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ZITTING 1897 - 1998 . 152.

Overeenkomsten met inlandsche torsler in den

Oost - Indischen Archipel.

GELEIDENDE BRIEF.

N° . 1 .

' s CRAVENILAGE, den 24sten Februari 1898.

Krachtens machtiging van de Koningin -Weduwe, Regentes ,

heb ik de eer U Hoogedelgestrenge , ter voldoening aan art. 44 ,

2de lid , van het Reglement op het beleid der Regeering van

Nederlandsch - Indië , hiernevens met de daarbij behoorende

Nota's van toelichting , in afschrift te doen toekomen de navol

gende contracten met inlandsche vorsten in den Oost - Indischen

Archipel of daarmede gelijk te stellen stukken :

1º . de akte van verband , gedagteekend 4 November 1896 ,

gepasseerd door PANGERAN ARI DAJANINGRAT Vóór zijne verheffing

tot hoofil van het Mangkoe Negorosche huis ;

2. het nieuwe contract met Boni, dil. 16 Februari 1896 , ter

vervanging van het verouderde contract van 13 Februari 1860 ;

3. de suppletoire overeenkomsten met Kandhar, Taroena

Manganitoe, Tagoelandang , Taboekan en Siauw (afdeeling Sangi

en Talauer -eilanden ), respectievelijk gedagteekend 16 Maart, 4

Maart , 10 Maart, 28 Maart, 12 Maart en 24 Maart 1896 , be

treffende eene nieuwe regeling der aan het Gouvernement op

te brengen Schatting ;

4 ". de suppletoire overeenkomst met Barroe , dd . 11 November

1896 , tot tegengang van den in- en uitvoer van oorlogsbehoeften ;

5 '. de akten van verband en bevestiging van 22 December

1896 , afgelegd door- en uitgereikt aan den tegenwoordigen be

stuurder van Gianjar ( Bali) ;

6º de suppletoire overeenkomst met Ternate , dd . 11 December

1894 , betreffende eene wijziging in de contractueele bepalingen
nopens de rechtspraak in dat sultenant;

70 het nieuwe contract met Soppeng , dd . 18 Januari 1897 ,

met de daarbij behoorende akte van bevestiging :

8 de akten van verband en bevestiging , dd . 1 Mei 1996 ,

gepasseerd naar aanleiding van de plaats gehad hebbende be

stuurswisseling in Moveton (golf van Tomini) en het nieuwe

contract met dat landschap , dd. 16 September 1896 ;

9. de verklaringen betreffende de omschrijving der grenzen

tusschen Bwool en Tontoli , gedagteekend 28 November 1896

en 24 Juli 1897 ;

10 ' . de suppletoire overeenkomsten met Bintaoena , Bwool,

Bolang Oeki, Bolang Itang en Kaidipan betreffende de toe

passelijkheid onzer mijnverordeningen op die landschappen en

Ime ingezetenen , respectievelijk gedlagtrekend 25 Jui, 14 Mei,
26 Juli , 25 Juli en 26 Juli 18 : 7 ;

11" . de nieuwe contracten met de Mandhar che landschappen

Tjenrana en Mamoeljoe, di . 29 en 30 September 1896 , metde

daarbij behoorende akten van bevestiging.
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ZITTING 1897- ISIS .. 152.

Overcenkomsten mel inlandsche torsten in den

Oost - Indischen Archipel.

GEBIED VAN MANGHOE NEGORO IN SOERAKARTA:

AKTE VAN VERBAND .

Nº . 2 .

mijn zegel bekrachtigd , eigenhandig onderteekend en op dem

Koran plechtig bezworen .

en

Geschreven te Soerakarta , op

Woensdag den vierden Novem

Hier stonden de naam ber des jaars achttien honderd

stempel van Pangeran Ariozes en negentig of den acht en

DAJANINGRAT. twintigsten van de maand Djoe

madilawal Djimakir achttien

honderd zes en twintig.

De resident van Soerakarta ,

(get.) HORA SICCAMA,11 .

Deze akte van verband is goedgekeurd en bekrachtigd op

den dertienden November 1896.

Ik , Pangeran ARIO DAJANINURAT , majoor - intendant bij het

legioen van MiNGKOE Nagoro door de bijzondere gunst van

het Nederlandsch Gouvernement eventueel door Zijne Excellentie

den Heer Gouverneur -Generaal van Nederlandsch -Indië aange

steld wordende tot opvolger van wijlen mijnen ouderen broeder

Pangeran ADIPATI ARIO MANUKOE NAGORO V in de vijf duizend

vijfhonderd karijo's land door mijnen genoemden broeder bezeten

en daarmede tredende in alle rechten en verplichtingen van dien

broeder , onderden titel en den naam van Pangeran ADIPATI

· ARIO MANGKOE NAGORO VI en met den rang van kolonel in dienst

van het Nederlandsch Gouvernement , beloof en zweer bij deze

dat ik alsdan

het Nederlandsch Gouvernement gehonw en getrouw zal

wezen en alle gehoorzaamheid aan hetzelve betoonen zal ;

b . in allen deele oprechtelijk en zonder eenige afwijking zal

nakomen en doen nakomen alle schikkingen en bepalingen door

het Nederlandsch Gouvernement of namens Hetzelve gemaakt

en vastgesteld of nog te maken en vast te stellen ;

c . zoolang als het Nederlandsch Gouvernement dit zal noodig

oordeelen het financieel beheer der Mangkoe Nagaran onder het

toezicht van den resident van Soerakarta zal doen voeren , dien

hoofdambtenaar oprecht en krachtdadig daarin zal bijstaan en

wijders in alle zaken van bestuur en politie alsmede in alles wat
mijne huishouding en familiezaken betreft , mij zal richten naar

zijne wenken , inzichten en wenschen , opdat ten meesten bite

van mij , mijn huis , mijn land en mijn volk de meest mogelijke

samenwerking tusschen ons verkregen worde ;

d. nimmer iets tegen Zijne Hoogheid den thans regeerenden

Soesoehoenan Pakoe Poewono den Tienden en Hoogstdeszelt's

opvolgers alsmede tegen zijne landen of onderdanen zal onder

nemen of doen ondernemen , dat tot eenig nadeel zoude kunnen

strekken , tenzij daartoe door het Nederlandsch Gouvernement

geautoriseerd en gelast zijnde :

Ten bewijze dat ik genegen ben al hetgeen in deze bevat is

heiliglijk na te komen en te achtervolgen , heb ik deze met

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( get . ) VAN DER WIJCK .

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal

De Algemeene Secretaris ,

(gel.) A. D. H. HERINGA .

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements- Secrelaris ,

(get.) COHEN STUART .

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.





ZITTING 1897 – 1898 . 152.

Overeenkomsten met inlandsche lorsten in den

Oost- Indischen archipel.

GEBIED VAN MANGKOE NEGORO IN SOERAKARTA .

NOTA VAN TOELICHTING.

Nº . 3

Blijkens bladzijde 4 van het Kolouiaal Verslag van 1897

overleed op 1 October 1896 Pangeran Adipati Ario MANGKOE NEGORO

V, sinds 1881 hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis (1 ) en

werd bij gouvernements -besluit , dd. 13 November 1896 nº. 1 ,

de oudste zijner jongere wettige broeders tot de opengevallen

waardigheid verheven onder den titel van Pangeran ADIPATI

ARIO MANGKOE NEGORO VI . De nieuw opgetreden Vorst heeft ,

vóór zijne verheffing , op 4 November 1896 de thans overge

legde akte van verband gepasseerd , waarin de invloed van het

Europeesch bestuur op de aangelegenheden der Mangkoe Nego

rosche landen nauwkeuriger dan tot dusver is omschreven .
( 0 ) Zie Gedrukte stukken 1882—1883 , 140 , nº. 2 .





ZITTING 1897 - 152.1898

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

BONI

CONTRACT.

N ” . 4 .

neur van Celebes en Onderhoorigheden den prins aanwijzen ,

CONTRACT MET BONI, dien zij tot troonsopvolger wenschen bestemd te zien.

Deze aanwijzing wordt onderworpen aan de goedkeuring en
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijd- bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch

sche rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch Indië , zonder welke zij van geenerlei gevolg is .

Gouvernement en den bestuurder van Boni meer dan in de Bij gemis aan eenstemmigheid tusschen den bestuurder en
bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met zijne landsgrooten onderling of tusschen dezen en den gouverneur

de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden den van Celebes en Onderhoorigheden , wordt de keuze van den tot

16den Februari 1896 onder nadere goedkeuring van den Gouver- troonsopvolger aan te wijzen prins onderworpen aan de be

neur -Generaal van Nederlandsch -Indië tusschen ons : JOHAN slissing van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië,

ALBERT GEORGE BRUGMAN , assistent- resident ter beschikking van aan welke beslissing de bestuurder en de landsgrooten zich

den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden , daartoe be- onvoorwaardelijk zullen onderwerpen.

hoorlijk door dien hoofdambtenaar gemachtigd , ten deze ban- Bij overlijden van den bestuurder of in geval dat de vorstelijke

delende voor en namenshet Nederlandsch - Indisch Gonvernement waardigheid van het landschap Boni door andere omstandigheden

en LAPAWAW001 KRAENG SEGERIE , bestuurder van Boni , met zijne
onvervuld mocht geraken en er een troonsopvolger is aangewezen ,

landsgrooten (hadats leden ) overeengekomen als volgt : die op dat tijdstip meerderjarig is , treedt deze als vorst van het

rijk op , na vooraf in geschrifte te hebben afgelegd , geteekend

Artikel 1 . en bezegeld den eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin

der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur
Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

Generaal van Nederlandsch - Indië als vertegenwoordiger der
bestuurder en de landsgrooten van Boni , dat dit landschap

Koningin in die gewesten , zoomede van stipte naleving vanmet deszelfs onderhoorigheid Lamoeroe uit kracht van over
deze overeenkomst .

winning behoort tot het grondgebied van Nederlandsch - Indië
Hetzelfde geschiedt wanneer en zoolang de bestuurder tijdelijk

en dat zij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , onbekwaam wordt zelf de teugels van het bestuur te voeren .

vertegenwoordigd door den Gouverneur -Generaal van Neder
Is er geen troonsopvolger aangewezen , dan zal de rijksraad

landsch - Indië , als wettige; Souvereine erkennen .
voorloopig het bestuur van het rijk in handen nemen en zoo

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch

Indië en aan deszelfs vertegenwoordigers trouw , gehoorzaam
spoedig mogelijk een voordracht doen tot vervanging van den

heid en onderwerping.
bestuurder in overleg met den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden , die daarop de goedkeuring van den Gouverneur

Artikel 2 .
Generaal van Nederlandsch -Indië vraagt.

Bij gemis aan eenstemmigheid tusschen den Gouverneur en den

Het gebied van het landschap Boni wordt begrensd , zooals rijksraad , wijst de trouverneur -Generaal den troonsopvolger aan .

is aangegeven in het op den 12den Maart 1868 tusschen het Tot op het tijdstip dat van den Gouverneur-Generaal de goed

Gouvernement van Nederlandsch - Indië en den toenmaligen be- keuring op de voordracht of wel de aanwijzing van den troons

stuurder en de hadat van Boni gesloten contract. opvolger verkregen zal zijn , blijft het bestuur van het rijk

tijdelijk opgedragen aan den rijksraad.
Artikel 3 .

Artikel 6.

Het landschap Boni wordt als leen afgestaan aan LAPAWAW001

KRAENG SEGERIE , onder uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en Bijaldien de aangewezen troonsopvolger gedurende zijn minder

trouwe nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen. jarigheid tot de vorstelijke waardigheid mocht geroepen worden ,

De bestuurder verklaart dit leen op die voorwaarde te aan- wordt tot aan het door den Gouverneur.Generaal van Neder

vaarden . landsch -Indië te bepalen tijdstip zijner meerderjarigheid hit

verstelijk gezag en het bestuur van het landschap Boni uitge
Artikel 4.

oefend door een regentschap daartoe door den Gouverneur

De bestuurder van Boni , noch zijne landsgrooten zullen het
Generaal te kiezen en bij eene daarvan uit te reiken akte in die

landschap ooit aan eenige andere patie dan de Nederland waardigheid te bevestigen.

Voor dat deze akte wordt uitgereikt, moeten deze tijdelijke
sche overgeven , noch met eenige andere mogendheid , hetzij

oostersche of westersche , noch met eenigen onderdaan van
bestuurder of bestuurders in geschrift afleggen den eed van trouw

en stipte nakoming van dit contract, voorgeschreven bij artikel 5 .
zoodanige natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan

of briefwisseling houden , noch geschenken of zendelingen ont Artikel 7 .

vangen van of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen

onderdaan , noch toelaten dat zulks door of namens hunne Geen uitroeping , voorstelling aan het volk of bevestiging van

kinderen of andere bloedverwanten of door of namens hunne den tot vorst verkozen prins is geldig , wanneer die niet ge

onderdanen plaats vinde . schiedt krachtens een door den Gouverneur -Generaal onder

teekende akte , waarbij de keuze van dien prins wordt goedge
Artikel 5 . keurd en bekrachtigd .

De bestuurder en de landsgrooten zullen telkens wanneer de Artikel 8 .

waardigheid van troonsopvolger onvervuld mocht zijn , met

eerbiediging der landsinstellingen en in overleg met den gouver- Met instandhouding der aloude instellingen van het landschap

Nº. 152. 4. 2
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Boni wordt het bestuur over dat landschap gevoerd door een Artikel 14.

rijksbestuurder. Deze rijksbestuurder wordt benoemd en ontslagen

door den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden in overleg
De bestuurder en de landsgrooten van Boni mogen geen waardig

met den bestuurder en de landsgrooten . heden of ambten bekleeden buiten het land van Boni.

Artikel 9.
Artikel 15 .

De rijksbestuurder legt in geschrifte af den eed van trouw De bestuurder en de landsgrooten van Boni, zoomede hunne

aan het Gouvernement van Nederlandsch - Indië en aan den be
onderdanen zullen 200 te land als ter zee de Nederlandsche

stuurder van Boni . vlag voeren , en niet toelaten , dat in plaats van deze of nevens

Hij verbindt zich nimmer iets te zullen dulden , hetwelk zou
deze eene andere gevoerd wordt. Het is den bestuurder echter

kunnen strekkeu ten nadeele der belangen van het Nederlandsch
toegelaten om persoonlijk zijn standaard of herkenningsvlag

Indisch Gouvernement in het algemeen of van deszelfs bestuur
gelijktijdig met , doch onder de Nederlandsche te voeren.

in het gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden in het
Artikel 16 .

bijzonder , noch van den bestuurder van Boni , maar integen

deel , zooveel in zijn vermogen is , mede te zullen werken tot Aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement blijft het recht

de nauwgezette en trouwe nakoming van al hetgeen , waartoe voorbehouden , om zulks noodig of nuttig oordeelende , te allen

de bestuurder en de landsgrooten van Boni zich aan het Gouver- tijde een of meer Europeesche of inlandsche ambtenaren en het

nement verbonden hebben , en wat strekken kan tot den bloei noodig personeel over het landschap Boni aan te stellen , be

en het welzijn van het landschap Boni. lovende de bestuurder en de landsgrooten ook die ambtenaren

te eerbiedigen en te doen eerbiedigen .
Artikel 10

Artikel 17 .
De landsgrooten en mindere hoofden des lands zullen den

bestuurder in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde Op welke plaats ook in het landschap Boni het Gouvernement
staan , hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen , voor in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen , verster

zoover die strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden kingen op te werpen of etablissementen op te richten , zullen
met de bevelen van het Gouvernement. de bestuurder en de landsgrooten niet alleen zulks toestaan

Zij , die daarin onwillig en ongehoorzaam zich betoonen , maar ook tegen billijke betaling en vergoeding voor eventueel

zullen van hunne posten ontzet en naar bevind van zaken ge- daaruit voort te vloeien derving van inkomsten , alle mogelijke

straft worden . hulp en bijstand verleenen , terwijl zij voor elk van zoodanige

Bij verschil van gevoelen doet de gouverneur van Celebes en bezettingen , versterkingen of etablissementen , kosteloos ter be

Onderhoorigheden uitspraak. schikking van het Gouvernement zullen stellen eene uitgestrekt

heid gronds ter grootte van één vierkante paal , of zooveel als
Artikel 11 . noodig zal blijken , ter plaatse naar de keuze van hetGouverne

ment , behoudens billijke schadeloosstelling aau rechthebbenden .

De bestuurder en de landsgrooten van Boni zullen den gouver De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen

neur van Celebes en Onderhoorigheden als den vertegenwoordiger
zullen behoorlijk afgebakend en in kaart gebracht worden

van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement eerbiedigen en

gehoorzamen en mitsdien alleen met hem dan wel met de onder Artikel 18 .

hem dienende ambtenaren in overleg treden omtrent alle aange

legenheden , de wederzijdsche belangen betreffende . De bestuurder en de landsgrooten zullen met rechtvaardigheid

Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met regeeren , het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de

hem aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geen brieven nijverheid , den handel en de scheepvaart en alle overige wettige

noch gezantschappen afzenden . en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen ,

De bestuurder en de landsgrooten behooren éénmaal ' s jaars in bescherming nemen en doen beschermen allen , die met ver

in persoon of vertegenwoordigd door een gezantschap te Macasser gunning van het Gouvernement binnen het landschap Bonizich

te komen om hulde te bewijzen aan het Gouvernement van gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden , alle hande.

