planten en stekken gedaald tot 4»7 2 8 1 , te zamen 1 749 085.

De tabel in bijlage litt. M M geeft een overzigt van de
gedurende het j a a r 1870 bewerkstelligde analyses van J a v a kina. De uitkomsten, zelfs van gelijke soorten en ontwikkeling, blijven zeer uiteenloopend. Verwonderen mag men
zich daarover niet, schrijft de betrokken ambtenaar, want
ten aanzien der afzondering en zuivere scheiding van de
kina-alkaloïden schijnt de wetenschap haar laatste woord
nog niet gesproken te hebben en omtrent de alkaloïd-

formatie zelve in de planten, verkeert men nog in volkomen
duister. Het is waarschijnlijk, dat zoowel gehalte als
onderlinge verhouding der alkaloïden gedurende de verschillende levenstijdperken der boomen wijzigingen ondergaan. In Britsch-lndie beweert men, dat het chinine-gehalte
der succirubra's met den leeftijd dezer afneemt en dat over
het geheel de hoeveelheid chinine in de onderscheidene kinasoorten gedurende den regentijd eene beduidende reductie

BUlagen. Vel 105.
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ondergaat. Slechts door onafgebroken en rationele proeven
en analyses zullen dezo vraagstukken bij benadering kunnen
worden opgelost, maar dit schijnt al vast zeker, dat de
verwerking van versche basten groote voordeelen oplevort
on deze daarom bij voorkeur plaatselijk behoort to geschieden.
Omstreeks het midden van J u n y 1870 werd voor de
tweede maal eeno bezending bast naar Nederland verscheept.
Die partij bestond uit 2-1 balen, netto p. m. (MO kilo's,
waarvan ongeveer de helft bruine en de wederhelft konings-,
roode- en loxa-kina (calisaya en hasskarliana, succiruura
en officinalis). Ook dezo partij kwam in goeden staat over.
In October werden al do bruine basten van deze en do
ovorgobleveno van de eersto bezending, te zamen netto
682 kilo's, benevens 2 balen of circa 84 kilo's koningskina
(hasikarliana) te Amsterdam voor het eerst in veiling gebragt.
Alles werd verkocht; de bruine kina tegen f 1,01 & f 1,40,
de koningskina tegen f 1,20 per 1/2 kilo.
Een gedeelte der tweede expeditie (6 baleu koningskina,
2 balen roode en 2 balen loxa-kina) was overeenkomstig
het advies der ook nopens de eersto bezending door de
Nederlandsche Handelmaatschappij geraadpleegde beoordeelaars, niet in veiling aangeboden, omdat men vreesde
dat die basten, wegons hun minder goed voorkomen, tot
teleurstelling zouden leiden. Men heeft het beter geacht ze,
als bijsoorten, later met grootere en betere partijen te
verkoopen.
De bruine kina wordt geacht de volle waarde te hebben
opgebragt, terwijl het onbeduidend verschil in het provenu
der koningskica wordt toegeschreven aan do geringe hoeveelheid , die weinig de aandacht trok , en aan het niet
afgeven van monsters , waardoor een voorafgaand onderzoek
onmogelijk was.
Naar het oordeel van den verdienstelijken ambtenaar
met de leiding dor cultuur belast, zou hot wen schelijk zijn
voor het product van Java eene eigene sortering in to
voeren, ter voorkoming dat het anders verkeerd beoordeeld
worde. » Wil m e n , " zoo zegt hij in zijn jaarberigt, »vasthouden aan oeno vergolijking met Amerikaansche kina, die
in den regel meer jaren als de Javaanscho maanden oud
zal zijn, dan is niets natuurlijker dan dat de op J a v a
geteelde producten op het uiterlijk nog geruimen tijd zullen
te leur stellen.
'> Die vergelijking is echter niet billijk, en heeft naar
ons oordeel ook geen grond meur, sedert de menigvuldige
analyses van bekende basten de oudere meening, als zouden
de oudste basten ook de meest chinine-rijko zijn, hebbon
gelogenstraft.
» Nu rijst de vraag, of men niet in dwaling was toen
men , in strijd met de gevoelens en handelingen van den
kweeker-exportcur, in Nederland op de Java-basten niet
de soorts- maar de gebruikelijke handelsnamon toepaste.
Bij zulke gegevens worden onze basten met gelijknamig
handelsproduct vergeleken e n , zoo als hiervoren is aangotoond, kunnen zij dan nog moeijelijk voldoen.
H Biedt men de Java-basten daarentegen onder de namen
hunner soort, dat is naar hunne afstamming aan, dan
hebben de handelaren met een nieuw product te doen, dat
zij door scheikundig onderzoek moeten leeren waardoren.
» Als do handel van roode- on koningskina hoort, stelt
hij zich de onder die namen uit Amerika geëxporteerd
wordende zware dikke basten voor, en hot is bekend dat
de Amorikaanscho exporteurs hunne rangschikking niet uitsluitend naar de afstamming regelen. Do benaming en
qualificatie van kinabasten in Amerika hebben ten allen
tijde veel verwarring veroorzaakt en zoowel botanici als
pharmacologen gedurig op hot dwaalspoor gebragt, omdat
dezo de basten niet altijd tot hunnen oorsprong konden
terugbrengen.
n De cultuur in Britsch Indie en op Java zal do Europesche markt meer en meer gaan suppleren en oeno zuivere
soortsbenaming mogelijk maken. De handel zoude zich
daaraan spoedig gewend hebben: de wetenschap zoude
daarvan belangrijk partij kunnen trekken."
I n October volgde eene derde partij Java-bast, bestaande
uit 17 balen en 20 kisten. Deze 37 collis hielden te zamen
2026 kilo's product i n , waarvan 753 konings- en 1273
bruiuo kina. De bruine kina werd weder uitsluitend van
gezonde boomen geoogst. De koningskina voor een deel,
p. m. 200 kilo's, eveneens en wel van negonjarige hasskarliana's en vyf- a zesjarige calisaya's. Dit partytje norBijblad vau de Nederlandsche Staats-courant. —

maal-product werd toegevoegd om te laten zieu dat gozondo hasskarliana's en calisaya's een bast produceren,
die ook uiterlyk zeer kan voldoen.
In December werd eene vierde partij, groot 8 kiston , verzonden, netto inhoudende aan koningskina, bruine en loxakina, ruspoctivelijk 250, 200 en 62 of in 't geheel 521 kilo's
bast.
Alhoewel do emballage in jutezakken weinig to wenschon ovorliot, zoo waren deskundigen toch van oordeel,
dat op den duur, by massale verzendingen, kiston de voorkeur verdieuou. De 28 verzonden kisten zullen eene vergelijking mogelijk maken. Maatregelen zijn genomen om
zoo noodig over goed droog hout voor planken te kunnen
beschikken, waartoe de onvermijdelijke ontwoudingen ten
behoeve dor cultuur, voldoende gelegenheid aanbieden.
Do kisten, naar een vast model solide vervaardigd en inwendig met zoogenaamde kadjangmatten, zoo als men die
bij hot vervoer van suiker gebruikt, bekleed, kunnen 60
a 70 kilo's bast bevatten. Zij pakken gemakkelijker en
sneller, terwijl de beste jutezakken niot meer dan 40 a 50
kilo's inhouden en by het pakken en verder voorzien met
bamboe en rottan, naar verhouding meer tijd, zorgen en
kosten eischen.
Het schillen, droogen en pakken der basten gaat den
vasten arbeiders reeds goed van de hand. Ziekelijke of
doode boomen laten hun bast moeijelijk los en kunnen
dus geene gelijkvormige en fraaije stukkon of' pijpen leveren. Zooveel mogelijk worden do basten ter lengte van 0,2
en ter breedte van 0,05 meter gesneden. Gruis en fragmenten worden niet verzonden. Het bedraagt, daaronder
de takkenbast begrepen, van 10 pet. tot 20 pet. der geheele
productie eens booms. Ongeveer 700 kilo's zijn van dien
afval verzameld en, tot poeder gestampt, in kisten en blikken aan de geneeskundige dienst verstrekt, deels voor pharmaceutisch gebruik, deels voor do bereiding van » quinium".
I n het geheel zijn gedurende het afgeloopec j a a r naar
Europa verzonden 69 collis, netto inhoudende p. in. 3450
kilo's bast. Aan de geneeskundige dienst werden ruim 700
kilo's verstrekt, en in voorraad liggen nog circa 400 kilo's,
zoodat de oogst het cijfer van 4500 a 4600, on met dien
van 18C9 ruim 5000 kilo's heeft bereikt. Dat product staat
gelijk met 15 000 kilo's verschen bast en naar benaderende
berekening moeten daarvoor 7000 a 10 000 boomen en
planten zijn geschild, waarbij echter opmerking verdient,
dat voor zoover gezonde boomen zijn geëxploiteerd, deze
niot goheel verloren mogen heeton, daar de overgebleven
stamdeelen voor hot meerendeel weder uitbotten en dus na
eenige jaren op nieuw zullon kunnen produceren.
De volgende aanteekeningen kunnen een denkbeeld geven
van de botrekkelijke productie. Verkregen zijn , van :
1440 zesjarige boomen van c. carabayensis

.

.

1077

90 vijfjarige calisaya's

150

99 zes- ii nogenjarige hasskarliana's

118

kilo's droogen b a s t , de afval en takkenbasten (de laatsto vooral zeer beduidend van hasskarliana's) daaronder
niot begrepen.
De omstandigheid dat het tijdstip eener massale exp!oitatie geacht kan worden nabij genoeg to zijn om aan
hare voorbereiding do hand te leggen, heeft de vraag doen
in overweging nemen, of het wenschelijk zal zijn de te
oogston basten geheel voor don uitvoer to bestemmon dan
wel een gedeelte plaatselijk fabriekmatig te verwerken.
Verschillende redenen pleiten voor dit laatste. Versche
basten kunnen met meer gemak en voordeel verwerkt worden on plaatselijke verwerking spaart do emballage- en
transportkosten van meer dan 90 ten honderd nuttelooze
stof uit. Bovendien biedt eene plaatselijke verwerking den
daarmede belasten scheikundige eene uitmuntende gelegenheid aan , om talrijke physiologischo vraagstukken op te
lossen.
In overeenstemming met het ook door deskundigen iti
Nederland aangeprezen denkbeeld zijn dan ook zeer onlangs
van den Gouverneur-Generaal voorstellen ontvangon strekkende om aan de gouvernements kina-ondernoming in het
regentschap Bandong (Preanger regentschappen) eene inrigting tot bereiding van chinine te verbinden , staande
onder de super-intendentie van den ambtenaar belast met
de leiding dier cultuur, en om daarby een scheikundige
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zetting en uitbreiding toeleggen en van dezon avboid goede
te plaatsen, die zich tovens met den dagelijkschen gang
der geheele kina-ondorneming zal moeten vertrouwd ; verwachtingen koesteren.
maken, ten einde tijdelyk ook do leiding der cultuur op
Zaden zijn voortdurend heinde en ver, ook buiten den
zich te kunnen nemen bij inspectien enz. van eerstbedoel- j Oost-Indischon Archipel verzonden. De aanvragen waren
den ambtenaar. Wanneer onvoorziene rampen zulks niet
even verscheiden als veelvuldig en kwamen uit schier allo
zouden verhinderen, meende men te kunnen voorspellen ,
oorden der wereld. Aan iedero aanvrago kon steeds ruim
dat langs dien weg reeds over 2 a 3 jaren in de behoefte
voldaan worden.
aan bedoeld koortswerond middel voor do geneeskundige
Uit Britsch Indie werden ontvangen zaden van c. sucdienst in Indie zou zijn te voorzien. (1)
cirubra en officinalis. De eerste waren op J a v a zeer
welkom, vermits aldaar nog geen bloeijende succirubraDe pogingen tot verspreiding der cultuur in Nederlandsch
boomen gevonden worden. In het laatst van 1869 begon
Indie, door verzending van planten aan de hoofden van
eon fraaijo boom te bloeijen doch in don aanvang van 1870
gewestelijk bestuur, ten einde te trachten do aankweeking
werd hij door storm vernield. Het onvruchtbaar blijven
bij de bevolking ingang te doen vinden, werden voortgezet.
der succirubra's, waaronder toch reeds honderde exemSumatra's Westkust, Pasoeroean en Menado ontvingen in
plaren van 6 a 11 meters hoogte, wordt als een gunstig
1870 eene belangrijke aanvulling. Ook naar Soerakarta
teeken beschouwd. Door veelvuldig en gestadig bloeijen,
werden planten verzonden. Met inbegrip van die aan parvooral op betrekkelijk jeugdigen leeftijd, worden de kinaticulieren afgestaan, waren by' het eind van 1870 in het
boomen in hunno ontwikkeling gestoord en in den regel
geheel circa 12 000 planten verspreid.
sterven de takken die vele vruchten gedragen hebben, af.
Tot dusver zijn nog slechts van enkele hoofden van heDe succirubra laat zich daarenboven zeer snel en gemakstuur rapporten nopens den toestand hunner proefaanplankelijk kunstmatig vermenigvuldigen.
tingen ontvangen. Deze zijn over het algemeen niet ongunstig, maar aangezien de vermenigvuldiging der kina
De uitgaven ten behoeve der cultuur (buiten de tractedoor zaden en stekken veel tijd, oefening en zorg vereischt
menten van den ambtenaar met de leiding belast on de hem
en het niet wel mogelijk i s , om de verspreide aanplantingen
toegevoegde 10 Europesche opzieners) bedroegen in 1870
door voortdurende suppletie uit de gouvernements-kweef 21711 tegen f 23 990 in 1869.
kerijen te voeden, zoo is het niet wel denkbaar, dat de
Het vaste inlandsche personeel bestond uit 1 timmerman,
kina zich spoedig tot oeno volkscultuur zal ontwikkelen.
8 mandoors en 109 boedjangs. Door vrije arbeiders werden 50 508 dagdiensten verrigt. Het ongunstig weder in het
Op last van den directeur van binnenlandsch bestuur
derde quartaal van 1870 was oorzaak, dat op een paar
is eene uitvoerige handleiding voor de kinacultuur zamenetablissementen het aanbod van werk soms niet toereikend
gesteld, gedrukt en aan belanghebbende ambtenaren verwas voor do behoefte.
strekt.
De tien particuliere ondernemers, die uit den gouvernementsvoorraad van planten en zaden waren voorzien ge3 ' . Landbouw op woeste gronden door het Gouverneworden, hebben bereidwillig voldaan aan een verzoek om
ment verhuurd.
berigt. Daaruit blijkt, dat bijna allen deze belangrijke
proeven zeer ter harte nemen, dat zij zich ernstig op voortOver de maatregelen tot uitvoering der wet van 9 April
1870 betreffende de uitgifte van gronden in erfpacht, is
gehandeld in hoofdstuk J , afdeeling I V , hiervoren. Eene
herziening in verband met bedoelde wet der verordeningen
(1) Iu September jl. is in de ontvangen voorstellen, bij wijze van
eerste proefneming, door het Opperbestuur bewilligd, vooral wegens het
omtrent huur-ondernemingen is in Indie in bewerking.
groote nut eener deugdzame eerste inrigting van den bedoelden aard,
Ook zijn aldaar voorstellen aanhangig tot vaststelling van
uit hoofde van de weinige ervaring omtrent de kina-exploitatie in Indie
eenige bepalingen omtrent den afstand van gouvernementsvoor alsnog opgedaan. Aan den Gouverneur-Generaal is dan ook medegedeeld dat de tè bouwen fabriek als eene model-inrigting te beschouwen
aanplantingen, binnen welken geene uitgifte van gronden
zal zijn, welker duur afhankelijk moet gesteld worden van de vorderingen
zal mogen plaats hebben.
van net particulier initiatief op dit nieuwe veld te verwachten. De
Blijkens den hierbij overgelegden staat (bylage litt. N N)
indienststelling van den bedoelden scheikundige, waarvoor men reeds een
in Indie aanwezig bekwaam deskundige, op het oog heeft. zal eerst na
beliep het aantal uitgegeven perceelen by het eind van
het vaststellen der begrooting voor 1872 kunnen plaats hebben.
1870 96, over de verschillende gewesten verdeeld als volgt:
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Bedrag van
Aantal

den

Uitgestrektheid
Verschuldigde
in huur afgestaan
huurschat

GEWESTEN.
onder-

over

1870.

500 viork.

ceelen.

deze reeds bij al
Aanmerkingen.

de volle
uitgestrektheid

c.

nemers.

wanneer

de perceelen over

(in bouws van
per-

huurschat,

Rynl. roeden).

ware
verschuldigd.

540

900

401

663

663

3 824

14 565

15 067

Bantam.

1800

Batavia.
Krawang

f

benevens
334 pikols suiker
Preanger regentschappen . .

15

10

4164

56 920

70 908

Cheribon .

3

3

1000

17 700

17 700

Pekalongan

3

3

8 454

7 029

8 730

Samarang .

b. 31

21

14 155

83 956

84 832

Japara .

.

2

2

236

1230

1414

Pasoerpean

7

7

5 336

23 643

33 346

Probolinggo

1

1

500

1800

3 000

Bezoek!.

1

1

100

600

600

Banjoewangi

1

1

300

240

600

Banjoemas

2

2

200

800

1100
26 398

.

Bagelen.

.

4

3

999

22 742

Kadoe .

.

1

1

284

1)

3 029

2

1000

3 000

6 333

3 073

5 621

17182

241649

291 802

Madioen
Kediri

Totaal .

96

74

45 826

f

benevens
334 pikols suiker.

«. Men doelt hier op
de uitgestrektheden waarvoor afzonderlijke contracten gesloten zijn.
b. Hiervan 2 perceelen
tot uitbreiding van reeds
bestaande ondernemingen
in huur afgestaan.
c. Over 81 perceelen
(bij 20 Tan welke de huurschat nog slechts gedeeltelijk, dat is nog niet over
de volle uitgestrektheid,
is verschuldigd); zijnde
van de overige 15 ondernemingen in 1870 de huurschat nog niet ingegaan.
</. Ongerekend de 2
ondernemingen,
welke
thans opbrengen 1 pikol
suiker per
beplanten
bouw.
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•Verder blijkt uit de aangehaalde bijlage, dat 14 ondernemii<gen behoorden aan maatschappijen, waarvan 5 aan do
Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente,
4 aan de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij,
3 aim de Nederlandsch-Indische Handelsbank, 1 a a n . d e
Maat.-chappij tot exploitatie van het land Limburg, en 1
aan do .Tava-zijdecultuur-maatschappij.
In 1870 vermeerderde de in huur afgestane uitgestrekt heid met ruim 500 bouws in do Preanger regentschappen
en ruim 109'/ 2 bouws in Samarang, uitgegeven voor oen
tijdvak van respectivelijk 14 en 15 jaren en tegen een
huurschat van f 8 per bouw ' s j a a r s , trapsgewijze in te
gaan op den voet der beschikking opgenomen in n°. 2124
van hot Bijblad op het Indisch Staatsblad. Voor de twee
andere perceelen , welker uitgifte medo in 't vorig verslag
werd aangekondigd, beide in K r a w a n g , het eene groot
ruim 131 % , en het andere 155 2 / 5 bouws, kwamen de
overeenkomsten eerst in Februarij 1871 respectivelijk voor
16 en U0 jaren tot stand on tegen een huurschat van
f 7 ' ' . per bouw 'sjaars. (De minimum-huurschat was door
de Regering bepaald voor het eerste perceel op f 7,33V 3 ,
en voor het andere perceel op f 7,33'/. per bouw 'sjaars.)
Sedert de indiening van 't vorig verslag werden, in
verband met ingekomen aanvragen, ter uitgifte in huur
aangekondigd 2 stukken gronds in Kediri, ter grootte van
S07V, 00 en 88'/ 10() bouws (voor 20 jaren) en 225 4!1 / 500 bouws
in Bagelen (voor 14 j a r e n ) , een en ander tegen f 5 en
f 2,50 per bouw ' s j a a r s als minimum. De lage huurschat
voor dit laatste perceel stond in verband met de weinige
vruchtbaarheid der gronden, om welke reden de bevolking
zo dan ook steeds onbenut had gelaten. Ook deze perceelen
zijn even als de hooger genoemde aan de eerste aanvragers
als eenige inschrijvers gegund tegen don gestelden minimumhuurprijs. (1) Van de sluiting der contracten is evenwel
nog geen berigt ontvangen. (2) '
De aankondiging betreffende de voorgenomen verhuur
togen minstens f 8 per bouw 'sjaars van 434 bouws in
Madioen, waarvan in 't vorig verslag melding werd gemaakt , was eene heruitbesteding. Ook n u , even als bij de
eerste inschrijving (in 1868), bleven zooweide eerste aanvrager als andere gegadigden terug en werd uit dien hoofde
voor 's hands van de uitgifte afgezien.
Eenjarige verlengingsovereenkomsten , hetzij voor het
eerst, hetzij bij vernieuwing, werden gesloten voor de
perceelen Kalangsari en Wanasepi in Krawang en Simbang
in Pekalongan, waarvoor de primitive contracten verstroken of verstreken waren uit 0 . 1870 , uit". 1869 en ult°.
1868. De verlenging is geschied op de bestaande voorwaarden , behoudens vermindering der uitgestrektheid voor
Wanasepi van 1009 tot 773 492/500 b o u w s , tot welko verminderde uitgestrektheid ook de deflnitive weder-uitgifte
in huur zou moeten plaats hebben. (De overige 235 bouws
werden aan de bevolking afgestaan.)
De wederuitgifte voor den tijd van 20 jaren , ingaande
1°. Januarij l ö 7 2 , is inmiddels voor de drie perceelen aangekondigd tegen een minimum-huurschat van respectivelijk
f 5,50 , f 5 en f 2 ' s j a a r s , roeds terstond in te gaan over
de volle uitgestrektheid. De inschrijving staat open tot 24
November, 2 December en 16 October aanstaande. Voor
Kalangsari zal bij de wederverhuur de uitgestrektheid van
500 bouws worden teruggebragt op 42715/soo bouws. Van
Simbang zullen , in stede van het gehoele perceel thans
groot 7590 bouws, voor wederverhuur slechts in aanmerking komen de 1500 bouws ruim , thans voor suiker- en
koffijcultuur ontgonnen, met bijvoeging evenwel van 48
bouws nog woest liggende gronden , en wel in twee perceelen, het eene groot 924 3/s bouws, tot dusverre benuttigd
ten behoeve van een jaarlijkschen aanplant van 300 bouws
suikerriet, en liet andere met inbegrip van de hooger
bedoelde 48 bouws, groot 6413"5/ 50ü b o u w s , tot hiertoe
voor koffij - aanplant in gebruik of daarvoor bestemd.
I n verband met de schraalheid der lang beplante gron-

(1) Alleen voor de Krawangsche perceelen was, zoo als hooger blijkt,
eenigzins boven het minimum ingeschreven.
(ï) Sedert ia nog besloten tot uitgifte in huur voor den tijd van Ï0
jaren tegen een huurschat van f 10,66' per bouw 'ajaars
als minimum,
vauS1 twee perceelen in Kediri, het eene groot 499!8/soo, het andere
*9" *'jjo bouws. De inschrijving daarvoor staat open tot 10 Januarij 1874.

den, die alleen bij zware bemesting uitzigt govon op eene
voordeelige bebouwing, is de jaarlü'kscho minimum-huurschat op het lage bedrag van f 2 por bouw bepaald.
Op de in 't vorig verslag bedoelde aanvrage, betreffende
den afstand in huur voor een tijdvak van 40 jaren van
het klapperperceel Tjibening ( K r a w a n g ) , werd door de
Indische Regering voor 's hands afwijzend beschikt, in afwachting eener ontbinding van het bestaande contract,
waartoe voorwaardelijk magtiging was verleend.
Behalve die waarvan reeds is melding gemaakt, kwamen
gedurende 1870 nog verschillende andere aanvragen i n ,
om afstand van woeste gronden.
Twee verzoeken om uitgifte in huur van 80 bouws en
van 100 a 150 bouws (de laatstbedoelde gronden in de
Preanger regentschappen gelegen) werden van de hand gewezen , het eono omdat do grond door de bevolking voor
algemeene weide werd gebezigd; het andere als betreffende
een afgeschreven gouvernements-koffijtuin, welken de betrokken bevolking geheel ten eigen behoeve wenschte te
bezigen.
Van 8 huurders in de Preanger regentschappen, van
2 in Samarang en van 1 in Kediri werden aanzoeken ontvangen om afstand in huur van meerdere gronden, welke
aanvragen deels nog in behandeling w a r e n , deels reeds
geleid hadden tot vergunningen om de bedoelde gronden
te doen opmeten en in kaart brengen.
Dit laatste werd mede toegestaan ten opzigte van 1000
bouws voor den landbouw ongeschikte gronden onder
Tjiandjoer (Preanger regentschappen) in huur aangevraagd
door 2 particulieren , die aldaar eene veefokkerij en paardenstoeterij in 't leven wenschten te roepen. Bij die vergunning
werd tevens bepaald, dat de huurprijs niet minder zou
mogen bedragen dan f 0,80 per bouw ' s j a a r s , behoudens
inachtneming van het bepaalde omtrent de trapsgewijze
betaling van huurschat.
Een in de residentie Cheribon aangevraagd perceel groot
135 bouws , bleek bij onderzoek voor uitgifte niet vatbaar,
vermits een gedeelte daarvan door de bevolking der omliggende dessa's roeds in cultuur was gebragt. Daar dit
bezwaar tegen de uitgifte eerst werd ingebragt nadat de
gronden waren opgemeten en in kaart gebragt, waartoe
door den betrokken resident vergunning was verleend, zoo
werd aan den aanvrager restitutie verleend van de deswege gemaakte kosten.
Omtrent de bestaande huurondornemingen kunnen gewostelijk nog do volgende bijzonderheden worden vermeld.
Bantam. Van de beide in het district Sadjira gelegen
huurperceelen T j i s e l l a l e n I I , te zamen 1000 bouws groot,
worden gezegd onder ultimo 1870 850 bouws met 850 000
koffijboomen en van het land ï j i l a k i in hetzelfde district
185 bouws met 277 500 koffijboomen beplant te zijn geweest. (1). De oogst dezer drie ondernemingen die alle
in ééne hand zijn, bedroeg gedurende 1870 3600 pikols
koffij, terwijl die van het volgende j a a r op 4000 pikols
wordt geraamd.
Gemiddeld waren op deze drie perceelen 250 vaste werklieden per dag werkzaam. Het aantal naar gelang der
behoefte dagelijks te werk gestelde koelies is echter niet
op te geven, omdat, behalve het onderhoud der tuinen,
allo werkzaamheden op taak verrigt worden. Vaste werklieden genieten f 7,50 's maands. Voor plukloon betalen
de ondernemers 4'A cent per gantang koffij en voor transport naar Batavia f 2,40 per pikol. Met inbegrip van administratiekosten en alle andere uitgaven voor hot onderhoud, enz. komt, volgens mededeeling van den resident,
de pikol koffij den ondernemer op f 22 a f 24 te staan.
Op het land Tjisolear in het district Waroeng Goenoeng
is nog geene enkele cultuur geslaagd. Zoowel de tabaksals de koffijcultuur is aldaar beproefd, doch. totaal mislukt, deels omdat de grond voor de teelt van die producten
niet bijzonder geschikt is, maar vooral ook omdat de ondernemer in de zaak weinig belangstelling toonde. Later is op dit
huurland de zijdewormenteelt beproefd zonder dat daarvan
gewenschte resultaten zijn verkregen. Sedert het begin

(I) Omtrent de tegenstrijdigheid met de opgave in 't vorig verslag
waren den betrokken resident inlichtingen gevraagd, die echter tot dus
ver niet ontvangen zijn.
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Batavia (Buitenzorg). Van de 296 bouws, waaruit het
perceel Tjogrek bestaat, waren onder ultimo December 1870
200 bouws beplant. Het aantal koffijboomon beliep op
dat tydstip 125 O00, zjjndo 2000 moer dan het j a a r te
voren. Daarenboven waren voor de thee-, cacao-, kaneelklappt>r- en padicultuur respectivelijk 2 1 , 6 , 4 , 6 en 7
bouws afgezonderd.
Van het land Tjikema groot 104 bouws waren in 1870
78 bouws in cultuur gebragt; daarvan waren er 63 beplant met padi, 8 met katjung en 7 met moerbeziën (voor
de zijdewormonteelt, verg. lager in afd. V van dit hoofdstuk onder » Zijde-industrie".)
Beide ondernemingen werken met vast werkvolk op een
maandgeld van f 6. De sawah's worden evenwel niet door
boedjangs bewerkt, maar op de gewone inlandsche wyze
ter bewerking afgestaan.
Krawang. Met uitzondering van de percoelen Parakan troes, Gintoeng en Tamblang, die geacht worden goede
winsten af te werpen , verkeeren de overige ondernemingen
in dit gewest in kwijnenden staat.
Het perceel Tjilangkap werd reeds in 1865 wegens aanhoudond verlies, ten gevolge van de onvruchtbaarheid der
gronden, door den huurder verlaten en de in der tijd
daarop staande suikerfabriek afgebroken. In verband hiermede werd door den huurder en een zijner borgen op nieuw
verzoek gedaan om ontbinding van het contract. Het door
eerstgenoemde reeds vroeger ingediend verzoek was bij een
besluit van Julij 1868 afgewezen. Hangende de overweging
omtrent het laatst ingediend verzoekschrift, meldde zich
de eigenaar van Parankantroes a a n , om overdragt van het
Tjilangkiip-contract te zijnen name, echter met beding
van een juarlijkschen huurschat van f 1 per bouw (volgens
het loopende contract was f 6 per bouw verschuldigd).
Zijn voornemen was om de voor de suikercultuur geheel
ongeschikte gronden tot weideveld te bezigen. Beide verzoeken waren nog in overweging.
Aan den verwaarloosden toestand van het land Tjibening, waarvan reeds hooger sprake was (zie de voorgaande
bladz ) moet worden toegeschreven, dat de daarop aanwezige klapper-aanplant geen vruchten afwierp.
De suikeroogst van Parakantroes, Wanasopi en Kalangsari
bedroeg in 1870 respectivelijk 24 800, 3500 en 41)00 pikols,
dat is voor Parankantroes ongeveer 41 en voor de beide
andere perceelen 25 en 21 pikols per bouw.
De geheele uitgestrektheid van de perceelen Gintoeng en
Tamblang is met kaneel beplant. Schoon nog vrij gunstig,
was de kaneeloogst van 1870 toch minder dan die van
het voorafgegane j a a r , hetgeen wordt geweten aan den
hoogen ouderdom van sommige tuinen, welke op nieuw
beplant moeten worden. In het geheel werden geoogst
4000 kilo pijpkaneel en 4500 kilo schaaf kaneel en afval
of bij beide ondernemingen gemiddeld per bouw 16 on 44
kilo. Het product , dat in zijn goheel naar Nederland werd
verscheept, behaalde hoogo prijzen. Vaste werklieden,
behalve mandoors, werden niet aangenomen. De werkzaamheden worden in dagloon verrigt door de bewoners
der omliggende kampongs, die zich daartoe gaarne aanbieden.
Preanger regentschappen. Het aantal huur-ondernemingen,
in 1870 met één vermeerderd, was daardoor tot 15 geklommen. De 14 reeds in werking zijnde ondernemingen
zijn alle thee-plantages slechts 2 uitgezonderd : Tjiboengoer, waar uitsluftend koffij geteeld wordt en Tjioehoet
en Margapala, waar nevens den koffij-aanplant in den
laatsten tijd ook theetuinen zijn aangelegd.
Eene opgaaf der thee-ondornemingen, zoomede van de
uitgestrektheid der tuinen en van de in 1869 en 1870 verkregen productie volgt hieronder. De vijf eerstgenoemde
ondernemingen werkten vroeger op contract met het Gouvernement.

Uitgestrektheid der
tuinen in bouws.

van 1870 is ïjisolear dan ook verlaten en niet weder in
exploitatie gebragt.

FABRIEKEN.

Productie in kilogrammen.

1869.

is?o.

Tjioemboeloeit

.

.

325

79 100

87 500

Parakan Salak .

.

.

291

142 800

152 750

300

108 700

137 618

210

96 800

157 000

358

207 500

190 000

1484

634 900

724 868

174

30 600

33 315

300

45100

73 000

.

192

44 500

60 000

T e g a l , Tjinangran en
Tjiseda

80

600

10 576

Tegal mantri.

.

70

»

200

. . . .

25

H

750

25

»

Djatinangor

. . . .

Tjikadjang

Tjisalak

.

. . . .

.

.

. •

Waspada I en I I .

Tjikerabang

.

.

Totaal

866

120 800

177 841

2350

755 700

902 709

Het aantal plukbare heesters bedroeg in 1870 13 294 300
tegen 10 249 300 in 1869.
De betere oogst van 1870 dan van 1869 is hoofdzakelijk
een gevolg van het plukbaar worden van vole jonge heesters.
Tegen een dagloon van 15 tot 25 cents was voldoende
werkvolk te bekomen. Voor het plukken der bladeren, dat
op taak geschiedt, wordt van 1 tot 6 cents per kilo betaald, al naar gelang van de soort.
Over het algemeen is volgens den resident de stand der
theecultuur in de Preanger-regentschappen gunstig en laat
't zich aanzien, dat over eenige j a r e n , wanneer al de theeheesters plukbaar en do nog onbebouwde gedeelten grond
met thee beplant zullen zijn, de oogst het dubbele van de
jongste productie z;il bedragen.
Onder ultimo 1870 waren op de onderneming'Ijiboengoer
242 000 koffijboomen geplant, waaronder 7ö 300 vruchtdragende, welke in het laatste j a a r 200 pikols koffij hebben
afgeworpen. De op Margapala aanwezige boonien, ten bedrage van 49 700 , zijn nog te jong om vrucht te dragon.
De gronden dezer beide ondernemingen zijn niet bijzonder
geschikt voor do koffijcultuur; slechts door zware bemesting
kan de koffij boom aldaar eenigzins welig tieren. Daaraan
moet dan ook worden geweten, dat de ondernemer van
Margapala is begonnen met het aanplanten van thoeheesters
Cheribon. De suikeronderneming Kadipatten heeft in 1870
even als in 1869 goode resultaten opgeleverd , welke hoofdzakelijk oen gevolg zijn v'an het draineren on zwaar bemesten der velden. Van een aanplant van 350 bouws
werden in 1870 15 000 pikols verkregen tegen 18 000 pikols
in 1861), toen 50 bouws meer met suikerriet beplant waren.
Van de onderneming Blender werden 145 bouws met
suikerriet en 48 bouws met padi beplant De suikeroogst'
beliep in 1870 4800 pikols tegen 2680 pikols in 1869,
mede alkomstig van een aanplant van 145 bouws, zoodat
bij dit etablissement de gemiddelde productie por bouw
van 18 tot 33 pikols steeg.
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Do theeoogst bij de onderneming Tjarennang in 1870
bedroeg 54 000 kilo tegen 75 000 in 1869 Deze vermindering wordt toegeschreven aan de omstandigheid, dat de
gronden reeds geruimen tijd voor dezelfde cultuur zijn
gebezigd en zoo doende uitgeput raken, terwijl de theeheesters bovendien reeds zeer oud zijn.
Zoowel de werkzaamheden in de fabriek als in de tuinen
geschieden door de opgezetenen van het land , zoogenaamde
boedjangs, die daarvoor al naar gelang van den arbeid
een maandelijksch loon genieten van f 6 a f 7 per man.
Het plukken en sorteren wordt per taak betaald en uitsluitcnd verrigt door vrouwen en kinderen, die daarmede
van 6 tot 16 cent daags verdienen. Behalve de vorenbedoelde betaling wordt aan het geheele personeel één katti
rijst daags per hoofd verstrekt.

van 1 8 7 1 .
Van de 1291000 koffijboomen op het land Limburg
! waren 796 200 vruchtdragend , die 2620 pikols opleverden.
! In 1869 beliep het aanwezige getal boomen 1 millioen en
! de productie 834 pikols.
De koffijoogst van Tanahwangi, met 456 600 boomen,
bedroeg 500 pikols van 214 100 boomen verkregen. A a n plant en productie in 1869 bedroegen 415 900 boomen en
61 pikols.
Gangsir met een aanplant van 528750 boomen, waarvan
j slechts 150 0^0 eenigzins vruchtdragende, produceerde 41
pikols. In 1869 telde men aldaar 400 000 boomen, waaronder toen nog geene vruchtdragende. Dit laatste was in
j 1870 ook nog het geval met de aanplantingen op Djoengo en
\ Soombool, die sedert het voorafgegane j a a r waren uitgebreid
van 180 000 tot 440 000 en van 25000 tot 26 500 boomen.
Op hot land Alkmaar, dat 2593 opgezetenen telt, wordt
hoofdzakelijk do suikercultuur gedreven. Gedurende 1870
waren 349 bouws met suikerriet en 520 bouws met padi
beplant, welke 22 000 pikols suiker en 19 000 pikols padi produceerden. In 1869 waren die cijfers 21 000 en 18 8Ó0 pikols.
Hot huurperce<l Boemiaijoe is nog niet voor eene bepaalde
cultuur bestemd, waartoe veel heeft bijgebragt de omstandigheid, dat dit land meermalen in andere handen is overgegaan. De gronden werden in 1870 aan de opgezetenen
ter beplanting afgestaan tegen levering van een vijfde van
het verkregen product.

Pekalongan. Behalve de eigene cultures van de op de
huuronderneming Simbang gevestigde bevolking, wordt op
dat land suiker en koifij geteeld. Op de beide andere
huurperceelen in dit gewest, met name Pringoembo en
Djampangan, wordt uitsluitend de koffijcultuur gedreven.
In 1870 heeft Simbang 565 pikols koffij en 8000 pikols
suiker opgeleverd. Gedurende de jaren 1863—1869 was
de koffijproductie van dit hunrland achtereenvolgens geweost 2141, 1322, 1184, 755, 1198, 343 en 588 pikols,
en de suikerproductie 9834, 8340, 7427, 10 895, 10 837,
8865 en 6880 pikols.
Pringoembo, waar in 1869 voor het eerst eenehoeveelheid van 24 pikols koffij werd geoogst, bragt in 1870 93 |
pikols op. Van Djampangan was de koffijoogst in 1870 i
nog niet noemenswaard. Voor de koffij van Pringoembo I
werd voor do 1ste soort f 35 den pikol en voor de 2de
soort, al naar gelang van de qualiteit, f 14 a f 20 den
pikol besteed.
Eene uitgestrektheid van dit perceel ter grootte van 230
bouws was met 250 000 boomen beplant. Volgens den r e sident zijn deze gronden goed gekozen en beloven zij goede
resultaten.
Van lieverlede klaagt de ondernemer over moeijelijkhe- |
den in het hekomen van vast werkvolk. In het afgeloopen
jaar waren maandelijks 100 a 150 koelies bij hem in dienst,
die, behalve V/t katti rijst daags, f 6 'smaands verdienden.
Van de onderneming Djampangan zijn ongeveer 100
bouws ontgonnen en met koffijboomen beplant. Voor zoover
reeds nu een oordeel kan worden uitgesproken, zegt de
resident, zal ook deze onderneming kunnen slagen, ofschoon de gronden niet zoo vruchtbaar zijn als die van
Pringoembo.
Samarang. Behalve op twee perceelen, waarvan het
eene bestemd is voor de teelt van klappers en cacao en
het andere (van zeer kleine uitgestrektheid) eene verscheidenheid van cultures bevat, wordt op de 27 overige uitsluitend de koffijcultuur gedreven. De oogst in 1870 wordt
opgegeven te hebben bedragen 44750 pikols. In de drie
voorafgegane jaren beliep dit cijfer achtereenvolgens 41200,
25 600 en 40000. (1)
Japara.
Van het perceel Wonoredjo ter uitgestrektheid
van 205 bouws, zijn 175 bouws met 230000 koffijboomen
beplant, hetzelfde aantal als in 1869. De productie, toen
350 pikols, beliep in 1870 4<i0 pikols. Bovendien waren
op dit land 292 klapperboomen aanwezig, die 4000 klappers
opleverden.
Omtront het klapperperceel Poeloe Pandjang werden
geene opgaven ontvangen.
Pasoeroean. De perceelen Limburg, Tanahwangi, Soembool, Gangsir en Djoengo zijn hoofdzakelijk voor de teelt
van koffij bestemd.
De beide eerstgenoemde liggen + 1350, het derde -*2800 en de beide laatstgenoemde 3000 a 3500 voet hoog.
Gangsir en Djoengo hebben voor de koffijcultuur de beste
gronden.
(1) Uitvoerige opgaven nopens de productie dezer huurlanden over vroerere jaren worden gevonden in de stukken betreffende het algemeen onlerzoek naarden toestand derkorEjcultuuropJava(zittiDgt870—1871, 60).

Probolinggo. Even als in 1869 zijn door den huurder
van het eenige in dit gewest uitgegeven perceel woeste
gronden, ook in 1870 van aanplantingen buiten het huurland circa 400 pikols tabak opgekocht. Op het land zelf
zijn door de daarop gevestigde bevolking voor eigen gebruik padi, tabak en andere tweede gewassen van weinig
beteekenis verbouwd.
Overigens zijn geene bijzonderheden gemeld.
Bezoeki. Op de gronden behoorende tot het perceel Wonokoesoemo (ook wel plantage Rotterdam genaamd) wordt
met eenig succes de koffijcultuur gedreven. Op ultimo
1870 waren aldaar aanwezig 398 000 koffijboomen tegen
200 000 in 1869. De opbrengst bedroeg in 1869 en 1870
respectivelijk 189 en 336 pikols.
Bovendien werden een 800tal klapperboomen op bedoeld
huurland aangetroffen.
Banjoewangi. Gedurende 1870 hebben bij de in dit gewest gelegen huuronderneming geene nieuwe ontginningen
plaats gehad Eene uitgestrektheid van 20 bouws is met
10 000 koffijboomen beplant, waarvan nog geen product
werd verkregen. In 1870 zijn door den huurder 32 pikols
tabak van de bevolking opgekocht.
Banjnemas, Het huurland Tjiberem bragt in 1870 o p :
15 pikols staartpeper, 60 pikols koffij en eene geringe
hoeveelheid vanille.
De tot de onderneming Pegadoengan behoorende gronden
laatstelijk (in 1868) voor de tabaksteelt gebezigd, zijn sedert niet meer beplant geworden.
Bagelen. De Ledoksche theetuinen waren in 1870 beplant met 3 900 800 heestors, ongeveer hetzelfde getal als
in 1869. De productie, toen 193 700 of, volgens verbeterde opgaven, 196 100 kilo, bedroeg in 1870 182 800 kilo.
Deze vermindering wordt uitsluitend geweten aan de zeer
ongunstige weersgesteldheid, waardoor de bladeren moeijelijk
tot rijpheid konden komen en de pluk in alle tuinen herhaaldelijk moest stilstaan. Het onderhouden de behandeling der heesters zoowel als de bewerking der gronden liet
intusschen niets te wenschen over.
Het bijplanten werd overal zoo krachtig mogelijk voortgezet. Do daarvoor benoodigde pitten werden van elders
aangevoerd of uit eigen tuinen gewonnen. Eene voorgenomen proef met uit China aangevoerd zaad had geen gevolg, daar de pitten geheel bedorven aankwamen. Bij het
perceel Sapoeran kwam met het oog op eene aanstaande
uitbreiding der aanplantingen eene belangrijke vermeerdering van personeel tot stand.
Onlangs (zie hooger) zijn aan den ondernemer circa 226
bouws woeste gronden in huur afgestaan.
_Van het perceel Boerat, voor de koffijcultuur bestemd,
zijn geene opgaven ontvangen.
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Kadoe.
De gronden der huuronderneming Ngrantjak
zijn voor de teelt van koflij bestemd.
In hot afgeloopen jaar werd het aantal boomen van
110 000 gebragt op 235 000, beslaande eene oppervlakte
van 220 bouws.
Tegen 40 cent dagloon was een voldoend aantal koelies
voor dagelijksche werkzaamheden te bekomen.
Madioen. Van de koffijcultuur zjjn volgens den resident
op het huurland Soekaradja de beste uitkomsten te verwachten. Het aantal koffijboomen bedroeg oven als in 1869
ongeveer een millioen, die in 1870 volgens raming 3300
pikols koffij afwierpen, tegen 1100 in 1869. (Het aantal
vruchtdragende boomen is niet vermeld gevonden.)
De gronden van de beide andere perceelen (een dezer
dagteekent eerst van November 1869) zijn mede vrij geschikt voor de teelt van koffij. In het geheel waren 500000
boomen aangeplant, die meest alle nog zeer jong zijn,
zoodat slechts 45 pikols werden geoogst.
Kediri. Van de huurperceelen in dit gewest is één, in
1865 uitgegeven, Kawedoessan genaamd, nog niet in exploitatie. De onderneming Koedjon, met een suikerrietaanplant van 200 bouws, heeft gedurende het afgeloopen
jaar {1669 pikols suiker geproduceerd. De geldelijke uit-

komston dezer onderneming worden gezegd tot dusver nog
weinig voordeelig te zyn geweest. Van de overige zes
ondernemingen wordt op drie de tabakscultuur gedreven ,
en zijn drie voor koffij-aanplant bestemd. Opgaven nopens
deze laatsten zijn niet ontvangen. Ten opzigte van den
oogst der tabaks-ondernemingen wordt gezegd, dat deze
ten gevolge van ongunstige weersgesteldheid grootendeels
mislukt was. Een der ondernemers, die van P a p o h , verkreeg van 250 bouws aanplant, slechts 450 pikols tabak.
4°.

Landbouw op landen aan particulieren in
eigendom afgestaan.

Ofschoon de gebruikelijke aantooning onder andere betreffende den landaard der eigenaren en den aanslag in de
verponding ditmaal niet wordt opgenomen, bij gemis aan
de vereischte opgaven nopens de residentien Batavia en
Samarang, terwijl de cijfers der overige gewesten met die
van 1869 weinig verschillen, kunnen daarentegen in andere
opzigten eenigzins meer volledige opgaven nopens do particuliere landerijen worden gedaan. Zij volgen hieronder
in tabellarischen vorm, behalve wat de twee genoemde
residentien betreft, omtrent welke ook deze gegevens ontbreken. Alleen worden lager nog eenige mededeelingen
opgenomen betreffende de landen in het Buitenzorgsche.

Bijlagen.
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RIJSTCULTUUR.
BEVOLKING.

Bewater-

Uitge-

bare

LANDAARD

Aantal

strektheid

Werkbare

Dienst-

sawah's.

in

Zielental.

EIGENAREN.

gezinnen.

mannen.

KOFFIJCULTUUR

Aantal boomen.

SUIKERCULTUUR.

Aantal boomen.

Togal-

Padi-

Vei-

Pro-

Aan-

Pro-

lans.

productie

krogen

ductie

plant

ductie

in

in

in

pikols.

bouws.

pikols.

huis-

der

NAMEN DER LANDERIJEN.

Niet
bewatorbare
sawah's.

KLAPPERCULTUUR.

in

pligtigen.

pikols.

Bouws.

Vruchtdra-

Jonge.

gendo.

klappernoten.

VruchtJonge.
dragende.

bouws.
Inlanders.
3 880
Bantam.
Tjikandi Oedik

Europeanen

40 000

21748

5 368

4 059

3 836

Tjikandi Ilir .

Idem

32 000

25 667

5 060

4 050

3 960

72 000

47 415

10 428

8 109

7 796

Te zamen
Krawang.
Pamanoekan- en Tjïassemlanden a. .

Europeanen

.

280 640

115 393

25 169

24 859

15 426

Tegalwaroelanden

Chinezen

.

74 400

23 165

5 048

6 648

6107

355 040

138 558

30 217

31507

21533

b

.

ï e zamen

Indramaijoe-West.

.

.

.

Kandanghauer

12 125

57 860

»

»

i

16 821

10 892
c.

f

5 157
29 991

22 127

10 892

2 431

717 266

17 089

2 834

43

280 976

182 240

47 437

10 702

9 022

7155

32 369

7 054

14 219

d. 584 051

260 406

89 648

19 618

20 125

16 037
2 274

i)

Europeanen

832

Inlanders .

838 I

18 158

f.

2 917

f.

1021

30 166

7 859

5 695

820

.

Vreemde Oosterlingen.

2 955

692

821

416

Idem in de afdeeling Sidaijoe .

.

.

Inlanders

1676

452

487

210

34 777

9 003

7 003

5 206

90

513

602

f.

137

87

725
U

847

1326

t
3 014

3 670

t

170

1880

566 600

12 204

657

10 700

100

298

8 100

12 304

955

IS 800

566 600

H

ii

4 610

4 870

3V100

»

ii

4 610

4 870

3?/100

o

ii

u

24 380

»

i)

))

»

f. 16 767 g. 10 692 g. 19 285 ft. 17 300

n

II

))

218 ;.

