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VOORvVOORDEN, 
VOOR KO:MENDE IN DE GEWONE EDIT IE V AN HET 

Nieuw Bata viaasch Handelsblad. 

hij moet zijne rechten knnnen bewijzen door op
gave van de wijze en het tijdstip waurop de grond 
als zoodanig in zijn ' bezit is gekomen; dat 
worc1t openbaal' gemaakt. Maar dan zullen twee 
afkondigingen om de zea nzaallden plaats vinden, 
zoodat aneen een vol jaar moet rerloopen alvo

DE UrrVOEHING HER AGRARISGHE 'VET. rens de Minister meent, dat uitgemaakt is dat 
I ' c met zekeren ophef aangekondigde wijzi- geen verzet zal komen. De verdere formalitei

gingen in het koninklijk besluit van 20 Juli ten eischen zeer zeker niet mindel' dan een 
1870 No , 15 (I'Ildisch Staatsblad No. 118), half jaar tijd. Zijn die termijnen nu niet 1100-

Yoor zoover toekenning van eigendom van den deloos lang gesteld? 'Vanneel' men hier het 
gl'Olld aan den inlander en de uitgifte van leven van den inlander nagaat, dan kan men 
woeste gronrlen iR erfpacht hetreft, zijn de- verzekerd zijn, dat indien binnen tweemalen 
:r.er dagen afgelwndigcl. De aftredende Minis- zes weken, in plaats van zes maanden telkens, 
tel' beeft voordat wellicht de ministerieele krisis geen verzet plaats heeft gehad, de rechtma
hem de l)ortefeui1le ontneemt, den Koning twee tigheid van de aanvraag niet ligt betwist zal 
besluiren voorgelegd om eene, in zijn oog, worden. Hier zien wij wedel' een luxe van 
mi41ere uitvoering van de wet van 9 April voorzorgen, die den inlander waarlijk niet zal 
1870 te verzekerert: aanmoedigen om zijne rechten te doen gelden. 

De heer van Bosse heeft den inlander boven Men vergete toch niet, dat wij te doen 
alles willen beschermen tegen willekeurige be- hebben met het bestaande erfelijk individueel 
schikking over ' zijn goed, zfli hij in de Staten- recht op den grond. Hier kunnen geene S0111S 

Generaal. ,\iVij Zien dan ook al daelel~ik dat h\i uiteenloopende of ingewikkelde belangen in het 
het door den heel' de Waal, die een titel spel komen, zooals bij het gemeenschappelijk 
wegens crfelijk individueel gebruiksrecht wilde bezit en bij eene eventueele verdeeling van 
eloen uitgeven, weggegoochelde of naar eene dessagronden. De jongste regeling spreekt daar
verre toekomst verschOVCll eigendomsrecht op van niet. Het geldt eenvoudig het opmaken 
den voorgrond plaatst. ' Hen nienwKoninklijk be- en uitreiken van een titel aan den inlander, 
sillit van 16 April jl. No , 29 wijst aan, hoe die nu reeds aUe rechten van eigendom nit
de inlander eigenaar van zijn grond zal worden. oefent, al gelieft men zijn recht el'felijk indivi-

In de eel'ste plaats zijn daarbij formaliteiten duee! bezit te noemen. 'iV aarOlll daarvoor znlk 
voorgeschl'even, die een tijdsyerloop van min- een tijd genomen? Wil men den lllan aan zijn 
steIB 18 maanden noodzake10k maken om de recht gewennen, zooals de konservatieve leer 
uitwijzing van den eigendol11 te eloen plaats medebr.::ngt, hoezeer het ,zoo oud is als de weg 
hebben. van Kralirtgen? 

Ze~.r terecht· wordt een ierler bevoegd vel'- Onze tweede opmerking betreft het bepaalde 
klaard zich tegen de toewijzing van den eigen- in de art. 19 en 20 van het besluit betref
domstitel te verzetten, wanneel' de aanvraag fen de de toekenning van eigendom. Deze lui
daartoe aan den ·landraad is gedaan en in de den: 
landtaal in de dessa is afgekondigd. Maar waartoe Art. ]9. Da ingevolge dit besluit in eigeodom verkreae.n' 
:mlkeoneindig lange termijnen? De aanvrager grond mag voor 's bands. op straif" van njetjgb6idderhlOdel~l!. 

[' 1 'j . l"d I r,' niet wordp.o vervreemd aan niet-inlanders. Geen ander zakelijk: 
moet hebben het efle iJ <: lilt I VI uee uezlt en recht mag d!larop worden verleend dan dat VlIoIl hrpotheek. 
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Ont!)igening daarvan ten algemeenen LuUe kan nogtaDs plaats door overdracht verkrijgen. Is de Regeering IlU 
vinden. 

De Gouverneur,Generall1 is bevorgd op .. het bepaalde t.ij de van meening, dat het iemancl op Java en l\laclura 
Ie alinea Ilitzonderingen toetestaan voar stukken grolld, be.temd in het hoofd zal komen gelden op hypotheek nit 
en gevorderd voor lllrichtingeri vanl)~iverheid of landhouw van t d l' 
J!;eene grootere uitgestrektheid dan fien bOUW8, voor uil brdding e zetten Op gron en, Cle geene de minste ze-: 
van bestaande samenwoningen van EUlopeeanen of vreemde Oos- kerheid voor den niet-inlander opleveren? vVat 
terlillgen. of v~~r andere gewicbtige dofJeiudcn. kal1 de hYI)otheeku:ever doen als de schuldeiscl1er 

Art, 20. Het bij de artikelen 18 en19 voorgeschrevenc wordt u 

als uitdrukkelijke voorwaardc van den' afstand in de cigerdoms- hem geene renten Doch aflossing uitkeert? Hij 
akte opgenomen. staat machteloos tegenover den inlander. ,Vel 

"Voorshands" sluit men del'halve eigendoms- kan de hypotheekgever den nemer exekuteeren; 
overdracht aan niet-inlanders uit. Maar 'waat'- maar elk an del' • kooper levert hem geen betel' 
om mag de Gouverneur-Generaal daal'op weI waarborg op,dan een vroegel~. En hoe en op 
eene uitzondering toestaan voor eene inrichting wien zal hij de kosten verhalen? Die bepaling 
ran lanclbouw of n\iverheicl van D% bouws, het- is dus geheel overbodig, ja, belachlijk. Er zul
goen toegelaten is, en niet VOOI' eene van 20 len "voorshands" geene hypotheken worden ge
of 400 bouws? Dat vatten wij niet. i ndien geven. Elke ontwikkeling van den landbouw 
men vc:rkoop van gronc1en aan niet- inlanders op Java door toevloed van meerder kapitaal 
heeft willeli uitsluiten, zet lllen dan hier niet wordt door deze bepalingen belet. 
de deur open voor gunstbetoon aail cnkelen? Zoolang men "vooTshands" niet-inlanders als 
:En is nu kultuur in het klein zooveel heilzamer eigenaars van gronden uitsluit, zal mcntot 
CIl lluttiger dan die op groote schaal P Men geen betel' toestalld geraken. Eenmaal moet men 
~al op art. 62 R. R. wijzell, dat del' Regeering dam-toe toch komen. VVaartoe dan die schroom
eyenzcer machtigt zulke kleine stukken grond valligheid? Durfde de heel' van Bosse niet, 
af tc staan oln te betoogen, dat hier geen stl'ijd uit vrees voor het geschreeuw der konservatieve 
met alinea 4 van het bij de wet van 9 April partij? I-lij heeft van haar niets te wachteu. 
1870 bepaalde plaats he eft, waarbij de bevoegd- Vreest men schokken als het gevolg van de toe
heid tot verkoop beperkt is. Maar "beperking" kenning van grondeigend6m, dan had men niet 
is nog niet een verbod en de heel' van Bosse van "voorshands" l110eten spreken. De Javaan 
roept <lit Iaatste in het leven. zal lIijn grond niet voor een appel en een ei 

"V 001', 'hands," zcgt het Konillklijk besluit. weggeven, wanneer hij er reeds erfelijk eigenaar 
l\Inar wanneel' zal die gehcel onbepaalcl~ termijn of wil men incliviclueel bezitter van was. 'Wilde 
ophoudcll to WCl'kell? Dat weet niemand. :En men nicuwe ontginningenaanmoedigen en t.ot 
un is onze overtuiging, dat e(,11 eigcndom, dat wel'kelijke verbetering del' bebouwc1e gronden 
men aIleen aan inlanders zal l110gen vervreem- komen, dan had men den moed moeten betoo
den~ zeer weillig strookt. rnet het karakt~r van nen het beginsel ten volle toe te passen, rrhans 
eigendom. AHeen de medeclinging van niet-in- is de verordening op den overgang in eigen
landers zal de werkelijke waaTde van den grond dom van gronden alwt::der een dood paard aan 
<.1oen kennon. De onclervinding in Britsch-In- een boom gebonden. 
die heeft geleeI'd, censdee]s cIat de waarc1e van ----
grol1del1, waanan eigendol1lstitels lIijn uitge- Over de gronclen van' den inlander, hetzij in" 
geven, zeer belangrijk zijn gel'ezcn, omdat men dividut;lel of kollektief, verkregen door ont.gin
zekoll vervreemden, maar, ten andere, dat be- ning of als gemeene weide ofuit eel1.igen ande
trekkelijk zeer weinig gronden in handen van ren hoofde door de dessa bezeten, zoo bepaalde 
niet-inlanders zijn overgegaan. reedsal. 3 vmi. het eenig art.ikel del' wet van 9 

