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j~~~!~t~~via~s~~ · Jfindelsblad. ~~~:"i~~~l!~~~ii;~!ii~ 
'f?~J):E. '~'·' ; ,t~M¥R :V.A.N '- KOLOSI.EN EN DE go 'Java opbrengen kon, werd niet d3ai, 'maariilNedel'laiid 

;W;!f\~~h~~~~~JR::E:EA~~t~~38, door h~:f~~:~,~;,~:~t~~~:::~]~~~~~ 
- 'Deventer in deel 11r, blzz. 74 en niet in -Jndie, maar in Nederland; of men in Nederland, 

'bekend 'werk opgenomen, schreef ot men in Indie eenige uitgaaf mocht doen, ten behoe.e van 
. . d' E H hditi, werd niet in Indie beslist, maar in ' Nederland; of er 

"' (5'61il'\\ i::tll-eUtr;;llie~ne'~'r aa.. l e ' erens: ,, : et zou gronden waren, om op Java cenen hOogen·ambtenaar·te ver-
:ZIJl1 j ; irldien'M.'we Excellentie plaatsen, of daar inlandsche regenten mochten wordenver

Koloilieny'.geliefdezichde vraag vangen, het waren onderwerpen van beslissing, nictvoor 
m,ijper~;'oQnlij~ M.-elgevalligkan door Guuverneur-Generaal in lndie, maar voot den Minis-

. ' . ter ,in Nederland; of men in lndie handelen kon akerge-
;yeleaanmel'kiIigen geI?aakt handeld moest wQrd~ri · kwrunin- . g. De 

~ .= .," "";" - " ' ",'. ".jc niets · :.Da3.i'-

over 
UGO'W""U, algeheele van . 

gevonden is maar in Nederland werden aIle becijferingengemaakt tot 
van een ge bedenkingen." .bepaling van het ' II batig slot." Al wat daarolllt.rent in In-

""Ir,'>ri,'i+ '.o-· h'l>t< '·:·'.-·."C\(v;':;en uwe. Excellentie denkt die geschiedde, deuglle det; men wist het te 's Gravenhage 
. beter. 

o. vt!r, dat de goeverneur-gene-
"', .. '''' ..... ,'vy V an dat oogenblik: werd dan ook de nulliteit aangenomen .. 

.. . .' 1ndie op een te gewich- van den Direktenr-Generaal van fin ancien in lndie. Die .. 
tig5 ; .'. '. en te verheven st.andpunt geplaatst Direkteur.Generaal was nn voortaan de Minister van Kolo
is, ·onL;,:du.~danige goedkeuring met genoegen nien. Zoo geschledde het, dat de Indische begrootingen 
,.. .. - . . . . . 1 va'nontvangsten en uitgaven geen vertrouwenmeer vondeli; 
te ;kriIlJl~ir <>,Iltvang,en, en dut hij met we 0Pdat ramingen gemaakt werden in Nederland, die,ofschoon 

.. gelijke >liJIikaIl' worden' gesteld met de ' onder- zij in lndie bewezen werden ondeugdelijk tezijn, toch die
;. ,--: .ge~gl.tJ}\.~~ '" P!!¥lt~~lijke . besturen," voor welke af- nen moesteu tot richtsnoer, waarnaar aUes in Indie geregeld 
k' 1 ." fl' It kt en gekneed moes't worden. Er was slechts eenezaak, die 

< > -etli·ing~n, ·· )enspmgen 0 .' ~anmer nngen vo s re - bij alles en in alies op den voorgrond stond: nlt.et "aUg slot." 
" 4ei,~m~g,:;a?'~gst ' gevaar1ijlw uitwerking niet kun- Ret 'verkrijgen van de lndischemilioenen was deeenige 
" ,'~~leIt ~4e-bh~p.;~ :als, zij . klinnen ria zich slepen vool' kwestie van den dag. Ruime, kwistige bijdragen voor Ne-

eeJt';,':; g6~y¢'f*~}lr .. gen .. ei'aal van ZijDt,r. Majesteits derland, - groote veronachtzaming, karigheid, gebrek voor 

InQis~l~j;p~zitti'JIg~n :'" .. ... !:ti~en D~~s~~s d::ro:hr~:!~r~e p~~t!~r:::r_~~~~~e: 
". Jil ' t854 ::_~vetd d'evolgendeschets van het Nederlandsch lndie f)olstrekt aflt.atikelijk zijn van het op

·.~est~1~1·':?<van : " van den' Bosch in hetPijdschrift pel"bestuur in Nederl?-nd, van den Minister: Hij was het 

;vd~l~r::~~-:~:t-::::::~~Ge"ornal ... N~ .~~ d~ ::~~;.~ts;..~~=:~.~';E 
'g~t~ridscJt'W(J,if y~n 1830' -1834, behiel!I aIs Minist"ervaIi deneerde gel~eisehen van eenen naarvorstengunst streven" 
: Ko19jlt~n<td~~,£il¢l1t,: omJ~die·:te bes.tureil als ware. hij nog den Minister . 

. QP :":a~ <: i!lll.ats '· zelve. ' Van '. uit zijn miflisterieel kabinet te 
.:: ~ ~$~5avey&~~~e<~!ee£- hij Gouver~eur-Generaal; het regeerings- De grondwetgeyer heeft aandien . toestand 



'; i::ti~~~~~~Z:~=:~i;h:id '::g:k:n~~di;i~:;!i"v~it"Fi_~' 
: d~ s.chel~, - die, 'deheer,. VRn Soest geeft van , het stige oogpunf- word~nbeOordeel~i." l~_ h.erintrer' ditrDl~;'~{ 

s"ti-e_yen -)ier. <1panrieri, -die -tot de herzieningder omdat ikaan bemoedigingnn ,<liec:zijde :beh'OOfttrclla1k-jI>lf~ 
gro#dwetvan 1848 dreven. overttri~ng,:an~naar, urijnb~te:w:eten~n ,p"i~lit ',ged,Qa!,! 

, _ .. .. te hebben, heeft mij oIiverschillig J~eIIllU!<kt'jegens ;, ~n ' o~1j 
'-])e voorstand:~~s der herziening ontkenden bestendig dat billijk of on verdi end verwijt;; lIaarll\ , hetbela;pg_ "\!,~u, ~~# : 

zij de gansche'wetgeving van Oost en West naar de Staten- Staatsdienst hebik ' het steedsbettliu~ -in dede~c1!~eelf-' 
Generaal wilden Qverbrengen. Dit had nooit in hunne be- toon te moete~ , aaI),tieifcIl" ; die':~nLd(:britlfwL"$eling'ctUssch:ew~ 
doeling gelegeI). Zij wenschtea eene wet van beginselen, hooge staatsdiemirei:J.nimme~: - behOor~e;iv()Qr~ t6;k9~e9,I.';:C~ 
eeiiesoort van konstitutie, waarin de oeginselen zonden -. .' - .' 
vaststaan, welke het bestuur bij de Iokale wetten en regle- De heer Mijer ' moge ' ~iclinieetnialeri~ oV'el" ,. 
menten in aeht had te nemen. Zij verlangden voor de dien toon geergerd hebbetl_, : h~j ·- oogstte)~e>1!ii 
vertegenw()ordi~llg niet meer kennisgeving dan mogelijk en naar werk. AIleen, hij . die -achting vefl!iefit;z-oo~: 
uit·voerbaar was. ' Zij wilden gaarne aan het bestuur VOOI 1· h - k a' I .- . l ' ,---- ---
zo.oveel de kolonien betrof de handen tuimer lateri dan hier we U1 et staatlU1 ige a s ' pTIvaa,t _ev~A '~~V 
t~,. Ja,l)de, -maar ;verlangden dat de minister van kolonien di~ op, geniet daarvan de blijkeIi.Maar 'cr ~: 
da!Ll". nietoppermachtig en alleenheerschend bleef. Want meer en erger. < ." -- Co' . 

de - zorg voor het welzijn van zoo veel miliocnen inwoners _ De heer Mijer vervohtde aldu:s~,: c:-'--
·als :,- ~e kolonieri. bevatten, moest hem, zwaar op het .hart \J . - '; 

wegen, wanneerhijbedacht dat van een enkel woord uit De verhouding opwelke -i.kzoO even "dpelde; -is d{anilj-.F 
zijnroond het lot van duizenden afhing, en dat het on- telijke verhouding; ·Uit eenbriefw.islielini:r :metdenMini~"· 
gelu~ van zoo velyn de vrucht kon wezen van eene enkele tel' is mij namllJijk- gebleken, ; datWJbe:oeW;,~omv~i~~t 
dwalitig, v!fti eenillikel misverstand, waarvan al de gevolgen stellen nopells be~aI.ibrijke __ a~!Igeleg~9J!edo{iE .:~va"n.. 3.Ig~m~!\~;~ 
tel" zijner verantwoord.:ing kwainen. Die ongerustheid zou of staats~elang, door netIn:dischbestuiir,-:aa'ii.: de1>~s!l~ir:-' 
ophonden, wanneer er bepaalde regels en beginselen waren des Konmgs onderworpen, eenvoudig lif tewijzen; wnd~r ' 
vastgesteld en hij daarvoor, als ,niet de zijne, onverantwoor- ~at bl~ijke. dat zl\lks~eschiedde ill overeen.StemIDing ,~-gtf 
delijk zou wezen. Onder zoodanige voor\\ aarde was het s Komngs bevelen .. '. -W aar nutlieye_r119uding _, ZQR~9!itt. :; 
bl'staail eener alleenheerschappij mogelijk; dan kon aall ma~ht aan den ~fi~lster toekent;beI!oorthijrlj~ps :< . " c;/ 

een minister, verantwoordelijk voor de uitvoering der vast- delIng . der . kolomale a~rigelegenhederi: vQQrzekefgtcf6.L _ .. ; 
gestelde regelen, · het beheer dllr kolonien worden toever- hoedzaamheld vQPr te Zltten, : opdiit -ziYniet ' ontiitU'de. ili\ eiin"',
trouwd, terivi~lniemand meer het denkbeeld huldigde, dat inmenging in dehuishpudiilg derkoloniei:i:di(-Ct.e : rijJ: _~!'f: 
de kolonien m Oost en West aan de willekeur van cen en daardool' sc~adelij1l: _wordt voor ~e~gezl;lgvan,; ~dilll~nd::';:?; 
man mocbten overgegeven worden (1). v~og?, -. - - : Dat'lllen !~ds tt: . verzoqgega~P.' ;zij.~~?' . 