38 608

71

51

Pasoeroean.
651

1219

t

i)

N

k.

5 774

5 641

7 933

30 069

n.

8 292

3 320

18 916

1217

2 247

t
t

15 283

11208

t

t

t

t

»

4 580

.

Europeanen

f.

t)

•7 199

t

M

ii

6 943

805

.

Te zamen

Kan niet worden opgegeven , het product verblijft
geheel aan de bevolking.

»

t

60 900

1880

»

1573

1326

Vreemde Oosterlingen.

4 658 700

160 000

Idem

1573

t

2 431

303 075

1983

43 942

40 903

14 176

6 412

3 039

24 834

4 220

3 673

4 597 800

557 266

17d

ii

11

t
t

t

15 280

Inlanders

t

87

t

t

t

!

l.

I)

»

11

II

»

11

»

t

t

t

t

807 m. 22 565

t
t

t
t

t

t

o. ± 200

t

602
i.

g.
h.

5 000

/.

Gezamenlijke landen in de afdeeling
Soerabaija

e.
f.

10 930

8 882

r Europeanen

b.
c.
d.

»

11 103

§ocrabaiJa.

a.

»

»

Soembring, Kalinjamat, Telookawoer,
Bodrolangoe, Pekodjan en Pasajangan e

Kedawoong.

»

8 916

Japara.

Idem in de afdeeling Grissee

31000

42 211

Inlanders

»

8 950

78166

Tagal.

n

5 000

Europeanen

T e zamen

Ketangoengan of Kertasana

26 860

7 050

5 306

Cherlbon.

3 175

Bovendien werden van deze landen nog verkregen 5478 pikols arèn-suiker, 22 3 / 4 pikols notenmuscaat, 73 pikols
foelie, 8 % pikols cubebe en 2 ! / 8 pikols cacao.
Als voren, 425 pikols arèn-suiker, 140 000 stuks katjangmatten en 35 katties vogolnestjes.
De met f geteekende kolommen zijn bij gemis van opgaven niet kunnen worden ingevuld.
De voor de verzending der rijst benoodigde goeni-zakken worden gedeeltelijk op de landen zelve aangemaakt. Zoo
leverde Indramaijoe-West 307 855 en Kandanghauer 34 259 stuks.
Van het land Soembring werden bovendien nog 1935 pik 0 ls katjang verkregen.
Deze cijfers betreffen de landen Kalinjamat, Telookawoer en Bodrolangoe. Van de overige landen zijn de betrekkelijke opgaven niet kunnen worden verkregen.
Deze opgaven gelden de landen Kalinjamat, Soembring , Telookawoer en Bodrolangoe.
Waarvan 10 300 voor Soembring en 7000 voor Telookawoer.

Je.
I.
m.
n.
o.

Hiervan 4200 pikols voor Kalinjamat en 1743 pikols voor Soembring, respectivolijk vorkregen van een aanplant
van 143 en 75 bouws.
Van 3 landen niet opgegeven.
Als voren van 1 land.
Idem van 2 landen.
De van de tegallans verkregen productie is niet bekend.
De betaling voor den riet-aanplant (die door de opgezetenen geschiedt) bedraagt f 80 per bouw. Do rietplanters
hebben echter tevens hun aandeel in de rijstvelden (circa V2 a 1'A bouw per persoon). Ook de arbeid in de fabriek
geschiedt in den regel door opgezetenen van het land, die daarvoor, naar gelang der werkzaamheden, met inbegrip
van voeding, een dagloon van 15 a 42 cents verdienen. Voorschotten, zoowel in geld als in padi, werden nu en
dan door den landheer verleend.
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Omtront do in hot Buitenzorgsche gelegen particuliere t meerdero districten bestaan , niet uitstrekt buiten do grenzen
landeryon zijn over 1870 do volgende bijzonderheden ver- j van het district, waar binnen de producten geteeld zijn. (1)
nomen :
De gewraakte toepassing van het artikel (het vorderen
van do aflevering der tjoekd ook buiten hot district waar
Aan don koffija.&nplant word op de landen Pondok Gedoh,
hot product goteeld is) vond op gonoemde landen vooral
Tjipamingkies, Sockaradja, Tjomas en Tjisoroo eene vrij
plaats ten opzigte van die klasse van opgezetenen, die goene
aanzienlijke uitbreiding gegeven. Dit vond niet plaats op
zoogenaamde contracten mot den landheer hadden willen
het land Tjicoppo, waar geeno, nieuwe bijplantingen beaangaan ; terwijl die opgezotenen , dio overeenkomsten met
workstolligd worden dan tot verwisseling van do uitgestorven
hem hadden gesloton om buiten verscheidene leveringen ,
boomen. Voor den arbeid in de tuinen sloten de landeigonog diensten te doon in koffij- on suikertuinen , van het
naren mot de opgezetenon ovorcenkomsten togen vrijstelling
bedoelde verre transport verschoond bleven.
van hecrendionston en van betaling der grond- en tuinhuur.
De koffijoogst bedroeg 117141/2 pikols, en v r u bij vcrBij het inbrengen van klagten ter zake door eon deel
gelijking met dien van voorgaande jaren zeer gunstig.
der opgozetonen verzochten deze tevons aan het bestuur
voorlichting omtrent de vraag, of zij al dan niet tuinhuur
In werking waren 3 sui/.wfabrieken, met name Grogol,
aan den landheer verschuldigd waren, en c. q. of' die
Gobang en Goenoeng-Sindoor, die rospectivolijk eene protuinhuur in geld of in natura behoorde te worden voldaan.
ductie afwiorpon van 4500, 2400 en 320 of' te zamon 7220
Omtrent dit laatste punt werd bij eon besluit van April 1871
pikols. I n 1869 werden van oen gelijken aanplant bij do
aan den resident te kennen gegeven, dat naar de bedoetweo eerstbedoeldo fabriekon 3500 en 1800 pikols vorkrego i ,
ling van art. 16 van het aangehaald reglement de heffing
en bij laatstbedoelde fabriek, trouwens van een aanmervan tuinhuur in geld do regel, in natura de uitzondekelijk grooteren aanplant dan in 1870, 1400 of' te zamon
ring i s , met aanschrijving om van dezo beslissing aan den
6700 pikols. Buitendien bevindt zicli ook een suikerfabriek
betrokken landheer medcdeeling te doen.
op het land Diamaga, die echter vim af 1869 heeft opgehouden te werken.
Ook de resident van Choribon werd met betrekking tot
de rigtige handhaving van bepalingen van het reglement
De bereiding van 'Java- of arèn-suiker verminderde in
in Indisch Staatsblad 1836 n°. 19 van instructien voorzien.
1870 aanzienlijk on wel ten gevolge van de geringe betaBeeds sedert jaren zijn namelijk op het land Kandanghauer
ling, welke de bevolking voor dat product verkreeg.
in genoemde residentie do opbrengsten der bevolking aan
Do <7teecultuur won meer en moer veld en mag in Buidon landheer, met toestemming van beide partijen, niet in
tenzorg als de geliefkoosde volkscultuur worden beschouwd.
overeenstemming met het aangehaald reglement. De opDe heesters hadden weinig van rupsen of ander schadelijk
gezotonon toch leveren niet één vijfde van do padi, maar
ongedierte te lijden. Do productie van 1870 bedroeg 5392
y, katti rijst, 1ste soort, per vierkante Rhijnlandsche roede.
pikols. Gedurende do jaren 1864—1869 werden achterDusdanige regeling is ook in werking op een gedoelte der
eenvolgens 485, 1170, 1392, 3 2 0 1 , 3739 en 3800 pikols
Indramaijoe-landen in dezolfde residentie. Ofschoon de
geproduceerd. De prijzen der thee liepen zeer uiteen, doch
bestaando levering gezegd wordt voor de opgezetenon
de minst bedongeno verzekerden nog eene ruime winst. Op
't voordeeligst te zijn (vergelijk onder andere hot verslag
verscheidene landen, onder anderen Tjampoa, Sadeng,
van 1865 bladz. 196), waren echter in den laatsten tijd
Roempen, Tamangoengan, verrezen nieuwe thee-etablisdoor sommigen bezwaren daartegen voorgedragen. In versomenten.
band hiermede werd door de Regering bij een besluit van
De teelt van indigo vond hoofdzakelijk op het land T r o Julij 187<» aan den resident te kennen gogeven, dat vergong plaats. Do productie bedroeg in 1870 7G pikols.
mits tusschen do betrokken landheeren en de bevolking van
De 7.YW(edcultuur in het Buitenzorgsche sterft langzaam
Kandanghauer en Indramaijoe-West geene vrijwillige gereuit; zij wordt daar nog alleen op het land Tjibenengaangistreerde en goedgekeurde overeenkomst gesloten was om
getroffen; de productie bedroog slechts 41V; kilo.
rijst in plaats van padi te leveren, de bestaande rijstheffing
Tabak wordt hier on daar in de kampongs aangeplant,
is te beschouwen als onwettig, en de bemoeijenis van het
doch hoofdzakelijk voor eigen gebruik.
bestuur in deze zich behoort te bepalen tot het handhaven
Aan de ^<r</i-cultuur wijdt de bevolking steeds de meeste
van het regt der bevolking om padi te leveren.
zorg. Dikwerf moest zij echter toch door het bestuur en
de landheeren aangespoord worden tot hot aanleggen van
In verband met een verzoek der Nederlandsch-Indische
tipars en de ontginning van voor sawah's bruikbare tegallans.
Spoorwegmaatschappij verklaarde de Indische Regering, dat
Waterleidingen van eenig aanbelang ten behoeve van de
de splitsing van eon particulier land in twee of' meer perrijstcultuur worden niet daargesteld. De padiproduetie beceelen ten gevolge van het doorsnijden daarvan door een
droeg 215 593 tjaings van 1000 katties, of omstreeks
spoorwog, kanaal als anderzins geen invloed heeft op de
1 077 900 pikols rijst. De rijstprijzen waren middelmatig. eenheid van dat landgoed en goene verandering brengt in
Gouvernements-(//ah'6o,s,sc/ieH worden in de afdeeling
de heerendïenstpligtigheid der opgezetenon.
Buitenzorg niet aangetroffen. Het zuidelijk gedeelte dier
afdeeling levert echter veel timmer/fOi/i! op. dat zeer ge5°. Landbouw op verhuurde landen in Soerakarta en
wild is. Op het land Tjomas ïs een kleine djati-aanplant
Djokjokarta.
van weinig beteekenis.
Vanille wordt geteeld op do landen Pondok Gedeh, GoeSoerakarta. Het in 1869 aanwezig aantal landbouwnoong Sindoer en Tamangoengan. In 1870 werden 181
ondernemingen in deze residentie (137) bleef in 1870onverkilo vanille verkregen, welk product op de Europesche
anderd. Op 60 landen werd kolfij geteeld, op 22 suiker,
markt vrij goede prijzen behaalde.
op 19 indigo, op 13 tabak, op 7 koffij en indigo, op 3
De katoen-cuïiwar in Buitenzorg is van geene beteekenis.
suiker en tabak, op 3 koffij en tabak , op 2 suiker en indigo,
Verder produceerden de landerijen van die afdeeling in
op 2 koffij en suiker, op 1 koffij, suiker en indigo, op 1
1870 nog: 5362 kilo notenmuskaat, 469 kilo kruidnagelen,
indigo en tabak, op 1 koffij, tabak en suiker, op 1 koffij
26 600 gantangs katjang, 34'/j pikols vogelnestjes, 55 pikols
en cacao, op 1 koffij, vanille en peper en op 1 vanille
klapperolie, 335 800 klappernoten en 50 pikols gambier. Omen tabak.
trent deze cultures, die op de landen als bijzaak beschouwd
worden, valt overigens niets bijzonders te melden.
Onder ultimo December 1870 waien op de huurlanden
aanwezig 33 873 000 ko/'fijboomen, waarvan 2 1 9 2 1 0 0 0
vruchtdragende en 11 952 000 jonge boomen. Deze cijfers,
T e r voorkoming van misbruiken waartoe (op de P a m a vergeleken met de opgaven over 1869 (25 595 000 vruchtnoekan- en Tjiassemlanden) de bepaling van art. 28 van
dragende en 15 191 000 jongo boomen), zouden aan achterhet reglement op do particuliere landerijen (Indisch Staatsuitgang van deze cultuur doen gelooveu, ware het niet,
blad 1836 n°. 19) gebleken was aanleiding te geven, in
dat de juistheid der opgaven van de landhuurders door
strijd met den algemeenen geest van dat reglement, is de
geene controle van bestuurswege wordt verzekerd.
Gouverneur-Generaal in Julij j l . gemngtigd om, met ampliatie van dat artikel, te bepalen, dat de verpligting daarbij
aan de opgezetenon opgelegd, om het aandeel des landeigenaars in de opbrengsten van den door hen bebouwden
(1) De wenschelijkheid eener meer algemeene herziening van Indisch
grond zonder betaling naar zijne pakhuizen te vervoeren
Staatsblad 183C. n°. 19 is nog zeer onlangs bij den Gouverneur-Generaal
en aldaar af te leveren, zich op landgoedoren, welke uit
ter sprake gebragt.
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Voor 1870 werd cene productie van C9 700 pikols kolfij
opgegeven, tegen 72 300 pikols in 18G9. Du meeste ondernemen bereiden do koffij op de West-Indischo wijze,
waardoor veel handenarbeid wordt uitgespaard.
25 ftttttrfabrieken waren in 1870 in werking. De uitgestrektheid rictnanplant bij 18 ondernemingen (van 7
werdon geeno opgaven ontvangen) bedroeg volgens de
landhuurders 2772 bouws , waarvan verkregen worden
89 G00 pikols suiker, of gemiddeld 32,32 pikols per
bouw.
Het hoogste aanplantcijfor bij oon onderneming bedroeg
661 bouws, welke eeno productie van 20 000 pikols afwierpon.
Do fabriek te Malangdjiwa, aan pangeran MANGKOE
NEGORO toebehoorende en ingerigt naar do laatste uitvindingen op het gebied der suikerindustrie, had een aanplant van 468 bouws, waarvan in 1870 22 050 pikols
werden verkregen. Verder levorden nog 4 ondernemingen
respectivelijk 17400, 13980, 12750 en 12000 pikols op;

KOFFIJ

S U I K E R.
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do overige fabrieken zijn meorendoois van weinig beteekenU.
Even als voor do suikercultuur was ook voor het iu<ligogewas de weersgesteldheid in 187!) vrij gunstig. De indigoaanplant besloog eeno oppervlakte van 2775 bouws; do
productie bedroeg 67 400 kilo. Bovendien verbouwde de
bevolking veol indigo voor blaauwvorworijon.
Do tabaks-aanplant op de buurlanden had (met uitzondering van zes ondernemingen, waarvan geene opgaven
zijn ontvangen) eene uitgestrektheid aan 545 bouws,
waarvan slechts 3430 pikols product werden geoogst.
Bovendien plantto de bevolking voor eigen verbruik nog
tabak aan, waartoe klimaat en bodem in enkele doelen
van dit gewest bijzonder geschikt zijn. Van deze laatste
aanplantingen wordt eeno productie van 9352 pikols o p gogeven , eene opgave, dio weinig vertrouwbaar "schijnt,
als alleen van het inlandsch bestuur afkomstig.
De opbrengst dezer vier hoofdcultures in de laatste vijf
j a r e n , ook in verhouding tot den aanplant, blijkt uit do
onderstaande aantooning.
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(«) Do opgaaf van 1866 betreft 64 van de 72, die van 1867, 6''> van de 72 en die van 1869, G6 van de 75 ondernemingen. De opgaaf van 1870 heeft bot-ekking op alle kof'fij producerende landen.
(b) Volgens opgave bedroeg het aantal ondernemingen in de laatste 5 j a r e n , 2 4 , 22, 25, 25 en 25.
(c) De opgaaf van 1866 betreft 16 , die van 1867 15, die van 1868 18 , die van 1869 14 en die van 1870 21 ondernemingen.
(d) Idem 2 1 , 1 5 , 1 1 , 12 en 15 ondernemingen.
(e) Van ééne onderneming is de uitgestrektheid van den aanplant niet opgegeven.
(ƒ) Van ééne onderneming zijn geene opgaven ontvangen.
(g) Als voren van zeven ondernemingen.
(h) Idem van zes.
De ^aoV-oogst slaagde in het algemeen zeer naar wensch.
Minder gunstig, ten gevolge van de velo in den oostmoesson gevallen regens, was do oogst van tweede gewassen ,
die grootendeels op van den regen afhankelijke velden
worden geplant.
Buiten de genoemde hoofdcnltures werden op enkele lan-

den, doch op geringe schaal, cacao, vanille, peper en muskaatnotan geteeld. De cacaocultuur wordt slechts op 3 landen aangetroffen. Voor zoover bekend is, houdt de bevolking zich met deze cultuur niet bezig. Een noemenswaardige vanille-aanplant bestaat alleen op het land Kopen.
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De van
hieronder.

doze cultures verkregen uitkomsten

blijken

Cacao.

Peper.

Vanille.

Muskaatnoten.
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(a) Deze opgaaf betreft 2 van do 3 ondernemingen.
(b) Op het land Gettas bevindt zich buitendien een vrij
aanzienlijke peper-aanplant; het aldaar verkregen product
•is echter niet bekend.
(c) Deze opgaaf geldt alleen de onderneming Melambong;
van de overige landen zijn geene opgaven ontvangen.
Katoen treft men slechts aan op enkele ondernemingen
en dan nog als bijzaak; door inlanders wordt dit product
alleen voor huisselijk gebruik verbouwd. De in vorige jaren
met uitheemsche katoenzaden genomen proeven hebben
geen bevredigende resultaten opgeleverd.
Onder ultimo 1870 bestond de veestapel uit: 44 600
buffels, 45 200 runderen, 6200 paarden, 11900 schapen
en 9950 geiten. Het aanzienlijk minder opgegeven getal
runderen, in vergelijking met het cijfer in 1869 (77 900),
wordt niet toegelicht.
Djoljokarta. Ook ditmaal mogt het gewestelijk bestuur
njet slagen in het verkrijgen van de noodige statistische
gegevens nopens den stand der landbouw-ondernemingen
in deze residentie over het jongst verloopcn j a a r .
Het aantal buurlanden onderging in 1870 geene vormeerdering, en bedroeg alzoo 58, waarvan op 43 landen
indigo werd geplant, op 7 tabak, op 4 suiker, op 1 klappers.
op 1 siuker en indigo, op 1 indigo en tabak en op 1 indigo,
suiker en klappers.
De oogst van stapel-producten was gunstig: wat suiker
aangaat bevredigend; wat indigo betreft zeer ruim. De
prijzen van dit laatste artikel ondergingen echter een gevooligen teruggang ten gevolge van de gebeurteni-sen in
Europa.
De padi-oo^it van 1870 was gunstig ; ook de teelt van
tweede gewassen liet niets te wenschen over. De gemiddelde
rijst- en padi-prijzen waren f 8,17 en f 3,90 den pikol.
Onder ultimo 1870 bedroeg het aantal Jdapperboomen
1312 2 0 0 , waarvan 693 100 vruchtdragende en 619 100
jonge boomen, dus in het geheel 110 500 boomon minder
dan in 1869.
Uitheemsche Latoensoorten worden in Djokjokarta niet
geteeld; inlandsche alleen voor eigen verbruik.
Volgens eene opgave van het inlandsch bestuur bestond
de veestapel uit 52 400 buffels, 63 300 runderen en 8300
paarden. In hoever deze cijfers vertrouwen verdienen i s ,
volgens den resident, met geene mogelijkheid te bepalen,
aangezien de middelen van controle daarop ontbreken.
b.

Bosch wezen.

In den gedrukten toestand der Javasche houtmarkt viel
gedurende 1870 eenige, zij het ook geringe, verandering
ten goede waar te nemen; de prijzen van het artikel

♦ -

ondergingen eenige rijzing. Te Batavia bedroegen zij f 70
a i' 80 per kubiekon meter, waarmede die te Soerabaya en
Samarang in goode evenredigheid stonden, mits men in
rekening brongo, dat de verscheepkosten van Soerabaya
naar Batavia omstreeks 75 pet. en van Samarang ongeveer
60 pet. van de tariefswaarde bedragen.
In uitvoer naar buitenlandsche markten schijnt de houthandel nog altijd weinig heil te zien; slechts werden,
volgens mededeeling van de kamers van koophandel en
nijverheid te Batavia en to Samarang, in het laatst van
1869 bij wijze van proef twee kleine partijen djatihout
naar Nederland vorscheept, waarvan de eene door het
verongolukken van het schip hare bestemming niet bereikte,
terwijl de andere, uit slechts 54 balken van verschillonde
afmetingen bestaando, te zamen metende 4843-* M3., hier
te lande f 95 per kubieken meter opbragt. Ofschoon de lage
vracht (f 45 por last, metende 2'/» M*.J het nemen dezer
proef zeer bevorderlijk was geweest, was zij nogtans niet
herhaald geworden. Echter was eene hooveolheid van circa
50 M 3 . djati-hout door den houtondornemer van Banglé
(Kediri) in 1870 naar Nederland verscheept, de uitslag
van welke proef nog niet is vernomen.
Ook zou het voornemen bestaan om een klein assortimont beslagen balken van den houtaankap Blitar in die
zelfde residentie bij wijze van proef naar eene der voornaamste Noderlandscheon Engolsche houtmarkten te zenden.
De bemooijenissen, waarvan in 't verslag van 1869,
bladz. 144 , sprake w a s , om de houtondernemers aan te
moedigen djatihout herwaarts te zenden ten behoeve van
's Rijks werven, zijn tot dusver zonder gevolg gebleven.
Volgens de van de belanghebbenden verkregen inlichtingen wordt het denkbeeld van zoodanige levering alleen
mogelijk geoordeeld, ingeval het hout in Indio kon wordon gekeurd en aldaar geleverd. Tegenover de weinige
kansen van welslagen, die een aanvoer op oigen risico
aanbood wegens de betrekkelijk geringe behoefte der marine
hier te lande en de niet aanlokkelijke prijzen, stond namelijk als voornaam bezwaar het besteden van hooge
vrachten op het welligt afgekeurd wordendo hout en
het vermoedelijk gemis aan gelegenheid om dit laatste
op andere wijze hier te lande te slijten.
Omtrent eene beproeving van djatihout voor 's Ryks
openbare werken hier te lande kan nog geene beslissing
worden medegedeeld. Inlichtingen nopens afmetingen,
prijzen enz. van het bewuste hout, blijkens 't aangehaald
verslag uit Indie ontboden ter beoordeeling van de wenschelijkheid eener zoodanige proefneming, zijn sedert eenigen
tijd aan het Departement van Binnenlandsche Zaken verstrekt.
Het voor 'slands dienst Jn Indio benoodigde hout, voor
zoover daarin niet de ondernemingen voor aankap ten behoovo van don lande en de enkele nog hier en daar aanwezige hout voorraden (te Batavia, Cheribon, Panaroekan
in Bezoeki, Djoeroek in Soerakarta, zoomede die in de
residentie Madioen) voorzagen, werd gedurende 1870 deels
regtstreeks aangeschaft bij contractanten voor de exploitatie van boschperceelen met vrije beschikking over het
gekapte, deels ingekocht bij auderon uit de tweede hand.
Bovendien werd , inzonderheid ten behoeve van het departement der burgerlijke openbare werken , veel hout verkregen op den voet der artt. 33 en 44 van het boschregloment (Indisch Staatsblad 1865, n°. 96), dat is door
aankap in 's lands buiten geregeld beheer gelaten djatien andere bosschen cp last van den directeur van binnenlandsch bestuur of van den betrokken resident, en overigens
ook door uitsleep, uit de wel onder geregeld beheer gebragte djatibosschen, van dood en omverliggend hout.
Aan het departement der marine werd gedurende 1870
door een paar ondernemers ingevolge uitbesteding geleverd
eene houtmassa van 222 :3 ° M 3 , zijnde slechts ongeveer het
een vierde gedeelte van wat door hen geleverd had moeten worden; deze hoeveelheid werd door hen te Onrust
aangebragt. De levering van het hout, beuoodigd voor
Soerabaija, kon wegens te hooge prijzen, waarvoor werd
ingeschreven, niet worden toegewezen; nader ter zake gevoerde onderhandelingen hadden tot resultaat, dat de levering weid gegund aan de Rotterdamsche B a n k , contractantc van het hooger genoemde boschperceel Blitar. Op
deze aanneming werd echter . in 1870 nog niets ontvangen.
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In de verkryging van ligte houtwerken werden geene
moeyelykheden ondervonden; goed zwaar regt hout en
krommers van zekere afmetingen zyn daarentegen moeyelyk te bekomen. Door de aannemers voor de levering van
hout zijn laatstbedoelde houtwerken nog nimmer tot de
toegezegde hoeveelheden kunnen verschaft worden.
In vele gewesten op Java gaf het gemis van houtkapondernemingen en de hooge pryzen, welke, waar zij bestaan, dikwerf voor het hout gevraagd worden , aanleiding
tot veelvuldige gevallen van regtstreeksche aanknpping in
's lands bosschen, van het benoodigde.
T e r bevrediging van locale behoeften is de Indische
Regering er d«n ook in den laatsten tijd toe overgegaan
om eenige kleine houtperceelen uit te geven.
Van elk der drie in 1867 vruchteloos uitbestede perceelen Padang en Kawak in Japara en Padjaran in Madioen,
respectivelijk groot p. m 1118'/,, 5 3 1 % en 2603 bouws,
en waarvoor destijds, als retributie voor den geheelen contractsduur van respectivelijk 8 , 5 en 10 jaren, een minimum was gesteld van respectivelijk f 30 000, f 16 200 en
f 32 000 ' s j a a r s , zijn namelyk in de tweede helft van 1870
bij openbare inschrijving gedeelten ter exploitatie aangeboden. Zoo werd van laatstgemeld perceel, gelijk trouwens
reeds in 't vorig verslag was aangekondigd, in September
1870 uitbesteed het in 1806 doodgekapt gedeelte, uitmakende het boschcomplex Manggir (district Tjaroeban) en
nader bepaald op eone uitgestrektheid van ruim 2341/2
bouws. De uitgifte zou, op de voorwaarden, vermeld in
de Javasche Courant van 29 Julij 1870, geschieden aan den
hoogsten inschrijver of, naar keuze der Regering, aan dengene dio zou aannemen het perceel binnen den kortsten
tijd, mits niet langer dan vijfjaren, uit te kappen. Een
minimum pachtschat werd niet bepaald, doch behield de
Regering zich het regt voor, de exploitatie niet te gunnon, wanneer de hoogste inschrijving door haar te laag
mo<;t worden geacht. De uitslag der uitbesteding w a s , dat
het bewuste boschgebied ter velling gedurende vijf j a r e n ,
ingaande medio November 1870, werd gegund aan den
eenigen inschrijver, een Europeaan, tegen betaling van
f 3200 'sjaars.
Ook voor de boschcomplexen, behoorende tot de perceelen Padang en Kawak in J a p a r a , uitbesteed in
November 1870 (het eone in hel district Bandjaran , groot
301 en het andere in het district Bogorame, groot 2001, 2
bouws, beide voor ongeveer de helft reeds doodgekapt)
was geen minimum pachtschat door de Rogering vastgesteld,
doch evenzeer het voorbehoud gesteld van niet-gunning bij
te lage inschrijving [Javasche Courant van 7 October lf>70).
Aannemers zijn geworden, respectivelyk voor de maximumtermijnen van vijf en van vier j a r e n , in te gaan met 1°.
Januarij 1871: voor Padang een Europeaan, tegen f 10 701,20
' s j a a r s en voor Kawak (bij heruitbesteding in December
1870, zijnde voor dit boschcomplex de uitbesteding van
November te voren vruchteloos gebleven), een Chinees,
tegen f 6 055,55 ' s j a a r s .
In de residentie Madioen werd, behalve het hooger bedoelde
boschcomplex Manggir, ook uitbesteed voor een tijdvak van
hoogstens vijfjaren de exploitatie van het meerendeels uit
wortelspruiten bestaande boschcomplex Alas ïengool in
het district Sepreh, groot 190 bouws. Bij de voorwaarden
was bepaald dat de exploitatie niet zou worden afgestaan
wannier daarvoor niet minstens oen totale pachtschat van
f 95<!0 geboden wierd. De gunning had echter niet plaats
uit hoofde van te lage inschrijving, terwijl eene heruitbesteding wegens de weinige kans op een gunstiger uitkomst
voor's hands werd nagelaten.
Twee uitbestedingen werden in 1870 gehouden op den
voet van art. 9, lit. b, van het boschregloment, d. i. van
aankap ten behoeve van den lande tegen het bij contract
te bepalen kap- en vervoerloon per kubieken meter. De eerste
[Javasche Courant 12 Julij 1870) betrof het uitdunnen van
doodstaaud en omverliggend hout, zoomede van stronken
zuiveren van het onder geregeld beheer gebragte djatibosch
Bedji Balapoelang, district Lebaksioe, residentie Tagal; de
andere [Javasche Courant 4 November 1870) den aankap en
uitsleep van hout uit het onder geregeld beheer gebragte
boschperceel Djatisari, district Soebah, residentie Pekalong a n , alwaar reeds in 1867 een gedeelte der boomen op stam
was doodgekapt. De exploitatie van dit laatste perceel werd in
December 1870 aan den laagsten inschrijver (een Europeaan)

gegund voor een tijdvak van vijf jaren tegen betaling per
kubieken meter vierkant beslagen hout van f 3,50 wegens
kap- en f2,44 (per paal) wegens vervoerloon. Daarentegen
word wegens te hooge inschrijving niet toegewezen de in
Augustus te voren gehouden uitbesteding betreffende het
bosch Bedji Balapoelang. Tegen medio Maart 1871 werd
daarvoor eene nieuwe uitbesteding uitgeschreven, thans
echter met zoodanige wijziging der voorwaarden, dat het
door de uitdunning enz. te verkrijgen hout, hetwelk volgens
de aanvankelijke voorwaarden eigendom van het Gouvernement bleef, alsnu aan den eventuelen aannemer als loon zou
worden afgestaan, tegen betaling aan den lande van zoodan igen prijs per kubieken meter als waarvoor door jhem bij
do uitbesteding zou worden ingeschreven, mits door de
Regering niet te laag geacht [Javasche Courant van 24 F e bruarij 1871). Van don uitslag dezer tweede uitbesteding is
tot dus ver geen berigt ontvangen.
Blijkens het voorafgegane zijn alzoo sedert de mededeelingen in 't vorig verslag 4 nieuwe contracten voor boschexploitatie tot stand gekomen , waarvan dat voor het perceel
Manggir (Madioen) nog in 1870 in werking is gekomen.
Bijzonderheden omtrent die onderneming worden, tegelijk
met vervolg-mededeelingen aangaande de 13 reeds vroeger
aanwezige houtkap-ondernemingen, waarvan 5 werkende
op de wijze als bepaald bij art. 9, lit. b, van het boschreglement, aangetroffen in bijlage OO. In dat overzigt
komen onder andere mededeelingen voor omtrent de aanzuivering van pachtschat, de wijze van aankap en afvoer
van het hout, de plaatsen van bestemming, het aantal
gebezigde werklieden, hunne loonen, enz.
Een verzoek van den administrateur der onderneming
Blitar (Kediri) om het met 1 Julij 1873 verstrijkende contract verlengd te zien voor den tijd van drie j a r e n , met
uitbreiding der aangeduide boschperceelen, werd in December lf-70 door den Gouverneur-Generaal voor's hands
afgewezen, met vrijlating aan den belanghebbende om op
zijne aanvrage, uitsluitend wat de verlenging betrof', later
terug te komen. Daarentegen werd magtiging verleend om,
ten einde de exploitatie win Parengan (Rembang), die ten
behoeve der marine geschiedt, den overeengekomen tijd
van elf jaren (tot ultimo September 1876) te doen duren ,
met den ondernemer eene suppletoire overeenkomst aan te
gaan tot uitbreiding van het contractsgebied.
In den staat der onder geregeld beheer gebragte djatibosschen is wegens het korte tijdsverloop sedert de reorganisatie van het personeel [Indisch Staatsblad 1869, n°. 11)
uit den aard der zaak nog niet veel verbetering gebragt
kunnen worden. Men is nu echter bij niagte tegen verdere
vernieling dier bosschen te waken en ze, waar noodig
door aan- en bijplanting te verbeteren.
In den west-moesson van 1870/71 werden in verschillende
gewesten zoodanige ontredderde bosschen, nadat ze behoorlijk waren schoongemaakt, weder beplant, een arbeid
waarmede met kracht zou worden voortgegaan.
De toestand dor niot onder geregeld beheer gebragte djatibosschen , in welke onafgebroken aankappingen (ten behoeve
van de inlandsche bevolking, van den lande en van particulieren) krachtons vergunning plaats hebben, laat uit den aard
der zaak over het algemeen veel te wenschen over. Voor een
gedeelte zal hierin verbetering komen door de ordonnantie van
19 April 1871 (Indisch Staatsbladn". 52), waarbij een aantal der
hier bedoelde bosschen , voor zoover zij gunstig voor behoorlijke exploitatie gelegen zijn, onder geregeld beheer en dus
onder regtstreeksche controle van houtvesters en adspiranthoutvesters zijn gebragt. Bij diezelfde ordonnantie is ook
te gemoet gekomen aan de reeds meermalen ondervonden
leemte, dat onderdeelen van djatibosschen bij het onder
geregeld beheer brengen dezer laatste niet afzonderlijk bij
namen waren genoemd, en dus konden beschouwd worden als niet onder geregeld beheer gebragt. Eene meer
naauwkeurige aanwijzing heeft nu plaats gehad, met aanvulling in zoover dor vroegere ordonnantien ter zake. Ook
zijn bij deze gelegenheid onder geregeld beheer gebragt de
in een drietal districten der residentie Banjoemas door de
bevolking op hoog gezag aangelegde djatituinen.
De wildhoutbosschen , vroeger wegens gebrek aan boschpersoneel zoo goed als onbekend, kunnen, nu zoodanig
personeel aanwozig is, ook langzamerhand in verband tot
de krachten van dat personeel worden beheerd. T e r v e r -
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zekering daarvan zullen zelfs eenige dier bosschen onder
geregeld beheer moeten worden gebragt.
Eene ontginning van boscligronden op groote schaal in
hot Krawangsche zonder vergunning, wanrvoor de betrokken districtshoofden werden gestraft, heelt doen zien,
dat het bestaande toozigt te wenschon overlaat. Inlichtingen
daarop bij de overige hoofden van gewestelijk bestuur ingewonuen nopens het zich welligt voordoen dezer overtreding in hunne residontien, ga^en grond voor het vermoedon , dat hoogst waarschijnlijk op afgelegen plaatsen
meermalen ontginningen in de bosschen zonder vergunning
hebben plaats goliad. Betero voorzieningen daartegen zullen
het uitvloeisel zijn der agrarische wet. Onder de maatregelen tot uitvoering daarvan zal namelijk behooren eene
regeling omtrent het door de bevolking in ontginning brengen
van boschgrond, waardoor aan de wildhoutbosschen eene
betere toekomst zal zijn verzekerd.
De vroeger door de bevolking op hoog gezag aangelegde
djati-tuinen zijn (thans nog met uitzondering van die in
Bantam, Kadoe, Bagelen en Banjoewangi) ook alle onder
geregeld beheer gebragt. Onder ultimo December 1870
bedroeg het in die tuinen aanwezig aantal hoornen ruim
13 niillioen; bovendien waren ruim 2 millioen djatiboomcn
aangeplant geworden bij wachthuizen en langs wegen. In
de meeste rosidentien zijn bedoelde tuinen over zeer vele
districten verdeeld.
De sinds 1859 in de residentie Preanger regentschappen
in afgeschreven koffijtuinen aangelegde plantsoenen van
wildhout, in den westmoessor. van 1869/70 vermeerderd
door eene nieuwe bijplanting van 221 bouws, beslaan nu
eene uitgestrektheid van 2178 bouws met bijna 2 millioen
boomen.
De in 18G0 in dienst gestelde commissie voor de opneming
en kaartering der djatibosschen en aanplamingen op J a v a ,
wier taak onder ultimo Junij 1871 zou moeten afloopen,
was blijkens 't vorig versla;! bij het eind van 186'J in de
residentie Soerakarta werkzaam. In Julij 1870 de arbeid
daar beëindigd zijnde, ging de commissie naar Cheribon
over, alwaar in Öctober daaraanvolgende voldoend personeel beschikbaar kwam om een begin te maken met de
opneming der djati-bosschen en afinplantingen in de Preangor regentschappen. Achtereenvolgens in April en Mei kwam
men in beide residentien gereed.
Do gezamenlijke vlakte-inhoud der djati-bosschen bleek
in Cheribon te bedragen 19 2 4 5 , in de Preanger regentschappen 19 498 bouws. Inmiddels waren door een gedeelte
van het personeel ook opgenomen do in du gouvernementsdistricten van Krawang gelegen djati-bosschen , ter grootte
van 2225 bouws, zoo mode eenige bosschen en wegen in
de afdeelingen Lamongan en Modjokerto der residentie
Soerabaija; laatstbedoelde opnemingen meerendeels ter verificatie en verbetering van bestaande kaarten. Het teekenwerk tot de verschillende hiervoren genoemde opnemingen
betrekkelijk, evenzeer als hetgeen nog van vroegere opnemingen onder handen was, werd mede vóór ultimo Junij
1871 voltooid. Door de beëindiging van een en ander kon
de taak der commissie als afgeloopen worden beschouwd
Aan de opruiming der drie in 't vorig verslag genoemde
stapelplaatsen kon, om de toen vermelde redenen, ook in
1870 nog geen gevolg worden gegeven Ter hoofdplaats
Tagal werd tot oprigting eener tijdelijke stapelplaats overgegaan, echter onder beheer van hot gewone boschpersoneel. Sedert door de Regering (in 1869) was uitgemaakt,
dat het cijfer der in de residentie Tagal door den betrokken contractant jaarlijks te doene aankappingen ten dienste
van het departement der burgerlijke openbare werken, als
verpligtend moest worden beschouwd, moest namelijk de
gelegenheid verschaft worden tot berging der niet voor
bepaalde werken bestemde houtwerken. Intusschen waren
onder ultimo 1870 zoodanige houtwerken nog niet beschikbaar gekomen.
Gedurende 1870 werden in de verschillende gewesten
van J a v a , met uitzondering van Cheribon, omtrent welke
residentie deswege geene opgaven ontvangen zijn, in de
niet onder geregeld beheer gebragte djati-bosschen, zoo
mede in 's lands wildhoutbosschen aan houtwerken van
verschillende afmetingen gekapt: op last, dat is ten behoeve van den lande, 196352 stuks, en krachtens vergunning dat is door en ten dienste van particulieren , 43 179
s t u k s , vertegenwoordigende een inhoud van respectivelijk

14 878931 on 2599050 M3. en eene tariefswaarde van f 200697
en f 26 388. Voor de laatstbedoelde houtwerken werd in
's lands kas gestort f 8 8 6 3 , benevens f 1 0 2 7 voor 1580
stuks sadingpalmen, mede krachtens vergunning gekapt.
Wegens houtvellingon in het tracé der spoorweglijr. Samarang-Solo werd door de Nedorlandsch-Indischo spoorwegmaatschappij eeno som van f 18 963 gestort. Opruiming van
afgekeurde of verbeurd verklaarde houtwerken , zoo mede
verkoop en verstrekkingen uit den voorraad op do stapelplaats te Djoeroek (Soerakarta) bragten op f i'012, torwijl
ter zake van vergoedingen of boeton door houtcontractanten
verschuldigd, eene som van f 1712 in 's lands kas vloeide.
Aan de formatie van het technisch boschpersoneel ontbraken bij het einde van 1870 2 houtvesters en 3 adspiranthoutvesters. Er bevonden zich echter 3 technische boschambtenarcn van verschillenden rang met vorlof in Nederland.
Over de voorziening in het buiten de verlofgangers bestaande incompleet is reeds gehandeld op bladz. 390-391
hiervoren.
c.

Veeteelt.

De aanwezige gegevens omtrent de getalsterkte van don
veestapel onder ultimo December 1870, wyzen voor elk
gewest van J a v a , de Vorstenlanden uitgezonderd, zoom ede
voor de afdeeling Pan akassan op Madura, de totalen aan
verzameld in den hierbij overgelegden staat (bijlage litt.
P P). Eene vergelijking dier opgave met de cijfers van
1869 wijst voor de gouvernements-residentien van J a v a
mot uitzondering van Batavia (omtrent welk gewest thans
voor het eerst dergelijke gogevers 7ijn ontvangen) zoomede
voor de afdeeling Pamal ;issan oeno vermeerdering aan van
9'.'no buffels . .r>2 500 rund'pen en 8400 paai don. In verband
mot de opgegeven belangrijke vermeerdering van het aantal
runderen schijnt het niet te onpas te herinneren , dat de
onderwerpelijke cijfers slechts eene betrekkelijke geloofv.aardigheid bezitten.
Zoo als reeds hooger is gemeld (vergelijk hoofdstuk H ,
afdeeling V , § 2) deden zich weder in sommige gewesten
ziekteverschijnselen voor onder het vee, doch waren die
ziekten moerondeels niet van gevaarlijken aard. Alleen
hadden zij een meer ernstig karakter in K r a w a n g , waar
2 9 5 , in Tagal waar van de 73 aangetaste 61 en in Pekalongan waar 333 buffels aan miltvuur stierven. De oorzaken dezer ziekten worden niet alleen toegeschreven aan
atmospherische invloeden, maar ook aan slechte voeding
en verzorging der beesten.
De inlander betoont over 't algemeen weinig belangstelling in het verbeteren van den veestapel. Gunstige uitzonderingen hierop zijn echter waar te nemen in de residentie
Probolinggo, waar integendeel veel werk van de veeteelt
wordt gemaakt en zij eene voorname bron van volksbestaan
geworden is.
Het gebruik van nog niet volwassen paarden voor zwaren
arbeid , niettegenstaande dit door het bestuur wordt tegengegaan , staat do verbetering van het paardenras bij voortduring in den weg.
De berigten omtrent don veehandel zijn schaarsch. Alleen
valt te vermelden dat in het regentschap Koedoes (Japara)
veel levendigheid in dien handel is waargenomen, terwyi
in de residentie Madura op verschillende plaatsen vaste
veemarkten werden gehouden, die druk bezocht werden
door vreemde kooplieden van den overwal. Ook op de markt
te Limpoeng (Pekalongan) was in het afgeloopen j a a r
veel vertier.
Aangaande den invoer op J a v a van vee van elders,
wordt aangeteekend , dat runderen hoofdzakelijk vanBali,
paarden van Australië, Sumbawa , Macassar , Soemba en
Timor werden aangebragt.
Naast de Preanger wedloop-sociëteit is thans ook te
Buitcnzorg eene zoodanige vereeniging tot stand gekomen,
welke als eerste aanleiding mag worden beschouwd, dat
door sommige Europesche landeigenaars is overgegaan tot
het aanleggen van paardenstoeterijen, zij dit ook vooreerst
op kleine schaal. Over voorbereidende stappen van een
paar ondernemers tot oprigting eener paardenstoetery en
veefokkerij in de Preanger regentschappen is reeds gehandeld op bladz. 420 hiervoren.
Omtrent de fokkerij van merinosschapen te Garoet in
laatstgenoemde residentie, waarover zie vooral het verslag

431
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
van 1864, bladz. 174, luiden de berigten van j a a r tot j a a r
minder gunstig ten gevolge van verbastering van het ras.
§ 2.

Buitenbezittingen.

Omtrent den landbouw, het boschwezen en de veeteelt
in de gewesten buiten Java on Madura wordt het volgende
ontleend aan de jaarberigten der hoofden van gewestelijk
bestuur over 1870, voor zooveel noodig aangevuld met wetenswaardige bijzonderheden van latere dagteekening.
1°.

Gouvernement van Sumatra's Westkust.

Rijst. D e rijstcultuur, waarvan de bevolking in dit
gouvernement veel werk m a a k t , wordt bijna uitsluitend
op sawah's gedreven ; slechts dan wanneer de gesteldheid
van het terrein zulks niet toelaat, geschiedt de padiaanplant op ladangs.
De bestaande waterleidingen worden door de bevolking
eigener beweging goed onderhouden en daar, waar zulks
noodig is, nieuwe aangelegd. Zoo is o. a. in het Ankolasche
(residentie Tapanoli) eene nieuwe waterleiding aangelegd,
waardoor eene uitgestrektheid van ; £ 300 bouws woesten
grond in sawah's werd herschapen. Ook in de districten
Troessan en Indrapoera, adsistent-rosidentie Painan, waar
nagenoeg 120 bouws velden in besproeibaren staat werden
gebragt, gaf de bevolking blijken van groote ingenomenheid
met de rijstcultuur. Kunstwerken worden bij de waterleidingen op Sumatra niet aangetroffen. Echter bezigt men
in de Padangsche Bovenlanden in streken die langs rivieren
gelegen zijn, voor de besproeijing der velden, waterraderen van inlandsch maaksel (kintjirs).
Voor bibiet of zaadpadi wordt zonder eenigo tusschenkomst van het bestuur behoorlijk gezorgd en worden in
den regel de beste padisoorten gebezigd. Zaadverwisseling
vond echter niet plaats Niettegenstaande de vroegere proeven met den aanplant van Java-padi mislukten , namen de
hoofden in de Padangsche Bovenlanden zich voor die te
herhalen.
Met uitzondering van de residentie Padangsche Bovenl a n d e n , waar veel droogte heerschte, was de weêrsgesteldheid voor de rijstcultuur overal gunstig, zoodat dan
ook over 't algemeen de oogst bevredigend was en dien van
1869 overtrof. Ook van den oogst van 1871 , volgens berigten van Mei jl. reeds hier en daar begonnen, koesterde
men over 't algemeen goede verwachtingen.
De padiproductie en de rijstprijzen waren gedurende
1870 afdeelingsgewijze als volgt:

Gemiddoldo
Pikols padi. rijstprijzen
per pikol.

Padangsche Bovenlanden

.

.

.

2 688 90O

Padang en Ommelanden.

.

.

.

92 000

8,00

Zuidelijke afdeeling van Padang .

402 900

8,25

361 600

9,50

f

11,25

Aijer Bangies en Bau

. . . .

187 000

8,00

Tapanoli (zonder Nias)

. . . .

335 800

8,00

Te zamen

.