Maar al ware het tegendeel het geval, de April 1870, mag niet worden beschikt clan door 
thans vastgestelde bepalingen zuHen hlijken een onteigening of voor de gou vernements· kultures, 
greep in het bestaande recht en een terugtred tegen behoorlijke schadeloosstelling. Ben nieuw 
te zijn, want er. zijn gewesten van Java, waar artikel 3 van het kon. besluit Vlin 16 April jl. no. 28 
weI degelijk de· inlandsche eigenaar zijn grond voegt daarbij, dat het bedrag sler.sch~deloos
tot dl1sver aan ieder an del' overdroeg. stelling, bij gebreke del' mimielijkeschikking, 

Debepaling dat "geen an del' zakelijk recht wordt yastgesteld door denrschter del' plaats, 
op.de in ,eigendom verkregen gronden ·zal· wor- waar het goed gelegen is. . 
c1enverleend .clan van hypotheek" komt on8 in Meent de Minister datnu het bekomen Val 

~lkgeval o;lbegr\ipeJijk VOOl'. ~ij kan voor den, eene I)ehoorlijke schadeloosstelling yerzekercl is 
mlander metgelden). want IllJ kan den groi1d! Als de Ju' aan Teedsgenoeg zelfstandigheid be 
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za t am, wanneer Jan Kompagnie hem zijn grand 
ontneemt voor de ged wongen kultures, recours 
te Ilemen tot den recht!?r bij verschil over het 
be drag del' vergoecling, clan kon men hem ook 
veilig eigendom in den waren zin des woorcls 
toekennen. vVij zien in het Bien we art. 3 een 
vorm, meer uiets. Zoolang men den Javaan 
VOOl' de GOllV. kultnur zijn grand wegneemt, 
zal bij hem het oesef blijven bestaan, dat macht 
gaat hoven . recht en zal dc Ilieuwc . bepaling 
weinig beteekenen, want z;ij zal in de praktijk 
cene doode letter zijn. 

II. 
Dc lli euwe bepaIingen omtrcnt het uitgevell 

yan woeste gronden zonden, schreef ons een 
ltooggeacht vriencl uit N eclol'land, aan de Oll t
wikkclillg van dell lal1dbouw een grooten stoot 
gC\'Cll, claar z~i in ceht libel'alcli geest ontwo1'
pOll warCB. ]s dat jnist, dan heeft het ontwerp 
~er het tot het koninklijk bcsluit van 16 April 
JI no. 28 werd verheven, eene metamorphose 
oud.organll. 

Dc ccrstc belangrijke verbotering, clie wij 
evcmr,cl Op111el'~en, is i~l art.!) gelegen. D~ heel' 
de \\ aa~ had mart. 6 bepaald, dat de G. G. 
het gcbled .van clkc . .inlandsche dessa aanwijst, 
bcstaandc lUt hare rl,lstveldcn" nit de overige 
grondcn door hare leden in voortdurend gebruik 
gcnbmcII, en uit de gl'ondell, die met het oorr 
op harc bchocftc [tall uitbl'eilling daaraan toe~ 
gcvocgd :.::nl1cn worden. IV[ct de nota van toe
Iichti~lg ill de hand, in verband tot hetgccn ver
del' .ll~ art.. 9 w~nt bepaalcl, kon mon bij eene 
oHwIlltge .llltvoermg del' wet alle gronden op 
.Java aIs mtgesloten bcschouwon, 

TIet nieuwe I1rt. 9 Iuidt aldus: 
De ~l'oudell. builen het bij · artikel 6 bedoelde gebied, ~orden 

van Gouvernemenlswege opgemeten, beschreven en in kaart 
gebracht. 

Van het in kaart gebrachte wordtjaarlijks een gedeelte. daartoe 
~eschlkt bevonden, bij perceelenvan onistreeks vijf honderd bouws 
In erlpacht voor vijr:en-z.~ventig jaren allogeboden. De Gouver: 
neur-beueraal kan In b!Jzondere gevallen eerie andere grooUe 
der perceelen hepalen. , 

In de erfpacht worden niet begrepen: ._ 
a. g.~ond~n, waarop snderen recht hebben, indien zij ongcnegen 

z!Jn 1.1ch van hun recht te ontdoen' . 
h. gronden. nallr de inzeUingen der inlanders Iils gewijde be-

schouwd; . . 
c. gronden~ vpor .operibare . Illarkten afgezonderd of voor den open-

baren dlenstbestemd: -
d. gouv~rnements-koffiet:uinen; 
e. djati- en andere . hout~,osschen, de laa!sle voor zoover zij on-

der geregeld beheer z!Jngebracht,; . 
/. gro~den, gelegen iil door Oas nalitewijzen streken, die be-

5chJkb~ar moeten bl!jvenvoor . de uitbreiding der op hoog 
gezag wgevoerdekofIie.kultuur. . 

Door de uitsluit,ipg, der onder a, b en G genoemde gronden 
wordt de afstandm :erfpacht d~r omJig.gende,daartoe geschikte, 
n~et belel, nllts deerfpach~e~ zlch verblDde aan het gebmik der 
Ultgesloten grondengeenhlDuer. toe' te brengen. . 

In de . erfpacht is medeniet begrepen de delfsloffen bevatten. 
de ondergrolld. De errpacbter is · vtirpiicht de ontginning VLn 

delfsloftcn door ofop k?ncessie van bet GouvernemeoL Ie gedoo
gen, volgeus regelen. blJ aigemeene verordeniog te stellen. 

. Wij vindenhie~, in de ~erste plaats, ~/ oud 
met terug, waarblJ mede mtgesloten werden alIe 
"gronclen, gelegen binnen een door den G. G. 
voor elk gewest vast te stellen afstand van gou
vel'l1clllent~:aanplantingCl~." ~eze verboclen kring, 
gevoeg.d blJ al het ovenge, het om zoo te zeg~ 
gen mets over dan geheel woeste, niet bevolk
te streken,waarheen eel'tijcls wijlell de heerRo
chussen den erfpachter wilde verwijzen, aIleen be
woond door tijgers en ander sehadelijk gedierte, 
vel' afgelegen van de bebonwde streek in wier 
nabijheid de nienwe vestlging toch weI' het aller
eorst z'll moe ten pl~ats hebben, om zieh later uit 
te breiden, Door het doen vervallen van cleze be
p~ling zou. m~n dus werkelijk eene schrede voor
mtkomen, mcllen art. 12 den G. G. niet wedel' 
mac.htig.de cen verboden kring ronclom gouv. 
koffietmnen te trekken, waar men tegen diefstal 
van koffie geene maatregelen weet te nemen. 
Zoo komt men tot hetzelfde resultaat ten ware 
de becloeling Inoeht zijn dat art. 12 'sleehts als 
uitzondering geldt. 

Do laatste alinea van art, 9 is nieuw.Wij 
beamen clat het van belang is de moO'elijkheid 
open te houc1en, clat clelfstoffen cloor de ReO'eerillO' 
of koneessional'issen op in erfpacht af~estan~ 
gron.den kunnen worden ontgonnen. Maar bij 
gel~lls aan eene ons bekende , toelichting op de 
artlkelen hangt van de bedoeling van dit VOOI'

schrift veel af. 
Zal de erfpachter niet eene behoorlijke seha

deloosstelling moe ten ontvangen, ais een ander 
op ZlJn grond gaat. delven ? De Miliister zeo·t 
claarvan niets. Eene algemeene . verordening. die 
komen moet, zal c1it regelen. Het kon. besluit 
verr!Jicht bloot den erfpachter ontginning van 
delfstoffell te gcdoogen, zoodra de Regeering of 
een koneessionaris daar delfstoffen gaat zoeken. 

De bepaling . paste nog eel', zooais ze daar 
ligt, in het kon. besluit van 1870 .. Art 12 
zei, dat de erfpaehter zieh met uiets moeht ge
neeren dan met landbouw en veeteelt. Art 12 
nien w laat den erfpaehter meer vrijheid en bepaalt 
aIleen, dat papaverkultuur en zoutmaak verbo
den zijn. Olltginning vim delfstoffell is dei-halve 
nu geoorloofd, zij het onder andere vOQr~yaal'~ 
den: Zal .de erfpachtel' eyenwel, zYlfs': ilal~ng- " 
dung bezlt van den grond, voor eerie .Gonyer
nel1lents-exploitatie of voor e€mkoneessional'is 
moeten wijken? En onclel~ , ,velktl . voorwaarden~ 
Dat Iigt in het duisteren moet nader worden 
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geregeld. Maatd~1l1:9I(jcorht ' v~el a.ari. ''< ' meel1e belastingen, niet deze reserve dat thani:;' 
De nieuwe redaiktIe van arL, 12 IS daarente· in art 13 bepaalcl iEl , dat in de eerste 'zes ja

gen in eellancler 0pzi9htiri. .. het belang . v!in Ten geene verponding worc1t geheven. . Dit ,ar
den erfpachter, want hoeze~r . b~J.z.ondere vergun- tikel laat echter het zwaal'cl Vall -Damoolesho
ninO' van den G. G. noodig bhJft om waterwel'- ven de hoofden del' erfpachters opgehangen. ne 
kenO aan te leggen of van waterstroomen of lei- koncessie, die de heel' van Boss.:l daet, is arm
dingen gebrnik te maken, iIi welk geval daar- zalig. 
mill voorschriften ten algemeenen nutte kunnen De heel' de 'Vaal heeft in art. Itt van het 
welden verbonden, was de vorige redaktie van kon.-besluit van ' 1870 doen opnemerl,- dat de 
dien aard, alsof men het watergebl'uik wilde opgezetenen op woeste gronden vr.ij ·-_ zijn van 
beletten. Rationeel is dat dam-op behoorlijk toe- - kultuurcliensten, maar clat de heerediensten, ,vaal'
zicht worde gehouden; maar zooals.~le heel' de ,Vaal toe zij vel'pli6ht blijven, door den -G. G. bij 
dat 01l1schl'eef~ had het allen SChIJl1 alsof de Re- elke aanbieding worden omschreven. 
geel'ing aileen als een bijzondel' gnnstbet?ol1, onder rrhans is het volgende in art. 14 bepaald: 
welke omstancligheden ook, het gebrmk van wa- De inlanders en met dezen gelijkgesteldeD, in dieusl van den 
t el' wilde toestaan. erfpachter op diens gronden geves1igd, zijn vrij van de die'l,s1.! n. 