En hoe spl'eekt in 1 S 7 2, achttien jal'en na de wi! lk met beweren,maar :wanneer ik · let" i;lp :~a--eq"'!~i'l~a;'-~ :. 

vaststelling van het reglement op het beleid del' ~~~~~ng~~:a~e~, :;;ert~~::?1:.~:~:c:~:;r:~¥:~~~~~ 
R~e<eriiL.!LJ.1§il1eerMije.rr.tcien. hiJ ~~ij"l7jjri~- d."o·l5"ndo- " -': -- - - .~ " ~1,-':;--;-'~'~"';~'~"~::; ~-"-':~~ 

freden oP., 1 Januari lL -een overzicht van zijn Is het de bedoelin~·:van:-den:zgr,gIi9--w.etgevet';; 
bestuur . gaf P , , '... , geweest het autokratischgyzagyan'::d¢:Q~~M]Jils~--.; 

. . lnde eerste plaats laat hI) zlCh mt over den I tel' in den Haaguit , tehreideI}: :o~te.·.Qeper~~~!~ 
toon, waarop . .hem bevelen en mededeelmgen \ Heeft men van den landvooad zooalsvau -So~t:: 
kenbaar gemaakt werden. Hij ,zei: I dat noe.m~, meer. dan ogit .' ,~e~ . Z?~ph!ppet'~,J~~ -.; 

. r Dc . ver~oudin~ van den G .. G. tot .den ~Iinister van I den Mimster wIllen_ l~aken ?", Het-;!eg;endee1I,.s -_
Kolomen In de Jaren 1867~1871 mag hler met onbespro- waal'. ,- ,__ " ---;C:'.:':< 

k~~ blijven .. Ik bedoel niet de ,:.ijze waarop de veelVul-\ -In Engeland koestert -mengeheer~ndeitF{C:ri~~~': 
dlge aanrakmgen tusschen deze dlenaren van den Staat IbId h b' . ' . > "'. - • .. ' .•• "'~ -" 
plaats hadden. Daaromtrent teeken ik aan, dat ik mij ge-! ee ~n 0 ~r et , estuu,.rderk.ol~lllell, L- ';Tt1 

, durende h~t g. root~te tijdp~r~ van ~ijn bestm~r heb ge- I\ Dl.sraelt, de.leailer .der.-ro~:ies ... , :;h. _. e,eft. '~iclrn.-.~g.~~ .• 
plaatst gezlen .~eg~no~er mm:sters,. dIe gecll bhJk heb~en onlangs OVeI' dlt onderwerp ulta elaten . .. Den2T-,. , 
gegevell dat z~ ZlCU III de mtoeremng hun.ner ambtsphch • . Juni wel'kte h·J· R.n .. '~'. . ' .. ii- . tm··.·.l;) ... -1' .... . h·.->t .-.. . v .. -··:...·.' -.--
ten <aan den lllvioed van perSDO l"k t · · h 'd I I a een ees aa In .. e · .luIS·-