• •

4 068 200

B\j ontstentenis van controle op de rijstproductie kan
intusschen aan de opgegeven cgl'ers geen onvoorwaardelijk
vertrouwon worden geschonken.
Do invoer van ryst beliep eene geldswaarde van f 255 941.
De uitvoer was van weinig beteekenis en geschiedde alleen tusschen de kustplaatsen onderling.
Klappers. Behalve in do binnenlanden van Aijer Bangies en B a u , waar het klimaat voor de klapperteelt ongunstig i s , worden in dit gouvernement overal uitgestrekte
klapper-aanplantingen aangetroffen. De gesteldheid van
den bodem, die zich zoo zeer voor deze teelt eigent, houdt
de bijzondere ingenomenheid van de bevolking met de
klappercultuur levendig.
Bijplantingen vonden allerwege plaats, waar de gronden
maar eenigzins voor deze cultuur geschikt zijn en dus goede
uitkomsten boloven.
De bereidingswijze en dien ten gevolge de hoedanigheid
der olie laten te wenschen over. Evenmin als het aanwezig getal boomen . kan ook de verkregen productie, zelfs
niet bij benadering, onder cijfers worden gebragt.
De uitvoer van klappernoten bedroeg in 1870 te Aijer
Bangies 279 400 stuks en te Poeloe Tello 7600, benevens
3600 pikols olie.
Koffij. Bij eene vergelijking van do uitkomsten der
koffijcultuur op Sumatra's Westkust met die op J a v a bleek ,
dat de gemiddelde productie per boom in genoemd gouvernement, niettegenstaande de bodem over 't algemeen voor
deze cultuur bijzonder geschikt i s , veel minder bedraagt
dan op Java. De ongunstige verhouding tusschen het aantal
boomen en het verkregen product kan dan ook als een der
redenen worden aangemerkt, waarom de bevolking met
deze cultuur zoo weinig is ingenomen. Hierbij komt nog
dat de goede gronden in de nabijheid der woningen gelegen , allengs uitgeput raken, zoodat de aanplantingen al
verder en verder van de kampongs moeten geschieden.
Een en ander leidde de Indische Begering tot het voornemen om een geschikt en in de koffijcultuur ervaren umbtenaar naar Sumatra's Westkust in commissie te zenden,
ten einde plaatselijk den toestand der cultuur na te gaan
en middelen tot verbetering op te sporen. Volgens berigten
van Mei j l . waren de nopens dit plan van den directeur
van binnenlandsch bestuur ontvangen voorstellen bij de
Indische Regering in overweging.
De opgaven betreffende het aanwezig getal boomen,
hierachter voor elke afdeeling verzameld in bijlage lit Q Q ,
wijzen onder ultimo 1870 een totaal aan van ruim 169
millioen, d. i. ruim 5 millioen meer dan thans, op grond
van verbeterde cijfors, gezegd worden in 18C9 aanwezig
te zijn. geweest. Dat cijfer zou verdeeld zijn in 115V 2
millioen vruchtdragende boomen, 51/ 2 millioen oude, geen
onderhoud meer waard zijnde en 48 millioen jonge nog
niet vruchtdragende boomen, tegen respoctivelijk 112, .r)l/2
en 461 2 millioen in 1869. De productie, in 1869 (mede
volgens verbeterde opgaven) 141962 pikols, bedroeg in
1870 onder don invloed van gunstig weder, 182 869 pikols,
een cijfer zeer nabij komende aan do buitengewoon gunstige oogsten van 1857 en 1864, die 190 947 en 187 505
pikols afwierpen. In verhouding tot het getal vruchtdragonde boomen werd 1 pikol geoogst: in 1869 van gemiddeld 787, in 1870 van gemiddeld 632 boomen. Hoedanig
dit gemiddelde uiteenliep voor de verschillende afdeolinjjen
kan mede uit de aangehaalde bijlage blijken. De hoedanigheid van het product was goed.
De oogst van het loopende j a a r laat zich tot nog toe
niet minder gunstig dan die van 1870 aanzien. Gedurende
de maanden Januarij tot en met April j l . werden reeds
84 000 pikols ingeleverd, zijnde bijna 5000 pikols meer
dan gedurende hetzelfde tijdvak van 1870.
Voor het onderhoud der aanplantingen werd ; n den regel
behoorlijk gezorgd, doch wegens gemis aan belangstelling
in deze cultuur van de zijde der inlandsche hoofden, was
bemoeijenis van besluurswege ten deze onmisbaar. Het
valt niet te ontkennen, dat zoowel het onderhoud als de
uitbreiding der cultuur en het geregeld afleveren van den
ganschen oogst zeer veel afhangen van de medewerking
en den ijver der hoofden, vooral in de residentie Tapanoli,
omdat aldaar bij uitzondering in geregelde tuinen wordt
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geplant, waardoor de cultuur te beter kan worden nagegaan. Van de betere stemming der inlandsche hoofden in
genoemde residentie, als gevolg van de hun onlangs toegelegde verhooging van inkomsten (zie bladz. 303 hiervoren)
verwacht men ook voor de belangen der kofnjcultuur goede
gevolgen.
Het maakt oen punt van onderzoek uit, in hoever ook
ter Sumatra's Westkust aanbeveling verdient de regeling

VEILINGEN.

Hoeveelheid
in
pikols.

16 400

( 1ste
1 2de

Opbrengst.

Gemiddeld
per
pikol.

, f

Opbrengst.

Gemiddeld
per
pikol.

f

Hoeveelheid

in
pikols.

800

36,00?

36 400

f 1357 010

11450

14,31*

1400

20 250

14,46*

!

40 000

1 464 770

36,61'

2 200

35140

15,972

590 520

f

1ste

44 400

1 531 460

34,49

2de

2 000

22 530

11,26'

(«) 39 800

1 266 570

81,82»

) 2de

2 800

25 240

9,01 «

1ste

56 400

1 928 920

2de

1200

15 080

1ste

157 000

f 5 317 470

\

. . . .

1871.

1

1

December

onlangs bij de inkoopspakhuizen op Java en Madura ingevoerd (zie bladz. 402 hiervoren) om namelijk in het
vereischte hulppersoneel door de pakhuismeesters zelven te
doen voorzien tegen eene vaste toelage per pikol.
De afloop der driemaandelyksche koffij veilingen gedurende 1870 en het eerste semester 1871 te P a d a n e g e h o u den, kan uit het volgend overzigt blijken.
•

1S70.

Soort
der
koffij.

Datum.

,
i
i
|

1ste

6 800

2de

74 300

f

37,28

»

»

I

n

»

tl

34,20

»

ii

»

12,56'

p

»

»

33,86'

»

n

»

10,92'

»

n

»»

(a) Van de eerste soort waren 46 200 pikols in veiling aangeslagen, doch de verkoop van 6400 pikols werd opgehouden wegens het niet bereiken van den limite prijs.
De uitvoer van koffij van Padang en de bestemming van het product was volgens opgave, gedurende de laatste vijf
j a r e n , in pikols, als volgt:

JAREN.

Nederland. Engeland.

Amerika.

Coromandel.

Java.

Californie.

Arabie.

Totaal.

1
1866.

76 359

il

63 495

3 705

1867.

48 418

ii

57 147

3 550

1868.

112.;38

282

81521

8 861

203 002

1869.

56 166

204

95 278

8 482

160 130

1870,

37 032

ii

83 306

2 188

Een voorstel van de Indische Regering om de P a d a n g sche veilingen naar Batavia te verplaatsen heeft, evenals
in 1862, ook in den aanvang van 1871 bij de Regering
hier te lande geen by val gevonden, onder andere op grond
van Jiet belang, dat aan het behoud der koffijmarkt te
Padang te hechten is voor do ontwikkeling vau het handelsvertier en de volkswelvaart op Sumatra.
Katoen, enz. Uitbreiding op groote schaal heeft deze
cultuur gedurende 1870 niet ondergaan.
In do afdeeling Lima Poeloeh Kotta, residentie Padangsche Bovenlanden, waar ook veel katoen van de oostelijke

15

3 000

146 574

3 494

112 609

107

122 633

districten wordt aangevoerd, wordt de teelt het meest
aangetroffen.
I n Mandheling en in de Ommelanden van Sibogha
wordt mede veel katoen aangeplant. Op Nias wordt nog
al werk gemaakt van de kapokteelt.
Het product , waarvan de hoeveelheid zelfs niet bij benadering is op te geven, wordt uit Mandheling en de
Ommelanden van Sibogha hoofdzakelijk naar de onafhankclijke Battaklanden verzonden , terwijl de op Nias geteelde
kapok naar de kustplaatsen van dit gouvernement een
uitweg vindt.

BJjlagert.

Vel 109.
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Tabak. Deze cultuur schijnt niot bijzonder in don smaak
der bevolking te vullen, want ondanks de vele daarvoor
geschikte grondon was de verbouwde hoeveelheid voor do
plaatselijke behoefte onvoldoende, zoodat dan ook steeds
invoer van tabak van J a v a plaats vond.
Tabak voor de Europcsche markt word alleen in do residontie Padangsche Bovenlanden in de afdoeling Liraapooloch
Kotta's aangeplant; 86 400 planten werden tegen ongeveer
f 900 opgekocht. De particulier , die zich blykens 't vorig
verslag met den opkoop aldaar onledig hield, had zijne
onderneming opgebroken.
Muskaatnoten.
Alleen in de afdeeling Painan, waar
ongeveer 20 000 muskaatnotenboomen worden aangetroffen,
heeft de bevolking van de inzameling der noten nog al
work gemaakt; de prys aldaar was ook eenigzins hooger
dan gewoonlijk. De uitvoer van noten en foelie bedroeg
in 1870 respectivelijk 3016 en 585 pikols tegen 2823 en
466 in 1869.
Kassia, gambier, peper, suiker. Omtrent deze cultures
zyn na het aangeteekendo in 't vorig verslag geene nieuwe
bijzonderheden vermeld gevonden.
Indigo. De uitgestrekte aanplantingen leveren het bewijs dat van deze teelt, waarvoor in dit gouvernement
vele geschikte gronden aanwezig zijn, veel werk gemaakt
wordt. Hoofdzakelijk leggen de Chinezen zich op de bereiding van indigo toe, die als natte indigo uitsluitend tot
hot blaauw verwen van lijnwaad wordt aangewend. Voor
de Europesche markt wordt geen indigo bereid.
Kina. Voor proefaanplantingen zijn in het afgeloopen
j a a r weder verscheidene kinaplanten van Java aangevoerd,
die echter bij de overzending voor ongeveer de helft waren
gestorven.
Omtrent de ontwikkeling der vroeger aangevoerde en
thans op verschillende plaatsen in de residentie Padangsche
Bovenlanden en Tapanoli aanwezige exemplaren luidden
de berigten gunstig. De geschiktheid van den bodem in de
bergstreken wordt gezegd allo roden te geven om van deze
proefnemingen de beste resultaten te verwachten.
Bosschen. Sumatra's Westkust is rijk aan uitgestrekte
bosschen, welke goede houtsoorten en kostbare boschproducten bevatten.
Gemis aan geschikte sleepwegen maakt het vervoer van
hout van groote afmetingen zeer bezwaarlijk, zoodat de
aankap beperkt en de prijzen hoog zijn.
Aan een particulier ingenieur ter Sumatra's^ Westkust
werd in 1870 vergunning verleend om zich op het eiland
Moesala nabij Sibogha te vestigen, ten einde aldaar een
houtaankap to beproeven. Bijzonderheden omtrent deze
onderneming waren nog niet vernomen.
Veeteelt. De veestapel was in 1870 weder toegenomen.
Over 't algemeen was de sterfte teer gering, terwijl de
invoer, meerendeels uit de onafhankelijke landschappen,
in ruime mate bleef aanhouden. Uitvoer vond niet plaats.
De verzorging en bewaking van het vee blijven veel te
wenschen overlaten, ofschoon het van bestuurswege niet
ontbrak aan aansporingen tot meerdere zorg.
Op ultimo December 1870 zouden in het geheele gouvernement aanwezig zijn geweest: 86 000 buffels en 68 000
runderen, tegen respoctivelyk 77 000 en 52 900 onder
ultimo 1869.
Woeste gronden. Het vraagstuk der uitgifte van woeste
gronden is nog niet tot beslissing gebragt. Een naauwge«et onderzoek naar de verhouding, waarin die gronden
tot het Gouvernement en de inheemsche bevolking staan,
zal in den loop van 1871 door de plaatselijke ambtenaren
worden ingesteld (zie overigens het aangeteekende op
bladz. 313 hiervoren).
2°.
Rijst.

Benkoelen.

De rijstoogst van 1870, ofschoon niot bijzonder
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gunstig, was voldoende voor de plaatselijke behoefte; do
prijzen waron niet hoog. In do Ommelanden van Benkoelen had het pudigewas op de sawah's veel van veldmuizen
te lijden.
*
In de laatste jaren werden tot bevordering van de teelt
op sawah's vele kleine waterleidingen aangelogd, terwijl
do bevolking van bestuurswege gestadig gewezen werd op
de voordeelen die de zoogenaamde natto rijstbouw boven
de beplanting van niet besproeibare velden oplevert. Toch
scheon de bevolking hiervan nog niot doordrongen, daar
vooral in Mokko Mokko on Kroé' groote uitgestrektheden
bewaterbare velden onbenut bleven.
De ramingen omtrent de opbrengst der velden loopeu
zeer uiteen; cijfers deswege kunnen niot mot genoegzame
juistheid geleverd worden.
Peper. De pepercultuur is bijna geheel verlaton. Hoeveel
in 1870 nog aan den lande geleverd is, wordt niet opgegeven. De hoeveelheid moet echter zeer luttel zijn geweest,
te oordeelen naar de in dat j a a r (October) van gouvernementswege in veiling gebragte hoeveelheid, bedragende
slechts 23 47/ ]0 Q pikols zwarte en 1467/ 100 pikols witte peper.
Voor de eerste soort* werd f 12, voor de witte peper f 2 1
den pikol verkregen. (1)
Omtrent de uitvoering der magtiging van Julij 1870 tot
afschaffing der verpligte peper- en koffijcultures in Benkoelen (zie het vorig verslag bladz. 106 en 145) is nog
geen berigt ontvangen.
Kofpj. In 1870 word geen enkelo pikol koffij geleverd.
De hier en daar in do afdeelingen Kroë en Mokko Mokko
nog aanwezige koffijboomen worden dan ook bijna niet
onderhouden. Zie overigens het slot der voorgaande rubriek.
Katoen, tabak, muskaatnoten. Omtrent de beide eerste
cultures geldt ook thans het medegedeoldo in 't vorig verslag.
De uitvoer van muskaatnoten beliep in 1870 111 3/ 4 pikol
tegen 156 V2 in 1869.
Klappers. De aanplant van klapperboomen wordt voortdurend van bestuurswege aangemoedigd. De handel in
olie op Poeloe Pisang nabij Kroë was vrij levendig. Ook
op Engano wordt klapperolie in groote hoeveelheid vervaardigd.
Bosschen. Zoo als reeds in vorige verslagen is vermeld,
bevatten de bosschen van Benkoelen vele deugdzame houtsoorten. In de Ommelanden van Benkoelen werd veel hout
geleverd ter voorziening in de behoefte van de hoofdplaats.
Gemiddeld kost het hout in den handel f 6 den kubieken meter.
Veeteelt. De veestapel is ook in het afgeloopen j a a r
weder vooruitgegaan , zoodat onder ultimo 1870 aanwezig
waren 235 paarden , 1383 runderen en 15 558 buffels tegen 194
paarden, 1150 runderen en 13 856 buffels onder ultimo 1869.
3".

Lampongsche districten.

Hijst. Even als in do meeste gewesten van Sumatra,
wordt de rijst hier voor een groot deel op drooge velden
geteeld. Van bestuurswege wordt echter niets onbeproefd
gelaten om den aanleg van bewaterbare sawah's te bevorderen. Reeds worden laatstbedoelde velden in de afdeelingen Semangka en I V Marga's schier algemeen en in de
afdeeling Telok Betong grootendeels voor den rijstbouw
gebezigd. De bevolking aldaar is zoo zeer met de natte
rijstteelt ingenomen, dat zij zich zelfs belangrijke offers
getroost om door J a v a insche arbeiders waterwerken te doen
aanleggen. Aangezien de hoofden van Semangka van hun
verlangen hebben doen blyken om onderrigt te ontvangen
in het gebruik van den ploeg, zoo bestaat het voornemen
om van bestuurswege ©enige ploegen te verstrekken en
tijdelijk eenige Javanen naar dit gewest te doen overkomen
(1) Tegen Augustus 1871 zijn nog ten verkoope aangekondigd 25
likols Benkoelen-peper of zooveel meer als op den dag der veiling zou
dijken in voorraad te zijn.

1871—1872.
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ten einde de bevolking met de behandeling bekend te maken.
Ook zijn onlangs gelden beschikbaar gesteld tot het instellen
van een onderzoek naar terreinen, goschikt voor den aanleg van sawah's in do afdeelingen Sekampong, Sepoeti,
Toelang Bawang en Boemi Agong.
Terwjjl in 1869 bij een zeer gunstigen oogst eene hoeveelheid van 352 000 pikols rijst word verkregen, bedroeg
de productie over 1870 338 000 pikols, waarvan 59 000
van sawah's on 279 000 van ladangs (drooge velden) werden
geoogst.
De invoer van rijst van J a v a voor de behooften der
hoofdplaats Telok Betong, waar vele niet landbouwonde
personen zijn gevestigd, bedroeg 9520 pikols tegen 11824
in 1869, terwijl de uitvoer in 1869 en 1870 achtereenrolgens 1017 en 874 pikols beliep.
In de binnenlanden varieerden de rijstprijzen van f 4 tot
f 8, doch in de afdeeling Semangka stegen zij tot f 10 en
f 12 den pikol, ten gevolge van het weder uitbreken van
de veeziekte tijdens de bewerking der sawah's. In Januarij
j l . was echter de veeziekte aldaar geweken Te Telok Betong
kostte de rijst gemiddeld f 7 den pikol.
De oogst van 1871 wordt, daar waar hij (in April jl.)
reeds was binnengebragt, zeer beirecfigend genoemd.
Peper. I n strijd mot de mcdedeelingen in 't vorig verslag nopons den verwaarloosden toestand waarin de peperaanplantingen zoudon verkeoren, getuigt de tegenwoordige
resident, op grond zijner inspectieroizen in de afdeelingen
Telok Betong, Semangka, I V Marga's en Poeloe Sebessi,
Sepoeti en Sekampong, dat de bevolking aan de pepercultuur
veel zorg wijdt en hare tuinen in sommige streken zelfs
met bijzonder voel overleg bewerkt en onderhoudt. Als bewijs daarvan wordt opgegeven, dat in 1870 214 000 ranken
werden bijgeplant, dat onder anderen in de IV Marga's
één pikol werd geoogst van gemiddeld 40 ranken en dat
de geheele uitvoer van het artikel, in 1865—1868 bedragen
hebbende 7966, 12 503, 9000 en 8G90 pikols, in 1869 geklommen was tot 14 355 en in 1870 tot 23 988 pikols.
Alleen het eiland Sebessi, met eeno bevolking van slechts
1000 zielen, leverde ongeveer 6000 pikols.
De qualiteit van het product wordt over 't algemeen goed
genoemd. De prijzen (in de binnenlanden) liepen van f 14
tot f 20 den pikol.
Koffij
De koffijcultuur is in dit gewest van weinig beteekenis, ofschoon daarvoor vele geschikte gronden aanwëzig zijn.
In de I V Marga's was de oogst in vergelijking met vonge
jaren voordeelig. Door de planters was echter, in de hoop
op eene stijging der prijzen, bij het eind van 1870 het
product nog niet aan de markt gebragt.
De inferieure qualiteit der Lampongscho koffij is een
gevolg der minder goede bereiding.
De prijzen varieerden van f 14 tot f 16 den pikol in het
binnenland en van f 17 tot f 2G op do strandplaatsen.
De uitvoer, in de jaren 1865—1868 achtereenvolgens
1090, 3282, 3990 en 763 pikols, bedroeg in 1869 2336 en
in 1870 1283 pikols.
Katoen. Deze cultuur, waarvoor in de meeste afdeelingen
volo gronden geschikt zijn, wordt door de bevolking mot
goed gevolg gedreven, en wel het met-st aan den westkant
van de Telok Betong-baai.
Behalvo inheemsche soorten wordt ook Fernambuckatoen verbouwd.
,
Volgens opgave bedroeg de geheele oogst 4682 pikols
en liepen de prijzen van f 6 tot f 8 den pikol.
Klappers. Behalve het niet onaanzienlijke aantal klapperboomen in iedere kampong aanwezig, bevinden zich op de
eilanden in de Telok Betong-baai belangrijke klappertuinen.
Deze tuinen, toebehoorende aan de erfgenamen van den
vroegeren regent van Telok Betong, zijn voor den tijd van
10 jaren tegen f 5000 ' s j a a r s verhuurd.
De uitvoer van klappernoten bedroeg in 1870 323 000
stuks, tegen 311700 in 1869. Invoer van klappers had
niet plaats, doch wel van klapperolie van J a v a ter hoeveelhoid van 112 pikols, zijnde 249 pikols minder dan in 1869.
Prijs-opgaven zijn niet ontvangen.

Kina. Ofschoon de kinazaden niet zijn opgekomen, zoo
acht de resident het toch wenschelijk om andermaal proeven ,
en wol met kinaplantjes te nemen.
Sago- en nipapalm. Uitgenomen in do afdeeling I V M a r ga's, waar de sago ook als voedingsmiddel wordt gebezigd ,
benuttigt de bevolking van dezen palm alloen de bladeren.
die voor dakbedekking bij uitstek geschikt zijn. De oorzaak
dat de bevolking de sago over het algemeen niet als voedingsmiddel gebruikt, schijnt een gevolg te zyn van hare
onbekendheid met het sago-kloppen. Kr wordt omgezien
naar middelen om haar hierin te doen onderrigten.
Het blad van den nipapalm wordt mede voor dakbedekking
gebezigd en in geringe hoeveelheid naar Java uitgevoerd.
Tabak. Aan den westkant van de baai van Telok
Betong en langs do baai van Semangka worden de meeste
tabakstuinen en de beste soorten aangetroffen. De uitvoer
van dit artikel is onbeduidend. In den handel werd voor
het product 25 a 50 cent de kattié* betaald.
Suiker. Ofschoon hier vele voor de suikercultuur geschikte gronden aanwezig zijn, wordt echter het suikerriet
alleen hier en daar voor eigen gebruik aangeplant. Het
riet, bijzonder lang en dik, is tevens zeer suikerhoudend.
Zijde. In de afdeeling Sekampong legt de bevolking zich
op de zijdewormenteelt toe, ter voorziening in eigen behoefte.
Volgens modedeeling van de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij, aan wie eenige monsters zijde ter
keuring waren toegezonden , zijn de in dit gewest verkregen
soorten echter voor den handel niet geschikt. Onlangs heeft
men den zijdekweeker op verzoek van den resident kunnen
helpen aan cocons van den Japanschen zijdeworm, weiwillend afgestaan door aan landhuurder in de Preanger
regentschappen.
Bosschen. De uitgestrekto bosschen van dit gewest bevatten een rijken voorraad van uitstekend timmerhout.
Gelegenheid tot afvoer bestaat voor 's hands alleen voor
het hout, dat in do nabijheid van de zee en van bevaarbare
rivieren groeit.
In de afdeelingen Toelang Bawang en Sekampong, waar
goed hout in overvloed langs de rivieren gevonden w o r d t ,
bestaat, volgens den resident, eeno uitstekende gelegenheid
voor aankap op groote schaal.
In 't vorig verslag werd het bestaan gemeld van een
houtkap-etablissement op de Lagoendi-eilanden. Bij een
bezoek van den resident op Groot-Lagoendi is echter die
ondernoming gebleken van weinig beteekenis te zgn en
reeds in vervallen staat te verkeeren. Volgens opgave van
den opzigter waren er niet meer dan 2000 planken afgeleverd, die te Batavia waren verkocht voor f 1 a f 1,20
het stuk. Slechts weinige planken waren in voorraad en
deze lagen, even als het aangesleepte hout, zonder bedekking aan wind en weder blootgesteld. De machine was
verroest en stond reeds geruimen tijd stil. Van het weinige
werkvolk was een gedeelte ziek en de overigen hielden
zich onledig met het maken van tuintjes en het vangen
van herten, ter voorziening in hun onderhoud. De ondernemer had de vijl voornaamste eilanden van de Lagoendigroep gehuurd voor den tijd van 20 j a r e n , tegen f 300
' s j a a r s , van den bandhar van Pedada, die regten over
deze eilanden uitoefent.
Boschproducten. Voor zoo veel kon worden nagegaan
bedroeg de uitvoer van boschproducten gedurende de jaren
18Ü9 en 1870 als volgt:
1869.
Gom-elastiek

(pikols)

Witte dammar

n

Zwarte dammar

n

1870.

232

211

20 288

16 341

755

2 058

Bindrotting

(bossen)

30 071

36 379

Boombast

(pikols)

1 674

2 218
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1869.
Semaniboe

(stuks)

Bakan stijlen
Mengarawan-planken

1 360 685 519 151
nihil

»
»

Nipabladeren

(bossen of stuks)

Boomwas

(katties)

1870.

180

28 220

13 055

121 800

10 000

700

3 927

Veeteelt. Ofschoon de veestapel nog niet is hersteld van
de verwoesting in der tyd door de veeziekte aangerigt, zoo
was toch in vergelijking met 1869 weder •oeneming te
bespeuren. Onder ultimo December 1870 zouden namelijk
aanwezig geweest zijn 215 paarden, 294 r u n d e r e n , 351
schapen, 39 091 geiten en 10 331 karbouwen, welke getallen het j a a r te voren werden opgegoven als : 168 , 241 ,
277 , 37 146 en 9224.
5°.

Veeteelt. De veestapel telde in dit gewest onder ultimo
December 1870: 667 paarden, 8904 buffels, 468 runderen,
6999 geiten en 2085 schapen. In 1869 werden die cijfers
opgegoven als te zijn geweest: 387, 8141, 539, 6946 en
1443.
4°.

Palembang.

Rijst. Over het algemeen wordt deze cultuur nog steeds
op ladangs en slechts bij uitzondering op sawah's gedreven.
Uitgestrekte boschgronden zijn in 1870 uitgekapt voor
ladangs. doch door de afwisselende weersgesteldheid kon
het gevelde hout niet geheel verbrand worden, waardoor
de verwachte groote uitbreiding dezer cultuur tegenviel.
De oogst van gonoemd j a a r liet evenwel weinig te
wenschen over. Hetzelfde scheen, volgens berigten van
Mei 1871, ook van den toen in gang zijnden oogst te
kunnen worden gezegd.
De padiprijzen wisselden in 1870 af van f 2 tot f 6 den
pikol, die der rijst van f 4 tot f 10.
Katoen. De bevolking , die allengs de groote voordeelen
begint in te zien van den aanplant van dit gewas, maakte
van do teelt meer werk dan vroeger. Deze pogingen werden nogtans in de afdeeling Moesillir niet met den besten
uitslag bekroond, daar het gewas door de vele slagregens
grootendeels mislukte. In deze afdeeling bodroeg de productio 1051 pikols, en in de afdeeling Kommering Ilir ,
alwaar aan deze cultuur mede groote uitbreiding is gegeven ,
4051 pikols, welke gemiddeld tegen f 11 den pikol werden van de hand gezet.
Koflij. Deze cultuur wordt bijna overal in deze residentie gedreven, doch in vele streken slechts voor eigen
gebruik.
De beste soorten worden vorkregen in de Kommering
Ilir en Ogan Ilir, en de inferieure in de Moosi Ilir en
Banjoeasin. De mindere hoedanigheid van het product der
beide laatste afdeelingen is gedeeltelijk een gevolg van de
langdurige overstroomingen, waaraan die streken dikwijls
zijn blootgesteld.
Van uit de Pasoeraah, Ampat Lawang en Redjang,
waar betrekkelijk het meeste werk van deze cultuur gemaakt wordt, neemt de uitvoer van koffij jaarlijks toe.
In de Lebong breidt zich de koffijcultuur mede uit,
doch het verkregen product is van geringe hoedanigheid ,
hetgeen hoogstwaarschijnlijk moot worden toegeschreven
aan de gebrekkige bereidingswijze.
De in het vorig verslag (bladz. 146) bedoelde koffijonderneming bij Kepahiang (Redjang) is om finantiele
redenen opgeheven.
Kina. De in 1S69 genomen proeven met den aanplant
van kina zijn aanvankelijk het best geslaagd in do P a soemah en in de Ampat Lawang, waar nagenoeg de helft
en twee derden der geplante stekjes in het leven bleven ,
terwijl in de Moesi Ooloe on Redjang niet meer dan een
vierde en een vijfde zijn geslaagd. De bevolking schijnt
over het algemeen zoer ingenomen met deze cultuur.
Andere cultures. Omtrent de teelt van klappers, suikerriet, tabak, indigo en gambier valt te verwijzen naar het
vorig verslag, bladz. 146 en 147. Overigens wordt thans
berigt, dat in enkele streken eenig werk wordt gemaakt
van do voortteoling van zijdewormon en het winnen van
zijde, uitsluitend echter voor eigen gebruik.
Het in den handel zeer gewilde ramehgaren wordt in
de Semendo Darat vervaardigd.

Banka.

Hijst en tweede gewassen. De rijstcultuur erlangt op
Banka meer en meer uitbreiding. De rijstoogst van 1870
•was echter, voornamelijk ten gevolge van ongunstig w e d e r , over 't algemeen niet voordeelig. Volgens opgaven
van do inlandsche hoofden , waarvan echter de juistheid
soms veel te wenschen overlaat, zouden 6375 pikols zaadpadi een oogst opgeleverd hebben van 69 055 pikols , terwijl in 1869 van 7534 pikols zaadpadi eene productie van
114 459 pikols zou verkregen zijn. De prijzen der padi
waren gemiddeld f 3 den pikol, die der rijst f 7.
Ook do padi-oogstf van 1871 moet ongunstig zijn uitgevallen, althans volgens de opgaven uit dio districten,
waar in April j l het gewas reeds was ingezameld. Gebrek
was echter niet te vreezen. Bovondien stonden de tweede
gewassen , die mede van lieverlede op ruimer schaal worden
aangeplant, veel belovend.
Voor de toekomst der rijstcultuur op Banka zijn van
groot belang de uitkomsten die zullen verkregen worden
van de proeven tot het aanleggen van sawah's , waarmede
eenigo van Java overgekomen landbouwers zich sedert de
laatste maanden van 1870 in eene vallei nabij dekampong
Bakem (district Soengeiliat) onledig houden , aanvankelijk
onder de leiding van den gewezen hortulanus van 's lands
plantentuin en sedert den aanvang van 1871 onder de leiding van een anderen daartoe aangewezen ambtenaar,
laatstelijk adsistent-rosider.t van Montrado.
Ongeacht de regenachtige weersgesteldheid gedurende het
tweede semester van 1870, waardoor het grootste gedeelte
der bedoelde landbouwers door koortsen werd aangetast,
en ook de veldarbeid tijdelijk vertraging ondervond , kon
toch do stand der onderneming bevredigend worden genoemd. Evenwel zullen , naar het gevoolen van eerstgenoemden ambtenaar , eenige jaren noodig zijn , alvorens de
aanleg van sawah's in de verschillende districten van het
eiland Banka zal zijn ingevoerd, gedurende welke van
Regeringswege de behulpzame hand zal dienen te worden
geboden in do gemakkelijko aanschaffing van het noodige
ploegvee ton behoeve van de Bankanezen, die den sawahbouw mogten wenschen te beginnen.
Eenige aan teekoningen uit een dezer dagen ontvangen verslag van meergonoemden ambtenaar botreffende zijne verrigtingen op B a n k a , van Augustus 1870 tot Februarij 1871,
zijn vervat in bijlage litt. RR hierachter.
Eene oneigonaardige en in den laatston tijd, met het oog
op den genoegzaam ontwikkelden rijsthandet op B a n k a ,
ook onnoodig geworden regerings-bemoeijing , waaraan met
1 Junij j l . een einde is gemaakt, betrof de verstrekking
van rijst uit 's lands voorraad aan do bevolking dor genoemde residentie. De vroeger nu en dan plaats hebbende
verstrekkingen van dien aard aan ambtenaren en particulieren aldaar waren reeds in den loop van 1870 verboden.
Klappers. Do klapperteelt gaat slechts langzaam vooruit.
Gedurende 1870 was het aantal boomen van 87400 gebragt op 91 100, terwijl het aantal vruchtdragende vermeerderde van 24 200 tot 27 400. Door de eekhorens en
de wilde varkens werd weder veel schade aan de plantsoenen toegebragt, ofschoon daartegen zoo voel mogelijk
wordt gewaakt. De prijs dor klappers was gemiddeld f 6
do 100 stuks, die der. olie liep van f 0,40 a f 0,50 de
kattie (Vi00 pikol).
Gambier. Gedurende 1870 is het aan het bestuur en de
inlandsche hoofden mogen gelukken om ook in de districten
Toboali, Koba, Soengeislan, Blinjoe en Djeboes den a a n plant van gambier in geregelde tuinen tot stand te brengen',
terwijl in andere afdeelingen de aanplantingen aanzienlijk
werden uitgebreid. Behalve in het district Blinjoe legt de
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bevolking overal grooto ingenomenheid met deze cultuur
aan den dag, hetgeen hoofdzakelijk wel een gevolg zal zijn
van de weinige zorg, die de gambierheester vereischt en
den botrekkelijk korten tijd, waarin hij vruchten afwerpt.
Onder ultimo 1870 waren behalve in het district Koba,
waaromtrent gcene opgaven zijn ontvangen, in het geheel
1 23< 600 gambierheesters aanwezig tegen 499 200 in 1869.
De productie in de districten Soengeiliat, Merawang en
Pnngkalpinnng, de eenige waar reeds vruchtdragende
heesters zijn, bedroeg 72 pikols tegen ruim C5 in 18G9.
Te Pangkiilpinang werd voor gambier f 10 en in Morawang en Soengeiliat f 25 per pikol besteed.
De invoer van gambier bedroeg slechts 31 pikols tegen
97 pikols in 1869. Mot het oog op de belangrijke uitbreiding. die deze cultuur in 1870 heeft ondergaan, ncht
de resident het niet onmogelijk, dat de oogst van 1871
reeds goheel in de behoefte aan gambier in dit gewest zal
voorzien, en dat weldra jaarlijks uitvoer van dit artikel
zal kunnen plaats hebben.
Muskaatnoten. Over het algemeen is de grond van dit
eiland te schraal om den muskaatnotenboom welig te doen
tieren. Zoowel hieraan als aan de weinige voordeelen, die
deze cultuur afwierp, zal dan ook moeten worden toegeschreven dat de tuinen in het district Pangkalpinang in
het afgeloopen j a a r zijn te niet gegaan. Omtrent den staat
van de tuinen in het district Muntok zijn geene bijzonderheden gemeld geworden.

Het product van den rambio- of sagoj>a\m bekleedt in
dii gewest onder de voedingsmiddelen eene eerste plaats.
Door bemoeijenis van het bestuur werd het aantal dezer
nuttige boomen in 1870 van 12 000 op 15 900 gebragt.
De aanplant van den arènpalm heeft zich bepaald tot
de districten Tandjong P a n d a n , Sidjoek en Lingang,
omdat de bibiet, die van elders moest worden aangebragt, niet in voldoende hoeveelheid aanwezig was.
Het aantal boomen van deze palmsoort bedroeg dan ook
onder ultimo 1870 slechts 1250. De ^»?ian<7palm , die over
't algemeen weinig zorg vereischt, is weder op ruime schaal
aangeplant, zoodat onder ultimo 1870 112 700 boomen
aanwezig waren.
De io/yyheester komt hier en daar nabij de woonhuizen
in de kampongs voor. Daar deze cultuur echter bij den
Billitonees weinig bijval vindt, Ï3 de aanplant ook zeer
gering.
Ofschoon de in der tijd genomen proeven met den aanplant van peperr&nken naar wensch slaagden, hebben zij
toch geene vestiging der cultuur ten gevolge gehad. Slechts
hier en daar werden enkele in 't wild groeijende planten
aangetroffen.
Op het eind van 1870 zyn van een der eilanden van den
Riouw-archipol gambier plan ten en zaden gehaald om zoo
mogelijk deze cultuur op ruime schaal in te voeren. Deze
proefneming heeft evenwol niet aan de verwachting beantwoord, daar van de plantjes slechts enkele zijn in leven
gebleven en het zaad in 't gehoel niet opkwam.

£>ago. Als eene op gemakkelijke wijze inheemsen te maken
7°. Riouw en onderhoorigheden.
cultuur wordt van bestuurswege zooveel mogelijk de sagoteelt aangemoedigd. Opgaven omtrent de bestaande of geBijst. In de afdeelingen Lingga en Noord-Bintang
dane aanplantingen dier palmsoort zyn [echter niet ontwordt van deze cultuur tamelijk werk gemaakt. De provangen.
ductio laat echter voor alsnog geen uitvoer toe. Ofschoon
het niet aan voor de rijstcultuur geschikte gronden ontbreekt, stellen de vorsten en landzaten toch te weinig beBoschproducten. De inzameling van honig en was kon
lang in deze teelt, dan dat er uitzigt op uitbreiding bestaat.
in 1870, in vergelijking met de beide voorafgegane j a r e n ,
niet onvoordeelig worden genoemd. Van eene hoeveelheid
In Siak en onderhoorigheden waar de rijstcultuur uitvan 18 639 bijennesten werden ruim 611 pikols honig en
sluitend op ladangs wordt gedreven, is zij voor een groot
142 pikols was verkregen. De honig word gemiddeld met
deel der bevolking een hoofdmiddel van bestaan. Van uiv
f 11 en de was gemiddeld met f 132 den pikol betaald.
de districten Assahan en Panei worden aanzienlijke hoeveelheden padi naar Poeloe Pinang en Malakka uitgeDe inzameling van gomsoorten laat nog veel te wenschen
voerd; daarentegen is de rijstproductie der overige districten
over. Eene hoeveelheid van 620 pikols getah-pertja en
zelfs niet voldoende om in eigen behoefte te voorzien. De
160 pikols dammar, ter waarde van f 39 447 en f 4190,
uitvoer van padi van Assahan bedraagt ongeveer 60 000
werd in 1870 te Muntok uitgevoerd.
pikols ' s j a a r s ; van Panoi en Bila kan zulks niet worden
De bosschen van dit eiland bezitten bovendien zeer goede
opgegeven.
en deugdzame houtsoorten, doch goed timmerhout wordt
steeds minder in de nabijheid der woningen aangetroffen.
Gambia: Over't algemeen schijnen de gronden dor LinggaRiouw-eilanden voor deze cultuur bijzonder geschikt te zijn.
6°. Billiton.
Juiste cijfers omtrent de uitgestrektheid van de voor deze
teelt gebezigde ladangs en van don verkregen oogst kunnen
Ofschoon de lage gronden langs de rivieren eene geniet opgegeven worden (vergelijk deswege het aangeteeschikte gelegenheid aanbieden voor den rysibouwop sawah's ,
kende in 't vorig verslag).
is de bevolking nog steeds niet af te brengen van hare
Arolgens opgave van het havenkantoor zijn in 1870 alleen
gewoonte om op ladangs rijst te telen.
van Tandjong Pinang 186 400 pikols gambier uitgevoerd,
Eene hoeveelheid van 3674 pikols zaadpadi, voor den
tegen 129 600 pikols in 1869.
aanplant in October en November 1869 gebezigd, gaf eene
De gemiddelde marktprijzen per pikol waren voor gamproductie van 30 500 pikols padi.
bier 1ste soort f 9,575 en voor 2de soort f 8,225 tegen f 11
In verreweg de meeste districten was men tot Septenien f 9,50 gedurende 1869.
ber 1870 nog yverig bezig met het vellen van hout op de
aan te leggen ladangs, doch de gestadige regens bemoeijelijkten het verbranden van het gevelde hout, zoodat op
Peper. De uitvoer van peper bedroeg , voor zooveel zulks
het einde van dat jaar in het geheel slechts 819 pikols
bij het havenkantoor te Tandjong Pinang bekend was,
bibiet waren uitgezaaid. Met het oog op den te verwach30 400 pikols. Voegt men hierbij de hoeveelheid die regtten schralen rijstoogst werd de bevolking van bestuurswege
streeks naar Singapoer en elders wordt uitgevoerd, waaraangespoord om aardvruchten en andere voedingsgewassen
omtrent echter geene zeer vertrouwbare opgaven kunnen
op ruime schaal aan te planten. (1)
worden geleverd, dan kan de geheele uitvoer minstens op
60 000 pikols gesteld worden.
De invoer van rijst beliep gedurende 1870 in het geheel
48 400 pikols, waarvan 4300 pikols van Singapoer en
De gemiddelde marktprijs, die in 1870 hooger was dan
China.
in 1869, bedroeg voor witte peper f 29,08 en voor zwarte
f 20,47 den pikol.
De bevolking schijnt meer en meer tot het besef te komen
van do groote voordeelen welke de klappercaltxmr oplevert.
Schier al de peper-plantages op de eilanden van den
Achtereenvolgens werden in 1869 en 1870 36 600 en
Lingga-Riouw* archipel behooren aan Chinezen. In den
27 100 klapperboomen aangeplant, zoodat het aantal ondor
laatsten tijd echter heeft zich in de afdeeling Battam, met
ultimo 1870 tot 96 200 was geklommen.
toestemming van het Gouvernement, een Europeesch ondernemer gevestigd en gronden gehuurd van den onderkoning
met het doel om daarop behalve koffij ook peper te
(1) Ofschoon volgens latere berigten overal over een slechten afloop
planten. Twee andere Europeanen hadden zich tot het
van den rijstoogst op Billiton te klagen viel, schijnen echter geene bijbekomen eener dergelijke vergunning aangemeld.
zondere voorzieningen van bestuurswege noodzakelijk te zijn geweest.

Bijlagen. Vel 110.
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In de af'deeling Siak en onderhoorigheden wordt de pepercultuur voornamelijk in de noordelijke gedeelten gedreven,
waar zij echter, door gebrek aan geschikte gronden, nchteruitgaande is De sultan van Siak had daarom het voornemon aan den dag gelegd om in eigenlijk Siak eeno proef
te nemen met den aanplant van peper.
Sago. De sagopalm komt in deze residentie veel voor.
Belangrijke hoeveelheden sago worden naar Singapoer
uitgevoerd. In 1870 was door een ingezetene van genoemde plaats verzoek gedaan om zich op een der eilanden
van d- afdeeling Lingga te vestigen tot het drijven oener
sago-onderneming. In April jl. had hij evenwol de exploitatie nog niet aangevangen.

j
i
,
i

Madurezen voor Deli aan te werven. In verband met den
verbeterden toestand van rust on orde komen meer en meer
Battakkers naar de hoofdplaats Deli, niet alleen om daar
handel te drijven, maar ook om werk te zoeken op de verschillonde ondernemingen. Door de maatschappij worden
aan sommigen voorschotten verleend om peper te planten ,
j welke zij later tegen een overeengekomen prijs afleveren.
Bosschen. Tot vóór eenige jaren waren al de eilanden
van den Lingga Itiouw-archipel overdekt met aan goede
en deugdzame houtsoorten rijke wouden. De behoefte aan
hout voor den aanleg der Britsch Indische spoorwegen en
ontginningen voor den aanlog van gambiertuinen, maar
vooral het groote verbruik van brandhout op dio plantages
bragten in korten tijd eeno groote ontwouding te weeg,
van welker voortduur in de toekomst schadelijke gevolgen
voor klimaat en bodem worden gevreesd. (I) Aan bijplanton
werd niet gedacht, zoodat de goedo houtsoorten al meer
en meer verdwenen en de uitvoer dan ook in vergelijking
met vroeger zoer gering is te noemen.
De geheele oostkust van Sumatra is als 't waro één bosch,
waarin alloen langs de oevers der rivieren eenige openingen
voor den aanleg van ladangs gekapt zijn. fn de benedenstreken intusschen wordt weinig goed timmerhout aangetroffen, en alleen hoogerop vindt men zeer goode soorten ,
waarvan echter de afvoer moeijelijk en kostbaar is.
De natuurlijke voortbrengselen der wouden leveren voor
de bevolking vele voordeeion op en een groot deel daarvan
vindt haar bestaan in het verzamelen van getah, rot tan ,
dam in.ir, benzoin enz. Van de meer kostbaro voortbrengselen der bosschen als kamfer, drakenbloed, kajoe garoe,
enz. wordt slechts weinig ingezameld.

Tabak, ent. Op de noord-oostkust van Sumatra, in
Deli, Langkat en Serdang, waar deze cultuur reods lang
inheemsch is, werd vroeger alleen tabak voor de inlandsche
markt geproduceerd. Sedert eenige jaren hebben zich echter
in Deli Kuropesche ondernemers gevestigd die tabak van
uitmuntende qualiteit voor de Kuroposcho markt bereiden.
Ofschoon geene cijfers omtrent do productie worden opgegeven, zoo vermeldt «Ie resident, dat volgens bekomen
inlichtingen de oogst van 1870 zeer voordoelig is geweest.
Wat meer by zonder de ondernemingen betiett, toebehoorende aan do Deli-maatschappij (waarover zie het vorig
verslag, bladz. 148) zijn van elders nog de volgende bijzon derheden gebleken.
Behalve door overneming van reeds bestaande cultuurondernemingen heeft, die maatschappij ook gronden (in
erfpacht) verkregen door het sluiten van een contract mot
den sultan van Deli, waarbij zij onder andero de verpligting heelt op zich genomen tot het aanleggen van een
grooten weg tot zoover als zij gronden zal hebben ontgonnen. Naarmate de ontginning vordert, wordt aan die
verpligting voldaan. Ook met den vorst van Langkat was
een huurcontract gesloten voor eene uitgestrektheid land,
bestemd voor de cultuur van tabak.
Bij hare verschillende ondernemingen is tabak het hoofdartikel. De verdere producten bestaan voornamelijk uit
notenmnscaat, foelie en notenmuscaat-olie. Met den aanplant van koffijboomen was eene proef genomen, die echter
eerst later in de hoogere bergstreken met goedo vooruitzigten zou kunnen worden hervat. Van het planten van
suikerriet had men zich tot nu toe onthouden, ofschoon
geloofd wordt dat ook die cultuur goedo kansen van weislagen zou aanbieden. Ook voor de teelt van indigo schijnt
de grond zeer geschikt te zijn
Kene door de administrateurs genomen proef was gunstig uitgevallen. De hoedanij;heid liet echter nog veel te wenschen over door het
vo'gen der Chinesche bereidingswijze.
Voor zoover na het kortstondig bestaan van rle ondernemingen dor maatschappij in Deli reeds een oordeel kon
worden uilgesproken, waren de verkregen resultaten zoowel als de bestaande vooruitzigten niet ongunstig te noemen.
Ken hoofdbezwaar blijft steeds het verkrijgen van de vereischte werkkrachten. Niet alleen wat het getal, maar
ook wat het gehalte betreft der koelies, welke uit Penang
of Singapoer worden ontboden, stuitte men voortdurend
op moeijelijkheden. Bij de Deli-maatschappij staat eene
goede behandeling der koelies op den voorgrond. (1)
Ofschoon do geneeskundige behandeling nog niet jjeheel
naar eisch is, ook niet het oog op de moeijelijkheden
om daaraan naar wensch te gemoct te komen, is voor
Maleische en Chinesche geneeskundigen gezorgd , en voorziet de verpleging in een daartoe ingerigt hospitaal aanvankelijk in de behoefte
Een groot ongerief bestaat
daarin, dat de Chinesche koe'ies, gewoon zijnde hunne
hutten op den platten grond te bouwen , van die gewoonte
ook in Doli niet willen afwijken en, ten gevolge daarvan,
veel aan koortsen lijden. De administrateurs der maatschappij hebben daarin voorzien door ten behoeve der Chinezen hutten op palen te doen plaatsen, waarvan dj voor de
gezondheid der bewoners veel goeds verwachten. Het voornemen bestond om, zoo mogelijk, als proef een vijftigtal

Ook in deze residentie is de rijstteelt de voornaamste
volkscultuur, ofschoon zoowel do inheemsche (Daijaksche)
als de Maleische bevolking zich over het algemeen bepaalt
tot den aanplant van zooveel, als zij ter voorziening in
eigen behoeften denkt noodig te hebben. Slechts weinigen
zijn op een ruimeren aanplant bedacht. Alleen de Daijaks
van de Melawi on in 't algemeen ook de Chinezen in deze
residontie, dio een deel van het product ter markt brengen ,
maken hierop eone gunstige uitzondering. Zoo als reeds in
vorige verslagen is medegedeeld, wordon in de afdeeling
L a n d a k h . i n de vallei van Pamangkat en op enkele plaatsen
aan het zeestrand sawahvelden aangetroffen , die uitsluitend
aan Chinezen toobohooren.
Waterwerken voor de rijstcultuur bestaan hier niet.
Alleen worden in het Mampawascho door de bevolking de
kleine zijtakjes der rivieren afgedamd ter besproeijing van
hunne rijstvelden. Deze afdammingen zijn echter van weinig
beteekenis.
Hoewel geene opgaven omtrent den oogst zijn ontvangen,
zoo kan volgens den resident aangenomen worden , dat de
productie van 1870 voldoende was voor do behoefte, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid, dat de rijstprijzen
in het afgeloopen j a a r stationair bleven.
De oogst van 1871 moet meerendeels ongunstig zijn
uitgevallen.
De klapper-cultuur wordt aan de strandplaatsen van dit
gewest op groote schaal gedreven. Vooral in het rijk van
Pontianak wordt aan de teelt jaarlijks groote uitbreiding gegeven. Meest alle klapportuineu zijn het eigendom
van Maleijers en Boeginezen. De Chinezen bepalen zich
tot den opkoop van klappers, ten einde daaruit olie te
fabriceren, dio zij bijna uitsluitend in den handel brengen.
Opgaven omtrent het aantal boomen zijn niet ontvangen.
Alleen wordt gemeld dat in het afgeloopen j a a r vele
gronden voor de klapperteelt zijn ontgonnen.
De sago-boom wordt hier doorgaans alleen in het wild aangetroffon. In de afdeelingen Sambas en Landakh maakt
echter de bevolking nog al werk van doze cultuur, doch uitbreiding had in 1870 niet plaats.
De in 1869 op last van den panembahan van Mampawa

(t) Over klagten van andere zijden vernomen nopens de behandeling
van vreemde koflies ter Sumaira's Oostkust, zijn inlichtingen van den
Gouverneur-Generaal gevraagd (vergel. bladz. 250 hiervoren).

