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K I O U W E N O N B E H H O O R I G H E D E M . 

I. LANDBOUW. 

a. Europeesclie landbouw. 

Sedert September 1890 is in de onderafdeeling Indragiri 
een van de vele door het inlandsch zelfbestuur aldaar aan 
verschillende heeren in erfpacht afgestane stukken woeste 
grond voor de tabakscultuur in ontginning gebracht. Ten 
gevolge van velerlei moeilijkheden , waarmede de admi-
nistrateur dier onderneming te kampen had , is in 1891 
geen oogst gemaakt. Nu deze overwonnen zijn en goede 
met de tabakscultuur bekende werklieden zijn aangeworven 
belooft het aanstaande oogstjaar (1892) veel. Dit werk-
volk , voor het meerendeel af komstig uit andere deelen van 
den Nederlandsch-Indischen Archipel, is in dienst genomen 
krachtens schriftelijke overeenkomsten voor den tijd van 
drie jaren. Aangezien de onderneming nog slechts kort 
bestaat en in het klein is begonnen , zoo heeft hare vesti-
giug nog geen merkbaren invloed gehad op de inlandsche 
industrie eu is niet veel geld onder de bevolking omgezet. 

b. Inlandsche landbouw. 

De uitkomsten van den inlandschen landbouw waren 
in 1891 over het algemeen gunstig. De rijstproductie was 
echter, evenals in alle vroegere jaren, volstrekt niet 
voldoende voor de gansche bevolking dezer residentie, 
daar rijst, zooals nader blijken zal, door eeD klein deel 
der bsvolking en slechts voldoende voor eigen cinsumptie 
verbouwd wordt. Wel worden nog andere voedingsge-
wassen meestal tegelijk met de rijst geteeld, doch niet 
om in het ontbrekende te voorzien. Voor het overige en 
grootste deel der bevolking worden aanzienlijke hoeveel-
beden rijst uit Singapore ingevoerd en naar gelang van 
de kwaliteit verhandeld tegen | 2 è f 4 per pikol. 

De prijzen van andere voedingsmiddelen kunnen moeilijk 
worden opgegeven, vermits daarin zoo goed als geen 
handel gedreven wordt. 

Voedingsgewassen. De rijst wordt op nog vrij gebrekkige 
wijze in het soetanaat Indragiri, in de andere tot deze 
residentie behoorende en op Sumatra gelegen landschappen 
(Reteh, Gaoeng , Igal, Mandah en Kateinan), en voorts , 
doch op geringere schaal, te Toelang en Soengei Raja 
(afdeeling Karimon) op droge velden gecultiveerd. Op de 
meest roekelooze wijze worden in genoemde landschappen 
de bosschen en het geboomte langs de rivieren vernield 
om van eene afgebrande plek een schralen oogst te trek-
keu en in het volgende jaar met eene andere te verwisselen , 
tenzij de grond nog vruchtbaar genoeg geacht wordt om 
zonder verdere bewerking een tweeden oogst te schenken. 
Op een hoogeren trap staat de rijstbouw in de bovenlanden 
van Indragiri, en inzonderheid de streek bekend onder den 
naam van Tiga Loeroeug, waar de grond van de stompen 
en wortels der gevelde boomen gezuiverd, vrij goed be-
werkt en hier en daar bemest wordt; doch de oogsten zijn 
wisselvalliger en minder overvloedig dan die van natte 
velden. Verbeteringen zoowel in de wijze waarop de rijst-
bouw gedreven wordt, als in de werktuigen welke daarbij 
gebezigd worden, werden niet geconstateerd. De ver-
meerdering van productie wordt dan ook niet zoozeer 
gezocht in verbetering der werkwijze en duurzamer be-
werking van den grond, maar door de ontginning van 
meer terrein. Bouwgrond is in bovenbedoelde landschappen 
nog in overvloed. 

Andere voedingsgewassen , als : djagong , obi, ketella , 
cassave, vele boonen- en andere groentesoorten worden 
ook , zooals reeds opgemerkt is , tegelijk en nevens de rijst 
op ladangs , in tuinen of op woonerven aangekweekt, doch 
het product wordt, op verschillende manieren bereid, als 

versnapering of als toespijs bij de rijst door de bevolkin 
genuttigd. 

Andere gewassen. Behalve de reeds genoemde gewassen 
worden in het landschap Indragiri en elders, maar hier 
in nog geringere mate , op ladangs , in tuinen en op woon-
erven tabak , suikerriet, koffie , katoen , ka boe kaboe en 
planten welke verfstoffen opleveren (als indigo, curcuma, 
selengpale , kasoemba kling , membulan, saroena , tjetjong 
of setjang, mengkoedoo en nog andere) met veel succes 
en hoofdzakelijk voor eigen of binnenlandsclie consumptie 
aangeplant. 

De tabak van Indragiri is van zeer goede hoedanigheid 
Bil wordt door de inlandsche bevolking aldaar boven de 
van elders aangevoerde gesteld. 

Waar veel suikerriet verbouwd wordt, bereidt men in 
dit landschap op zeer primitieve wijze suiker , welke, even-
als de arènsuiker, in de naburige landschappen en op de 
eilanden voordeelig verkocht wordt. 