wisten ~e Dntt~ekken. ~~dan~s n e~n e d:~:4;~~:~:::~f;~-! t~llen ~aleis ' ~e ~y~enlia~_ 11:et kOIlsel·i~ti~~~pip~~'; 
broken JIlspaumng van llilJne zlJde, III weerwil van de blij-. gram mt, dat hlJ m Aprl~ ' op eene o'rootevolks:; :: ~ 
ken , van. een werk: en waakzaam. (1) regeerj~~sbeleill die 1 vergadel'ing te Manch~&ter;had'oritWikketd.~:~H~t{:~: 
~~~s ~:~~ ::::\~~tjkez~:k~e:~:di~~n~~nb:!~:e~~D~~ (l:~~! geende liberalent~gellQyer .. d~ _;kolop~e~>~~4~~~~iJ 
met uaar -gezochte hemerkingen ot. bitse beschuliligingen.\ g~daan, .. keurde hlJ .•. natmlfllJk:: af. ',. :lIlJ ;·;Jjt?,§~!lI-~'"'' 
~eenwonder. ?at de Raad van Indre, · onlan.gs qver derge- dlgde zlJlle tegenstanQ,ers ·· van . pogm~n , otii::~:lfet' 
hJke ~eschuldlg~gen ~oetende"oordeelen, haar .?i~ter a.chtte I EnO"elsche Rijk teverbrok:kelen, Maar'h l --j):--' l li, 
voar de Regeenng, < !J~~~r taak . - zoo drukte zlJ Zlch lUt; -1 zl Pd T 4) ' .. .• . . .. .'. .... .. e :: ~!l::-: 
/lhoe langer hoe moeil1Jker drmgt te worden wanneer, zon~i u a 'all. ":' }~lhJ~. po.154 -, laathemaldusspr~~ . 
____ . . - . I ~en : "NIet d!lt lk- tegenzelfbe~tu~ribeniJV@t ; 

(l) De Kempenaer, b\i de 1-Vaal, III. bl.603. Z ' P 001.. Scl,o~_ l lk ka~I niet begrijpen; · hQeonzej'er-Verwijd¢t~~:} 
nevllLl, van GolIsteiJJ, Lllzac. Ibidt'l!!, bl. 584-li89, 661 ell 655. : ko]omenhnn . zakenzondet ;zelfbeshlm:'<ZU'tloenfJ; 

. ,' ..•. ; . :~':.--- ' ? ---::-<-'-:»: 



-- ull: 
; \ff'!J:cel.i",:.~~h~~1~;n;?' 1 ,; ..... .............' ....... .... .. ' . t het jaar1871 overllam44,153 thails of 3.527,01 

4': , ;oe;"GlitdstoIieover', hetzeIfde OllderW'i:Jrp' denkt, katties. 
:T~iB~k¢nd:' . .............. . '. .... . ' Als ' regel, is gesteld, dat de overgenomene 

:,Deteo-~ti~voordige Minister ,van Kolonien heeft, hoeveelheid van een vorig jaar den pachter in 
als<cclidder.I{amer, het hoofddel1kbeeld ,van de rekening gebracht wordt als tibatt, dat is: dat hij 
k-'OIifplabiliteitkwetmeermali:m ve!dedigd . tegen I zooIanfS die. voorraad_ ~uurt ~e ,:erplichte h~e
de'aanvallen, welke mentegen dIe wetl'lchtte. i veelhelll opmm ad % kattIes s maand~ met 

'.' Eu" watwas ' zijn . krachtigste argument P Dat. ! behoeft te nemen. 
het'TndisCli bestuul' in Vl'oeger tijd over geel1 l Stelt men voor 1871 het verbruik niet hoo
P?nbing kon h~'schikken en datJ. de ,,:,et aan dien I gel' ~lan op die 570 x 12 of ~.840 :katti~s 
toe stand eene~nde had , gemaah. DIe wet -had I per ,laaI', dan zouden 109,440 thaIlsopmm III 

tfibdoelaan de Indische Regeering binnen ze- het pacht-perceel gebruikt zijn. Deelt men deze 
:;..k,e:r~, perken' zelfstandigheid te verzek~ren. Hij hoeveelhei~ (voor een schrikkeljaar). door 366, 

beriepzich daatb~j. op Gladstone, ehe de, ver- dan v~rkl'lJgt men ongeveer 199 thaIls v~or ~et 
kla,ring had afgelegd, . dat . aan het bestuur III de Verbl'Ulk per dag. "Vanneer de konsumtIe met 
kolonien:meerzedfstandigheid moest worden toe- I vermindert, zou men ookvoor 1872 tot dit 
gek:end,' ookQrndat andersde ministerieele ver- cijfer moeten komen . 

. Ul.11wod-rde]ijkl1eideelle illusie werd, daar geen Illtusschen llam de pachter in 1872 daarell
: rilihistei' vankolonien veralltwoorclelijk kon zijn boven niet minder dan vierduizend katties siram. 

vo/gr. aJ'heigeen iir Indiegebeurde. . Hieruit . voIgt onmiskenbaar, zelfs het ove1'-
'c'15~ ' konlpta5iliteitswet is sedert 1867 in wer~ schot van 3527 katties, op 1 Januari jl. over

king: De " heerMijer, was de man, die ze in gebleven, in rekening brengende, dat er in 
toepasslhglnoest brengen. Wat is er, volgens de genoemde residentien in -1871 meer verbruikt 
verJija.rhl~envan den afgetreden landvoogd, ge- werd dan 199 thails per dag. 

'. win:a'en val1~~hjlt gronddenkbeeld, dat den heel' De overgenomen voorraad kon derhalve zelfs 
' }'ra.nsen 'valldePutte bewoog de. komptabili- nauwelijks strekken om te voldoen in de be-
~ .teits.wetil\]j~S'cherniing te blijven l1emen~ ! hoefte gedurende 147 dagen. 
' >Wal'nieermen het . oordeel leest, door 11berale De voorraad behoorde derhalve zeer zeker 
i p~bli(}ist~lJ.OVel'C het bestuur van van den Bosch op 26 . Mei jl. verbruikt te zijn. 
<ujtgebl'acht. o ,en~,,- , d99rn3ast -,-,de~,8Pl?..e.aL,y.a:i:t~mr-".Ji>!. _. _Indien_Q{lze."herichtgrul2xiLgeulQt_ v~.rffienen, ... 
Mijerl~gt,q&rl komt -men tot de konldusie: daIl heeft even weI de pachter tot hedeJl gefJ1le-
andetetijd¢.n;maar dezelfde zeden. I aanvrage ltoegenaamd om liban gedaall. 

~Vi{ondet"verpen aan den Minister van Ko-' Voar de .maanden Jlllli, Juli en Augustus is 
IoIlitmde\7t'aag: mag dat, in llW belang en in I hij nogtans verplicht 570 x 3;:::: 1710 katties te 
dat van, dedoor u vootgestane begrippen, langer I nemen. 
voortducfell?;' Moetde gelijkheid in toestanden! De pachtvoorwaarden sbllell den pI-ijs op 
nie .. t.1Bl.·d .... e.I.l .. tdt .. ··de .overtll~ging, dat daarill ~eene III 122 of I 118 per ka1tie,. naal' mate bij Le
verandermg te brengen IS, wanneer aan Ind~e vantsche of Bengaalsche opmm neemt. Toch 

. niet'een wetgevende ra,ad wordt gegeven, ml ontvillg de sehatkist daarvan nog geen ,penning. 
plaats van den Raad van lndie, die weinig nut i Ongeloofelijk is hetgeen daarbij gevoegd wordt, 

' sticl;1t, maar eene ···groote belemmering voor een dat de pachter daarentegen in de maauden Juni 
goedbestllur vam lndieis? v. L. en Jllii eene hoeveelheid opium van 1000 kat-, .'. I ti,es tegen den lagen pri~s (ongeveer 1/6) voor de 

.. ' - ' OPIUM ' 8Zra1JZ g~steld, heeft .?ntvangen. " .... . ., ". . " .' .. . I Hoe IS het mogeliJk datals een pachter geen 
.WIJheh~enmeermalen aangedrongen op spoed tiban neemt waartoe hii gehouden is men hem 

ten 'opzic~fevalf deTeorga~isatie v~n het be-I si.ram. zon 'verstrekken? u De simm ~~rdt toch 
stal\nd~st~lsel omtr~nt de opIUm. . . I UltslUltend gegeven, als de behoefte bllJkt groo

.rr,elk<:)ns fornenmeuwef~lten de onhoudbaar-I t~r te zijn d~.n de hoeveelheid, die de pachter 
hCId,van het.bestaa~de stelsel aantoonen. !zlCh aauvankehJk vel'bond te nemen. 

·lVlenzaL.zJph hermlleren) .dat .de ·pachter van i 1Yordtsiram klakkeloos verstrekt; zonder 
. de /9piillnv~or Batavia. Bui~~nz.~rg, Krawan~ ,eenig bewijs dat aan de overige bepalillgell del' 
~'Ba~tamc~ '- en, de Lampongs .. blJ zlJn. optr~den' ~n pachtvoorwaarden is voldaan? 
:.l~lL" v:ap " de , verstrektehoeveelheId oplUIIl ill I Moeten "rij eene gissing wagen, dan zouden 



~ij'. , oJa~ist~Iie~j . :dat ,;jnen 'de op I , Jannari ji. , genoegen. Zulke- elementen~ ,in de:re:~ g~we;~'··'· 
door den "pacliter ov:eigeilorpen opium, die zeer ' willen wif-volgaarne missen.Maar het feit :dat c 

zeiter gepreJ1tlieerdmoetzij:tJ:iakruwe opiuillheeft die persoon. ais Europeeaan, heeft kunnenver
gaan aanmerkEm. Dan zijn , de overgenomen trekken,. terwijl de zaak gemstrueerd ,"Wordt, 
44,153 thaiis in rekening gebracht voor 90,560 toont aiweder eene' Ieemte in onze wetgeving 

,.thailsof 5,660 em niet als 3.527 katties, de op het stuk van de opiumzaken aan. ' , 
werkelijk aanwezige hoeveeIheid. Dan behoeft de Een en ander bewijst zonneklaar het onhoud-
pachter, om den geheelen tioan te nemen, nog bare van den tegenwoordigen toestand. 
slechts over 2 maanden 570 en overeene maand 'V'ij willen niet pogen eenige konklusie te 
40 katties teontvangen. Dan heeft hij, naar men trekken uit de verschillende door ons hierlloven 
fiktief becijfert, reeds tot cirka 20 October a. s. vermelde feiten. vYij deelenze bloot mede. Een 
de hoeveelheid tiban in voorraad ontvangen om, ieder zal de gevolgtrekkingen, die voor de hand 
met 1180 katties daarenhoven, de verpIichte liggen, weten te maken. Dit is zeker dat de be
kwantiteit van 570 x 12 of 6.840 katties te langen van de ,schatkist niet minder dan die~er 
vormen. Maar dan verliest de Staat daardoor bevolking lijden onder het ,alles demoral,iseer@de 
per maancl f 69.000, over een tijdvak van 26 steIse1, dat thans bestaat, en waara an noodzake-
Mei tot 20 October a. s., dns ruim 31/ ... tonne lijk een einde moet komen. v. L. 
gouds. 

Heeft men in dien geest beslist, dan is de 
verstrekking van siram in Juni en Juli ver- Ing'ezonden Stukke:t1.~ ~ 
klaarbaar. 

Maar in elk geva1 rijzen dan eenige vragen. Staatsplicht tegenover de behoeftige leden der . 
Hoe is het mogelijk dat men de op 1 Ja- Indo.E~opeesche bevolkilig. . ' 

nuari jl. overgeblevene katties als ruwe opium Ben ik mti"sbroede~s ho;;der!-
en niet als geprepareerde hteft gaan aanmerkep, Zal de Staat, gelijk tot nu toe, onversehillig blijven om...; 
met het oog op de komsnmtie van 1870 en trent het lot van behoeftige afstammelingen van -Emo-
1871? Het is werkeliJ'k ongeriJ'md aan te ne- peeanen;of wat behoort hiJ te ·dQen, omhunnageslaeht 

'J van een wissen ondergang te redden? ,!', ' , 

men, dat de 3527 katties, op 1 Jan. ovel'ge- Deze ' vragen trekken meer en ' meer, de aandacht en ,ver-
bleven, niet nit geprepareerde bestond, want dienen voor den raad dcr openbare meeningbesproken _ te 
(l~:Q" JY,!H'~_ h§ts verbr..ilik. in 187 L met, 1870 _y...e1'~ worden. , . " , ", ,;,', " " , ,'< .....-' 

'-g, eleken, eensklaps ontzettelld gedaald , Dat is ech_'be-'l5taar-mog'iivoor-eene- onmon1ige=-bevolkirig , van-:1ll~.~ 
landers en voor -zijne talrijke dienaren , alleenheerscher 

tel' door niets bewezen. te mcer niet, als wij ons geweest zijn,uitsluitend bedacht op geldelijkvoordeel; de 
niet vergissen, omdat de pachtschat ' over 1872 tijd en de gebeurtenissen hebben reeds zooveel veranderd, 
geboden, hooger was dan over 1871, terwiji in dat hij nu, ' o(schoonnog oppermaehtig, zijngoeddunken, 