bedoeld bij de artikelell 56 en 57 van het Re~lement, op het 
Het nieuwe art. 10 stelt een gewichtig be- beleid der Regeeriug van Nedulandscu.Illd :e, uitgezonderd bEt 

uinsel. De heel' de Waal verbond aan het uit- geval, waarill die tut wffing vall rampen van booger hand. d. n 
o 1 1 fi . 1 wei tot afweuding van algemeen gevbar, tijdelijk mocblen gevol
gevcll ill el'fpacht ~ijna Ol1moge .ij {e llantl~e e derd worden. Vriistelling van dienslen in hltbeillng der open-
eischen. H~i sprak 111 de mcmone van ~oehch- bare veiligheid heefl uiet plaats. 

' 1869 b I Daarentegen betaalt de erfpachter voor elken werkbaren man, 
ting van 5 !<'ebr. van eene e1:e (emng van inlander of vreemden OJsteriing, die in zijnen dienstop de voor-
de cl'fpachtsorn fl. over de eerste 5 Ja1'cn; VOOl'ts schreven gronden woon1, een bootd!(eld van vijf gulden per j aar, 
z. over de vo]a:ende 20 J'aren; c. over het 2de afgescheiden van de btlasting op bet bedr~ir. rcchtstreeks Ie vol-
U '-' doeu door hen die eel.igen hundel, eenig bejrijr. eenig baudwlfk 
20tal jaren, en d. den verclel'en duur del' pacht, of eenige nering uiloefeneu, of van zoodanige andere helBstingen 
alsmede van een minimum VOOl' b. van / 5 pel' waaraan die bedrijven nader Olochten worden . onderworpeD. 

bouw, '\'001' c. van / 15, voor d. van f 20. De De heel' va., Bosse heeft kultuur- en 11ee1'c-
gunninO' zou bij de illschrijvillg claarenboven ge- diensten losgelaten. 
schiede~l nan het voordeeligst bod oyer de eerste Manr h\i neemt daarbij tevens met de eelle 
25 jnren. De Kamel' van Koophandcl te Sa- hand terug hetgeen hij ten opzichte van de erf
marang toon'de ann, dat een el'fpncht, waorvoor pachtsol11 met de andere gaf. 
mcn aemiddeld ruil11 / 13 per bouw en per Voor elk \verkbaarman, inlander of \Teem
janr t~ betalen had, buiten en behalve. "be~tann.' den Oosterling, ook al betaalt hijpatellt als vis
de 0/ itt fe voeren algeJJlee1le belastzllgen.', c~ e scher of bedl'iJfsbelasting,moet :de el'fpachter 
ontginning van woeste gronclen tot cene lUusle f 5 per jaar opbrengeil. Datis een schreeu
maakte. . .. wende dl'uk op de ontginning va:n woeste gron-

De 'heer van 130sse vCl'vangt den cIJns, ah; den . 
wij ai:t. ,.,}O llienw goed opvatten, door "een Het beo'insel voor heeredienst 'is,dat het op 
telkens ' bepaald, vast; jaarlijksch bedra:g, ingaan- den grond en niet op clc:inperSbOnl'li.st. .Dat 
de met . hetzesde Jaar na dat, waarm de toe- stemcle de heer van Bosse -steeds to¢. , 'Vaal' 
wijzing heeft, plaatsgehad." ., men dam'van afgeweken is, heeft. .lIl;isb~uikplaats 

Nu zal ook wedel' ve~l van de mtvoermg ~f- gehacl. Wat wordtevenwclOlntr.~nh. de bevol
hangen; maar alth~ns IS het stellen v.an bll- king bepaald, die zichop woestegi"oIidenvestigt? 
lijke eischen mogehJk. ,gemaaH .. Verdeelmg .der Dat de pachter niet .aneen v-oor4e)lJandhouwer, 
gronden in kathegol'len zou . echter veel WIlle- maar voor elk weJ:khaai'mirn; 'Qolt ,vl'eeIl)deOos
kenr belet hehben , waarvoor dc dem nu open- terlingen, het hoofdgeldzaloetalehdat de ' heere-
staat. , cliensten vervangt. '~<" .'.- :",:-' .. ' 

De heel' .. deW aalwilde bij art. 11 tel ken- Welke zal die bevolkillg\;iijnr '-q s de; liee,!;van 
male besJist hebben, of en welke landsdienaren Bosse van meening, datde"-d~e!g~~'echtigde in het 
HIs eripachters kunl1enworden toegelaten. Dit sawahhezit zaI op'bre}c~j{/c'B~( 'zJGh op woeste 
opep:d~' ahvedel' dedeur tot . schromelijk . gunst- grondm} tevestigell?.Nee,if;;:011etr'zwervencle ge
,betooil. · ·.De , heel' van :Bosse 'sluit landsdwnaren deelteder ~ b~-\:;Olking , -: ot;_;;Y~l :aeChbel'enknecht , 
nitennaar onze meening- -terecht. ..' als wij · het zooz~ggefl. Inogen,zal > op woeste 

Beidell onderwerpen nogtansde€l~fpachts;; gron~ell .. k01p,en-~ ':'-Y~aii->~herQ.~'~~(3f~ liter}" wette1ijk 
gl'onden a~n -bestaan~e, of in te <tlo~r~~~~~lge. geen recht , ·he,eredienst te :.vdrderen" ofhij weet 
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er zich steeds arm te onttrekken. Geen vreemd 
Oosterling is tot dusycr sawahbez'tter in de des
sa. Hoe men er l1U toe komt voor hen afkoop 
van heeredlensten door den erfpachter te vorde
ren, is ons een raadsel. Zeer zeker s het ollbegrij
pelijk, dat men den mall, die een bedrijf of eene 
hering uitoefent, er onder rekent, al betaalt hij 
reeds daarvoor in de bestaande belastingen. 

Indten men de helft van het thans bepaalde 
bedrag vun het landbouwende deel del' opgezete
nen del' woeste gronc1ell eischte, dan wnelen wij 
dat reeds eene l'uime vergoeding VOOl' 1l10gelt.;k 
vcrIies van heeredienstplicht gen achten. Zooals 
men dat thalls geregeU heeft, zal de ontgiul1ing 
van woeste gronden daaTClo01' in hooge mate 
worden uelemmenl. 

'l'rekken wij alles te zamen, dan is deze twee
de editie van de bcsluiten tot uitvoering del' 
agrarische wet In het minst niet geschikt om den 
lundbou\v hiei' tc ontw kkelel1, hetgeen eerst clan 
kUll gcschicclen wmmeer werkelijk vrijzinnige be
palingen in hot leven vorden geroepen. Er zal 
met hetgeen lllell thans vcrordend heeft, geen 
of zeel' weinig kapitual mecr in den grond 
worden gestoken. Gcen hnurdel' zal geneigd 
zijn, onder znlke vool'waarden, ziju kontrakt te
gen erfpaeht tc vcr\Y~sselen, te meer daal' c1it 
steeds ten voorcleele vun dell fiskus moet strek~ 
kell 

Voor sOlUl1ligenzullen de jongstc koninklijke 
besluitcll cene teleurstellillg zijl1, want zij zijn 
slechts halve verbeteringen op hetgeen de heel' 
de 'Waal heeft ontworpen. Ook uu zal de uit
gifte van woeste gronden op groote schaal niet 
veel meer elm eene illusie zijn. Zoo blijft ue 
kolouiale kwestie ivat zij was. \Vij hebben, wat 
ons betreft, niet veel betel' van het atgetreden 
kabinet verwacht. v L. 

GOUVERNEMENTS.BE'SLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

EXT R A K Tuit ltet Register der Besltliten van den 
. Gouverneur-Generaal van Nedel'landsch
Indie. 

\ 

J3UITENZORG, den 2den Juli 1872, (No. 16.) 
(Staatsblad no. ·124.) . 