Belangrijker echter zijn de peper- en degambiercultuur , 
welke bijna uitsluitend door Chineezen op de eilanden van 
den Riouw-Lingga archipel. met uitzondering van de 
Poeloe Toedjoe-groep in de Cbineesche Zee, en met veel 
voordeel gedreven worden. Deze belangrijke uitvoerartikelen 
wierpen in 1891 goede oogsten af, doch de marktprijzen , 
die in 18J0 eene dalende richting hadden aangenomen , 
herstelden zich nog niet. Het geheele product, dat zeer 
aanzienlijk en van zeer goede hoedanigheid is, wordt naar 
Singapore uitgevoerd. 

De groote winsten, welke met de pepercultuur behaald 
kuuuen worden , hebben een paar ondernemende Indragi-
riörs aangespoord in hun land op bescheiden schaal twee 
proefaanplantingen aan te leggen en tot dusverre met suc-
ces. Gambier wordt in Indragiri ook geplant en bereid , 
doch voornamelijk voor plaatselijk gebruik. 

Vrucklboomen komen in deze residentie , zoowel op de 
eilanden als in de landschappen op den Sumatrawal, in 
groote menigte en verscheidenheid voor. Over bet algemeen 
wordt daaraan weinig zorg besteed. Slechts pisangboomen , 
dij den eigenaar voor de weinige moeite goede winsten 
afvverpen , worden in Indragiri betrekkelijk goed verzorgd. 
Aanzienlijke hoeveelheden pisang en andere vruchten, 
vooral doerian, worden vau daar naar de aangrenzende 
landschappen en naar de eilanden uitgevoerd. 

N;et onbelangrijk is de ananascultuur, waarmede zich 
hoofdzakelijk de Boegineezen in de afdeeling Battam bezig-
boudra. Het product wordt öf aan do Chineescheopkoopers 
verhandeld óf naar Singapore uitgevoerd , waar het inge-
maakt en verder in den handel gebracht wordt. 

Palmen. Tot de voornaamste cultures van dit gewest 
mogen gerekend worden die van den kokospalm en vooral 
sagoe. 

In de afdeeling Poeloe Toedjoe , omvattende de eilanden-
groepen in de Chineesche Zee gelegen , legt zoowel de in-
landsche als de Cbineesche bevolking zich toe op deklap-
percultuur. Groote aanplantingen komen er op vele dezer 
eilanden voor en de handel met Singapore in olie en copra 
is er zeer levendig. Overal elders in deze residentie worden 
mede klapperboomen aangetroffen, en wordt eveneens han-
del gedreven in copra en olie, doch eene cultuur ingere-
gelde aanplantingen vindt zelden plaats; de boomen staan 
over het algemeen verspreid op woonerven of in kleine 
groepen om en bij de kampongs. 

Buiten de afdeeling Poeloe Toedjoe zijn het in dit ge-
west uitsluitend inlanders, die zich met Jeze teelt bezig-
houden. 

Ook arèn- en pinangboomen worden , vooral in het In-
dragirische en te Oengar (Tandjong Batoe) en Koendoer 
(afdeeling Karimon) in menigte gevonden. De grootste 
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waarde van den arènpalin ligt in bet sap , dat Lij insnij-
ding in groote hoeveelheid uit. de bloemkolven vloeit, en 
een aaugcnameu palmwijn geeft, die echter hier weinig 
in aanzien is. Het tap wordt liever aangewen 1 om ersui-
ker uit te koken. Andere producten van dezen palm zijn: 
Ldjoeg (een vezelstof die voor dakbedekking, zooals in de 
Indregiriaebe bovenUnden, on tot vervaardiging van touw 
gebruikt wordt), schrijfpennen , kawoel 6D de vrucht u , 
die door Chineezen geeonlijt worden. De aronsuiker wordt 
uit genoemde streken naar endere deeleii deMf residentie 
en naar Bingapore uitgevoerd. 

Pinangbuomen worden veelal voor eigen gebruik aanga* 
kweekt en de noten slechts bij geringe hoeveelheden uit 
Indragiri naar Singapore; uitgevoerd. 

Van veel meer belang il de roetnbia. Uitgestrekte bos-
eeben van dezen gezellig groeien len palm vindt men in de 
afdeeliugen Karimon , Lingga, op Zufd-Bintang(afdeeling 
Tandjong Pinang) en op ai de tot dit gewest behoorende 
landschappen op Snmatra , t. w. Katernen , Mandah , [gul, 
Gaoeng, indragiri en Beteh. 

Overal wordt in de moerassige streken , waarin de me-
trosylon-soorten dan ook bet liefst groeien, door de inland-
sche bevolking de sagoe op uitgebreide schaal gecultiveerd, 
doch de cultuur is zoo licht dat één huisgezin gemak-
kelijk een plantsoen van 6tl boomen kan onderhouden. Het 
merg of meel wordt op eenvoudige wijze , die men » sagoe 
k loppen" of > raspen" noemt , uit Jen boom verkregeu. 
Hiermede houden zich se lert den taatsten tijd ook Chi-
neezen bezig, die dan de stammen van inlanders opkoopeu 
tegen $ 1 of $ 1,50 per stuk. De sagoe wordt ongezuiverd 
aan ('liineesche bandelaren voor gemiddeld 5 1 per pikol 
verkocht, die het ruwe product verder naar Singapore 
uitvoeren. De uitvoer was in 1891 zeer belangrijk en ueemt 
voortdurend toe. 

Andere voorname palmsoorten , uls de lontaren ge b a n g , 
worden, voor zoover bekend, niet, de niboeng eu nipa 
daarentegen zeer veel aangetroffen. 