h d
· b' 1 h . begint te voegen en te schikken naar desociale begrippen, 'die 

1870 voor et volgen e Jaar iJ (e verpae tmg, in Europa, stap voor stap, rich als iltaatswetten doen 
in vergelijking met ",roe gel', zeer weinig is aau- gelden. 
geboden. , ' . Een dezer mo~erne ~enkbeelden., to~ staatswet verheven, 

Eene tweede vraag is: hoe heeft de pachter 15 de ar~verzo~gIn~, Dlet meer ~tshlltend ~QOl: de steeds, 

k
· . ' l\'f . '1' I onzekere hefdadlghmd of ftlantrople van partikuheren, ,maar 

met 1000, attles SIl'am, na 26, '_ Cl J. 111ge- \ van Staatswege, reglementair .behandeld. ' " , 
kocht, aan de behoefte tot half. Augustus kun- Voor de. N. Indische,.bezittin.gen is van d~rgelijke Staats-
nell voldoen? Is de komsumtIe alweder ont- wrg tot hlertoe nauweliJks eenIg spoor te vmden. , ' 

tt d 
' .,' d , d? Of d.- I Het weinige, door gcmis aan openbaarheid wellieht te 'ge-

ze en ,v~rmm er . wor t elzoovee ge~ ring geJchat, ten minste onb~kenJ gebleven, ,dat geschiedde, 
smokkeld, komt neder op de samensteIlmg van de kommissien tot on- . 

1 s het vreemd, -, - dit is- onze laatste vl'aag, - dersteuning van b~hoeftige Christenen (zie 8thl. 1~64 . no. 
dat de -smokkelhandel in opium onder zulke 14~), door de .regeermq,benoemd. en van een fondsvooiMen 

. d d d " lllt de bela sting ,van een per wIle op aIle vendugeldenen 
o~~tandlghe en stee s ver e1' om zlCh - heen- verlotingen, met het doel om behoeftige Eliropeeanen en 
gflJpt? daarmede gelijkgestelden onderstand te vedeenen. _ 

Ee1'gister vediet ' onder anderen mr. Francis . Ret hlijkt echter dat het be~~~de euve! v~Lte gront 
deze kolonie om zich naar Sino-apore te beo-e- IS voor ,de krachten dazer komIIllSSlen, :want de ~~ezete~en 

• .. . . 0 , I:) deze!' plaats - en elders zal het we! llIetbeter zlJn - ZIen 
ven, na~~at de Jl~~tltle. bIJ hem dezer dagen eene rich bijnaelke w~ek met bCdelbrieven aan hunne woningen 
belangrlJke partIJ opmm had gevonden. Het of kantoren lastig valIen, die maar al t6 vee! eleride en 
vertrek vaneen EU1"Opeeaau, een man van op- a,rmoedeaan bet 1ich~ bren~n .. De Staal."-IU1llenwrg in -

d'. ' h ' I ' d ' d' . h I deze gewesten verder wttebreIden, IS echter cene vee!,zwaar-
voe mg, een rec ts~e eel' ' e, , Ie Zl~ ve~. aagt dere taak dan elders,waar de maat5chappij beter"Dgericht 
tot handlanger vanoplUlllsmokkelaars, Zlen Wl] met I en op zekerder gron~n gevestigd is;mooielijker DOg 



i~~i:;:~~~I}§;:~~e -}:eellten - va;~ . cle jnla~a$ehe bevolld-ng oJ>v . _ "~eti~- g~n~d ' hetdi~jongeD.! _flll; ilieom,eisjea kwalijk . 
~v!l,i~{jtgi~grh1li:er:,atmeIi.eR ,Duden ' van d~geD iIJ aaumerking " ttl ,hernen ;dat" zij lieyerJ,leeren~rlL ' danatDeidersdiensren 
,:](6Illen. ,- '" .' , '.,' . verrichten , liev:~r aIs - m~'-eresse 'bevelim 'dan als' baboe 
~7; ~o~fF het" eiceptioneele;dat" voOr 'alsDag in Irielie .letoe- dienen, doeh zeer tenon:rechte,zoo lang zijin dien veegen 
jlaSsing;v81i'., :deze ' enandere sociale verbeteringen in elm toestaud verkeeren van te behooreu tot de Enropeesche, 
.iVeg '-· st~a,t, is o'Qk de oorzaak, dat de Staat aldaarplichten maar te moeten vervallen tot de inlandsche maatschappij. 
'lleef't' te :vervu,llen,die elders omler de Staatsplichten niet f~Van een bevoorrechten 'stand deet uiemand, 'wien hij 
, aan'getJ'oJi'e;n ·'Worderi; · ook zijn moge, allerminst de hier geboren Europeeaan, 
:, . DaarQiidetnoem ikde zorg voor betere en doeimatige vrijwilli,~ afstand, om over te gaan in eenen anderen, van 
midd!lleIi van bestaan, ten hehoeve van het nakroost der in wiens arbeid cn . voortbrenging tle bevoorreehte stand ge
,tJu t.ot denStaa:tsdienst sedert .meer dan twee eem'en naar deeltelijk b f,sta at. Dit van minderen te vergen en zelf 
dew landeii gevoerdeof claarin toegelatEm Europeeanen, na te laten, is onredelijk. 

De : ttaat, dat is de Hooge regeering, heeft den geheelen "En om nn onder zulke omstandiglleden een handwerk 
-boEllel : der ~O , ·: I. Compagnieaanvaard en mag dus met on- ,aan te leeren, te moeten werkenin konkurrentie met in
ver,sehillig. toezien of de oagen sluiten bij dell steeds meer I landers en Chineezen, is onmogelijk, zelfs yoor den bekwa
komJl;lervolle)1 . ,toestand, waarin de nakomelingsehap zijner men Europeeschen werkman, tenzij h.ij middelfm heeft om 
:Eul:opeesch43 dienaren en' onderdanen geraakt; eell toestand', zieh te steUen als !Ieer en meestel' over. inlandsche en Chi
' diedoot':de' Regeering zelve vobr een groot deel in het le- neesche werklieden en door hen zich een, voldoend be.staan 
c~veu :ger.oepen ,en bevorderd is, na de invoering van wetten weet te verwerven. 
enbesl.uiten" :welke het levensbestaan voor die lieden tel- "Zulks van de behoeftige inlandscbe kinderen te vorderen, 
ken.smotielijkermaken en 'werkelijk bedreigen. aan wie zelfs het aanleeren van een ambacht op alieriei 

Ret . is gel)1akkelijk uitgesproken: dat de Regeering znlke wijs bemoeielijkt wordt, mag weI een hersenschim ge
' flleri:d;ig~ , 'prulleD, niet in haar dienst m6est nemen; maar noemd worden. 
men heeft nietbediicLt, welk eeoe wreedheid gepleegd wordt /I De kit!deren del' gestichten te Batavia bewijzen dat; te 
met, llet ".ontzeggen van het eenige middel tot levensonder- vergeefs wordt het brein gescherpt op middelen om hun 
hOl,ld -itan een · reeds in zoo vele 'opzichten misdeeld geslacht. eeny dllUrzame en passende toekomst te verzekeren, wan-

In . een paar artikelen, opgen;omen in he.t Bataviaasck neer niet in de lotsbestemming van den afstammeling del' 
Handel8li~adv:al1 lS70, no. 121 ' en 190, werd op die on- Enropeers in deze gewesten eene stellige verbetering aan
billijk.:heid deaan~Jlehf gevestigd en een beroep gedaan op gebracht wordt," 
~dehulp van p!lrtikliliere krachten, ten einde aan behoeftige N a deze droeve sehets van het lot, dat aan de arme 
iniandschekinderen een beter en zekerder middel van be- Europeesche bevolking is overgebleven, komt de schrijvel' 
staaR 'te verschaffen. ' van het eerste artikel tot het voorstel om landbouwgestich.-

Hetzij 'miJvergund uitdie stukken een en ander in ten op te richten, om, op het voorbeeld van Frankrijk, 
,hei,igi}flring, .tebrengcn. Duitschland, Zwitserland en Nederland, aan hulpbehoeven-

IIHet 'zieter over 'talgemeen ' in de toekomst donkm' den ' en verwaarloosden eerst onderricht en verzorging, daarna 
:nit ":vpor',de·,jnlimdsche kinderen nit denminderen stand. door eigen inspanning en vlijt hnis en hof, land en vee 
,Steedsgrootefc in ,; aautal enarmer lIallr lichaam en geest te verschaifen. 
verdringt,. iich , het " niigeslacbt del' eens trotsche en mach- Terecht herinnert hij. dat een volk , wil het 'lich duur-
tige?;'])'lJr9,p¢~,s<:~e ,; ,v.~dexen. aa;n::ae-oii-i&lu£aer-Tan-dSac.rnn~ · "ZID.(ttf-vest1gelI-TIC eerrtge- ianUstre-eIr"-qfl:rctrdo,--bo;#u..on'-....... t .. 

. 'nistrati~,::aneriliechten zich aan 's lands kas. . met zich 'te vereenzelvigen met den grond, waarop het 
liD(:J .ei,scheilvoor: 's lands dienst worden hooger gesteld woont, waarvan het zijn voedsel trekt, met de voortbrcng

naarmateheLaanbodvau kennisen bekwaamheid vermeer- selen die het daarop teelt, het vee dat het verzorgt, de 
,.dert; 'waa1'va,n hetgevolg is dat, de minst bruikbaren afge- veldell die zijne handen bebouwen, de bloemen waarmede 

wEien "worden ,en het 'groot aantal arme stakkers vermeer- zijne kinderen spelen, de vogelen die zijn morgen- en avond
dert, ~aan 'fie ' geen ander iniddel van bestaan gegeven is, lied stemmen, in een woord, dat het ook een landbouwend 
dan met behnlp van potlood en pen. Het treurig bestaan yolk moet zijn. Hij verlangt dat de groote landeigenaars 
dezer heklagenswaardlgen en dat van hunne vrouwen en en ontginners op Java het voorbeeld ge.vell op hun grond, 

' kinde,ren is alte weinig bekend. Men zou Hever inlander en kleine gestichten doen verrijzen, zooveel mogelijk voor 
wengchen ·te ' zijn, dan op 'dien voet gelijkgesteld aan den huisgezinnen ingericht, doeh waar jongens enmeisjes van 

, 'Europeeaan. \ den aanvang af verzorgd en opgeleid worden in arbeid en 
"Licbaams~ontwik~elilJg ~Ol'dt van ~er jeugd af verzuimd; ?envoud, gelijk laud~olk, m€~ zou kunnen zeggen, Ifgelijk 

door onvoldoende mspa-nmng der spieren en gemakzucht, I mlanders op vnbeteraen v~et. 
gevolgender gewoonte , om altijd bediend te worden en I In het tweede artikel komt de schdjver op dit onder
niet mindel' door ' ongeilOegzame voeding, zijn lichaam en werp terug, met een IJErnstig woord" en een wezenlijk 

"geest verzwakt; gezwegen nog van zoo vele ondeuO'den, voorstel tot oprichting van ten landbouwgestieht, waarvan 
; die,; alstropische woekeJ'planten zich 'van de oeste le~ens- het plan gereed gemaakt was. 
:sappen hebben meester gemaa;kt. Behoudens weiniae nit- Het is weder het treurige lot van den afstammeling 
zon~eringen, te, Soerabaja ,waar de partikulieJ'e nij;erheid van den Europeer, dat hem beweegt eene betere bestem
blomt· -tlll <bij het leger, waar Europeescne tllcht en voor- ming voor dezen in de toekomst te vragen. 
beeld vaninvloedzijn, scharen de jongens zich oneler het fI Voorheen, schrijit hij o. a. in no. 190 -Tan net Bat. 
tGenemen<l . ,aantalklerken 'en maken alJe aan<Tewende Handel8lilad van 1870, "toen de met deu tijdgeest opge
p6gi'ng~n' , # ,s()hande omhendool' 't aanleeren va~hand. voerde denkbeelden v!ln flvrijheid en gelijkheid" - zonder 

, 'We,f.k::en · en " ambachten een Jlinker levensbestalln te doen broederschap - nog niet bij de regeeringsmachten vanNe