GelezefJ, enz.; 

De Raad van Nederlandsc~.lndie gehoord: 

Is goedgl von lene,n. verstaau: 

Eerstelijk: . Mel. intrekking der heslniten van 30 Augustus 
1858. no. 50 (Staatsbladno.98) en 24 }!'ebruari 1861. no. 26 
(Staatsblad no. >6) ie ' brpalen, datgrond. , behoorende tot het 
stflafsdomein • . onder overlfgging yan eea meet brief, aangevraagd 
met reckt. van opstbJ,belt1jvoor woonerven, het1.ij vooriniich
ingen v~n nijverbeid, Qokzoo dezeu tot' landbouw'ondernelllin-

gen in verhand sta!\n,~~ nieteebter ~ vQor inrlebtingen van land
bonw. speeiaal tot het aauleggenvlinbepJantingen. __ tal worden 
afgestaan met dat leeht ' voof ee1rtijdvak van tea hoogste 30 
jaren en tot eeneuitgestrekt.beid vanhoogstens 10 bonws tegen 
betaling van de helft vanhetgeen betaald zou moeten worden 
by afstand in eigendoDl. - met in achlneming der volgen~ be
palingen: 

10. dat indien de grond d'oor inlanders voor eigen gebruik onto 
gonnen is, of als algemeene weide of nit eenigen anderen 
boofde tot de dorpen beboort,de rechthebbenden in den 
afstand moeten hebben bewilligd en met dezen moet zijn 
overeengekomen omtrent den prijs in eer.s of in jaarl~iksche 
termijnen voor het tijdelijk gemis van den grond te voldoen. 

20. dat het den verkrijger zal vrijstaan hij het eindigen van 
den termijn. waarvoor hem recbt van opstal is verleend. 
aile door hem op den in opstal bezeten grond geplaatste 
gebouwen, werken en beplantingen I.e slooJ'len, mils den 
grond in den vroegeren staat hersl.ellellde. len ware bet 
Gouvernement hem elln balrjaar vooruit mocbt hebben te 
kennen gegeven. dat het een en ander tegen tbxatie wens'!bt 
over te nemen. in welk geval het bepaalde bij art. 715 van 
het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is; 

30. dat de verkqjger zich binnen den tijd van zes maanden nil 
de dagleekening der betrekkelijke R€geeringsbeschikking 
voor de levering van bet recht van opetal zal hebhen te 
wenden tot de bevoegde autoriteit, zullende bij niet vol· 
doening aan dit beding die beschikking als ven-allen wor· 
den beschouwd. 

Ten tweede: Euz. 

Afschrift. enz. 

Tcr ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsclt-Indie: 

De .Algemeene Sekretaris, 
VAN HARENCARSPEL. 

Civiel Departement. 
Ontslagen: . 

Eanol, wegens vertrek, als buitengewoon 8nbstituut-g-riffier. bui
ten bezwaar van den lande, bij den landraad te TagalE. Th. 
'rh. H. van Bentheim van den Bergb. 

Ingetrokken : 
Op verzoek, de benoeming van J. J. H. Kervel, tot lid van de 

kamer van koophandel eu nijverheid te Soerabaija. 

l3enoemd: 
Tot lid van de kamer van koophandel en nijverheid te Soerabaija. 

A. W. Verkouteren, agent der Javasche bankaldaar. 
Tot hoofdonderwijzer aan de open bare lageresehoolteWonosobo 

(Bagelen). de hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school 
te l'robolingo M. Valk Lukaszn. 

Tot hoofdonderwijzer aan de open bare lagere school te Proboliugo, 
de boofdonderwijzer aande open bare lagere school te Wo· 
n080bo P. van Elsen. 

Dom' den Direkteul' van Onderwijs, Eel'eaienst B1Z 

Nijvel'lteid 

Zijn benoemd: 
Tot eer&t.en hulpoi;derwijzer aan deopenbarelagere seliool te 

Neira [Banda] H. C. Dengerinck,laatstelijk derde bulpon
derwijzer aan de open bare . .derde lagere school te Batavia. on. 
lRoga van verlof D1t Nederland teruggekeerd; 

'1'ot tweeden hulponderwijzer aan de open bare eerste lageresehool 
te Soerabaija, K. J. Razelius; 

Tot hulponderwijzers: 
aan de open bare lagere school te Grissee.C.We~enaai. aan 

de open bare lagere school te Palenibang.G. Oast~rgetel, 
aan. de open bare lagere school te Ngawie.L. dePagter; 

Tot derden hulponderwijzer aan de openbare lagere school te 
Amboina. L. F. T. Schuitenmaker; 
ouderwijzers voor de Indische dienst,onlangs uit Nederland 
aangekQmen.,,; 
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lJoor den lJirekteurdeC,J]m'gel'bjke Openba1'e Wet'ken: 

Bij de Bm:§~rpjke Openbare Wm·ken. 
". Geplaatst; 

Te Batavia en te Padang [Sumatra's WeslkustJ. de benoemde 
aspirant-iDgenieurs J. J. E. van Bergen en L . H. Slinkers. 

Overgeplaats,t: 
Van Pamakassan [Madura] ollar Soerabaija, de ingenieur der cerste 

klasse J. }<'. }' . Moet. 
Van Fort de Kock naar Padang [Sumatra's Westkllst ] . de inge

Dieue der derde klasse G. V1l0 Houlen. 
Van de hoofdplaats Samarang naac Salatiga [Samaraolt]. de aspi

rant-ingeoieur H. G. J.Jorch. 
Van Padang naar :I!'urt de Kock [Silmatra's WestkuslJ. dc !lspi

rant-ingenieur W. G. Mulock \,lIn dec Vlies. 
Van Batavia naar Banjoemf.lls, de aspirant-ingenieur J. J. E. 

van Bergell. 
Van de boofdplaats Soerabaija naac L~mongan [SoerabDija]. de 

8rcbitekt der eerat.e klasse J. P. 'I'rosee. 
Van Samarang naar J!'ort de Kock [$umatra'8 Wcst.kusl]. de op

zigter dec lweede klasse J . A. llahne. 
Van de boofdplaats Barjoemaas naar Poerwancgara LBanjoemaasJ. 

de opzigter der twecde klasse Ii. Begemann. 
Villi ~'ort de Kock [Sumatra's W ~s\'kust] Daar S~maraug, de op

zigter der derde klasse P. J. Domoulin . 

.Afdeeling Telegrajie. 

J3enoemd: 
-'l'ot telegr~fi;LeD der derde klasse C. H. A. Ducbllteau, Iaai.ste

lijk die betrekkinA' bekleed bebbende, en J. W . A. Alling 
Slberg, thans belast met de w8arnernillg dier bctrekking; 
met bepaling, dat eersfgenoemde werkzaam wordt gesteld 
bij bet telegraafkantoor te Soemkar\.a. 

Overgeplaatst: 
Van bet telegraafkantoor te Soerabaija Ilaar dat. te 'fjiamis [Che

ribon], de teiegrafbt der I.wcede klasse W. B. n. }<'ransz. 
Van bet telegraa{kantoor te Weltevreden nuar ddt te Soembaija 

de telegcdi;t der derde klasse C. Kuitert~ 
Van het telegrallfkantoiir te l3anjoewangi naar dat le Samarang, 

de teJegrbJht . der eerste klasse A. W. JJ. Hennebert. 
Vlln bet felegraafkautoor te Soerllba\ia naar dai te B~CI.ioewangi, 

de telegr~fi't der eerate klasse A. H. Holder\,; 
Vao het telegr~rkantoor te Padani!' nliar dat \'tl Soerllbaija, de te

legr&fist der eersteklasse M. O. A. Kobilz8ch; 
Vlln bet telegraafltallloor te SlIll1arang !laar dat. te Padang, de le

legrbfbt der tweede klasse M. G. van Klinkenberg; 
met bepllling, dat de drie lalilstgenoemdcn ale chef der 

resptklive kanloreo zullen oplrcden. 
Departement van Oorlog. 

VerleclId: 

Een lwuj!\rig veri or naar Nederland we~ens zickle, aao den eer. 
sten iuilel)aot der iufllnterie J. A. Vink. 

Departement del' Marine. 
Ontslagen: 

Opvcrzoek,eervol, . uit 's lands dieost, de machinist-Ieerliog der 
eer6te klasse by de gouverne~.cn18 marine E. Werner. 

lJ001' aett K01nJftaitaant del' Zeemagt en CIte! van !tet lJe
parte!ltent der Marine in Nederlanasc!t-Indie' 

. . Zijh. overgeplaatst: 
Alln boordZr.Ms •.• fre/Zat Prius Alexander der Nederlandcn, de 

scbeepsklerken . O. R. Plielich . .en K. J. van den Busscbe, vau 
Zr. Ms. korver. ian Speijk. •. . . 

Alin boord Zr. Ms.kot.vetvan Speijk, de scheepsklerk 1<'. J. 
Muller, vanZr. Ms. korvet Pril.ses Amelia. 

Aan·boord-Zr. Ms. stooinscbip Djambi. de scheepsklerk G. A. 
Zeesers, vali Zr. Ms. fregat Prins Alexander der N ederlan
den. ....', 

Aan boord Zr. Ms. Iransportschip Java, de IUitenanls-ler-zee tweede 
klasse C. J. H. van dell Broek en J. L. Hocdijk, van Zr. 
Ms. fregllt Prins Alex.~nder der Nederlanden. 

" 
Aan boord Zr. Ms. stoomschip Coehoorn, d" Iuit.enant-ter-zee 

tweede klasae H. van den Pauvert. van Zr. Ms. stoomscbip 
Madura. 

Aan board Zr. Ms. stoomschip Madura, de luitellant-ter-zee twee
de klasse H. Bernelot Moells, van Z-. Ms. stoomscbip Cae
boorn. 

I~ vergunning vericend: 
Om te repatrieren. wegens langdurig verblijf in Oost.-ludiJ, aan 

den kapilein·ter·zee J. M. J. Bruld de la Riv iere, den eersten 
iuitenant der mariniers M . R. E. A hn 611 den ollicier van 
administralie tweede klasse }'. A. }<'tederiks. 