(t) Eenige bepalingen tot beperking van den houtkap op het Gouvernements-grondgebied, namelijk te ïandjong Pinang. zijn onlangs door
den resident uitgevaardigd (vergelijk bladz. 289 hiervoren).
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in de omstreken van Karangan aangelegde proef-aanplant
van omstreeks 18 000 koffijboumen schynt in 1870 niet te
ryn uitgebreid.
Voor de .wjto'-cultuur wordt de bodem van dit gewest
op verschillende plaatsen zeer goschikt geacht, daar het
riet overal welig opkomt en zeer saprijk en suikerhoudend
is. Van deze gunstige omstandigheid wordt echter alleen
door eenige Chinezen party getrokken, die suiker van
geringe qualiteit bereiden. Gebrek aan handen is volgens
den rosident oorzaak, dat het suikerriet niet in het groot
wordt aangeplant tot fabriekmatige verwerking.
De verstapel laat in dit gewest nog steeds voel te wenschen over. Cijfers omtrent de getalsterkte zijn niet vermeld gevonden.
9°.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Hoewel de landbouw in deze residentie nog van weinig
"beteokenis is en zich hoofdzakelijk tot de ry^-cultuur bepault, wordt het toch een verblijdend verschijnsel genocmd, dat de bevolking zich beijvert om daaraan eenige
uitbreiding te geven.
De weersgesteldheid was voor deze cultuur in 1870 niet
gunstig, zoodat de ooust ver beneden het middelmatige
bleef. In sommige afdeelingen was de schaarschte aan rijst
zoo groot, dat de bevolking zich met sago heeft moeten
vooden. Do rijstprijzen liepen dan ook van f 6 tot f 15 den pikol en waren vooral in de binnenlanden hooger dan gewoonlijk, hetgeen, behalve aan den ongunstigen oogst, ook
aan den politieken toestand in de laatste maanden van
1870 moest geweten worden, waardoor de aanvoer van
buiten stremming ondervond. De invoer van Java-rijst
bedroeg te Bandjermasin in 1870 74 700 pikols.
Van den oogst van 1871 viel nog niets met zekerheid
te zeggen.
Volgens mededeeling van den tegenwoordigen resident
is vau de /Lo/yy cultuur voor dit gewest niet veel te verwachten,
omdat de daarvoor geschikte gronden in weinig of niet bevolkte streken zijn gelegen en de bewoners der lagere
streken niet zullen verhuizon ter wille van deze cultuur,
waarmede zij weinig ingenomen zijn.
De «tti/tercultuur vindt mede geen bijval bij de bevolking, omdat zij met geringe moeito ruimschoots Ia hare
behoefte aan suiker kan voorzien door het product van
den arèn-palm, die hier menigvuldig wordt aangetroffen.
Bovendien bevat het suikerriet dat hier en daar op kleine
schaal wordt aangeplant en alleen tot versnapering dient,
over 't algemeen weinig suikerdeelen, zoodat de kosten
van verwerking door de productie niet zouden goedgemaakt worden.
Alleen in de districten Amandit, Laboean Amas en Batang Alai zijn enkele uitgestrekte klapperlumen,
waaraan
in den laatsten tijd meer zorg wordt besteed, daar die teelt
goede winsten afwerpt, en voor velen een hoofdmiddel
van bestaan uitmaakt. Van bestuurswege wordt de bevolking steeds gewezen op de groote voordeelen welke de
teelt van deze palmsoort oplevert, en daaraan is het dan
toe te schrijven, dat in 1870 weder een groot aantal klapperboomen is aangeplant, welke hier en daar zelfs in geregelde
tuinen voorkomen. Uitvoer van noten en olie heeft niet
plaats. Gedurende 1870 werden hoofdzakelijk van Saleijer,
Sumanap en Bali ingevoerd 16 500 stuks klappernoten en
569 vaten olie.
De {«dijocultuur is in de laatste jaren in de afdeeling
Amoenthaij zeer vooruitgegaan. De bevolking houdt zich
gaarne met den aanplant bezig en de grond is voor deze
cultuur bij uitnemendheid geschikt. Daar de voor de Europesche markt bereide indigo van zeer goede qualiteit is,
is het te bejammeren dat zij die zich met de fabricatie
onledig houden, niet over voldoend kapitaal beschikken
kunnen en de bevolking voor het verkregen product geen
uitweg vindt. In bedoelde afdeeling zijn thans zes fabriekjes in werking. De prijs van den indigo in gedegen
staat verschilde van f 5 tot f 9 het kilo, terwijl voor natten indigo, waarvan mede eene groote hoeveelheid voor
eigen gebruik vervaardigd wordt, f 0.50 per gantang betaald werd.
Ook in de afdeeling Martapoera is indigo aangeplant en
met vrij gunstig gevolg zijn proeven genomen om het ver- |
kregen product in gedegen staat te br.engen. Bij on- I

derzoek bleok, dat de aldaar geteelde bladeren een veel
grooter kleurstofhoudend gehalte hebben dan de indigobladeren op Java.
Alleen in de afdeeling Amoenthaij wordt tabak geteeld,
doch grootendeels van inheemsch zaad. Het product is
echter van slechte qualiteit en de oogst voor de behoefte
geheel onvoldoende, zoodat veel tabak van Juva wordt
ingevoerd.
Ofschoon nog van weinig beteekenis, neemt dn p « r
cultuur gaande weg toe en wel inzonderheid in do afdeeling
Amoenthaij, waar reeds eenige geregelde aauplantingen
zijn , die vruchten afwerpen.
In dezelfde afdeeling wordt de katoen-cultuur op vrij
groote schaal gedreven. De inheemscho of Kloewasche
katoen wordt het meest verbouwd. Wel werpt deze soort
in 4 of 5 maanden vruchten af, doch de qualiteit laat veel
te wenschen over. De proefnemingen met den aanplant
van vreemde katoenzaden, die aanvankelijk goede resultaten beloofden, zijn sedert geheel mislukt.
In deze residentie wordt een tal van uitgestrekte bosschen
aangetroffen, die aan de bevolking, behalve uitstekend timïnerhout. rottan en eene menigte hars- en gomsoorten, ook
w a s , opleveren, waarvan een vrij groote uitvoer plaats
heeft. Bijplantingen hadden niet plaats en waren voor alsnog ook niet bepaald noodig, daar de aankap, in verhouding tot den voorraad, zeer onbeduidend is.
Als gevolg der bemoeijingen, waarvan in 't vorig verslag, bladz 149, sprake was, strekkende om bij den handel
hier te lande eenige in deze residentie voorkomende fijne
soorten van liindrotting te doen bekend worden, zijn een
paar monsters van de bedoelde rietsoorten hier aangebragt.
De qualiteit van een dezer monsters is niet meer dan middelmatig bevonden, de andere soort, werd daarentegen geprezen als van kostbare waarde, zoowel door zeer begeerde
dunte, als door fraaije gele kleur. Van deze bevinding
der makelaars, tevens wenken bevattende omtrent de verpakking, is aan het Indisch Bestuur medodeeling gedaan,
ten einde langs den eenen of andtren weg de aandacht van
belanghebbenden daarop te vestigen.
De veeteelt is in dit gewest van nog minder beteekenis
dan de landbouw. Het aantal runderen en karbouwen is
zeer gering. De pogingen van enkele personen om met
hoornvee van Madura eene fokkerij op te rigten , slaagden
niet, ten gevolge van minder goede verzorging der beesten.
In de aldeelingen Tanahlaut, Martapoera en Amoenthaij
worden vrij goede weigronden aangetroffen. De aldaar
aanwezige veefokkerij wordt echter op kleine schaal gedreven en kan ook niet in de behoefte aan slagtvee voorzien , zoodat elk j a a r een belangrijke aanvoer van elders
plaats heeft. Het aanfokken van klein vee, zoo als van
geiten en schapen , neemt gaande weg toe. In de afdeeling
Sampit brak in Januarij 1871 eene veeziekte uit, welke
onder het kleinere vee. inzonderheid onder de varkens,
groote verwoestingen aanrigtte. In de bosschen vond men
de wilde varkens in groot aantal ziek of dood liggen.
De hoofden van plaatselijk bestuur werden aangeschreven
om bij vertoon der ziekte al de in hun bereik zijnde middelen aan te wenden tot toepassing der voorschriften van
IiidLch Staatsblad 1869, n°. 122 en 123. Met het oog op
do tamelijk drukke gemeenschap met Soerabaija, werd
zoowel de resident van dat gewest als dit van Madura
met het uitbreken der ziekte in wetenschap gesteld. In
April j l . kon de ramp als geweken worden beschouwd;
de kleine veestapel in het Sampitsche was echter nagenoeg
geheel vernietigd. Elders in de residentie had de ziekte
zich niet vertoond.
De paarden zijn niet inheemsch en worden slechts zeldzaam aangetroffen. Te Pengaron in de afdeeling Martapoera bestaat sedert kort eene paardenfokkerij op kleine
schaal, die vrij goode resultaten belooft.
10°. Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden.
Rijst en djagong. Ofschoon de weersgesteldheid van 1870
ovor 't algemeen voor de rijstcultuur niet zeer gunstig w a s ,
bedroeg de oogst in de gouvernementslanden, volgens schatting, nogtans 496 700 pikols rijst tegen 490 000 in 1869.
Vermits echter onder deze cyfers niet begrepen is de productie van die streken, waar geene vertiening. maar hoofdelijke of koflij belasting geheven wordt, zoo kan veilig
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aangenomen worden, dat do oogst in werkelykheid meer
heeft bedragen.
Aangezien de rystteelt op Celebes in sommige streken
der gouvornemen(s- doch hoofdzakelijk in de vorstonlandon
voor uitbreiding vatbaar is, zoo wordt van bestuurswege
al het mogelijke gedaan om de bevolking daartoe aan te
sporen.
De gemiddelde prijs van hot product beliep f 6 den pikol.
Gedurende 1870 werden te Macassar van plaatsen buiten
dit gouvernement 37 800 pikols rijst, ter waarde van f'204 000
ingevoerd. Daarentegen werdon 40 100 pikols uitgevoerd
ter waarde van f 3 1 6 000.
De djagong, waarvan de oogst zeer bevredigend was,
vervangt de ryst in vele streken van dit gewest en vooral
op Saieijer, waar nagenoeg geen rijst verbouwd wordt.
Minder gunstig moet over 't algemeen volgen3 de reeds
ontvangen berigten de djagongoogst van 1871 zijn uitge\ allen ; de bevolking was echter tot een nieuwen aanplant
overgegaan, die een beteren uitslag beloofde. Omtrent de
rijstproductie waren nog goene algemeeno opgaven te doen.
Klappers. Klapperaanplantingen in het groot worden
alleen op het eiland Saieijer aangetroffen. Volgens opgave
der hoofden zou het aantal boomen aldaar in 1870 van
200 000 op 218 000 zijn gebragt. Eene hoeveelheid van
658 490 klappers en 1771 pikols olie, gezamenlijk ter waarde
van f 0 8 000, werden gedurende 1870 uitgevoerd. De
prijs der olie varieerde van f 20 tot f 35 den pikol en
die der noten van f 5 tot f 8 de 100 stuks.
In de overige afdeelingen van dit gouvernement wordt
het aantal boomen geschat op 194 000, een cijfer dat echter
gezegd wordt weinig vertrouwen te verdienen.

Kina. De op het einde van 1869 naar dit gewest gezonden kina-plantjes werden in de Noorderdistricten uitgeplant, en zijn op eonige uitzonderingen na vry goed
opgekomen.
De gouverneur van Celebes , die het terrein voor deze
cultuur zeer geschikt acht, heeft verzoek gedaan om toezending van nog eenige plantjes, ten einde daarmede
ook in de bergregentschappen der Oosterdistricten proeven
te doen nemen.
Bodenen. Celebes is arm aan bosschen van goed hout;
bovendien zijn de meeste voor eene exploitatie niet gunstig
gelegen.
Op bet eiland Tan ah Djampea beproeft een Europeaan
Macassar van goed timmerhout te voorzien, waaraan zoowel bij bet civiel en militair bouwdepartement alsbijparticulioren groote behoefte bestaat.
Veeteelt. De veeteelt laat in dit gewest veel to wenschen
over. Dezelfde veeziekte, die blijkens het vorig verslag in
de Noorderdistricten gewoed heeft, vertoonde zich in den
verderen loop van 1870 in het regentschap Tello, afdeeling
Oosterdistricten. Gelukkig bezweken aldaar slechts een betrekkelijk gering aantal buffels en paarden.
In Maart en April jl. vertoonde zich de ziekte ook in
de onderafdelingen Kadjang en Bikoroe, zonder evenwel
tot nog toe een epidemisch karakter aan te nemen. I n
de Noorderdistricten ging de bevolking nog eenigzine gebukt onder de verliezen in 't laatst van 1869 en de eerste
maanden van 1870 in haren veestapel geleden. Door aankoop in andere streken begon echter het getal karbouwen
weder toe te nemen.

11°. Menado.
Koflij. Ongeacht de niet zeer gunstige weersgesteldheid
had de koffij productie van .1870 in de Noorder-, ZuiderRijst. Uitgenomen de moeste districten van de afdeeen Oosterdistrieten, volgens schatting, respectivelijk 1800,
ling Tondano en het district Tonsawang, afdeeling Belang,
23 700 en 25 700 of te zamen 51200 pikols bedragen.
waar de bevolking de padi in toenemende mate en met
Volgens opgave van den havenmeester zijn van Macassar
goed gevolg op sawah's verbouwt, wordt de rijstteelt
naar Europa, J a v a en elders C7 192 pikols uitgevoerd,
in de Minahassa in den regel op ladangs gedreven. De
waaronder ook is begrepen koffij afkomstig uit de vorstenmislukking, in den aanvang, van eenige proefnemingen
landen. In do Noorderdistricten varieerden de koffij prijzen
van f 18 tot f 27 den pikol; te Bonthain van f 26 tot j met de sawah-cultuur schijnt do bevolking van eene herf 30, terwijl in de bergstreken der Oosterdistricten ge- ; haling te bobben afgeschrikt. Do op droogo veldon geteelde
middeld f 2 0 , te Balangnipa f 2") en te Boeïekomba f 26 ' padi is evenwel meer dan voldoende voor eigen gebruik,
zoodat nog jaarlijks vrij aanzienlijke hoeveelheden rijst
voor den pikol betaald werd.
naar Manilla, T e r n a t e , Amboina en andere nabij gelegen
De koffijoogst van 1871 zal, uit hoofde van ongunstig
plaatsen worden uitgevoerd.
weder tijdens den bloeitijd, zoowel in de gouvernementsals in de vorstenlanden hoogstens slechts middelmatig zijn.
Gedurende 1870 werden met padi beplant 7500 bouws
sawah's en 26 600 bouws ladangs, tegen rospectivelijk 6200
en 27 800 bouws in 1869. Ten gevolge van zeer gunstig
Suiker. Bij de in dit gouvernement aanwezige suikerweder bedroeg de oogst 649 250 pikols of circa 80 000
ondernemingen te Batoe Batoe en Matjieni-Oijo werd
pikols meer dan in 1869. Ook voor 1871 bestond hoop op
gedurende 1870 eene hoeveelheid van respectivelijk 1850
een overvloedigen padi-oogst.
on 300 pikols suiker gefabriceerd. Do oogst bij de fabriek
Over 't algemeen bedient de bevolking zich bij de bete Batoe Bossi is niet met zekerheid op te geven. Hij wordt
werking harer velden nog van zeer oorspronkelijke geechter niet gunstig geacht. Over 't algemeen was het proreedschappen. Alleen in de afdeeling Tondano en in het
duct naar het oordeel van deskundigen van goede qualiteit.
district Tompasso, in de afdeeling Amoerang, wordt by
De fabrieken te Batoe Batoe en te Batoe Bossi werken
de bewerking der sawah's de gewone ploeg gebezigd. P o :
met stoom, terwijl b j de andere ondernoming de oude
gingen
tot invoering van een verbeterd model leden tot
bereidingswijze gevolgd wordt. Eerstgenoemde fabriek, die
dus ver schipbreuk.
tot nog toe door Chinezen werd gedreven, was onlangs in
De hoogste padiprijzen liepen naar gelang der afdeelinEuropesche handon overgegaan, hetgeen als eene aanwinst
gen van f 3 tot f 4,50 en de laagste prijzen van f 1,25
voor de nijverheid beschouwd wordt.
tot f 3 den pikol.
De marktprijzen varieerden van f 18 tot f 2 1 den pikol
De hoeveelheid rijst, welke werd uitgevoerd, kan niet
by kleine en van f 16 tot f 20 bij groote partijen.
worden opgegeven, vermits ook tusschen de verschillende
districten onderling uitvoer plaats heeft.
Tabak. De in sommige streken der Noorderdistricten
Even als in vroegere verslagen betreffen do opgegeven
geteelde tabak is van superieure qualiteit, doch dient
cijfers alleen de Minahassa. In Gorontalo wordt de padialleen voor eigen gebruik.
oogst van 1870,. waarvoor 3295 pikols zaadpadi waren
gebezigd, op 213 000 pikols geschat. De rijstprijzen aldaar
liepen van f 3 tot f 7 den pikol. Invoer van rijst te GoKatoen. Ofschoon deze cultuur schier in alle afdeelingen
rontalo vond geen plaats; do uitvoer van daar bedroeg
wordt aangetroffen , zoo legt de bevolking er zich niet bij988 pikols.
zonder op toe, waarschijnlijk omdat de Europesche garens
Ten einde in Gorontalo tegen betaling verkrijgbaar te
goedkooper te verkrijgen zijn. Proefnemingen met katoenworden gesteld waren in den loop van 1870 2100 patjols
zaad van Palembang zyn zoo goed als mislukt door de
(spaden) van J a v a ontboden.
ongunstige weersgesteldheid. T e Saieijer, waar het meest
inheemsch katoen wordt aangeplant, was de oogst bevredigend. De invoer aldaar bedroeg 541 pikols en de uitMiloe. Bij ontginning van velden voor de padicultuur
voer 413 tegen 78 en 424 in 1869.
wordt daarop gewoonlijk eerst miloe geplant, terwyl later,
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wanneer do padivelden na gebruik braak liggon, daarop
voor do tweodo maal miloo wordt geplant.
Gedurende 1870 werden van 1 467 2<>0 planten 331 772000
vruchten geoogst; daarentegen in 1869 van l 473 900 planten. slechts 314 785 000 vruchten. De prijzen der miloo
liepen van f 1,50 tot f 5 de 1000 stuks.
De miloeoogst in Gorontalo was in 1870 ten gevolge
van ongunstige weersgesteldheid veel minder dan in 1869.
In eerstgenoemd jaar werden slechts 94 millioen vruchten
verkregen, tegen 176 millioen in 1869.
Klappers. Gedurende 1870 werden in dit gewest 34 000
klapperboomen bi'giplant. Daar echter ten gevolge van
sterfte en van vernieling der jonge aanplantingeu door
wilde «arkens, ruim 19 000 stuks moesten worden afgeschreven, was hot totaal boomon (Gorontalo niet medegerekend) van 574 500 slechts geklommen tot 586 500.
De prijzen der noten verschilden in de onderscheidene
afdeolingen van f 1 tot 1 5 de 100 stuks, die der olie van
f 9 tot f 23 den pikol.
In de afdeeling Gorontalo bedroeg het aantal klapporboomen onder ultimo 1870 264 000 tegen 240 000 onder
ultimo 1869. Ter hoofdplaats aldaar golden de 100 klappers f' 1,50 a f 2,50, terwijl voor klapperolie van f 10 tot
1 15 den pikol bi'?teed werd.
Sago. Volgens den resident moet de bevolking, althans
in de Minahassa, gestadig aangespoord worden om aan
deze vrij belangrijke cultuur, waarmede zij niet zeer is
ingenomen, de hand te houden. In de Minahassa werd
het aantal boomen gebragt van 339 600 op 345 600, in de
afdeeling Gorontalo (voor zooveel betreft de aanplantingen
in de nabijheid der negorijen) van 29 200 op 31 200. De
geiinge vermeerdering in laatstgemelde afdeeling is een
gevolg van de omstandigheid, dat ieder ingezetene de vrije
bbschikkiug heeft over Je uitgestrekte sagobosschen die
aldaar worden aangetroffen.
De prijs der sago was, even als in 1869, in de bosBchen f 0.40 en te Gorontalo gemiddeld f 2,50 per pikol.
Gedurende 1870 werden ter hoofdplaats uitgevoerd 3250
pikols , tegen 1821 en 6385 in 1869 en 1868.
Kof/ij. De in de laatste j a r e n , niet name in 1866 on
1867, van bestuurswege gedane aansporing tot vrijwilligen
aanplant van koffij, met loslating der verpligte uitbroiding, heeft sedert Julij 1870 (toen voorloopig voor drie
jaren besloten werd tot eene proef van meer zuiver gehalte nopens den lust der bevolking in de vrije koffijteplt),
plaats gemaakt voor algeheele onthouding der Europesche
en ir.landscho ambtenaren en hoofden in het doen aanleggen van nieuwe aanplantingen, behoudens handhaving der
verpligting tot voltallighouding der plantsoenen in die
zoogenaamde gouvernetnentstuinen, welke wegens hun algemocn goeden toestand daarvoor in aanmerking bleken
te komen.
Volgens de ontvangen opgaven waren dien ten gevolge
de plantsoenen in geregelde (zoogenaamde gouvernements-)
tuinen bij het eind van 1870, vergeleken met de cijfers
van het jaar te voren, verminderd met 192 800 boomen,
doch daarentegen de particuliere aanplantingen uitgebreid
met 604 300 boomen , zoodat het aantal in de eerstbedoelde
aanplantingen nu bestond uit 3 556 300 en in de laatstbedoelde uit 7 584 300, to zamen 11140 600. Daarvan waren
8 448100 vruchtdragend.
Ten gevolge van de aanhoudende regens was de oogst
van 1870 ver beneden het midelmatige. Tegen 37 631 pikols
in het trouwens bij uitstek gunstige j a a r 1869 werden in
1870 niet meer dan 13 458 pikols verkregen, dat is gemiddeld den pikol van 627 boomen.
N a a r het zich in Mei jl. liet aanzien zou ook de koffijoogst van 1871, ten gevolge van het te lang aanhouden
van den regentijd, minder gunstig uitvallen.
Behalve door eene reeds vroeger ingevoerde nieuwe r e geling ten opzigte van het onderhoud en schoonmaken der
zoogenaamde gouvernemontstuinen, welke eene aanmerkelijke verligting van arbeid voor de bevolking had te weeg
gebragt, is het bestuur er op bedacht om nog langs anderen
weg den lust in de cultuur aan te moedigen. Een onderzoek is namelyk aanhangig nopens de beste wijze om op

ruimer schaal dan tot dusver gelegenheid tot inbreng van
product te verschaffen, ten einde de bevolking zooveel
mogelijk te ontheffen van het bezwaar cener kofhjlovering
op groote afstanden. Alvorens voor de Minahassa totoene
beslissing in dien zin over te g a a n , is van den resident
eene opgaaf gevraagd van de plaatsen in welker omtrek
minstens gemiddeld 1000 pikols of meur 'sjaars geleverd
worden, met dien verstande, dat het meerdere wordt
verkregen binnen een kring van 4 palen van het pakhuis.
Bij deze gelegenheid werd de aandacht van den resident
tevens gevestigd op het in enkele oorden van ,Java zich
gevestigd hebbend gebruik, dat de planters ter plaatse
hunner vestiging hunne koffij tegen een met onderling
goudvinden bepaalden prijs aan opkoopers overdoen, die
bet product vervolgens aan de gouvernements-inkooppakhuizen tegen den vastgestelden prijs inleveren, en op do
wenscholijkhoid om, zoo de in do Minahassa bestaande
huishoudelijke voorschriften zich daar tegen het ontstaan
van dergelijk gebruik welligt mogten verzetten , het noodige
te verrigten of voor te stellen om deze belemmering op te
heffen.
Ook is de vraag in overweging, in boever voor de
Minahassa navolging verdient de thans op J a v a in werking
zijnde regeling omtrent eene betere wijzo van voorziening
in het hulppersoneel bij de inkooppakhuizen (verg. bladz.
402 hier voren.)
Omtrent de hoedanigheid der Menado-koffij blijven de
berigten gunstig luiden. Aanteekening verdient nog d a t ,
terwijl vroeger in de Minahassa alleen koffij 1ste soort
bij de pakhuizen word aangenomen, sedert 1869 {Indisch
Staatsblad n". 15) aan de planters gelegenheid is gegeven,
om — mits tegen halve betaling — ook inferieure koffij
in te leveren.
Het getal huisgezinnen voor de koffijcultuur beschikb a a r , beliep in 187fi 2 1 7 4 3 , tegen 20712 in 1869.
Aan het vervoer der koffij uit de binnenlandsche naar
de strandpakhuizen, ofschoon nog, voor zooveel onvermijdelijk , onder de verpligte diensten behouden gebleven
(Indisch Staatsblad 1870, n°. 85), neemt de bevolkil g in
don regel gaarne vrijwillig deel. T e r zako van dit vervoer, hetwelk door middel van karren, met trekvee bespannen, geschiedt tegen betaling van 7'/2 cent per pikol
en per paal, kwam in 1870 eene som van f 24 578 in
handen der bevolking. Intusschen wordt beproefd het bewusto vervoer bij aanneming te doen geschieden. Eene in
den loop van 1870 door den resident gehouden uitbesteding, zoowel alleen voor 1871 als voor de jaren 1871—
1873, heeft echtor, wegens de te hooge inschrijving, niet
tot eene definitive gunning geleid. Magtiging is daarop
in November j l . verleend om eene nieuwe uitbesteding te
houden, en wel tweeledig: voor één en voor vijfjaren,
ingaan<l6 1°. Januarij 1872. Gedurende 1871 zal het bewuste
transport nog op de tot dusver gevolgde wijze worden bewerkstelligd.
Aan de in 't vorig verslag vermelde Koninklijke magtiging tot intrekking der verpligte koffijcultuur in de afdeoling Gorontalo, is door den Gouverneur-Generaal bij een
besluit van October 1870 gevolg gegeven, ingaande 1°. J a nuarij 1871. Op dat tijdstip bedroeg het aantal koffijboomen
in genoemde afdeeling (meerendeels versproid geplant)
714 000, tegen 631500 onder ultimo December 1869. I n
geregelde tuinen werden daarvan slechts aangetroffen respectivelijk 84 100 en 82 000. Niettegenstaande de weêrsgesteldheid voor de koffijcultuur zeer ongunstig w a s , bedroeg de levering in 1870 248 pikols, tegen 11-9 in 1869.
Omtrent de in vorige verslagen vermelde particuliere
koffij-onderneming in genoemde afdeeling wordt berigt, dat
zij geene voldoende resultaten oplevert. Onder ultimo 1870
bevonden zich op dat land 151200 koffij-, 516 klapperen 1792 cacao-boomen. De kofhjproductie bedroeg in 1870
48 pikols, tegen 65 in 1869.
Cacao. Het aantal cacao-boomen, in 1869 ten bedrage
van 362 800, was in 1870 verminderd tot op 356 100.
De achteruitgang dezer cultuur is een gevolg van de ziekte
in de vrucht, waartegen te vergeefs verschillende middelon zijn aangewend.
De oogst was dan ook geringer dan in 1869, daar in
de afeelingen Kema, Tondano, Amoerang en Belang slechts
1 1 , 12, 11 en 22 pikols of te zamen 56 pikols verkregen
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De exploitatie der bosschen wordt evenwel zeer belomwerden tegen 97 pikols (alleen voor do drie laatstgenoemde
merd door het gemis aan groote rivieren.
afdeelingen) in 18(59. Do prijzen liepen van f 35 tot f 50
den pikol.
In de landschappen Gorontalo, Limbotto, Bone, Boalemo
Veeteelt. In het afgoloopen j a a r onderging de veestapel
en Attingola verkeerde deze cultuur, mede ten gevolge van
weder eenige uitbreiding, zoodat onder ultimo 1870 aanwezig
de zoogeuaamdo cacao-ziekte, in kwijnenden staat. Het
waren 3732 paarden, 14 443 runderen 175 468 varkens
aantal boomen verminderde er dan ook van 130 800 tot
tegen rospectivolijk 3728, 13 189 en 170 749 onder ultimo
op 111200. Hieronder zijn echter niet begrepon do in de | 1869. De prijzen dor paarden varieerden van f 60 tot f 120 het
Tomini-landen en op do Togian-eilanden aanwezige aanstuk, dio der runderon van f30 tot f50. Ziekte of bijzonplantingon, welke, volgens den adsistent-resident van
dere sterfte onder het vee werd in 1870 niet waargenomen.
Gorontalo, op 350 000 boomen geschat kunnen worden.
In de afdeeling Gorontalo was in den toestand van den
Ook in deze plantsoenen gingen vele vruchten ten gevolge
veestapel mede vooruitgang te bespeuren. Het aantal bufvan de bewuste ziekto verloren.
fels zou in 1870 geklommen zijn van 8476 tot 8776, dat
Voor zoo ver zulks kon worden nagegaan, beliop de
dor paarden van 7917 tot 8411 on dat der runderen van
oogst ia de ovengenoemde landschappen 260 pikols. Eene j 257 tot 306. Sedert is berigt ontvangen van het weder
opgave omtrent de cacao-productie in de Tomini-landen
uitbreken in Mei j l . van do epizootio (hart- en longziekte),
is niet ontvangen. De prijzen varieerden tusschen f 25
welke in vroegere jaren zoo groote verwoestingen onder
en i' 40 den pikol.
de buffels in Gorontalo aanrigtte, waartegen onverwijld
De uitvoer van Gorontalo , waaronder ook product van
maatregelen genomen zijn.
de Tomini-bogt afkomstig, bedroeg in het tijdvak 1866-1870
achtereenvolgens 1009, 1022, 865, 785 en 476 pikols.
12°. Amboina.
Muscaatnoten. Volgens den resident toont de bovolking in den laatsten tijd eenige meerdere ingenomenheid
met deze cultuur, hetgeen hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan de goede prijzen, welke de Menado-noten
tegenwoordig behalen. De resultaten zullen echter eerst
later moeten blijken, daar de muscaatnotenboom niet dadelijk
vruchten afwerpt.
De oogst bedroeg pi. m. 25 pikols tegen 19 in 1869,
die der foelie is niet bekend.
Op de particuliere landerijen in de omstreken van Monado,
waar do cultuur in don laatsten tijd mede meer behartiging ondervond, werd in 1869 en 1870 achtereenvolgens
eene hoeveelheid van 150 en 400pikols muscaatnotcn geoogst.
Katoen. In de afdeeling Gorontalo bestaat volgens den
resident eene schoono gelegenheid tot uitbreiding van deze
cultuur. Ondanks de zeer ongunstige weersgesteldheid
werden in 1870 niet minder dan 723 200 heesters bijgeplant, terwijl er ten gevolge van ouderdom en andere
oorzaken 980 700 uitstierven, zoodat het geheel aanwezig
getal onder ultimo 1870 van 5 934 100 verminderd was tot
5 677 500 heesters, waaronder 4 950 000 vruchtdragende.
De oogst, waaromtrent geen cijfers kunnen worden medegedeeld , was echter als mislukt te beschouwen door de
aanhoudende regens, die de bloesoms vóór de vruchtvorming deden afvallen.
De uitvoer van katoen naar Monado, Ternate on Bangaal
bedroeg eone waarde van slechts f 19 875 tegen f 31915
in 1869.
Ter hoofdplaats Gorontalo varieerden de prijzen der
ruwe katoen van f 6 tot f 12 den pikol.
Roffo. Als een gevolg van de geringe voordeelen, die
deze cultuur afwerpt, is zij ook in 1870 weder belangrijk
achteruit gegaan. Bij het eind van dat j a a r waren slechts
nog 19 400 boomen aanwezig tegen 29 900 het jaar te voren.
Preanger boonen. In 1870 werden tegen betaling van f 8
den pikol 164 pikols bruino boonen in 's lands pakhuizen
geleverd. I n het geheel bedroeg de oogst van deze peulvruchten 178 pikols.

Sago. De cultuur van sago, het hoofd voedsel van den
' Amboinees, werd ook in 1870 met zorg gedreven. Cijfers
i deswege kunnen niet worden opgegeven.
De sagorijkdom is het grootst op Ceram en Boeroe, waar
; uitgestrekte bosschen van dat voedingsmiddel worden aangetroffen. Eenige dier bosschen worden door het Gouver| nement verhuurd of tegen betaling opengesteld. Die te
! Nanat werden weder aan de bevolking van Boano voor
i eene som van f 80 verhuurd. De klopbare boomen van
' de sagobosschen van Lokki on Loehoer, welke gedurende
1870 nog onder een opzigter waren gesteld, werden zoo
: als gewoonlijk vorkocht of tegen beding van levering van
de helft van het product ter klopping afgestaan. De opbrengst beliep in genoemd j a a r f 3016.
Aan het voornemen om die bosschen voor den tijd van
drie of vijf jaren aan den meestbiedendo te verhuren (zie
het vorig verslag bladz. 152), werd in October jl. gevolg
gegeven en de huur tegen f 2700 ' s j a a r s voorloopig voor
den tijd van vijfjaren aan een Arabier gegund.
Rijst, enz. De rijstcultuur op natte velden is sedert
eenige jaren in deze residentie geheel te niet gegaan ,
terwijl die op drooge velden niet veel te beteekenen
heeft. Alleen op de eilanden Ceram en Boeroe zijn veldon
van eenig aanbelang. Do uitgestrektheid en de productie
dier gronden zijn evenwel onbekend.
Do rijst van Ceram en gedeeltelijk ook die van Boeroe
is van minder goede hoedanigheid. Op eerstgenoemd eiland
moet de oogst zeer gunstig zijn geweest.
In de behoefte van land- en zeemagt, zoowel als van
particulieren, wordt door invoer van buiten de residentie
voorzien. De invoer bedroog over 1870 ruim 40 000 pikols.
Do prijs van cargarijst was gemiddeld f 6,50 den pikol,
dio dor tafelrijst f 9.
De tweede gewassen bestaan uit djagong, gierst, katjang
on aardvruchten. Zij worden geteeld op boschgronden,
die tot dat doel elk j a a r worden schoongemaakt. Na
den oogst laat men het jonge hout weer opschieten,
waarna de grond na eenige jaren op nieuw met dezelfde
gewassen wordt bebouwd.

Kruidnagelen. Nadat met 1'. Januarij 1869 de termijn
Tabak. In de Minahassa worden , behalve in het district
verstreek, gedurende welken de bevolking van GouverneBantik der afdeeling Menado, geene geregelde tabaksaanmentswege in don afzet van haar product werd te gemokt
plantingen aangetroffen, doch hier en daar op de padigekomen, is deze cultuur, op eenige weinige uitzonderingen
velden tabak geteeld.
n a , zeer verwaarloosd geworden. Het onderhoud bepaaldo
Het product is voor de plaatsolijke behoofte voldoende
zich tot het opruimen tijdens den oogst van het gras en
en van zeer gewilde hoedanigheid.
onkruid aan den voet der boomen. Wel hoeft hot van
Ook in de afdeeling Gorontalo wordt veel tabak voor
bestuurswege niet aan aansporing ontbroken om meer zorg
eigen gebruik verbouwd, doch de regenachtige weersgeaan deze cultuur te besteden , maar de prijzen die de bestcldheid deed den oogst minder gunstig uitvallen. Slechts ' volking voor haar product maakt, worden door haar in
ongeveer 800 pikols gekorven tabak werden verkregen.
i verhouding tot den arboid te gering geacht.
Do uitgestrektheid der gronden voor de nagelcultuur
gebezigd, is niet met juistheid op to geven.
Bosschen. Do vele uitgestrekte bosschen van dit gewest
zyn rijk aan uitmuntende houtsoorten, waaronder het ebbenOnder ultimo 1870 bedroeg het aantal vruchtdragende
on ijzerhout eene eerste plaats innemen.
boomen 144 000, of 8000 minder dan het j a a r te voren. i
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De ongunstige weersgesteldheid van 1870 tijdens den
bloeitijd der nagelen heeft vooral op Amboina aan de
vruchtzetting veel kwaad gedaan. De oogst in de afdeolingen Amboina en Hila was dan ook zeer gering. I n de
afdeeling Saparoea was het echter beter gesteld. De productie aldaar kon zelfs gunstig worden genoemd. Cijfers
deswege zyn echter niet vermeld gevonden.
Van Amboina werden in den loop van 1870 1906 pikols
nagelen uitgevoerd, waarvoor de bevolking van f 14 tot
f 17 den pikol ontving. Vergeleken met die van 1869 waren
de prijzen dus f 3 per pikoi lager.
Van de laatstelijk nog aan het Gouvernement geleverde
kruidnagelen werd in 1870 hier te lande eene hoeveelheid
van 17801/ 2 pikols verkocht tegen gemiddeld f 0,26" per
half kilo. De netto opbrengst per pikol beliep f 24,19 4
(vergelijk bijlage lit. W) (1). Te Batavia schijnt sedert
i869 geen gouvernementsveiling van kruidnagelen meer t e
hebben plaats gehad.
Muscaatnote
In de afdeeling Amboina (Banda alzoo
niet medegerokend) werden 10 600 vruchtdragende en
10 500 jonge boomen aangotroffen, zoodat er in het geheel
in 1870 aanwezig waren 21 100 tegen 22 600 in 1869. Op
de naauwkeurigheid der cijfers mag, volgens den resident,
evenwel niet onvoorwaardelijk worden afgegaan, omdat de
boomen niet in geregelde tuinen maar verspreid staan,
zoodat eene behoorlijke telling niet wel doenlijk is. Nogtans
kan veilig aangenomen worden dat het aantal veel aanzienlijker is dan de bovenstaande cijfers aanwijzen. De

FOELIE.

J AREN.

uitvoer beliep 287 pikols noten en 35 pikols foelie. Voor
de noten werd van f 25 tot f 30 den pikol, voor foelie
van f 65 tot f 70 den pikol besteed.
Naar aanleiding van de gunstige beschikking, vervat in
het gouvernementsbesluit van Maart 1870 (zie het vorig
verslag, bladz. 153), zijn van do 20 perkeniers in de afdeeling Banda, welke nog onder het specerijmonopolie
waren, 9 tot de afschaffiing daarvan toegetreden. Ook de
eigenaars van de 11 overige specerij landen hebben zich,
met uitzondering van een drietal, voor de voorwaardelijke
afschaffing van hot specerijmonopolie verklaard. I n den
aanvang van 1871 waren echter, door het niet by tyds
in orde zijn der stukken, nog slechts weinige der betrek kelijke overeenkomsten gesloten.
Volgens opgaven van de perkeniers waren onder ultimo
December 1870 aanwezig 271 000 vruchtdragende en 156 400
jonge boomen, tegen respectivelijk 269 500 en 122 200
onder ultimo December 1869.
Het onderhoud der verschillende specerijlanden was over
het algemeen vrij voldoende. De weersgesteldheid was
echter voor de notenaanplantingen niet zeer voordeelig.
Het gewas had veel te lijden van zware regens en wind,
waarop nu eu dan felle hitte volgde.
De vooruitzigten voor 1871 waren aanvankelijk gunstig.
Volgens latere berigten had evenwel do gure weórsgesteldheid van April jl. aan de jonge en rijpende vruchten veel
schade toegebragt.
De navolgende in pikols opgegeven hoeveelheden zyn
gedurende de jaren 1866 tot^!870 aan den lande geleverd.

MUSCAATNOTEN.
TOELICHTING.
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311V.
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3084
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217V2

3707

1869

.
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1208

1864

391

182

2437

3412

446 V,

1870 . . . .

1175

33

518 V,

13

531'/,

a. Hieronder wegens facultative
levering:
• in 1866 . . . .
» 1867 . . . .

140 88 pikols.
17 34

»

3920 V,

b. Hieronder wegens facultive
levering:
in 1866 . . . I l 4 0 pikols,
» 1867 . . . 1 8 "

Aan de eigenaren der in 1870 nog onder het monopolio verbleven perken werd voor de in den loop van dat j a a r
geleverde specerijen voldaan f' 107 541 of, na aftrek van
het verschuldigde wegens uit 's lands voorraad ontvangen
rijst en materialen en tot aanzuivering van genoten voorschotten, f 89 632.
Voor particuliere rekening werden in 1870 van Neira
verscheept:
Foelie:
naar Macassar
147,06 pikols.
» Soerabaija
289,16
»
» Batavia
328,68
»
» Singapoer
56,65
»
_ _

62

821,55

»

(1) Op 30 Augustus jl. zijn nog 752 pikols verkocht tegen gemiddeld
f 0.98 21 per half kilo. De netto opbrengst daarvan heeft, volgens voorJoopige opgaven, per pikol bedragen f 25:30.

»

De cijfers van 1868, 1869 en 1870
betreffen uitsluitend de 20 perkeniers,
die op 1 Januarij 1870 nog onder het
monopolie gebleven waren; de opgaven
der twee voorafgaande jaren hebben ook
betrekking tot de 14 anderen, voor zooverre deze van de bevoegdheid tot levering van hoogstens de helft hunner
productie hadden gebruik gemaakt. (Of
echter in 1870 nog wel de volle productie der eerstbedoelde 20 perken geleverd is, schijnt in verband met de
vorenstaande mededeeling nopens de
voor sommige dezer perken plaats gehad
hebbende toetreding tot de voorwaardelijke opheffing van het specerij-monopolie, betwijfeld te moeten worden. De
Indische opgaaf bevat deswege echter
geeno toelichting.)
Muscaatnoten :

naar Macassar . . . .
»

Soerabaija . . . .

»

Batavia

»

Singapoer . . . .

in den dop:

ontbolsterd :

1605,26 pikols

126,63 pikols.

2,50

i

806,25

»

1201,17

.»

151,76

»

2096,97

»

—

4905,90

„

1084,64

.»

Over het algemeen werden hooge prijzen bedongen.
Het aantal perkarbeiders is gedurende 1870 weder achteruitgegaan, zoodat op ultimo van dat j a a r slechts 1088
arbeiders aanwezig waren tegen 1311 op ultimo 1869.
De hier te lande voor gouvernements-rekening verkochte
noten en foelie bestonden blijkens bijlage W in 1870
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uit eene hooveolheid van respoctivolijk 3845 en 861 pikols
ruim. Do bedongen veilingsprijs was per '/« kilo voor de
noten gemiddeld f 1,055 en voor de foelie f' 2 . 1 1 " . (1)
Cacao. Gedurende 1870 is aan deze cultuur noch door
de bevolking, noch door particulieren eenige xiitbreiding
gegeven. Onder ultimo 1870 bestonden de negorij-aanplantingen uit 38 100 vruchtdragende en 37 800 jouge
boomen, tegen respectivelijk 33 200 en 50 500 in 1869.
Deze cyfers verdienen echter weinig vertrouwen, hetgeen
vooral in het oog springt bij eene vergelijking der
vorenstaande cijfers over 1869 met die welke daarvoor in
het vorig verslag zijn opgegeven. Omtrent deze verschillen
is echter geere toelichting in het gewestelijk verslag aangetroffen.
Over liet algemeen — zegt de resident — hebben de
cacao-aanplantingen zeer weinig te beduiden wat d e p r o ductie aanbelangt. De meeste tuinen zijn dan ook verwaarloosd en verlaten en vertoonen een treurig aanzien.
Aansporingen om meer zorg aan de aanplantingen te besteden, worden beantwoord met klagten over het j weinig
succes dezer cultuur, en nu te meer, daar vooral in de
afdeeling Amboina, waarschijnlijk ook ten gevolge van de
weinige zorg, dezelfde ziekte als in de residentie Menado
zich in de cacaoboomen en vruchten op eene zoo onrustbarende wijze heeft vertoond, dat daardoor de cultuur met
ondergang wordt bedreigd.
Zoowel ten gevolge van de bedoelde ziekte als door de
niet zeer gunstige weersgesteldheid werd de oogst, schoon
niet met zekerheid op te geven, geacht minder te zijn geweest dan in de laatste jaren.
Het geheelo product werd, met uitzondering van een
klein gedeelte voor eigen gebruik, naar de Spaansche kolonien uitgevoerd. De uitvoer, voor zooveel opgegeven,
bedroeg in 1870: 381 pikols tegen 431 in 1869, ter waarde
van f 23 020 en f 25 620.
In de afdeeling Banda wordt van deze cultuur insgelijks
weinig werk gemaakt en ook daar is achteruitgang te bespeuren. Onder ultimo December 1870 telde men in de
perken 12 600 en op de particuliere gronden 745 cacaoDoomen, welke beide cijfers lager waren dan de opgaaf
over 1869.
Klappers. Na de sagocultuur is de aanplant van deze
palmsoort op do Ambonsche eilanden de meest geliefde
cultuur der bevolking.
Het aantal boomen aldaar werd geschat op 382 700, nagenoeg hetzelfde cijfer dat voor 1869 werd opgegeven.
De uitkomsten zijn echter, vergeleken met die in andere
gewesten vorkregen , slechts middelmatig. Vooral do oogst
van 1870 was zeer schraal, zoodat men ter hoofdplaats
Amboina gedurende eenige maanden, in stede van 2 a. 3
cent, zoo als gewoonlijk , 7 a, 8 cent voor een klapper en
in plaats van 20 a 24 cent, 40 a 50 cent voor een flesch
olie moest betalen.
Volgens den resident zijn de Banda-eilanden , waar ruim
20 000 klapperboomen worden aangetroffen, voor deze teelt
niet zeer geschikt , en zal hieraan moeten worden toegeschreven dat zij steeds op dezelfde hoogte blijft.

De oorzaak hiervan wordt gezocht in de weinige zorg
welke de bovolking nan den veestapel besteedt. Ten deele
misschien ook is het vrij belangrijk verschil toe te schrijven
aan mindere juistheid der vroegere of tegonwoordigo opgaven. De invoer bedroeg in 1870 131 runderen en 21
buffels.
Op de Banda-eilanden waren onder ultimo 1870 aanwezig
451 runderen, 80 paarden, 190 schapen, 226 geiten en
186 varkens. De plaatselijke omstandigheden (gebrek aan
veevoeder) staan aldaar eene uitbreiding van den veestapel
in den weg.
13°.

Ternate.

De voorraad sago was ook in 1870 voor de behoefte der
bevolking meer dan voldoende. Djagong was in voldoende
hoeveelheid verkrijgbaar. In de prijzen van dit artikel viel
weinig verandering te bespeuren. Ook de oogst van de
overige aard- en veldvruchten was bevredigend.
De qualiteit van de in deze residentie geteelde rijst laat
veel te wenschen over. Zulks wordt geweten aan de gewoonto om het product op ladangs te verbonwen, waarvan
de bevolking geen afstand schijnt te willen doen. De Sahoe-,
Tobello- en Galela-rijst is hier het meest gewild. Aan eene
uitbreiding van de rijst-cultuur, waartoe ruimschoots gelegenheid is, staat de buitengewone belasting in den w e g ,
die bij vermeerdering van productie geheel willekeurig door
de vorsten en grooten wordt geheven. Ondanks de oogst
ongunstig was, bedroeg de invoer slechts 3465 pikols tegen
2914 in 1869^ Voor eerste soort werd van f 9 tot f 10
den pikol en vóór tweede soort van f 8 tot f 9 betaald.
De opbrengst van tabak, die over 't algemeen van zeer
goede qualiteit werd bevonden, was voor de plaatselijke
behoefte ruimschoots voldoende. Op Nieuw-Guinea wordt
van deze cultuur thans meer werk gemaakt dan vroeger.
De bereidingswijze ia nog wel zeer oorspronkelijk, doch
het laat zich aanzien dat het voorbeeld der aldaar gevestigde zendelingen daarin langzamerhand verbetering zal
brengen.
,
Bijna ieder inlander heeft in dit gewest op zijn erf of
in zijn tuin eenige koftijboomen, die er over 't algemeen
bloeijond uitzien. doch alleen strekken ter voorziening in
eigen behoefte. Volgens den resident verkeeren de beide
hier aanwezige koffijondernemingen in kwijnenden staat.
De productie bedroeg dan ook slechts 72 pikols. Behalve
op deze ondernemingen waren op Ternate, Tidore en Batjan respectivelijk 18 800, 65 700 en 21000 o f t e zamen
105 500 koffijboomen aanwezig, tegen 107 100 in 1669.
Het cjjfer der aanwezige muscaatnoten.-, kraidnagel- en
«icioboomon wordt in 't geheel geschat op respectivelijk
67 300, 8100 en 35 300. De cacao-onderneming op T i d o reescli Hulmaheira, welke veroenigd is met een der liooger
bedoelde koffij-ondernemingen, had door de vele regens
zeer veel geleden.
De veestapel teldo onder ultimo 1870: 2078 runderen,
17 paarden, 46 varkens, 64 schapen en 1501 geiten.
14°.

Timor.