Paudanboomen worden scbier overal voldoende voor de 
behoefte gevonden, zoodat bet aanplanten nergens noodig 
is gebleken. Algemeen worden van de bladeren vervaar-
d i g d : matten (die van PoeloeToedjoe munten uit door 
sierlijkheid eu fijnheid van bewerking), doozeu , sigaren-
kokers , geld- en rijstzakken, enz. 

Biezen komen, hoewel schaars, eveneens voor. Iu het 
Liuggasche worden geldzakken gemaakt. 

Bamboe wordt slechts op den vasten wal van Sumatra 
zoowel in het wild als aangeplant gevonden, maar niet 
voldoende om in de behoefte te voorzien. 

Kruidnagel». In de afdeeling Lingga is de inlandsche 
bevolking begonnen in tuinen en op woonerven kruidnagelen 
aan te kweeken, waarvan echter nog geene resultaten 
verkregen zijn. 

Timmer- en brandhout. Aan kostbare houtsoorten, zoo-
wel tinimer- als meubelhout, welke door eene groote 
verscheidenheid van boomen geleverd morden, zijn de 
Lingga-archipei en het landschap Indragiri zeer rijk. Uit 
dezen archipel wordt zeer veel timmerhout naar Singapore 
uitgevoerd ; uit Indragiri heeft dit niet plaats , maar worden 
de meest deugdzame boutsoorten door de bevolking voor 
het gehinte hunner woningen en voor het vervaardigen 
van prauwen gekapt. In het overige gedeelte dezer resi-
dentio, waar de hosselen uitgeroeid zijn oin plaats te 
maken voor do j eper- en gamuer tu ineu , bestaat gebrek 
aan goed timmerhout. Beplanting dezer houtsoorten, zelfs 
van de meest geschatte en die schaars beginnen te wor-
den , heeft niet plaats. Brandhout daarentegen komt nug 
overal overvloedig voor en wordt in den Kiouw-Lingga-
archipel voornamelijk opgeleverd door de rizophoren of 
worteiboomeu , waarmede de lage en vlakke stranden der 
eilanden begroeid zijn. De kust van het tot dit gewest 
behoorend gedeelte van Sumatra is mede met wouden van 
deze boomen omzoomd. 

Ten slotte verdient bijzondere vermelding dat in het 
landschap indragiri op vele moerassige plaatsen de rottau 
segau, waaraan, zooals bekend i s , alom gebrek begint te 

bestaan, aangeplant wordt. Zelfs wordt , ofschoon nog 
weinig, handel gedreven iu de jonge plantjes. 

De landbouw maakt blijkens hot boven medegedeelde 
dus een voornaam middel van bestaan der bevolking u i t , 
het voornaamste ongetwijfeld van dat gedeelte der bevoh 
hing, hetwelk do tot dit gewest behoorende landschappen 
op Sumatra's vasten wal bewoont, waar dan ook de pond, 
die veel belooft voor weinig arbeid , haar daartoe uitlokt. 

De ondernemingsgeest der inlandsche landbouwers neemt 
Z' er langzaam , die der Chineezen daarentegen stark toe. 
\ oortdnrend ondergaan de bestaande peper- en gamhier-
tuinen uitbreiding eu worden nieuwe aangelegd. Mats 
belemmert dan ook de ontwikkeld.g van i\&\\ landbouw. 

De Cbineesche ondernemers en de meeste Boegineescbe 
ananas-planters werken mot van te Kiouw of te Singapore 
geveetigde Ghineesche handelaren opgenomen kapitaal , 
onder verbintenis de geheele productie aan hen tegen be-
paalde pi ijzen te leveren. 

11. NlJVlUUlEID. 

a. Europeesdie nijverheid. 

In de afdeeling Lingga i-s ie Dai kort geleden dooreen 
Bngelschman eene zoogenaamde sagoefabrick opgericht, 
waarin de ruwe sa.roe, van de bevolking opgekocht, verder 
gezuiverd en gedeeltelijk verwerkt wordt tot parelsagoe. 
Üf hiermede een goei bestaan gevonden wordt, zal de tijd 
moeten leeren. 

Met de eenige in het gewest nog bestaande slachterij 
— te Kiouw — wordt weiuig verdiend. 

b. Nijverheid van vreemde oosterlingen. 

Behoudens de vele ka lk- en houtskoolbranderijen , voor-
namelijk ba de afdeeling Battnin , er. de steen bakkerij te 
BatoeHadji, waar machinaal de specie vermengd en de 
steeneu gevormd worden , drijven overigens de Chineezen 
en een paar Klingaleesen de kleine haudwerk- en ambacbts-
nijverieid op hoofdplaat-en en in groote Ghineesche neder-
zettingeu. Vele harer vertakkingen vinden vertegenwoor-
cligers onder de Chineezen , die een goed bestaan hebben. 
De vruchten van hun arbeid voorzien uitsluitend in plaatsc-
lijke behoeften. 

c. Inlandsche nijverheid. 

Met uitzondering van enkele bepaalde bedrijven worden 
de andere als huiswerk uitgeoefend. Teekenen van meer 
ondernemingsgeest zijn niet te bespeuren. De betere mid-
deleu van vervoer, met name de uitbreiding der stoomvaart 
in deze streken, hebben op de inlandsche nijverheid geen 
invloed uitgeoefend. Ambachtslieden zijn zeer zeldzaam. 
Kunstvlijt vindt meu hoofdzakelijk onder de vrouwen eu 
meisjes. 