;vin:dell. ,:", ~. " derlandsch Jndie doorgedrongen waren, was ieder Enropeeaan 

;NEJi , d~' meisjes zijnwelaf, w.anneer ze spoedig door een . en daal'II1ee gelijkge~telde een Hanak-compagnie"; 's lands 
;: eerliJk · ' ll,uwelijk . cene positieverkrijgen waardoor in haar I weldadige kas zorgde toen voor hen allen en, waar deze 

; QII,~~plOnfri h.oe dan o~k, voorzie!1 wordt; allders ishaar I zich uiet genoeg ontsl~t, geen no?d, iederan~-compagDie 
lqt ::m, geen , cnkel opzlCht gunstlg te noemen, weI het I bezat een meer of IDlDder krachhg tooverstafJe, waarmede 
tegendeeL ', hij door inlander of vreemden oosterlirgzich het veriangde 



/,verschaffenkon~ ~tuut: sehoudene overz~esche bezitt~gen !lCn· ftUik ~t" 
; ' ;,Iil Qnzen , tijd isdie ,. zonderli.nge machtineer en meer, Kunnen aantoonen, wi! het van dIe eer en roemmet een~ 
, ' verloren geraakt enzietmen v~leanak-compagnie-in zeer grootdeel verliezen. '" , 
, . heboeftigen staat; de Europeesche proietarler in Indie, zoe- Schieten partikuliere krachten te kort om· de reeJste ' 
· Kende naar brood. lang verzuimde maatregeleu cten uitvoer te breugen, dan,1!e-: 

/V rijheid eu gelijkheid hebbeI;l de scheve verhouding hoorL de Staat zulks te doen. 
tusschen 'inlander en vreemdeling -- den armen vreemdeling, Deze mag geene midaeleu verzuimen om het geslacht, dat 
weI te verstaan - en diens behoeftige afstammelingen wegge- eenmaal als kinderen van de Compagnie vertroeteld en be
nomen en aldus het evenwicht hersteJd, zoil men denken; don-en werd, weder terug te brengen tot cen normaal Ie-, 
maar 'neen, ' het onrecht wreekt zich en de Indo-Europee- vensbestaan, laugs het aangewezen pad 
sche proletariers dragen den last aan 't eind; van de Of is er een andere weg, men wijz;e dien aan. 
hoogte gevallen, zijn ze als de vogelen met geknotte vleu- Wat zoo. de Staat anders kunnen doen? . 
gels, die zich niet als ander pluimgedierte, dat aan de Menigvulilig reedszijn de wegen, door de Regeeringinge~ . 
aarde gewoon is, gemakkel~k kunnen voeden en \·oortteelen. slagen, om uit de inlandscbe kirderen werklieden_te vormen, 
~e vro~ger zoete wan v~rhGuding , l~eeft eene bittere nawer-/ iIl~e etabiissementen van de departementen yail oorlog, van 
klllg, dte de Europeesclle nakomelingschap verlamt en on- manne en elders. . ' ,. . .. _ 
geschikt maakt om als geliJke tegen den inlander op te Zij blijken onvoldo0nde te zijn, al kan men op eell aan-
werken. tal goede werklieden wijzen_ De behoeften, ,verhonden aan 

IINiemand achte dezen toestand door eigen schuld over den stand van Europeeaan, hetzij ,dan wezenlijke of inge
hen gekomen; zij ziju de beklagellswaardige slagtoffel's van het beelde, zijn in groote plaatsen met een werkmansloon __ ni,et . 
misbrnik, ,dat onze voorouders zich aangematigd hebben als te v61doell, al is het loon grooter dan dat van een inlan- , 
overheerschers; zij zijn de kincleren va.n eeu vool'geslacnt, der, al is het zelfshet dubbele 'daarvan. 
dat geleetd heeft in weelde en over v loed ten koste van den Zal de Regeering verder de lagere, schoolverueieren, d~ c 

inlander, van een geslacht, dat maaid.e waar anderen gezaaid onderwijzer een prikkel geven, opdat hij de kinderen be-· 
hadden, en ook het tegenwoordige geslacht gaat dien weg kwamer en kundiger aflevere en deze bruikbaarder wordeli 
op - zoo zegt de zedepreker - wanneel' het zelfzllchtig al- VOOl"S lands dienEt? ., .. , . 
leen , voor eigen beholld zorgt en niets betel' doet voor zijn V oorzeker i~ op dat gebied nog veel te dben en moe~ , 
nakomelingsehap, men zich soms bedroeven over de weinige 'vruchten vall het . 

IIAls lamlbollwer stdt de Ellropeesehe pl'oletarie1' in In- lager onderwijs; maar de 60rzaak der kwaal ligt yoorna. , 
die - hij is e1' U II eenmaal- zich op gelijken voet met melijk in het huiselijk leven der kindel'en; verbeteringen in 
den inlander; dezelfde grond voedt beiden door eigell krachts- de school zijn niet meer dan ee!! palliatief, verzachtend,· 
inspanniQg; de chl'isten-arbeider voedt zich niet met den maar niet genezend. , . 
oogst ziJns bunrmans; hij eet zijn brood in het zweeL zijns Moet de Regeel'ing nog· meer jongelieden uit Indienaar 
lIanschijns. Europa zenden, om ze daar te doen , opleiden vooreenig , 

!/ Door hem zal met c1ien buurman eene vereemgmg ge- ambacht of zelfs . voor het landbouwbedrijf enze , daarn'a 
vormd worden, tusschen blank en bruin, duurzaam en be- eene uitrusting of een stuk land geven om 'aa.n den gang 
schavend, gegrond op wederzijdsche waardeel'ing, op clezelf- te komeh? , .., ' " _ 
de belangen en gelijke verwiichtingen. . .. , Zij zou daaI.IE~@.,~leeh~~Dk.!ikne.r!iOlle~w.ord~len,,~on=-o~ 

.~Door '-hmd-bouw J en veeteelt-' kan dit verarmd -naRroost l er- wezeiifiJRe veranUenng tEl bI:~llg~Il' .. ln den staat :der. .: 
in deze goede landen een gelukkiger bestaan vinllen en met massa. .- . ' 
aIle recht mag verwacht worden, dat zich uit dat gesJacht Zal dan de Regeering aIle ar~e sinjo's, met vrouwen en , 
een krachtig en voor levensvatbaarhejel weI toegerust land- kin deren, in eene soort van Ommtrschans vereenigen, in 
yolk zal vormen, solied en .eem·oudig, eenmaal misschien landbouw-kolonien als in Overijssel en Drenthe, van Staats-
het piech tanker, waaraan deStaatshnik der Europeesche wege daargesteld? ' , 
ovel'lieersching in de stormen del' tijden hare redding dan- Ook dat is, dnnkL mij, niet het rechte middel. Ret te: 
ken mag!" genwoordige . geslacht, hoe gaarne ook bedeekl, is onbekwaam 

In beide stukken, men ziet het, stelt deschrijver zich en onwiliig om zoodanig plan te verwezenlijken; het moet 
voor de vorming van een krachtiger nageslacht van Euroo opgegeven worden. - :, . 
peeanen in deze gewfsten te beproeven,' door de behoeftige ~faar gelijk in Europeescbe rijken voor weezen enver
kinderen, inplaats van ze op te voeden voor hetzelfde on- waarloosde kinderen gezorgd wordt, met de minste kosten 
geluK kige lot, dat de <trme inlandsche kinderen treft, te bren- en het meeste nut voor de maatschappij, door landbouwge-, 
gen tot den eenvoud in rang en stand van den inlandschen stichten met kolonisatie, zoo zou ook mer de Staat,bezit
landbolJwer, gelijk in diens behoeften, plus meerdere kennis ter van uitgestrekte onbebouwde gevoilden, zijnniacht kun-
en olltwikkeling. Door de laagte naar boven. nen aanwenden tot het ontwerpen en oprichten van derge- ' 

Zijne verwachting, dat sommige landbouw-ondernemers lijke gestichten op Java. 
zich een aantal arme kinderen van Europeesche afkomst Hoe ook doordrongen van het besef, dat de Staat zich 
zllllen aantl'ckken, om ze op te voeclen in de beoefening van 'I zoo weillig mogelijk behoort tP. bemoeien illtt het hm,'s1!ou- ", 
hIlt lan4bouwbedriji, wat met weinig kosten kan gedann delijk, met het familie-Ieven zijner onderdanen, zie ik toCh 
worden, is · niet verwezenlijkt. I in . dat Staatszol'g onontbeerlijk, ja, dat het Staatsplichtis, 

· Het plan tot oprichting van cen landbouwgestichL, door I om een krachtig begin te maken. ' _ ,~ 
,dedirektie van d~ Christelijke Ambachtsschool te Batavia, I Men. zal zich misscmen de mislukte proefn~mingen herin
schijnt ecMer wddnt eene werkelijkh.eid te zullen worden. I neren in de vorige eenw op Java, met name in hetBw,':' 
Uit die proefneming kansJ10edig blijken wat op dezen ~eg 1\ tenzorgsch.e, genomen, <1oor :;Europeesche kQlonisten, om . 
te doen valt. . Hollandsche boerderiJen aau te leggen en landbonw en vee-" 

· ~1aar het is. niet voldoende, dat een e~kel gestlcht, met II teelt. op Europeesche wijze te verbeferen; maar al die proef- , 
gennge hulpmlddelen, de handen aan t werk sla.Eell nemmgen, onder het bestnur van de O. I. Compagme ~ ' 
krachtigen _beschaafd yolk, dat met eere .en roem op zijne I daan in een tijd van achteruitgang en verval, van ontrouw,. 
geschiedellisen verleden onder de EUl'Opeesche natien durft en wanbestuur, bewijzen niet dat de landbouw en a1 -Waf; 
wijzen, moet ook in zijne sedert eenwen in bezit en be- c1aartoe behoor~ een voldoend en gelnkkig bestaan weig~ 



~:;5~~illLaa~dea:fstammelingen vah Europeean,en; zij kun- i wat ik niet geloof, wanneer ze eenmaal op het land wonen,
: penmisschieh alleen · bewijzen, dat men hier geen Rolland- I welnu, dan kan het der Regeering niet moei€lijk vallenom 
~ s~lie,mail.r Indisehe bOl'td<:rijen moet aanleggen. ' . II enkele ' militairen - vroeger lantlbouwers of boeren~ wier 
.' '.' Anderen " zullen 'gliOilacherid de schouJers ophalen, bij de tijd van dienst' verstreken is, onder gU:lstige voorwaardtlD, 

ge.H.·.aCh .. te .'. aan: . he~. gel.'inge pbysiek vermogen vall zoovel?n I' die .niet ,eel kosten, aan de gesticliten toe te voegen als 
.,ond~r de. 'door ' mlJ tJesprokene klasse van perSOl),ell en met arbeElers. 
:zoildet'reqen het ·land . beklagen, waar aUe produeenten van 'Maar het gevoel van zelfst:mdigheid moet door Staats-

· dat'gebalte zOU9,erl zijn. Maar ook dat bezwaar is te,over- beheer in die . gesticbten niet gefnuikt worden. 
komen, cimdat het zijn bestaan ontleent aan den onnatuur- Daarom acht ik bet beter om ieder gestieht zooveel 
lijken toestand, die dan mdet ' ophouden. . mogelijk .op zich zelf te laten werken, met subsidie en hulp 

' Vele lridische jongelieden, die geenerlei verwaarloozing ge- van den Staat, zooveel die niet . gemist kunnen worden, 
kend hebben, waren opde Hollandsche kostscholen, wat waartegen dezehet recht behoudt zieh de vereisehte waar
lichaamskrachten - aangaat, de baas, en zander eenige over- borgen te verzekeren. 
c!rijving- mag venvacht worden, dat door landbouw en vee- De bevolking dier landbouwgestiehten kan verder worden-