De in 1870 geoogste hoeveelheid maïs of djagong was
voldoende voor de behoefte. De oogst van 1871 was zeer ruim.
Bosschen. Groote en uitgestrekte hotitbosschen vindt men
in deze residentie op Cerum, Boeroo on de Keij-eilanden,
Van de overvloedige voor den ry\s<bouw zoo gunstige
die een schat van deugdzaam timmerhout bevatten.
regens werd wegens niet tijdige beplanting der volden
geen partij getrokken. Do aanplant voor 1871 beloofde
Op de overige eilanden, vooral langs de §trandcn, beginnen goede houtsoorten sehaarsch te worden, daar aan i een goeden oogst.
geen aanplant gedacht wordt, en de aankap nagenoeg vrij is.
De berigten nopens de ontluikende /.o/7ycultuur luiden
gunstig. De uitvoer van dit artikel bedroeg 30 pikols, af komDe djati-aanplant op het eiland Rosengain, in 1870 uit
65 00'! boomen bestaande tegen 61 100 in 1869, bevat vol- j stig van do aanplantingen in het gebergte van Timor. Van
bestuuiswege wordt al het mogelijke gedaan tot bevordering
gens den resident geene stammen van waarde.
van deze cultuur. Op Larantoeka (Flores) was do bevolking
mede
begonnen kofilj te planten.
Veeteelt. Op de Ambonsche eilanden bestond de veestapel
Op de Solor-eilanden, op Scemba en Savoe wordt veel
in 1870 uit 2218 runderen, 23 paarden, 288 schapen en
tabak geteeld en daarin een levendige handel gedreven.
1441 geiten, tegen respectivelijk 2893, 21, 347 en 2416 in
Klappers tieren welig in do goheole residentie en vooral
1869, zoodat de veestapel gedurende eerstgenoemd j a a r , met
op de Solor-eilanden en Flores. De radja van Koepang
uitzondering der paarden, belangrijk moet zijn verminderd.
heelt het hem toebehoorend eiland Keera, gelegen aan den
ingang dor baai van Koepang, afgestaan aan een Kuropeschen
(1) In 1871 zijn hier te lande verkocht ('veiling van 30 Augustus jl.)
ondernemer ter beplanting met klappers en tegen uitkeering
ruim 3355 pikols noten en 1388 pikols foelie, waarvoor gemiddeld bevan één klappernoot per jaar per vruchtdragenden boom.
naald werd respectivelijk f 1.C1 '« en f 2.37« per half kilo.

l\i\l\
Koloniaal verslag yan 1 8 7 1 .
Ruim 7000 boomt n waren aldaar aangeplant, die veelbelovc-i.d stonden.
Als een gevolg van do twisten tusschen do radja's op
het eiland Timor , kon de inzameling van was niet geregeld
plaats hebben. Van elders werd echter veel was uitgevoerd.
Zware bosschen zijn hier niet aanwezig. Als bouwmateriaal
bezigt de bevolking het hout van den arènpalm.
Buffels worden hier in menigte aangetroffen, doch hebbon
over 't al ui ineen weinig waarde. De deugdzame paarden
van don Timor-archipel en vooral die van Soemba blijven
steeds zeer gewild. Aan het plan om in dit gewest eene
proeve te nemen tot verbetering van het paardenras door
croisering mot het Sidneyras (zie het vorig verslag bladz. 151)
is nog geen gevolg gogeven. Door den rosident is nader
voorgesteld om in stede van Sidneypaarden , inheetnsche of
Soeiubapaarden te bezigen.
II.

MiJNBOUW.

§ 1.
1°.

Tin.

Banka.

Productie, iverkkrachten. Gedurende 1870 worden in 'slands
pakhuizen afgeleverd 73500 pikols tin tegen 66 581 pikols
in 1869, terwijl dit cijfer, in het voorafgegane tienjarig
tijdvak, gedurende 1859—1863 dooreen genomen 85337 en
gedurende 1861—1868 gemiddeld 73151 pikols ' s j a a r s had
bedragen. E r valt echter steeds te onderscheiden tusschen
levering en productie, onder dit laatste te verstaan de
hoeveelheid tin verkregen uit den in een 'gegeven j a a r gewonnen tinerts. Zoo is onder de opgegeven levering van
1870 het product begrepen van erts reeds in 1869 uitgegraven (tot eene hoeveelheid van 54 smeltnachten), terwijl
daarentegen bij het eind van het j a a r ook erts in voorraad
is gebleven die eerst in 1871 zal kunnen uitgesinolten worden, en wel tot eene hoeveelheid van 30 smeltnachten. Om
de werkelijke "productie" van 1870 te kennen dient dus
de opgegeven levqjing van 73 500 pikols met 24 smeltnacht e n , gelijkstaande (naar den maatstaf van 27 pikols per
smeltuacht) met 618 pikols, verminderd te worden. De wer~
kelijke productie, die in 1868 en 1869 naar denzelfden
maatstaf berekend, achtereenvolgens bedroeg 65 859 en
67 745 pikols, beliep dus in 1870 72 852 pikols.
Deze goede uitkomst, verkregen niettegenstaande de vermindering der werkkrachten in 1870, moet grootendeels

worden toegeschreven aan de gunstige weersgesteldheid
gedurende do eerste maanden van het j a a r .
liet aantal werklieden, gezamenlijk in do gouvernementsen particuliere tuynen (over welke laatste ontginningen ,
zie moer bijzonder het verslag van 1869, bladz. 158 en 159) ,
bedroeg onder ultimo 1870 7 3 9 1 , en was dus sedert ultimo
1868, toen het 7888 bedroeg, met 497 man en sedert ultimo
1869 mot 115 man vormindord. Het gemiddeld aantal workliodon bij de mijnen werkzaam, daarbij het aantal op het
einde van elke maand aanwezig als basis nemende, bedroeg voor 1870 G452, zoodat berekend naar de werkelijke
" p r o d u c t i e " , met inbegrip ook van het tin door tra-smelters verkregen, gemiddeld per man 11,29 pikols werden
geproduceerd (1).
In het geheel werden in 1870 op de gewono wijze aangebragt 183 Chinesche nieuwelingen , waarvan 24 tegen eene
premie van 22 dollars en 159 tegen eene premie van 25 dollars.
Nadat eene openbare uitbesteding tot het leveren van werklieden mislukt w a s , werden om in de bonoodigde werkkrachten te voorzion, in September 1870 overeenkomsten gesloten
met den luitenant der Chinezen op Billiton en den kapiteintitulair der Chinezen op Banka. De door eerstgenoemde beproefde werving mislukte geheel, doch door den aannemer op
Banka gevestigd werden in het begin van 1871 tegen eene
premie van 25 dollars 540 nieuwelingen aangevoerd , zoodat
in verband tot het aantal werklieden, die door intrekking van
eenige mijnen beschikbaar kwamen, de werkkrachten voor
1871 als voldoende kunnon beschouwd worden.
De moeijelijkheden welko weder in 1870 werden ondervonden bij de aanwerving van nieuwelingen, moeten grootendeels worden toegeschreven aan de hoogere premie van
29 dollars, die in China werd betaald bij de aanwerving
van werklieden voor Malakka, Havanna en andere plaatsen , terwijl ook de mindere voordeelen , die thans op Banka
over het algemeen met de tinontginning zijn te verkrijgen,
in vergelijking met hetgeen door Chinesche werklieden e l ders wordt verdiend, daarop invloed hebbon.
Het volgend staatje geeft een overzigt van de levering
en de werkkrachten der gouvernements- en particuliere
ontginningen over de twee laatste j a r e n ; zoomede van het
bedrag der schulden van de gouvernementsmijnen op het
einde van elk dier jaren.
(1) Eene vergelijking met 18G9 kan niet geleverd worden bij ontstentenis eener opgaaf nopens het gemiddeld aantal mijnwerkers gedurende het geheele jaar, zijnde destijds alleen gemeld het aantal onder
ultimo December.

Aantal out- Hoeveelheid geloverd
ginningen.
tin in pikols. (o)

Bedrag der schulden
bij het eind van

Getal mijnwerkers bij
het eind van
1869.

1870.

Gouvernements mijnen.

199

217

54 498,65

3516 2257

689 3618 2432

6462
Particuliere mijnen. . .

131

119

10 896,64

8 809,31

453

472 (*) 4
929

Particuliere tra-smelters

I

n

330

336

3 348,68

3 276,20

73 500,43

66 584,16

Kolenbranders.

59 255,11

Jaarlooners.

1869.

Deelhebbers.

1870.

Kolenbranders.

1870. 1869.

Jaarloonors.

WIE GELEVERD.

Deelhebbers.

DOOR

1870.

1869.

682 f 355 556 f 343 058

67S2
4031 368

3

774

(a) Ongerekend het t i n , te verkrijgen uit den bij het einde van het j a a r naan h a n d e n " gebleven e r t s , bedragende
in 1869 54 nachten, gelijkstaande met 1458 pikols tin (waarvan bij de particuliere mijnen 13361/» pikols), en in 1870
30 nachten e r t s , gelijkstaande met 810 pikols tin; deze laatste hoeveelheid geheel voor de particuliere mijnen.
(i) De particuliere mijnwerkers hebben even als in 1869 zelf hunne houtskolen gebrand.

Bijlagen.

445

Vel 112.

Tweede Kamer.
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Hooger is gemeld dat do eigenlijke »productie" in do
twee jongst verloopen jaren achtereenvolgens bedragen had
67 745 on 72 852 pikols. Daarvan was uit particuliere ontginningen verkregen eene hoeveelheid van respectivelijk
9957 en 10 370 of' met bijtelliug van hetgeen afkomstig
was van particuliere tra-smelters, in 1869 13 233 en in
1870 13 719 pikols, gelijkstaande met 19,53 en 18,83
percent van de totale productie in de betrekkelijke jaren.
Het aantal particuliere ontginners was bij hel eind van
1870 met 155 man vermeerderd.
Ter aanmoediging der particuliere myn-industrie werden
in 1870 verstrekt 89771/ 2 pikols rijst tegen den prys van
f 5 per pikol. De prijs op Banka van die ryst kwam het
Gouvernement te staan op ongeveer f 7 , zoodat op deze
verstrekking een verlies werd geleden van f 1 7 955. Dit

cijfer moet alzoo nog in rekening worden gebragt bij de
kosten van het door de particuliere mijnen en de trasmeltors geleverde t i n , ten bedrage van 14 245,32 pikols,
en verhoogt don inkoopsprys ad f 13,50 per pikol tot f 14,76.
In 1869 bedroeg het geldelyk verlies op de dus verstrekte
rijst ten gevolge van het meerder kostende van dit product f 26 0 2 5 . dat i s , berekend over de »geleverde"
12 085,51 pikols zoogenaamd particuliere t i n , f2,15 per
pikol. De inkoopskosten ad f 13,50 per pikol konden dus
in dat j a a r geacht worden f 15,65 por pikol te hebben
bedragen.
Verstrekkingen, uitkeeringen, schulden. De geldelyke uitkomsten der mijnon kunnen eenigormate blijken uit het
volgend overzigt:

«
De waarde der productie ad f 13,50 den pikol
beliep:

f

ii. gouvernemeats-mijnen
b. particuliere mijnen

f

799 944
192 312

163 154
f

De verstrekkingen bereikten een totaal v a n :

735 732

992 256

898 886

(1)

f

K. rijst, zout, olie en materialen
b. voorschotten

f

482 254
134 317

507 774
123 099

A'zoo aan uitkeeringen te goed

616 571

630 873

375 685

268 013

De uitkeeringen echter bedroegen :
a. gouvernements-mijnen

199 989

152 197

b. particuliere mijnen

192 312

163 154
392 301

Alzoo vermeerderden de schulden met

.

.

.

.

16 616

Zij bedroegen op 1 Januarij

315 351

f

47 338

343 058

en op 31 December

359 674

In den loop van het j a a r werd van de schulden
voor rekening van den lande afgeschreven of
door ontbonden mijnvereenigingen in geld aangezuiverd

320 772

f

4 118

355 556

Blijft alzoo restant schuld

Bypassing aan de gouvernements-mijnen voor hetgeen zij na aftrek der genoten verstrekkingen
en voorschotten minder aan uitkeering zouden
ontvangen dan f 5 per pikol

f

133 422
34 775

Premien voor ijverige arbeiders

368 110

(SI

25 052

f

343 058

f

143 416
36 840

(1) Hieronder is niet begrepen de verstrekking van ryst aan de particuliere mijnen, welke niet op rekening maar a
contant geschiedt.
(2) Hieronder eene extra schuldvermeerdering ad f 2 7 2 1 , ten gevolge van de in 1868 in toepassing gebragte nieuwe
wijze van afrekening.
BijWad van de Nederlandsche Staats courant. —

1871—1872.
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De gemiddeldo prijs waarop het tin dor gou vernemen tsmijnen geleverd in de pakhuizon op Banka aan don lande
te staan k w a m , bedroeg in 1869 + f22,25 en in 1870
4 ; f 19,50. Dit voordeelig verschil is oen gevolg van den
lageren rijstprijs, die in 1870 f 1,07 per pikol minder was
dan in 1869.
De schuldvermeerdering, die intusschen in 1870 belangryk' minder was dan in een der beide voorafgegane
j a r e n , moet grootondeels worden toegeschreven aan het
minder gunstige werken van eenige mijnen die door te
veel water-aanvoer of door aardstortingen in hare werkzaamheden werden belemmerd; gedeeltelijk is zij ook het
gevolg der verstrekking van rijst aan de vrouwen en kinderen der mijnwerkers, toegestaan bij 's Gouvernements
besluit dd. 16 December 1866 n°. 5 (zio het verslag van
1868 bladz. 188).
Aanschaffing van rijst en olie. Overvoer van tin. Zoo als in
het vorig verslag werd vermeld, werd de voor 1870/71
benoodigde rijst (geraamd op oene hoeveelheid van 120 000
pikols, 2de soort), bij de in Julij 1870 gehouden uitbesteding aangenomen tegen f5,88 por pikol, dat is f 1,07
minder dan voor 1869/70 is betaald. Voor de behoefte van
1871/72 is het benoodigde geraamd op 100 000 pikols. Eene
uitbesteding, eerst perceelsgewijze en daarna ineens, voor
de levering van die hoeveelheid is aangekondigd tegen 't laatst
van Julij 1871. (1)
Het restant t i n , op ultimo 1869 in de pakhuizen op
Banka aanwezig, bedroeg blijkens 't vorig verslag 58 041
pikols. Gedurende 1870 werden ingeleverd 73 500 pikols
en afgescheept 57 596 pikols, zoodat op ultimo van dat
j a a r aanwezig was een voorraad van 73 945 pikols. Van
deze hoeveelheid zijn echter niet minder dan 59 288 pikols
in hot laatste quartaal 1870 ingeleverd, waarvan 57 331
alleen in de maand December. Van het restant onder
ultimo Septembor 1870, bedragende 36 175 pikols, zijn van
October 1870 tot Januarij 1871 26 801 pikols afgescheept.
De afscheep in Januarij 1871 geschiedde bij uitzondering,
omdat de aannemer daartoe kans zag, doch in den regel
kan zulks, even als in de maanden Februarij en Maart
niet plaats vinden zonder gevaar voor schip of lading,
omdat de reeden van Banka gedurende genoemde drie
maanden geene veilige ankerplaats aanbieden. Bovendien
is in 't vorig verslag reeds aangetoond, dat de afscheep
van tin van Banka naar Java geen gelijken tred kan
houden met de aflevering in de pakhuizen op eerstgenoemd
eiland, omdat de aannemer krachtens het bestaande contract
(dat met ultimo 1870 zou verstrijken , doch sedert tot ultimo
Augustus 1871 is verlengd geworden) niet verpligt kon
worden meer tin over te voeren dan met de terugkeerende
rijstschepen kon worden afgescheept.
Volgens de voorwaarden der in Mei jl. met goed gevolg
gehouden uitbesteding der bewuste transporten gedurende
het tijdvak September 1 8 7 1 — Augustus 1874, is de aannemer verpligt voortaan jaarlijks al het op Banka geproducoerde tin over te voeren, ook als daartoe meerdere
schoepsruimte noodig is dan voor het vervoer van de rijst
en olie. De aanneming is gegund aan den minsten inschrijver ti'gen f '21 per koijan voor laatstgenoemde artikelen (dat is f 6 minder dan volgens het afloopendecontruct
verschuldigd is) en f 20 per koijan voor het tin,' dezelfde
vracht die tot dusver betaald werd.
Onderzotkingen. Gedurende 1870 waren op Banka drie
of vier mijn-ingenieurs werkzaam, die voor hunne onderzoekingen en opnemingen gemiddeld over zes opzieners
konden beschikken. Door den eerst aanwezend mijn-ingonieur werd eene nienwe buisverbinding zonder schroeven
ontworpen en in toepassing gebragt, hetgeen eene belangrijke verbetering on bespoediging bij het onderzoek van
valleijen ten gevolge had.
Dezelfde ambtenaar maakte in 1870 eenige dienstreizen
over B a n k a , zoowel om zich op de hoogte te stellen van
de ontginningen in de verschillende districten, als om
in het belang van onderscheidene mijnen werkzaam te zijn.
Onder zijn toezigt werd het onderzoek in de landstreek

(I)

Van den uitslag is tot dus ver geen berig-t ontvangen.

Tempilang (district Muntok) beëindigd en werd daardoor
bewezen, dat de ontginning van enkele daar aangewezen
tinertsvoerende plekken tegen den tegenwoordigon inkoopprijs van het tin niet raadzaam is.
De mijnbouwkundigo geognostischo opneming van het
district Muntok werd verder voortgezet, voor zoover de
beschikbare werkkrachten zulks toelieten en men deze
niet in het belang van eenige mijnen in het district Djeboes
moest gebruiken.
Voor de gereg' 1de opneming van het district Koba werden
de noodige voorbereidende werkzaamheden aangevangen.
Door don daar bescheiden mijn-ingenieur werden namelijk
van uit een tal van heuvel- en bergtoppen peilingen gedaan ,
waardoor, in verband tot de vroeger door de marine gedaue plaatsbepaling van eenige voorname punten, een
volledig driehoeksnet voor dat district kon worden ontworpen en voltooid. Voor het onderzoek en de opneming
van verschillende terreinen on valleijen werden wegen en
voetpaden gekapt over eene totale lengte van 200 kilometers.
Het voorloopig onderzoek van verscheidene valleijen leverde
gunstige uitkomsten op eu toonde onder andere in eene
dier valleijen over eene lengte van 800, meters een niet
onbelangrijken ortsrijkdora aan.
In het district Soengeislan worden nog enkele opnemingen
en onderzoekingen verrigt, terwyl verder door den daar
werkzamen myn-ingenieur de geognostische-mijnbouwkundige kaart en het algemeen vorslag van dat district werden afgewerkt en ingezonden.
Thans bestaan dergelijke kaarten en daarbij behoorende
verslagen van de districten Blinjoe, Djeboes, Soengeiliat,
Merawang en Soengeislan. Over de uitgave daarvan zie
men lager onder § 5 dezer afdeeling.
Met de algemeene opneming van Pangkal Pinang werd
in Augustus 1870 begonnen. In het belang der mijn Batjan
werd oen onderzoek verrigt, waardoor evenwel het bestaan
van die mijn slechts voor korten tijd kon worden verzekerd. Een onderzoek van het benedengedeelte der rivier
Pedindang met eenige der daarin uitvloeijende zijtakken
leverde ongunstige uitkomsten op.
De aanvragen van het gewestelijk bestuur op Banka om
onderzoekingen te doen voor mijnen die gebrek aan terrein
hadden, waren gedurende 1870 veelvuldig; wel werd door
het voldoen aan die aanvragen de voortgang van de
geognostische-mijnbouwkundige opneming dikwijls vertraagd,
doch van den anderen kant werd daardoor het in bewerking nemen van niet genoegzaam rijke terreinen en dien
ten gevolge de verhooging van het schuldencijfor van vele
mynen voorkomen.
Het vertrouwen van de Chinesche mijnwerkers in de
onderzoekingen van de mijn-ingenieurs kan thans als geheel
gevestigd beschouwd worden.
Nieuwe smeltwijze. De invoering van de nieuwe smeltwijze van den scheikundige bij het mijnviezen dr. VLAANDEREN (zie het verslag van l » 6 9 , bladz. 160) ondervond,
althans in enkele districten, nog steeds moeijelijkheden.
In den smelttijd van het laatste quartaal 1870 worden
op Banka in het geheel 42 nieuwe ovens gebruikt; er
waren echter reeds aanvragen ingekomen om er in 1871
nog 11 op te rigten.
Het hoofd van gewestelijk bestuur en de eerstaanwezend
mijn-ingenieur bevorderen de toepassing der nieuwe smeltwijze zooveel mogelijk; voor het welslagen worden de
ovens volgens do aanwijzingen en meestal onder het persoonlijk toezigt van laatstgenoemde gebouwd. E r bestaat
gegronde hoop, dat deze nieuwe smeltwijze meer en meer
ingang zal vinden.
Verkoop van tin, enz. Een overzigt van de hoegrootheid
en uitkomsten der gouvernements-tinveilingen van 1869 en
1870 en gedeeltelyk ook van 1871 volgt hieronder. Zoo als
bekend heeft die verkoop uitsluitend in Nederland plaats,
wordende slechts de zeer onbeduidende hoeveelheid van 8
pikols, voor een speciaal doel, plaatselijk van de hand
gedaan (vergelijk het vorig verslag, bladz. 160). Onder de
opgegeven hoeveelheden is niet begrepen het als pachtschat
aan den lande geleverde Billiton-tin, waarover zie sub 2°
hieronder.
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T IJ D S T I P.

Verkochte

Uitgeleverde

hoeveelheid in

netto

pikols.

kilogrammen.

Gemiddelde opbrengst per
50 kilogrammen.

Brulo.

Netto.

186».
f

82,06

25 446,00

1 561146

f

31 951,44

1 953 885

57 397,44

3 515 031

f

77,37

f

73,67

39 G78.88

2 431 635

f

72,11

f

68,50

41325,71

2 527 453

81 004,59

4 959 088

f

73,55

f

69,84

41 712,16

2 557 164

f

74,63

f

71.05

73,60

78,33
69,90

1S70.

74,93

71,13

Mffl.

De » gemiddelde veilingsprijs" per 50 kilogram beliep in
1869 f 77,75, in 1870 f 73,91 en in Maart 1871 f 75,01.
Voor hot verschil tusschun deze cijters en de opgegeven
gemiddelde bruto »opbrengst" zie men de toelichting op
bladz. 120 van 't vorig verslag ten aanzien der kofBj veilingen
vermeld. De in 't laatst van September 1871 te houden
najaars-tinveiling zal bestaan uit 83 217 blokken of 43 047
pikols.
De op Banka ontvangen ijzeren gietvormen, waarop in
't vorig verslag gedoeld werd en die geacht werden tevens
tot stempeling te kunnen dienen, zijn, in afwachting der
aanbrengst van de sedert nog aangevraagde afzonderlijke
stempels, waarvan de eerste partij dezer dagen geleverd
is, nog niet in gebruik genomen.
2".

Billiton.

Het aantal mijnwerkers, dat bij het eind van het vorig
boekjaar (ultimo Februarij 1870) bedroeg 3077 , werd ge-

durende 1870/71 vermeerderd met 465 , waaronder l l d e e l hebbers en 454 koelies, zoodat met ultimo Februarij 1871
aanwezig waren 3542 mijnwerkers , waarvan 635 deelhebbers en 2907 koelies.
Als mijnwerkers werden ingeschreven 670 singkee's of
Chineschünieuwelingen, waaronder waren 3"20 zoogenaamde
vrijwilligers , die zei ven de kosten van hun overvoer van
China naar Billiton betaalden, terwijl voor 350man eenepremie van 30 dollars per hoofd werd betaald. In liet geheel overleden 55 man en werden er 150 als mijnwerkers ontslagen.
Het aantal mijnen klom gedurende 1870/71 van 102 tot
106 |92 koeliet, 12 koeliet-kollong en t kollong mijnen);
4 werden ingetrokken, daarentegen 8 nieuwo geopend.
De steeds stijgende productie dor Billiton-ontginning
getuigde vooral in het jongste boekjaar van eone b»'langrijke vermeerdering. Terwijl in de vier voorafgegane boekjaren (1". Maart- ultimo Februarij) achtereenvolgens verkregen was eene hoeveelheid van 25 076 , 32 970 , 30 316
en 36 166 pikols t i n , beliep do productie van 1870/71 ruim
47 318 pikols , over de vier mijndistricten verdeeld als volgt:

IN PIKOLS.

Gemiddeld
M I J N D I S T R I C T.

aantal
mijnwerkers.

Tinerts gereed
voor de
smelting.

Tin

daaruit

afgesmolten.

Pet.tin verkregen
uit den erts.

Tandjong-Pandan

367

6 317

4 450,11

70,44 •/„

Boeding

734

15 850

I l 194,88

70,64 «

Mangar

1 104

37 503

26 646,93

71,05 r>

Dindang

438

7132

5 026,59

70,48 n

2613

66 802

47 31f,51

T e zamen

70,83 7.
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In 1870 werden door de Billiton-maatschappy te Batavia
«es veilingen gehouden, bestaande uit respectivelijk 5018,
5051, 6031, G000, 6000 en 6000 pikols, die achtereenvolgens gemiddeld f 64,41, f71,355, f 7 6 , 4 4 , f 6 6 , f 7 1 , 7 0
en f 73,82 per pikol opbragten. De in 1871 behaalde
pryzen waren aanmerkelijk hooger. De in Februari), April
en Juny j l . verkochte 6000, 6000 en 7800 pikols bedongen
achtereenvolgens gemiddeld f 8 0 , 5 2 , f 82 en f 80,18 per
pikol.
In den loop van het boekjaar 1870/71 worden naar
Batavia verscheept 36 079 pikols tin; op ultimo Februari)
1871 bleet op Billiton nog een voorraad van 38 460 pikols
aanwezig.
Aan uitvoerregt op Billiton-tin vloeide in 1870 in 'slands
kas eene som van f 75 303 tegen f 69 383 in 1869.
De pachtschat aan den lande verschuldigd — 3 pet. van
de bruto-productie — bedroeg over het jongste boekjaar
1419,56 pikols. Het dus geleverde product wordt door het
Gouvernement hier te lande te gelde gemaakt. De hoeveelheid in 1870 vorkocht en de daarvoor behaalde prijzen
zijn reeds in het vorig verslag opgegeven en kunnen nader
blijken uit bijlage W hierachter. In de najaarsveiling
van 1871 (28 September) zal eene hoeveelheid van 1085
pikols Billiton-tin worden opgenomen.
3°. Riouw.
De concessionaris voor de delvirg van tin-erts op het
eiland Singkep, de heer H. L. J . HAAKMAN, op wiens ter
zake met den onderkoning van Riouw gesloten contract
indertijd (zie het verslag over 1864, bladz. 193) de goedkeuring der Regering was verleend, hield zich, volgens
onlangs ontvangen mededeelingen, onledig met het bijeenbrengen van Europeesch kapitaal tot het ten uitvoer brengen
dier onderneming.
§ 2.

Steenkolen.

a. Gouvernementsmynen.
Mijn Oranje-Nassau. De productie dezer mijn, in 1869
voor het eerst sedert 1858 op 10 000 ton gebragt, bedroeg
in 1870 9817 ton. Deze opbrengst had grooter kunnen zijn,
ware het niet dat men het, wegens de groote hoeveelheid
nog bij de mijn opgeschuurde kolen, raadzaam achtt3,om
gedurende de drie laatste maanden van 1870 de werkkrachten niet ten volle aan te wenden.
Gemiddeld waren in 1870 aanwezig voor den eigenlijken
mijnarbeid 502 en voor het kolenvervoer 137 m a n , tegen
respectivelijk 456 en 136 in 18G9.
De stoomsleper voor den afvoer der kolen naar Bandjermasin kwam weder in de vaart. De afvoer bedroeg dien
ten gevolge 9485 ton, tegen slechts 5700 ton in 1869. Het
restant in de magazijnen op de plaats van productie beliep
bij het eind van 1870 5564 ton.
In de vier eerste maanden van 1871 werden uitgegraven
2568 ton.
De in het vorig verslag bedoelde nieuwe organisatie van
het personeel bij deze mijn, kwam gedurende de laatste
helft van 1870 grootendeels tot stand. In het laatste quartaal van dat jaar werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden tot ontginning van kolen in de
diepte. De daarvoor bestemde machinerien, welke in Docembcr in Indie aangebragt en te Soerabaija gelost werden,
zouden, volgens berigt van April j l . , zoo spoedig mogelijk
naar Borneo worden verscheept. Aanvankelijk werd daarin
oenige moeijelijkheid ondervonden door den omvang van
sommige deelen. (Sedert is gebleken van de aankondiging
tegen 't laatst van Mei, eener uitbesteding voor het transport
naar Borneo.)
Alvorens echter met de opstelling der werktuigen een
aanvang zal zijn te maken, zullen de twee putten , voor de
ontginning noodig, gezonken en tevens oen begin gemaakt
moeten zijn met het dry ven der hoofdgaanderijen, voor
welke meer speciale werkzaamheden de in Indie aanwezigo
opzieners van het mynwozen geene genoegzame praktische
kennis bezitten. Met het oog hierop zyn een tweetal mijnwerkers uit Duitschland tijdelijk als opzieners der 2de

klasse aan do Indische dienst verbonden geworden, die in
Maart jl. naar Indie zijn vertrokken.
Het tijdelijk ontginningsterrein in 1868 in bewerking
genomen, in afwachting dat (vermoedelijk in 1873) tot de
ontginning in de diepte zal kunnen worden overgegaan,
i s , wat de zwaarte der knol lagen betreft, tegengevallen.
Het is namelijk gebleken dat de thans in exploitatie zijnde
lagen, welko eene voortzetting zijn van die welke reeds
vroeger te Pengaron werden ontgonnen , zich niet tot die
hoogto in de heuvels uitstrekken als mon aanvankelijk
meende op goede gronden te kunnen verwachten. Daar het
tegenwoordige ontginningsterrein dion ten gevolge in den loop
van 1871 zal zijn uitgeput, werden maatregelen genomen
om door den aanleg eener andere tijdelijke ontginning (te
Assahan beneden Pengaron), althans tot in 1873, eene
jaarlijksche opbrengst van 10 000 ton kolen te verzekeren.
Roeds was met het drijven van gaanderijen aldaar aangevangen, met dat gevolg, dat do gevonden hoeveelheid
kolen volkomen aan de verwachting voldeed.
Mijn Pelarang. De sterkte van het werkvolk bij deze
myn bleef gemiddeld 24 man.
Met het oog op den grooten voorraad van kolen werden
in 1870 slechts 10 ton ontgonnen; de aanwezige voorraad
bedroeg met ultimo 1869 nog 791 ton, waarvan aan stoomschepen der marine die Koetei bezochten, gedurende 1870
slechts 27U/ 2 ton word verstrekt, zoodat met ultimo van
dat j a a r nog 529V 2 ton voorhanden bleef.
b.

Particuliere ontginningen en concessie-aanvragen.

Van de particuliere kolenontginningen op kleine schaal
in de Zuider- en Ooster-afdeeling en in de Wester-afdeeling
van Borneo zijn geene bijzonderheden bekend. Alleen wordt
aangeteekend gevonden, dat in laatstgenoemd gewest gedurende 1870 1624 ton Salimbou (Sintang) steenkolen
worden afgeleverd tegen 2285 ton in 1869.
Omtrent de aanvrage van 1866 om concessie tot ontginning van steenkolen nabij Sibogha (Sumatra's Westkust* en het in 1867 gedaan verzoek om ontginning van
steenkolen in Benkoelen werd nog niets beslist, in afwachting der vaststelling van algemeene grondslagen nopens
delfstof "Ontginningen. Volgens berigten van Mei jl. hield
de betrokken directeur zich onledig met de beantwoording
der bij de Indische Regering gerezen bemerkingen tegen een
door hem aangeboden ontwerp Koninklijk besluit ter zake(l).
§ 3.

Aardolien.

Het reeds in het laatst van 1869 aangevangen onderzoek ter opsporing van de hoofd-aardoliebron in de Loesivallei (residentie Samarang) werd gedurende 1870 voortgezet met het bewerkstelligen van drie kleine boringen,
respectivelijk tot de diepte van 3 1 , 43 en 35 meters,
welke meer bepaaldelijk ten doel hadden de geologische
gesteldheid of de betrekkelijke ligging der verschillende
aardlagen na te gaan. Het eigenlijke onderzoek ter opsporing van aardolie op grootere diepte, werd verrigt door twee
groote grondpeilingen , van welke de eerste in het laatst van
September 1870 op de diepte van 94 meters gestaakt werd
zonder directe uitkomsten te hebben opgeleverd. Op een daartoe met oordeel uitgekozen punt werd daarop in November
eene tweede diepe peiling begonnen, die op ultimo 1870
eene diepte van 54 meters had bereikt. Op genoemde
diepte werd eene olievoerende ader aangetroffen en opende
zich eene aanvankelijk vrij krachtige zoutwater- en aardoliebron. Bij onderzoek bleek het water 15 grammen
chloornatrium per liter te bevatten; de hoeveelheid opgevoerde aardolie, donker van kleur en zeer taai vloeibaar,
verminderde echter spoedig en later leverde de bron alleen
zoutwator op. In 't laatst van Maart jl. bereikte deze
tweede groote boring eene diepte van 1211 ' 2 meters en
moest toen, wegens de steeds toenemende afstortingen en
de onmogelijkheid om de zwakke kolombuizen dieper dan
91 meters in te drukken, gestaakt worden.

(I) In Augustus jl. is de Gouverneur-Generaal onderhouden over de
wenschelijkheid eener bespoedigde indiening der betrekkelijke voorstellen.
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Gedurende 1870 werden geene aanvragen om vorgunning
tot opsporing van p«troleumbronnen by de Regering ontvangen.
In het begin van 1871 werd door den heer H. REEIUNK
te Cheribon concessie aangevraagd tot exploitatie van aardoliobronnon in de residentien Soerabaija of Madura, dan
wel, bijaldien die concessie voor alsnog niet kon worden
verleend, vergunning tot het doen van proef boringen in
do residentie Soerabaija. De verlangde concessie werd,
in verband met bet Koninklijk besluit van 26 January
1866, n°. 62 (Indisch Staatsblad 1867, n°. 54 a) en het
reglement op het opsporen en ontginnen van aardoliebronnen enz. op J a v a en Madura (Indisch Staatsblad 1868, n c . bb)
voor alsnog niet verleend, doch den aanvrager, bij gouvernements-besluit van 16 Mei j l . , voor den tijd van vijf
jaren vergund om , op den voet der aangehaalde bepalingen,
proefboringen te doen tot het opsporen van aardoliebronnen in de residentie Soerabaija, onder dien verstande, dat
de boringen zich niet mogen uitstrekken tot de ontgonnen
bouwlanden van inlanders. Eene dergelyke vergunning
was aan denzelfden aanvrager in December 1868 op zyn
verzoek verleend voor do districten Madja on Falimanang
der residentie Cheribon.
§ 4.

Patboringen. (1)

De voorgenomen regeling tot bevordering van eenheid en
zamenh m g i n d e uitvoering van 's lands wege van artesische
boringen (zie het vorig verslag bladz. 161) kwam in 1870
nog niet tot stand. Intusschen werden voorbereidende
mauti egelen getroffen om zoo spoedig mogelijk een begin te
maken met de boring van een artesischen p-it in het militair
kampement te Weltevreden (2)
In het begin van 1870 werden tusschen Batavia en Buitonzorg geologische nasporingen gedaan in verbind tot de
mogelijkheid om Batavia do >r middel van oenen artesischen
put van drinkwater te voorzien. Door de uitkomsten van
het onderzoek werd aangetoond , dat er kans bestaat om op
ongeveer 200 meters diepte drinkwater aan te treffen.
Ook in de residentie Samarang hield het mijnpersoneel
zich onledig m<t onderzoekingen in het belang der drinkw.itervoorzieni ig. Nadat de in 't vorig verslag aangekondigde
algemeene geologische onderzoekingen in de nabijheid der
hoofdplaats hadden plaats gehad, werden in den aanvang
van 1871 de noodige werktuigen in gereedheid gebragt
voor de eigenlijke artesische grondpeilingen.
Hoewel de in 1869 te Poerwodadi en te Koewoe in dezelfde
residentie ondernomen grondpeilingen geene gunstige uitkomsten opleverden , werd evenwel in de Loesivallei voortgegaan
met geologische opnemingen. In verband daarmede werden
zoowel door den betrokken mijningenieur als door den chef
van het scheikundig laboratorium van het mijnwezen verschillende analyses van water gemaakt.
De verzamelde gegevens werden voldoende geacht om
binnen kort over deze aangelegenheid een verslag te kunnen
uitbrengen. Ook verschillende drinkwalersoorten van de stad
Samarang werden onderzocht. Kene concessie-aanvraag voor
den aanleg eener drinkwaterleiding te dier piaatse was in
April j l . bij de Indische Regering in behandeling.
De bestaande put te Grissoe (Soerabaija) behield zijn
vroeger debiet: 40 tot 75 liters per minuut, eene hoeveeU
heid die soms tot 57 liters steeg. De met de leiding der
boring van dien put belaste majoor der genie werd in Mei
1870 op verzoek eervol van die taak ontheven. De put staat
thans met de bouwwerken en gereedschappen onder toezigt
(1) Vergelijk ook de betrekkelijke rubriek op bladz. 2G8 hienoren.
(2) De zaak is sedert geregeld bij een besluit van den GouverneurGeneraal van 30 Julij 1871 {Indisch Staatsblad n°. 100). Daarbij is
bepaald dat voortaan geene artesische boring van 's lands wege zal plaats
hebben dan na een geologisch onderzoek door een daartoe aan te wijzen
mijn-ingenieur; dat a.le diepe grondpeilingen van wege het mijnwezen
worden uitgevoerd, en dat zoo spoedig mogelijk met eene aansluitende
geologische opneming aangevangen zal worden in die gedeelten van
Java, waar behoefte aan drinkwater bestaat.
Hieromtrent zullen de departementen van oorlog en der burgerlijke
openbare werken opgaven nebben te doen aan het departenvnt waaronder het mijnwezen behoort, aan welk laatste departement door dat
van binnenlandse» bestuur ook zal moeten worden medegedeeld waar
artesische besproeijing voor den landbouw gewenscht wordt.
In de eerste plaats zou alsnu een begin worden gemaakt met de
boring te Weltevreden.
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van het plaatselijk bestuur. Een geologisch onderzoek in
de eerste helft van 1870 ingesteld naar do raadzaamhoid
om aldaar nog drie putten te boren, zoo als voor do behoefte word noodig geacht, heeft in hoofdzaak gunstige
resultaten opgeleverd. Op grond van den plaatsolijken
geologischen bouw mogt verwacht worden, dat elk der
bedoelde putten op eene diepte van 200 a 250 meters
ongeveer evenveel drinkwater aan den dag zal brengen,
als met de eerste diepe grondpeil'ng word verkregen.
De v r a a g , welke na het mislukken der putboring te
Cheribon meer en meer op den voorgrond kwam, of het
niet de voorkeur verdient om in de behoefte aan drinkwater aldaar op afdoende wyze en in ruime mate te voorzien door aanleg van eene solide buisleiding, gevoed met
gefiltreerd water uit een op 6 kilometers van de stad gelegen vijver (zie het vorig verslag bladz. 161), maakte in
April j l . nog een punt van overweging uit.
§ 5.

Onderzoekingen van onderscheiden aard. Personeel.

D.3 mijnbouwkundig-geognostischo opneming van Sumatra's Westkust werd in 1870 geregeld en stelselmatig
voortgezet. In dat j a a r waren daarbij werkzaam twee mijningenieurs , bijgestaan door zeven opzieners.
In Julij 1870 is door den eerstaanwezend ingenieur aldaar een zeer belangrijk rapport uitgebragt nopens eene
der voornaamste ontdekkingen : die van het reeds in 't vorig
verslag bedoelde uitgebreid kobnveld, gelegen ter weerszijde
van de Ombilien-rivier in de Padangsche Bovenlanden, hetwelk steenkolen bevat van eene soort, die, blijkens genomen
proeven , gelijk is te stellen m e t , welligt de voorkeur verdient boven Engelsche (New-Castle) kolen, en tot eene hoeveelheid die gezegd wordt eene ontzaggelijke waarde te
vertegenwoordigen, In het bewuste rapport worden tevens,
in verband met do behoefte aan transportmiddelen ter Sumatra's Westkust in het algemeen , de middelen nagegaan
die behooren te worden aangewend om het steenkolen veld
in exploitatie te brengen , eene exploitatie die evenzeer kan
dienstbaar gemaakt worden aan eene grondige verbetering
der communicatie-middelen op S u m a t r a , als zij daarvan
afhankelijk moet geacht worden. (1)
De gestoldheid van het Ombilien-kolenveld word sedert
zoowol door topographisch-geognostische opnemingen als
door verschillende boringen en hot drijven van eenige gaanderiien nader onderzocht, ten einde daardoor met meer
juistheid de helling , rigting en zwaarte der kolenlagen te
kunnen bepalen en tevens do hoedauighoid der kolen beter
te kunnen beoordeelen.
Van de beschouwingen of beschikkingen waartoe h e t # e sproken rapport, dat trouwens eerst in Februarij 1871
den Gouverneur-Generaal bereikte, dezen aanvankelijk heeft
geleid, is hier te lande nog geen berigt ontvangen. (2) A1leen is gebleken dat onder de bestaande omstandigheden, bij
gemis aan gelegenheid tot afvoer, van eene ontginning der
Ómbilien-kolen ten behoeve van 's lands dienst voor alsnog geen partij is te trekken.
Het onderzoek naar het aanwezen van kopererls in de
ertsvelden van Goenoeng Bessi (Tanah-Datar), Timboelon,
Batoe Tiga , Pasilian en Batoe Mendjoeloer (XX Kotta's)
werd geregeld voortgezet. De zeer zamengestelde geognostische bouw van deze ertsvelden maakte den aanleg van
verschillende gaanderijen en het doen van boringen noodzakelijk, om over de voortzetting der kopererts-afzetting
in de diepte te kunnen oordeelen. De topographisch-geognostische opneming en het mijnbouwkundig onderzoek van
deze ertsvelden was met het einde van 1870 in hoofdzaak
afgeloopen. De daarbij verkregen uitkomsten waren over

(1) Het bewuste rapport met bijlagen en kaarten, bestemd om in den
handel te worden gebragt, is hier te lande ter perse.
(2) Bij eene aanschrijving van Augustus jl. is do Gouverneur-Generaal
verzocht om — afgescheiden van hetgeen ten slotte omtrent de wijze
van exploitatie moge worden beslist — alles aan te wenden wat eene
spoedige en behoorlijke ontginning vau den steenkolen-rijkdom der
Padangsche Bovenlanden kan bevorderen. Tevens is het denkbeeld
geopperd om de werkzaamheden der mijn-ingenieurs zooveel noodig en
mogelijk op Sumatra te vereenigen, en vooral de gewigtige vragen,
die zich voordoen ten aanzien van den afvoer naarde Oost- of Westkust
van Sumatra , met voortvarendheid verder te onderzoeken en tot beslissing
te brengen.
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'tgoheel niet gunstig, maar toch waren zij van het grootste gewigt, zegt de betrokken dienstchef', dewjjl zij deden
zien hoe voorzigtig men moet zyn om eene koperertsvindplaats te beoordeelen alleen uit de somtjjds rijke
koperertsen die aan de oppervlakte voorkomen. Neemt
men in aanmerking — zoo gaat hij voort — dat de kosten
van deze mynbouwkundige onderzoekingen betrekkelijk gering zijn en dat de verkregen uitkomsten niet alleen van
hooge wetenschappelijke waarde zijn to achton, maar er
tevens toe leiden om het doelloos en met schade tot stand
komen van kostbare mijnontginningen te voorkomen, dan
meent men te mogen zeggen, dat de tyd aan die onderzoekingen besteed niet is verspild.
Het onderzoek naar het voorkomen van kolen nabij
Sibogha, (1) zoomedo do topographische en geognostische
opneming van de omstreken dier plaats, ook met het oog
op verbetering van bestaande afvoerwegen, was bij het
einde van 1870 bijna afgeloopen. Van een viertal der daar
aangetroffen kolenlaagjes bedraagt de zwaarte slechts
0,2 a 0,25 meter; de lagen hebben weinig uitgestrektheid
en de kolen zyn van geeno goede hoedanigheid, zoodat zij
voor eene geregelde ontginning niet geschikt worden geoordeeld.
De algemeene opneming van het terrein ten oosten van
de vallei van Solok was bij het eind van 1870 afgeloopen, zoodat men kon overgaan tot de meer volledige op*neming en tot de wetenschappelijke bearbeiding van de aanvankelijk verkregen uitkomsten. Keeds werden aan d e K w a n ten-rivier schoone en uitgestrekte marmerlagen aangetroffen.
To Kamang (afdeeling Agam) werd het practisch onderzoek van bouwmaterialen op groote schaal verder voortgezet, waarbij in verschillende opzigten zeer goede uitkomsten werden verkregen. Verder werden met Loed gevolg
proeven genomen omtrent de deugdzaamheid van puimsteentuf en vulkanisch zand tot het vervaardigen van
cementen, luchtmortels, beton enz. Ook bleek do geschiktheid van verschillende inheemsche vezelstoffen voor den
aanmaak van touwwerk en boorkabels voor dadelijk gebruik; een aantal schoone en sterke kabels werden vervaardigd.
De onderneming voor koperontginning op Timor, waarover zie het verslag van 1869 bladz. 165, kwam in 1870
nog niet tot stand. Volgens particuliere berigten moet
echter de concessionaris, de heer J. S. CRAWFUIID, door
Australische kapitalisten daartoe in staat gesteld, in Junij
j l . , vergezeld van een door hem aangestelden mijningenieur, naar Timor zijn vertrokken om de werkzaamheden
voor de ontginning te regelen en aan te vangen. (2)
Dt overwegingen in 't vorig verslag (bladz. 162) bedoeld
in het belang eener goede opvatting van de taak van het
mijnwozen , hebben reeds voorloopig — voor zooveel zulks
bij het nog ongewijzigd van kracht zijn van het Koninklijk
besluit van 21 October 1850, omtrent do ontginning van
delfstof houdende gronden in Indie [Indisch Staatsblad 1851,
n°. 6 ) , bestaanbaar was (3) — eene betere afbakening en
verdeeling van den werkkring der mijn-ingenieurs ten govolgo gehad. Het besluit van den Gouverneur-Generaal
van 23 December 1870, n°. 19, bepaalt hieromtrent het
navolgende:
a. dat vooreorst en tot daaromtrent anders zal worden
beschikt, de mijn-ingenieurs werkzaam zullen zijn aldus:
drie ingenieurs op Banka om het (reeds voor een groot deel
voltooide) onderzoek naar het delfstoffelijk productief vermogen van dat eiland voort te zetten en te beëindigen, en
voorts voor de leiding van de mijn-ontginningen aldaar;
met bepaling dat na afloop van het voormeld onderzoek
het aantal ingenieurs tot één of hoogstens twee zal worden
teruggebragt, die het bestuur behulpzaam zullen zijn in de
leiding der mijn-exploitatie en tevens de mijnkaarton zullen
bijhouden;
twee ingenieurs in de Zuider- en Ooster-afdeoling van
Borneo voor de leiding en het beheer der gouvernementssteenkolenmijnen aldaar;
(1) Over eene (reeds in 1866 ontvangene) concessie-aanvraag betreffende eene ontginning aldaar zie men bladz. 448 hiervoren.
(2) Zie over eene voorgenomen ontginning van goudmijnen in het
landschap Sonnebait op Timor, bladz. 255 hiervoren.
(3) Eene herziening is, blijkens het hooger gezegde (bladz. 448)onderhanden.

twee ingenieurs op J a v a voor het doen eener geologische
opneming van het noordelijk gedeelte van dat eiland;
twee ingenieurs voor eene gelijke opneming in de P a dangscho Bovenlanden ter Westkust van Sumatra; en
tioee ingenieurs voor eene gelyke opneming in de Tunahlaut (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo);
b. dat de bovenbedoelde geologische opnemingen zich
zullen bepalen tot het aanwijzen van het voorkomen en de
uitgestrektheid van verschillende formatien, gevolgelijk van
nuttige mineralen en, daar waar zulks in het belang van
artesische putboringen noodig mogt hl ijken, van de geologische gesteldheid en zamenstelling van den bodem;
c. dat de geologische opnemingen eerst dan aangevangen
of voortgezet zullen worden, wanneer hot getal dor aanwezige ingenieurs— na aftrek van die, benoodigd voor de
ontginningen op Banka en Borneo, zoomede voor de onderzoekingen die krachtens art. 3 van het hooger aangehaalde
Koninklijk besluit nog altijd van gouvernementswege aan
het verleenen van mijn-concessien moeten voorafgaan —
daartoe de ruimte aanbiedt, in dier voege dat de opneming
op J a v a zal vóórgaan, vervolgens die ter Westkust van
Sumatra en eindelijk die van de Tanah-Laut in de Zuideren Ooster-afdeeling van Borneo aan de beurt zal komen.
Na de vaststelling dezor voorloopige regeling zijn echter,
zoo als uit het hooger gezegde gebleken zal zijn, ten a a n zien van de onderzoekingen op Sumatra bij de Indische
Regeriug resultaten bekend geworden, die in de boven
omschreven verdeeling van het ingenieurs-personeel vermoedelijk verandering zullen brengen. (1)
Voor eene definitive regeling der dienst van het mijnwezen, ter vervanging van Indisch Staatsblad 1852, n°. 3 7 ,
waren reeds sedert vrij geruinien tijd voorstellen ingediend
door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid.
De eindafdoening wachtte, volgens berigten van Januarij j l . ,
op eenige van dien departements-chef gevraagde nadere toelichtingen.
Het voornemen bestaat om aan de meermalen vernomen
klagt nopens de schaarsche bekendheid van den arbeid der
mijn-ingenieurs, na de vaststelling der Indische begrooting
voor 1872, te gemoet te komen door het hier te lande
geregeld in druk uitgeven, in het belang van wetenschap
en nijvorheid, der door hen ingezonden rapporten en kaarten.
Tot dus ver zijn slechts enkele dier stukken in particuliere Indische tijdschriften openbaar gemaakt, welke wijze
van publicering echter om verschillende redenen niet doeltreffend kon worden geacht en laatstelijk niet meer kon
geschieden zonder bijdragen van 's lands wege in de kosten.
Laatstbedoelde rapporten bevinden zich tot een getal van 35
bijdragen verspreid in het Natuurkundig Tijdschrift of in het
Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indie.
Intusschen zal welligt nog in Indie worden gepubliceerd
het rapport van een der mijn-ingenieurs nopens de ontginbaarheid van marmerlagen nabij de Pangoolbaai onder
Patjitan (Madioen), omtrent de hoedanigheid van welk
marmer reeds het een en ander voorkomt in het regeringsverslag van 1868, bladz. 196. In April j l . is namelijk de
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid aangeschreven, zoowel om te zorgen voor de openbaarmaking
van dat rapport als om al dadelijk een speciaal voorstel
betreffende de ontginning te doen, des noods afgescheiden
van do in behandeling zijnde nieuwe grondslagen omtrent
delfstof-ontginningen in Nederlandsch Indie.
Het personeel voor de dienst van het mijnwezen op
ultimo 1870 in Indie aanwezig, bestond uit: één hoofdingenieur, één chef van het scheikundig laboratorium; twee
ingenieurs der 1ste klasse, vier ingenieurs der 2de klasse,
waaronder e'én waarnemend (vroeger ingenieur der 1ste
klasse), twee ingenieurs der 3de klasse (waaronder één tijdelijk) benevens één adspirant-ingenieur.
Verder uit twee opzieners der l s t e , vier der 2de en twaalf
der 3de klasse.
Aan de formatie der ingenieurs (Indisch Staatsblad 1863,
n°. 56) ontbraken derhalve vier ingenieurs der 3de klasse
en één adspirant-ingenieur. Daarentegen was één hoofd-

(l) Vergelijk in verband hiermede de 2de noot onder § 5 op devoorgaande bladzijde.
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ingenieur met verlof in Europa. Eeno gedeeltelijke aanvulling van het incompleet heeft sedert plaats gehad door de
benoeming in Februari) 1871 tot adspirant-ingenieur van
twee gewezen kweekelingon der Polytechnische school te
Delft, daartoe, ook na praktische opleiding, ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld. Gedurende
'het eerste semester 1871 bevonden zich nog vijf kweekelingen in opleiding voor adspirant-ingenieur bij het mijnwezen. (1)
III.