(Javasc!te Courant 5 J uli 1872.) 

4 Juli 1872. 
N aar wij vernemen, zijn de projekten tot bonw van een 

krankzinnigengesticht, waarvoor gelden aangevraagrl. waren, 
maar die door den heel' van Bosse geweigerd zijn op grond 
van de groole kostbaarheid der plannell en de ondoelma
tigheid der plaatsiug te Buitenzorg, gesteld in handen van 
eene kommissie, waartoe door Z. Exc. den Gouverneur
Generaal benoemd zijn de heeren Maarschalk, kolonel Eg
ter van Wissekerke en de BruUn, oud-direktellr del' bur
gerlijke openbare werken. 

5 J uli 1872. 
Gister heeft de Javabode een kwasi-telegram uit den Haag 

gepubliceerd over de samenstelling van een nieuw minis
telie. 

Wij hechlen geen het minste geloof aan een gerucht, 
dat sedert 3 :it ,1 dageli alhier loopt en dat door geen en
kel telegram bevestigd wordt. 

J3ij eenig nadenken is de medegedeelde kombillatie ook 
alles behalve waal'schijnlijk. 

N aar wij vernemen, zijn gister namiddag alhier mindel' 
gllnstige berichten omtrent den staat van zaken in Deli 
ontvangen. 

Morgen zou dien ten gevolge van hier het stoomschip 
TJ7illiam Mackinnon vertrekken, om naar Deli over te voe
ren het halve rechter lle. bataillon, eenige artillerie, twee 
officieren van gezondheid d.es legel's, benevens 100 koelies. 
Het kommando is opgedragen nan den luitenant-koionel 
P. F. L. von Hombracht. Deze ter versterking afgezon
den troepenmacht bedraagt 5 it 600 man. 

Opgaaf van in het 2de kwartaal 1872 door de Faktorij 
del' Nederlandsche Hanclelmaatschappij van Java naar Ne
derland verzonden produkten. 

Tin. 
Suiker. 
Koffic . 
Rotting 
Sapanhout 
Noten. 
Notenzeep 
Foelie. 
Indigo. 
Getah pertja_ 

If getang. 
'Gomelastiek . 
Gom damar. 
Runderhuiden 
Buffelhuiden. 
Tabak_ 
Cacao. 
Arak . 

Waarvan met gedeeltelijk door par-
tikulieren beladen schepen. 

27,430,92 pikols. 22,931,26 pikols. 
87,485,48 /I 30,599,51 /I 

59,097,48 /I 16,098,35 /I 

1,880. /I 720. /I 

89,21 /I 

3,131.30 /I 

16,056 /I 

296,044 /I 

138,796 /I 

311,29 /I 

9,01 " 
2,23 " 

20,64 " 
420,30 /I 

263,06 /I 

4,621,57 /I 

85,76 " 
134 leggers. 

3,130,30 
] 6,056 

296,044 

311.29 
9.01 
2.23 

20.64 

4.621.57 
85.76 

" 
/I 

If 

/I 

" 
" 

" 
/I 
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Dc aallvoer van gouvel'1lements-tin op Java van Banka d. i. met parang en schild naar Paean en Bat jan te gaan. 
heeft inhet Zde kwartaal 1872 28,04.6 pikols bedrageri. De uiterste vlugheid werd van de>;Toeiers gevorderd, terwijl 

eene goede gelegenheid de rciS: -lJegunstigde, zoodat reeds 

Heden zqll door de Faktor ij del' N ed. Handelmaat
sehappij de volgende schep'ln opgenomen tot vervoer van 
prodl'l1kten naar Nederland: 

Naar Rotterdam ROOel'tu8 Ifcnd1'iku8 ad / 93,50. 
Noack II . II 94,45. 
Noack III . II 94,45 . 

1/ Amsterdam Holland-ia . /I 94,50. 
Jacoba Ghistina II 94,8 0. 

Gepraaid door li~t Ned. scllip ]i}~'asmu8, kapt. C. J. D. 
Hnlsholf, onder Anjer, den 29sten Juni 1872, de Engeisehe 
bark G1'eSS1Cell of Smlderlmld, komencle van Cardiff, bestemd 
naal' Hongkong, alles wel aan boord, 120 dagen reis . 

Over den moord op het eiland Bat jan. 
lel'nate, 7 Jnni 1872. 

Aa n 
den Rcdaktelll- van de " LOCoiilOtie!" 

te Samarang. 

Geaclttll RedctHeu/' ! 

Uit IlW blad van 19 April jl. No. 91 las ik o. a. een 
door u nit de Soerab. Ct. overgenomen meeledeeling van 
2 April j\. afkomstig uit Temate en omtrent den moord 
np hot eiland :Hat jan van den heel' van Zalingen. 

De schrijver heeft naar waarheili de feiten in 't kort be
sehreven, maar ;t,e misschien daardoor op een wijze voorge
steld, (lie je(lel'ee ll doet denken nan een zeel' alledaagsch 
misdr;jf dat zonder cenige moeite in behandeling is geno-
men . 

Ware de aJioo,', dat wil zcggen: de arresteering der 24 
Chineezell en (:ifl verdcre bchandcling dezer uiterst moeielijke 
zaak niet zoo gunstig geweest, en zulks aoor de jlliste 
maalregelen die door onzen Resident te clien opzichte ge
nOlnen zijn, mell zon al spoedig cellige dagblad-artikelen 
onder de oogen krijgcn die de Politie en J nstitie enz. der
mate nan\' ielen alsof er niots dan slechts op 'ret'nate was. 

Maar juist daarom stel ik het mij tot plicht om, nn er 
veel goeds kan gesehreven worden, het door u overgenomen 
bcrlcht aantcvullen met de roededeeling van de wijze waar
op die trellrigo quaesti6: in behandeling is genomen, omdat 
uaaraan aileen de gunstige afl oop tot dusver te danken 
is. Eerst den lluon Maart jl. werd door den Resident de 
tqding ont\rang<:n van het treurig voorval op Bat jan. Vol
gens het briefje van clen opzichter v. D. -zat v. Z. den 
avolld V!\1l (kn 20cn Ji'ebl'llan om 8 UUl' liog bij hem, 
waarna zij ;t,ieh tel' ruste begaven. 

Omstrccks 11 nUl' hOOl'de v. D. een Chinees in zijn ka
mer komen, die een geweer wegnam; hij vernam toen te
vens veel Tumoer en leven daarbuiten, stond op en bij de 
Chineezen komende vernam hij, dnt v. Z. vermoord was. 

Den volgenden dag vertrok v. D. naar de hoofdnegoryen, 
op Poean achtel'latende de ovcrige Chineezen, doch niet dan 
nadat hij op Chineesche w,~jze den eed had afgelegd dat 
hij zan volhouden, dat v. Z. niet vel'moord maar op de 

\

. acht vermist was. 
.'. De gebrekkige communicatiemiddelen waren oorzaak, dat 
, l e tijding eerst 20 dagen later bij het bestuur vemomen 
werd. 

Maar · toen ook werd niet gedraald. 
De Resident, den actueclen toestand 013 Bat jan zich VOOl'

stellende, besloot onmiddelij k reeds den volgenden dag zona 
del" eenig gewnpelld geleide, doch slechts met de voorzorg 
om het zestigtal roeiers op inlandsehe wijze tewapenen 

den volgenden middag na het vertrek -Poean werd bereikt. 
Daa1' werd vernomen dat de Rijkshestierder van Bat jan 

te Poean was om de goederen van den vermoorde te ber
gen; dat de Chineezcn zich vast hadden voorgenomen tel' 
plaatse te blijven, totdat een vaartuig zou komen om hen 
naar hun land overtevoeren, maar dat zij niet naar Bat jan 
verkozen te gaan. 

Deze tijding, in verband tot hetgeen wijlen v. Z. had 
gezcgd- dat hij 23 achterladers met 20,000 patronen mede
bracht, was niet erg bemoedigend bij het plan om de Chi
neezen naar Temate over te brengen. Er moest naar een 
middel worden omgezien, om hen langs vertrouwelijken weg 
daarheen te krijgen. 

Een bode werd gezonden om den rijksbestierdel' te roe
pen. 

Dezc kwam aan, en nadat men van hem eenige tijdin
gen betreffende de zaak veJ'nomen had, werd heal verzocht 
terugtekeeren en twee del' nog aanwezige Chinee7,en te 
brengen. Een groot half uur later kwam hij met dezen 
aan. 

De Resident sprak op gemoedelijke wijze deze menschen 
toe, om hun de overtniging te geven, dat werkelijk geloof 
gehecht werd aan het nitgestrooid gerncht dat v. Z. op de 
jaeht verloren raakte, en gaf te kennen dat nn de onder
neming gestaakt moest worden, ook zij de plaats zouden 
moeten verla ten , doeh dat zij als nog 10ont1'ekkende zijntle 
in dienst der onderneming, de behnlpzame hand moesten 
bieden om het meubilair en auder goed van boven naar 
het strand overtebrengen, waarna hun vergund werd naar 
Bat jan te vertrekken, waar hun ele gelegenheid zou wor
den gegeven om eerst naar Temate en van daar verder te 
gaan. Die vergulde pil werd geslikt, en zoovertrokken 
de Chineezen met den rijksbestierder, Om hun overige mak
kers dit medeLedeelen. 