Weven. Het weven is eene algemeene bezigheid van 
Maleische vrouwen , hetwelk zij geheel als huiswerk ver-
richten , doch meer uitsluitend ie Kiouw, Penjingat, in 
de kampoog Muntok nabij Dai , en te Kingat (Indragiri) 
vindt men bet weven en het met goud- en zilverdraad 
doorwerken van zijden kleediagstnkken, vooral vansarongs. 
De grondstoffen, namelijk de katoenen en zijden garens, 
goud- en zilverdraad, worden uit liuropa en China inge-
voerd. De prijs per katti van ruwe zijde varieert tusschen 
§ '2,50 en $ 5,75, van katoenen garens tusschen § 0,30 
en $ 0,00, van gouddraad tusschen § 1 en § 30 en van 
zilverdraad tusschen $ 1 en $ 25. Velen sciiaÜVu zich deze 
artikelen te Singapore a a n , waar ze goedkooper te bekomen 
ziji'. De verfstoffen daarentegen (uit indigo, seleugpale, 
kasoemha kling, meuibalau, saroena, Ijetjong of setjang 
en mengkoedoe) zijn veelal ]>roducten van eigen cultuur 
en bereiding. O >k Europee.-che eu Ghineesche verfstoffen 
worden gebruikt , doch deze zijn , naar beweerd wordt , 
van mindere kwaliteit In de teekening, welke deze eigen-
handig geweefde stoffen vertoooen, en die — zooals be-
ken I — gedurende het weven door inwerking van ver-
schillende gekleurde garens wordt ingebracht, is weinig 
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variatie te bekennen ; zij verraadt ook weinig kunstzin. 
Knkelo zeer geroutineerde weefsters zijn in .staat volgens 
bepaald model te werken. De aaruDM en andere kleeding-
s tukken , die in soliditeit b.nen de Kuropeesche gedruktcn 
s taan , zijn zeer gewild etl halen vrij goede prijzen, eebtar 
niet evenredig aan den arbeid daaraan besteed. Dekutoeneu 
.sarongs brengen van $ 1 tot $ 4 op, de prijzen van zijden 
sarongs verschillen tosseliou $ 'S en | 13, terwijl de zijden 
mot goud- en zilverdraad doorwerkt $ 2 a $ 50 doen per 
.stuk. De prijzen van andere kleed.ngstukken kunnen 
moeilijk worden bekend gesteld, daar die zeer weinig aan-
geuiaakt en in den handel gebracht worden. Uitvoer vindt 
weinig plaat*. .\cnteruitgnng is in bet inlandschu weefgoed 
n ie t , eer vooruitgang, zeker in indragir i , waar volgens 
(getuigenis vun het inlandseh bestuur deze 1ak van nijver-
heid iu den laatsten tijd zeer in omvang is toegenomen co 
te Kingat eene ongekende hoogte beeft bereikt. 

Do inlaudsche weverij wordt echter bedreigd door de 
verspreiding der goedkoopere Europeesche fabrikaten, to 
meer omdat de Buropeeacne industrieelen reeda veel (o den 
smaak van den Maleier werken en de Imnde! in deze 
invoerartikelen asm vele inlanders een middel van bestaan 
oplevert. 

Vlechtwerk. Zooals reeds hiervóór onder I is vermeld , 
heeft het vervaardigen van matten , verschillende soorten 
van manden, doosjes, wannen, sigaren kokera en dergc-
lijken van bamboe, rottan , biezen enpandanbladerenveel 
plaat*. Ook worden nog keurige songkoks eu sigarenkokers 
te Dabo (Singkep) gevlochten van de vezels van dereaam 
(eene varensoort). Vooruitgang, ook wat den Kunstzin bc-
treft, valt niet to bespeuren. Uitvoer heeft weinig plaats. 

Metaalwerkers. Geelkopergieterijen worden alleen te Dai 
gevonden, waar kwispedoren, bokors, schcnkbladen, sirih-
stellen en waterketels voor plaatselijk gebruik gemaakt 
wordtn. IJzergieterijeu bestaan niet. Koperslagers komen 
mede doch in geringen getale voor, en de door hen \ er-
vaardigde voorwerpen worden eveneens plaatselijk ver-
kocht. De grondstof wordt uit Singapore ingevoerd. 

Ook in het verwerken en bewerken van goud en zilver 
heeft men het nog niet ver gebracht. Do weinige goud-
en zilversmeden, die op hoofdplaatsen en elders hier en 
daar aangetroffen worden , bepalen zich tot het maken en 
repareeren van grove gouden en zilveren armbanden, 
ringen , kettingen en andere bij den inlander in gebruik 
zijnde sieraden. De goudsmeden in den Riouw-Lingga 
archipel gebruiken als grondstof bladgoud, .lat, van Pahang, 
Trenggano en Singapore afkomstig, per boengkal van 2 
rijksdaalders zwaarte $ 37 a $ 40 kost , en in het land-
schap Indragiri hoofdzakelijk goud dat in de rivier ge -
waaachen en voor $ 40 per boengkal verkocht wordt. Tot 
het vervaardigen van zilveren voorwerpen bezigt men vrij 
algemeen muntstukken. Voor- of achteruitgang werd niet 
geconstateerd. 