ZOUT.

Aanmaak. Even als in 1869 werd ook in 1870 slechts
bij één etablissoment zout aangemaakt, namelijk te T a n a r a
(Bantam). De inzamoling was ten gevolge van de vele
regens gering en beliep 888 koijans, zijnde slechts ruim
V4 van den zoutoogst van 1869.
De vroeger bevolen tydolijke staking van den aanmaak
op Madura (zie het verslag van 1869, blad*. 165) zal in
1871, met intrekking van het etablissement te T a n a r a ,
worden hervat, voor's hands alleen onder Sumanap en wel
tot eene hoeveelheid van 20 000 koijans of zoo veel meer
als verkregen mogt worden, zullende omtrent de voortzetting der zoutwinning bij de aanmaakplaatsen onder
Sampang, mede op Madura, in 1873 worden beslist, in
verband met de dan verkregen ondervinding omtrent het
productief vermogen van Sumanap en de mogelijkheid te
dier plaatse om het zout in voldoendo mate te verschepen.
De gelegenheid tot afscheep, die bij de etablissementen
onder Sampang veel te v%enschen overliet, zal volgens de
uitkomsten van een opzettelijk onderzoek, met betrekkelijk
weinig moeite en kosten in beteren toestand kunnen gebragt worden. De moeijelijkheid in dit opzigt verbonden
gebleken aan het behoud der aanmaakplaatsen onder Boend e r , insgelijks op Madura, heeft in Augustus 1870 tot hare
definitive intrekking doen besluiten. De daardoor ingenomen gronden zijn dien ten gevolge aan de bevolking
teruggekeerd.
Sedert geruimen tijd werd het gemis gevoeld aan eene
strafbepaling op het onttrekken aan de verpligte levering
van met gouvernementsvergunning op J a v a en Madura
aangemaakt zout (verg. onder andere het verslag van
1868, bladz. 197/198). Vooral was dit het geval sedert,
naar aanleiding van een in 1865 door de regtbank van
omgang te Grissee gewezen vonnis v de volkomen straffeloosheid van boven omschreven handeling scheen gebleken.
Door verwikkelingen met nevenquaestien werd eerst bij
ordonnantie van 6 Junij 1871 (Indisch Staatsblad n°. 81)
in de leemte voorzien. Met herinnering aan de nog van
kracht zijnde proclamatie van 1813, houdende verbod van
den aanmaak van zout op J a v a en Madura anders dan
voor het Gouvernement, werd nu ook een verbod uitgevaardigd tegen de niet-levering in 's lands pakhuizen aldaar
van het krachtens vergunning aangemaakte zout, en werden
ter verzekering van do behoorlijke naleving van het verbod , binnen het bereik des politieregters liggende straffen
bedreigd zoowel tegen de daders als tegen hen die de
zoutmakers in de onttrekking van zout behulpzaam zijn.
In verband met de uitgevaardigde bepalingen werd het
onnoodig, en wegens de bezwaren die daaruit voor de
bevolking zouden voortvloeijen , ook niot wen6chelijk geacht om met aanvulling van Indisch StaatMad 1830, n c . 23
(zie het aangehaalde verslag van 1868, bladz. 198), te bepalen, dat ook hoeveelheden zout van minder dan één pikol
met consentbiljetten moeten vervoerd worden.
T e r verzekering van de behoorlijke werking der ordonnantie van 6 Junij jl. is gelijktijdig het opzigtvoerend personeel bij den aanmaak (onder Sumanap) vermeerderd,
hetgeen te meer wenschelijk was , omdat de vooruitzigten
voor het loopende j a a r zeer ongunstig waren en de oogst
zonder vermeerderd toezigt geacht werd niet de geraamde
hoeveelheid te zullen opleveren. (2) De hervatting van den
aanmaak was den Sumanappers zeer welkom. Onderschei(1) Sedert heeft één hunner zijne studiën volbragt. Zijne beschik—
baarstelling ter benoeming tot adspirant-ingenieur zal dus weldra kunnen
plaats hebben.
(8) Berigten van Julij jl gewagen nog van eene latere teleurstelling
door overstrooming van een groot gedeelte der zoutpannen.

dene verzoeken om nieuwe zoutpannen te mogen aanleggen ,
werden bij het bestuur ontvangen.
In verband met de wenschelyk bevonden bestendiging
van de op Madura gebruikelijke ovorvulling der zoutmaten
bij het innemen van dat zilt (zie het vorig verslag bladz. 162),
werd bij een besluit van December 1870 (Indisch Staatsllad
n°. 202) ingetrokken de bepaling van Indisch Staatsblad
1829, n°. 77 (art 6 , § d), waarby het a f s t a k e n der
zoutmaten gelijk met den rand was voorgeschreven.
Op het vorbod van zoutaanmaak anders dan ten behoeve
van het Gouvernement m a a k t , zoo als bekend, eene uitzondering de zoutwinning uit de modderwellen in Grobogan
(Samarang), welk zout echter niet buiten die afdeeling mag
vervoerd worden. Ditmaal is eene opgaaf ontvangen van
de productie dier wellen over de laatste elf jaren , afwisselende tasschen 12 500 en 13 500 pikol-t, waarvan in genoemd tijdvak aan belasting (landrente) jaarlyks werd opgebragt minstens f 4980 (in 1861) en hoogtens f5378 (in 1870).
Vervoer. Het vervoer van de depots naar de verkooppakhuizen had geregeld en zonder stoornis plaats. De
transportaannemers voldeden over het algemeen aan hunne
verpligting.
De vraag of, in verband met de geopende stoomgemeenschap langs Java's Zuidkust, voor den overvoer van
zout naar de aldaar gelegen havens niet op voordeelige
voorwaarden met de Nederlandsch Indische Stoomvaartmaatschappij kon worden overeengekomen , moest ontkennend worden beantwoord ( verg. bladz. 321 hiervoren ). Eeno
uitbesteding voor hot vervoer (door middel van zeilschepen), gedurende drie of vijfjaren, ingaando met 1 J a nuarij 1872, was aangekondigd tegen Augustus 1871. Het
bestaande vijfjarig contract verschijnt ultimo 1871.
De intrekking van het zout-etablissement te Pakkies,
in de residentie K r a w a n g , maakte maatregelen noodig om
die residentie en een gedeelte der Preanger regenschappen
van elders dan Pakkies van zout te voorzien. Van af
1 Januarij 1871 zou de overvoer dien ten gevolge plaats
hebben van Batavia, waartoe met den aannemer, wiens
contract medio 1873 ten einde loopt, eenesuppletoire overeenkomst zou worden aangegaan.
De opvoer van zout naar de verschillende pakhuizen in
de residentie Preanger regentschappen geschiedde nog
door de bevolking (verg. het vorig verslag bladz. 163).
Eerst van af 1872 zal hierin, zoo mogelijk, door aannemers voorzien worden. Eene uitbesteding ter zake voor de
jaren 1872—1876 was aangekondigd tegen Augustus 1871.
Debiet. Eene gewestelijke aantooning van het debiet op
J a v a en Madura, gedurende 1870 en de vier voorafgegane
j a r e n , wordt hierbij overgelegd als bijlage SS. Zij wijst
voor eerstgenoemd jaar een totaal aan van 27 660 koijans
(de koijan — 30 pikols), een cijfer dat boven alle vroegere
jaren staat, zijnde in 1863, dat tot dusver nog altijd den
aanzionlijksten verkoop aanwees, gedebiteerd 26 916 koijans.
De cijfers van 1868 en 1869 waren achtereenvolgens geweest 25 946 en 25 536.
Als oorzaak van den achteruitgang in 1869, die het
belangrijkst was in de residentien Soerabaija en M a d u r a ,
wordt opgegeven, dat de bevolking, toen haar aangezegd
werd dat de zoutaanmaak zou wordon gestaakt, zich van
eene groote hoeveelheid zout ter sluiks had voorzien, zoowel voor eigen voorraad als tot heimolijken verkoop. Die
hoeveelheid was in 1870 opgeruimd, en van daar waarschijnlijk dat.de achteruitgang ophield en in beide gewesten zelfs plaats maakte voor eene belangrijke toeneming
boven het cijfer der jongst voorafgegane jaren.
De oenige noemenswaardige vermindering die gedurende
1870 in het debiet viel op te merken, betrof de residentie
Bantam, hetgeen wordt toegeschreven aan de slechte uitkomsten der vischvangst en aan den toenemenden invoer
van gezouten visch van Siam.
Eene schatting van de hoeveelheid zout die geacht kan
worden met en in dezen visch op de markt te zijn gekomen, heeft minder beduidende hoeveelheden aangetoond,
dan men wel zou verwachten. Trouwens zijn ramingen
deswege slechts ingekomen van Bantam, Batavia en CheriDon, waar de invoer van Siamschen visch gezegd wordt
in 1870 te hebben bedragen 22 en 81 milloen stuks (in de
beide eerstgenoemdo gewesten) en 16 573 pikols (in Cheri-
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bon), bevattende respectivelyk 204, 3236 en 2486 pikols
zout. Van sommige gewesten zyn geene of al te onvoldoende cijfers, van onderscheidene andere nihil-opgaven
ontvangen. Volgens den resident van Cheribon kan worden aangenomen, dat elke pikol (100 katties) Siamsche
visch 15 katties zout inhoudt.
De verstrekking van zout voor den uitvoer naar Soerakarta, onder hot opgegeven debiet begrepen, beliep in 1870
1755 koyans, tegen 1600 in 1869. In 1863 was die verstrekking het grootst, namelijk 2035 korans. Men vermoedt
dat van dat zont een gedeelte op 'sGouvernements grondgebied ter sluiks wordt verkocht, waartegen de politie
niet altijd in staat is te waken. Zoowel om deze reden
als omdat de Solosche handel, nu de spoorweg-gemeenschap tusschen Soerakarta en Samarang is tot stand geb r a g t , zich van Soerabaija naar Samarang verplaatst, zijn
voorstellen in Indie in overweging, om de zoutverstrekkingen aan de Solosche handelaren, die tegen f 120 per
koijan geschieden, zijnde f 81,60 minder dan de gewone
prijs, geheel te doen ophouden.
Overigens wordt nog tegen lageren prijs zout verstrekt:
voor uitvoer naar de Lampongs, tegen f 90 per koijan,
en voor het bereiden van huiden, tegen f 40 per koijan.
Laatstgenoemde prijs zal echter, krachtens eene onlangs
door het Opperbestuur verleende magtiging, in verband
met de in de laatste jaren vermeerderde kosten van aanmaak, op f 60 bepaald worden; zijnde de prijs waarop
het zout in de strandpakhuizen den lande te staan komt.
De voorzorgen tegen misbruik zullen verscherpt worden,
onder andere door de bepaling, dat het bedoelde zout voortaan
alleen bij laatstgenoemde pakhuizen en dus niet meer bij die
in de binnenlanden verkrijgbaar zal zijn. Volgens de overgelegde bijlage SS heeft intusschen bedoelde verstrekking
in de'laatste jaren alleen te Samarang plaats gehad en is
in 1870 zulfs niets aan huidenbereiders verkocht.

Een eerste stap tot beperking van 's Gouvornements bemoeyenis met den zout verkoop zal, aanvangende met het
eerstvolgende nieuwe dienstjaar, in de residentie Batavia
worden gedaan. De ervaring dat in de binnenlanden de
kleine man zich in den regel en bij voorkeur op de bazaars
by de aldaar aanwezige slyters van zooveel zout voorziet
als hg noodig heeft tot een volgenden bazaardag, en dat
de binnenlandsche pakhuizen dan ook grootendeels in het
voordeel der sly ters werken, die voor die kleine hoeveelheden een prys doen betalen onevenredig hoog in verhouding tot den prijs aan de pakhuizen (waar trouwens geen
mindere hoeveelheden dan van \'31 pikol gedebiteerd worden),
heeft het denkbeeld doen rypeu om op kleino schaal en dus
aanvankelijk in ééno residentie, eene proef te nemen met
het verkrijgbaar stellon van zout (tot geen kleinere hoeveelheid dan van V2 pikol) alleen aan de strandplaatsen
en dus de voorziening der binnenlanden geheel aan den
handel over te laten, een en ander met verlaging van den
gouvemements-verkoopprijs van f 6,72 tot f 5 den pikol.
Tot het nemen van zoodanige proef, waarvoor by voorkeur
de residentie Batavia in aanmerking is gebragt, is de
Gouverneur-Generaal in Julij jl. door het Opperbestuur
gemagtigd. De winstderving ten gevolge van de verlaging
van prijs rekende men dat ruimschoots zou worden opgewogen door de te besparen kosten op het transport, de
opschuring, den Verkoop enz. Overigens verwachtte men
van den maatregel ontwikkeling van het binnenlandsch
vertier en zelfs, althans na verloop van eenigen tijd, daling van den debietprijs ook in het binnenland door meerdere concurrentie onder de slijters en daardoor toeneming
van verbruik en debiet.
Eene aantooning van het debiet in de buitenbezittingen
gedurende de drie jongst verloopen j a r e n , volgt hieronder.
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Het cijfer van het debiet op Sumatra's Westkust in 1868,
zoo als het in 't vorig verslag werd opgegeven ad 629
koijans, is in zoover onjuist, dat daarbij niet was vermeld
de hoeveelheid, aan de transport-aannemers verstrekt ten
verkoop in het binnenland.
De vermindering van het debiet in 1869 wordt toegeschreven aan de omstandigheid, dat bedoelde aannemers
tegen het einde van 1868, toen de contracten, waarbij het
zout aan hen tegen verminderden prijs werd afgestaan,
vervielen, nog een grooten voorraad hadden ingeslagen.
Eene beknopte beschrijving van den tegenwoordigen toestand van het zoutdebiet, zoowel ter Sumatra's Westkust
als in do overige hïervoren opgenoemde buitenbezittingen
en in de Lampongs, moge hier eene plaats vinden ten vervolge op de bijzonderheden in het verslag van 1868,
bladz. 168 en 169 aangeteekend, omtrent de voorziening
in do behoefte aan zout in die buitenbezittingen waar het
gouvernementsmonopolie niet werkt.

f

f

f

f

309 300

1061511

Sumatra's Westkust. Bij Indisch Staatsblad 1819, n°. 67,
werd het zoutmonopolie ingevoerd, om in 1826 (Indisch
Staatsblad 1825, n°. 45) weder verlaten en in 1833 op
nieuw ingevoord te worden.
Sedert is het monopolie in dit gouvernement gehandhaafd, met uitzondering echter van de noordelijke havens
Sibogha, Baros en Singkel, alwaar krachtens het bepaalde
bij Indisch Staatsblad 1841, n°. 40, de invoer is toegestaan
van Javaasch en vreemd zout, het eerste vrij van regten,
het laatste tegen f 1 per pikol.
Vóór 1869 werd het zout van gouvernementswege verkocht te Padang, Priaman en Aijer Bangies, op de twee
eerstgenoemde plaatsen tegen f 62/j en op de laatstgenoemde
tegen f 6 per pikol, terwijl de voorziening in de behoefte
van het binnenland was opgedragen aan de aannemers voor
het transport van koffij, die het zout tegen verminderden
prijs (te Padang en Priaman tegen f 42/ 3 en te Aijer B a n -

Bjjiagen.
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gies tegen f 31/f) per pikol) in ontvangst namen urn het
tegen hoogstens f' 6V3 in het binnenland te slijten.
Met 1 Januarij 1869 is hierin verandering gekomen. Do
prys bij de gouvernementspakhuizen werd zonder uitzonpering bepaald op f' 5 per pikol, terwijl de verkoop in het
binnenland niet meer aan do transport-aannemers opgedragen, maar in het algemeen aan den particulieren handel
overgelaten werd. Voorts word een gouvernementspakhuis
geopend to N a t a l , waar reeds in vroegere jaren zout werd
gedebitoerd, doch waar het debiel sedert 1802 aan den
transportaannemer was opgedragen.
De aanvoer van zout uit de hoofddepöts van Java geschiedt door aannemers.
Benkoelen. Te gelijk met de invoering ter Sumatra's
Westkust schynt het zoutmonopolie ook in dit gewest te
zijn ingevoerd. E r zijn thans 12 verkooppakhuizen, die,
met eene enkele uitzondering, alle aan het strand zijn gelegen. Sedert 1847 bedraagt de prijs f 62/ 3 por pikol.
Lampongsche districten. In dit gewest zijn geene zoutverkooppakhuizen van gouvernementswege opgerigt. De invoer van ander dan Java-zout is er verboden (Indisch
Staatsblad 1839, n°. 1). Tot den afhaal van dit zout (van
Tanara) worden aan te goeder naam en faam bekend
staande handelaren binnen het gewest licentien afgegeven
Het zout wordt op die licentien verstrekt tegen f 90
per koijan of f 3 per pikol en door die handelaren naar
de Lampongs overgevoerd, alwaar zij het zilt in het klein
tegen eigendunkelijke prijzen van de hand zetten.
Over het in 1869 in Indie overwogen denkbeeld tot invoering van het gouvernementsdebiet ter hoofdplaats, waaromtrent in de tweede helft van 1870 bepaalde voorstellen
van de Indische Regering werden ontvangen, i s , in afwachting van nader ontboden inlichtingen , door het Opperbestuur nog geene beslissing genomen.
Palembang. By Indisch Staatsblad 1823 , n°. 2 8 , werd
de invoer en verkoop te Palembang van Java-zout aan
een ieder vrijgelaten, mits zich daarvan bij 's lands pakhuizen op J a v a en Madura voorziende tegen den prijs van
f 75 per koijan , waarvan bij aanbreng f 15 zou worden
terugbetaald als premie. Invoer te Palembang en onderhoorigheden van ander zout bleef bij voortduring verboden.
In 1836 (Indisch Staatsblad n°. 44) trok het Gouvernement
den verkoop ter hoofdplaats weder aan zich. De aanvoer,
altijd uitsluitend van Java-zout, zou echter geschieden op
licentie. Het zout werd voor de licentiehouders bij de
depots op Java en Madura verkrijgbaar gesteld tegen f60
per koijan om te Palembang uitgeleverd te worden tegen
i 100, blijvende spillage en andere verliezen voor rekening
der overvoerders.
Het blijkt niet dat de bepalingen omtrent het licentiestelsel, waaronder ook Indisch Staatsblad 1847, n°. 8 ,
uitdrukkelijk zijn ingetrokken. Echter is in de laatste jaren ,
voor zoover is kunnen worden nagegaan, van deze licentien nimmer gebruik gemaakt en geschiedt de invoer van
zout te Palembang sedert vele jaren door het Gouvernement.
De verkoopprys bij het eenige hier aanwezige pakhuis
werd bij Indisch Staatsblad 1836, n°. 4 4 , bepaald op f 5
den pikol, met magtiging op den resident om voor de voldoening van het door debitanten naar de binnenlanden
vervoerd wordende zout crediet te verleenen. In 1845
werd de prijs te Palembang gebragt op f 5 5/6 contant of
f 6 V3 op crediet.
Het verkoopen van zout op crediet schijnt echter niet
meer plaats to vinden , daar het niet blijkt, zegt de betrokken directeur, dat het zout anders dan contant tegen
f 5 Vfi wordt gesleten.
Banka. De alleenhandel in zout op Ban ka werd door
het Gouvernement aan zich gehouden bij Indisch Staatsblad
1819, n°. 42, en art. 29 van het reglement op het beheer
der residentie Banka in Indisch Staatsblad 1831, n°. 62. In
elk der 9 districten is het zout verkrijgbaar gesteld , laatstelijk (Indisch Staatsblad 1863, n°, 72) tegen f 6,72 per pikol (1).
(i) In 't vorig vers.ag werd voor Banka t«n onregte f 6'/i opgegeven.
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Borneo. (Wester-afdeeling en Zuider- en Ooster-afdeeling).
Nadat bij Indisch Staatsblad 1823, n°. 9, bepalingen waren
gemaakt omtrent den vrijen aanvoer en verkoop i n ' s Gouvernements bezittingen ter Kuste van Borneo van zout,
mits afkomstig uit 's lands pakhuizen op J a v a en M a d u r a ,
werd in 1831 (Indisch Staatsblad n°. 20 en 36) achtereenvolgens voor de Westkust en voor de Zuid- on Oostkust
teruggekeerd tot den uitsluitenden verkoop voor rekening
van het Gouvernement, behoudens overlating van den overvoer aan zoogenaamde licentio-houders op nagenoeg gelijken
voet als hiervoren voor Palembang omschreven.
Alleen werd voor de overvoerders naar de Zuid-Oostkust
de uitleveringspry's van het zout bepaald op f'90 per koyan.
De debietprys bij '« lands pakhuizen werd voor do Westkust bepaald op f 5 per pikol, in 1842 verhoogd tot het
tegenwoordig bedrag van f 5 s /g; on voor de Zuid-Oostkust
op 41/ 2 por pikol, welke prijs in 1838 word gebragt op
f 5 , in 1842 op f 5V 6 en eindelijk in 1862 op f 62A^Deze laatste verhooging had ten doel de opheffing van
het verschil in prijs tusschen de oude gouvernementslanden
en het ingelijfde sultansrijk, ook ter wegneming van aanleiding tot sluikorij van het eene gebied naar het andere.
In het gewezen rijk van Bandjermasin werd namelijk
boven den gewonen prijs nog een consumtio-regt geheven
door en ten behoeve van het sultansbestuur ten bedrage
van f 1,05 per pikol, en daar deze belasting na de inlijving
ook was in stand gebleven ten bate van 's lands k a s , had
het Gouvernement van af dien tijd bij den invoer van
zout in bedoelde landen eene betaling genoten van f 6,88
per pikol. Ter wegneming dezer ongelijkheid werd de
verkoopprijs, bij de verschillende pakhuizen in de residentie
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, in December 1A62
algemeen bepaald op f 6Vj den pikol.
De plaatsen waar het Gouvernement zout verkoopt zijn
op Borneo:
in de Westerafdeeling: Pontianak, Sambas, Singkawang,
Sintang, Sanggouw, Taijan, Mampawa en Soekadana;
in de Zuider en Oosterafdeeling: Bandjermasin, Sampit,
Kwala-Kapoeas, Kahaijan en Tabanio.
Ook in deze gewesten wordt in de laatste jaren het zout
van gouvernementswege aangevoerd.
Voorraad. Deze beliep onder ultimo December 1870 op
Java en Madura: in de hoofddepöts 227 048 en in de
verkooppakhuizen 18 652 koijans. Onderweg van het eene
pakhuis naar het andere was op genoemd tijdstip eene
hoeveelheid van 1031 koijans. Bij het eind van 1869 waren
de twee eerstgenoemde cijfers 266 366 en 15 576.
Ofschoon de aanmaak in den Westhoek van J a v a (te
Tanara) in 1871 heeft opgehouden (zie hooger) is echtet
het behoud van een depot aldaar , ter voorziening in de
zoutbehoefte der residentie Bantam, wenschelijk bevonden.
Het depot zal echter tegen Januarij 1872 verplaatst worden
van Tanara naar Karang-Antoe (Oud Bantam) meer in het
centrum der residentie gelegen en tevens betere gelegenheid
tot afscheping aanbiedende. In het belang eener zuiniger
regeling zal dat depot tevens tot verkooppakhuis dienen,
tegen intrekking van een der naastbij gelegene, namelijk
van dat te Serang.
IV.

KOOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaart. (1)
Over de tijdelijke verlenging voor één j a a r en alzoo tot
1°. Januarij 1873 van de met 1°. Januarij 1866 in werking
getreden tariven van i n - , uit- en doorvoer in Nederlandsch
Indie, is reeds gehandeld op bladz. 384 hiervoren. Tevens
blijkt aldaar het bedrag der regten-opbrongst in de jongste
vijf j a r e n , zoowel op Java en Madura als in elke der betrokken buitenbezittingen. Eene tijdige herziening der tariefwet wordt hier te lande voorbereid.
In Indie is in behandeling een nieuw reglement op de
zeebrieven en jaarpassen, ter vervanging van dat in Indisch

(i) Ten gerieve van de stoomvaart op en in Nederlandsch Indie zijn
in Julij jl. voor stoomschepcn bijzondere bepalingen ten aanzien van de
lossing en lading der goederen vastgesteld (vergelijk bladz. 383 hi»rvoren). Zie ook de rubriek -ïïaten-i*iigtinf?n"
op bladz. Ï78.

1871—1872.
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Staatsblad 1858, n e . 184. De nieuwe verordening, waartoe
in Mei jl. een ontwerp is geleverd door de directeuren van
finantien en van justitie (1), zal eooveel mogelijk in overeenstemming worden gebragt met de hoofdbepalingen der
wet van 28 Mei 1869 (Nederlandsch Staatsblad n'. 96),
regelende het onderwerp voor Nederland.
Over eene voorgestelde afschaffing der belasting op het
verkrygen van Nederlandsch-Indische zeebrieven voor in
den vreemde gebouwde schepen, zie men het aangeteekende
op bladz. 384 hiervoren.

Java

en

Madura.

Statistiek. Sedert de indiening van het vorig regeiïngsverslag heeft te Batavia het licht gezien hot » Verslag van
den handel, de scheepvaart en de inkomende en uitgaando
regten op J a v a en Madura, ovor het j a a r 1869". Zeer
onlangs zijn bovendien hier te lande schriftelijke opgaven
ontvangen omtrent de handels- en scheepvaartstatistiek van
1870. De voornaamste cijfers van elk dier jaren worden
hieronder aangetroffen, vergeleken tegenover die der drie
voorafgegane. Meer uitvoerige aantooningen over 1869 en
1870 worden overgelegd als bijlagen T T , n°. 1—8. Ook zgn
opgaven ontvangen nopens elke haven afzonderlijk en wel
wat 1869 betreft, zoowel van de waarde der in- en uitvoeren
als van de scheepvaartbeweging, en wat 1870 aangaat,
voor alsnog alleen van de scheepvaartbeweging. Bedoelde
opgaven kunnen gekend worden uit bijlage T T , n°. 9.

(1) Volgens berigten van Julij il. was toen het ontwerp bij bedoelde
directeuren nader aanhangig gemaakt in verband met eenige bemerkingen,
waartoe het onderzoek er van den Baad van Indie en den GouverneurOeneraal had aanleiding gegeven.

\

PARTICULIERE

KOOPMANSCHAPPEN.

GOUVERNEMENTS-INVOER.

INVOER.

SPECIËN.

KOOPMANSCHAPPEN.

TOTAAL.

SPECIËN

JAREN.
Van den
Van

Van

Van
Van

Oosterschen
Nederland.

andere landen.

andere
Nederland.

Archipel.

landen.

Van
den Oosterschen

schappen.

Van
andere

Speciën.

landen.

Archipel.

f 24 963 907

f 13 453 219

f 15 344 427

f 200 000

1867

24 600 729

13 332 380

13 782 156

1414 500

»

724 891

51715 265

2 139 391

3 922 642

1868

18 902 955

11151778

12 219 928

400 000

»

1120 497

42 274 661

1 520 497

1869

19144142

9 138 581

14 744 306

»

»

1 204 610

43 027 029

1870

19 050 145

10 708 450

14 700 556

302 000

»

2 066 949

44 459 151

f2 270867 f 53 761 553

den Oosterschen

Nederland.

1866

f 150 750

Van

Van
Koopman-

f

(alleen van
Totaal.
Nederland).

Archipel.

24 360

f4168104

269 376

6 379

4 198 397

15 700000

3 231 326

764 975

11762

4 008 063

12 151 22C

1 204 610

3 294 704

816 908

13 538

4 125 150

8 700 000

2 368 949

3 935 720

1 091 224

26 466

5 053 410

12 102 000

2 621617

f3554 586 f

589158 f

f

8 090 000

P A R T I C U L I E R E

KOOPMANSCHAPPEN.

GOUVERNEMENTS-UITVOER.

UITVOER.

SPECIËN.

TOTAAL.

KOOPMANSCHAPPEN.

SPECIËN

Naar den

(alleen
naar den

J A RE

BB
Naar

Naar

Naar den
Oosterschen

Nederland. andore landen.

Archipel.

f 9 360 459 f 15 586 438

Naar

Naar den

KoopOosterschen
Nederland. andere landen.
manschappen.
Archipel.

»

Naar

Naar

Oosterschen

Speciën.
Nederland.

Archipel.

Oosterschen
Archipel).

f 1832 955 f 53 764 272

f 3 838 526

1 402 964

49 683 715

3 078 102

39 934 787

1310 867

41 245 654

2 140 702

4 561 745

42 074 477

946 023

43 020 500

2 985 700

4 341 965

44 827 926

1 704 035

46 531961

5 157 239

1868

f 34 507 869

1867

35 084 196

6 669 328

17 559 925

»

28D 025

5 746 390

59 313 449

6 031415

48 280 751

1868

40 208 967

5 997 008

14 131 894

ii

84 000

2 927 618

60 337 869

3 011618

1869

46 651 839

7 721586

13 367 466

»

469 500

4 092 245

67 740 891

1870

37 595 688

6 731 126

16 901421

»

126 200

4 215 765

61 228 235

f

Totaal.

79 750 f 16 094 521 f 59 454 766 f 16 174 271 f 51931317

De. voornaamste invoeren voor rekening vap particulieron hebben bestaan in manufacturen, provisien, wijnen en andore dranken, ijzerwerk en niachinerien.
do volgende cijfers worden medegedeeld.

Deswege kunnen

1

Manufacturen,
«

lijnwaden en

4

stoffen

*%

Van den invoer uit Nederland werd ingevoerd
mei eertifi mat van Nederlandschen
oorsprong of bewerking.

Waarvan uit Nederland.

Provisien.

Wijnen

Ijzerwerk

en andere

en

dranken.

macbinorion.

ManuProvisien.

(van katoon).

facturen enz.

Wijnen

Ijzerwerk

en andere

en

dranken.

machinerlen.

Wijnen

ManuProvisien.

Ijzerwerk

en andere

en

dranken.

machinerien.

facturen enz.

1
1029 200

f 1 830 500

792 500

1 11 189 800

16 273 600

887 100

1 821900

642 300

12 044 800

156 600

730 700

293 C00

601 400

8 787 800

1 142100

1 548 600

484 221

5 940 400

137 045

556 «00

203 500

2 429 500

464 300

9 682 200

1 058 800

1869 100

855 200

6 837 400

175 nOO

342 100

56 000

2 470 600

700

8 993 800

1 130 300

1 854 100

565 300

6 496 300

219 300

346 000

145 800

1866

f 27 758 000

f 2 379 400

f 2 313 300

f 1007 600

f 16 524 700

1887

25 032 100

2 421800

2 372 200

766 200

1868

14 586 900

2 709 100

2 227 800

1869

15 099 100

2 470 900

1870

16 024 800

2 854 400

f

f

f

231800

f

816 900

f

173100
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Het is genoegzaam bekend - en de vorenstaande opgaven
toonen dit aan — dat de katoenen goederen eene zeer
voorname plaats onder de invoeren op Java bokleeden.
Voor zoover in den afzet van lijnwaden vaak een maatstaf
is gezocht voor de beoordeeling van de welvaart des inlanders schynt hot niet ondienstig hieronder do slotsom op
te nemen van een door de Nederlandscho Handelmaat»
schappij by hare factorij te Batavia in lSfi'.Vl^O ingesteld
onderzoek naar de vermoedelijke oorzakon der kwijning van
het debiet van ingevoerdo lijnwaden in de laatste jaren.
Vooraf oenige cijfers tot begrootirg van dat debiet op J a v a
en Madura over het tijdvak 18G0—1870. Hot jaar 18G0 is tot

uitgangspunt genomen, omdat juist daarna over 't algemoen
de teruggang dagteekent en ook omdat in dat j a a r de
waarde van do lijnwaden in Indie gezegd wordt het best
in verhouding te hebbon gestaan tot de prijzen in Europa.
De onderstaande cijfers kunnen trouwens niet leiden tot
gevolgtrekkingen niet opzigt lot het verbruik van lijnwaden, omdat voor do berekening daarvan een voorname
factor ontbreekt: de kennis namelijk van de eigen katoenfabricatio des inlanders, die gi zegd wordt in de laatste
jaren zeer te zijn toegenomen (vergelijk lager bladz. 476,
onder do rubriek n lnlandsche bedrijven").

ér

Invoer

Uitvoer

van lijnwaden

van lynwaden

en katoenen

en katoenen

goederen.

goederen.

Waarde.

Waarde.

JAREN.

f

21046 311

f

2 648 802

Meer ingevoerd
Percentsge'dan uitgevoerd,
j of approximatief wyze verschil
veibruik van
met
ingevoerde lijnwaden en
het j a a r
katoenen goe1860.
deren.

f

»

18 397 509

Zielental.

Approximatief
verbruik
van ingevoerde
lijnwaden
en katoenen
goederen
per hoofd.
Waarde.

12 718 717

f

1,44»

1860

. . . .

1861

. . . .

20 357 709

2 371195

17 986 514

—

2,23

13 019 106

1,38'

1862

. . . .

18 305 434

1 747 001

16 558 433

—

9,99

13 380 268

1,23'

1863

. . . .

15 195 832

2 313 726

12 882 106

—

29,96

13 649 680

0,94'

15 809 018

—

14,06

13 349 685

1,84*

4 174 874

8 153 412

—

55,68

13 917 368

0,57'

Gemiddeld der drie jaren .

f

12 328 286

f

1864

. . . .

1865

. . . .

13 213 8C8

4 539 325

8 674 543

—

52,84

14 168 416

0,61'

1866

. . . .

27 757 962

6 573 135

21 184 827

-+-

15,15

14 552 473

1,45'

12 670 927

—

31,12

14 212 752

0,89'

8 425 400

16 60G 734

—

9,73

14 945 920

1,11'

Gemiddeld der drie jaren .

f

25 032 134

f

1867

. . . .

1868

. . . .

14 586 979

5 080 355

9 500 624

—

48,32

15 581 048

0,61

1869

. . . .

15 099 135

5 963 052

9 136 083

—

50,34

16 010 114

0,57

11749 814

—

36.13

15 512 361

0,75'

-

54,11

16 452 168

0,51'

Gemiddeld der drie jaren .

1870

.

.

.

;

f

16 024 770

t

f

•

•

•

•

7 583 596

•

8 441174

Dat de vorenstaande statistiek slechts een benaderend '
karakter heeft, behoeft naauwelijks to worden opgemerkt. •
Wel zijn de gegevens officieel, maar èn de cijfers van den '.
i n - en uitvoer, welke op taxatien voor de regtenbeffing !
gegrond zijn, èn die der bevolking zijn bezwaarlijk als
volkomen juist aan te nemen. Voorts kan het overzigt ''

alleen eenige waarde hebben voor het maken van gevolgtrekkingen over een zeker tijdperk daar het achter elk j a a r
uitgetrokken cijfer van gemiddelden invoer per hoofd een
zeer onjuisten maatstaf aangeeft voor hetgeen gedurende
datzelfde j a a r in handen der verbruikers komt. Moeijelyk
ook is het eene behoorlijke verklaring te leveren van de
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belangrijko fluctuatien, die, volgens do opgemaakte statistiek, het lijnwaden-debiet op Java in de laatste jaren
schijnt te bobben ondergaan. Ofschoon is aan te nemen
dat de meer of' minder gunstige rijstoogst op dat debiet
niet zonder invlood i s , kan echter mooijelijk worden aangetoond hoe en in welke mate die invloed zich geldt n doet
intusschen is werkelijke teruggang van het debiet, ook
lettende op den aanwas der bevolking, niet te miskennen.
Volgen", de factorij is de oplossing daarvan niet te vinden
in ven.'inilering van welvaart bij den JaYMB , want in
het algemeen, zegt zij", wordt zijn toestand eer verbeterd
dan minder gunstig geacht. Overvoering der markt komt
haar v.ior eeno der voorname oorzaken te zijn van den
ondervinden teruggang, maar zij acht daaraan mede geens-

zins vreemd de talrijko faillissementen , voortgevloeid uit
eene te ruime toepassing van het crediet-stelsel, on de toeneming van eigen fabricatie van sommige artikelen door
do inlanders.
Do volgende staat geeft een overzigt van de voornaamste
der voor particuliere rekening uitgevoerde producten met
aanwijzing der waarde. De cijfers tustchen ( ) geplaatst
vijzen den uitvoer naar N< derland aan. Die hoeveelheden
zijn onder de eerstvermeldo begrepen.
In navolging dor handt hverslagen zijn de hoeveelheden
thans alle in kilo's en niet meer, zoo als vroeger, in
pikols opgegeven.
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Bijlagen. Vel 110.

Koloniaal verslag yan 1871.

Eijst (gepeld).

Koffij.

Koloniaal verslag van 1871.

Tabak
in rollen oi' bladen,
gekorven of gosneden)

Suiker (in poeder).

Peper

Indigo.

Thee (Java-).
en

JAREN.
Kilo's.

WaarJe.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Kilos.

Waarde.

'44 009 344 f4 300 357 14 291 057 'f10 103 074 89 312 091 'f "20 789 483

Tweede Kamer.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's

7 030 717 12 791347 435 035 f2 512 151

Waarde.

Kilo's

811 434 f 434 710 1 113 309

Totale
uitvoer(onbereide).
waarde der
opgegeven
Stuks. Waarde.
artikelen.

Huiden en vellen

(witte

Kaneel.

Notenmuscaat.

Foelie.

Kruidnagelen.

Tin.

Gom-dammar.

zwarte).

Waarde Kilo's

f275 749

Waarde. Kilo's. Waarde. Kilo's. Waarde. Kilo s. Waarde.

4 996 f 5 227 177 215 f107 949

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

28073 f 11 910 ! 8918 f 3 729 1 039 548 f 885 559 747 534 f313 053 ! 202 209 f577 345 f 43 232 315

1666.
(0 315 324) (I 196 117) (399 408) (2 311 673) ( 811 434)( 434 746) (827
(( 8 149 132) (I 050 899) (13 049 723) ( Ü 420 149) ( 00 901 002) (15 238 080)

I 30 501713 3 393 390 14 202 852

8 439 454' 85 514 221 17 278 730

9 042 326 2 943 007

c

088 678 3 336 717

1 121250 1 130 078

(200 343) ( 4 990)' ( 5 227) (117 087) ( 01 539) ( 9 141) ( 4 221) ( 3 122) ( 1 375) ( 923 787) ( 764 727) ( 729 381) (305 907) (153 398) (417 954) (32 425 617)

300 509

8 481

13 478 541 536 774 529

26 260

1 0 0 0 1573 658

2 234

22 093

1371237

538 571

298 068

197 211

458 158

39 752 280

166».
(11 311 920) (1519 857) (12 923 877) ( 7 734 872) ( 70 722 891) (13 900 102)
(8 052 579) (2 397 525) (677 305) (3 282 332)

38 717 003 ; 3 930 008 : 9 998 080 4 879 039| 125 453 510 25512302

7 240 229 3 221550

e.

318 452 2 747 276 1017 593

( 716 332) (647 009)

611478

937 099

(179 400) ( 8 331) (13 310) (494 831) (721836) ( 14 801)

202 425

8 182 12 650

151126 | 172 528! 44 118

12 133) (
I

37 708;

. )(

» ) (1425 120) (1245 053) (517 706) (286 250)(175 369) (394 917) (32 409 919)

1 182 1 788 728 1 9 8 1 9 7 2 ; 509 707

2 890

302 561

278 225

577 937

44 251 281

1S68.
( 4 38G 440) (112 110 051) (22 510 280) (6 427 578) (2 C38 187) (303 471) (2 650 G71) ( 409 557) ( 306 793) (172 829)
(15 810 911) (1073 145) ( 8 927 685)

35 903 407 3 554 167 11001793

5 154 107 125 718 379:29 303 008

10 037 6 i 7 C 8 3 2 015<

362 119 3 2 3 2 4 0 3 !

940 039

657 049

471106

I
I
(475 904) (37 021 923)
( 41877) ( 5 841} ( 8 975) (112175) (129 108) ( 39 258) ( 33 510) ( 1 125) ( 380) (1 084 612) (1 891 818) ( 458 642) (274 829) (223 190)

143 680 27 896

43 593

65 090

86 658

113 162

2 865; 1 1 4 0 1 941 266 1920 823

141157!

755 467

436 410

338 675

808 327

52 315 197

1869
(17 934 077) (1 875 241) (10 010 219) ( 4 660 616) (100 786 968) (23 373 44G)

(8 594 187) (6 019 656) (355 489) (3 174 156) ( 930 094) ( 651 072) ( 316 676)

i 33 461 008 3 363 906 14 214 723: 6 114 827 i09 890 328 23 000 225 a 8 535 408 2 7G1 582 a 379 778 3 103 207 2 229 195(1738 254)1068 581

(102 258) (26 813) (41973) ( 35 360)' ( 49 673) (111 966) (139 826) (

305 875

49 364

72 584

241612

329 220;

58 599

122 254

. )(

« ) (1719 990) (1 700 312) (650 734) (382 464) (311 761) (757 873)(42 934 566)

50 417; 20 360 2 043 036 2 230 540 1 069 224! 621 548

451996 1013 673

45 687 480

1830.
( 6 416 863) ( 861 497) (13 E23 221) ( 5 933 =50) ( 83 907 239) (17 601 814) a (8 524 272) (2 759 940) a (309 429) (3 093 603) (2 22G 255) (1 735 014) ( 612 944)

b

632 424

(

4 484) (

704 899 t

301 777

1550)i(

.

)(

I

(220 407) (47 557) (71322) ( 73 205) (100 350) ( 46 665) ( 93 947) (24 727) (10 150) (1 584 745) (1 773 249) ( 612 017) (372 251) (436 914)'(982 885)(35 411229)

64 526

.

)

<%, Voor do Europesche markt. f
i ir
J T J- ..
ix
\ Dergelijke splitsing is over de vorige jarun niet ontvangen.
6
b. Voor de Indische markt.
)
° J
e. De hoeveelheid is niet opgegeven.
Bijblad van de N3derlan'Jsche Staats-courant. — 1871—1872.
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Om uit de opgegeven statistiek tot de werkelijkheid te
kunnen besluiten , behooren, met betrekking tot die artikelen
die bij uitvoer naar Nederland in de betaling van uitguande regton bevoorregt zijn , van den boven aangetoonden
uitvoer naar Nederland nog te wordon afgetrokken de
hoeveelheden d i e , onder borgstelling voor de betaling der
hoogere rogten verschuldigd bij uitvoer naar elders , naar
Nederland worden uitgeklaard doch later gebleken zijn in
werkelijkheid naar den vreemde te zijn uitgevoerd.

Eene aantooning dier hoeveelheden, waarbij het voldoende schijnt zich tot de twee voornaamste artikelen:
kof'flj en suiker, te bepalen, volgt hieronder, ter aansluiting aan eene vroegere opgaaf over het tijdvak 1851—
1857, (1) aanvangende met 1858.
(1) Zie § 14 der Memorie van Beantwoording1, betreffende het weteontwerp tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig elot over
1857 (Zitting 1859—1800. III. n°. il).

H O E V E E L H E D E N
J A R E N .
KOFFIJ.

1858.

SUIKER.

87 504 pikols

ff

1030 pikol ) —

1859.

63 613 kilo's.

104 953

»

= 5 404 247 kilo's.
=

6 481897

»

264 271

11

143 127

n

49 531

II

145 760

»

= : 8 839 523
— 9 002 138

»

17 849

1

151 228

II

— 9 339 841

»

233 947

ff

86 134

n

=

5 319 636

ii

ii

— 2 310 622

II

113 712

n

=

7 022 853

n

2 159

n

—

133 340

II

45 616

li

»

1866.

17 108

»

ff

(a) 34 686

il

1867.

9 291

»

= 1 056 590
—
573 812

2 817 244
=
— 2142 207

II

(b) 48 002

n

— 2 964 603

»

1868.

325

»

—

20072

n

(c) 43 967

»

— 2 705 402

ii

1869.

4 604

»

=

284 343

II

(d) 80 857

il

4 962 848

ii

4 279

»

1861.

802

»

1862.

289

»

1863.

3 788

»

=
s-

1864.

37 251

1865.

1860.

(a) Bovendien nog
(b) Idem

8 701 pikols

« 16 806

=
=

=

»

ii

537 374 kilo's stroopsuiker.

i

1037 939

ii

ii

II

ii

.1

(c) Idem

ii 43 699

»

2 698 850

(d) Idem

» 77 794

»

4 802 357

Voor rekening van het Gouvernement werden uitgevoerd
door de Nederlandsche Handelmaatschappij in consignatie

naar Nederland, de volgende hoeveelheden tot de daarnevens vermelde waarde:

i

Koffij.

Suiker (in poeder).

Indigo.

Kaneel.

Thee (Jnva-).

Cochenille.

Notenmusrnat.

1

Kruidnagelen.

Foelie.

|

Totale

Tin.

uitvoerwaarde

ri
&J
r*4

der
opgegeven

•«1

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde. Kilo's. Waarde. Kilo's. Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilos.

Waarde.

artikelen.

i->

1866

49 489 297 f33 948767 49 370 810 f12 092983

1867

57 559 074 34 157 402 44 308 388 10 344 248

1868

44 064 294 25 504 029 43 874 138 10 030 502

1869

44 611800 25 780 000 39 108 320

1870

60713018

31201 786 36 097 720

109 753 f 1 006 246 333 702 f 2 0 6 3 7 4

7 801 f

7688

955

f 36204

64 965

"

•

•

"

#

•

•

#

"

•

•

H

9 964 870

•

«

'

•

*

•

8 742 248

#

0

r

"

•

19 993

i

•

M

74 357 f 9 0 221

123 825 f 96 862

354 665

417 232

81 148

61051

55 587

65 253

33 968

35 750

42 926

79 620

»

*

•

II

•

4141 359 f 4 444 498

128 819 f 54 590 3114 728

.