Nederlandsch - Indië. laren , onderdanen van het Gouvernement, zoomede in het alge

meen alle handelaren zonder onderscheid , die in het landschap

Artikel 12. ten handel komeu .

Alle den bandel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

De bestuurder en de landsgrooten van Boni zullen met het het landschap Boni afgeschaft en verboden zijn .

Nederlandsch - Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking

vriendschap onderhouden en dat Gouvernement waar noodig , tot den handel op alle landen onder het bestuur van het Neder

op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp landsch - Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten
verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders , dragers verzekerd , die onderdanen van het Gouvernement genieten .

en roeiers , wapenen en vaartuigen , en zulks tegen zoodanige Hunne vaartuigen moeten voorzien zijn van een door den be

vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten. Zij verbinden stuurder uit te reiken zeebrief of van eene jaarpas opgemaakt

zich evenzeer vrede en vriendschap te onderhouden met de volgens de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter

naburige of andere tot het grondgebied van Nederlandsch -Indië niet zullen worden uitgereikt dan in overeenstemming met den

behoorende inlandsche landschappen , en zullen mitsdien zonder gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , die ze daartoe

voorkennis en toestemming van het Gouvernement van Neder- mede onderteekenen zal .

landsch - Indië tegen zoodanige landschappen geen vijandelijkheden

plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbereidselen maken , Artikel 19 .

noch versterkingen binnen het landschap Boni opwerpen .

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van
De bestuurder en de landsgrooten van Boni verbinden zich ,

inboorlingen van hun land , die in de naburige landschappen
om aan Europeanen en andere westersche of oostersche vreemi

mochten gevestigd zijn . Versterkingen die met voorkennis van
delingen geen gronden af te staan en hunne toelating of ves

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement binnen het landschap tiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen

Boni mochten bestaan of nader opgericht worden zullen op eerste
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den

aanzegging van dat Gouvernement gesleclit worden .
gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaren zullen echter in de havens van dat landschap

Artikel 13 . worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die

voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet

De bestuurder en de landsgrooten van Boni bekrachtigen den verstoren , zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet

afstand door hunne voorgangers , zoo voor zich als voor hunne verblijf in die havens door den bestuurder en de landsgrooten

opvolgers gedaan , van alle vermeende rechten op louden buiten kennis moeten worden gegeven aan der gouverneur van Celebes
de kusten van het rijk in de golf van Boni , of eenig eiland en Onderhoorigheden .

buiten die golf gelegen , of op eenige suprematie over andere Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de
vorsten , bondgenooten van het Nederlandsch -Indisch Gouver- bevoegdheid voor, om ten aanzien van de toelating en vestiging

nement. van Chineezen en andere oostersche vreemdelingen in het land
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gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Boni tegen
den wettigen koers gangbaar zijn.

Artikel 24.

Als onderdanen van den bestuurder van Boni worden beschouwd

alle personen , van welken landaard ook , die in dat landschap

verblijf houden en niet behooren tot ééne der in het volgend

artikel omschreven categorieën.

schap Boni, te allen tijde zoodanige verordeningen uit te vaar

digen als het in het algemeen belang van Nederlandsch -Indië

of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig achten.

Personen , die zonder verlof zich hebben verwijderd uit

' s Gouvernements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige

veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den

bestuurder van Boni in geen geval binnen dat landschap ge

duld , maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd wor

den , indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat

humne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel 20.

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen

van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van

landbouw in het gebied van Beni berust geheel bij hetGouver

nement, dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelf bestuur ter

zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek zal

doen instellen naar de rechten van derden op de gronden , be

noodigd voor mijnbouwkundige opsporing , mijnontginning of

voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even

tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade

loosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .

Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver

nement te heffen cijns en vast recht en van den door onder

nemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat

zal steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden

afgestaan.

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor , om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont

ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

Boni te doen aan vangen en voortzetten , behoudens billijke

schadeloosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat. De be

stuurder en de landsgrooten van Boni beloven zoodanige onder

nemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen .

Artikel 21 .

De bestuurder en de landsgrooten van Boni zullen zonder

toestemming van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geene
andere belastingen heffen dan die omschreren in de aan dit

contract gehechte opgave en mitsdien zullen zonder die toe

stemming die belastingen , hetzij ze in geld , in natura of in

arbeid opgebracht worden , in geen geval verhoogd of verzwaard

mogen worden .

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich in het

algemeen te zorgen en te doen zorgen , dat in het landschap

Boni geen bovenmatige of onwettige heffingen , hoe ook ge

naamd , en door wien ook , van de bevolking geëischt worden.

De bovenomschreven belastingen zullen behalve de in- en

uitvoerrechten en pachten zoo die bestaan , niet van toepassing

zijn op 's Gouvernements directe onderdanen.

Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande

belastingen te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen .

Artikel 22.

Het recht tot het beffen van belastingen buiten de in het

vorig artikel bedoelde , berust bij het Gouvernement.

Alle door het Gouvernement van Nederlandsch - Indië vastge

stelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen ,

betreffende rechten , belastingen en verpachtingen en in het alge

meen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement, hoe ook

genaamd , zullen ook van verbindende kracht zijn voor de inge

zetenen zonder onderscheid van die plaatsen in het landschap

Boni , waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement zijn

of eventueel zullen worden afgestaan .

De bestuurder en de landsgrooten van Boni verklaren in het

bijzonder zich te onderwerpen aan alle regelingen , welke het

Gouvernement van Nederlandsch -Indië nader mocht goed vinden

vast te stellen omtrent de exploitatie van pachten en omtrent het

heffen van rechten van de vaartuigen , welke de havens van Boni

aandoen zoomede van de aldaar in- en uitgevoerd wordende

goederen .

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië heeft het recht

om ten laste van zijne directe onderdanen alle zoodanige be

lastingen in te voeren als het noodig zal achten .

Artikel 25.

Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlaudsch - Indisch

Gouvernement worden in het landschap Boni beschouwd :

1 ". alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;

2. alle bedienden van Europeanen en daarmede gelijkge

stelden voor zooverre niet behooren tot de inheemsche bevolking

van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden ;

3 '. alle personen , onverschillig van welken landaard , ge

vestigd binnen de grenzen der Gouvernements -etablissementen ;

4 ". alle personen in dienst van het Gouvernement , onver

schillig van welken landaard ;

5 ° alle gewezen dienaren van het Guvernement , niet be

hoorende tot de inheemsche bevolklng van het gouvernement

Celebes en Onderhoorigheden ,

6 '. alle Chineezen , en andere vreemde oosterlingen ;

7 " . alle andere niet tot de inheemsche bevolking van het

gouverment Celebes en Onderhoorigheder behoorende personen ,

gevestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw , die ge

dreven worden door onderdanen van het Gouvernement ;

8º. allen , die den christelijken godsdienst belijden .

Al deze Gouvernementsonderdanen zijn als zoodanig onder

worpen aan de rechtspraak der Gouvernementsrechtbanken en

rechters.

Wanner zij verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding

binnen Boni zijn opgevat , worden zij door den bestuurder aan

den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uitgeleverd .

Artikel 26 .

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het

Nederlandsch-Indisch Gouvernement zijn mede ouderworpen

onderdanen van den bestuurder van Boni , die te zamen met

onderdanen van het Gouvernement aan misdrijven of overtredingen

zich schuldig maken ;

misdrijven plegen tegen het Gouvernement, deszelfs ambte

naren , militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien van

deszelfs eigendommen of van die zijner onderdanen , procedeeren

in zaken van handel en nijverheid of andere civiele gedingen ,

waarin onderdanen van het Gouvernement betrokken zijn ;

dan wel zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen

ten aanzien der aan het Gouvernement afgestane of eventueel

af te stane inkomsten , en ten aanzien van de bepalingen omtrent

den in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie
in het landschap.

Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven

en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het landschap
Boni gepleegd door onderdanen van den bestuurder , zullen

worden berecht door de Nederlandsch - Indische rechtbanken en

rechters en naar de Nederlandsch - Indische wetten .

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op

sporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en
zullen daarin door den bestuurder en de landsgrooten van Boni

steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan .

De bestuurder en de landsgrooten zullen de vonnissen in de

bovenbedoelde gevallen uitgesproken , steeds eerbiedigen en aan

de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn.

Artikel 27 .

In de gevallen , waarin volgens het bepaalde bij het voorgaand

artikel , onderdanen van den bestuurder voor de rechtbanken

van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement terecht staan , zal

de bestuurder bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting

te nemen in de rechtbank , voor welke de zaak van zijne onder

Artikel 23.

Al de door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement in omloop
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danen wordt behandeld , ten einde daarover zijn gevoelen uit zullen medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het pande

te spreken. lingschap voor zooveel dat nog binnen hun land mocht bestaan.

Daartoe beloven de bestuurder en de landsgrooten in het

Artikel 28.
bijzonder tegen te gaan en voor altijd af te schaffen het vroeger

De zorg voor de politie binnen het landschap Boni berust ingeslopen misbruik om vrije lieden voortdurend in pandeling

bij den bestuurder en de landsgrooten , die dientengevolge aan
schap te houden , en dat verband zelfs op hunne kinderen te

doen overgaan .
sprakelijk zijn voor de orde en de rust binnen hun land en

zorg dragen voor de opsporing van misdrijven en overtredingen , Artikel 32 .

uitgezonderd voor zooveel betreft de uitgestrektheid gronds

voor etablissementen of versterkingen afgestaan. De bestuurder en de landsgrooten van Boui zullen den zee

Voor zooveel betreft de binnen het landschap Boni onder en rivierroof met alle in hun bereik zijndemiddelen krachtdadig

hunne eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats noch eenige

of eventueel aan te stellen hoofden , gevestigde Chineezen of andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen , noch toe .

vreemdelingen , is de bestuurder bevoegd met opzicht tot die laten , dat die verleend worden aan zee- en rivieroevers, noch

politiezorg de hulp en tusschenkomst van gezegde hoofden in te aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als

roepen zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .

Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig be
Artikel 29.

vonden worden , aan den gouverneur van Celebes en Onder

De rechtsmacht van den bestuurder en de landsgrooten be
hoorigheden uitleveren , dan wel hen volgens de wetten en

instellingen des lands doen terechtstellen , naar gelang die schui
paalt zich tot de bevolking van Boni , niet behoorende tot

s Gouvernements onderdanen en behoudens het reeds bepaalde
digen of medeplichtigen onder de jurisdictie van het Gouvernement

dan wel die van den bestuurder en de landsgrooten staan .
in artikel 26 .

Civiele zaken worden volgens ' s lands gebruik afgedaan . Artikel 33 .
In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd , dat elk

misdadiger zal worden gestraft volgens de wetten van en op het De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich om aan alle
land waar hij zijn misdaad of overtreding gepleegd heeft met schepen en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de boorden
dien verstande dat verminkende of martelende straffen , waar- der rivieren binnen het gebied van Bonni in nood mochten

onder ook de straf van rottanslagen wordt begrepen , niet mogen vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbrenkelingen te
worden toegepast . verzorgen , en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het te gedoogen , dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.

gebied van het landschap Boni te verwijderen , berust uitsluitend Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,

bij den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch -Indië , behoudens welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied

de bevoegdheid van den bestuurder om tot zoodanigen maat- van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

regel voorstellen aan den gouverneur van Celebes en Onder- | aangebracht , en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen ,

hoorigheden te doen . dan wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar

De bestuurder en de landsgrooten behouden echter de bevoegd- ] te verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard.
heid om op personen behoorende tot hunne onderdanen ver- Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen
wijdering uit het landschap Boni als straf wegens misdrijven van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen ,
begaan in dat landschap toe te passen . zullen de bestuurder en de landsgrooten onverwijld kennis geven

In die gevallen wordt , narlat de beschuldigde behoorlijk in aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden .
zijne verdediging gehoord is , de verbanning gelast bij een door De bestuurder en de landsgrooten kunnen hulp- en bergloon

den bestuurder en de landsgrooten uit te vaardigen vormelijk vorderen , waarvan het bedrag door hen zelven , naarmate van

bevelschrift , dat echter voor de ten uitvoerlegging door den de moeite , wordt begroot.

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indië moet zijn goedge- Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den gon

keurd , die ook de plaats aanwijst , waar de banneling verblijf verneur van Celebes en Onderhoorigheden.
zal houden . Belanghebbenden die met deze begrooting bezwaard zich

Vonnissen , waarbij de beklaagde door den bestuurder en de mochten achten , kunnen de beslissing van den Gouverneur

landsgrooten veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning buiten Generaal inroepen door tusschenkomst van den gouverneur van

het landschap gedurende den tijd welken die dwangarbeid duren Celebes en Onderhoorigheden .

zal , zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van den Gouver

neur Generaal van Nederlandsch - Indië , maar worden door tus
Artikel 31 .

schenkomst van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden
De bestuur en de landsgrooten van Boni verbinden zich om

den directeur van justitie ter strafplaats aanwijzing aangeboden .
met alle middelen onder hun bereik of te hunner beschikking

Artikel 30. gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun gebied

krachtiladig te ondersteunen en te bevorderen .

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich om de in

hun land bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en
Artikel 35 .

wanneer het Gouvernement zulks mocht verlangen , nieuwe
De bestuurder en de landsgrooten van Boui verbinden zich

wegen door hun land aan te leggen .
de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen .

Artikel 31 .
Artikel 36.

In het landschap Boni zijn menschenroof, slavenhandel en in De bestuurder en de landsgrooten van Boni zullen zooveel

en uitvoer van slaven verboden en zullen die misdadige bedrijven in hun vermogen is , de teelt van voedingsgewassen en andere
door den bestuurder en de landsgrooten binnen hun land niet

nuttige gewassen als padie , cacao , koftie enz. aanmoedigen en
geduld , maar met alle in hun bereik zijnde middelen kracht

bevorderen .

dadig tegengegaan worden .
Artikel 37 .

Zij verbinden zich hunne medewerking te zullen verleenen

ain de maatregelen die het Nederlandsch- Indisch Gouvernement De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie ,

zal nemen , om tot eene algeheele afschaffiug van de slavernij niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den gouver

in hun gebied te geraken .
neur van Celebes en Onderhoorigheden , zijn in het landschap

Tot verzekering der rechten van zoodanige personen , die tot Boni verboden .

waarborg van schuld als pandelingen zich mochten hebben ge- De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich de over

steld , beloven de bestuurder en de landsgrooten te zullen waken treders van dit verbod en de voorwerpen , waarmede de over

en doen waken , dat zooveel mogelijk in hun land worden na- treding gepleegd is , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement

geleefd de bepalingen door het Nederlandsch -Indisch Gouver- uit te leveren .

nement met opzicht tot liet pandelingschap vastgesteld , te zullen Artikel 38.

tegengaan en doen tegengain alle onwettige en onbillijke aan

houding van personen als pandelingen , en voorts krachtig te De bestuurder en de landsgrooten van Boni verbinden zich

1
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om deze overeenkomst ook van toepassing te beschouwen op

deszelfs onderhoorigheid Lamoeroe.

Artikel 39 .

De bestuurder en de landsgrooten erkennen , dat door dit

contract alle vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch

Iudisch Gouvernement met de bestuurders van Boni gesloten

voor zooverre die met het tegenwoordige contract in strijd

zijn , zijn vervallen .

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven , wordt voorts overeengekomen ,

dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan .

huiden 50 duiten per pikol ;

koffie f 2 per pikol ;

langa f 0,50 per pikol ;

katjang 40 duiten per pikol ;

bruine suiker 20 duiten per reaal waarde ;

djagong 20 duiten per reaal waarde ;

tabak f 2 per 100 bamboe ;

siriekalk f 7,50 per sampang ;

Aldus ten dage en jare , in den aanhef vermeld , te Watam

pone overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend , be

zegeld en plechtig beëedigd door den bestuurder van Boni en

zijne landsgrooten in tegenwoordigheid van mij , Johan ALBERT

GEORGE Brugman , assistent- resident ter beschikking van den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden daartoe behoorlijk

door dien hoofdambtenaar gemachtigd.

( w . y . ) J. A. G. BRUGMAN .

Stempel en handtekeningen

van den bestuurder van Boni

en zijne landsgrooten .

In onze tegenwoordigheid ,

( w . 9 ) P. G. H. PHEFFERKORN .

( 11. g . ) J. v . Crans.

( w . 9. ) MEIJER.

b . inkomende rechten :

lijnwaden f 2,50 per f 100 waarde ;

aardewerken 20 duiten per reaal waarde;

gambier 60 duiten per krandjang ;

petroleum 30 duiten per kist;

klapperolie 30 duiten per blik ;

rotting , latten , rottingmatten en klappers 20 duiten per reaal

waarde ;

kramerijen 20 duiten per f 100 waarde ;

sampangs van de 20 sampangs 1 sampang , minder dan 20
wordt in schikking getreden met den eigenaar ;

zout (monopolie van den vorst), de sjabandar kan evenwel

deu eigenaar permitteeren zijn zout te verkoopen , daarvoor

betaalt hij 30 duiten per pikol rechten ;

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

4den Januari 1897 .