IJzersmeden daarentegen komen meer voor, die evenwel 
slechts op weinige plaatsen een behoorlijk middel van le-
staan vinden. De door hen voortgebrachte landhouwgereed-
schappen munten niet uit door deugdzaamheid en lijnheid 
van bewerking. De wapensmeden op het eiland Panoeba 
en onder de zoogenaamde orang mamaq in de onderaf lee-
liug Indragiri , maar vooral eerstbedoeblen, leveren goede 
paraugs en pedangs, welke zeer gezocht zijn en zelfs uit-
gevoerd worden. IJzer en staal worden uit Singapore inge-
voerd en verkocht voor respectievelijk § 5,50 en § 7 per 
pikol. 

Huizenbouw. De huizen staan in dezj streken op palen 
en zijn — behoudene die van gegoeden — over het alge-
meen zeer eenvoudig geconstrueerd en van licht materiaal 
opgetrokken. In de bovenlanden van Indragiri, waar do 
bevolking geen nomadisch leven lijdt, wordt meet aan <:e 
woningen ten ko.>te gelegd. Ook ornamenten worden dik-
wijls aangebracht, doch het h utsnijwerk lijdt aan een-
tonigheid en heeft weinig kunstwaar ie. 

Met het houwen van huizen verdienen slechts enkelen 
den kos t ; meestal bouwt ieder Maleier zijne eigene woning 
en wordt zoowel daarin als in het verzamelen en vervaar-
digen van de benoodigde bouwmaterialen ter zijde gestaan 
door familieleden en dorpsgenooten. 
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Touwsluiji'rijfiL. Met uitzondering vau enkele plaatsen in 
' de afdeeliug Liugga , Waar lichto kabels van klapperbast 
- voor inumdaebe vaartuigen gedraaid worden, komen touw-
' slagerijen overigens nergens voor. 

Scheepsbouw. De icbeepsbouw beperkt tiob tot bet maken 
; van vaartuigen van kleins armettngon, waarvan in den 
i Biouw-Lingga archipel do kolek, de mmpanendeprahoe 
1 boegis , en elders, als in Indragiri, de bloengkang, bidar 
1 kom pang en djaloer de voornaamste zijn. Slechts te Posé 
i in de aJoeeUog Ungga worden groote prauwen, de pra-
| hoo hint ja, niet eene laadruimte van 15 tot 40 kojang 
i aangemaakt. Al deze vaartuigen dienen alleen voor plaatse* 
i lijk gebruik en niet voor verkoop naar elders. Over het 

algemeen worden zij van goed en deugdzaam hou t , dat 
! in de landschappen op Bumatra overvloedig en elders nog 
• voldoende voorbanden i s , vervaardigd; de groote soorten 
! zijn bovendien goed afgewerkt en hebben eene goede cou-
i structie. Vooruitgang in hun houw is er niet en ook niet 
1 noo l i g ; de, vaartuigen zijn voor het doel, waarvoor ze 
| gemaakt worden , zoer geschikt. 

Andere bedrijreu. Nog verdienen vermelding het maken 
i van atap en kadjang en het wasschen van goud iu de 
I Indragin-rivier. 

Met het eerste bedrijf erneeren zich zeer vele huisgo-
' zinnen. De grondstoffen — voor kadjang uiciigkoowang-. 
| en voor atap n ipa- , roembia-, klapper», h p a i - , kapau- , 
i sikai-, roembia- en meugkoewangbladereu — komen vooral 
i iu .Ie tot dezo residentie bebooreude landschappen op Su-
| matra'a vasten wal overvloedig voor. 

Het in de tweede plaats genoemde bedrijf, waarmede 
mannen en vrouwen na afloop van de werkzaam heden op 

\ ladangs ach bezig houden, levert slechts geringe ver-
! diensten op, 

Visscherijeu. De zoutwatervisscherij is als middel van 
i bestaan van veel meer gewicbt dan de zoctwatervisseberij, 
I welke slechts als Havenbedrijf uitgeoefend wordt. De be-

volking der strandkampongs, de oranglaoet aan demon-
dingen der Iudragiri-rivier en de oraugtamboes in de af-
deeling Battam , die tot densel£ien stam belmoren als de 
orang laoet, wijden zich schier uitsluitend aan de vis<cherij, 
waaronder begrepen moet worden de vangst van tot voed-
sel geschikte schaal- en weekdieren. De visscherij wordt 
hoofdzakelijk met eigen vaartuigen en netten gedreven. 
Waar dit niet het geval is . komt V, van de vangst aan den 
visacber en '/, aan den eigenaar van het gebezigde matc-
riseL Behalve van netten bedien', men zich nog van velerlei 
;.ndere hulpmiddelen. Met netten worden gevangen de 
ikan tengir i , liawal en troeboek; in staketsels (kelong , 
toewas, djermal en belat), behalve deze soorten , verschei-
dene andera, waarvan de voornaamste zijn: senohong . koe-
r a u , blanak, tamban, alangat , lagak en djoempoel. Do 
visch wordt plaatselijk gebru ik t , en overigens uitgevoerd; 
van enkele dicht bij Singapore gelegen plaatsen, versch; 
anders gezouten, gedroogd of gerookt , en van de afdee 
ling Karimon ook als trassi. Ook baaivinnen en troeboek 
worden uitgevoerd. 