"

m

'

46 444

i

51929 843

3 152 527

48 252 015

II

3 750 581

4 299 253

J9 931787

•

6 179 781

6 242 300

42 072 790

18 800 4 583 093

4 865 092

44 827 926

De scheepvaartbeweging was in do laatste vijf jaren als volgt:

A A N G E K O M E N

van den Oosterschen Archipel.

van andere landen.

van Nederland.

S C H E P E N .

TOTAAL.

J A B E N .
Nederl. vlag.

Vreemde vlag.

Nederl. vlag.

Vreemde vlag.

Nederl. vlag.

Nederl. vlag.

1 Vreemde vlag.

Vreemde vlag.

1

Schepen. Lasten. Schepen. Lasten. Schepen. Lasten. Schopen. Lasten. Schepen. Lasten. Schepen. Lasten. Schepen. Lasten. Schepon. Lasten.
1

1

i

•

1870

2971 i 169 332

177

44 552

5088

2C60

152 982

157

33 771

53

785S

3041

164 K 5

209

54 555

84 605

54

6839

3104

176 084

226

55 522

81 816

71

10 587

3116

168 030

276

58 872

106

37 478

6

1208

90

27211

140

37 781

2775

104 643

31

110

41299

1

494

100

29 847

124

28 189

2450

81836

32

116

47 929

3

807

108

35 072

153

45 895

2817

81 104

182

71670

1

301

54

19 809

171

48 382

28C8

131

56 789

1

650

83

29 386

204

47 635

2902

i

i

5563

i

V E R T R O K K K N

naar Nedorland.

S C H E P E N .

naar den Oosterschen Archipel.

naar andoro landen.

TOTAAL.

J A R E N .
Nodorl. vlas;.

Vroomdo vlag.

Schepen.' Lasten. Schepen

Nederl. vlag.

341

120 02G

128

42 027

56

J8G7

362

130 132

73

26 530

31.

417

152 533

150

55 033

18G9

373

163 394

162

1870

347

149 201

144

I .

Nederl. vlag.

Vreemde vlag.

Nederl. vlag.

Vreemde vlag.

Laatea. Schepen Laaton. Schepen. Lasten. Schepen Lasten. Schepen.' Lasten. Schepen.! Lasten. Schepen.! Lasten

18GG

1808

Vreemde vlas;.

16 990

94

21487

2749

8268

66

10491

33

10112

70

67 903

45

12 551

54 081

37

6C97

80 422 I

30

3631

3146

217 438

252

67 745

2459 ! 62 088

32

3266

2852

200 488

1 1

40 287

12 905

2723

73 003 I

34

2672

3176

235 648

260

70 610

135

29 366

3013

82 603

53

7(122

3431

258 548

350 ' 104 351

129

27 257

3202

81931

58

6695

3586

237 829

331

88 033
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Buitenbezittingen.
Statistiek. In December 1870 heeft te Batavia het licht
gezien het »Overzigt van den handel en de scheepvaart
in de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indie buiten Java
en Madura, over 18G8 en lb69." Bovendien is zeer onlangs

.

-

mededeeling ontvangen van de cijfers over 1870, behalve
wat Killiton betreft.
Terwijl hieronder eene recapitulatie volgt van de voornaamste uitkomsten dier driejaren, worden de uitkomsten
voor elk der betrokken buitunbeziitingen afzonderlijk opgenomen in bijlagen U U , n'. 1—6.

Particuliere invoer.

Van
JAREN.

en

Van
Arabie en

andere landen

specion.

do West Tan

China,

Perzie.

in Europa.

Bongalen.

Van
Van

en

andere

Van

Manilla

Indie en

Amerika.

Nederland.

Van

Van

Van

Van

Van

Koopmanschappen

J a v a en
Australië.

plaatsen in den
Singapoer.

Madura.

Siam.

TE ZAHEN.

Oosterschen
Archipel.

a.

Koopman schappen
18G8

f 3 420 057

f

746 022

f

3 594

f

1605

f

24 012

f 453 096

f 26 730

f 12 252 187

f 5 618358

f 4 734 457 61273 10 118

•
Koopmanschappen
18G9
Speciën

2 946 G49

404 095

»

400

39 213

438 021

95 584

12215413

6 625 923

6 671 9G4 c

29 437 262

3 1G1 400

416 985

I

1144

45 204

400 722

62 885

10 662 526

6 313 909

5 671 855 d

26 736 630

1146 264

1 609 428

691 298

. . . .

Koopmanschappen
1870
Speciën

. . . .

620 000

n

D

i

a. Onder de invoeren van J a v a en Madura is bü uitzondering begrepen oon gouvernements-invoer
f 190 000 in 1870.

»

n

(zout on opium), ter waarde van f 257 600 in 1868, f 441200 in 1869 en

b. Hieronder unn speciën f 2 653 306. Do landen of plaatsen van invoor zijn echter niot afzonderlijk aangeduid.
ontbrekon der opgaven van Sarnbas. Zio overigens noot a.

Do cijfers in 't vorig verslag waren minder volledig door het

e. Hieronder aan speciën f 3 517 287. Van waar do invoer dier speciën heeft plaats gehad kan uit do handolsoverzigten niet wordon af'eleid.
d. Zie noot a.

4 0G6 990

Zie overigens noot a.

Particuliere uitvoer.
Naar

Naar

Naar

Koop man scha ppen

Naar

andere

Naar

en speciën.

Nederland.

landen in

Amerika.

JAREN.

Arabie en

de West
van Indie
en

Porzie.

Kuropa.

Naar

Naar

Naar

China,

Naar

Manilla en

Australië.

Java

andere
plaatsen in den

Singapoor.
en Madura.

Siam.

Bongalen.

Naar

TE ZAMEN.

Oostersehen
Archipel.

a.

Koopmanschappen
1868

I f 5 5:i9 293

|
Speciën

f 39 631

»

f 3 248 238

f

10 603

f

1 199 835

i)

f 6 972 369

f 3 710 392

f 6 514 437 b. f 27 234 798

. . . .
-

Koopmanschappen
J

1869
Speciën

5 249 910

110 039

3858212

4 151 309

!>

3022165

n

n

n

»

19717

839 S91

11422

1 050 120

i

7 205 845

5 810 223

6 159 344 c.

29 252 681

1511

5 40G 352

5 578 245

5 051 086 d.

24 285 415

403 455

834 148

. . . .

Koopmanschappen

f

13 2C5

f

1870
Spocicn

. . . .

i

n

71000

»

786 860

2 095 463

a.

Onder de uitvoeren naar Nederland is bij uitzondering bogrepon aan gouverienents-mWoer
en in 1870 van f 487 880.

(Monado-koffij) voor eene waarde: in 1868 van f 342100, in 1869 van f 1410737

b.

Hieronder aan speciën f 2 167 627. Zie overigens de betrekkelijke noot onder do aantooning van den invoer. Onder de koopmanschappen is ook gouvernements-uitvoer
begrepen (verg. noot a).

c.

Hieronder aan speciën f 2 548 144. Als voren.

d.

Zie nool a.
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Aangekomen schepen.

SOORT

DER

SCHEPEN.

VLAGGEN.

Soort.

Aantal.

Europeesch getuigde.*

1393
4098

28 751

5491

182 7 4 1 %

1869

Europeesch getuigde.

1251

Inlandsen getuigde

4343

148 408 3 / 4 /
i
29 056V4 |

5594

177 465

1870 (2)

.

.

»

»

Lasten.

Aantal.

Lasten.

1161

26 656

153 990%
4330

Inlandsen getuigde

Aanmerkingen.

Lasten.
Aantal.

1868 (1)

Vreerade.

Nederlandsche.

JAREN.

i)

156 085'/ 4

(1) Het verschil met
de opgaven in 't vorig
verslag voornamelijk
is toe te schrijven
de (destijds ontbrekende) cijfers van
Sambas.

4270

148 700'/ 4

5753

171 965

1324

801

(2) Eene splitsing in
Europeesch en in28 764V, landsch getuigde
schepen is over 1870
niet ontvangen.

29 075

Vertrokken schepen.

SOORT

DER

VLAGGEN.

SCHEPEN.

Nederlandsche.

JAREN.
Soort.

Aantal.

Lasten.
Aantal.

1868 (l)

Europeesch getuigde.

1157

1869

1870 (2)

.

4320

Europeesch getuigde.

1248

146 066 V4

Inlandsch getuigde

4546

30 768 V;

5794

176 834 V,

»

»

§ 2.

Lasten.

154 495%

1195

25 557 V;

(1) Zie de betrekkelijke noot in de aantooning der aangekomen schepen.
(2)

180 052%

»

Aantal.

29 519

5477

.

Lasten.

150 5 3 3 %
4282

Inlandsch getuigde

Aanmerkingen.

Vreemde.

4485

149 102 %

5928

178 769

Nederlandsch-Indische

1309

728

Als voren.

27 732 V,

28 407

koopvaardijvloot.

Een vijfjarig overzigt van den aard en den inhoud der Nederlandsch-Indische koopvaardijvloot volgt hieronder.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 1 — 1 8 7 2 .

Wangkangs, toops
Stoomschepen.

Schepen.

Brikken.

Barken.

Totaal.

en andere

Kotters.

Schoeners.

vaartuigen.

ntal.

ntal.

ntal,

sten.

O

es
J

133

2881

12

193

65

858

415

33 927

17176

32

3303

127

4126

9

139

71

976

388

32 036

107

16 136

32

3448

131

4235

10

159

59

858

373

30 169

2459

100

15 430

30

3267

139

4889

10

156

48

868

360

30346

2846

100

15 568

25

2549

165

5798

18

251

540

8402

880

38 973

m

1
h-1

4

25

398»

8

2154

135

20 207

29

3865

8

2451

112

29

3747

5

1586

26

3277

7

(2)25

3559

7

sten.

4

i

P

m

03

1

4

m

sten.

3654

N9

1

sten.

37

ntal.

sten.

|3

ntal.

CS

4

ij

sten.

ntal.

as
1-3

es

4

m

al

4

a

1

a
i

Ü

4

m

1869

sten.

ntal.

J A R E N .

si

(1)

Van enkele gewesten zijn geene opgaven ontvangen (vergelijk bijlage V V ) .

(2)

De opsomming betreffende het aantal in Nederlandsch Indie aanwezige grootere en kleinere stoomschepen, voorkomende op bladz. 321 hiervoren, wijst bij zamentrekking een honger totaal aan dan het hier opgegevene. Gedeeltelijk zal het verschil hierin gelegen zyn, dat sommige der in die opsomming genoemde vaartuigen niet gerekend zijn geworden als tot de koopvaardijvloot te behooren,
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Eeno gewestelijke ontleding der totalen van 1870 wordt
aangetroffen in bijlage V V .

De opgaaf betreffende het j a a r 1870 i s , in tegenstelling
met dio van vorige j a r e n , welke ontleend waren aan eene
in den Regeringsalmaniik voor Nederlandsch Indie geregeld
voorkomende "lijst van schepen en vaartuigen, getrokken
uit de berigten der hoofden van gewestelyk bostuur, die
aangeschreven zijn om eene aantooning in te zenden van het
aantal en den inhoud der in hun gewest te huis behooronde
schepen en vaartuigen, groot 10 lasten en daarboven.
Vooral het aantal » wangkangs, toops en andere vaartuig e n " blijkt thans aanzienlijk hooger te zyn dan in vroegere
regeringsverslagen vermeld. Dit verschil wordt hierdoor
verklaard, dat in de opgave over 1N70 ook de op de inlandsche wijze getuigde schepen en vaartuigen zijn begrepen.

§ 3.

Scheepsbouw.

Omtrent dit onderwerp bopalen zich do ontvangen mededeelingen tot de onderstaande aantooningen betreffende
het aantal eerste zeebrievon in de laatste vijf jaren aan
Europoesch getuigde vaartuigen verleend voor de vaart
binnen Nederlandsch I n d i e , waaruit blijken kan hoeveel
van die vaartuigen in Indie waren gebouwd.

•
WAARVAN

GEBOUWD:.

i

SOORT VAN VAARTUIGEN.

i

asten.

20

717

2

375

23

3051

23

13

501

2

634

8

1376

1868

24

10

266

4

937

10

1572

1869

32

18

561

n

»

14

2171

1870

34

16

418

3

786

15

2218

M

«

«*

O

ezamet ilijko
groott o (las

antal.

w3

ndere vaart u i gen.

asten.

<

otters.

antal.

ri

offen.

asten.

<ü

shoeners.

antal.

M

rikken.

1867

<

•Sg

arken.

45

In den
vreemde.

jhepen.

1866

In
Nederland.

In
Indie.

regatten.

<

JAREN.

| .
>* -=-

toomschepen

antal vaart

.SP

35

tk

CO

«

M

'Ji

14

»

n

7

2

20

i

I

2

4149

3

"

»

4

3

11

»

1

1

2511

n

1

1

5

4

12

n

»

1

2775

n

1

2

1

2

25

»

n

1

2732

1

1

3

4

22

i>

2

»

3422

ï

Van de uitgereikte zeebrieven werden verleend:

AAN EUROPEANEN.

AAN VREEMDE OOSTERLINGEN.

AAN INLANDERS.

JAREN.

Aantal.

Lasten.

Lasten.

Aantal.

Lasten.

1866

22

2842

15

742

8

565

1867

9

1098

8

1104

6

309

1868

8

1657

13

1010

3

108

1869

2

559

19

1688

11

485

1870

6

1115

25

2179

3

128

V.

ANDERE

ONDERWERPEN.

Binnenlandsche handel. Aan eene opgaaf omtrert de in
de verschillende residentien van Java (de Vorsten landen
uitgezonderd) gedurende 1856—1S68 nieuw aangelegde
markten of passars (zie bladz. 395 hiervoren) worden de
navolgende aanteekeningen ontleend. Do zamentrekking
daarvan doet zien , dat het aantal in bedoeld tijdvak vermeerderde met 360. Tevens wordt hieronder opgenomen
hetgeen de gewestelijke berigten over 1870 Aangaande het
binnenlandsch handelsvertier meldenswaardigs behelzen.
Bantam. In de afdeelingen Serang , Anjer en Pandeglang
zijn de aanwezige passars voldoende voor de behoefte. Van

af 1856—1868 is het aantal in eerstgemelde afdeeling met
5 en in de afdeeling Lebak met 9 vermeerderd. De nieuwe
markten onder Lebak hebben haar ontstaan te danken aan
de torugkeerende welvaart en toenemende bevolking aldaar.
In de zuiderdistricten der afdeeling Tjeringin heeft het
bestuur, ten einde der bevolking een beteren uitweg voor
hare producten te openen , on op die wijze de uitbreiding
van den landbouw in de haud to werken , in lt>6- getracht markten to doen ontstaan op eenige gunstig gelegen
punten. De uitkomsten dezer pogingen, die aanvankelijk
niet zonder gevolg bleven , kunnen eerst later beoordeeld
worden. Overigens was sedert 1856 ook eeno nieuwe passar
opgerigt in het district Tjeringin der laatstbedoelde afdeeling.
Volgens 's residents jaarverslag over 1870 was het vertier
op do marktplaatsen doorgaans zeer levendig, doch ver-
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keerdon de passarloodsen in slechten , verwaarloosden toehet oog op de inkomsten dor passar- en warong-belasting (1),
stand (1). In tegenstelling met den uitvoorhandel neemt,
de markten liefst tot de hooidplaatson beperkt zagen,
volgens dat jaarborigt, do binnenlandsche, voornamelijk
omdat zij dan voor zich zei ven de belasting genoten. Sedert
kleinhandel toe. Talrijke inlandsche en Chinoscho rond- , do belangrijke uitbreiding van don landbouw, inzonderheid
ventors van Batavia doorkruisen de residentie tot op de j van do teelt van voedingsmiddelen als tweede gewas, hebafgolcgenste plaatsen. Do invoerhandel van lijnwaden en j ben echter de regenten van lieverlede die neiging laten
garens toont geen vooruitgang aan , waarschijnlijk — zegt
varen, te meer daar het Europeesch bestuur bij elke gede resident — uit hoofde van het geschoklo handelsverlegenheid het wenschelijke aantoonde om door het scheppen
trouwen door do menigvuldige faillissomunton der laatstojaro.
van nieuwe markton in de districten zelve h?t handolsvertior
te bevorderen.
Het inrigten eener marktplaats gaat met zeer weinig
Batavia. Omtrent do in deze residentie gedurende de
moeito of kosten gepaard. wordende er doorgaans geen
jaren 185G—1868 opgerigte nieuwe passars is geon opgaaf
vaste getimmerten aangetroffen; slechts hier en daar treft
gedaan.
men op deza plaatsen eenige bamboezen stijlen aan, met
Namens don eigenaar van eeno particuliere passar word
atap gedekt, om de uitgestalde waren voor regon en zon
in 1870 hot verzoek ontvangen om in stode van tweo malen
te beveiligen Een groot gedeolte der verkoopers voorziet
's weeks (art. 5 van Indisch Staatsblad 1829, n°. 111) dazich zeil eiken passardag van de middelen tot beveiliging
gelijks aldaar openbare markt to doen houden, metgelijkzijner koopwaren.
tijdige bevoegdheid om op alle dagen dor week marktEen vijftal betrekkelijk weinig bevolkte districten, wier
golden te heffon. Togen do inwilliging van dit verzoek
hoofdplaatsen alleen langs moiijelijke bergpaden te bereiken
bestond de bedenking, dat de vergunning om ook op de
zijn , bezitten tot nog too geen passar.
toe to voegen dagen marktgeregtigdheid te heffen, de waarde
Over het algemeen waren alle marktplaatsen in 1870
van de betrokken passar vermeerderende, later door opgetuigen van een levendig bezoek.
voering van don eventuelen af koopprijs, een beletsel zou
worden om, voor zooveel dio marktplaats betreft, toteene
Cheribon. De behoefte aan meerdere ruilingen, een gegoheelo afschaffing der passar-belasting to geraken, zoo
volg van de toegenomen productie, hoeft in het dortienjarig
als bij de publicatie van 16 December 1851 (Indisch Slaatstijdvak 1856—1868 op een 19tal plaatsen in dit gewest
blad n°. 73) beoogd wordt. Daarentegen kwam ook de nietvan lieverlede nieuwe markten doen ontstaan.
heffing van marktgeregtigdheid op de toe te voegen dagen
bedenkelijk voor, in zoo ver hierdoor de verkoopers bij
In vergelijking met den handel ter hoofdplaats die vrij
voorkeur op de vrije dagen hunne waren zouden ter markt
aanzienlijk mag genoemd worden, heeft, volgens het j a a r brengen , hetgeen tot nadeel voor den eigenaar zou strekken.
berigt over 1870, de binnenlandsche handel dien de inlander
Daar intusschen eene vermeerdering van het aantal marktdrijft, niet veel te beteekenen. De passarloodsen waren
dagen op de niet belastingvrije passars in 't algemeen in
zeer goed in orde.
't belang van het vertier wenschelijk voorkwam, is het
denkbeeld geopperd om met de betrokken eigenaars (in de
Tagal
De uitbreiding in het hier behandeld tijdvak aan
residentien Batavia on Krawang) in overleg to treden
het aantal passars gegeven, bepaalt zich in deze residentie
omtrent eene regeling, waarbij hun, tegen afstand hunner
tot een drietal, alle in het regentschap Brebes. Omtrent
privilegiën, wordt vergund dagelijks markt te doen houden
1870 wordt gezegd dat de binnenlandsche handel toenam.
on daartoe plaatsen to verhuren tegen een vastgesteld
tarief. Tot zoodanig overleg is in October 1870 door de
Pekalongan. Sedert 1856 kwamen hier 4 nieuwe passars
Indische Regering besloten. Tevens is aan den directeur
tot stand, waarvan 2 in 1861, l in 1864 en 1 in 1866. In
van justitie oggedragen het ontwerpen van een algemeen
den laatsten tijd, met name in 1870, viel op te merken dat de
reglement voor alle particuliere passars op de landen geinlander zich meer op den binnenlundsclien handel toelegde.
legen bewesten de Tjimanok , waarin, met buiten-werking8lelling van vorige en speciale reglementen, dè noodige
Samarang. In deze residentie treft men 8 sedert 1856
bepalingen worden opgenomen, voor allen geldend, met
opgerigte marktplaatsen aan. De oprigting dier enkele
inachtneming van hot beginsel, dat de verboden kringen
passars, zegt de resident, kan als een bewijs van vermeerom die passars geheel ophouden te bestaan.
derd vertier worden aangemerkt: immers zijn ze niet daargesteld door of op last van het bestuur, maar ontstaan door
de meerdere behoefte der bevolking aan plaatsen waar zij
Krawang. Van 1856—1868 werden in dit gewest drie
koopen en verkoopen kan. Magtiging werd in November 1870
passars aangelegd, namelijk één in het district Sindang.
verleend om eene passar op te rigten te Batoe op hot particnkassi en twee in het district Adiarsa. Als gevolg van den
liere land Gemoolak. Overigens wordtin het jaarverslag dezer
vooruitgang in bloei en welvaart gedurende genoemde j a r e n ,
risidentie over 1870 gezegd, dat in verband met de tijdswerden na 1868 nog vier markten in het leven geroepen.
omstandigheden eene niet onbelangrijke waarde aan manuVolgens berigten over 1870 verminderde de lijnwaadfacturen, lijuwaden en stoffen ingevoerd werd.
handel en namen ook de openbare veilingen, waarop men
gewoon was dio goederen aan den man te brengen, af,
mede, naar het schijnt, door het toenemend aantal BataJapara.
Het aantal passars onderging sedert 1856 geene
viasche rond venters, die het geheele gewest met goederen
noemenswaardige uitbreiding. In 1859 kwam er één tot
in commissie bereizen.
stand in het district Bandjaran (atdeeling Japara), in 1862
één in het district Mantoop (afdeeling Joana) en in 1866
Preanger regentschappen. Buiten eonige honderden warongs
één in het district Tjengkalsenoe (afdeeling Patti II). In
«iin in dit gewest gedurendo het tijdvak 1*56—1868 op
do afddeelingen Patti I en Koedoes is het aantal hetzelfde
n'ct minder dan 163 plaatsou nieuwe markton verrezen.
gebleven, behoudens deze bijzonderheid, dat onder Patti I
in plaats van 3 niet meer bezochte, 3 nieuwe in andere
Deze belangrijke vermeerdering, merkt de resident op,
dessa's aangelegd werden.
•teekt gunstig af bij vroegere j a r e n , toen de regenten, met
Volgens berigten over 1870 heerschto een zeer druk
verkeer op de passars, maar voldeden de loodsen op verre
(\) In antwoord op de door den directeur der burgerlijke openbare
na niet aan de behoefte. E r bestaat in deze residentie een
werken gedane vraag, of de bouw van pasjarloodsen voorden vervolge
ral geschieden namens de Regering, dan wel aan belanghebbenden zal
belangrijke zoogenaamde landhandel met Demak, Groboworden overgelaten. is bij eene beschikking van Julij jl. aan dien
gan, Samarang en Rembang.
departements-chef te kennen gegeven, dat de wijziging, welke art 00
van he! Regeringsreglement hij de wet van 21 Julij 1870 (Aederlandsch
Staatsblad n°. 130. lndisrh Staatsblad n". 117) onderging (zie het vorig
Rembang. Gedurende de jaren 1856—1868 verrezen in
Terslag. bladz 172). niet geacht kan worden in den aard der roeping
negen districten dezer residentio te zamen 20 nieuwe paavan de Regering met betrekking tot werken van algemeen nut. eenige
verandering te hebben gebragt. en deze derhalve op plaatsen, waar
sars , namelijk 5 in de afdeeling Rembang, 7 onder Toepassarloodsen in het algemeen belang onmisbaar zijn, zich mpt de zorg
b a n , 7 onder Bodjonegoro en 1 onder Blora.
voor hare oprigting en . voor zooveel ze reeds bestaan, met die voor haar
onderhoud behoort te blijven belasten (vermoedelijk met gebruikmaking
van de heerendiensten der bevolking, vergelijk Bijblad op het Indisch
(4) Sedert 1 Junij 1871 afgeschaft (vergelijk het vorig verslag, bladz.
Staatsblad n'. 2332, bladz. 254).
105/106 en bladz 148 hiervoren).

Bijlagen.

473

Vel 119.

Tweede Kamer.

Koloniaal yerslag yan 1 8 7 1 .
Met uitzondering van de passar te Bodjonegoro werden
in 1870 alle marktplaatsen in Rembang dagelijks druk
bezocht. De handel bevindt zich grootendeels in handen
yan Chinezen, die do producten in het klein van den
inlander op de markten opkoopen en doorgaans met aanzienlijke winst in het groot van de hand zetten. Zij die
in rijst en padi deden, hadden echter in 1870 geen gunstig. jaar. Over 't algemeen wordt onder de Chinezen geklaagd over gebrek aan kapitaal, een gevolg van de f'aillissementen der laatste tijden. De lijnwaadhandel ging
intasschen niet achteruit, te oordeelen naar den omzet
op de pas?ars.

Banjoeioangi. Behoefte aan niouwe passars heeft zich hier,'
ondanks de voor den afgezonderden toestand van dit gewest
bestaande groote mate van welvaart, niet geopenbaard.
Sedort 1856 kwam slechts ééno niouwe passar t tot stand en
wel in 1864 nabij het landbouw-etablissement te Soekaradja.
Ter vervanging van de oude vervallen loods te Rogodjampi
voorzag de bevolking in 1870 uit eigen beweging in bamboezen loodsen. Eigenlijke handelaars treft men alleen
onder de vreemde Oosterlingen aan. Hun handel bestaat
in den uitvoer van rijst, olie, klappers en huiden, welke
artikelen zij van de bevolking opkoopen, en in den invoer
van Europesche en inlandsche lijnwaden.

Soerabaija. Van do 19 in meergomeld tijdvak niouw aangelogdo passars worden er 15 alloen aangetroffen in het
regentschap Modjokerto. Van de 4 overige bevinden zich
er 2 in het regentschap Soerabaija, 1 onder Grissee en
1 onder Lamongan. In laatstgemelde afdeeling doet zich
volgens latero berigten behoefte aan meerdere marktplaatsen gevoelen. De invoermarkt op Soerabaya bleef in 1870
overvoerd.

Banjoemas. Op onderscheidene plaatsen heeft zich in de
laatste dertien jaren behoefte goopenbaard aan betere gelegenheid tot omzet van producten en andere nijverheidsvoortbrengselen. Dien ten gevolge zijn in het tijdvak
1856—1868 29 nieuwo markten ontstaan, waarvan alleen
in do afdeeling Tjilatjap 12, en in do vier overige afdeelingen Banjoemas, Poerwokerto, Poerbolinggo en Bandjarnegara respectivelijk 4 , 4 , 6 en 3.
De binnenlandsche kleinhandel is zeer levendig; die over
zee of te land met andere gewesten is voor alsnog wegens
de onvoldoende middelen van gemeenschap, van geringe
beteekenis. Daarom ook heeft de openstelling van de haven
te Tjilatjap voor den algemeenen handel, weinig te beteekenen gehad.

Madura. De ondernemingsgeest der inlanders heeft op
sommige marktplaatsen kleine winkeltjes doen verrijzen , die
dikwijls eene zeer groote huurwaarde hebben. De resident
noemt dit een stap op den goeden weg. In het Sumanapsche zijn de passars nog verpacht ten bate van den panombahan, en wel aan een Chinees. Men streeft naar
langzame afschaffing.
Er wordt in deze residentie een vrij levendige handel
gedreven voornamelijk met J a v a , Palembang, Riouw en
Bali, bijna uitsluitend met inlandsch getuigde vaartuigen
en praauwen.
Pasoeroean. De toenemende welvaart en de daardoor
ontstane meerdere behoeften hebben sedert 1856 oen elftal
nieuwe passars in bet leven geroepen: 4 in de afdeeling
Pasoeroean, 3 in de afdeeling Bangil en 4 in de afdeeling
Malang. Van deze vereenigingsplaatsen maakt de inlander
in den regel een druk gebruik, zoowel om er zijne waren
van de hand te zetten en de wekelij ksche benoodigdheden
in Ie koopen, als om het nieuws van den dag te vernemon.
Ook uit naburige residentien, vooral uit Soerabaija, komen
tal van kooplieden, marskramers enz. naar de passars in
Pasoeroean, waarvan er sommige, wegens omvang en belangrijkheid, algemeen bekend zijn. Nogtans valt op te
merken, dat de loodsen der marktplaatsen in dit gewest
schier allerwege in zeer bouwvalligen toestand vorkeeren,
waarin ook in 1870 geen verbetering viel op te merken.
De invoorliandel wordt gezegd in de laatste jaren belangrijk te zijn toegenomen, doch de particuliere uitvoer
even als op andere plaatsen, in gedrukten toestand | te
hebben verkeerd.
Probolinggo. Het district Loemadjang was het eenige in
dit gewest waar sedert 1856 nieuwe marktplaatsen werden
gevestigd, en wel aebtereonvolgens één in 1867 en één
in 1868. Allerwege, maar inzonderheid ter hoofdplaats,
werden de markten in 1870 druk bezocht.
De kleine vaart zoowel van als op dit gewest wordt
niet onbeduidend genoemd.
Bezoeki. De hier sedert 1856 aangelegde passars, ten
getale van 7 , worden alle aangetroffen in de afdeeling P a n a roekan. Voorts waren op een drietal plaatsen waar reeds
markt werd gehouden, loodsen opgerigt met pannen gedekt. Deze geraakten echter langzamerhand in verval.
Toch verkeert de handel door inlanders gedreven in bloeijenden toestand. Duizenden vinden hun bestaan door den
bandel in inlandsche producten tusschen de verschillende
afdeelingen der residentie. Overal werden, luidens de berigten over 1870, de passars druk bezocht.
De kustbandel was weder aanmerkelijk toegenomen , doch
zou eene hoogere vlugt kunnen nemen, indien er betere
gemeenschap bestond met de reede. (1)
(1) Zie het aang-eteekende omtrent de haven van Bezoekt op bladz.
358 hiervoren.
Bijblad van de Nederlandsch^ Stants-couraiit. —

Bagelen. Gedurende het meermalen genoemde tijdvak
1856—18R8 zijn in deze residentie 17 nieuwe passars verrezen, alle dagteekenende van 1861 en later, en over 5
van de 6 afdeelingen verdeeld als volgt: in Ledok 7 , in
Karang-Anjar 6, in Ambal 2 , in Poerworedjo 1 en in
Koetoardjo 1. Voor Ambal wordt nog gemeld, dat behalve do
2 opgegeven nieuwe markten, in den laatsten tijd, op
plaatsen waar zulks vroeger niet geschiedde, passars
worden gehouden in de nabijheid van groote warongs. De
passars in Ledok worden gezegd elk j a a r meer bezocht te
worden. De toegangen worden soms op aanzienlijke afstanden bezet; voornamelijk is dit het geval met die passars
welke op verschillende wegen uitloopen.
Het gemis voor alsnog aan goede gemeenschapswegen
met andere gewesten staat eene ruimere ontwikkeling van
den handel in den weg (vergelijk bladz. 247 hiervoren).
Radoe. De plaatsen waar sedert 1856 voor het eerst
passars zijn opgerigt, zijn vier in getal: twee in het district Ngasinan en twee in het district Soemowono. Dat
het aantal nieuwe marktplaatsen niet meer bedraagt wordt
hieraan toegeschreven, dat het gewest reeds vóór 1856
ruim van passars voorzien was. Ook verdient melding,
dat de bestaande passars van tijd tot tijd uitgebreid en
sommige naar ruimer terrein verplaatst zijn.
De belangrijke uitvoer van tabak uit deze residentie is
bekend. Van 1870 wordt alleen gezegd dat de handel in
lijnwaden levendig was.
Djokjokarta.
De openbare verkoopplaatsen laten in doelmatigheid en fraaiheid veel te wenschen over. Er wordt
hier, vooral met Samarang, een levendige handel gedreven,
die in handen der Chinezen en der te Passar Godeh, vier
palen van de hoofdplaats, gevestigde Javanen is.
Soerakarta. De handel in de oerste levensbehoeften is
merkelijk uitgebreid en neemt steeds toe door de gemakkeiijker gemeenschap met Samarang, Grobogan en andere
gewesten (vergelijk bladz. 245 hiervoren). Ookjhot handelsverkeer onder Europeanen en Chinezen is dien ten gevolge
toegenomen. Meer en meer komen Chinezen van elders
de hoofdplaats voor korteren of langeren tijd bezoeken
in 't belang van hunnen handel. De hierdoor ontstane
meerdere mededinging werkt intusschen niet voordeelig op
do welvaart der gevestigde Chinezen.
Madioen. Alleen in de afdeeling Ponorogo is het aantal
passars sedert 1856 niet onbelangrijk, namelijk met 7, vermeerderd. Er bestaat aldaar een bloeijende binnenlandsche
handel, vooral door den aanzienlijken rijstuitvoer naar
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Patjitan en Solo. In do overige afdeelingen der residentie
Madioen zijn gedurende 18'>6—18(38 8 nieuwe passars ontstaan, namelijk 3 in de ufdeeling Madioen, 3 in Patjitan
en 2 in Ngawi.
De toestand van don kleinhandel in 1870 wordt buitengemeen opgewekt genoemd.
Rediri. In het dertienjarig tijdvak 1856—1868 zijn de
bestaande passars met 17 nieuwe vermeerderd, als 6 in
de afdeeling Ngrowo, 4 in het Blitarscho, 4 in het Berbeksche en 3 in de afdeeling Kediri. De op de marktplaatsen aanwezige loodsen verkeeren echter in zeer bouwvalligen staat. De verkoopers stallen hunne waren daarom
liever in de open lucht uit onder draagbare afdakjes.
Omtrent het binnenlandsch handelsvertier in de buitenbezittingen zijn over 1870 de volgende bijzonderheden vernomen.
Sumatra's Westkust.
Slechts nog op enkele plaatsen
worden goed onderhouden passarloodsen aangetroffen; de
meeste zijn ingestort of verwaarloosd. Echter zal hierin
verbetering worden gebragt.
Lampongsche districten. Eigenlijk gezegde marktplaatsen
bestaan in deze residentie niet; men verwacht het ontstaan van enkele wanneer na afloop der onderhanden verbeteringen aan den grooton weg naar Mengala deze voor
het vervoer met karren zal zijn opengesteld.
I n den handel was, niettegenstaande den lagen prijs der
boschproducten, wederom vooruitgang te bespeuren.
Palembang. De handelsgeest der bevolking is steeds toenemende. Het verbeteren der voornaamste wegen en de
zorg dat de rivieren steeds vrij van belemmeringen blijven,
brengen daartoe veel b\j. De handel bestaat voornamelijk
in katoen, tabak en boschproducten voor den afzet op de
hoofdplaats en in lijnwaden, zout, geweren, landbouwgereedschappen en artikelen van weelde ter voorziening in
de behoef en der binnenlanden.
Belangrijke sommen werden omgezet op de markt ter
hoofdplaats. De groothandel ondervond ook hier de gevolgen van den algemeen gedrukten toestand.
In de binnenlanden dezer residentie wordt eene zoogenaamde passar-bevolking aangetroffen, bestaande uit eene
vermenging van allerlei inlanders niet uit die landen oorspronkelijk. Zij bewonen de hoofdplaatsen der afdeelingen
en kiezen zich uit hun midden hoofden. Deze hoofden zijn
met de handhaving der orde aldaar belast.
Waar het land doorsneden is met waterwegen worden
geene markten gehouden maar varen de kooplieden met
hunne waren van dorp tot dorp en voert de bevolking
hare producten op vlotten af. » Kalangans" of plaatsen
waar op bepaalde dagen in de week de bevolking zamenkomt tot het drijven van handel in rijst en zont bestaan nog
in de Pasoemah- en in de (ioeniaij- en Moelak-landen.
Eene zeer oorspronkelijke wijze van handeldrijven treft
men aan onder de Koeboes, die hunne waren op bepaalde
plaatsen neerlegden, waar de koopers er da waarde voor
in de plaats stellen. Hierbij wordt do grootste eerlijkheid
betracht.
Billiton. Te Tandjong Pandan is de passarloods te klein,
en zal men trachten uit eigen middelen eene vischpassar
op te rigten. De marktprijzen, vooral der levensmiddelen,
waren hoog, gedeeltelijk door het stormachtige weder,
waardoor schepen met rijst Billiton niet konden aandoen
en de handelaars dus hunne waar op prijs hielden.
Riouw en onderhoorigheden. In den eigenlijken zin van het
woord bestaat e r , buiten Tandjong Pinang, geen groothandel
in de Lingga-Riouw groep, dewijl de ondernemers van gambier- en pepertuinen elders hun verblijf houden en de
producten onmiddellijk na inzameling en bereiding naar
hunne woonplaatsen doen verschepen.
De kleinhandel die vrij le.-endig mag genoemd worden,
is in handen van Chinezen en eenige Klingalezen.

Wester-afdeeling van Borneo. Handel en scheepvaart
waren in het begin van 1870 van vrij wat beduidenis
door de hoogo marktprijzen van getah pertjah en rotting;
zeer belangrijke kapitalen werden daarin omgezet, maar
dit alles veranderde na de ongunstige tijdingen uit Europa,
zoodat op het einde van het j a a r te Pontinnak eene vrij
aanzienlijke hoeveelheid van die artikelen onverkocht bleef.
De particuliere stoomboot Betsy staakte dan ook h a r s
reizen naar Singapoer en voer niet verder dan Sintang.
In April j l . waren handel en scheepvaart nog stil. Wel
waren nog al belangrijke ladingen tabak ingevoerd, maar
de uitvoer was minder aanzienlijk, omdat de prijzen der
hooger genoemde artikelen, ofschoon verbeterd , nog niet
hoog genoeg waren om voldoende winsten over te laten.
De aanvoeren uit de bovenlanden van getah en rotting
waren dan ook niet zeer beduidend. liet zijn vooral de
Chinezen die door hun handel met Singapoer de voornaamste opkoopers zijn van de uitvoer-producten. De
schepen van Arabieren en inlanders nemen in den regel
slechts dan ladingen rotting, klappers en olie voor J a v a
in , wanneer zij anders derwaarts met ballast moeten gaan.
Zu\der- en Ooster-afdeeling van Borneo. Ter hoofdplaats
Bandjermasin bestaat eene groote passar n:et twee welingerigte van gouvernementswege gebouwde loodsen.
I n de binnenlanden zijn , naar de behoefte , talrijke marktplaatsen aanwezig. In den handel, te Bandjermasin was in
1870 eenige vooruitgang te bespeuren. Latere berigten (van
Mei jl.) getuigen van eene groote levendigheid in den handel,
vermoedelijk in verband met de beëindiging der jongste
onlusten.
Celebes. De handel is vooral ter hoofdplaats Macassar ,
waar zij voor het grootste gedeelte der bevolking een der
voornaamste middelen van bestaan uitmaakt, zeer levendig
en neemt voortdurend in omvang toe. Onder de op de hoofdplaats wonende Chinesche handelaars heerscht over 't algemeen welvaart, doch onder hen die zich in de binnenlanden gevestigd hebben tot het drijven van kleinhandel,
zijn er velen die met moeite in hun onderhoud voorzien.
Amboina. De in- en uitvoerhandel scheen eenig meerder
leven te vertoonen.
Menado. De handel, welke bijna uitsluitend in handen
is van Europeanen en Oostersche vreemdelingen , was
vrij levendig,
Timor. Op dit eiland tracht men marktplaatsen op te
rigten ten behoeve van het verkeer der berg- en strandbewoners. Van het jongste bezoek van den keizer van
Sonnebai. met zijne fettors en den radja van Ambenoe met
de zijnen, had men gebruik gemaakt om din vorsten te
bewegen hunne onderhoorigen over te halen maandelijks
naar de bonodenlanden te komen met hunne waren en
producten en in de nabijheid van Babauw, waar een posthouder gevestigd i s , handel te komen drijven met het volk,
onder 's Gouvornements regtstreeksch gezag. Bedoelde
hoofden toonden zich hiertoe niet ongezind.
Visscherijen. Aangaande de visscherijen vallen weinig
bijzonderheden te vermelden.
De omvang van dit bedrijf' op Java en Madura kan
eenigermato worden afgeleid uit de opgave van het aantal
vissebers en van hun aanslag in de bedrijfsbelasting. (Zie
bijlage lit. M.)
In Bantam, waar op de strandplaatsen de zee-visschorij
door sommigen als middel van bestaan wordt uitgeoefend,
wil men trachten do pannen , die vroeger voor den zoutaanmaak te Tanara dienden, als vischvijvers in te rigten.
In Krawang oefenden de vele regens een slechten invloed uit op de vangst in de rawa's of moerassen, w a a r door het bedrag, waarvoor die jaarlijks van gouvernementswege verpacht worden, niet geheel kon worden geïnd.
In de residentie Pekalongan nam het aantal dergenen,
die zich met de vischvangst bezighouden — van ouds een
belangrijke tak van nijverheid in dit gewest — eenigzins
toe: een des te verblijdender verschijnsel, omdat de zee-

475
Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .
visscherij na het afschaffen van de pacht, min of meer
aan het kwijnen was geraakt.
I n Rembang levert do visscherij nog altijd aanzienlijke
voordeelen op.
Uit Soerabaija wordt gemeld dat de jongste overstroo-

GEWESTEN.

1867.

1366.

Bantam .

2 288,00

Kr a wang.

mingen der Solo-rivier aan de uitgebreide visehvijvers der
afdueling Grissee groote schade hadden toegebragt.
De gedurende het laatst verloopen vijfjarig tijdvak van
de \iach-vijvers (op Java en Madura) geheven belasting in
die gewesten, waar zij bestaan, bedraagt:

1*60.

1868.

3 061,00

3 211,00

12 585,00

12 869,00

.

365,00

Samarang

1 625,00

Japara

31 989,00

Kembang.

1876.

2 544,00

2 708,00

9 862,00

13 172,00

13 387,00

205,00

180.00

180,00

205,00

1 666,00

1 551,00

1 523,00

1 461,00

31 872,00

31 574,00

32 995,00

35 958,00

3 239,26

2 602,54

2 396,59

2 949,40

3 058,27

Soerabaija

156 648,50

141 078,26

158124,96

158 578,62

158 582,19

Pasoeroean

23 801,63

24 709,375

24 739,97

24 709,97

25 032,34

Probolinggo.

7 594,04

7 032,49

7 462,75

7 539,60

7 52:',43

Bezoeki .

3 684,27

3 592,94

3 792,095

3 772,465

3 769,16

Madura .