2. Laboebatoe of ankeragegelden en soessoeng binanga zijn

af hankelijk van de hoegrootheid van het vaartuig en de lading.

De minste betaling is 30 duiten ;

De Gouverneur- Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( w . g . ) VAN DER WIJCK.
3. Soessoeng patike bedraagt voor een vracht lijnwaden ,

koffie of andere handelsgoederen van waarde van 30 tot 60

duiten , en wordt alleen betaald bij in- en uitgaan van Boni ,

binnenslands niet.Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,

( ill. g . ) A. D. H. HERINGA.

4 ". Soessoengpasar wordt in natura geheven door den paran

poeng (omroeper) of djannang pasar wordt nooit in geld betaald .

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secretaris ,

( gel . ) COHEN STUART.

Voor het overige is het volk aan geene landelijke of directe

belastingen onderworpen.

Na het oogsten van zijn padie , djagong ofandere tuinvruchten

biedt het daarvan den vorst en het hoofd onder wiens gebied

het sorteert , bij wijze van hommage een klein gedeelte aan ,

bestaande, wat de padie betreft , uit 1 bos per veld .

OPGAVE van belastingen in Boni geheven.

Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.1 : de inkomende en uitgaande rechten :

a. uitgaande rechten :

rijst 20—40 duiten per pikol ;

Nº. 59. 45.
3





ZITTING 1897
-

1898. 152

Overeenkomsten met inlandsche worsten in den

Oost-Indischen Archipel.

BO.VI.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 5

Artikel 4 van het in 1824 vernieuwd Bongaaisch contract

bepaalde , dat de Koningen van Goa en Boni als oudste leden

van het bondgenootschap zouden worden beschouwd . Als voor

waarde werd gesteld , dat Boni binnen 2 maanden na het sluiten

van het contract daartoe zou toetreden. Dit geschiedde echter
eerst in 1838 , nadat het geruimen tijd eene vijandige houding

had aangenomen .

Na de tweede expeditie tegen Boni in 1859 werd dat rijk

met het daaraan onderhoorige Lamoeroe tot een leenstaat terug
gebracht , overeenkomstig het contract , dat den 13den Februari

1860 met den nieuwen vorst werd gesloter. ( 1 )

Ten einde te voorzien in eenige leemten van het contract

van 13 Februari 1860 , werd in Juni 1872 een suppletoir con

tract met de nieuw opgetreden leenvorstin van Boni aange

gaan . (2)

De regeling van de grens tusschen het Gouvernementsgebied

en dat van Boni bad plaats bij afzonderlijk contract van 15 No

vember 1860 (3 ) , aangevuld en gewijzigd bij dat van 12 Maart
1868. (4)

Zooals werd medegedeeld in de Koloniale Verslagen (zie

Koloniaal Verslag 1895. bladz. 25-26 , 1896 , bladz. 28-29 ,

1897 , bladz. 25 ) werd de op 17 Februari 1895 overleden leen

vorstin van Boni opgevolgd door haren broeder en kwam de
nieuwe overeenkomst met Boni , tot het sluiten waarvan deze

vorst zich bij eene op 15 April 1895 afgelegde verklaring had

verbonden (5) . den 16den Februari 1896 tot stand .

De nieuwe overeenkomst is in hoofdzaak geschoeid op het

voor de leenstaten van Zuid - Celebes aangenomen model en

bevat verder nog verscheidene bepalingan aan het vroegere

contract met Bopi ontleend .

( 1 ) Gedrukte Stukken Tweede Kamer , Zitting 1860--1861 , LXXI , nº. 4 .

( 9 ) Gedrukte Stukken Tweede Kamer , Zitting 1873–1874 , 16 , nº. 2.

( 3 ) Gedrukte Stukken Tweede Kamer , Zitring 1861–1862 , LXVI . nº. 5 .

( 4 ) Gedrukte Stukken Tweede Lamer , Zitring 1869–1870 , 27 , nº. 6.

( 5 ) Gedrukte Stukken Tweede Kamer , Zitring 1895–1896 , 110. nº . 14.
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ZITTING 1897 152.1899. -

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

KANDUAR.

SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº . 6 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET KANDHAR.

.

.

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om artikel 16 van

het vigeerende contract tusschen het Nederlandsch -Indisch

Gouvernement en den djogoegoe van Kandhar te wijzigen , zoo

is op heden den 16den Maart 1896 onder nadere goedkeuring

van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch -Indië tusschen

ons Eeltje JELLES JELLESMA , resident van Menado , handelende

voor en namens het Nederlandsch -Indisch Gouvernement en

SALMON Ponto , djogoegoe van Kandhar overeengekomen het

volgende te bepalen.

daarvan aan den djogoegoe en de mantris toegekend , om te

worden verdeeld als volgt:

aan den djogoegoe van Kandhar. · 5/10

de gezamenlijke kapteins laut. 5/10

De djogoegoe zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig

het bovenstaande .

Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.

Deze schatting , mits in Nederlandsch Indische munt te vol

doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het
binnenlandsch bestuur gestort worden

Deze nieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden met 1 Januari 1895

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te

Kandhar overeengekomen in triplo opgemaakt , onderteekend ,

bezegeld er plechtig beëedigd door den djogoegoe van Kandhar

en zijne mantris in tegenwoordigheid van mij, resident van

Menado.

(gel.) E. J. JELLESMA.

Handteekeningen van den

djogoegoe van Kandhar en

zijne mantris.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

15den Januari 1897 .

De djogoegoe en de mantris van Kandhar verbinden zich om

jaarlijks aan het Gouvernement te betalen eene schatting berekend :

op de Sangi- eilanden tegen f 2,50 ( twee gulden en vijftig cent)

voor alle mannelijke personen , behoorende tot de inlandsché

bevolking , die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikthebben ,

en overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen

ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien ,

of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van de be

taling van belasting .

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in voort

brengselen deslands, zooals olie , tripang , was,karet, koffie enz.

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado in overleg met het rijksbestuur van Kandhar vast

gesteld .

De belasting of schatting kan worden afbetaald voor de helft

in de maand Juni en voor de wederhelft in de maand December

van elk jaar , zullende het den djogoegoe en demantris evenwel

blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen .

Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of

den tweeden termijn , zal de djogoegoe het geld ofde goederen ,

waarmede de belasting betaald wordt , zelf naar Menado over

brengen.

De prijs der goederen , welke tot betaling der belasting

mochten geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado

berekend naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen in

openbare veiling verkocht , dan wel , wanneer dit na onderlinge

overeenkomst , op grond van bizondere omstandigheden , voor

het oogenblik verkieselijk mocht worden geacht naar de schat

ting van eene tot dat einde te benoemen commissie, bestaande

uit twee door den resident van Menado aan te wijzen ambte

naren en twee der mantris van Kandhar.

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Kandhar wordt

bij behoorlijke voldoening der schatting " 1. (een tiende gedeelte) ,

De Gouverneur- Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(get. ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,

De Algemeene Secretaris ,

( get . ) A. D. H. Heringa,

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secretaris ,

( get .) COHEN STUART.

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.

No. 152. 6-7. 4





ZITTING 1897 152.1898 .

Overeenkomsten met inlandsche vorslen in den

Oost- Indischen Archipel.

TAROENA.

SUPPLETOIR CONTRACT.

N ?. 7 .

.

SUPPLETOIR CONTRACT MET TAROENA.
2:10

.

> .

.

. .

ор

daarvan aan den radja en de mantri's toegekend , om te worden

verdeeld als volgt :

aan den radja van Taroena 370

president- radja .

djogoegoe.. 1/10

de gezamenlijke kapiteins lact .

De radja zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig

het bovenstaande .

Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.

Deze schatting , mits in Nederlandsch - Indische munt te vol

doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het

binnenlandsch bestuur gestort worden .

Deze vieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden met 1 Januari 1895 .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om artikel 16 van

het vigeerende contract tusschen het Nederlandsch -Indisch Gou

vernement en den radja van Taroena te wijzigen , zoo is heden

den 4den Maart 1896 onder nadere goedkeuring van den Gouver

neur -Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen ons EELTJE JELLES

JELLESMA , resident van Menado , bandelende voor en namens

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement en EUGENUS LAURENS

TAMAROL RASUBALA radja van Taroena overeengekomen het vol

gende te bepalen .

110

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Taroena

overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend en bezegeld

en plechtig beëedigd door den radja van Taroena en zijne

mantri's , in tegenwoordigheid van mij , resident van Menado.

(get . ) E. J. JELLESMA.

Handteekeningen van den radja

van Taroena en zijne mantri's .

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

15den Januari 1897 .

De radja en de mantri's van Taroena verbinden zich om

jaarlijks aan het Gouvernement te betalen een schatting , be

rekend op de Sangi-eilanden tegen f 2,50 ( twee gulden en vijftig

cent) en op de Talauer -eilanden tegen f 1 (een gulden ) voor

alle mannelijke personen , behoorende tot de inlandsche hevol

king , die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en

overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen

ouderdom onbekwaam zijn cm in hun eigen onderhoud te

voorzien , of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn

van betaling van belasting.

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in

voortbrengselen des lands , zooals olie , tripang , was, karet ,

koffie , enz.

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado in overleg met het rijksbestuur van Taroena vast

gesteld .

De belasting of schatting kan worden afbetaald voor de helft

in de maand Juni en voor de wederhelft in demaand December

van elk jaar , zullende het den radja en de mantri's evenwel

blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen .

Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of

den tweeden termijn , zal de radja het geld of de goederen ,

waarmede de belasting betaald wordt , zelf naar Menado over

brengen.

De prijs der goederen , welke tot betaling der belasting

mochten geleverd worden , wordt hij aanbrengst te Menado

berekend naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen ,

in openbare veiling verkocht , dan wel wanneer dit na onder

linge overeenkomst op grond van bizondere omstandigheden

voor het oogenblik verkieselijk mocht worden geacht, naar de
schatting van eene tot dat einde te benoemen commissie , be

staande uit twee door den resident van Menado aan te wijzen

ambtenaren en twee der mantri's van Taroena.

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Taroena wordt

bij behoorlijke voldoening der schatting 10 (een tiende gedeelte)

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(get . ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,

(get . ) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift,

De Gouvernements -Secretaris ,

(get . ) Cohen STUART.

Voer eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias .





ZITTING 1897 – 1898. 152.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

MANGANITOE.

SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 8.

SUPPLETOIR CONTRACT MET MANGANITOE.

.

daarvan aan den president pengganti radja en de mantris toe

gekend , om te worden verdeeld als volgt :

aan den president pengganti radja van Manganitoe. 3/10

djogoegoe 2/10

de gezamenlijke kapteins laut . 5/10

De president pengganti radja zorgt voor de zuivere verdeeling

overeenkomstig het bovenstaande.

Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.

Deze schatting, mits in Nederlandsch -Indische munt te voldoen ,

kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het binnen
landsch bestuur gestort worden .

Deze nieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden met 1 Januari 1895.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Man

ganitoe overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,

bezegeld en plechtig beëedigd door den president pengganti
radja van Mangapitce en vijne mantris in tegenwoordigheid

van mij

resident van Menado ,

(gel . ) E. J. JELLESMA.

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de artikelen 17,

18 , 19 , 20 en 21 van het vigeerend contract tusschen het

Nederlandsch -Indische Gouvernement en den radja van Manga

nitoe te wijzigen , zoo is op heden den 10den Maart 1896 ,onder

nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal van Neder

landsch -Indië, tusschen ons , EELTJE JELLES JILIISMA , resident van

Menado , handelende voor en namens het Nederlandsch -Indisch

Gouvernement, en JOHANNIS MOCODOMPIS, president pengganti

radja van Mangonitoe, overeengekomen het volgende te bepalen :

De president pengganti radja en de mantris van Manganitoe

verbinden zich om jaarlijks aan het Gouvernement te betalen

eene schatting berekend :

op de Sangi- eilanden tegen f 2,50 ( twee gulden en vijftig

cent) en op de Talauer eilanden tegen f 1 (een gulden ) voor

alle mannelijke personen) , behoorende tot de inlandsche bevol

king , die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en

overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen

ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voor

zien , of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van

de betaling var belasting.

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in voort

brengselen des lards, zcoals olje , tripang , was , karet , koffie , enz .

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado , in overleg met het rijksbestuur van Manganitoe,

vastgesteld.

De belasting of schatting kan worden af betaald voor de helft
in de maand Juni en voor de wederhelſt in de maand December

van elk jaar, zullende bet den president pengganti radja en de

nantis evenwel blijven vrijgelaten om het geheel in de maand

Juni af te dragen .

Eens in het jaar, hetzij bij de betaling van den eersten of

den tweeden termijn zal de president pengganti radja het geld

of de goederen , waarnede de belasting betaald wordt, zelf naar
Menado overbrengen.

De prijs der goederen , welke tot betaling der belastingmochten

geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend

naar de zuivere opbrer gst van dusdanige goederen in openbare

veiling verkocht, dan wel, wanneer dit na onderlinge overeen
komst, op grond van Tjzondere omstandigheden voor het oogen

blik verkieselijk mocht worden geacht, naar de schatting van eene

tot dat einde te benvenien commissie , bestaande uit twee door

den resident van Menado aan te wijzen ambtenaren en twee

der mantris van Manganitoe.

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Mangapitoe, wordt

bij behoorlijke voldoening der schatting '/10 (een tiende gedeelte)

Handteekeningen van den presideut pengganti radja van Man

ganitoe en zijne mantris.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
15den Januari 1897.

De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(gel.) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,

( get . ) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements- Secretaris ,

(gel . ) COHEN STUART.

Voor eensluidend afschrift ,

De Secrelaris -Generaal bij liet

Departement van Koloniën ,

A. E. Elias .

N. 152 8-9. 5
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ZITTING 1897 1898. — 152.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

TAGOELANDANG.

SUPPLETOIR CONTRACT.

N. 9.

SUPPLETOIR CONTRACT MET TAGOELANDANG .

3

10
.

.

2

110

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om artikel 16 van

het vigeerende contract tusschen het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement en den radja van Tagoelandang te wijzigen , zoo

is op heden den 28sten Maart 1896 onder nadere goedkeuring

van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,tusschen

ons EELTJE JELLES JELLESMA , resident van Menado , handelende

voor namens het Nederlandsch- Indisch Gouvernement , en

Salmox Bawole , radja van Tagoelandang , overeengekomen het

volgende te bepalen .

5

, 10
.

gedeelte) daarvan aan deu radja en de mantri's toegekend , om

te worden verdeeld als volgt :

aan den radja van Tagoelandang .

djogoegoe .

de gezamenlijke kapteins laut

De radja zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig

het bovenstaande.

Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.

Deze schatting , mits in Nederlandsch -Indische munt te vol

doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het
binnenlandsch bestuur gestort worden .

Deze nieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden op 1 Januari 1895.

en

1

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Tagoelan

dang overeengekomen, in triplo opgemaakt, onderteekend en beze

geld en plechtig beëedigd door den radja van Tagoelandang en

zijne mantris, in tegenwoordigheid van mij ,

resident van Menado ,

( get .) E. J. JELLESMA.

Handteekeningen van den radja

van Tagoelandang en zijne mantris.

De radja en de mantris van Tagoelandang verbinden zich

om jaarlijks aan het Gouvernement te betalen eene schatting
berekend :

op de Sangi-eilanden tegen f 2.50 (twee gulden en vijftig cent)

en op de Talauer- eilanden tegen f 1 (een gulden) voor alle

mannelijke personen , behoorende tot de inlandsche bevolking ,

die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en overigens

niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen ouderdom

onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien of

volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van de betaling

van belasting.

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in

voortbrengselen des lands, zooals olie , tripang , was , karet ,
koffie enz.

Het bedrag , der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado , in overleg met het rijksbestuur van Tagpelandang

vastgesteld.

De belasting of schatting kan worden afbetaald voor de helft

in de maand Juni en voor de wederhelft in de maand December

van elk jaar , zullende het den radja en de mantris evenwel

blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen .

Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of

den tweeden termijn , zal de radja het geld of de goederen ,

waarmede de belasting betaald wordt, zelf naar Menado over

brengen .

De prijs der goederen, welke tot betaling der belasting mochten

geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend

naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen, in openbare

veiling verkocht , dan wel , wanneer dit na onderlinge overeen

komst , op grond van bizondere omstandigheden , voor het

oogenblik verkieselijk mocht worden geacht naar de schatting

eene tot dat einde te benoemen commissie , bestaande uit

twee door den resident van Menado aan te wijzen ambtenaren

en twee der mantris van Tagoelandang.

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Tagoelandang

wordt bij behoorlijke voldoening der schatting /1. (een tiende

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

15den Januari 1897.

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(get.) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal

De Algemeene Secretaris ,

(get .) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De Gouvernements - Secretaris ,

(get. ) Couen STUART.
van

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris -Generaal bij het Deparlement

van Koloniën ,

A. E. ELIAS.





ZITTING 1897 – 1898 . 15 % .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost-Indischen Archipel .