teelt,de" oorsproilkelij~e levensbronnen van den mensch ovel'gelaten aan de reeds bestaande partikuliere instellingen 

' cinderalle hemelstreken, bepaald van het opkomend geslacht, van liefdadigheid, Witar, blijkens de verslagen, gedurig aan
Zi~h .... · .• kr~chtige.r o~twikk~len zullen.Eellm~al aan de~ veldar" I zoeken om opueming van behoeftige ki~deren afgG~e_zen 
bCldbUlten de IDld,daghltte gewoon - WIJ zeggen t ande- moeten worden, wegens plaatsgebrek, en dIe het best In de 

: ten na ~ en als ' t ware daarbij grootgebraeht, zal geen , gelcgenbeid zij n am, gelrouw aan hare roeping, met de 
· meisje .. noeh jongep, zieh daarover beklagen noch zich er I Regeering samen te werken . . . 
aan: onttrekkeri: integendeel, men behoeft geen profeet , lk eindig met eene herbaJing van het mot,to boven dlt 
te wezen om . vooruit te zien, dat het landleven met al zijne lopstel geplaatst: ben ikmijns broeders hoeder? 

· ih!lphnning en ' vetseheidenheid van w~rk, vO(lr jong en oud, -Strijders 0[> het groote slag veld des levens, voorthollen
.• zwakken' en sterken een hondel'dmaal gelukkiger toestand de over. veld en akker, dat deze vraag van een broeder 

zaFzijndan de tegenwoardige. u voor een POOli ophoude, am 8tH te staan en rondom u 
· .of er biJ de hooge Regeeringpolitieke bezwaren hestann te zien naal' de achterblijvers, naar de verslagenenen ver
ouiden ' afstimimeling van Europeeanen toe . te laten en minh~n, die uwe voeten wellicbt reeds vertreden hebben. 
aanta moedigen om zich naast detl inlander op Java's A H. K. 
velderite vcatigen . als landlJouwer, ik weet het niet; maar Tatavia, l3 Augustus 187'1. . . 
ikkanm~ geenegegron.de lJezwaren voorstellen. De Chinees 
wprdt wef' overal ' en ' tot elk eerlijk bedrijf toegelaten. 

'Vroeg- <of laat zal de Regeeting toch een einde moeten GOUVERNEMENTS-BESi:~EN, BENOEMINGEN, 
maker{aan delweeslachtigheid in wetgeving en reehtsple-
ging '. voo{hai'e : onderdanen, die eene verbroedering der IN ' N AAM DES KONINGS! 

· Qnde~:sch~!de~~yoll.-~n .. onmogelijk ma~kt. . . . DE GOUVERhrEUR-GENERAAL VAN NEDERLA.NDSCH-IND!E. 
MlJns ·mZlens zal ZlJ geen betel' IDldrlel knnuen bedenken . ' . ' -

oinde ' kloof- fe dempen ttts§chen inlander en Europeeaan . Den Raad van_ N~~::.la'llli9.ck~Indz~ gehexml: _ 
, ,- ru.n.c'0'a.oi~-~,,:"~...I .... ·. kltio,"ok- dtm-,,·cond-ter·oCI1t1UWlng- te - -"-----Ll'llerr-;--ftirlllTZ7FztlIWt zzen o7'7tool'en '1e2'en,'15iiIiilr--
· gev-en';de christdi- z~ler .. bij ,,:innen verlaagd te worden, tloet te weten: 
·demahomedaan r.r met blJ verliezen op geliJken voet met 
den' andef '~behandeld te worden. ' - Dat Bij, in ervaring gekomen zijnde, dat de aHen, bedoeld 

D.·. e.·,·.' ·:;.r.·aa ..... g;.· ·.ka .. ri,· s.leehts z. iJ·n:: h.oe kau de gewichtiooe over- bij art. 1 van de ordonnancie op de overschrijviolt van den eigen-
v dGm van vaste goedereD en het inschriJven van bypplheken cp 

gang : hiIigzaamvoorbereid worden? En dan is lliweder, dezelve in Nederlandsch.Illdie [Staats!:l!ad 1834 DO. 27]. in strijd 
duulit . Ill~j, de beste maatregel aangewezen cloor de op- met art. :3 vau het besluit van 19 pk.toher 1845 no. 1 [Staats

- richting "val!- lal,ldbouwgestiehten, op Staatsk.osten aangelegd. blad no. 26]. iu de afdeeling Samb~s [Wester-afdeehng van 
Ofdezeg-eheel onder StaatsbeIieer gehollden en besttlUrd Borneo] vooe den assistent-resident alda.'l.f worden verleden;. 

moeten' worden, meen ik te moeten betwijfelen. en in overwegiug genomen hehbelide, dat het belang der ge-

. G ... · roote o-"ee .. tiehten, zooals"' de weeshuizen te Samaran!!, meente vordert dnt de bedoelde akten, tot dU8vl>r voor genoem
v den assistent-resident verleden. van waarde wordell verkiaard. en 

iijD2eer nitdeelig voor de veelzijdige vorming van jonge- dat die 8mbtenaar met het verlijden van zoodani~e, :lktt'1! voortga; 
liedeutot nuttige leden tier. maatschappij. Gelet op de artikelen 20, 29. 31 en 33 van het reglement op 

D_6· vereeniging. voor de weezenverpleging, sedert een paar het beleid der R~geering van Nederlandsch.lndie; 
ja:ren inN ederlaIid ol'gericht, onderzoeht deze gewiehtige BeeCt goedge.onden en verst!lan: 
il.a.ng. ele.g.enheid met- nallwgezetten ijver, en heeft onlangs 
. . b I k k Art. 1. De bewijzen .van eill;endom en de &kten van eigen-
Ill. eene ' zeer e angrij -e eir ulaire te kennen gegeven, dODls-ouergsng en hypothecair verband, tot dus ver verleden voor 
aat~eeshuizen voor meer dan -40 a 50 kinderen bepaald den assistent.resideut van Sambas. hebben kracht en worden be--
~f te' ~~il1'enzijh. .. .' schouwd van waarde te zijn, . 
. Kr~i.n($estichten dus, met hoogstens 50 kindercn in Art. 2. De assistent-resident van Sambas is tevoegd. voor 

vel'plegirig, bestiuird 'door een praktisch gevormd man, aan zoover zUn ressort aangaat, vomt te g~a~ met bet verlijden der 
wieneenonderwijzer worde toegevoegd, - beiden gehuwd - alden. bedoeld by art. I der ordonnancle op de overschrijving 
iIlgericht9P d.e . wijzezoo~ls dat in het prospektus van van den eigendom van · vaste goederen en het inschrijven vall 
het .~ridi~ch lapdbmiwgesticht. oms,chreven en gei:llustreerd hypotheken op dezelve in Nederl~ndsch-Indie [Staatsblad 1834. 

'werll, . mef vc1do@de uitgenektheid grond tel' bebouwing nOA~:'J·3. Deze ordonnancie treedt in werking onvtlwijld na 
.-ep. heiV~iding, ben evens gel_egenheid om in de nabijheid de de uitgifte van bet Staatsblad, waarin zij is opgenomen. · 
groote maar BOg niet meei'dCljarig geworden j.ongens een . _ . 
', . ', .:) .. " Id·:".. . . h' , . " "' h ff; . Z d . d h '" En opdat memand hlervan onwetendheld voorwende, zal deze 
el~e~',.ve ~ .... ~n, :UlSJe te ver"c a ~n. Ie aar e vlue hoe in bet stll!llsblad van Nederlandscb-Indie geptaatst en. voor zoo-
sch~t~ . . v~l!" fet ):IUddel tel' beproevlUg aanbevolen. . vee I noodig. in de Inlandsche en Cbinesche talen aangejllakt 

BllJ:~t; . dat het ., voorbeeld om te wprken c1901 Enropee- worO"ll . _ 
anei:( g~'geveil 'moet 'worden ell <latcliens afstammeiir.gen I Glllsst en bevedt \'()o.tS, cat aUe t cr.ge en \age kO\!l'gicn en 
idtiilelF"dht \;oorbee)([ _daartc:e llioeiclijk te beweg;en l'.ijn, ! 3mbtclIlll.en, cfficieren OJ jQ~ticicrfll, ieder roar ECQ"eei ttOUflll-



CC gaat, Il3n {Ie stipte nllJeving dezer. de. hll. nd ZUlIen .. hliUden,ZOJro .1. Tote~ts!en .. ...•. luitenant-kwa. rti.e.r m.·.·. '!!fS. ler, de tweede lUitenant-kwal"~~ .. 
der oogluiking Of aanzien des perSOODS. " tlermeel!ter W. F. Hardij. ; 

Gedaank Buitellzorg, den 15den Augustus 1872. " . Benoemd! " 
LOU DON. I Tot Iweeden Initen'lnl-kwartiermees!<T. de sergea'll-mnjoor der 

De Algemeene SeJeiretaria, I infanterie A. R. HuMeen. 
VAN HARENCARSPEL. I (,Ja'Da8clte Courant, .16 ~\'ug. 1872. 

(Staatsblad no. 141.) I ------------------------------------------~ 
! ALGEMEEN OVERZICHT. 

Benoemd: I De berichten nit Deli, door de JafJasc/te Courant 
l'ot 9djudant van den Gouverneur·Generaal. de heer N. Mac LeOd'"1 gister me.degedeeld, IUiden. aldus : 

lUltenant-ter-zee der eerste kIa~8e. IITen vervolge van de inhet nom mer der Javasche Conran: 
. van 9 dezer opgenomen berichten omtrent den. stand val 

Civiel Departement. zaken in het Delische ,kunnen de volgende mededeelingeI 
o t 1 worden ontleend aan een schrijven van den resident vai 

n sagen: Riouw, gedagteekend 9 dezer. .-
. Op . verzoek. eervol, nit '8 lands. dieD~.t, . met behoud van regt up Z. Ms. stoomschip den Briel was den 31sten J uL 

pens'oen, de eerste komnues blJ ae aigemeene rekenkamer voren ternggekeerd naar Deli met het restant vivres, beste 
D. C. HeldermaA. ." I vool' de van Batavia afgezonden e:x:peditionaire troep_; 

Ingetrokken: Na dien tijd werden te Riouwgeene nadel'e berichten va: 
Op verzoek. wegens ziekte, de benoeming van den ambtenaar Deli ontvangen. , 

op wachtgeld E. Dinger. laatstelijk derde kommies voor het De chef del' expeditie heeft het. noodig geoordel1lJde 
b\jwerk~n der aigemeene boeken en. rekeniDgen tot en n:et aanvankelijk uit het garnizoen van deze hoofdplaats naar 
1866 blJ het departemeut van 1i'lanClen. to~ denThn kom~les Deli gezonden expeditionaire kolonne voorloopig noG' ;ian 
op b~.t. resldentlekantoor te MunlOk .(Sanka), met bepahng te houden.· - 0 .. 

dat hy In bet genot van wacblgeld bIllft. V d li'k h bb d "k 't' K " .. "ffi'-ermoe e J -e en e· apl em oops en zlJneo . Cleran 
:Benoemd: en manschappen daartoe zelven het aanzoek gedaan, itl 

Tot derden kommies op bet residentiekantoor te Muntok (Sanka). welk geval die maatregel ten bewijs kan strekken, dat dezen 
de ambtepaar op wochtgeld M. Trouerbach. gewezen tijdeIijk niet zoodanig' door vermoeienis en inspanning zijnnitge
derde kommies bij de algemeene rekenkamer voor de exami- put als gevreesd werd. De oonaak en de gansche omvang 
nat.ie en hkwidat.ie der verantwoordingstukken en het afsluiten van het verzet in he,t Delisehe zijn nog niet duidelijkaaui 
der begroot.ing loopende over het tijdvak voorafgaande aan . 
1 Januari 1867. het licht gekomen; de sultan zelf kwam eerstna den aanval 

vanSoelong-Barat uit het gebergte tothet inzieht van .i!e 
Bid deWeeIJ- en Boedelkamer te !Jlenado. uitgebreidheid del' zaak. oj 

Ontslagen: Omstandige berichtenwordendeswege van den assisLent 
Op verr.oek • . eer",oi, wegen~ vertrek:.als president mr. P. A. resident van Siak J:!ader te gemoet gezien; doeh ook de.:Il 
-- - --:l\i-a-U-h-CD_.-__ onJ-eC- dauKtlt::-niiging -Too-rm do- &004'" Uu.lU clol;:) Z'-VQ ... h4DiF .-k.,uJt. -._=~_np.o.ob-;j __ -l.ij-k:-- "'V"~~-.hol -c- odgon 1-,lilr- ,~-.nieL ___ alle_;.eI 