1 752,50

1774,25

1 690,75

1688,15

1 731,50

Tagal.

f

245 572,20

f

f

230 462,855

De vischrijkdom der rivieren wordt in Palombang bijna
nergens benuttigd, tenzij nu en dan ter uitspanning.
Voor de inlandsche bevolking van den Riouw-LinggaArchipel is de vischvangst daarentegen schier het eenige
middel van bestaan.
Te Ternate was de vischvangst in 1870 zeer verminderd, zoodat gedurende weken achtereen soms geen visch
op de passars te verkrijgen was en in de behoefte door
aanvoer van elders, vooral van Batjan, moest voorzien
worden. Bepaalde redenen voor dit hier anders zeldzaam
verschijnsel worden niet opgegeven.
Fabrieken enz. Omtrent de verschillende takken van nijverheid in do residentie Batavia, voor zoo vor zij in eigenlijke fabrieken werden uitgeoefend, valt niets merkwaardigs mede te deelen.
De pas opgerigto kunstijs-fabriek (waarvan in het vorige
verslag, bladz. 174 gesproken werd) ging kort na hare
oprigting door den dood des ondernemers weder te niet.
De steenbakkerijen in de Ommelanden verkeerden in kwijnenden staat door verminderde vraag en verhoogde productie-kosten.
Te Samarang werden in de ateliers der firma JAUDAS
en BONSET en voornamelijk ook in die der NederlandschIndische spoorwegmaatschappij allerlei werktuigen vervaardigd tot groot gerief van de suikerfabrikanten en andere
ondernemers. E r bevinden zich ter hoofdplaats twee drukkerijen.
In Soerabaija werden op geen enkel gebied nieuwe fabrieken opgerigt, doch bleven de oude bestaan.
Te Pasoeroean bleef do fabriek Bromo in werking.
"Van den ter hoofdplaats Solo gevestigden constructiewinkel , de aldaar aanwezige leerlooijerij en twee wagenmakerijen werden geene bijzonderheden medegedeeld.
Ook niet omtrent de beide zeepfabrieken ter hoofdplaats
Pekalongan.
Te Rangkas-Betoeng in de afdeeling Lebak (Bantam),

f

244 585,115

f

f

249 652,265

f

253 415,19

houdt een Europeaan zich onledig met het bereiden van
fijne reuk oliën. Ook worden de daartoe opgekochte bladeren
door hem in gedroogden staat naar Europa uitgevoerd.
Rijstpelmolens worden in de Preanger regentschappen
aangetroffen ten getale van f0, waarvan in 1870 7 werkten,
die gezamenlijk afleverden 74 400 pikols rijst, uit 140 600
pikols padi vorkregen. De 3 overige moesten uit gemis
aan bedrijfskapitaal stilstaan. In Krawang zijn er i op
de Tegalwaroelanden aan Chinezen behoorende. Een der
in Cheribon aanwezige rijstpelondernemingen werd in 1870
van een stoomwerktuig voorzien. De aldaar reeds vroeger
door stoom gedreven rijstpelmolen leverde in 187(1 I 1 300
pikols rijst, verkregen uit 22 500 pikols padi. Omtrent de
rijst pelmolens in Soerabaija, waarvan er ée'n met stoom
werkt, zijn geene opgaven verstrekt.
Inlandsche bedrijven. Ook in 1870 hadden geene gebeurtenissen plaats, die omstandigheden in het leven riepen,
welke een merkbaren invloed op de volks-nijverheid uitoefenden.
De berigten van de gewestelijke verslaggevers betreffende dit onderwerp zijn dan ook vrij wel eensluidend
met die van vorige jaren.
De landbouw en de veeteelt op J a v a en Madura, het
verzamelen van boschproducten op Borneo en Suniatra en
in den lliouw- en Lingga-archipel, de visch- en tripangvangst op de Riouw-Lingga-eilanden, op Billiton, Celebes
en de Molukken, benevens de specerijteelt op laatstgenoemdo eilandengroep, zijn immer de hoofdbezigheden
dei' inboorlingen.
Het is opmerkelijk dat de gewone inlander, hoewel niet
afkeorig van het leeren van eenig ambacht, dit meestal
als eene bijzaak blijft beschouwen en hij daarvoor zyne
evengenoemde geliefkoosde bezigheden zelden ten eenen
male laat varen
Hieraan moet bij hem hoofdzakelijk de
weinige vooruitgang in vakken van nijverheid en kunst
worden toegeschreven. Toch kan de meerdere of mindere
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welvaart in eenig gewest en de daarmede gepaard gaande
zucht tot of onverschilligheid voor betrekkelijke weelde,
hier niet gehoel buiten rekening worden gelaten.
In die gewesten waar opeenvolgende gelukkige oogsten
welgesteldheid onder de bevolking hebbon gebragt en de
begeerte naar steenen huizen en Europeesch meubilair zich
openbaart, kan dan ook een toenemende lust tot het eenigzins grondig aanleeren van hot timmeren, het metselen en
het moubelmaken, ten einde in de uitoefening dezer ambachten oen naar verhouding vrij ruim middel van bestaan
te vinden, worden waargenomen; evenzeer namen daar
de steen- en pannenbakkerijen en de kalkbranderijen in
omvang en aantal toe. (Verg. met betrekking tot deze
laatste bedrijven ook het aangeteekende op bladz. 355 hiervoren.)
De vloermatten van Bantam en van Palembang, het
leder van Soerakarta en het huisraad van Rembang handhaven hun roem van deugdelijkheid.
Op Bali worden beeldjes en andere voorwerpen van weelde
uit ivoor gesneden, terwijl het borduren met goud- en
zilverdrand, het vervaardigen van fraaije inlandsché w a ponen en het slijpen en zetten van edelgesteenten in
Soerakarta vlijtige beoefenaars vinden.
Voorts wordt berigt, dat de ambachtsnijverheid der
inlandsché bevolking in Soerabaija op dezelfde hoogte
bleef, en dat in Rembang, ï a g a l en Djokjokarta vooruitgang werd bespeurd.
De mededeeling in 't vorig verslag (bladz. 174) betreffende de ontwikkeling der inlandsché katoen-nijverheid
op J a v a , heeft sedert nog hare bevestiging gevonden in
berigten van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia. Volgens de factorij nam de fabricatie
van batiks op J a v a op zoodanige wijze toe, dat de inlander
zich dikwijls goedkooper en beter van dat artikel voorzien kan door inkoop van inlandsch dan van Europeesch
fabrikaat. »De tijd is voorbij" — zoo luidt het in hetzelfde berigt — » dat de inlander zich uitsluitend toelegde ,
op de vervaardiging van batiks van kunstige bewerking ,
die door fraaiheid uitmuntten, maar dan ook naar evenredigbeid moesten betaald worden. Hij levert thans artikelen van dezen aard die (de qualiteit in verband met de
prijzen beschouwd) bij de in Europa gefabriceerde in het
geheel niet ten achter staan. Om de mededinging met hem
vol te houden, zal de Europesche batikfabrikant daarom
tot veel billijker prijzen zijn fabrikaat moeten kunnen I
leveren."
Zijde-industrie.
Zoo als uit vroegere verslagen blijkt,
worden van gou vernemen tswege op een drietal plaatsen ,
namelijk opeen huurland in het Buitenzorgsche (zie bladz. 421
hiervoren) en bij de etablissementen voor veroordeelden in
Krawang en Banjoewangi, sedert eenige jaren proeven genomen met de aankweeking van zijdewormen en het winnen van
zijde, met het doel om de zijde-industrie op Java practisch te
doen bekend worden, ten einde langs dien weg den inlander of particuliere ondernemers tot het beproeven derzelve aan te moedigen. Tot nog toe evenwel zijn de verkregen uitkomsten, ook daar waar het voorbeeld navolging gevonden heeft (verg. bladz. 420 hiervoren) over 't
algemeen niet zeer bemoedigend.
Te Tjikema, het bovenbedoelde huurland in het Buitenzorgsche, werden in 1870 10'<!'V10()0 kilo zijde verkregen,
eene opbrengst, die in geene verhouding staat tot de daaraan
ten koste gelegde uitgaven. Ongeveer eene gelijke hoeveelheid zijdo (4'/ f kilo gele r u w e , 5 kilo witte en V» kilo gele
en witte) van Tjikema afkomstig, werd in 1870 te Batavia
geveild voor te zamen f 92. De achteruitgang van dit etablissement vindt hoofdzakelijk zijne oorzaak in de verbastering
van den aldaar gekweekt wordenden Siamschen zijdeworm ,
hetgeen geacht werd slechts door een geregelden aanvoer
van zijdewormon uit Siam te kunnen worden tegengegaan.
Daar de tusschenkomst van den Nederlandschen consul te
Bangkok (Siam) gebleken was zonder gewenscht gevolg
te blijven, is in Mei jl. besloten een geschikt persoon
derwaarts te zenden voor den inkoop aldaar van cocons.
De keuze daartoe is gevallen op een zoon des huurders
van Tjikema, Cochin-Chinees van geboorte, die «tfh in
den laatsten tijd beijverd had om met de teelt van zijdewormen proeven te doen nemen in eene kampong in de
Preanger regentschappon, op de grens der afdeelingen
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Tjiandjoer en Buitenzorg. In navolging van de in zijn
vaderland gevolgde wijze, waar de bevolking de zijde
niet zelf afspint, maar zich bepaalt tot het leveren der
cocons aan de zijde-inrigtingen, wist hij namelijk de
bevolking dier streek te bewegen tot het aankweeken van
moorbezienboomen on do levering dor bladeren tegen eene
betaling van 2 cents de katti en opende haar tevens het
uitzigt op levering der cocons togen f 0,50 de katti, voor
het geval zij zich op deze cultuur wenschte toe te leggen.
Tot zoodanigen inkoop voor rekening van den lande, is
in Maart j 1. bij wijze van proef door de Indische Regering
inagtiging verleend.
Bij het etablissement voor veroordeelden in K r a w a n g ,
in de laatste jaren mede als zijde-inrigting benuttigd,
moest gedurende 1870 door gebrek aan handen de arbeid
in de moerbezientuinen, die in 1869 eene uitgostrektheid
van 16 bouws besloegen, zeer worden beperkt.
De minder goede qualiteit der moerbezienbladeren en
naar het schijnt ook onvoldoende zorg, waartegen echter
in den vervolgo zou worden gewaakt, waren oorzaak dat
verreweg het grootste deel der rupsen verbasterde of uitstierf, zoodat versche eijeren van Tjikema moesten ontboden worden. De productie bedroeg 0,285 kilo gele zijde,
die even als het product in de beide voorgaande jaren
verkregen , nog te Poerwakarta was aangehouden, doch
van daar was opgevraagd.
Gunstiger waren de resultaten, verkregou bij het etablissement voor veroordeelden t© Soekaradja in de residentie Banjoewangi. Daar lieten de moerbezienaanplantingen ter uitgestrektheid van 30 bouws niets te wenschen
over. In weerwil van de genomen voorzorgsmaatregelen
verkeerden echter de zijdewormen nu en dan toch in ziekelijken toestand; de sterfte onder de rupsen was intusschen niet zoo groot als in 1869. Volgens berigten van
April j l . had de ziekte toen opgehouden. In 1870 werden
verkregen 12,6 kilo's goede en 52,25 kilo's vloszijde, welke
hoeveelheid in het loopende jaar te Batavia zou verkocht
worden. Deze productie wordt in vergelijking met die van
1869 (2,16 kilo goede en 24,4 kilo vloszijde) zeer gunstig
genoemd. Het onderhoud der aanplantingon, het afhnspelen der cocons, het wegen en afpakken van de zijde geschioden , onder de leiding van een bezoldigden Chineschen
mandoor, uitsluitend door tot dwangarbeid veroordeelden.
Aan het denkbeeld tot uitbesteding der gouvernementszijde-etablissementen in Krawang en Banjoewangi (zie
het verslag van 1869, bladz. 179) kon in 1870 nog geen
uitvoering worden gegeven.
Door een zich onder andere ook op de zijde-industrie
toeleggend landbouwondernemer te Garoet (Preanger r e gentschappen) werd op nieuw (zie het vorig verslag, bladz.
175) het denkbeeld in overweging gegeven om tot bevordering der gouvernementsproeven eenige Japansche huisgezinnen, ten volle met do zijdecultuur en fabrikatie vertrouwd op 's lands kosten naar J a v a te ontbieden. Van
eene beschikking hieromtrent is tot dus ver niet gebleken.
In de buitenbezittingen wordt van de zijde-industrie
eenig werk gemaakt in de residentien Lampongsche districten en Palembang (verg. bladz. 434 en 435 hiervoren).
Het product strekt echter uitsluitend ter voorziening in
eigen behoefte.
In de residentie Menudo is de zijdewormenteelt opgegeven , omdat de prijs der zijde geene voldoende belooning
gaf* voor de zorg en moeite, die de bewerking vordert
Kamers van koophandel en nijverheid. De kamer te Batavia
gaf een belangrijk verslag uit over het j a a r 1869. In de
kosten van uitgave kwam do Indische Regering te gemoet
door inteekeniug voor een zeker getal exemplaren, terwijl
ook de Handelsvereeniging ter plaatse eenige hulp verleende.
Van de zijde der andere kamers van koophandel werden
geene verslagen in het licht gegeven.
Overigens kan van deze instellingen worden vermeld,
dat zij tot nut van handel en nijverheid werkzaam bleven,
en bij voorkomende gelegenheden door de Regering werd;n
geraadpleegd.
Maten en gewigten. De voorbereidende werkzaamheden
voor de invoering in Nederlandsch Indie van het metriek
stelsel van maten en gewigten en den ijk zijn nog niet afgeloopen. In Maart jl. werd door den betrokken departe-
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naents-chef aan de Indische Regering berigt, dat door den
hem voor bedoelde voorbereiding toegevoegden (sedert vervangen) ambtenaar een concept-voorstel betreffende de invoering en regeling van het metriek'stelsel was opgemaakt,
dat echter, als in vele opzigten niet in verband met de wet
van 7 April 1869, betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen in Nederland, eene omwerking behoorde te
ondergaan. De Gouverneur-Generaal heeft hierin aanleiding
gevonden tot eene uitnoodiging aan den directeur om niets
na te laten, wat strekken kan de onderwcrpolijke aangelegenheid voor eene spoedige afdoening vatbaar te maken.
Aan ijkgelden werd in 1870 ontvangen: op J a v a en
Madura f 2391 en in de Buiten bezittingen 1 142. In 1869
waren die ontvangsten f 2329 en f 107.
Octrooijeii. Overeenkomstig de door het Opperbestuur
verleende magtiging (zie het vorig verslag bladz. 175), werd
bü ordonnantie van 7 September 1870 [Indisch Staatsblad
n°. 114) door den Gouverneur-Generaal ingetrokken het
reglement op het verleenen van uitsluitende regten op uitvindingen, invoeringen en verbeteringen van voorwerpen
van kunst en volksvlijt in Nederlandsch Indie [Indisch.
Staatsblad 1844, n°. 28, en 1851, n°. 8). Als overgangsbepaling werd voorgeschreven , dat op bereids gedane aanvrHgen alsnog kan wordon beschikt, en dat de vroeger
verleende of, ingevolge de aanhangige aanvragen, nog te
verleenen octrooijen, op den voet van het ingetrokken reglement zouden kunnen worden verlengd.
Behalve de reeds in 't vorig verslag genoemde, in F e bruarij 1870 verleende twee octrooijen, op de uitvinding
van een werktuig voor het ontbolsteren van koffij en op
de uitvinding van etne machine lot voortstuwing van personenwagens zonder stoomvermogen, v e r d in Augustns lö70
aan eene har.delsfirma to Batavia octrooi verleend voor vijf
j a r e n , voor de invoering in Nederlandsch Indie van eene
door haren principaal te Melbourne uitgevonden verbeterde
wyze van suikerbereiding. Eene lijst der onder uit. Ih70
nog van kracht zijnde octrooijen wordt aangetroffen inden
Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie van 1*71, bladz.
405—4U7.
Een verzoek van twee ingezetenen van Soerakarta om
octrooi voor de exploitatie van een, volgens hun beweren ,
nieuw uitgevonden voertuig, door hen radervrachtwagen
genoemd, werd in Mei 1870, daar de uitvinding geen nieuw
denkbeeld bevatte, op grond van art. 1 van het (nu ingetrokken) reglement in Indisch Staatsblad 1841, n". 2 8 , afge wezen.
'sGravenhage, den 18den September 1871.
De Minister van
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BIJLAGE A .

AANTOONINGEN betreffende de bevolkings-statistiek van Nederlandsch Indie
over 1870.

ALGKMEENE
Hijblad van de Nederlandsche Staats-courant. 1871 —1872.

4803

4802

Koloniaal verslag van 1871.

Koloniaal verslag van 1871.

N«. 1.

ALGEMEENE STAAT der bevolking van Java en Madura (met uitzondering van
van het jaar 1869.

het leger en de soldatenkinderen), bij het eind van het jaar 1870, vergeleken met hetseUHe tijdstip

Bevolking
GEWESTEN.

Vermeerdering

Andere vreemde
Europeanen.

Chir,

Inlander».

Arabieren.

Totaal.

AANMERKINGEN.

op ultimo December
in 1870.

Oosterlingen.

1863.

Bantam

243

1577

24

556

682 802

685 202

661 186

24 016

Batavia

6 38G

64 360

952

88

876 497

948 283

941 376

6 907

Krawang

287

3 068

224 096

227 646

222 649

4 997

Preangor regentschappon

4r>6

507

8

1

1033 812

1 034 814

9i)9 701

35 113

Cheribon (a)

747

14 511

816

527

1 021 077

1 037 678

971 045

66 633

495

4 312

204

" 773 765

778 776

724 281

54 495

.

.

.

.

(<*)

195

(a) Voor die districten, waar
de bijhouding dor statistische opneming w e r k t , zijn
ten aanzien van het zielental der inhmdsche bevolking de opgaven gevolgd
van het betrokken kadastraal statistisch bureau.

Pekalongan (ê).

.

.

.

462

4 122

608

296

461 879

467 367

462 600

4 767

[b) De opgaven van het zielental der inlandsche bevolking berusten op de uitkomsten der bijhouding van
de statistische'opneming.

Samarang (a) .

.

.

.

4 018

12 560

358

773

1 242 029

1 259 738

1 .'41 657

18 081

(c) Waaronder 86 Afrikanen.

Japara

530

9 315

77

33

662 303

672 258

646 836

25 422

(</) Hieronder
ook
andere
vreemde Oosterlingen.

Rembang

680

14 644

205

838 032

853 561

829 594

23 967

4 950

9214

1626

710

1 419 207

1 435 707

1 394 336

41371

495

5 366

979

1 607

651 273

662 720

646 996

15 724

Pasoeroean

1 163

3 981

546

86

556 277

562 053

550 155

11898

Probolinggo

524

1534

231

845

387 102

390 236

384 918

5 318

Bezoeki

380

828

382

1

369 702

371 293

363 466

7 827

132

245

303

53 037

53 717

52 32!»

1388

484

3 190

852 179

855 981

846 594

9 387

500

2 232

1 075 475

1078 321

1066 555

11766

319

4 578

47

653 509

658 486

648 r,74

9 812

Djokjokarta

1 301

1759

77

393 983

397 120

387 591

9 529

Soerakarta

2 138

4 863

42

214

728 956

736 213

722 461

13 752

Madioon

431

2 529

10

241

709 807

713 018

689 656

23 362

Kediri

464

5 245

566 271

571 980

555 458

16 522

16 233 100

16 452 168

16010114

Tagal {a)

Soerabaija
Madura

Banjoewangi
Banjoemas (b) .
Bagelen (6)
Kadoe (b)

. . . .
.

.

.

M

27 585

174 540

128
(d)

114

7 804

w
33

9 139

442 054

(e) Begrepen in het cijfer der
voorgaande kolom.
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N". 2.

AANTAL mannen, vrouwen en kinderen, waaruit de vorenstaande totalen
zijn samengesteld.
;

j

Mannen.

Europeanen en hunne afstammoliugen

. . . .

(1)

.

.

.

Kin doren.

Totaal.

9 157

6 905

11498

51268

48 805

74 467

2 586

1892

3 326

7 804

2 655

2 294

4 190

9 130

4 284 122

4 815 056

7133 922

16 233 100

4 349 788

4 874 952

7 227 403

16 452 143

Andere vreemde Oosterlingen en hunne ut'stam-

Te zamen

Vrouwen.

(1)

27 560

174 540

Ongerekend de Europeanen en met dezen geljjkgestelden op het eiland Bawean (Soerabaya), ten getale
van 2 5 , van welke eane splitsing, als de in dezen staat bedoelde, niet is gemeld.

Bijlagen. Vel 1 2 0 ,

480*

Tweede Kamer.

Koloniaal verslag van 1871.

N°. ,3.

VERDEELING van liet in den voorgaanden staat opgegeven aantal Europesche mannen >
vrouwen en kinderen op Java en Madura.

Bijblad van de Nederlandschc Staats-courant. 1S71—1872.
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480?

Koloniaal verslag van 1871.

Europeanen in Nederlandsen Indie

Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .

Europeanen in Nederland ,
alsmede Nederlanders buiten Nederland
of Nederlandsch Indie goboren.

geboren.

Totaal Europeanen en hunne afstammelingen.

Europescho vreemdelingen.

GEWESTEN.

AANMERKINGEN.
Mannen.

Vrouwen. Kinderen. To zamen.

Mannen.

Vrouwen.

Kinderen. Te zamen.

Mannen.

Vrouwen.

Kinderen. T e zamen.

Kindoren. Te zamen.

Mannen.

Vrouwen.

2

96

47

100

243

Bantam

63

37

96

196

31

10

4

45

2

Batavia

1 219

1 115

1709

4 043

619

425

560

1 604

299

157

283

739

2 137

1697

2 552

6 386

Krawang

45

47

127

219

25

12

1

38

19

3

8

30

89

62

136

287

Preanger regentschappen .

92

91

156

342

69

26

95

13

2

4

19

174

122

160

456

Cheribon

142

117

304

593

76

20

2

98

37

6

13

56

255

173

319

747

Tagal

106

107

211

424

33

19

1

53

16

2

18

155

128

212

495

95

132

191

418

28

7

1

36

7

1

8

130

140

192

462

Samarang

867

977

1636

3 480

288

114

67

469

44

24

69

1199

1 115

1704

4 018

Japara

133

116

195

444

49

28

»

77

7

2

9

189

146

195

530

Rembang

196

157

244

597

53

18

11

82

1

1

250

175

255

680

1223

949

1968

4 140

338

169

115

622

68

39

163

1629

1 157

2 139

a)4925

Madura

141

139

177

457

21

8

5

34

3

1

4

165

148

182

495

Pasoeroean

240

259

486

985

101

39

7

147

22

6

3

31

363

304

496

1163

Probolinggo

109

104

212

425

51

19

14

84

11

2

2

15

171

125

228

524

Bezoeki

86

65

155

306

56

6

4

66

6

2

8

148

73

159

380

Banjoewangi

25

36

58

119

10

3

35

39

58

132

118

81

207

406

50

20

2

72

4

2

6

172

103

209

484

75

58

214

347

44

11

3

58

6

3

9

163

77

260

500

38

5

43

86

»

»

i)

»

73

62

129

264

26

7

1

34

6

21

105

77

137.

319

Djokjokarta.

372

288

539

1199

73

21

6

100

2

2

447

309

545

1301

Soerakarta .

572

491

856

1919

115

17

1

133

55

23

86

742

516

880

2138

2

21

156

82

193

431

8

187

90

187

464

1325

9157

6 905

11498

27 560

Pekalongan

Soerabaija

Banjoemas
( Europeanen. .

»

»

13

)>

56
))

I

i)

n

Bagolen
Afrikanen
Kadoe.

•

.

.

.

»

i>

»

Madioen .

.

95

71

185

351

43

10

6

59

18

Kediri.

.

107

75

180

362

73

14

7

94

7

6 232

5612

10,278

22 122

2 272

1023

818

4113

653

.

T e zumen

n

n

270

402

n

a) Ongerekend de Europeanen en met dezen gelijkgesteldon opBawean ten
getale van 2 5 , waarvan
eene splitsing als de in
dezen staat bedoelde,
niet is gemeld.
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N°. 4.

OUDERDOM der Europesclie mannen en vrouwen.

Bovon
16—30 jaren.

30—45 jaron.

45—60 jaren.
de 60 jaron.

•

VrouMannen.

VrouMannen.

wen.

Vrou-

•wen.

VrouMannen.

Mannen.

Totaal.
(o)

wen.

VrouMannen.
wen.

wcn.

Europeanen in Ncderland.sch
3045

2829

2003

1850

882

677

292

249

6222

5605

761

455

1006

357

385

151

106

50

2258

1016

227

130

271

89

113

35

43

14

654

268

4033

3414

3280

2296

1380

866

441

313

9134

6889

p]uropoancn in Nederland, alsmedc Nederlanders buiten
Nederland of Nederlandsen

Europoscho vreemdelingen.

-

(a)

.

De verschillen met de totalen in staat n°. 3 zijn niet toegelicht geworden.

Hagen. Vel 120 3 .

aso»

Tweede Kamer.

Koloniaal verslag van 1 8 7 1 .

N°. 5.
Beroepen der Europesche mannen.
In
In
's lands
dienst.

Europeanen in Nederlandsen Indio geboren

.

contract
met het
In
Gouvernement voor
landbouw- den handel.
on dernemingen.

Andero

Zonder
Totaal, (a)

industrielen.

beroep.

2 505

63

453

1598

1 697

6 316

890

77

281

661

327

2 236

117

9

186

240

99

651

3 512

149

920

2 499

2 123

9 203

Europeanen in Nederland, alsmode Ncderlanders buiten Nederland ot' Nederlandsen Indio

T e zamen

.

.

.

N°. 6.
Beroepen der Chinezen.
Hoofden, ambtenaren en geestelijken
Landeigenaren en bij dezen in dienst

488
.

.

,

1201

Contractanten voor landbouwonderneniingcn met het Gouvernement.

15
2 695

Pachters en onderpachters van 's lands middelen

45 608

Andere industriëlen of zonder beroep

(b)

50 007

N°. 7.
Beroepen der andere vreemde Oosterlingen. M
Hooiden, ambtenarou en geestelijken

223

Landeigenaren en bij dezen in dienst

42

Andere industriëlen on zonder beroep

4 695

4 960

(<i) Do verschillen met de totalen voorkomende op de staten n°. 2, 3 en i zijn niet toegelicht geworden.
Het aantal der gepensioneerde of gegageerde) Europesche laudsdienaren (vermoedelijk onder do vorenstaande totalen begrepen) beliep ouder
uit. December 1870 1011, verdeeld als volgt: 353 gepensioneerde ambtenaren, 135 gepensioneerde officieren, benevens 523 gegageerde militairen
beneden den rang van officier. Van deze drie kategorien waren er respectiveüjk 55, 12 en 75 in de buitenbezittingeu gevestigd.
(4) Het verschil met het totaal in staat n°. 2 ad 51 208 is vermoedelijk toe te schrijven aan het niet opnemen door sommige resideuten in
hunne opgaven der beroepsverdeeling van de Chinezen die geen beroep uitoefenden.
(c) De ontvangen opgaven van een paar residentien zijn niet voldoende om met juistheid de beroepen der Arabieren afzonderlijk op to geven.
Volgens de aantooning n°. 2 hiervoren, bedraagt het aantal mannelijke vreemde Oosterlingen buiten de Chinezen 5211. Dat hier een minder
getal vermeld wordt, is vermoedelijk toe te schrijven aan dezelfde reden als hooger voor de Chinezen opgegeven.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

1871—1872.
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N°. 8.
Aantal leerlingen die gedurende 1870 de Mohammedaansche godsdienstscholen
bezocht hebben.

Aantal

Aantal
GEWESTEN.

GEWESTEN.

leerlingen.

leerlingen.

Java en Madura.

Buitenbezittingen.

Bantam

11 992

Batavia

9 505
540

Krawang

30 567

Sumatra's Westkust

geen.

Benkoelen

w

Lampongsche districten

Preanger regentschappen . ,

7 629

Palembang

Cheribon

7 158

Banka

id.

4 683

Billiton

id.

4 957

Riouw

id.

Tagal

,

Pekalongan
Samarang

,

17 877

Westerafdeeling van Borneo

geen.

.

.

Japara

7 365

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo

Rembang

6 094

Celebes en onderhoorigheden .

.

id.

.

w

. .

10 820

Menado

Madura

8 709

Amboina

.

Pasoeroean

6 535

Ternate

.

Probolinggo

4 248

Timor

Bezoeki

5 597

Bali

Banjoewangi

2 774

Banjoemas

2 189

Bagelen

4 307

Kadoe

2 351

Soerabaija

Djokjokarta

3 363

Madioen

6 221

Kediri

6 810

142 178

Geene opgaren ontvang-an.

id.
id.
91
een.
426

454

Soerakarta

(a)

geen.

31084

N \ 9.

Bevolking der particuliere landen onder n°. 1 begrepen.

INLANDERS.

EUROPEANEN.

GEWESTEN.

In Neder 1.
In
VreemdeIn die
Nederland
lingen.
geboren.
geboren.

Andere
vreemde
• Oosterlingen.

Chinezen.
Te
zamen.

Totaal.
Kinderen. Te zamen.

Mannen.

Vrouwen.

144

12 148

13 416

21705

47 269

55 660

222 672

235 253

385 281

843 206

903

37 222

39 684

62 476

139 382

1237

20 962

24 334

43 089

88 385

2 760

2 559

1093

6412

8 208

17 639

16160

34 074

67 873

4

189
Bantam
755

428

107

1290

54 895

Krawang.

141

14

21

176

861

Cheribon.

12

16

995

715

50

Batavia

Tagal.

42

194

48

.

Samarang

Japara.

(•)

762

.

33

Soerabaija

469

130

68

25

36

917

7 390

38

16

16

4 212

5 042

8 471

17 725

573

250

250

15 038

16 929

24 331

56 398

660

754

1600

3 014

333 313

354 131

582 120

1 269 564

273

545

Fasoeroean

Te zamen

(a)

2 174

650

Hieronder ook andere vreemde Oosterlingen.

190

3 014

64 546

1229

643

66 418

48012

Vel 120 4 .

Bpgen.

Tweede Kamer.

43013

Koloniaal verslag yau 1871.

Koloniaal verslag van 1871

N°. 10.

STAAT DER BEVOLKING van de bezittingen buiten Java en Madura (met

EUROPEANEN.

66

38

89

Mokko Mokko

219

660

430 1050 2178

2 651

833

1634

5118

24

14

132

133

214

479

4

1

»

I

»

38

58

130

2

6

5

13

2

4

2

5

1

3

.

1
Ommelandon .
Seloema.

•

.

.

Pasoomah .

.

Oeloe Manna .

1
2

1

.

.

2

»

2

»

»

»

Mannen.
1

I

»

»

2

»
2

2

i?

11

H

1

31

66

928

595

704 2227 257 249 294 785 352 305 (a) 904 419

|

»

2

419

231

272

8

44

12

37

76

1391

5

2

3

1

1

1

3

87 042

87 996

it

(é) Voor het eiland Engano

838 1013 3242 457 954 523 168 619 528 (a) 1 6 ' 0 7 3 0

1611 344

ii

(c) De tegenwoordige cijfers berusten
op eene in 1870 door de controleurs bewerkstelligde naauwkeurige volkstelling.

93

3

n

5

24 9C3

26 722

35 357

1626

2 177

2 385

6188

6 807

it

5 014

6 601

15 627

15 610

ti

I

»

n

n

3 363

3 788

4 862

12 013

12 020

II

»

I

«i

ii

n

7 429

8 116

8 984

24 529

24 534

II

»

I

n

i

B

6 078

7 114

7 954

20 786

20 792

n

n

n

l)

ii

"

5 928

7 144

9 177

22 249

22 251

n

1

11

ii

it

1535

1556

1408

4 499

4 499

i«

n

ii

»

tt

2 970

3 152

4 800

10 922

10 949

tt

ti

1

4 855

5 147

6 978

16 980

17015

n

6

37 796

43 208

52 789

133 793

n

II

»

il

n

»

n

|

n

»

»

n

n

))

»

»

»

il

II

n

n

»

II

II

n

n

2

n

II

»

1

ï

tl

n

6

3

l»

2

10

6

9

25

5

16

4

8

28

1

234

538

5

1

.

18

7

13

38

66

44

35

145

12

8

2

4

7

3

. . . .

1
1

1

2

4

Toelang Bawang.

2

1

1

1

Sekanipong.

.

II

4 012

H

143

Sem.ingka .

610 730

I

»

161

.

609 269

922 175 742 201 661 231 866

ii

II

161

I V Marga's

ii

II

n

.
.
.

1
3

27

»

3
1

1
I)

13

»

3

I

»

|

i

3
»

1
))

3
,i

»

i

»

22
»

II

4

i

»

2

»

II

n

»

»

II

i»

»

i

o

ii

i

»

2

4

4

3

1

8

2

5

2

2

2

6

6

24

64

78

50

38

166

18

»

8

1

7

3

29

3

134 507 (b)

6 000

II

ii

tt

n

4 710

4 957

4 894

14 561

14 766

i

i

il

II

n

3 567

3 204

3 693

10 464

10 474

tt

i

il

ii

»

4 219

4 793

5 385

14 397

14 401

n

li

tt

7 008

8 604

9 900

25 512

25 521

n

l

il

it

M

3 507

4 163

4 603

12 273

12 276

it

n

»

ti

M

4 019

4189

5 259

13 467

13 479

ii

n

It

tt

»

4 927

5 266

6 597

16 790

16 808

n

n

M

31957

35 176

40 331

107 464 (c) 107 725

»

2

2

(a) Hieronder 80 inlanders van wie
geene splitsing in mannen , vrouwen en kinderen is uitgetrokken.

912 618

I

»►

70

Boemi Agong.

»
I

48

Sepoeti

38

»

46

Tolok Betong.

7

n

»

I

13

))

3

n

22

AANMERKINGEN.
gissing nog.

.

Kauer en Oeloe i ►
Looas. . . .

Lanipougselie
districten.

Te zamen

34

Kinderen

85

Vrouwen

356

Mannen.

193

Te zamen.

2

Kinderen.

283

Vrouwen.

61

Kinderen.

42

Vrouwen.

Hoofdplaats Benkoelen . . .

177

Mannen.

,

254

. Totaal.

c

Te zame

.

.

4175

.
Kinderei

Tapanoli

1351

.
Vrouwen

111

706

Mannen.

46

2118

850 1731

c

Te zame

97

Te zamen.

346

bo. .

Kinderen.

535

Padangsche
venlanden

Padangscho benedenlanden . .

698

Benkoelen.

INLANDERS.
Naar

Vrouwen.

Gouvernement
van Sumatra's
Westkust.

ANDERE VREEMDE
OOSTERLINGEN.

ARABIEREN.

AFDKELINGEN
Mannen.

GEWESTEN.

CHINEZEN.

uitzondering van bet leger en de soldatenkinderen) bij het eind van bet jaar 1870.

2

2

_

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1871—1872.
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CHINEZEN.

ANDERE VREEMDE
OOSTERLINGEN.

ARABIEREN.

INLANDERS.

Te zamen.

Kinderen.

Vrouwen.

Ü

Mannen.

B
fl
ai

Te zamen.

a
<o

Kinderen.

Vrouwen.

Kinderen.

Mannen.

Vrouwen.

AFDKKLINGKN.

Te zamen.

Naar
GEWESTEN.

1

B

B
o

B

1
ca

1

E

s

so
K
>

B

03

2

B

o

s

1
•

V
fl
fl

a03

g
|
0
o
u

3)

9

•

03
N
'il

s
S

>

gisbing nog.

I

E

AANMERKINGEN.

Totaal.

ca

H

|
Falembang.

Hoofdplaats

.

.

1

-

Leuiatang Oeloe .
Leraataug Ilir.
Fasoemah .

.

.

!

15 279

18 445

15 885

8 021

8 838

11292

28 151

5 397

6 168

9 017

20 607

5211

5 726

6 824

17 761

;
•

Ogan Oeloe en
Blidah . . .

t

t

t

t

t

t

t

Iliran en Banjoeasin
. . . .

t

t

t

»

t

t

't

+

!
4

.

i

Kommering Ilir .

»

[f) Hieronder ook Maleijers.

53 842

»

(g) Hieronder 2769 sekahs (zwervende bewoners, meerendeels in
praauwen levende).

27 070

64 981

n

5 382

7 861

18139

n

(h) Van Lingga en Karimon zy n geen
opgaven ontvangen.

6 645

7 504

11 687

25 836

»

(i) Dit totaal is verdeeld als volgt:

19 604

21610

26 520

67 734

1

12 872

14 487

20 482

47 791

6 046

14 991

4 071

11161

39

144

13 938

15 295

20 059

49 292

14 980

16 424

22 438

17 837

20 074

4 896

4 160

Moeara Kompeh.

»

t

i

Moesi Ilir .

. . . .

+

1

3 223

4 785
3 867

53

73

44

92

209

1270

869

1329

3 488

441

691

10 326

2 741

5 020

18 087

140

140

207

185

167

4 321

n

»

»

52

T

i)

11091

12 079

40 600

59 740

•

407

5 589

5 870

7 552 (g) 19 011

23 787

i

3 140

2 685

2 672

26

29

86

487

190

81

134

405

n

(0801

89

17

234 890
312 565

(1) Bij benadering.

•
17 430

»

62

37

62

161

Billiton.

n

27

8

13

48

Riouw.

n

36

21

55

112

15 398

1 124

1572

18 094

»

»

»

»

101

17

.,

149

Westerafdeeling
van Borneo.

))

60

42

105

207

11456 | 5 569

7 251

24 275

t

t

t

1222

157

66

119

342

58

45

111

214

12

8

14

31

7 302

9 418

12 696

29 416

)ï

»

»

3 606

3 587

4 543

11736

II

14

25

15 123

17 991

25 582

58 696

1)

53 157

56 490

86 408

196 055

))

3 969 !

Bandjermasin en ^
Kween . . .

568

491

802

1861

Tanahlaut .

.

.

70

77

154

301

»

»

»

Martapoera

.

.1

61

30

64

155

13

11

29

Amoenthaij.

.

.1

16

13

18

47

»

n

n

R

»

>;

f Doesoen en Be- /
kompaij . . . f

t

t

t

t

»

»

»

2

9

53

1

»

i)

n

ii

n

7 535

8 835

11910 (*) 28 280

1

»

1

»

n

n

»

n

11 500

12 500

10 000 (l) 34 000

»

1

»

n

n

»

»

»

3 771

4 673

3 923

12 3G7

1)

»

n

o

»

t
t

t
t

(J) 35 000

1

4

t
t

(l) 438 000

»

63

t

f

t

843 550

8

21

Kleine Daijak.

. '

22

35

30

87

»

Zuidkust

.

.

.

10

4

8

22

7

1

2

10

Oostkust

.

.

. 1

43 !

56

71

170

75

83

107

265

4

»

»

711

1155

2 665

153

1 4 0 j 249

542

25

10

28

•

n

»

5

302 j
i

338 611

i

8

164

(i) 312 505

i

. 1

42

t

»

Groote Daijak.

96

t

»

n

"
»

•

t

8 497 (*) 26 852

»
j

l

•

j

1
t

Daijaks

[i] Onder dit totaal is gebragt het
bij gissing geraamde zielental van
272 141 (e) 76 000
Siong en Moeroeng.

466 315

31

71 968

»

128 998 145 436 191881

2043

Maleijers

"

Banka.

Zuider- en Ooster~afdeeling
van Borneo.

(d) Waar geone ai'deelingsgowijze opgaaf kan worden ingevuld, vindt
men zulks door een f aangeduid.
Ook waar eene andere splitsing
ontbreekt, ia een f gesteld.
(e) Voor Djambi.

Ogan Oeloe en
Enim . . . .

Kikim

»

-

Komraering-oeloe
en Ranaudistricton

Tebing Tinggi

12 161

799

1

847 122

n

•

Vel 120 5 .

Hijlagen.

Koloniaal verslag van 1871.

Tweede Kamer.

48017
Koloniaal verslag van 1871.

CHINEZEN.

ANDERE VREEMDE
OOSTERLINGEN.

Macassar

.

208

176

242

626

1715

963

1337

4 015

Noorder-districten

46

29

46

121

149

47

90

286

Zuiiier-

»

50

44

91

185

90

23

48

161

' Ooster-

»

44

25

53

122

66

2

38

106

Saleijer

.

.

. . . .

Bima
Tontoli

11

6

29

12

18

19

33

70

1

1

4

6

. . . .

378

300

1159

481

19
"
»
2 039

1

27

©

a

io

B
CS

»1

•>

»

i

|

.

2
1

|

»

16

»

»

|

6

1521

4 596

52

»
8
ii

13

1

4

n

»

1

209

253

M

316

778

351

334

934 (m) 1 619

10

14

38

»

6

22

1

V

E
'S

M

B
1

s

H

1
B
B

1

9

a

B

□

B

s
o

E

1

a

O

gissing nog.

H

B

H

1)

1

ii

12 755

13 154

11355

37 264

41941

ii

»

«

II

ii

31905

28 672

2G 912

87 489

87 896

ii

»

II

n

»

27 115

24 825

23 972

75 912

76 258

ii

ii

25 360

24 991

27 752

78 103

78 337

n

57 542

57 600

ii

87

6 (m)17

II

n

n

II

»

n

20C91

18 835

18016

»

II

I

ii

455

311

534

1300

1408

ii

»

11

»

ii

284

193

172

649

661

n

»

II

I

ii

118 565 110 981 108 713

338 259

344 101

»

»

n

))

»

29 849

31166

»

il

»

ii

6 573

7 170

10 181

23 924

25 062

»

»

n

»

ii

8 8G8

9 398

18 827

37 093

37 513

n

»

il

n

ii

3 507

3 644

6 376

13 527

13 557

B

»

il

n

ii

3 021

2 417

4 956

10 394

10 446

))

n

n

1

ii

2 678

2 755

3 067

8 500

8 505

))

»

»

»

ii

2312

2 279

3 419

8 010

8 030

»

il

I

ii

2 981

1214

1284

5 479

6 224

))

1

»

»

ii

29 940

28 877

48110

IOC 927

))

,1

n

ii

51578 («) 112 593

•

Amboina.

Hoofdplaats

.

.

Saparoea en Haroekoe . . .
Hila en Larike .

183
117

190

377

109

15

750

156

9

88

30

»

n

298

105

7

8

382

6

105

22

7
»

n

4

5

;>

14

2

n

»

2

Wahaai

. . . .

1

1

2

4

1

n

H

1

Elpapoetih-baai .

6

3

11

20

n

»

165 j 284

589

Banda

. . . .

140

3
))

Boeroe en Amblauw. . . .

»

27

1)

55

34

39

128

154

146

151

451

9

12

51

H

13

n

»

466
Ternate.

Gouvernementsonderdanen. .

146

482

176

841

1789

231

553

114

131

142

387

90
16
n

11

16

»

1)

»

J)

i

»

»

M

23

»

62

19

23

15

36

5

t

85

28
170

32

66

Rijk van Ternate. '
Rijk van Tidore.

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

»

t

»

Rijk van Batjan.
146
Timor.

63

i

176
60

231

553

72

195

114
283

131
224

142
362

387
869

19
1)

15
n

32
n

AANMERKINGEN.

Totaal.

»

»

1

•
Menado.

pi

i

a
o

a'
1

36

n

n

1036

4

ii

28

8

5

a

B
O

*
Celebes.

INLANDERS.
Naar

Te zamen.

Kinderen.

Mannen.

Vrouwen.

ARABIEREN.

Te zamen.

Kinderen.

Vrouwen.

Mannen.

Kinderen.

Mannen.

AFDEELINGEN.

Vrouwen.

GEWESTEN.

Te zamen.

EUROPEANEN.

il
il

»

ii

1

ii

1

n

)>

ii

n

il

»

ii

12

»

t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

t

t

t

66

(tn) Niet gesplitst voor do afd«Blingen Minabassa en Gorontalo.
(n) Betreft alleen de Minabassa.
(o) Voor de
oilandon.

Sangir- en

(p) Voor de rijkjes op de Noordkust
van Celebes.
(<?) Voor het gebied der
Gorontalo.

15 Onbeke nd; de g issingen
loope a uiteen van . .

•

109 337 (r) 165 000

1644

2 650

ii

53 219

53 219

ii

30 593

30 503

>i

455

455

n

85 911

86 917

»

Jï

ii

400 000
tot
1 800 000
«

Bali.

Boclelong .

.

.

10

Djembrana.

.

.

8
18

6
»
6

12

28

211

73

50

334

28

9

45

82

1

9

7

2

3

12

20

23

47

90

13

37

218

75

53

346

48

32

92

172

609

539

391

1539

5G3

623

1088

2 274 (s)

4 257

60 000

94

62

58

214

1087

1010

1483

3 580 («]

3 905

11000

703

601

449

1753

1633

1633

2 571

5 854

8 162

71000

1

i
1

afdeeling

115 007 (o) 86 000 (r) Voor de Keü, Aroö, Tenimber
on Zuidwester-eilanden, bene(p) 24 000
vens Ceram en Boeroe.
(q) 287 000
($) Deze opgaaf omvat enkel de tot
don Islam overgegane Balinezen.

ij

3

Talaut-

1

1liblad van ( e N ; i e f k n J K hc Staat s-courant — 1 H 7 1 -- 1 S 7 2 .

Koloniaal verslag van 1871.
N». 11.

VERDEELING der in deu voorgaaiideu staat opgegeven cijfers van de Europesche
bevolking in de bezittingen buiten Java en Madura.

EUROPEANEN

EUROPEANEN

IN NEDERLANDSen INDIE

IN NEDERLAND

EUROPESCHE
TOTAAL.
VREEMDELINGEN.
GEBOEEN.

GEROREN.

46

70

150

10

2

Lampongsche
districten
. . . .

17

9

23

49

9

3

Palembang

41

32

91

164

31

28

28

57

113

10

5

13

18

17

16

2

1

13

1

11

1

43

32

8

3

28

16

3

54

89

13

3

23

101

140

41

19

51

32

159

242

35

299

285

474

1058

180

240

316

. Amboina
Amboina. \
(Banda .

299

308

123

Ternate

430

1050

2178

2

46

48

70

164

n

2

27

13

24

64

1

2

73

44

92

209

5

62

37

62

161

1

27

8

13

48

7

36

« 21

55

112

3

60

42

105

207

15

96

42

164

302

Kinderen.

12

698

Vrouwen.

»

t

Mannen.

t

Te zamen.

34

t

Kinderen.

Benkoelen....

t

Vrouwen.

t

Mannen.

Mannen.

t

Te zamen.

Te zamen.

t

Te zamen.

Kinderen.

t

Kinderen.

Vrouwen.

t

Vrouwen.

Mannen.

GEWESTEN.

t

t

t

ii

»

1

1

1

43

2

1

H

19

1

n

16

5

4

64

3

7

3

45

10

62

15

7

84

17

736

27

13

40

556

1163

23

9

162

282

567

11

1

131

172

230

533

14

3

41

56

66

163

15

3

12

4

12

28

5

2

Gouvernement van
Sumatra's West-

.

.

.

Wcsterafdeelingvan Borneo .

n

2
ii

1

1

»

ii

Zuider- on Oosterafdeeling van Bor-

Celebes

. . . .

Bali (Boeleleng on
Djembrana) . .

"Waar opgaven ontbreken, is zulks door een f aangeduid.

2

»

I

17

378

300

481

1159

2

i

I

2

209

253

316

778

33

4

»

n

4

326

317

557

1200

12'

6

2

10

140

165

281

589

1

18

1

1

2

146

176

231

553

2

20

7

1

4

12

63

60

72

195

7

1

1

2

18

6

13

37

»
1
ï)

»

3

ii

2
n

480"
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N°. 12.

OPGAVE van het aantal inlandsche Christenen 4n Nederlandsch Indie onder
uit. December 1870.

Bantam

1

Batavia

Gouvernement van Sumatra's Westkust . . .

(a) Niet opgegeve».
1271

603

Krawang

7

Preanger regentschappon

6

Benkoelen

geen

Lampongsche districten .
C h e r i b o n . . . . . .

geen

30
124

Tagal

(b) Verdeeld als volgt: Bandjermasin
90, Groote-Daijak22, Kleine-Dayak
188.
(c) Het verschil met de opgaaf van het
vorig j a a r is niet toegelicht geworden.
(d) Dit aantal is aldus verdeeld:

Palembang*
Afdeeling.

Pekalongan.

.

.

.

.

Samarang

161

Japara

337

Banka

10

1617

Soerabaija

Amboina . . . .
Banda

Billiton

geen

6

Rembang

231

Pasoeroean
Probolinggo

geen

Bezoeki
Banjoewangi
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri

6
. . . .

. ii.-

8 662

9812

813

Saparoea en Haroekoe

4 242

19 942

.

557

1 315

Boeroe en Amblauw

168

»

11

»

Hila en Larioke.
Riouw

Wahaaij
7

Madura

Burgers ,

geen

2
301
18

Wester-afdeeling van Borneo

Elpapooti-baai

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo . . . (ft)

Gouvernement van Celebes
en onderhoorigheden .

300

17

Menado

(c) 47 952

Amboina

(d) 48 321

geen

M
geen

197

Ternate

58
552

e) 21 529

Timor

Bali

.

.

geon

.

.

98

2 701

14 551

33 770

(e) Hieronder begrepen het klein aantal
Kuropesche Christenen.

480*0
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N°. 13.

AANTOONING van liet getal vergunningen tot inwoning in Nederlandsch Indie,
gedurende 1870 verleend op Java en Madura door den Gouverneur-Generaal,
elders door de hoogste gewestelijke gezaghebbers.
Aan Nederlanders, andere Europeanen on met dezen gelijkgestolden (Indisch Staatsblad 18G1 , n°. 40).

Verleend door den
Gouverneur-Generaal.

GEBOORTELANDEN.

Mannen.

Verleend door de
hoogste gewestelijke
gezaghebbers.

Vrouwen.

Mannen.

Kaap de Goede Hoop .

.

3

10

4

»

»

»

23

1

5

1

5

n

n

1

7

»

1

»

ï
»

1
1
117

.

Vrouwen.

7G

»

4
15'1

Verdere aanteekeningen.

1

»

ï

»

17

1

De bij art. 11 van bovenaaugehaald Staatsblad bedoelde nadere vergunningen aan
vreemdolingen tot het zich vestigen buiten de voor den algomeenen handel geopende havens, bedroegen in 1870 6.
De «plaatsen van vestiging" worden
opgegeven als volgt:
Rangkas Betoeng (Bantam), residentie
P reanger rege n t schappen, hoofdpl aats Bandong (Preanger regentschappen), residentie J a p a r a , Padang-Sidempoean en P r a hoe-Sorat (beide plaatsen in het Gouvernement van Sumatra's Westkust).

18

•

•

Aan Oostersche vreemdelingen (Indisch Staatsblad 18G6, n°. 5G).

Verleend door den
Gouverneur-Generaal.

Verleend door de
hoogste gewestelijke
gezaghebbers.

714

231

28

10

NATIËN.

Andere vreemde Oosterlin-

4

.

1

242

746

9118

A

ANMERKINGEN.

Bijlagen.

48021

Vel 120°.

Tweede Kamer.
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N°. 14.
O P Gr A V E van de ter kennis van het bestuur gekomen ongelukken,
waardoor in 1870 menschen liet leven verloren hebben.
DOOK WILDE DIEKEN GEDOOD.
Overleden
Door
j ton gevolge
den
Var- \an het vallen
! uit oen boom
bliksem
Andero
Krokoof'van do
getro!'- dronken,
Slangen. wilde
Tijgors.
BOM of andero
fcn.
dieren.
dillen.
hoogte.

GEWESTEN.

Door
andere
Zelf. ongelukken het
loven
nioord.
vorloren.

Te

•fava e n Mnilnra.

Bantam

9

48

29

4

Batavia

10

80

7

10

Krawang

3

10

1

5

Preangor rogent schappon

10

44

27

41

Chei'ibon

44

G3

1G

Tagal

17

42

G

11

IC

111

18

87

H

23

130

257

3

25

155

8

10

24

110

19

2

1

7

39

25

74

12

8

34

162

5

55

12

1

3

30

111

liembang

13

48

12

7

5

9

95

Soerabaija

17

103

19

1

14

59

222

Madura

11

52

41

1

2

109

227

21

14

8

23

73

Probolinggo

11

10

10

17

Bezooki

18

1G

28

78

4

»

1

5

Pekalongan
Samarang

. . . " . .

Japara

Pasoeroean .

Banjoewangi

.

.

. '.

. . . .

Banjoomas

8

53

18

1G

109

Bagelen

8

87

23

10

136

Kadoe

4

26

21

17

75

Djokjokarta

4

23

14

10

56

Soerakarta

5

11

3

3

42

GG

20

10

57

100

10

26

102

127

701

2446

Madioen
Kediri

10
G

39

19

225

884

344

Jïijblad van de Ne Ier and:;che Stnals-courant

—

112

1871—1872.

31

13

48022
Koloniaal verslag van 1871.

DOOR WILDE DIEREN GEDOOD.
Overleden
Door
ten gevolge
den
Ver- van het vallen
bliksem
uit een boom
KrokoAndero
getrof- dronken.
of' van do
Tijgers.
Slangen. wilde
fen.
eene of andore
dillen.
dieren.
hoogte.

GEWESTEN.

Door
andere
Zelf- ongelukTe
ken het
zamen.
moord. leven
verloren.

Bultenbezlttlngcn.

Gouvernement van Sumatra's Westkust . .

5

50

42

20

5

»

i

n

2

2

24

16

»

2

8

6

12

14

5

42

25

99

1

5

2

»

3

i)

16

27

165

»

1

2

47

o

»

ii

3

45

43

i)

4

14

27

259

»

n
O

i

»

10

1

22

1

il

»

»

»

1

1

6

4

»

n

»

i

»

ii

»

4

»

20

2

»

6

i

»

3

11

42

Zuider- en Ooster-afdoeling van Borneo . .

3

(a)110

16

1

31

»

n

3

16

79

Gouvernement van Cclebes en onderhoorighedon

4

37

16

D

10

»

»

2

99

168

5

15

6

n

1

n

3

1

1

32

»

13

4

>i

il

11

ii

»

ii

17

))

1

I

»

»

»

n

ii

ii

1

»

15

33

»

8

»

il

ii

3

59

))

2

»

y>

1

n

»

ii

»

2

25

327

155

155

137

n

7

51

191

1048

225

884

344

112

31

13

9

127

701

2 446

250

1211

499

267

168

13

16

178

892

3 494

Lampongsche districten .

Billiton

Wester - afdeeling

van

Totaal op de buitenbezittingen. . .

Totaal voor J a v a en

TOTAAL-GENERAAL.

»

(a) Waaronder 18 personen vermist en vermoedelijk verdronken ten gevolge van het vergaan van een der in dit
gewest gestationeerde gewapende booten.