TABOEKAN .

SUPPLETOIR CONTRACT.

N° . 10.

3

/ 10
. .

2.10

5/10.

aan den president-pengganti radja en de mantris toegekend om

te worden verdeeld als volgt :

SUPPLETOIR-CONTRACT MET TABOEKAN . aan den president-pengganti radja van Taboekan .

djogoegoe .
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de artikelen 17 ,

18 , 19 , 20 en 21 van het vigeerende contract tusschen het aan de gezamenlijke kapteins laut.

Nederlandsch -Indisch Gouvernement en den radja van Taboekan

te wijzigen , zoo is op heden den 12den Maart 1896 onder padere De president-pengganti radja zorgt voor de zuivere verdeeling

goedkeuring van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch
overeenkomstig het bovenstaande.

Indië tusschen ons EELTJE JELLES JELLESMA, residentvan Menado , Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.

handelende voor en namens het Nederlandsch -Indisch Gouver
Deze schatting, mits in Nederlandsch - Indische munt te vol

nement en David Sarapil, president-pengganti radja van Taboekan ,
doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het
binnenlandsch bestuur gestort worden .

overeengekomen het volgende te bepalen .
Deze nieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden met 1 Januari 1895.
De president-pengganti radja en de mantris van Taboekan

verbinden zich om jaarlijks aan het Gouvernement te betalen
eene schatting , berekend :

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Ta

boekan overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend ,

op de Sangi-eilanden tegen f 2,50 (twee gulden en vijftig bezegeld en plechtig beëedigd door den president-pengganti

cent) en op de Talauer-eilanden tegen f 1 (een gulden ) voor radja van Taboekan en zijne mantris in tegenwoordigheid van

alle mannelijke personen behoorende tot de inlandsche bevol- mij , resident van Menado,

king die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en

overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen ( get . ) E. J. JELLESMA.

ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voor

zien of volgens de inzettingen des lauds vrijgesteld zijn van

de betaling van belasting .
Handteekeningen van den presi

dent-pengganti radja van Taboe
Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in

voortbrengelen des lands , zooals olie, tripang , was , karet ,
kan en zijne mantris.

koffie enz.

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

van Menado in overleg met het rijksbestuur van Taboekan
15den Januari 1897.

vastgesteld .

De belasting of schatting kan worden afbetaald voor de helft De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

in de maand Juni en voor de wederhelft in de maand December

van elk jaar , zullende het den president-pengganti radja en
( get.) VAN DER Wijck.

de mantris evenwel blijven vrijgelaten om het geheel in de
maand Juni af te dragen. Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,

Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of
1

De Algemeene Secretaris ,

den tweeden termijn , zal de president-pengganti radja het geld

of de goederen , waarmede de belasting betaald wordt, zelf (get.) A. D. A. HERINGA.

naar Menado overbrengen .

De prijs der goederen welke tot betaling der belasting mochten Voor eensluidend afschrift .

geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend

naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen in openbare De Gouvernements -Secretaris,

veiling verkocht , dan wel, wanneer dit na onderlinge over
(gel . ) COHEN STUART,

eenkomst, op grond van bizondere omstandigheden , voor het

oogenblik verkieselijk mocht worden geacht naar de schatting

eene tot dat einde te benoemen commissie , bestaande uit
Voor eensluidend afschrift.

twee door den resident van Menado aan te wijzen ambtenaren De Secretaris -Generaal bij het Departement
en twee der mantris vau Taboekan .

van Koloniën ,
Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Taboekan wordt
A. E. ELIAS.

bij behoorlijke voldoening der schatting '10 (een tiende gedeelte)

van

Nº. 159. 10–11 . 6





ZITTING 1897 1899 . 152 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

SIAUW.

SUPPLETOIR -CONTRACT.

N. 11 .

SUPPLETOIR -CONTRACT MET SIAUW. 8/10.

' /10. .

aan den president pengganti radja van Siauw ..

djogoegoe Tamaco.

id . Ondong

de gezamenlijke kapteins laut

1

.

10

5 /

i10

De president pengganti radja zorgt voor de zuivere verdee
ling , overeenkomstig het bovenstaande.

Bij verschil deswege beslist de residentvan Menado.

Deze schatting , mits in Nederlandsch-Indische munt te vol

doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het

binnenlandsch bestuur gestort worden.

Deze nieuwe bepalingen worden gerekend in werking te zijn

getreden met 1 Januari 1995 .

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Siauw

overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend , bezegeld

en plechtig , beëedigd door den president pengganti radja van

Siauw en zijne mantris in tegenwoordigheid van mij ,

resident van Menado ,

(get. ) E. J. JELLESMA.

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om art . 16 van het

vigeerende contract tusschen het Nederlandsch -Indisch Gou

vernement en den president pengganti radja van Siauw te wijzi

gen , zoo is op heden den 24sten Maart 1896 , onder nadere

goedkeuring van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch

Indië tusschen ons EELTJE JELLES JELLESMA , resident van Menado ,

handelende voor en namens het Nederlandsch-Indisch Gouver

nement en MANALANG DULAG KANSIL , president pengganti radja

van Siauw overeengekomen het volgende te bepalen :

De president pengganti radja en de mantris van Siauw ver

binden zich om jaarlijks aan het Gouvernement te betalen eene

schatting , berekend :

op de Sangi- eilanden tegen f 2,50 (twee gulden en vijftig

cent ) en opde Talauer -eilanden tegen f 1 (een gulden) voor

alle mannelijke personen , behoorende tot de inlandsche bevol

king , die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en

overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen

ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voor

zien , of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van

de betaling van belasting,

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in

voortbrengselen des lands , zooals olie , tripang, was , karet ,

koffie enz.

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado in overleg met het rijksbestuur van Siauw vast
gesteld .

De belasting of schatting kan worden af betaald voor de helft
in de maand Juni en voor de wederhelft in de maand December

van elk jaar , zullende het den president pengganti radja en de

mantris evenwel blijven vrijgelaten om het geheel in de maand

Juni af te dragen. Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van

den eersten of den tweeden termijn , zal de president pengganti

radja het geld of de goederen , waarmede de belasting betaald

wordt , zelf naar Menado overbrengen .

De prijs der goederen , welke tot betaling der belasting mochten

geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend

naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen , in open

bare veiling verkocht , dan wel , wanneer dit na onderlinge

overeenkomst op grond van bizondere omstandigheden , voor

het oogenblik verkieselijk mocht worden geacht naar de schat

ting van eene tot dat einde te benoemen commissie , bestaande

uit twee door den resident van Menado aan te wijzen ambte

naren en twee der mantris van Siauw .

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be

langstelling in het welzijn van het landschap Siauw wordt bij

behoorlijke voldoening, der schatting / 10. ( een tiende gedeelte)
daarvan aan deu president pengganti radja en de mantris toe

gekend , om te worden verdeeld als volgt :

Handteekeningen van den president pengganti

radja van Siauw en zijne mantris.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
15den Januari 1897.

De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(get . ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,

De Algemeene Secretaris ,

(get. ) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De Gouvernements- Secretaris ,

( get .) Conen STCART.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal bij 'iet Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
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KANDHAR , TAROENA , MANGANITOE , TAGOE

LANDANG , TABOEKAN EN SIAUW (AFDEELING

SANGI EN TALAUER -EILANDEN DER

RESIDENTIE MENADO.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 12 .

De overgelegde suppletoire contracten, die bij Gouvernements

besluit van 15 Januari 1997 nº. 11 goedgekeurd en bekrach

tigd zijn , staan in verband met de op bladzijde 30 van het

Koloniaal Verslag van 1896 en bladzijden 27 en 107 van het

Koloniaal Verslag van 1897 bedoelde nieuwe regeling der door

deze zelf besturen aan het Gouvernement verschuldigde schatting.

No. 152, 12-13. 7





ZITTING 1897 - 1898. - 252.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

BARROE .

SUPPLETOIR-CONTRACT.

Nº. 13.

SUPPLETOIR -CONTRACT MET BARROE .

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen om het op den

28sten September 1887 door de bestuurster van Barroo bezworen

contract in dier voege aan te vullen dat de in- en uitvoer in

dat gebied van vuurwapenen , buskruit en ammunitie aan be

perkende bepalingen worden onderworpen ,

Zoo is op heden Woensdag den Ilden Norember 1896 onder

nadere goedkeuring van Zijue Excellentie den Gouverneur-Gene

raal van Nederlandsch - Indië en uit naam van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement tusschen ons JOHAN ALBERT GEORGE BRUG

MAX , assistent- resident ter beschikking van den gouverneur van

Celebes en Onderhoorigheden , als daartoe behoorlijk gemach

tigd , en J. BATARI bestuurster van Barroe en de hadat van dat

landschap , overeengekomen als volgt :

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Djon

gaija overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,

bezegeld en plechtig beëedigd door de bestuurster van Barroe

en de hadat vau dat landschap in tegenwoordigheid van mij

assistent- resident voornoemd.

Stempel en handteekening van

I. BATARI, bestuurster van Bar- (l . 4.) J. A. G. BECOMAN .

roe en de hadatian dat landschap .

Dit contract is goe gekeurd en bekrachtigd op heden den

Böden April 1817 ,

De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( W. g. ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,

De Algemeene Secretaris ,
Eenig artikel.

( w. g. ) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie

niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den gouver

neur van Celebes en Onderhoorigheden , zijn in het landschap
Barroe verboden .

De onder lanen van de bestuurster staan wegens overtredingen
van dit verbod terecht voor de Nederlandsch - Indische recht

banken en rechters , en worden gestraft volgens de door het

Nederlandsch - Indisch Gouvernement ter zake uitgevaardigile

verordeningen .

De bestuurster en de hadat verbinden zich de overtreder :

van dit verbod en de voorwerpen waarmede de overtreding

gepleegd is , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement uit

te leveren .

Te Gouvernements- Secretaris ,

(gel.) Couen Stuart.

Voor een sluidend afschrift.

De Secretaris - Generaal bij het Departement

van koloniën ,

A. E. Elias .
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten van den

Oost - Indi chen Archipel

BARROE .

NOTA VAN TOELICHTING .

* Nº. 14 .

in het gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden zijn

aangegaan. ( 1 )en

De overgelegde suppletoire overeenkomst met Barroe , tot
tegengang van den in- uitvoer van oorlogsbehoeften

( goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit , dd .

15 April 1897_nº. 2 ), komt geheel overeen met de rege

lingen van gelijke strekking , welke met andere landschappen

( 1) Zie gedrukte stukken der Tweede Kamer , Zitting 1890–1891 , 112 nº. 26 .
Zitting 1892 - 1893 , 104 nº. 4 .

N. 152. 14-51 . 8
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ZITTING 1897 152 .ISIS ,

Overeenkomsten met inlandsche tomaten in den

Oost- Indischen Archipel.

GIANJAR.

AKTEN VAN VERBAND EN VAN

BEVESTIGING .

Nº . 13 .

Siriug : Goesti Made Rai Moning , poenggawa van Kramas ; die

mede hunne haudteekeningen hieronder gesteld hebben .

Gianjar den 22sten December 1896 .

AKTE VAN VERBAND.

De radja van Gianjar ,

Déwa GEDE RAKA .

De broederszoon van den radja ,

ANAK- AGOENG G'DE POETRA.

Ik DEWA G'De Raka , radja van Gianjar (eiland Bali) beloof

plechtiglijk :

dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gou

verneur -Generaal van Nederlandsch - Indië als vertegenwoordiger

der Koningin in deze gewesten , gehouw en trouw zal zijn en

het rijk van Gianjar, dat een gedeelte uitmaakt van Neder

landsch -Indië en hetwelk mij ter beheering is afgestaan en als

zoodanig door mij wordt aangenomen , met allen ijver , oplet
tendheid en toewijding voor en van wege het Nederlandsch

Indisch Gouvernement zal besturen , overeenkomstig de instel

lingen en wetten van dat rijk en met stipte inachtneming der

bepalingen vervat in het met wijlen mijnen vader op 13 Juli 1849

gesloten contract , dat ik ten allen tijde bereid zal zijn mij met

het Nederlandsch - Indisch Gouvernement te verstaan omtrent

punten , bij die overeenkomst niet voorzien , en die nader blijken

mochten in het belang van land en volk regeling te behoeven ;

De Poenggaw's ,

TJOKORDA G'DÉ SOEKAWATI.

TJOKORDA RAKA.

ANAK-AGOENG G'DE OKA.

ANAK -AGOENG G'DÉ Rai .

ANAK-AGOENG G'DE SOEKAWATI .

ANAK-AGOENG G'DE PINDI .

ANAK - AGOENG NGOERAH .

GOESTI NGOERAH OKA.

GOESTI NGOERAHI MADE.

ANAK - AGOENG G'DE-AGOENG .

Anak - AGOENG MADÉ RAI SANA.

dat ik alles zal aanwenden wat tot heil en voordeel van mijn

rijk kan strekken ;

TJOKORDA OKA .

GOESTI MADE RAI MONING.

dat ik niets met raad en daad zal doen , wat in het nadeel

van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement of vijne onder

hoorigen zal zijn , noch zal gedoogen , dat zulks door anderen

worde gedaan , maar dat ik integendeel, ingeval mij zoodanige

daden mochten ter oore komen , deze naar mijn beste vermogen

zal afweren en daarvan kennis geven zal aan den resident van

Bali en Lombok , of aan den meest nabijzijnden ambtenaar van
het Gouvernement;

Ten overstaan van mij ,

(W. 9. ) LIEFRINCK .

VANdat ik wijders alle verbindtenissen , voortvloeiende uit de

tusschen het Nederlandsch -Indisch Gouvernement en wijlen

mijnen vader gesloten overeenkomst heilig en getrouw zal nakomen

en voorts alles zal doen , wat een getrouw en eerlijk radja en

leenman betaamt.

In bijzijn van mij Johan CHRISTIAAN

Eerde , controleur der tweede

klasse bij het binnenlandsch bestuur

op de bezittingen buiten Java en

Madura.

(w . 9. ) J. C. VAN EERDE.

Deze verklaring heb ik onderteekend ten overstaan van den

resident van Bali en Lombok , FREDERIK ALBERT LIEFRINCK , in

het bijzijn van den zoon mijus voorgangers , wijlen mijn broeder

DEWA "PAHANG , ANAK -AGOENG G'DE POETRA, en van mijne rijks

grooten , TJOKORDA G’de SOEKAWATI, poenggawa van Oeboed ;

TJOKORDA RAKA , poenggawa van Pliatang ; Anak - AGOENG G've

Oka , poenggawa van Bebitra; Anak - Ageng G’de Rai , poeng

van Tilikoep ; ANAK - AGOENG G'DE SOEKAWATI , poenggawa

van Abeau Basé ; ANAK - AGOENG G'oe Pindi , poenggawal van

Sidan ; ANAK AGOENG NGOeral poenggawa van Siangan ; Goesti

NGOERAH OKA , poenggawa van Blahbatoe ; Goesti NGOERAH MADE,
poenggawa van Blahbatoe Kaleran ; Anak AGOENG G'DÉ AGOENG

poenggawa van Soekawati; Anak -AGOENG Made RAI Sana , poeng

gawa van TEGALALANG ; TJOKORDA OKA , poenggawa van Tampak

Wordt hierbij aangeteekend :

1 ". dat de meeste comparanten verklaarden wel hun naam te

kunnen griffen op lontarblad , doch dat geen enkele hunner
de gewone schrijfkunst machtig is ;

2 :. dat de Rijksgrooten TJOKORDA G'uẾ SOEKAWATI, Dewa G'DE

Pindi, GOESTI NGERAH MADE , ANAK AGOENG G'DE AGOENG , ANAK

AGOENG MADE RA Sana , TJOKORDA OKA en GoEsti MADÉ RAI

Moning bij de onderteekening vertegenwoordigd zijn geworden

door hunne familieleden , respectievelijk genaamd TJOKORDA RA

(jongere broeder ) , Dewa NGOERAH "Pindi (jongere broeder)

GOESTI NGOERAH OKA (oom ), TJOKORDA RAKA (kleinzoon ) , TJó-,

I
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KORDA Poetoe (kleinzoon ) Dewa NGOERAH (broederszoon ) en GOESTI

NJOMAN OKA (zoon).

De resident,

(w. g.) LIEFRINCK.

te zijn de wettige bestuurder van het landschap Gianjar en hij

verklaard heeft zich gebonden te achten door het contract op

13 Juli 1849 door wijlen zijnen vader Dewa MANGGIS , vroeger

genaamd Dewa PAHANG , voor zich en zijne opvolgers gesloten
met het Nederlandsch -Indisch Gouvernement.

Zoo wordt voornoemde DEWA G'de RAKA door mij , onder

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur-Ge

neraal van wege en in naam van het Nederlandsch - Indisch Gouver
nement erkend als radja van Gianjar.

(w. g.) LIEFRINCK .

( , ) J. C. van Eerde.

Deze akten van verband en van erkenning en bevestiging

zijn goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 18den Mei 1897.

AKTE VAN ERKENNING EN BEVESTIGING .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( w . 9. ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,

(w. g . ) A. D. H, HERINGA .