In de visscherij is voor- noch achteruitgang waar te 
nemen. Enkele andere zeeproiuctan worden gevischt en 
uitgevoerd, a l s : tripang , agar agar en sponsen; in de 
Karimon-groep ook a k a r b a h a r , d 'ob slechts in kleine hoe-
veel heden. Bij «ie eilanden in de Cnineesche Zee worden 
ook paarlen en paarlemoer verzameld. 

Wat de zoetwatervisschcrij betreft, is aan te teekenen 
dat in het tot dit gewest behoorer.de deel van Bumatra 
de rivieren , de moerassen en de vele zoetwatermeeren zeer 
visciirijk zijn. en wel zoodanig dat van uitroeiing van 
nutt ige visebaoorten geen sprake is. Daarbij komt nog 
dat de bevolkÏDg, die niet talrijk i s , bijna uitsluitend voor 
eigen gebruik (oetwatorviscb vangt. Slechts te Ringat 
wordt ri vier visch, en dan nog bij geringe hoeveelheden 
verkocht. Men bedient zich bij de vangst vau heugels , 
netten (\verp- en schepnetten) , lu iken, en op enkele plaat-
sen ook van staketsels. Uitvoer vindt volstrek "Met plaats. 

Vogéhuttt* worden hij Boengei Laodjoet ij Poeloe 
Seraja gevonden. Bene geregelde exploitatie uer klippen 
vindt met plaats. De weinige nesten , die door inlanders 
geplukt worden, vinden aftrek bij Chineezen. 
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III. BOSCHl'HODUCTBN. 

Bosch producten zijn in den Riouw-Linggu archipel weinig 
voorbanden en met uitzondering van kamfer, welke op 
de eilanden Lingga en Singkep bij geringe hoeveelheden 
verzameld wordt, van slechte kwaliteit. Timmer» en meubel» 
hout, kleurstof opleverende houtsoorten en wortels en 
looistof houdende schorsen komen er echter — zooals boven 
gemeld is — nog veel voor. De uitvoer hiervan naar 
Singapore is vrij belangrijk. 

De landschappen Indragiri, Keteh , Gaoeng, Mandah , 
Igal en Kateman, maar hoofdzakelijk Indragiri zijn daar-
entegen rijk aan hoschproducten, als: harsen en gom-
men , allerlei rottansoorten (waaronder de meest geschatte), 
menjan (benzoo), was, honig. drakenbloed , enz. Vijge-
boomsoorten , wit wier stam de gomelastiek en getah pertju 
druipen, moeten er mede voorkomen , doch worden tot 
dusver niet geëxploiteerd. In Indragiri is het inzamelen 
van hoschproducten een vrij algemeen middel van bestaan. 
De bewoners der andere landschappen leggen zich voor-
namelijk op de sagoecultuur toe, zoodat van daar de uitvoer 
van hoschproducten , in vergelijking tot Indragiri, gering is. 

Voorts haalt men voor eigen gebruik uit de aldaar aan-
wezige uitgestrekte bosschen uitmuntend timmerhout, 
houwmaterialen en kajoe gaharoe , terwijl daarin veel jacht 
gemaakt wordt op olifanten. 

De voornaams'e producten , welke door inlanders ge-
wonnen en aan Chineezen voor den uitvoer naar Singapore 
verkocht worden, zijn : rottan, getah- en dammarsoorten , 
djerenang, bijenwas, ivoor en kajoe gaharoe. 

Daar er tegenwoordig meer dan ooit werk gemaakt wordt 
van het inzamelen dier producten, bestaat er wel vrees 
voor uitroeiing, vooreerst omdat niet gezorgd wordt voor 
behoorlijke bijplanting en ten andere de inzameling op de 
meest roekelooze wijze geschiedt. Grooter zal het gevaar 
worden , indien de in erfpacht afgestane gronden in het 
soetanaat Indragiri in exploitatie zullen worden gebracht. 

De prijzen dezer marktartikelen , vooral die van de getah-
soorten, zijn zeer aan daling en rijzing onderhevig en 
bedragen op het oogenblik ier hoofdplaats Ringat voor: 
getahsoorten $ 20 a $ 90 per pikol naar gelang van soort 
en kwaliteit ' ) , bijenwas $ 40 per pikol, kajoe gaharoe 
t 2.50 per katti, djerenang $ 20 per pikol, dammar $ 10 
per pikol, rottan segah $40 per 100 geloeng, verschillende 
mindere soorten van rottan (rottan getah, batoe paga, 
roembia en seni) | 8 I | 20 per 100 geloeng, rottan 
semamboe naar gelang van de lengte der geledingen $ 7 
a $ 10 per 1000 stuks, en rottan tjemeti, naargelang van 
de grootte, per pikol $ 150 ïi $ 500, of per 1000 stuks 
S 10 u $ 40. 

IV. VEKSTAPBL. 

De veestapel in den Riouw-Lingga archipel bestaat uit-
sluitend uit enkele trek- en rijpaarden, eenig ingevoerd 
melk- en slachtvee, uit geiten, die door inlanders, var-
kens, die door Chineezen, en pluiingedierte, dat door 
beide rassen gehouden wordt. De teelt van pluimgedierte 
heeft eveneens niet veel te beduiden; van daar de hooge 
prijzen van het gevogelte. 