bewezen dlensten. takkingen van het komplot met al4l zekerheidovemen. ."., 
Benoemd: V olgens onze partikuliere brieven van DeH; dd. 31J uli 

Tot president P. F. L. Kist, sekretaris der residentie Menado. 
Goedgekeurd: 

dat door den Baad van JU8titie te Banda 

Is benoemd: 
:rot .buit.engewoon 8ubstii uut.gr;ffier by die regtbank. buiten be

zwaar van den land." J. L. Kfiija, klerk op bet kant~~r van 
den a8sistent·re~idel1t aldaar. 

Departement van Oorlog. 

Verleend: 

jl., bevestigd door de Pirtang Gazette, hebben de Battak~ 
een van onze posten aangevalle,n, waarbij zij 6'1 manaan 
gesneuvelden verloren en slecMs een der onzen gekwest 
werd. Die berichten spreken verdeI' van vel'deeldheid on,; 
der de opstandehngen, die in het gehergte gevIuchtzijn • . 

Z. Exc. de Gouverneur-Generaal is den Bden bier.~ 
komen om eene zitting van den Raad van Indietepresi
deel'en, welke men met de spoorwegzaken in verband brengt. 

Eergister middag is alhier op het Wat<ll'looplein, ill, te'; 
genwoordigheid der garnizoenen van Rijswijk en Weltevre
den, op plechtige wijze de dekoratie der 1\lilitaire Willems.,. 

Een tweejarig verlof naar Ntderland. wegens ziekte. 
hplt61D der infauterie A. V"rhrugb. 

aan den orde 4de klasse nitgereikt aan £len Isten luitenant der Hi

Bij de Militail'e Genee8kundige Dien8t. 

Bevorderd: 
Tot militairen apotheker def eerste klasse, de militaire :apotheker 
. der tweedeklasse J. W. Schneider. 

,Bid het wayen del' Artillerie. 

Bevorderd: 
Tot -kapitein. de eerste lniteuant W. H. Staverman. 
Tot cersten luitenant. de iweede Juitenant K. E. Reck. 

Bid de Militaire Administl'atie. 

fanterie P. P. H. van Ham, wegens zijRe verrichtingl>n in. 
1870 en 1871 bij de toen plaats gehad hebbende verwik:
kelingen iu de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo De 
legerkommandant heeft na a:floop daarvan aan de officieren 
van de I en II afdeelingen vah het departementvan. oor
log (de Iuitenant van Ham is , tegenwoordig bij de II af-
deeling geplaatst) cen diner aangeboden. -

N aal' men verneemt, zullen de insignia van de orde VIpl 
den Ned. Leeuw, diehier voor den koningvanSiam zijn 
aangekomen, door eelli', kommissie worden overgebracht,hQ
staande nit den resident van Batavia, den heer HoOgev~. 
en den heer Ponse, kapitein der artilleri~. Zij zullen mfJt 

Bevorderd: Z. 1\1. 's stoomsehip Fice-ArJmiraal Koop111.fm derwaarw fer,.' 
Tot onder~jntendant der eerste klasse de onder-intendant der! trekken. . ' ". 

tweede klasse W. StOlt jr. ' Hier tel' stede heeft zich eene kommissie van zevenhl»'; 
Tot kapitfin-kwartiermeester, de eerste luitenant-kwartiermeester ren gevormd om bijd. ragen vo. or cen monnment ter Jl·age 

J. W. van Deventer. " dachtenis van den heer Thorbecke in te zamelen. 



~L::\jferi.~ 'kbrriJIiis~i~ heeR de' rioodlijaendcli wegens de llit-\ sneuveld; slechts een werd gewo~d en een Chlneesche koe
:1l!>~r~tin'g ' vau' ;den" Mel'apie" in' drie klassen gesplitst en de I lie gedood. 
J';~ij~epgebracMe: f , 40,000, waarvau de helft door partikLl- J Dez~ lll~de~eeli~lg stemt volkomcn overeen met de berich-
.:Jlql'BU, onder hen verueeld., uon, the "\\ IJ lilt Pmang ontvan5e11. 
;Jj";Het stdtHllscliiphin8 Hendrik, dat te Soeraba;jl1. eCliige l 
' :'ii~par~tie: heeft olldergaatl en daarilR ~laar Pas.ocl'oean is vcr- I 16 Augustus 1872, 
.'. Vokkell,zal den 25 dezer dc terugrms van lller aauncmen.: . Ten iJehocre yun het Djati-Geslicht werden oedurende 
";~> Het ' ouclel~io.ek · ' a'imclen Boom' oniti'ent Oll i'cgelmatighe .. i lIe maand J uli de voig0uac hijclragcu outvangen: t> 

l~}~le ,!lZb. ij. in: . 611 uitvot-l' van goeueren dnurL hier uog steeds II ?-laCi~~ et l~kse1i e b i~dragell te Batavia f 111.50 
::VQOl't. . . }aal'hJ ksclle ' lel. II ill. " 177.-

,. Yo.lg .. ens . . e. en van. Samal'ang yntvangen telegram, van I Bijdragen van Patie II 16.-
.5 c1ezer"lSdeal'teslsche putbonng Je Karallg-Tellgah met // II Cheribon /I 233.20 

:. glmstigCll : uitslag bekroond. I f/ /I Koedoes If 25.-
. J)e. : p~lf.leyertminstells 120 liters goecl dl'lnk.wlitc]' pe,' i 1/ /1 Pamakassan II 61.50 

/ruinuut. ~ . " i Ii I' ~jitj~jengka If 7.50 
jl:, InB{mkoelell ~s de l'\jstoo~'~ t onor ' ~, ~eheel mi~clclJll,;tig I Ii 1/ >:;iilat~ga _ ~ _ ". 22.-
,(i .. ~_n heL bestuur IS del: bevolKlUg van 8eolat Lo hlllp ge.,o- i II 1/ Tasslek ;'lalaya !' 26.-
;j: men,waa:i> gebrek drelgdeteoutstaan: . , i II I I ;\Iangocrcdjo !/ 40.-
',( 'l"ot adjudant vanden Gonv,-Gener. .i ~ oenoellltl (w hcel' iI/ II Djocdjoca rtn 1/ 6.-
';J.'{. MacLeod, luitenant tel' i~ee Ltc klasse. i Van den H ecl' TOlll1g. . 1/ 5.-

. . . :... . __________ ,.,_ i ~Te i'f . \-. S . II 5.-

il /I N . N. t3 BOllUOWOSO II 25.,-
JE3l;:,~, Ct .f3., "'v:i·£''l .. I II " If Bata,ia. II 25.-

14: Augn:: b;s IS ?2c. I II M , fl Solo. II 100.-
'Ie .dezel': pll.atsidieeft zicn. eene kOli.nuissic, ni t ?cvelJ 10- I II den Heet! J. A, v. H emtrt /I 12.50 

., (lell-i bestaaude, gevorm:d met het lo{felij k dQ31 om gej,ku I II lle Heeren IlIoN eill &;. Co. Samal'aJig. 1/ - 100.-
:,. inontvangsttencmen van hen, die lie l1ngerkwutenis vall i 1/ J en Hrcr Dlltricn:I:: 1/ 3.-
.< Mi', J. ,R: . Thorbecke, . op het voorlJeeld van 'onze bndge-I II N. N. te iiIeestel' Camelis 1/ 5.-
~':)tdot~n' in ' ':Ne,del'land;eenblijk van verecting willen gcven . I II X. A. Z. E . te Baiavia . II 10.-
,c'/ ~JVij " juich~n,~ dit 'de~kbeeld Vatl ganscher ha:'tc .toe en I 1/ K N. t e Batavia . 1/ 25.-
.,: ~'erl'rOllwen:- ltaG veleH. In deze gewestel1, 'welke .ncbtiilg OD i opbreilg;;t van 1 brochU"c Dr. :Franz II 1.-
\:staatk-midig .gebied "uoor hen ook omhe1sd wonH , ~loo~' I 
~; fnilIie' gHtenmog~nbijdragen om huItle te br'311gell (Ian de \ f 1042.20 
:,'::gi'oote 'iln ": onrniskeirbar.eo· verdiellsten nn eeli 'tlituemencl \ -,T .:i~. ,, " 1 0 ..",.. ·t·· ... . .... . b . .' -d' , h ' I " . 1 • I )'j)ll~)l 1.."IUleeSC.lCll aanuemer ng Tjian Soeii werd 
" ... s aaLsman ·.Bn . urge)',, : Ie, .aan 'ct we ZlJ ll ell e,ell YOOHut - : =;.- J." , ~ _I >.:.....~"--', -= '---'il' - - - - - - . ~ . 
>M1Ti!i:vanJanil e-l~ <'Vd,lt(; Yem t0dgenobten J1lliiiii·r;-r.Jj t~e7~0' eu~,~ ~.elle ,.iT"'l .! Ut;I LJKe /]oe~llela rundvleesch ten geschenke 

;;i~~y:e~';.cn :~a:lstel(i·~~htc~gcWijd heeft, , , ont'" lleell. . 

i .. ·· wis~~~ik~e;s, i W~i ontleenen het volgende aan de Piucazg Gazette \Tall 

:~,;; ,nal1k 6{in. 10"1" \' dell Belen Augustus: 
;:;\;',:'-' l)a)~ til<t-ilier . . . '. . 10' "/ it 10L , ,1<Jen pm'tik~lliere brief nit Deli bericht 011S dat de Bat-
.,. ".' '.' ~,,=~" 4: I taks den 2tisien J uli met eene sterke lllat'ht een aauval 

~x.tra-bijvoegsels , beboorende' bij de Jav. Cow'., bevat- I ~eil.en .oj? .f)e~: van de nieuw opger,icbte Hollandsche sterk
,,> ,ten': ,[ell nabl,] l)ell, maar met een verhes vau 67 gedoodell te-
';.~:'o ~. 'Eefl . staatv1111 miiitail'e nalatenschap pen, afkoillstig I ~'L:ggeslitg~n wer~en , tel'';'ijl aan de Holiall~8chetroepellgeener
." .vlliyDfficierell Onderofficiel'e1J en ve"de"e ill"~' och"p"nn d" '"I' 'I leI m.rlc{ll Wel\ [ toegemacht; slechts een koeLe werd liat 
... _ ', "" _. ' .. J J - « 11 ... .:Ii ) I ... • ... '-- ........ 1 · ~ -:J' "t 1 ' t> 
" LandmacUtin NederI~ rdsch-In(lie in e' e lac He dl~;; ~aan II gewotill. l'll:\uat (.e LHt ;1.,5 verG.rev-en wareu, bleek het dat 

. _ _ . . ..... J . L, tJ L !.t,,'::; .. v IJj .. ,-",- . . , 1 ... · 'l' 1 I 

',;. den onder : b(;lieel' . del' :w eeskamer to Batavia rckomen en ! ~'J ~l3 LUC;, t naal' ilet geocrgscc genomen hadden. De Hol-
. die." '" zuil'er na.·aftrek vau de ko-~I'.' n CIl 1u"0" ~'11 'lJPdr~ o'en ! unucrs zeUCll hen gec1memle eeu la ;; gen tiJ' d achterna' zii _ . , •. - _ ', ' ... , -- ,,,. ",.'1,' '''' - - lIe;, .... ~ ... (" ,', • 1 "I _ • ~ , ;J 

c~'-;/Z.50 , 'of mindel' 'en ' opgeVTu;;gcl en ontvangen kllnnen \1:"01'- ! :'61'lJrau t.(-tll en vermel(len, 11aar wij meenen, een a.antal 
';: ir~n biJ het :M.iui~terie . van IColonien in Nederland. ! Ka~PJngs:, . ' 
~'/,: .' II: ". Ren staat van .militail'e naiaten<ch" l)1)en ~ ~k'~ll' - I JJe HOltaUtlers ve.rzamelen thalls eeue groote tl'oepenmacht 
.. . . - . j ( J A'" -aJ .i ,( .... -'- U • t l'lc 12 t't 1 • l' 1 . • , f b' '1 
.<,:stig ,vlln: .• ;OfTicieren; Onderofticieren en v01'dere Mausch:rmen I orr;- ~~l vfli'; III .~~t ~el)cl'gte ~n ne. mnetll<lU( te vel'-
;': der ~ ,. Lan<;tmacht . in :N cderlan(lsch-Indie, in de laats te 

1 
dric : VOlgCl~ . 1l~ el'z~l!ll~ll tlJd ~$ ~;~11 :oicloende wacltt vanmilitai

;'~"l!laanilell ",Onder beheer del' Weeskamer te Batavia geko- ! r~~1 C'l) e:,1.t} pl<li~[~g,e te D ell ay,:tergelaten, zoodat zij, die 
;<in.eif, f;l il ;diezniver, na ··ai'tl'ck van de kosten en lo;uen 1 iHuaaI I'nond~m neObG~l" g<J~ll()rlel \Tees behoeven te koeste
:,";~1Jeal'agellllleer , d,bUj"- 250 en opgeVl'aagcl en ontvr.ngen kun: ! ren omtrent Hunne vclhghcld. 
,:,~,ljenworJ.eu bij de . Weeskalilt~r te Batavia. 1 Eon uuder bel'icht, door hetzelfde blad mede~'ede31cl luidt 
,,:;~.:.,>- . ~-,-~ I alans : . '" , 
(H'",,'e ·;, '.'. '.> 15 Augustus 18 n. : . De Hollanders hebben eelle expeditie llaw Ujoug Parret 
'-;'i' ",N!~al' , ,\\:,ij Vel'llemcn, . zoo. de hecr N . :iVfac Leod, lnitc- gezonclen i de tl'Oepell hebl;en ongeveer 67 Battaks gedood 
~\liaut tex , zee :'leklassc;bcnoemd zijn tot adi ndaJ1t van Z zonder zelre eenig verlies te lij(len. 
~t:;fi). : dell<GOl1Ycrnetir-Gertel:alil. ~ :._ " JJezelftl~ brief meldt dat de tot nn toe vijandelijke Bat-