Nademaal Déwa G've Raka, broeder van wijlen den vorigen

bestuurder van Gianjar Dewa PAHANG , op een parig verlaugen

van hoofden en bevolking is opgetreden als bestuurder van

voornoemd landschap en aangezien bij deze keuze door de be

trokkenen deugdelijk rekening is gehouden met het feit , dat

de in leven zijnde zoon van den vorigen bestuurder Déwa Pahang ,

met name Anak- Agoeng G'dé Poetra , wegens zijn jeugdigen

leeftijd en weinige geschiktheid niet in aanmerking kan komen

om als bestuurder in Gianjar op te treden .

Aangezien voorts Anak ĂGOENG G'DE POETRA voornoemd in de

keuze van zijnen oom DewaG'oé Raka tot bestuurder in het

landschap. Gianjar heeft bewilligd :

Aangezien eindelijk in de op beden den 22sten December

1896 gehouden vergadering van Déwa G’dé Raka en zijnen broe

derszoon Anak -AGOENG G'DE POETRA , zoomede zijne landsgrooten ,

bijgewoond door mij FREDERIK ALBERT LIEFRINOK , resident van

Bali en Lombok en Johan ChriSTIAAN VAN EERDE , controleur der

tweede klasse bij het binnenlandsch bestuur op de bezittingen

buiten Java en Madura , voornoemde Dewa G’DE Raka is erkend

Voor eensluidende afschriften ,

De Gouvernements - Secretaris ,

(yet . ) COHEN STCART.

Voor pensluidende afschriften ,

De Se retaris - Generaal bij hel Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias,
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Initischen Archipel.

GIANJAR .

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 10.

Op den 23 Juni 1896 overleed de bestuurder van Gianjar ,

DEWA PALixo en trad zijn broedder Diwa G'p Rua in zijne

plaats op ; bijzonderheden aangaande deze bestuurswisseling

zijn medegedeeld op bladzijde 37 van het koloniaal Verslag

van 1897 .

De door den nieuw opgetreden bestuurder van Gianjar ge

passeerde akte van verband is geheel eensluidend met die van

zijn voorganger . ( 1 )

ll , Gedrukte stukken der Tweedle humor , Ziting 1894–189 ; — 110. Wº. 25/20

Nº. 12. 16-17.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

TERNATE.

SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 17 .

in omloop brengen van zoodanige nagemaakte , vervalschte of

besnoeide muntspeciën , het bedriegelijk namaken of vervalechen

van bankpapier of eenig op hoog gezag in omloop gebracht

pa vieren gold of wel het met kennis in omloop brengen van
SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET TERNATE .

zoodanig nagemaakt of vervalsch bankpapier of papieren geld ,

landverraad , oproer , zeeroof, verboden slavenhandel, het in
Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de samenstelling zijne vrijheid belemmeren van een vrij mensih hem in de waan

en de rechtsmacht van den Rijksraad in het sultanaat Ternate brengende of latende dat hij slaaf is , diefstal in vereenigde of

te wijzigen en meer in overeenstemming te brengen met de eischen gewapende benden of met geweld gepleegd en in het algemeen

van den tegenwoordigen tijd . alle zoodanige misdrijven welke met den dood of met de straf
Zoo is op heden den 10den December 1894 onder nadere goed- naast die des doods kunnen worden gestraft , alsmede ter zake

keuring van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van van alle misdrijven . gerne uitgezonderd , gepleegd tegen dienaren

Nederlandsch - Indië en uit naam van het Nederlandsch -Indisch van het Nederlavdsch -Indisch Gouvernement.

Gouvernement tusschen ons JOHANNES VAN OLDENBORGH , resident

van Ternate, en ASSWELTHAN TADJoel Mansoel BUNAJATILANLANIN
Onderdanen van den sultan , die in vereeniging met onder

SIRADJOEL MOELKI AMIRROEDDIN ISKANDAR MOENAWAROESSADIK WAHOE danen van het Gouvernement of met onderdanen van naburige

WAMINALADILIN SJAL PoetrA AJANHAR , sultan van Ternate , en landschappen zich aan misdrijf of overtreding schuldig hebben
zijne landsgrooten overeengekomen als volgt: gemaakt, staan te recht voor rechthanken voor welke de onder

danen van het Gouvernement justiciabel zijn ,
Artikel een . Van de uitspraken van den Rijksraad wordt hooger beroep

bij den Raad van Justitie te Macasser toegelaten :

De bepalingen vervat in de artikelen 15 en 16 van het con

tract gesloten tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement 1 " . in burgerlijke rechtsvorderingen , wanneer de vordering

en Zijne Hooogheid den sultan van Ternate en zijne landsgruoteu loopt over eene som of Warde van meer dan 1 300 ( vijf honderd

op den 30sten October 1880. goedgekeurd en bekrachtigd bij gulen );
Gouvernements-besluit van den 15den Februari 1881 worden

door partijen als vervallen beschouwd en vervangen door de 20. in zaken van overtreding wanneer het hoogste bedrag

volgende artikelen . der op de overtreding gestelde boete meer dan 6 500 ( vijf hon

derd gulden ) beloopt, of indien , hetzij gelijktijdig met , hetzij
Artikel twee.

zonder eenige geldboete , eene andere zwaardere straf of wel
verbeurd - verklaring van bizondere voorwerpen op de over

Onder den naam van Rijksraad is ter hoofdplaats Ternate

een rechtbank gevestigd , rechtsprekende in naam der Koningin ,
treding is gesteld.

welke is samengesteld uit den resident van Ternate of «len hem Alle vonnissen in zaken van misdrijf door den Rijksraad ge

vervangenden ambtenaar als voorzitter , den djoegoegoe ( rijks.
wezen zijn , wanneer zij geen vrijspraak inhouden , onderworpen

bestierder ), den kadli (hoogepriester ), een imam (priester ) , en
aan de revisie van den Raad van justitie te Macasser.

den secretaris van het rijk Ternate als leden en een door den Bij de berechting van zaken van misdrijf en overtreding

resident aan te wijzen ambtenaar of beambte als griffier .

De inlandsche officier van justitie bij den Landraad te Ter
worden door den Rijksraad toegepast de ten aanzien van de
inlanders in de onder ' s Gouvernements rechtstreeksch gezag

nate vervult tevens de functiën van ambtenaar van het openbaar stande landen vigeerende strafbepalingen .

ministerie bij den Rijksraad .
De wijze van rechtspleging bij den Rijksraail , zoo in burger

In eersten aanleg neemt die Rijksraad kennis :
lijke ils in strafzaken te volgen , is of wordt mader door het

1°, van burgerlijke rechtsvorderingen , ingesteld door onder Gouvernement bij algemeene verordening vastgesteld.

danen van het Gouvernement tegen onderdanen van den sultan
Behoudens de uitzonderingen in dit artikel omschreven. blijit

van Ternate ; de uitoefening der rechtspleging ter zake van misdrijf of over

treding door de onderdanen van den sutan binnen het rechts

2. van alle door sultans onderdanen begane overtredingen gebied van Ternate begaan , opgedragen aan die rechtbanken

van het verbod tot in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en rechters , welke volgens de instellingen des lands tot die

en ammunitie in het sultanaat van Ternate , zoomede van alle uitoefening zijn aangewezen .

overtredingen van de door het Gouvernementvan Nederlandsch- De rechtbanken of rechters mogen geene lijfstraften noch

Indië vastgestelde of nader vast te steilen prachtvoorwaarden ; - algemeene verbenrd -verklaring van goederen uitspreken.

Bij het opleggen van straffen tot wier ten uitvoerlegging de
3º. van alle straf- en rechtsvorderingen ter zake van mis

drijven , overtredingen en rechtsverkortingen met betrekking tot
medewerking van het Gouvernement wordt vereischt, volgen

zij de omschrijving , die , volgens de wetten van het Gouverne
de telegraaflijnen en kabels , hetzij deze liggen binnen ofbuiten

ment, in de oni'er deszelfs r сhtstreeksch bestuur staande
het sultanaat , door onderdanen van den sultan gepleegd ;

lauden gebruikelijk is .

4. wijders worden voor den Rijksraad terecht gesteld onder

danen van den sultan , beschuldigd van moord , moedwilligen Artikel Irie .

doodslag, menschenroof, brandstichting, het bedriegelijk namaken,

vervalschien of besnoeien van muntspeciën , wettigen koers De rechtspraak in burgerlijke zaken tusschen onderdanen van

hebbende in Nederlandsch - Indië , of wel het met kennis den sultas wordt op den thans bestaanden voet gehandhaafd .



2

Aldus ten dage en jare voorschreven overeengekomen te

Ternate in viervoud opgemaakt , onderteekend , bezegeld en

plechtig beëedigd door Zijne Hoogheid deu sultan van Ternate

en zijne landsgrooten in tegenwoordigheid van mij resident

voornoemd.

De resident voornoemd ,

( gel . ) J, YAN OLDENBORGII.

Stempel en handteekeningen
van den sultan van Ternate en

zijne landsgrooten.

In ouze tegenwoordigheid .

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 14den
Maart 1896

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië .

( get.) VAN DER Wijck.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De algemeene secretaris ,

(get.) A. D. H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De 19. Gouvernements - Secretaris ,

(gel.) SUELMONDT.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris -Generaal bij het Departement,

U Koloniën ,
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inl, schrijrer.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oosl- Indischen Archipel.

TERNATE.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 18.

Bij het thans overgelegde suppletoir contract zijn de artikelen komt in hoofdzaak hierop neer , dat de gelegenheid wordt ge

15 en 16 van het contract met Ternate van 30 October 1880) , ( 1 ) opend om in bepaalde gevallen op het voetsy oor van de ordon

betreffende de rechtspraak , gewijzigd en daarin volledigheids- nantie in Indisch Staalshlaul 188 ? nº. 32 (art. 15 ) hooger beroep )

halve tevens opgenomen de bepalingen uit de suppletoire con- toe te laten van de ronnissen in burgerlijke en overtredings

tracten van 21 Maart en 5 Juli 1889 betreffende de regelingen zaken gewezen door den Rijksraad te Ternate , en verder dat

tot bescherming van telegraafverbindingen en tot tegengang de secretaris van het rijk Ternate voortaan ils lid van den

van den in- en uitvoer van oorlogsbehoeften (2) . De wijziging Rijksraad zal optreden en in zijne vroegere functie van ambte

naar van het Openbaar ministerie bij dien raad wordt vervangen

( 1 ) Gedrukte stukken der Tweede Kamer , Zitting 1881 – 1832 10. Nº. 16. door den inlandschen officier van justitie bij den Landraad te

e) Gedrukte stukken der Tweede Kamer , Zitting 1890–1891 – 112. Nº. 24–26.
Ternate.

Nº. 152, 18-19. 10





ZTTING 1897 152 .1898. -

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Arehipel.

SOPPENG .

CONTRACT EN AKTE VAN BEVESTIGING .

N°. 19.

CONTRACT MET SOPPENG. woordiger van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement eerbie

digen en geboorzamen en mitsdien alleen met hem , dan wel

Nadewaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche met de onder hem dienende ambtenaren , in overleg treden

rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch -Indisch omtrent alle aangelegenheden , de wederzijdsche belangen be

Gouvernement en de bestuurster van Soppeng meer dan in de
treffende.

bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met
Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met

de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden , hem , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geen brieven

Maandag den 18den Januari 1897 , gelijkstaande met den der- noch gezantschappen afzenden .

tienden Saban 1314 , onder nadere goedkeuring van den Gouver

neur -Generaal van Nederlandsch -Indië , tusschen ons JOHAN
Artikel 6 .

ALBERT GEORGE Brugman , assistent- resident ter beschikking van
De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng zullen met

den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, daartoe behoor
het Nederlandsch -Indisch Gouvernement steedsvrede en oprechte

lijk door dien hoofdambtenaar gemachtigd, ten deze handelende

voor en namens het Nederlandsch - Indisch Gouvernement, en
vriendschap onderhouden en dat Gouvernement, waar noodig ,
op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen

Siettie SAỂNABĂ , AroE LAPADJOENG, bestuurster van Soppeng met hulp verleenen door het leveren va: manschappen , arbeiders,

hare landsgrooten ( hadatsleden ) overeengekomen als volgt: dragers en roeiers , wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoo

Artikel 1 .
danige vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten.

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder

Even als hunne voorgangers , verklaren ook de tegenwoordige houden met de naburige of andere tot het grondgebied van

bestuurster en de landsgrooten van Soppeng , dat dit landschap
Nederlandsch-Indië behoorende inlandsche landschappen en

behoort tot het grondgebied van Nederlandsch - Indië en dat zij zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het

mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , ver Gouvernement van Nederlandsch -Indië tegen zoodanige land

tegenwoordigd door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- schappen geen vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen

Indië , als wettige Souvereine erkennen . of voorbereidselen maken , noch versterkingen binnen het land

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch
schap Soppeng opwerpen .

Indië en aan deszelfs vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid
Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van

en onderwerping. inboorlingen van hun land , die in naburige landschappen

Artikel 2. mochten gevestigd zijn.

Versterkingen , die met voorkennis van het Nederlandsch

Het gebied van het landschap Soppeng wordt begrensd ten Indisch Gouvernement binnen het landschap Soppeng mochten
noorden door Sidenring ; ten oosten door Wadjo , een gedeelte bestaan of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging

van de Walanna E - rivier en door Boni, ten zuiden door Boni , van dat Gouvernement geslecht worden,

Lamoeroe , Tanette en Barroe en ten westen door straat Makassar ;
Artikel 7.

en wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen omschreven

bij de aan dit contract gehechte opgave . De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng , zoomede

Artikel 3.
hunne onderdanen , zullen , zoo te land als ter zee , de Neder

landsche vlag voeren en niet toelaten , dat in plaats van deze

De bestuurster van Soppeng noch hare landsgrooten zullen ofnevens deze eene andere gevoerd wordt.

het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederland- Het is aan de bestuurster echter toegelaten om persoonlijk

sche overgeven , noch met eenige andere mogendheid , hetzij haar standaard of herkenningsvlag gelijktijdig met , doch onder

Oostersche of Westersche , voch met eenigen onderdaan van
de Nederlandsche , te voeren.

zoodanige natie eenig verband of eenige overeenkomst aangaan Artikel 8 .

of briefwisseling houden , noch geschenken of zendelingen ont

vangen van of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen De bestuurster en de landsgrooten zullen met rechtvaardigheid
onderdaan , noch toelaten , dat zulks door of namens hunne regeeren , het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de
kinderen of andere bloedverwanten of door of namens hunne

nijverheid , den bandel en de scheepvaart en alle overige wettige
onderdanen plaats vinde. en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen enbevorderen ,

Artikel 4. in bescherming nemen en doen beschermen allen die met ver

gunning van het Gouvernement binnenhet landschapSoppeng
Ingeval van overlijden van de bestuurster geven de lands- zich gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden, alle

groote:1 (hadatsleden ) daarvan onverwijld kennis aan den gou- handelaren , onderdanen van het Gouvernement , zoomede in

verneur van Celebes en Onderhoorigheden en wordt het bestuur het algemeen alle handelaren , zonder onderscheid , die in het

des lands voorloopig gevoerd door den voornaamste der lands- landschap ten handel komen .

grooten , in afwachting dat door het Gouvernement een vervanger Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

zal zijn bevestigd.
het landschap Soppeng afgeschaft en verboden zijn.

Artikel 5.
Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking

tot den handel op alle landen onder het bestuur van het Neder

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng zullen den landsch-Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als den vertegen- verzekerd , die onderdanen van het Gouvernement genieten.



2

Hunne vaartuigen moeten voorzien zijn van een door de be

stuurster uit te reiken zeebrief of van een jaarpas, opgemaakt

volgens de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter

niet zullen worden uitgereikt dan in overeenstemming met den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , die ze daartoe

mede onderteekenen zal.

Artikel 9 .

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng verbinden
zich om aan Europeanen en andere Westersche of Oostersche

vreemdelingen geen gronden af te staan en hunne toelating of

vestiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen

zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaren zullen echter in de havens van dat landschap

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die

voorkennis en toestemming zoolang zij de orde en rust niet

verstoren , zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet

verblijf in die havens door de bestuurster en de landsgrooten

kennis moeten worden gegeven aan den gouverneur van Celebes

enOnderhoorigheden.
Het Gouvernement van Nederlandsch -Indië behoudt zich de

bevoegdheid voor , om ten zanzien van de toelating en vestiging

van Chineezen en andere Oostersche vreemdelingen in het land

schap Soppeng te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

vaardigen als het in het algemeen belang viwn Nederlandsch -Indië

of in het bizonder belang van dat landschap zal voodig achten.