Den rijksbestierder was intllssehen de-wenk gegeven, dat 
het afvoeren van het goed , slechts een micldeI van afleiding 
WIlS, maar dat hij de Chineezen, zoodra zij __ daar.toe besloten 
waren, naar J3atjan moest brengen. _.:/ _ ' 

De Resident gillg vervolgens door naar :aatjan, waar met 
den Sultan de nooiige afspraak werd gemaakt, om de Chinee
zen op de meest eenvoudige doeh zekere wijze zonder eenige 
opschudding te veroorzaken naar Temate te krijgen, maar 
v,ooral ook om het geruclit van moord te smoren. . 

Reeds in den avonel van den Hen kwam de-rijksbestier
der met al de Chineezen op Bat jan aan, en des namiddags 
van den 15eu werd de reis naar Temate aanvaard, nadat 
aan de prauwenvoerders de noodige- voorschriften waren 
gegaven in het belang van een spoedigen en veiligen over
tocht en voor voeding onder weg gezorgd was, .waama zij 
den 1gen Maart op Ternate gedebarkeerd werden om daar 
ollmiddellijk in handen del' J ustitie overgeleverd te worden. 

Uit deze bijvoeging zullen de lezers van uw bladkunnen 
zien, dat de zaak zoo gemakkelijk niet was als de schrijver 
aan de Soeraoaija l ourant ze had willen voo.rstellen. -

Er is groote moed en veel beleid toe noodiggeweest, 
om aan de arrestee1'ing del' _ misJadjgers dien gunstigen 
afloop te geven, die ze gehad heeft, en bij eenweJe1dkundig 
maken van het bewuste voorval mag de' naam van hem 
niet verzwegen worden, die door krachtige~nyerstandige 
handelingen de ware wreker is geweest van het begaIie 
gruwelstllk. _ . . _ 

Mocht H, geachte I'edacteur! voor ,.deze regels een plaatsje 
in uw veel gelezen blad willen inruimen,danzal u daar
mede· zeer verplichten hem die zich achtend nOel'lt 

Uw. Dw. Diellaar. 
J. B. 
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Een kort voorwoord van den . optredenden redacteur I Het vijfde pun~,het onnoodi.g worden van een ina{~i>-
van de Sama1·angsc!te Courant. mandoor, .maakte zlChtba.ar ~ell dlepen indruk et pour cil,!~e; ' 

Wanneer men een gezelschap binnen treedt eischt de be- .Na eemge gedachte.~wlssehngen br?cht de Heer van Alph~n 
. leefdheid, dat men hoed .in hand, de voorgeschreven beleefd. ter taf~l het weze~l1Jke doel der blJeenkomst, zooals reeds 

heidsvormen in acht neemt. gezegd IS, het explOlteren van het procCde Saijers ten vooi"-
Ontmoet men daarbij op den drempel der zaal, een vriend, d~ele ~an de indigoplantcrs in de eerste en 'van den uit-

een makker of soms cen onwillekeurig mededinger, diejllist vmll~r III de tweede plaats. . . 
dat gezelschap verlaat om weer elders een bezoek te bren- lhe.rover had eene lange dlscussle plaats, d00rdien men 
gell', dan geeft men elkaltr natuurlijk de hand. Van den het met eens was over de wijze om d e uitvind:ng te retri-
eenen kant worden WCl1schen geuit van goede Ol1tvallgst bnm·en. . . ' 
daar binnen, van de andere zijde wordt de hoop uitgedrnkt . ~en . emdlgde met het er over eens te worden om den 
van goed succes bij eene visite elders af te leggen. UltvlDder e.en kwart van de do?! ?et procede te maken 

Dit heeft lllijn voorganger bij de redactie van dit blad, m~e~dere wmsttoetek~nnen over e~l~ Jaar, echter eene com
onze gemoedelijke stadgenoot de becr Zwager in 'alIe eer en lDISBle te benoemen dIe op nader a'antewijzell .fabrieken on
dcugd betracht. Hij heeft in een slotwoord zum freund- der bare OOg?l1, zon constateren al hetgeen hterboven over 
lichen Abschied het courantenlezend publiek behoorlijk ge- genoemd procede gezegd werd. 
salueerd en zijn opvolger het beste toegewenscht, wel iets Den v~lgenden morgen werddeze commissie gekozen er. 
wat een sterveling in het algemeen en een redacteur in het z~llen WIJ dus TIll moeten afwaehten wat hare bevinding 
bijzonder het meeste bevalt: namelijk een lang leven en ZlJn zal. [ro1"stenlanae11.] 
medewerkivg. . 

Hoe zouden wij dan un het stilzwijgell mogen of kun- B..ESTA.NT ST..A..A.T. 
nen be,varen bij de aanvaarding der niet altijd even gemak- Onder ultimo J uni 1872 aanwezige goederen in het 
kelijke taak van publicist! Entrepot te Batavia. r 

Erkelltelijk voor dien dubbelen wensch, treden wij voor 
het publiek op met de belofte dat de goede bedoelingen 

HOEVEELIlEID \'an den nu afgetreJen redacteur door ons zooveel mogelijk . BEN AMI N G ! 
zullen worden in lie hand gewerkt met de verzekering, dat D K R -- 1 
tevens zijn strevell: behartiging dor algemeene belangen van ri .~ . g ~ I· 11 
Indie, ook het onze is, overtuigcl tevens dat het Indisch G 0 E II ERE N. -; '" ~ ] "d ~ ~ ~ 
)lubliek, bij wien wij niet geheel en al vreemdeling zijn, ______ ... _O'I_.l..-~_...!-_--!.._:<!_..!.....;..~.....!_O_~N __ ..L __ 

deze verklaring, als ongehnicheld zal wille~;:~:;Gvan A~i.ln ..... ... .. ..... .1 ..... . ..... ....................... . 
. " • ~il~~~t~~.:::::::::::::I.::::: ::::: ...... . ....................... . 

Het proeCde Saijers. . Zatnrdagavond den 15 J uni, heeft 
de vergadering van landhuurders-indigoplanters in het So
cieteils-gebouw plaats gehad. De Heer van Alphen en 

_.' -de -!J.e~.· &ijer:1-. bll,~,d.~ . __ ~~~e.hij~enkomst geconvoq ueerd. 
De mdlgoplanters waren talTlJk opgekorncn. 

Eerstgenoemde Heer hield eene rede die in substantie 
hicrop nederkwam: 

Ie De overlegging in hoeverre ecne Exploitatie van het 
nieuwc proccd6 te rcgelen is en in het belang van 
de indigoplanters in de eerste plaats en in de tweede 
plaats in het belang van hen die daarvoor, tijd, ta
lenten en geld hcbben ten koste gelegd. 

2c Voor die indigofabriekanten, welke steeds mooie of 
marktprijshalende indigo maken, zonde de mecrdere 
winst ± 150/0 door de aanwellding van het nienwe 
proced6 kunnen bedragcn. 

3e Voor hen die middelmatige maken zon die meerdere 
winst + 30% kunnen zijn. 

4e Voor hen die zeer inferieure indigo [steenkolen] ma
ken nog meer en zelfs tot 1000/0. 

5e Een indigomandoer zou:onnoodig worden, alihans men 
zou met of zonder hem niet meer staan of vallen. 

6e Veranderingen aan de bakken. 
7e Aankoop van chemische preparaten. 
Se Ovel'igens blijft het kloppen, koken, persen, droogen 
. ' enz. alles hetzelfde als vroeger. 

. Een der aanwezigen vl'oeg of de indigo van den Heer 
Saijers reeds in Europa was verkocht en goedgekeurd, waar
op de Heer van Alphen antwoordde, dat dit nog niet het 
geval was, maar ZEd. genoeg vertrouwen stelde in de ken
nis van indigo van kooplieden en indigofabriekanten op Java. 

Naar onze meening zou het toch niet zoo overtollig we
zcn te weten ot de consumenten [zegge consumentenJ met 
de kooplieden en indigoplanters op Java over de indigo in 
qli.estie eenstemmig denkEll. 

Botet ........................ .. i;1~·::::: :.::::: :.::.: ::::: 
lliet (1-101/.) .... ...... ••.••• 51 H I" .................... . 
Cognac .. . ..... . . .... . . . . •. 6366 45 • • . . .. •.•••. . ..••• . •• 
Dl.ersen (Regalen)... . . ... .. ............ .... ...... 45 ... : .. 
llroogerijen • • . ..••• .• •... ....•. •••••• . •• . 41 

~r~~~~~~ .:.:: :: :: ::::: :::::: ::::!! :: ::: 7 . :: ~ l;~ :: ~~;~ : ::: : : : ~:::: 
Geweren en l,iotolen .. ..•••• 12 . ..... .••.•. • .••• :::::::::::: 
Gatens (Adt. Roou). 7£01 un. .... . .... ....... ...... . .. . . 
ldcm (Onnje)....... 65...... • . • ' .. . 
idem (Groen). ...... 190 . ..... •. .. • .. .......... . .... . 
idem (Ollg~bleekte) . . 5" I ••••• . • •••• ::::: . :::::::::::::::::. 
Idem (:-ia.I)..... ... . .. •..•• 10. .. .... . • . •.. .•••.• • ....... .. 

1I0eden.............. ...... 1 ..•.. . . •.•.. ••••••.••••..•.. 
Kruid . .•. , . ..... .. :.. .•••. 46;.... . ......... ... ......... . 
Kaur.en (~perm.cet16) ...•• " .••... •.. • • ....••••......•. 1 ••• ' • 

KtamerUen .......... ...... 81 .••••.•.•• . 
Kaloen ~ebl. eli ongehl. lISO 7000 ..•. .. .. .. : .• . ••. . ......... . 