~~~_~.,.,....,=~ I,aks en as twee NOl'llaalllste oproerige datoe,; het onder-

~~.:~.·.': .•. (ro •.. ;;.io •. : .. \lr'.'gT?e'J.·n·. ; ..... ·.k .. a'.11:,1elgl.ee.I.·~.. ivelwillenc1 :,medetle~liug yan cen hcdell ling OHeens zijn. Na dell aanval te Tandolt Benoah be
.'. ' oiltvangenbrief van Deli, gedagteehud 31 loofden de datoes den Battaks tot beloonincr $ 500 te be-
;'"!:'Ju1f~ '>waatiJl ' gcineld word't da t ·de ·. Batsks , hi} eeh,Mm\'al talan, ma.ar toen (le bepaalde dag aaubl'ak, kwam men met 
~,:, een.hoog§t , gevo!llig verlies hebben geleden, \vaarbij eeil cen bedrag v<In slechts $ 300 te voor£c11ijll, dient-enaevolae 
:(l ,OOtUl ~ i ~ gebleveil. Van Oli:.:c zijde is geen enkel mun ge- twisten zij nu in hun eigen kamp. Ret is Waal'schijnlij'k. 



... ~ 

~Jit .0hethbij~l1jsche ;i&~i:~1:iJk6ht:~~(){~:~~~;J;;~~vredi~en~e t' S~e?'ag~'ija,H) Augustus, VeilifJlteid. Va~Maget~n (Mil .. : 
;}~plq~sing 'f~~J,;~: kbni,en ;iA1:~t~e', Bl)tt~gscJ{~ ltb,Qfa.f n, ,die niet /: dioen) v~~!nemen. wij datlildaar de Lalldraad de handen :i#l 
:; betiol<ken W~re,n ' ilL de lliatste ',onlusteh :eh die ' 'irt det daad werk heeft. met de behaiideling van allel'lei Isqort yah stra{7 
~~bege~i~ig slt~ljben om opvi'iendschappelijken voet te blijven. zaken waiuilldiefstal de hoofdroll~n vervult .. . De po~tie~da:ar 
'Mellheeft ;I?'elooningen ,nitgelobfd VOOI' de gevangenneming tCl plaatse, zooals zulks overal in de Binnenianden hetge:,. 

;! vati ;:'de ti~ilOPl'qerig'e'f\latoes, die oOl'zaakzijn van de val is, is te ?nv'Tk~ vertegenwoordigd om metkracht te kmi7 
·.' jongste rus'tverstoringeii. Men zegt c1at de Hattaks over ne:n optreden. K011 zij dat, dun zoudeu ongetwijfeld vele 
. let xigemeen wclwillende gevodens koesteren jegens de En- mlS(ladigers mindel' vertrouwellstelleu op straffeloosheiden 
}()i:>e~anen en dat zij,die onlang8 in verzet kwameu, schel- daal'door niet zoo licht als thans het geval is,eenka~sjG 
")Iiel1. zijn ,die niets 6inhullden hadden en onder belofte duryea wagen. De 9wgaande rechterheeft nIdaar , overtieii

_ ' van geldelijkebeloonil1gen anngeworven werden; tel'w\jl het van maord ()vertuigden inlander ~et doodvonnis uitgesproke.n . 
. .thans blijkt dat zij in sommige opziclrten door hUl1ne (80er. GoUl':) . 

,. ,trouwelooze,aanvoerdel'soedrogel1 zUn. ~~~ . .,. 
': • Dioqja1r(wta, 10 Aug. liJen !cart woonl. In de za.akvanden 

8a)iim'anYj 12 August.us. H~t I~ldi~che Landbonw,-Ge- ~~ssistellt-R,es~dellt en. d~n Chinees is ,~eke_uz~ v~n de~oi':-
:nootschap teltthans 272 lec1en; m c1lt Jaar aIleen werd aan . enlanden lUet ~oelehJk. Aan de eene k~nt ~ene sohde, 
160 pel'sonen hilt lic1maatschap toegekend . I bedaarde, . 1evens.wlJze met groote hu.~pvaardlgheId, aan den 
. ' . . .. . "= ="",,,=,== andel'en kant rom gel'egelde levenswlJze, geldgebl'ek' ·en be~ 

,_, LiefdrtdigTteid. Een Commis:s1c uit c1~ Hil. M.r. H.. :IT.. zwaard met s~ll\llaen en met cen leeuweneontraet. A bon 
:;N. ~~ ; Abo, ] <'. Darlang,J. A. Dezontje, :Ba'.lsch, Gaster en entendeul' deml mot snffit! 
K. v'au Ge'ssel bestamide en met het verdeolen tier lief'fle
:gifteri Oluler de nooc1lijdenden in de Merapi-stl.'eken belast, 

. :) leefL llaal' {aak ten eiude gebracht. Z\; heeft de 3900 
'. :behoeitigen in drie ,klassen vC'l'deeld , erl aan iedcr del' Ie 

'klasse [14.05 nitgekoerd, tcrwij l 0'0 01' de 20 klasse .f 8.70 ' 
en voor de 3e.f {,50 per hoofJ werd gegev ;n. Het go
heele .uedrag dcr liefdegavell was 4,0 dnizeud gulden -- cIe 
hclft.daarvHllwerc1 clOOl' de jlill'ticulierc iiefdadigheid geaf

il.angakomen en VertrokkenPersonen. ': · .'/" 
Vau Singapore, P.iouw .en Muntoir, metlie( stooms: 

BO-I'on Bentinck, de hecren Brenilanden eehtg., ' Imthur,n.e, 
Doulllers en Suringa. . . . ' . " .... 

ferd. N aar Nederland, met het Ned. schipT'I'iton, Mevr. de 
~=~~,~.=.",.~ vVed. Halewij 11 en 2 kindel'en, J ongeheel', en JufVl'.cle 

..; ~\Iilitarja. De kaderor;hool te Batavia schijnt Il iet veel Koni ng. . .' . " . . . 
gcscllikjc elemcntcn aftclevcrcl1 ; te Samal'ang:nltliulls is een Naal' Singapore, met het stOOTUS. Neva, Resident Bosell 
uliitengewollc eommissie benoemtl, om oilclel'·afficieren en en 2 doehters, de heel'en MI'. T. B. van Leeuwen H. Cer

· korporilalstc exa~i.neerell t el: aanvnlling van een vrij be- Ilnschi, Th. DUl'et, C. ' T. Hermann, eehtg. en kind: Misrop, 
langrijkeollvolialhgheid. . .. . . . . , J (Lac.) . Louis Martin, A, Catoire, M. Wilbers. '. ; 

,.. r ... 7'?"'- ""t' ... ' .*s:==et' .. -.. .. _- ..... ~." 1' .............. .. =~-- ..• ~=-- .~"" .. ~;.:':-~-i..~;;'-:~"""~ :i!""""'''~''--,~''''''''':::e=''' .. ' . .' ::'.; ' . ' - . --- ' ' . . 
. . ! • . 

ti I{.';J ,:rr~ ]fr~1(;u ~3 :ti01 ,~ :~;;§ :~&IJlE1:. . :r. 0 lEX "l,;" :J.:1U1 N. 

Straat Sunda doorgezeild. ".,.' 

1JAT~:·l-= ·==r·-·~&'-'"-=:"'~~;:; :~;;El'J>:N -7-·1-~· .. ;;;~G;:~~~:--r· -;::;=- r~l1:M Nur.' ' .. ' .. " . 

. -,--- -.''------.- "1--.--. - --:--+---'-..:...:.~-....:.....~.;...:. 

~u.lIlt. U ! f:uge.lsCb ...... \Adeillide. . . . 
. Au • .1 :;1 • . • ••••• 'floiiglas Caslle. • ., ; . -I .. . ..... Isaillci. . . . . 

• • • __ ,)Itil.erlandson .. Cornelia AIloil'l: illA 
" .• .Hi.\merikaanach •• Albe.·tlcllullTlI. . 
u • . 15j Ouitsel.I •.• , •.• • IHutenberg • • • 

· --l~oorw ••• .•.• !Brillnnt . . . . 
· -\£n;;01801.l . .... ' I's~ur of Chill" • . 
• - Setlcdandscl ••. I'ld llps vall Marui., . 
• - Aruel'lk.""cl . .. Game Cock. . . 
. I~ :>Ioord flu tlsch . I)II1'oth"". . . • 

. l l~l\~~~t : . Ba(aVla ....•.• ' 10 Augustus ..... Cocos Eiland . 
. Arnoy... ...•.. 7 Juli .. .. .. .... .. Now-York . 

· ,.iuckson . • Saiwaufoo ...... 9. JunC.; ...... Melbourne. 
, , !'lr- Rt)c\'(~l' . Bl\tn\'ia. . . ....... 11 AugU8tuS ••• •. Tjilatji~p. 

· . \lills , • . Sllndr.rltlnd . .... . a ApriL .... ;;. Ilabvia. · 
· Brarcn . . DODO Franci8co. 18 Juni. ~. . . .... . " -" 

. . Back. • . Rio J&ne:ro ••• ' . 12 . " . . ...... .. " 
v. orison . . canliff ... , ..... , 18 l\1ei;. · •• a •••• • 11Iongkong:. : }l.~~t~~I'Il: . l1otiel'dalll ....... 10 April. . .... .. ·Is.mal.ani> .. 

. Hos on .... ...... 23 MeL. ..•• ,... Order. . . 
· I-f"l.lcr . . Hamburg . .. ..... H " " ... : J:!:ongl>ong; -----------------------------------------------

'.;:.i: 

A a n g e k 0 III enS c h e pen t (' Bat a via. 
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.' .. \ ... :;;;;:;::::;;az .... ... . ~~."" .. ~"'_ ... "' .. "' ... "".~"., ."._.;,.,>~"" •• =~=u_-""_""._.", .. -..... -_.f~_",~_-.. _._ • .., . ..,.:.-=-.,.,.".""::a;;;;: . ..;" ..... .;...o.". ~ ... ::;&.~~"' 

(\ J)U'lJ'M, I .. VIiA.~ Im:ra14.1 ' !i'!,UF.N DJiHt 8CmWJi:N . 

">.;;A".'. fKii.i ~ .1 ii;I.:r';'n.· 80.h ..... . ' . . 1.tiJ~rub.· ' ·I~.:':-'- "·~· . 
; .•. :. ;-: , . ~1" ('~rl, •• !d~Ch ... 118ChIP . .' .• .•. ..•.. rr.it~It. . . .• . 

. ' ; -. I., ' . .' ''''' ¥·· ' ''I HpLhndJ~ •. .. 
, : •.. . -(;" l n8, .', . ~ .. : •... wankHllg IT.loe TJ"" • • 

61'!ZAElVOERllgll 

I 
· IMni;iul"l'ino ~ • ' . • • • 

.. /ooetl;um . . . .. • 
· !\1"ieu·'v.enhui,js . . . • : • 
• lH uf.lIloen . • . • • • 

I . '- --'-'-'" 
. 'jSingaporc'" 

• • ~ . derland . 
• . • jTjilntjap . . 
· . Singapore. 

-----'-...... -
Batavia. 


	1781
	1782
	1783
	1784
	1785
	1786
	1787
	1788
	1789
	1790