Personen , die zonder verlof zich hebben verwijderd uit ' s Gou

vernements militairen of maritiewen dienst , voortvluchtige

veroordeellen of misdadigers en dergelijken zullen door de be

stuurster van Soppeng in geen geval binnen dat landschap

geduld , maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd

worden indien zij zich daar vertoonen en zulks ook zonder dat

hunne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel 10

3 '. alle personen in dienst van het Gouvernement, onver

schillig van welken landaard ;

4. alle gewezen dienaren van het Gouvernement niet behoo

rende tot de inheemsche bevolking van het gouvernement Celebes

en Onderhoorigheden ;

5. alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Oosterlingen ;

6º. alle andere niet tot de inheemsche bevolking van het

gouvernement Celebes en Onderhoorigheden behoorende per

sonen , gevestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw die

gedreven worden door onderdanen van het Gouvernement;

7 ' . alle personen , die den Christelijken godsdienst belijden ;

Al deze Gouvernementsonderdanen zijn als zoodanig onder

worpen aan de rechtspraak der Gouvernements rechtbanken en

rechters. Wanneer zij verdacht van eenig misdrijf of eenige

overtreding binnen Soppeng zijn opgevat, worden zij door de

bestuurster aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden

uitgeleverd.

Artikel 14

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het Neder

landsch - Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen onder

danen vall de bestuurster van Soppeng, die :

ti zamen met onderdanen vill biet Gouvernement aan mis

drijven of overtredingen zich schuldig maken ;

misdrijven plegen tegen het Gouvernement , deszelfs ambte

maren , militairen of andere onderılanen of wel ten aanzien van

de zelfs eigendommen of die van deszelfs onderdanen :

procelevren in zaken van handel en nijverheid of andere

civiele gedingen , waarin onderdane: van hetGouvernementbe

trokken zijn :

dan wel zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen

ten aanzien van den in- en uitvoer van vuurwapeneil, buskruit

en ammunitie in het landschap Soppeng.

Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven

en overtredingen met betrekking tot telegraallijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het land

schap Soppeng , gepleegd door onderdanen van de bestuurster,

zullen worden berecht door de Nederlandsch -Indische recht

banken en rechters en naar de Nederlandsch - Iudische wetten .

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng beloven de

schuldigen en medeplichtigen aan bovenvermelde misdrijven en

overtreding op te sporen en aan den gouverneur van Celebes

en Onderhoorigheden uit te leveren .

De bestuurster en de landsgrooten zullen de vonnissen in de

bovenbedoelde gevallen uitgesproken steeds eerbiedigen en aan

de uitvoering daarvan bevorilerlijk zijn .

Artikel 15 .

In de gevallen Wilarin volgens het bepaalde bij het voorgaand

artikel onderdanen van de bestuurster voor de rechtbanken van

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement te recht staan , zal de

bestuurster bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting

te nemen in de rechtbank , voor welke de zaak van haaronder

danen wordt behandeld , ten einde daarover haar gevoelen uit

te spreken .

Artikel 16 .

De rechtsmacht van de bestuurster en de landsgrooten bepaalt

zich tot de bevolking van Soppeng niet behoorende tot 's Gou

vernements onderdanen en behoudens het reeds bepaalde in

artikel 14 .

Civiele wake worden volgens 'slands gebruik afredaan.

In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd , dat elk

misdadiger zal worden gestraft volgens de wetten viin en op

liet land waar luij zijn misdaad of overtreding gepleegd heeft ,

met dien verstande , dat verminkende of martelende straffen ,

waaronder ook de straf van rottingslagen wordtbegrepen , niet

mogen worden toegepast .

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het

gebied van het landschap Soppeng te verwijderen , berust uit

sluitend bij den Gouverneur-General van Nederlandsch -Indië ,

behoudens de bevoegdheid van de bestuurster om tot zoodanigen

maatregel voorstellen aan den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden te doen .

De bestuurster en hare landsgrooten zullen aan personen ,
niet behoorende tot de inheemsche bevolking van het landschap

Soppeng , geene concessiën tot ondernemingen van landbouw of

mijnontginning of vergunningen tot het verrichten van mijn

bouwkundige opsporingen verleenen , noch al zoodanige per
sonen gronden verkoopen of verhuren , noch toelaten , dat zulks

door hunne onderdanen geschiede dan na verkregen toestemming

van het Gouvernement en behoudens vadere goedkeuring der

coutracten door den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden .
Het Nederlandsch - Indisch Gouvernement behoudt zich het recht

om voor zijne rekening ondernemingen van landbouw in

het landschap Soppeng te doen aanvangen en voortzetten , dan

wel het recht daartoe aan particulieren af te staan , een en ander

behoudens billijke schadeloosstelling aan de betrokkenen voor

zoover daartoe grond bestaat.

De bestuurster en hare landsgrooten beloven zoodanige onder

nemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen .

Mijnontginning vanwege de Regeering of uitgitte harerzijds

van eene concessie tot mijnontginning in het landschap Soppeng

zal in elk voorkomend geval het onderwerp van eene bizondere

schikking met de bestuurster en hare landsgrooten uitmaken .

Het Gouvernement regelt het toezicht in hetalgemeen belang

op de mijnontginning te houden .

Artikel 11 .

voor

Al de door het Nederlandsch -Indisch Gouvernement in omloop

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Soppeng

tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

Artikel 12 .

Als onderılanen van de bestuurster van Soppeng worden be

schouwd alle personen , vall welke aulaird ook , que in dat

landschap verblijf houden en met behooren tot eene der in het

volgende artikel omschreven categoriën .

Artikel 13 .

Als rechtstreeksche onderdanen van het leerlandsch - Indisch

Gouvernement worden in het landschap Soppeng beschouwd :

1. alle Europeanen en daarmee gelijktiden :

2. alle bedienden van European an armede gelijkge

stelden voor zooverre zij niet behooren tot de inheemsche be

volking van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden ;
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De bestuurster en de landsgrooten behonden echter de be

voegdheid om op personen , behoorende tot hunne onderdanen ,

verwijdering uit het landschap Soppeng als straf wegens mis

drijven begaan in dat landschap toe te passen .

in die gevallen wordt , nadat de beschuldigele behoorlijk in

zijne verdediging gehoord is , de verbanning gelast bij een door

de bestuurster en de land -grooten uit te vaardigen vormelijk

hevelschrift , dat echter voor de ten nitrorrlegging door den

Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië moet zijn goedge

keurd , die ook de plaats aanwijst , waar de banneling verblijf
zal houden .

Vonnissen waarbij de beklaagde door de bestuurster en de

landsgrooten veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning

buiten het landschap gedurende den tijd welken die dwangarbeid

duren zal , zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indië , maar worden

door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden den directeur van justitie ter strafplaats aanwijzing

aangeboden.

Artikel 17 .

In het landschap Soppeng zijn menschenroof , slavenhandel

en in- en uitvoer van slaven verboden en zullen die misdadige

bedrijven door de bestuurster en de landsgrooten binnen hun

land niet geduld , maar met alle in hun bereik zijnde middelen

krachtdadig tegengegaan worden .

Tot verzekering der rechten van zoodanige personen , die tot

waarborg van schuld als pandelingen zich mochten hebben

gesteld , beloven de bestnurster en de landsgrooten te zullen

waken en doen waken , dat zooveelmogelijk in hun land worden

nageleefd de bepalingen door het Nederlandsch -Indisch Gouver

nement met opzicht tot het pandelingschap vastgesteld : te zullen

tegengaan en doen tegengaan alle onwettige en onbillijke aan

houding van personen als pandelingen ; en voorts krachtig to

zullen medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het pande

lingschap voor zooveel dat nog binnen hun land mocht bestaan .

Daartoe beloven de bestuurster en de landsgrooten in het

bizonder tegen te gaan en voor altijel af te schaffen het vroeger

ingeslopen misbruik om vrije lieden voortdurend in pandeling

schap te houden en dat verband zelfs op hunne kinderen te

doen overgaan .

Artikel 18 .

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng zullen den

zee- en rivierroof met alle in hun bereik zijnde piiddelen kracht

dadig tegengaan en doen tegengam en geen schuilplaats noch

eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen ,

noch toelaten dat die verleend worden , aan zee- of rivierroovers,

noch aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden

als zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken zijn.

Zij zullen degenen, die daaraan schuldig of medeplichtig be

vonden worden , aan den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden uitleveren , dan wel hen volgens de wetten en

instellingen des lands doen terechtstellen , naar gelang die

schuldigen of medeplichtigen onder de jurisdictie van het Gouver

nement, dan wel die van de bestuurster en de landsgrooten staan .

mochten achten , kunnen de beslissing van den Gouverneur

Generaal inroepen door tusschenkomst van den gouverneur

van Celebes en Onderhoorigheden .

Artikel 20.

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng verbinden

zich om met alle middelen onder hun bereik of te hunner be

schikking gesteld of nog te stellen het volksonderwijs in hun

gebied krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen.

Artikel 21 .

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng verbinden
zich de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te

bevorderen .

Artikel 22.

De bestuurster en de landsgrooten van Soppeng zullen zooveel

in hun vermogen is , de teelt van voedingsgewassen en andere

uuttige gewassen , als padi, kakao , koffie enz. aanmoedigen

en bevorderen.

Artikel 23 .

De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie,

niet gedekt door eene schrittelijke vergunning van den gouver

neur van Celebes en Onderhoorigheden , zijn in het landschap

Soppeng verbo len.

De bestuurster en de landsgrooten verbinden zich de over

treders van dit verbod en de voorwerpen waarmede de over

treding gepleegd is , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

uit te leveren

Artikel 24.

De bestuurster en de landsgrooten erkennen , dat door dit

contract, alle vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch
Indisch Gouvernement met de bestuurders van Soppeng gesloten ,

voor zooverre die met het tegenwoordige contract in strijd zijn,
zijn vervallen .

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven , wordt voorts overeengekomen

dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

Aldus ten dage en jare in den aanhef vermeld , te Watang

Soppeng (hoofdplaats van Soppeng) overeengekomen, in triplo

opgemaakt, onderteekend , bezegeld en plechtig beëedigd door

de bestuurster van Soppeng en hare landsgrooten in tegen

woordigheid van mij Johan ALBERT George BRUGMAN , assistent

resident ter beschikking van den gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden , daaitoe behoorlijk door dien ho fdambte

naar gemachtigd.

( w . 9. ) J. A. G. BRUGMAN .

Haudteekeüing gesteld door

SIETTIÉ SAEN.BA AROE LAPADJOENG,

bestuurster van Soppeng.

Ilandteekeningen gesteld door de landsgrooten van Soppeng.

MAPANJIWIE . LAMATALATTA ,

Datoe Botto . Aroe Bila .

Voor de beëediging. LA MAKKA ,

Pabitjara Aroe Siddo.

Hadjie Aupul RACHMAN ,

Kalief.
LA TJONNIE ,

Pabitjara Aroe Masoewalie.
L. MOESA ,

Matowa Oedjoeng. La Biba ,

Pabitjara Aroe Djampo .".
LA MAEMEE,

Matowa Bila . LAOMPOENGAN ,

Madanrang.
LA MOLODJANG ,

Matowa Lampee. LA PALLA ,

Madanrang.
KOELCELONG ,

Matowa Oedjoeng. LABIDDIENG .

SCHAKA , Anregoeroe ,

Matowa Tientjong.

ABDULLAH WARA , MAKATOETOX ,

Matowa Pising. Djannang Passee.

LALJESO ,
MASSIE ,

Matowa Pising.
Matowa Sal.toengo.

Artikel 19 .

De bestuurster en de landsgrooten verbinden zich om aan

alle schepen en vaartuigen , welke langs de kusten of langs

de boorden der rivieren binnen het gebied van Soppeng in

nood mochten vervallen , allen bijstand te verleenen , de schip

breukelingen te verzorgen en zich geen hunner goederen toe te

eigenen noch te gedoogen, dat iemand, wie ook , zich die toeëigene.

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,

welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied

van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen dan

wel ten roordeele van belanghebbenden , in het openbaar te

verkoopen , indien die niet kunuen worden bewaard.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aaubrengen

van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen

zullen de bestuurster en de landsgrooten onverwijld kennis
geven aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

De bestuurster en de landsgrooten kunnen hulp- en bergloon

vorderen , waarvan het bedrag door hen zelven , naarmate van

de moeite , wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den

gouverneur vau Celebes en Onderhoorigheden.

Belanghebbenden , die met deze begrooting bezwaard zich

SOEROE ,

N. 152. 19.
11
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ACTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal in de plaats van den op den 15den October 1895

overleden bestuurder van Soppeng ABDULGANT Baso BATOEPOETÉ ,

Datoe van Mario ri Wawo overeenkomstig de instellingen des

lands tot bestuurster van dat landschap is verkozen SIETTIE
SAENABX ALOE LAPADJOENG .

En aangezien SIETTI SSENABA AROE LAPADJOENG voornoemd op

heden Maandag den 18 Januari 1897 overeenkomende met den

13den der maand Sjaban van het jaar 1314 der Mohammedaan

sche tij rekening ie Watang Soppeng met het Nederlandsch

Indisch Gouvernement een nieuw contract , waaraan deze acte

is geannexeerd , gesloten en beëedigd heeft . 200 ben ik JOHAN

ALBERT GEORGE BRUGMAN , itssistent-resident ter beschikking van

den gouverneur vill Celebes en Onderhoorigheden diartoe be

hoorlijk door dien hoofdlunubtenaar gemachtigd , er toe overge

gaan , om genoemde SIETTI SALNABĂ ARE LAPADJOHNG onder

padere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch -Indië in naam en van wege het

Nederlandsch -Indisch Gouvernement in bare waardigheid van

bestuurster van Soppeng te bevestigen , gelijk geschiedt bij deze.

Ten blijke waarvan deze acte opgemaakt en onderteekend is

door mij assistent- resident ter beschikking voornoemd.

Talla .

Kadjoewara.

Lupailjoeng.

Kampirie.

Aretjong.

Tauete.

Lipatjere.

Bentengo

Lesoe.

Wordlen gezamenlijli genoemd Padlocuiesing ri laranu .

Salotoengo.

Matjopa.

Koeba .

l'olewalie

Tjolatjoe.

T :Jagat .

LoloE .

Watoe toe

(w.g.) JA G. BRUGMAN.

Dit contract en deze ithte van bevestiging zijn goedgekeurd

en bekrachtigd op den 10den Juli 1897.

Malaka.
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( 11.9.) VAN DER WIJCK .

Ter orilonuntie van den Gouverneur-Generaal ,

De digemeene Secretaris,

( nr.9 .) A D. H. HERINGA.

Angranga E.

Makorttoe.

Waroet .

alace,

Matjilee
oerai.

Alace .

Akampeerg

Anjang.

Tanete.

OPGAVE van le landschappen , waaruit het gebied van

Soppeng is samengesteld . Mare Mare.

Oetoe .

Het gebied van Soppeng bestaat uit de volgende landschappen

of districten :

Ialung Soppeng (hoofdplaats .)

Bila

So • U211g -lao.

PaoE.

Botto .

Oedjoeng.

Masoewalie.

IT orden gemenlijli gruocmi Parlorwiesing vi viljana .

Passee.

Sappang

Oenjie.

Ara.

Matowangieng.

Salokaradja .

Tjinrana.

Vasallen ( Lili). -

Lili ri alaocna.

1. Tjieta .

2. Palangisang.

3. Gowa Gowil.

4. Baringan .

5. Lampoela ri asă .

6. Lampoela ri awa.

7. Lampengan .

8. Manoe Manoe.

Lili ri adljana.

9. Serrieng.

10. Boeloe Matanre.

11. Palakka .

12. Ompoengan .

Matoboeloe.

Tjirowali ,

l'isieng.

Tientjo.

Tjiurana

Salokara lja.

Lawo.

Biti.weeng.

Laoenga .

Patjiro.

Lili ataoena.

13. Mario ri asa.
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14. Mario ri awa .

13. Patodio .

16. Djampoe.

17. Leenrang.

18. Apanong.

19. Goeloeng baitjoe ri laoe Sals

20. Watoe.

27. Tjempaga.

28. Sido .

29. Kamirie.

30. Adjekang.

31. Padoempoe.

32. Tielee.

De assistent- resident tb. van den gouverneur van Celebes

er Onderhoorigheden.Lili abeuna.

21. Ganra .

22. Bakka.

23. Leorang.

Lili ri adjana saliran poc we .

( w . 9. ) J. A. G. BRUGMAN.

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements -Secretaris ,

( get.) COHEN STCarr.

Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris - Generaal bij het Deparlement

I'lln Koloniën ,

A. E. ELIAS .

24. Baloesoe .

25. Kiroe Kiroe . i

26. Batoe poeté.





ZITTING 1897 1521898 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Initischen Archipel.

SOPPENG.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 20

Soppeng behoort tot de zoogenaamde bondgenootschappelijke den toen regeerenden vorst TOLAMPEENG AROE SEEngkang te
landen van het gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden. sluiten. ( 1 )

Het beslaat eene oppervlakte van ongereer 575 vierkante palen ; Deze vorst overleed in 1865 en werd opgevolgd door Baso

de bevolking wordt op 75 000 zielen geschat. Baroe Poetih , Datoe van Mario ri Wawo, die zich op 31 Augus

Reeds den 18den November 1667 trad Soppeng tot liet Bon- tus 1867 plechtig tot de naleving van het met zijn voorganger

gaaisch tractaat toe en van dien tijd af tot in het begin dezer AROE SEENGKANG gesloten contract verbond.