Te Sengarang vinden eenige Chineezen een middel van 
bestaan in het kunstmatig doen uitbroeden van eenden-
eieren in dedak (zie hierover een opstel van den assistent-
resident D. W. HORST in het Indisch Tijdschrift van Land-
bouw en Nijverheid, jaargang 1888). 

Uitgebreider is de veestapel in het soetanaat Indragiri. 
Aldaar worden op vele plaatsen groote kudden buffels, en 
sedert den laatsten tijd hier en daar ook runderen aange-
troffen. Men houdt ze alleen voor het vleesch en de melk; 
als trek- of lastdieren worden zij volstrekt niet gebezigd. 

Tot veredeling en verbetering van het ras wordt niets 
gedaan; zelfs laat het onderhoud veel te wenschen over. 
Uitvoer vindt niet plaats, daarentegen wel invoer van uit 
Kwantan , waar de veestapel aanzienlijk is. 

De prijzen varieeren voor karbouwen tusschen $ 20 en 
% 35 en voor runderen tusschen $ 10 en $ 18 per stuk. 

>) Getah merah $ 90, getah soendah en getali poetih voor 1ste 
2de en 8de soort $ 80, 50 en 25, getah lembeh 1ste, 2de en 3de 
soort $ 60, 40 en 20 en getah malam loeha % 35 per pikol. 

Ook geiten worden gefokt on ingevoerd uit Kwantan; 
varkens worden, uitsluitend ten behoeve der Chineezen , 
van Singapore aangebracht. 

Het tam gevogelte, dat de inlanders houden om zich 
met de eieren of het vleesch te voeden, dan wel om er 
handel mede te drijven , bestaat vooral uit kippen en eenden. 
Van de hoendertoelt wordt nog al werk gemaakt. 

V. HANDBL. 

Europeanen drijven in dit gewest geen handel. 
Alle handel is bijna uitsluitend in handen van Chineezen. 

Zij zijn de invoerders van levensmiddelen , manufacturen , 
zijden en katoenen garens, aardewerk, glas, blik, ijzer-
en koperwerk , kramerijen en drogerijen en van vele andere 
artikelen van dagelijksch gebruik , en de opkoopers en 
uitvoerders van de producten dezer residentie, te weten 
gambier, peper, hoschproducten, sagoe, gedroogde visch 
en andere zeeproducten, pinangnoten, huiden enz. Nieuwe 
producten van in- of uitvoer zijn er niet bijgekomen. De 
weinige Klingaleezen , die zich te Tandjong Pinang, Dai 
en Tandjong Balei gevestigd hebben, houden zich alleen 
bezig met den handel in allerlei invoerartikelen. 

De handel in den Riouw-Lingga archipel was in 1891 
eenigszins gedrukt door de lage gambier- en peperprijzen. 
In het soetanaat Indragiri daarentegen is hij zeer in om-
vaug toegenomen. Op liet einde van het jaar 1890 bedroeg 
de uitvoer, blijkens opgaven van het inlandsen zelf bestuur 
aldaar, vier- en do invoer driemaal meer dan in het da:ir-
aan voorafgaande jaar. Een en ander is het gevolg van 
den veel verbeterden toestand. 

Ook de uitbreiding van de stoomvaart is den handel 
natuurlijk ten goede gekomen. 

De inlandsche handel in den Riouw-Lingga archipel is, 
ten gevolge van de concurrentie met de Chineezen , zeer 
achteruitgegaan en beteekent thans niet veel meer. Iu-
landsche groothandelaren zijn er niet; slechts vindt men 
onder de inlanders op de eilanden enkele kleine winkeliers 
en reizende klein handelaren 

Anders wederom is het in het landschap Indragiri. Daar is 
de handel der inlandsche bevolking, sedert een einde is 
gemaakt aan den sinds vele jaren geheerscht hebbenden 
vicieusen toestand en daarmede orde en regel zijn gesteld 
in het maatschappelijke verkeer , zeer in levendigheid toe-
genomen , zooals hiervóór is opgemerkt. De groothande-
lareu , voornamelijk in Kwantan gevestigd , brengen of 
zelven óf door tusschenpersonen hunne handelswaren aan 
den man en koopen de voortbrengselen van het land op, 
om ze te Ringat aan Chineezen te verhandelen. Enkele 
ondernemende handelaren voeren hoschproducten uit naar 
Singapore en keeren dan met allerlei invoerartikelen terug. 
Klein handelaren zijn er zeer vele, die de goederen in 
prauwen dan wel op de in Kwantan aanwezige passars 
te koop aanbieden. 

Het zout wordt in den Riouw-Lingga archipel uit de 
tweede- en derde hand door Chineezen tegen % 0,01 a 
% 0,02 de katti verkocht. In Indragiri wordt het door den 
Chineeschen pachter gedebiteerd tegen % 1,30 per pikol 
en verder door inlanders tegen % 0,02 en % 0,03 de tjoepak 
(p. m. 1 katti). 

VI. SCHEEPVAABT. 

De groote scheepvaart beperkt zich tot de veertiendaagsche 
vaartbeurt der Koninklijke Paketvaart-Mnatschappij volgens 
contract; de kleine, die de communicatie tusschen de 
afdeelingen onderling en Singapore onderhoudt, en die 
tevens dient om producten af te voeren , bestaat uit een 
negental aan Chineezen toebehoorende stoomscheepjes en 
uit velerlei op inlandsche wijze getuigde zeilvaartuigen. 
Door de uitbreiding van de stoomvaart tusschen Riouw en 
Singapore heeft de zeilvaart tusschen deze plaatsen zoo 
goed als opgehouden te bestaan. 