~ii~~re~e~~~~.t~:::::: :::::: 6~~L:::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Leder. en Lederwerk .............. .. .. .. ....................... . 

~~; .•. :.:: .. : .:.::: .:.:;: .: :;~,: .. :: :k. ::::: :'1 ::-: 
Pro.lslen. . . . . . . . . . .. . •.••• 359 •. 
Parfumerieu......... . .•••• 0 85 .. ::: : :::::: :::::: :: :: ::1 :::::: 
~etrolcu!" .. . . . • . • . . . ..•••• .37 ...••. . .•..• ....•• . • ••..•.... 
,arsaparllla..... .•.. ...... 40 I 
Sigaren (Mllnilla)..... ...... so:::·.. ··· ... .. ...... . ... . 
~ idem (Holl)........ .••••• . ....... : :: ::.::: ::.::: .:::::.:::::: 
,clzerwater . • . . . . . ... ........... .... .. 4'0 I 
~f:'~!Ji~~.~~o.e.f~e~: : : : :. :::::: 5~L : : :: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Terpentljn ........................... '. . ...... . . . ... 1021 .•... 
Vleesclt en Spek.. ... ...... . 25" . 
Vrllch ten (Ingelegd.). •••..• 40 - ...................... . 

~:~~·oa:teh ... :::::::::: :::::: 6; :::::: : ::::: :::::: :::::: :::::: 
Wollen goederen..... . 360 ' 45. 
Wijn (Roo(le) ............... 2304' · ·ji :::::: ::::: : ::: ::: ::: ::: 
idem (Rhijn)...... .. .•• ••• 18 ........... . ..... . .... ..... . 
Idem (Port)... ..... ..•••. 6;...... ... ... •...••.... .. I 

. idem (Madera)....... .••••• 40 1 . •• • ••.•••••• • •••• .. : .. .. 
idem (Ch"mpagne) • . •.•••• 91 . ••••• . . • .• . .•••.• •• . ••• ... .. 

~!~~d:r.~ ::::: :: :::: ··· .. 91 i; .:::: : .: :::: :: :.:: :: ::.: : .. ::: 
Zakken (Goen;e)...... 10·.····1···· .... .... .... 1 ....... ::':1 
Zijdru Goederen . ........... j 51··· .. · 1· .. · . ..... . j .......... ·.1 
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Straat Sunda d~orgezeil~ 

JUli ..... · 211N'edertandSCh INo.lCh HI 
· 3 Engel.ch. I!'ertl... 
· - Noon!. DlIltsch. Johallne 
· 4 Engctach. . Luzon • . 
'-INGOld DUI,.Ch.learl Ludwig 
- I~Ugrl8Ch . "Tycoon 
.- ". .. I :orth >: •• i 
, - Frtmscn ,. . iCanandre . 
. - amerlkanDllch. !Charger 

./ u oef.,.au. 
}r.mg . . 
. 1Bullje. . 
· IBurhune". 

Calise.. . 
. !Audre\\' 

Fllwker , 
PctrolliJleoll . 
Crullllan . 

v td\ !.lATUM 

· Rotterdam . .. .. .. 12 April . . ..• .. Batavia . 
· Cardiff. .. . ...• I . HOllgkonr· 
· ....... n Maarl .... '" 
· Shields.. .. .. .. 24 . 
· Hamburg..... 21 ...... China. 
· N ewCaBtl.. . . • . .. 4 J anuari .. . .... Singapore 
' ILiverpOOl .. . . . . . 4 April.. . .•.. Manil!a. 
· Borde.ux .... . .. 20 Maart ...... . Batavia. 
· 'Cardiff . . Hongtonl. ._----------_._--_.- -_ . ... .. .. . -

Aangekomen ScheVen it' Batavia. 

. Juli . . 2 N ederll1M.dsc II .. !schiP . · IJUPi ' cr . iSto , huU1.ell • 1'exel 
Li verpool . 
~in gaJlorc . 
l~oLtel'dam 

24 Ma>.rt. 
23. . 
26 Juni . 
17 April . 

G. Suermondt 8< Co . 
· - Engelsch ...... i . 
. - . Ibn , . . 

DOlh,vel! \Jastlc 
,, [ milv ~;mith . 

· IWa ll 
· , ll:tnUSoll 

· S Nedcrlal1d8c1~ .. : ~ 1i(;!~iP l ~oac'll (J I . · ill oef:ww J . ~' van Leeuwen $. Co. 
Gumprich & SIl'auls ;Hebe 

. ~1'aSnll\ 8 . 

· ::\.Ie:~rnwns. 
illulshoif 

5 • 
,Londen. 96 Febru.ri 

: 'uylo)' 
IpetJ'onillCl\u 
· ~or'Jeck 

.1 Montevideo. S Aprll 

.. Honleaux J 2 Maal't 
·il. ole .Iane.ro . . 5 ~[ei I

M'cl'i~, Watson & Co. 

Diimmler 8< Co. 

V e r t r 0 k ken S c h e pen van Bat a via. 

(;'~L_ ":'5;~:~~~~~;;-;;;;;;:;':::'~-'~" """ ,m. '''" N '" 

.-.. ~: ~r:d":r~~:,;;\'~;:' :,sr.~;r~~:,~:'.:, .. -~.-:~...::::_.::::::;:::.; ._}.::--~_---L.-'~'---:, ~: .~ __ -t..-.-.. •. ~.-.--...-:--~,~.~.~ 
.. ..... . _\ ~~ngeI8ch. " . !stoomb]investigator. . . .. ..., --S:-v4--":r.::.",,: ... ~ 

._ . •. _._ " _ _ .. _. __ ______ _ _ ._ .. _. _____ .. __ .... _____ ~ ___ .. _·f'· '" 

" ...:~-.. -".~ ., ~ ' . . . ' : 

GeneeskUllde. Onlangs is geklaagd dllt or up de para" 
de te Willem 1 oj) 18 J uui geen OJIicier van Gezundheicl 
togeuwoordig was, Is het dan wei bekend Ilat dagel~ks 
± 600 zieken door slechts 3 Officieren van Gezondheid be
handeld worden en er, :mouls thans lIug een van die urie 
(wagens ziekte van den titulul'is) dienst moet ([oen als 
Officier van Gezondheid belast lllet den garnizoensdienst. 

Do vcrme(lJ dering van heL personee! met minstens ron 
Officier van Gezondheid en een Apothekel' aehten wij drin-
gend noodzakelijk. (Loc.) 

O.A..n.G-A.-L::CJS·I<:E:~r . 

Uitvoer. 
Naar Nederland per Ntd. schip "Nourd BI" baild". I'e~. 

Rovers, agt. J. Ouendels en (H I . 

larling vall Cheribon. 

Aangekomeri.- eri:'"Ved'rok1ren' P'ilfSdniln. .--

Van Nederland, meL het Ned. schip Noack III" gez. 
Hoefman, Kapt van H uls en echtg., de heeren van Door
num, echtg. ell 3 kinderen, Stokman, Bemolt en echtg. 
Magnin, echtg. en kind, 2e Lt. Battard, jongeh. en jongej., 
van de~ Velde ell 125 militairen. 

Van Rederlalld, met het Ned. schip Hebe, gez. Meermans, 
de heel'en l~ijbach en fam., van der Haer, en de Kook van 
Leeuwen. 

N aar Singapore, met act stooms. Neva, Resident van 
Prehn Wiese, eclltg. en 4 kinderen, Ofl'. van Gezondh. van 
W oelderen, de heeren van den Hen veIl, Niederer, de Geer, 
Sinclair, Adams, .l:'Uljroche, GrLlshaw, Vara en Halpen. 

.. ... _ .. . _ .. -_ ... _. __ ... _ -- -----------
ALGEMEEN OVERZICHT. 

N atiat gistel' de J <l.vabode, als een blijk van ligtgeloa
vigheid en gelllis aan politiek doorzicht, een gerucht had 
opgedischt, dat sedert vier dagen hier liep, alsof Z. Exo. 
de G. G. een telegram had ontvangen, meldende dat een 

11331.56 plk suiker. 119 do kofli ~ . 83 kg~er ti !Hak. 658 ps hur mimsterie was samengesteld, waarvan de heer mr. G. de 
felhuideo. N. fl. M. 2 kll provis:eu (:u lijgtfVi: I. geh. Schuiiig. Vries gcen deel uitmaakte, maar waarvan de heeren Kap-

Jadillg VI.n .SamararJ!!. peiJne, Delprat en van Bosse, alsmede de heel' Mirandolle 
2802,16 pill: Buiker. 9881,20 do kofiie. 6288 

N. pd. indigo. N.H.M. 
ps koeh uldell, 8674 leden warell, is lteden het nieuwe kabinet alhier bekend ga

worden. 
lading vim 'l'ai!"l. 

6567,90 pik suiker, 51 leggers arak. N. a. M. 

Illdilli( vall I ndrama\ioe. 
3192'27 pik koffie. N. fl. M. 6 kn dIVers~u , Rovc,rs. 

albier I!eladeli. 

1500 pik "0.500 clo rotting. 4525 do kufiie, N.H.N!. 
kofiie, J. Oaendels en co. 