Ceuw werden de vorsten door de gouverneurs van Makasser in Niettegenstaande deze vorst de eigenschappen miste om zijn

hunde waardigheid bevestigd . gezag tegenover de vele onder hem staande leenmannen en

Toen echter Celebes , na van 1812-1816 in het bezit van woelzieke prinsen krachtig te doen gelden , was hij evenwel

Engeland te zijn geweest aan Nederland werd teruggegeven , altijd welgezind jegens het Gouvernement. Bij de opname van

was de verhouding veranderd , als gevolg van den wrok die bij Soppeng verleende hij aan de daarmede belaste opnemers zooveel

de Soppengers was blijven bestaan over het feit, dat zij , die hulp als hij , bij den geringen invloed , dien hij bezat , ver

het Engelsch bestuur in den oorlog met Boni badden ander- strekken kon , en hij ontving dan ook een kostbaar geschenk

steund , later aan zich zelf overgelaten en aan de overmacht van van het Gouvernement.

Boni prijs gegeven waren Den 15den October 1895 overleed Baso BatoE PoEtih kinder

In 1824 toch weigerde de pi rst van Soppeng hulde te komen loos en daarop werd overeenkomstig de landsinstellingen zijne

bewijzen aan den Gouverneur -Generaal VAN DER CAPELLEN en nicht Sittie SAÉNABA AROE LAPADJOENG door de landsgrooten tot

toonde bij zich onwillig om tot het vernieuwd Bongaaisch con- vorstin verkozen .

tract toe te treden , terwijl in den kort daarop gevolgden Boui- Op den 13den Januari 1897 is zij in hare waardigheid be

schen oorlog en later eene groote partij in Soppeng zich zeer vestigd , nadat op dienzelfden datum een nieuw politiek contract

vijandig tegen het Gouvernement gedroeg was tot stand gekomen.

Nadat herhaaldelijk pogingen waren aangewend om de vroegere Dit nieuwe contract komt in hoofdzaak overeen met het voor

vriendschapsbetrekkingen weder aan te knoopen , welke echter de zelf besturende iulandsche landschappen op Celebes vastge

telkens moesten worden afgebroken door de politieke omstan- stelde model contract , behoudens weglating of wijziging van

digheden , voornamelijk door de verhouding tot Boni, slaagden enkele bepalingen , waartegen bij het Soppengsch bestuur over

cindelijk de commissarissen voor de Bonische zaken er in , om wegende bezwaren bestonden.

op den 4den Februari 1860 te Talakka een nieuw contract met

( 1 ) Gedrukte Stukken der Tweedle Kamer. Zitting 1860– 1861 (LXXI) No. 3.

N ". 152. 20-21 .
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ZITTING 1897 152.1899 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

MOOETON .

CONTRACT EN AKTEN VAN VERBAND

EN VAN BEVESTIGING .

Nº. 21 .

CONTRACT MET MOOETON .
Ingeval van overlijden van den radja geven dedjagoegoe van

Mooeton en de overige mantris daarvan onverwijld kennis aan

den resident van Menado , en wordt het bestuur des lands voor

loopig gevoerd door den djagoegoe van Moveton in afwachting

dat door het Gouvernement een vervanger zal zijn aangesteld .

Artikel 6 .

De mantris en de mindere hoofden des lands zullen den

radja in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde staan,

hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor zoover die

strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden met de

bevelen van het Gouvernement.

Zij , die daarin ongewillig en ongehoorzaam zich betoonen ,

zullen van hunne posten ontzet en naar bevind van zaken ge

straft worden .

Bij verschil van gevoelen doet de resident van Menado uitspraak .

Artikel 7 .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijd

sche rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch -Indisch

Gouvernement en den radja van Mooeton meer dan in de be

staande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met de

eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden , den

16den September 1896 , onder nadere goedkeuring van den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indië , tusschen ons

EELTJE JELLÉS JELLESMA , resident van Menado , ten deze hande

lende voor en namens het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

en DAE Malino , radja van Mooeton overeengekomen als volgt:

Artikel 1 .

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

radja en de mantris van Mooeton dat dit landschap behoort
tot het grondgebied van Nederlandsch -Indië en dat zij mitsdien

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , vertegenwoordigd

door den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië , als

wettige Souvereine erkennen .

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch

Indië en aan zijne vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid

en onderwerping.

Artikel 2 .

Het gebied van het landschap Mooeton wordt begrensd ten

oosten door Pagoeat , ten zuiden door Sigenti en de zee , ten

noorden en ten westen door Tontoli en Bwool en wordt verstaan

te zijn samengesteld uit de landen Mooeton , Toeladenggi ,

Lamboeno , Bolano , Taboeloeo , Tomini , Bobajale , Tinombo en

Sidoan , omschreven bij de aan dit contract gehechte opgave.

Artikel 3 .

Het landschap Mooeton wordt als leen afgestaan aan De

Maling onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe

nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen .

De radja verklaart dit leen op die voorwaarde te aanvaarden .

Artikel 4.

De radja en de mantris van Mooeton zullen den resident van

Menado als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement cerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen

met hem dan wel met de onder hem dienende ambtenaren in

overleg treden omtrent alle aangelegenheden , de wederzijdsche

belangen betreffende.

Zij zullen , zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met

hem , aan het Nederlandsch- Indisch Gouvernement geen brieven

noch gezantschappen afzenden .

Artikel 8.

De radja van Mooeton noch zijne mantris zullen het laud

schap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche over

geven , noch met eenige andere mogendheid , hetzij Oostersche

of Westersche , noch met eenigen onderdaan van zoodanige

natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan , of brief

wisseling houden , noch geschenken of zevdelingen ontvangen

van of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen onder

daan , noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen

of andere bloedverwanten of door of namens hune onderdanen

plaats vinde.

Artikel 5.

Aan het Gouvernement van Nederlandsch -Indië blijft het recht

voorbehouden om den radja van Mooeton , wanneer daartoe

redenen bestaan , te ontslaan en na raadpleging der mantris

een vervanger te benoemen .

De djagoegoe , marsadehs en kapiteins laoetworden benoemd

en ontslagen door den resident van Menado in overleg met den

radja en de mantris.

De radja en de mantris van Mooeton zullen met het Neder

landsch - Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte vriend

schap onderhouden en dat Gouvernement, waar noodig, op

eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp

verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders en roeiers,

wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige vergoeding

als het Gouvernement billijk zal achten .

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder
houden met de radja's der naburige of van andere tot het grond

gebied van Nederlandsch -Indië behoorende landen en zullen

mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouverne

ment van Nederlandsch -Indië tegen zoodanige radja's geene

vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbe

reidselen makeu , nog versterkingen binnen het landschap
Mooeton opwerpen .

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van

inboorlingen van hun land , die in de naburige landschappen

mochten gevestigd zijn.

Versterkingen die met voorkennis van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement binnen het landschap mochten bestaan of

nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van dat

Gouvernement geslecht worden .

Artikel 9.

De radja en de mantris van Mooeton zoomede hunne onder

danen zullen zoo te land als ter zee de Nederlandsche vlag

en niet toelaten dat in plaats van deze of nevens deze

ecne andere gevoerd wordt.

voeren
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Artikel 10 . van concessien tot münontginning en tot ondernemingen van

landbouw in het gebied van Mooeton berust geheel bij het

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement blijft het recht Gouvernement , dat echter steels voorat het inlandsch zelf

voorbehouden om , zulks nuttig of noodig oordeelende, te allen bestuur ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een

tijde een of meer Europeesche of Inlandsche ambtenaren en het onderzoek zal doen instellen naar de rechten van derden op

noodig overige personeel over het landschap Mooeton aan te de gronden , benoodigd voor mijnbouwkundige opsporing, mijn

stellen , belovende de radja en de mantris ook die ambtenaren ontginning of voor eenige onderneming van landbouw , terwijl

te eerbiedigen en te doen eerbiedigen . het bij eventueele beschikking over zoodanige gronden voor bil

lijke schadeloosstelling door den concessionaris zal zorg dragen.

Artikel 11 .
Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver

Op welke plaats ook in het landschap Mooeton het Gouver- nement te heffen cijns en vast recht en van den door onder

nement in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen , nemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat

versterkingen op te werpen of établissementen op te richten , zal steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden

zullen de radja en de mantris niet alleen zulks toestaan , maar afgestaan. De uit dien hoofde aan het zelfbestuur toekomende

ook daartoe tegen billijke betaling en vergoeding voor eventueel
gelden zullen worden gestort in eene rijkskas , welke onder be

daaruit voort te vloeien derving van inkomsten , alle mogelijke waring en beheer zal staan van den resident van Menado.

hulp en bijstand verleenen ; terwijl zij voor elk van zoodanige Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

bezettingen , versterkingen of établissementen kosteloos ter be- voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont

schikking van het Gouvernement zullen stellen eene uitgestrekt- ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

heid gronds ter grootte van één vierkante paal , ofzooveelals noodig Mooeton te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke

zal blijken , ter plaatse naar de keuze van liet Gouvernement, schadeloosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat.

behoudens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden . De radja en de mantris van Mooeton beloven zoodanige

De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen .

zullen behoorlijk afgebakend en in kaart gebracht worden .
Artikel 15 .

Artikel 12 .

De radja en de mantris van Mooeton zullen , zonder toestem

De rarlja en de mantris zullen met rechtvaardigheid regeeren , ming van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geene andere

het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de nijver- belastingen heffen , dan die omschreven in de aan dit contract

heid , den handel en de scheepvaart en alle nuttige bronnen gehechte opgave , en zullen mitsdien zonder die toestemming

van volksbestaan beschermen en bevorderen , in bescherming die belastingen , betzij die in geld , in natura of in arbeid opge

nemen en doen beschermen allen , die met vergunning van het bracht worden , in geen geval verhoogd of verzwaard worden .

Gouvernement binnen het landschap Mooeton zich gevestigd De railjir en de mantris verbinden zich in het algemeen te

hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden , alle handelaren , zorgen en te doen zorgen , dat in het landschap Mooeton geen

onderdanen van het Gouvernement , zonder onderscheid die in bovenmatige of onwettige heffingen , hoe ook genaamd , en door

het landschap ten handel komen . wien ook , van de bevolking geeischt worden .

Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in het De bovenomschreven belastingen zullen , behalve de in- en

landschap Mooeton afgeschaft en verboden zijn . uitvoerrechten en pachten , 200 die bestaan , niet van toepassing

Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking zijn op ' s Gouvernements directe onderdanen .

tot den handel op Java en op alle andere landen onder het Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande

bestuur van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wederkeerig belastingen te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen .

dezelfde rechten verzekerd , die onderdanen van dat Gouver

nement genieten . Artikel 16 .

Hunde schepen moeten voorzien zijn van een door den radja

uit te reiken zeebrief of van eene jaarpas , opgemaakt volgens
Het recht tot het heffen van belastingen buiten de in het

de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter niet zullen vorig artikel bedoelde, berust bij liet Gouvernement.

worden uitgereikt dan in overeenstemming met den resident
Alle door liet Nederlandsch- Indisch Gouvernement vastge

van Menado , die ze daartoe mede onderteekenen zal.
stelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen ,

betreffende rechten , belastingen en verpachtingen en in het

Artikel 13 . algemeen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement ,

hoe ook genaamd , zullen ook van verbindende kracht zijn voor
De radja en de mantris van Mooetou verbinden zich om de ingezetenen zonder onderscheid van die plaatsen in het

aan Europeanen en andere Oostersche of Westersche vreemde
landschap Mooeton waar zoodanige inkomsten aan het Gouver

lingen geene gronden af te staan en hunne toelating of vestiging nement zijn of eventueel zullen worden afgestaan .

buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen , zonder
De radia in de mantris van Mooeton verklaren in het bij

voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den naasthij zonder zich te onderwerpen aan alle regelingen welke het Gou
geplaatsten gezagvoerenden Nederlandschen ambtenaar.

vernement van Nederlandsch - Indië nader mocht goedvinden
Handelaren echter zullen in de havens van dat landschap vast te stellen omtrent het heffen van rechten van de vaar

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die tuigen welke de havens van Mooeton aandoen , zoomede van

voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet de aldaar in- en uitgevoerd wordende goederen.

verstoren ; zullende van hun meer dan drie maanden voortge- Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië heeft het recht

zet verblijf in die haveus door den radja en de mantris kennis om ten laste van zijne directe onderdanen alle zoodanige be

moeten worden gegeven aan den naastbij geplaatsten gezag- lastingen in te voeren als het noodig zal achten .
voerenden Nederlandschen ambtenaar.

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de Artikel 17 .

bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging

van Chineezen en andere Oostersche vreemdelmgen in het Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

landschap Mooeton ten allen tijde zoodanige verordeningen uit te gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Mooeton

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch -Indië tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

of in het bijzonder belang van dat lanschap zal noodig achten .

Personen die zonder verlof zich hebben verwijderd uit 'sGou
Artikel 18 .

vernements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige
Als onderdanen van Mooeton worden beschouwd alle per

veroordeelden of zuisdadigers en dergelijken zullen door den
van welken landaard ook die in dat landschap verblijf

radja van Mooeton in geen geval binnen dat landschap geduld ,
houden en niet behooren tot een der in het volgend artikel

maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden , onischreven categorieën .

indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat hunne

uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt. Artikel 19.

Artikel 14 . Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch -Indisch

Gouvernement worden in het landschap Mooeton beschouwd :
Ilet recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen 1. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;

sonen
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radja bevoegd met opzicht tot die politiezorg de hulp en tus

schenkomst van gezegde hoofden in te roepen .

Artikel 23.

2. alle bedienden van Europeanen en met dezen gelijkge

stelden , met uitzondering van hen die behooren tot de inheemsche

bevolking der residentie Menado , doch met inbegrip van dezen

· laatsten voor zoover zij zijn inlandsche christenen , niet behoo

rende tot de eigenlijke bevolking van het landschap Mooeton ;

3 ". alle personen , onverschillig van welken landaard , ge

vestigd binnen de grenzen der Gouvernements -etablissementen ;

4º. alle personen in dienst van het Gouvernement onver

schillig van welken landaard :

54. alle gewezen dienaren van het Gouvernement, met uit

zondering van hen die behooren tot de inheemsche bevolking

der residentie Menado , doch met inbegrip van deze laatsten

voor zoover zij zijn inlandsche christenen , niet behoorende tot

de eigenlijke bevolking van het landschap Mooeton ;

6 ". alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Ooster

lingen ;

7º. alle andere niet tot de inheemsche bevolking gerekende

personen gevestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw ,

die gedreven worden door onderdanen van het Gouvernement.

Al deze Gouvernements-onderdanen zijn als zoodanig onder

worpen aan de rechtspraak der Gouvernements rechtbanken en

rechters.

Wanneer zij verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding

binnen Mooeton zijn opgevat, worden zij door den radja en de

mantris aan de Gouvernementsvertegenwoordigers uitgeleverd .

De radja met zijn gerechtshof neemt kennis van alle civiele

zaken onder zijne onderdanen en doet dezelve af volgens lands

gebruik , behoudens het bepaalde in de artt. 20 , 21 en 22.

Hij is mede bevoegil om kennis te nemen van en overeen

komstig de wetten en gewoonten des lands uitspraak te doen

omtrent misdaden en overtredingen niet genoemd in de ordon

nantie van 6 Februari 1882 ( Staatsblad n , 23 ) , zooals deze i

gewijzigd bij de ordonnantie van 6 Juli 1894 (Staatsblad nº. 136 ),

of later , onder mededeeling aan den radja , nader mocht worden

gewijzigd , met dien verstande dat martelende en verminkende

straffen niet mogen worden toegepast.

Vau de beide genoemde ordonnantiën is eene Maleische ver

taling aan dit contract gehecht.

Artikel 24 .

De radja en de mantris verbinden zich om de in hun land

bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en wanneer

het Gouvernement zulks mocht verlangen nieuwe wegen door

hun land aan te leggen .

Artikel 25 .

Artikel 20 .

In het landschap Mooeton zijn slavernij , menschenroof en

in- en uitvoer van slaven , alsmede pandelingschap verboden en

zullen die misdadige bedrijven , door den radja en de mantris

binnen hun land niet geduld maar met alle in hun bereik zijnde

middelen krachtdadig tegengegaan worden .

Artikel 26 .

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het

Nederlandsch - Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen

onderdanen van den radja en de mantris van Mooeton , die te

zamen met onderdanen van het Nederlandsch - Indisch Gouver

nement, aan misdrijven of overtredingen zich schuldig maken ,

misdrijven plegen tegen het Gouvernement, zijn ambtenaren ,

militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien zijner eigen

dommen of die zijner onderdanen ; procedeeren in zaken van

handel en nijverheid of andere civiele gedingen , waarin onder

danen van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement betrokken

zijn en zij , die zich schuldig maken aan misdrijven en over

tredingen ten aanzien der aan het Gouvernement afgestane of

eventueel af te stane inkomsten dan wel ten aanzien van de

bepalingen omtrent den in- en uitvoer van vuurwapenen , bus

kruit en ammunitie in het landschap Mooeton .

Ook de strat- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven

en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het land

schap Mooeton gepleegd door onderdanen van den radja , zullen

worden berecht door de Nederlandsch - Iudische rechtbanken en

rechters en naar de Nederlandsch -Indische wetten.