De communicatie echter tusschen Ringat, de andere af-
deelingen en Singapore is nog vrij gebrekkig, en wordt 
hoofdzakelijk onderhouden door tongkangs en andere in-
landsche vaartuigen. Wel wordt die plaats nu en dan door 
een stoomschip bezocht, doch eene geregelde stoomvaart-
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verbinding is nog n:et tot stand gekomen, en zulksniet-
tcgenstuande de eigenaar niet die vaart goede winsten 
gemaakt heeft, en (ie andere bovenbedoelde stoomschepen , 
ten gevolge van de groote concurrentie, op hunne tegen-
woordige lijnen weinig verdienen. 

VII. TRANSPORTWEZEN TE LAND. 

De eenige weg in deze residentie, waarvan gebruik 
gemankt wordt voor goederentransport, is die, welke 
Taudjong Boeten en Dai op het eiland Lingga met elkaar 
verbindt. Alle vervoer geschiedt uit den aard der zaak Ie 
water. 

V I I I . O E C O N O M I S C H E TOESTAND IN HET ALGEMEEN. 

De Chineesche bevolking ging in welvaart vooruit, raerk-
baar ouder meer aan den grooteren omvang van den handel, 
welken zij met veel schranderheid , maar ook met vepl 
woeker drijven; aan de uitbreiding vau de steeds loonende 
peper- en gauibiercultures en aan de vermeerdering vau 
allerlei takken van nijverheid, die hun zonder uitzonde-
ring een goed bestaan opleveren. 

De inlandscha bevolking daarentegen, althans die in de 
ver afgelegen onderhoorigheden, zooals in de landschappen 
op den Sumatra-wal (buiten Indragiri) en op de eilanden 
in de Chineesche Zee, ging over het algemeen in welvaart 
achteruit, hetgeen is toe te schrijven aan hare zorgeloos-
heid en haren tegenzin tot geregelden aanuoudenden arbeid , 
maar hoofdzakelijk aan de aanmatiging, willekeur en 
vexatiën van de vorsten en hunne verwanten , van grooten 
en hoofden, waaraan zij nog zoozeer overgeleverd blijft '). 
Velen weken dan ook uit naar Djohor en Indragiri (naar 
Indragiri velen uit Reteh). Slechts een deel der bewoners 
vau het eiland Singkep, waar door de Singkep-Tinmaat-
schappij veel geld In omloop werd gebracht, en de 
Boegmeezen in de afdeeling Battam, die zich , zooals bereids 
vermeld is, op de ananas-cultuur toeleggen, verkeeren 
in betere omstandigheden. Hierin mogen zich ook de vorsten 

i) Hel hier medegedeelde heeft bij de Indische flegeerimj de traaij doen 
rijzen of hel Europeesche bestuur ten deze niet meer ten goede l.an uitwerken, 
evenals dit, blijkens 'sresidenl.s berichten, in den laalsten lijd in Indragiri 
liet geral t.« geneest. De zaak tl in AfTÜ jl. lot een punt ran overleg mei 
Jen resident gemaakt. 

en hunne verwanten verheugen door de gemakkelijk ver-
kregen hooge inkomsten. 

In het sootanaat Indragiri is — zooals reeds uit het 
hooger aangeteekende gebleken is — na de oplossing der 
politieke verwikkelingen de volkswelvaart toegenomen, 
deels omdat orde en regel zijn gesteld in het maatschap-
pelijk verkeer en vele hinderpalen , welke dit belemmeren , 
zijn uit den weg geruimd, en deels ten gevolge van den 
steeds aangroeienden invloed van ons bestuur op den gang 
van zaken en op de vorstelijke personen en hoofden , waar-
door gaandeweg de willekeur en knevelarijen , waaraan 
vaak hier de bevolking blootstaat, verminderen. De meer-
dere omvang van den handel, do uitbreiding der cultures, 
voornamelijk van de sagoe- en klappercultuur, van den 
veestapel, van de vischvangst aan de mondingen der rivier 
wijzen zulks voldoende uit. Neemt nu ook de zekerheid 
van het bezit van geld en goederen bij voortduring toe, 
dan zal niets meer de vorming van kapitaal bij den in-
lander beletten. 

De hoofdverdiensten van de kleine inlandsche bevolking 
van den Riouw-Lingga archipel bestaan uit de zeevisscherij, 
de sagoe-, kiapper- en ananascultuur; die vau de be-
volking der landschappen Retel), Gaoeng, Igal, Mandah 
en Kateman, zoomede van het soetanaat Indragiri, be-
halve uit de reeds genoemde, nog uit den landbouw 
en het inzamelen van boscliproducteu ; hare bijverdiensten 
o. a. uit het vervaardigen van landbouwu erktuigen, van 
aten, kadjang en vlechtwerk, uit het sagoe-raspen en 
in Indragiri bovendien uit het goudwasschen. 

Belastingen. Van de inheemsche bevolking wordt van 
wege het Gouvernement geen belasting geheven. 

De inning van de bedrijfsbelasting van de Chineezen 
ging over het algemeen met vele moeilijkheden gepaard; 
niet onvermogen, maar zucht tot ontduiking moet als 
reden daarvan worden beschouwd. 

29 Maart 1892. 

De resident van Riouw, 

(w. g.) BURGER. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 


