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gien en ambtenaren, officieren en justicieren, ieder voor 
zouveel hem aangaat , aan de stipte naleving dezer de hand 
zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons. 

Gedaan te Hui ton zorg, den 30sten December 1875. 

VAN LANSBERGE. 

(Staatsblad n°. 323.) 

De Algemtene Secretaris, 
LEVYSSOHN NORMAN. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal lij het 
Ministerie van Koloniën, 

VAN ALPHEN. 

( 1 7 S . 15.] 

ONTWERP VAN WET tot bekrachtiging van cre-
dieten door den Gouverneur-Generaal van Neder-
landsch Indie geopend boven de Indische begrooting 
voor 1875. 

W u W I L L E M I I I , ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Gouver-
neur-Generaal van Nederlandsen Indie boven het I ldo 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch 
Indie voor het dienstjaar 1875, vastgesteld by de wet 
van 3 December 1874 (Staatsblad n°. 195) en verhoogd bij 
de wetten van G April 1875 (Staatsblad n°. 61), 8 Sep-
tember 1875 [Staatsblad n°. 153 en 154), 18 Januari)" 1876 
(Staatsblad n". 17) en Ons besluit van 30 Junij 1875 (Staats-
blad n°. 128), credieten heeft geopend, welke volgens art. 31 
der wet van 23 April 1864 (Staatsblad o". 35) aan de 
bekrachtiging der wet moeten worden onderworpen : 

Zoo is hot, dat Wi j , den Raad van State gehoord en 
met gemeon overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

E c n l g a r t i k e l . 

Worden bekrachtigd de navermelde credieten, door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie bij ordon-
nantien van 7 en 20 November 1875 (Indisch Staatsblad 
n°. 245 on 260) boven het I lde hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch Indie voor het dienstjaar 
1875 geopend , a l s : 

a. van honderd negen en tachtig duizend gulden (f189 000), 
tot aanvulling van onderafdeeling 91 » Tractementen, sol-
dijen , toelagen , fourragegelden, bureau- on andere kosten 
van het personeel en het materieel van het wapen der 
art i l ler io"; 

5. van vier millioen vijf honderd duizend gulden (f 4 500 000), 
tot aanvulling van onderafdeeling 105 »Expeditien en 
troepen te velde ". 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal wor-
den geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, 
autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, 
aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 

[ 1 7 * . 16 ] 

MEMORIE VAN T O E L I C H T I N G . 

Blijkens do in afschrift hierbij overgelegde ordonnantien 
zijn door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Indie boven do Indische bogrooting voor 1875 twee cre-
dieten geopend tot een gezamenlijk bedrag van f 4 689 000. 

Het eerste, groot f 189 000, strekt tot aanvulling van 
den post van hot materieel der artillerie. De ontoerei-
kendheid van hot daarvoor toegestaan bedrag van f 727 731 
is voornamelijk veroorzaakt door: 

minder verstrekkingen aan andere departementen, dan 
waarop bij do begrooting gerekend was; 

de groote uitgavon aan werkloonen en materialen bij 
den artillerie-constructiewinkel to Soerabaija, als gevolg 
der buitengewone tijdsomstandigheden; 

de groote bedrijvigheid, welke in de patroon fabriek — 
als onderdeel van de pyrotechnische werkplaats te Soe-
rabaija in October 1874 in werking getreden — alsmede 
in de laboratoria heeft geheerscht ten gevolge der bewa-
pening van hel leger met achterlaadgeweren en van het 
groote munitieverbruik gedurende en na de tweede expeditie 
tegen Atjeh. 

Het tweedo crediet, groot f 4 500 000 , is bestemd tot 
verhooging van den post voor do bezetting van Atjeh, 
welke daardoor wordt gebragt op f 6 000 000. Aan die 
som ligt de volgende berekening ten grondslag: 

voor de bezetting van Atjeh meer aan tractementen en 
andere inkomsten benoodigd dan volgens de formatie van 
het leger bij de begrooting is uitgetrokken . f 1 500 000 

tractementen en verdere personele uitgaven 
aan civile ambtenaren en andere personen . 65 000 

vivres , volgens contract 1 800 000 

extra-verstrekking van wyn 100 000 

velduitrusting , klamboes , enz 50 000 

britsen , in de op te rigten gebouwen . . 40 000 

materialen voor idem ; , 520 000 

aan te leggen spoor en zeehoofd . . . . 100 000 

vracht van materialen naar Atjeh van Java , 
Penang en Singapore 205 000 

inhuur van het stoomschip Marion ;i f 900 
daags geduronde 7 maanden 195 000 

inhuur van twee zieken-transportschepen, 
te zamen k f 2000 per dag , gedurende 8 
maanden , benevens kolenverbruik . . . . 500 000 

passngekosten van militairen en koelies. . 150 000 

kosten van 2 bataillons barissans. . . . 325 000 

uitgaven voor ziekeninrigtingon op Java en 
ter Sumatra's Westkust , ten gevolge van den 
oorlog opgerigt 150 000 

uitgaven voor vrije werklieden, koelies en 
dwangarbeiders 300 000 

te zamen. f 6 000 000 

De wettelijke bekrachtiging van bovenvermelde credieten, 
waartoe door den ondergeteekende het voorstel wordt ge-
daan , behoeft met de aanwijzing van middelen niet ge-
paard te g a a n , vermits de hoogere uitgaaf ruimschoots 
wordt opgewogen door 't geen de in- en uitvoerregten, 
de opiumpacht en de koffij-verkoop in Indie meer hebbeu 
opgebragt dan daarvoor in de begrooting was geraamd. 

's Grav«nhage, den 6den April 1876. 

De Minister van Koloniën , 

W. V A N G O L T S T E I N . 