,Dllt de heer de Vries als minister van justitie optreedt, 
kall geene verwonderillg wekken, wanneer men zijne talen
ten als jurist in aanmerking neemt. Ook bij binuenlandsche 
zakcIl ware h0 op zijne plaats geweest. I De hecren Fransen van de Putte err Geertsema herne-

I 
men eene portefeu~lle!. die zij korter of langeI' tijd in handen 

1 p1k helJben gehad. ZlJ ZIJU bekende mannen. 
De heer van Delden, een nog jong man, heeft zich, ab 



lid der Tweede Kamer, als finantier doenk:.enne~. . . ,. op sleeptouw naar de reede, waar het stoomschip Witli,nm. 
De gepensioneerde generaal-majoor graaf van Llmbui· r

,; Sl,l- Mackinnon gereed iag om naal' Deli te vertrekken. 
rum is reeds vroeger weleens voor oorlog gep-oemd. .Het 6fficierkorJls bij de eApedltle l! aid us eamengesteld 

Dat de heeren van Bosse en Delprat aftreden, verwonuert : .. ·'t 'wl1 'goed ' ingelicht zijn; 
ons niet in 't minst. Hunne verhouding tot de St'l.ten-Ge- In/antel'ie. 
neraal werd moeielijk. . . de heereu P. F. L. von Hombracht, luit.-kolonel, kom-

Alleen de heereil Gerich en Brocx z~ln de [cdeu v~n h~t ; mandant. 
' . e kabinet die overbliJ·ven. Wat wij omtrent de manne 111 W. Vasseur-, luitenant-adjudant; 

VOfljl., d k" ' . J H 1) K b k k . . Indie vernemen, had OllS doen wenschen, at 00 ae pOl- .. . 1:. roes ee -, apltell1; 
wfeume van marill~ in andere hun£len wtll'e ove~·gegaan. H. J. C. van Em'sel, kapitein; 

De indruk, die dit kabinet op ons maaU, 1S ovengens F. Lucher, kapitein; 
gunstig. . k .... ., I H. F. Weycharclt, le. luitenallt; 

Vooral. van den Minister van Kolomen oesteren V,lJ gueoe M. A. J. L. Keulemans, Ie. luitenant; 
J. H. van der Veen, Ie. Iuitenant; 

verwachtmgen. . ... . 1. 'd" . ,I L 
De heer Fransen van de Putte besehollw~n IV., 1;) ll~( 01. aaU.

1 

. L. A. Mallren brecher, 2e. luitenant; 
sis het hoofd van het kabinet. Veel heeft hfJ .. seu.elt ZlJll J. M. Sanders, 2e. lllitenant; 
o treden ais politiek man geleerd. V e~l kan ?lJ voor Inelle P. L. Logeman, 2e luitenallt; 

d
p 

Zoo ooit dan is toch de nahe op Ult terrCln het K. H. Ropl(e, 213 luitenant; 
oen. . 1 d I "'aal'aan C U G ('''t 2 I ' t t twisten woede en zal zij g~arne Zlen lall' e en, " . .l' . • ~o z, . e lU enan ; . en 

[ndie zoo groote behoefte heeit. .. . ' .. . F. Soeterik, 2e luitena·nt. 

M het ministerie toonen waarllJk een kablllet Vetil. AI·tilZe1'ie. 
oge . d .' t II . . k d vooruitgang en liberaal in de1~ w~ren ZHI es ~voor~ls ~e . Aduma van ScheHema, kapltem, omman ant; 

.. '1I.T· ts zlil de pel's in Indle, d1e zooveel te oest.llJdlll.l D. Moreau, 2e 'uitenal1t. 
ZIJD. _,16 b d k d' 
heeft, a"ngenamer zijn dan de mach~hdeb ell!. en lte

t
'. Ullllell Geneeskundige zenst. 

d tcnnen. W iJ' zullen eehter de ua en a wac 1 en. H. J . van uer Weide en J. S. Cremer, otiicieren van 
on ers I . h t t " k I I ' lr 2 kl Het Ilieuws uit Indie bepaa t ZlC 0 een en e, ll ,l~ gez. e . 

b I . k fel't Administl'atie. e angnJ . . 
De expeditie, die eel1igen tijd geleden naar Deh gezOl~- H. J. Ebbink, leo lniter.ant. ..' . .! morgen g~. 

den werd, om er op verzoek van .£lerdl Sul,tan twee Datu;; Op het uogenblik dat de troepen .11Fverneruen, de Ireed 
te tuchtigell, slaagde spoedig om (Ie oor len. opge\\:orpen stonden te embarkeerell, werd, na~ J, " vol-

. ,. .' ' . .• ' '-':- ..... w~ ·""hHUeD. hoohle!l, vlOegeu gende telegram aan boord. gebr~ ' ~ r g 6 Juii. 

De wanhoop SCIllJIlt tle)'jK:racu'~~e llelJlJeli gegeveu. 1', e1'
gister ontving de ltegeenllg toch hler cen telegnllu, (,e ll ge
volgc waarvan het halve Ilde rechterbataIlloll, lUeL aelaer
laders gewapend, 4 hot! WltsCl:S en 2 llIo)'uercll, !lIet ·.I,U al'

tilleristen en ruinl 1 00 kei, L1l1ggall~('E, als koulH \S , L(~ \la
men 5 a' 600 man, hedell H<l<d' Ueii ?,\jn vertrokken. 

De Regeerillg heeft tot ow~c verwu!ldni\lg lIiets ,laar
omtrent in het gister vel'schenell . ull;C1eek ulaLl opeubuar 
gemaakt. Dien ten gevoJge wordt beweed, dat o~l~e trne
pen aldaar tegeu tll'ee nienwe i}entlllgs opruktcn, (lle llalllen, 
maar nu omsillguld %ijn. Ook vreest Ulell VOt»)' 'H!t leven 
der Europeesche kolonietell oP. Deli. . Waar~lD lllell ll(: 
oud-lndische gewuonte van gehClmhoud,ng \\,11 I'olgeu, lo 

niet te vatten, want thans is de onrust ues tc gruotcr. 
Met klem 'en spoeci is door de }{,egeering el' t'il wei ge-

handeld. 
Heden morgen ten half 5 ure trok cie illfallterie vau 

bet ~ir.peditiekorps vall Meester ( 'ornelis af, b~geleid door 
het achterblij venue gedeelte vau het. llden ba~mllol\ en dO~l1' 
het lOde. Op Weltevreden voegele de expeciltlOllall'e artll
lerie zich bij de infanterie en eiudel~jk nog cell ddachc
ment kavallerie. 

Ten 7 ure kWllmen de troepeu, beg(;ieid duor den Kom
man(Jallt del' . Militaire AfdeeliII g, vele andere ofii(;icren en 
muziek, aan denB<Jom, waar zich bevonden ue gelleraals 
Whitton (bij llfwezigheid van Z.ltxc. uen legerkollilIlauuaut, 
tlie zicl.l op Sumatra bevindt, ftingeereuu liouid van het 
depart'iroent) ,en . Happe, ~e chefs vall het stoom,wez~l1 (. 

. van andere takken van dlCnst, de heeren Andre W Iltens 
en . van Delden, presiden t en sekretaris van h ~t Indisch 
Comite van het Roode K1'uis (dat eene belangrijke bezen-

. Jing van het. nood~9~ heeft . verscheept) en vele oflicieren 
en bJ.lfgers, d.~e afschmd kwamen nemen. . / 

Terstond werd Diet embarkeelen begonllen. Nog voor 
half 8 me vertrok de Jjiliwong met een aantal prauwen 

- "':"-77 o'VeYste Homb~a~p:X%eat:,ie.KOlll:ma~~~~. _ 
"Reed,; BatavIa.{> 

i,Ik weet dat het brave en tr!>uwe jf..~~ leger 
zich immer verdienstelijk maakt en ondersche;1t waar 
het i.e velde trekt. 

1/ Mijne meest oprech' e en harteliJke wenschen voor 
het welzijn van 'UrH~d:J ., van heeren officieren, van 
de troepell en voor het, sch'tterelld succes der expeditie 
vergezellen U. 

"De Gouverneur-Generaal 
LOUDON" 

T ege n III lll'e vm-irok de lPillia.Jl1. Mackinnon. De reis 
zal rechtstreeks nClar Deli ondernomen worden, zonder Hiouw 
aan te doell.Woensdag morgen hoopt men tel' plaatse van 
bestemming te zijn. 

Als men nagaat, wat noodig, ja, onmisbaar is voor del'
gelijke expeditie, naar eene landstreek die geen hulpmidde
len oplevert, dan verdient de Regeerillg en het militair de
pill'tement honnal allen lof VOOl· den spoed, waarmede ge
handeld is. 

Even als toen onverwacht eene troepenmaeht naaf Pe
kalongan moest worden vervuerd, zien wij ook thans weder 
welke gewichtige diensten de v loot van de N ederlandseh
Indische Stoomvaart-Maatschappij presteert. 

Moge zij spoed.ig de geheele expeditionaire macht, nadat 
zij hare taak op roemrijke wijze volbracht heeft, terugvueren 
en moge het woord van den heel' van Rees ook wedervoor 
dat gedeelte .van Sumatra eene waarheid zijn; tlat de krijgs
'1 '.,n in lndie is de pionier der beschavillg en cene geheel 

Ci lidere taak dan in Europa vervult . 

Yom' elk artikel in dit nummer voorkornend e. "u uiet ",or ander 

tegeekend, stelt zich voor de wet als schrijver behend 
J. C. VAN LIER • • 
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