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot opspo

ring van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen

daarin door den radja en de mantris van Mooeton steeds 200

veel mogelijk worden bijgestaan.

De radja en de mantris zullen de vonnissen in de bovenbe

doelde gevallen over hunne ouderdanen uitgesproken , steeds

eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn .

De radja en de mantris van Mooeton zullen den zee- en

rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen krachtdadig

tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats nog eenige
andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen , noch toe
laten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers , noch

aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als
zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig be

vonden worden , aan den resident van Menado uitleveren ten

einde volgens de bepalingen van dit contract terecht te staan .

Artikel 21 .

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voor

gaande artikel onderdanen van den radja of de mantris van

Mooeton voor de rechtbanken van het Nederlandsch - Indischi

Gouvernement terecht staan , zullen deze inlandsche bestuurders

bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting te nemen in

de rechtbank , voor welke de raak van hun onderdanen wordt

behandeld , ten einde daarover hun gevoelen uit te spreken .

Artikel 22.

De zorg voor de politie binnen het landschap berust bij den

radja en de mantris, die dientengevolge aansprakelijk zijn voor
de orde en rust binnen hun land en zorg dragen voor de opspo

ring der misdrijven en overtredingen , uitgezonderd voor zooveel

betreft de uitgestrektheid gronds voor etablissementen of ver

sterkingen afgestaan .

Voor zooveel betreft de binnen liet landschap onder hune

eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde of

eventueel aan te stellen hoofden , gerestigde Chineezen , is de

Artikel 27 .

De radja en de mantris verbinden zich , om aan alle schepen

en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de bourden der

rivieren binnen het gebied van Mooeton in nood mochten ver

vallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te

verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch

te gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,

welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied

van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen, dan
wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar te

verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen

van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen

zullen de radja en de mantris onverwijld kennis geven aan den

meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.

De radja en de mantris kunnen hulp- en bergloon vorderen ,

waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite ,

wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den resi

dent van Menado.

Belanghebbenden , die met deze begrooting zich bezwaard

mochten achten , kunnen de beslissing van den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch - Indië inroepen door tusschenkomst

van den resident.

Artikel 28 .

De radjal en de mantris van Mooeton verbinden zich om met

de middelen onder him bereik of te huuner beschikking gestell

of nog te stellen , het volksonderwijs in hun gebied krachtdadig

te ondersteunen en te bevorderen .

Nº. 122. 21 . 13
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OPGAVE der negongen , die tot Mooeton behooren .
Artikel 29 .

1

De radja en de mantris van Mooeton verbinden zich de vac

cine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen.

Artikel 30

De radja en de mantris van Moonton zullen zooveel in bun

vermogen is de teelt van voedingsproducten en andere nuttige

gewissen als : padi , ( acao , koffie enz.ilitimoedigen en bevorderen .

1. Moocton , bestaande uit de gehuchten Salimpengo , Boe

loeongo , Ilanggalal, Tagene en Laboe.

2 Toeladenggi, met het gehucht Tapa.

3. Lamboenoe , met de gehuchten Oedjoeng en Siending.

4. Bolano , met het gehucht Lamboeloetoe.

5. Taboeloeo .

6. Toinini, bestaande uit de gehuchten Wagoeloemoeloe ,

Molili , Tibole , Woja , Marmoea , Laboean Boegisi en Tiloe.

7. Bobajole, met het gehucht Palaza.

8. Tinombo , bestaande uit de gehuchten Matanocia , Sam

baragi , Magisalape en Bainaüle.

9. Sidoan , met het gehucht Kuboe Kaboe.

Artikel 31 .

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammuitie ,

niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den resident

van Menado , zijn in het landschap Moocton verboden .

De radja en de mantris verbinden zich de overtreders van dit

verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding gepleegd

is , aan het Nederlandsch -Indisch trouvernement nit te leveren .

Artikel 32.

Het recht om personen , die gevaarlijk geacht worden voor

de openbare rust en orde , buiten het gebied van het landschap

Mooeton te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch -Iudië , behoudens de bevoegdheid

van den radja om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den

resident van Menado te doen .

Artikel 33 .

De radja en de mantris erkennen , dat door dit contract alle

vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch -Indisch Gou

vernement met de radja's van Mooeton gesloten voor zooverre

die met het tegenwoordige contract in strijd zijn -- zijn vervallen .

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven wordt voorts overeengekomen , dat

partijen zich deswege in der minne zullen verstaan .

BELASTINGEN in het landschap Mooeton .

Uitvoerrechten .

.

1. Tabak , van elke 10 boengkoes ( 1 boengkoes = 10
bladeren ) 0.50

2. Damar , van elken pikol 0.50

3. Rotan van de 100 bundels . 0.25

De totale opbrengst dezer uitvoerrechten wordt geschat op ;

tabak pl. m . f 200 per jaar

2. damar pl , m . 300

3. rotan pl. m . 100

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Ti

nombo overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,

bezegeld en plechtig beëedigd door den radja van Mooeton en

zijne mantris in tegenwoordigheid van mij EELTJE JELLES JELLESMA ,

>>

>

(w.9 .) E. J. JELLESMA.

DAEMALINO.

Djagoegoe ( + ) MATOEKANI.

Marsaoleh ( + ) MASOELILI.

Kapitan laut ( + ) OKNDOE SAOE.

In mijne tegenwoordigheid .

De assistent-resident van Gorontalo ,

(1.4 .) WESTRA.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

27sten Augustus 1897.

Totaal pl. m . f 600

opbrengsten in natura aan den radja (niet aan de mindere

hoofden ).

a . Padi, van elke ladang , groot of klein , 20 bossen der

opbrengst.

1. Miloe , van miloe bestaat geene verplichte opbrengst; aan

de landbouwers wordt overgelaten een klein deel hunner

opbrengst naar verkiezing aan den radja af te staan .

c . Tabak , van elken tuin worden 2 boengkoes (dat is 20

bladeren ) opgebracht.

d . Goud . Teder mijnwerker betaalt als belasting een real

( = twee rijkskaalders) voor elke mijnbewerking , lie meestal

eens per jaar gedurende drie achtereenvolgende maanden plaats

vindt.

l. Sago. Een tiende der verkregen opbrengt. (hoofdzakelijk

in Bolano.

1. Persoonlijke diensten . De radja heeft het recht 100 per

sonen per dag , verdeeld over de verschillende kampongs, op te

roepen . Worden deze personen in de padituinen of in de goud

mijnen van den radja te werk gesteld , dan ontvangen ze tevens

voeding en huisvesting. Door de rijksbestuurders mogen hunne

onderhoorigen worden opgeroepen voor het bewerken der padi

velden , doch tegen huisvesting en voeding.

Invoerrechten en accijnzen worden niet geheven.

Invoer van opium in dit landschap is verboden .

De Gouverneur -Generaal van Nolerlandsch - Inilii ,

(16.9 .) VAN DER Wijck.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

De Algemeene Se relaris ,

( ..) A. D. II . HIERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De Gouwrnements - Secrelvis ,

(10.9 .) COHEN STUART.

i
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I

AKTE VAN VERBAND van den opgetreden radja van Mei 1896 in handen van mij EELTJE JELLES JELLESMA , resident
Mooeton. i van Menado , plechtig heeft beëedigd en ten mijnen overstaan

heeft onderteekend de aan deze akte gehechte schriftelijke

verbintenis.
Ik Das Malino , radja van Mooeton beloof plechtig :

dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gouver
Zoo wordt voornoemde Dae Malino bij deze door mij onder

neur -Generaal van Nederlandsch -Indië als der Koningin ver nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal van Neder

tegenwoordiger in deze gewesten , gehouw en getrouw zal
landsch - Indië van wege en in naam van meergenoemd Gouver

ziju , en het landschap Mooeton dat mij in leen wordt afgestaan
nement plechtig bevestigd in zijne waardigheid van Radja van

en als zoodanig door mij wordt aangenomen , met alle ijver ,
Mooeton onder den naam en titel van Dae Malino.

alle oplettendheid en toewijding voor en va , wege het Neder Aldus gedaan te Tinombo ten dage en jare voorschreven .

landsch -Indisch Gouvernement zal besturen , overeenkomstig de

instellingen en wetten des lands :

dat ik de tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en De resident van Menado,

mijne voorgavgers gesloten overeenkomsten heilig en getrouw (i'. g. ) E. J. JELLESMA.

zal nakomen ;

dat ik ten allen tijde genegen zal zijn om mij met dat Gou
In tegenwoordigheid van ons :

vernement te verstaan omtrent de punten in die overeenkomsten,

die nader blijken mochten in het belang van land en volk (w. g. ) WESTRA ,

regeling te behoeven , en dat ik voorts alles zal doen wat een
assistent- resident van Gorontalo .getrouw en eerlijk radja en leenman betaamt.

Deze verklaring heb ik met eede bevestigd en onderteekend

ten overstaan van EELTJE JELLES JELLESMA , resident van Menado ( w . 9. ) SIEBES ,

en in bijzijn van de navolgende mantris.
controleur der onder -afdeeling

Tominibocht.

(w . ) DAEMALINO.

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd

Handteekening van de Rijksbestuurders.
en bekrachtigd op heden den 3den Juni 1897.

MA (+ ) ngariboe. De Gouverneur -Generaal van Nederlanılsel - Indlič ,

SA ( + ) longkoe. (w. g . ) VAN DER WIJCK.

La (+) gone.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

Ten overstaan van mij resident van Menado , De algemeene secretaris ,

( it ' . 9. ) E. J. JELLESMA. ( 11. g . ) A D. H. HERINGA.

1

Beëedigde,

( w . g. ) DAEMAL NO. 1

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secretaris ,

(get . ) COHEN STUART.
Akte van bevestiging van Dae Malino als radja van Mooeton . |

Nademaal in de plaats van den overledenen PONDATOE , ge

wezen radja van Mooeton , door het Gouvernement van Neder

landsch - Indië tot radja van dat landschap is benoemd DAE MALIN .

En aangezien deze Dae Malino op heden Vrijdag den 1sten

Voor eensluidende afschriften .

De Serrelaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.





ZITTING 1897 - 1898 . 152.

Overeenkomsten met inlandsche rosten in den

Oost - Indischen Archipel.

MOOETON.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 22 .

Het landschap Mooeton is gelegen aan de golf van Tomini

en strekt zich uit oostwaarts tot aan de grens van het district

Pagoeat der onderafdeeling Gorontalo , noord- en westwaarts

tot aan de kam van het Centraalgebergte dat de afdeeling

vormt met Bwool en Tontoli en zuidwaarts tot aan Sigenti .

De bevolking , hoofdzakelijk uit Mandhareezen bestaande,

wordt geschat op 11 000 zielen . Met het tegenwoordige Mooeton ,

omstreeks 1780 door Mandhareezen gesticht , werd
voor het

eerst de politieke verhouding tot het Gouvernemen
t

geregeld

bij een contract van 1831. Op 26 November 1851 werd met

renovatie , alteratie en ampliatie van dat contract een nieuw

contract aangegaan , goedgekeurd bij Gouvernement
sbesluit

van

29 October 1850 , litt . L ' .

In die contracten erkent Mooeton het oppergezag van Neder

land , terwijl hij het laatste contract de in het contract van

1831 gestipuleerde verplichting werd opgeheven om jaarlijks

eene zekere hoeveelheid stofgoud te leveren.

Na het optreden van den tegenwoordigen radja Das Malino,

die op 1 Mei 1896 in zijne waardigheid werd bevestigd , kwam

op 16 September 1996 een nieuw contract met Mooeton tot

stand , dat geheel is geschoeid op de leest van het in Januari

1894 (zie bladz. 27 van het Koloniaal Verslag over 1894) aan

genomen model. Dit contract wordt thans overgelegd te gelijk

met de bij de installatie van den tegenwoordigen bestuurder

gewisselde akten van verband en van bevestiging.

N. 152. 22-23. 14





ZITTING 1897 1998. – 152.

Overeenkomsten met inlandsche lorslen in den

Oost-Indischen Archipel.

GRENSBEPALING TUSSCHEN BWOOL EN TONTOLI.

SUPPLETOIR CONTRACT

N. 23.

OMSCHRIJVING van de westelijke grens van het

landschap Bwool ( residentie Menado).

OMSCHRIJVING van de oostelijke grens van het

landschap Tontoli (gouvernement Celebes er

Onderhoorigheden ).

De westelijke grens van het landschap Bwool , waardoor dit

landschap wordt gescheiden van het tot het gouvernement Celebes

en Onderhoorigheden behoorend landschap Tontoli , volgt de

Lakoangrivier tot aan haren oorsprong : verder den bergrug ,
die naar de kam van het Dakogebergte loopt , en verder dat

gebergte tot het centraalgebergte , dat de waterscheiding vormt

tusschen de Noord- en Zuidkust van Noord -Celebes.

Deze grensbepaling dient ter aanvulling van die, behoorende

bij artikel 2 van het op den 27sten Augustus 1895 gesloten en
bij besluit van 8 Juli 1896 n ° 4 goedgekeurd en bekrachtigd

politiek contract tusschen het Nederlandsch -Indisch Gouverne

ment en den radja en de mantri's vau Bwoo) .

De oostelijke grens van het landschap Tontoli , waardoor dit

landschap wordt gescheiden van het tot de residentie Menado

behoorend landschap Bwool volgt de Lakoang-rivier tot aan

haren oorsprong , verder den bergrug , die naar de kam van

het Dakogebergte loopt, en verder dat gebergte tot het centraal

gebergte , dat de waterscheiding vormt tusschen de Noord- en
Zuidkust van Noord -Celebes.

Deze grensbepaling zal worden gevoegd bij het op den 5 Juli

1858 gesloten en bij 's Gouvernements besluit van 8 Januari

1859 1 ". 25 goedgekeurd en bekrachtigd politiek contract tus
schen het Nederlandsch -Indisch Gouvernement en den radja en

de hadat van Tontoli.

Bwool den 28sten November 1896.

Stempel en handteekeningen

van den radja en de mantri's

van Bwool .

Namens den resident van Menado ,

De controleur ter Noordkust van Celebes ,

(16:9) W. A. DE KANTER.

Tontoli , den 24sten Juli 1897.

De Civiele gezaghebber ,

(w.g.) BAX .

Stempel en handteekeningen

den radja en de hadat

van Tontoli.

van

Voor eensluidend afschrift ,

De Gourernemen's Secretaris ,

(1.9 .) Colex STUART.

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secretaris ,

( gel.) COHEN STUART.

Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris -Generaal bij het

Departement van koloniën ,

A. E. ELIAS.





ZITTING 1897 — 1898 . 152.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

GRENSSCHEIDING TUSSCHEN B WOOL EN TONTOLI.

NOTA VAN TOELICHTING .

X. 24.

Volgens de opgave , bedoeld bij art. 2 van het contract met

Bwool van 27 Augustus 1995 ( 1 ) zou de westelijke grens van

dat landschap met Tontoli nader worden vastgesteld.

Deze grensbepaling is thans tot stand gekomen blijkens de

overgelegde verklaringen , welke ingevolge het Gouvernements

besluit van 14 October 1897 , n '. 19 gehecht zijn geworden

respectievelijk aan het gemelde contract met Bwool en aan het

contract met Tontoli van 5 October 1858 ( 2 ) .

( 1 ) Gedrukte Scukken der Tweede Kamer , zitting 1896-1897 139 n°, 9 . ( 2) Gedrukte Stukken der Tweede Kamer , zitting 1859-1860 . LV , nº. 5 .

N. 152. 24-25, 15





ZITTING 1597 - 159S. 152 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

BINTAVENI.

SUPPLETOIR CONTRACT.

V. 25.

SUPPLETOIR CONTRACT MET BINTAOENA. Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

24sten September 1897 .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( ll ' . 9 ) VAN DER WIJCK.

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om art. 14 van het

tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en den radja

van Bintaoena en zijne mantri's op 22 Juli 1895 gesloten con

tract aan te vullen , zoo is op heden den 25sten Juli 1897 onder

nadere goedkeuring en bekrachtiging van den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen ons EELTJE JELLES

JELLESHI, resident van Menado . handelende voor en namens

het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en Momman DATOENG

SOLANG , radja van Bintaoena overeengekomen het volgende te

bepalen :

De door de wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende

opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het landschap

Bintaoena en zijne ingezetenen van verbindende kracht.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

De Algemeene Secretaris ,

( 11. g . ) A. D. H , HERINGA.

Voor eensluidend afschrift.

De Gouvernements - Secretaris ,

( w . g .) COHEN STUART.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Bin

taoena overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,

bezegeld en plechtig beëedigd door den radja van Bintaoena

en zijue mantri's in tegenwoordigheid van mij resident van

Menado.

( ul. 9.) E. J. JELLESMA.

Handteekening en stempel van

den radja van Bintaoena en zijne

mantri's,

A. E. ELIAS.





ZITTING 1897 - 1999. - 152 ,

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

BWOOL.

SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 20.

1

SUPPLETOIR CONTRACT MET BWOOL. | landsch - Indisch Gouvernement en het Inlandsch Zelfbestuur

van Bwool op 27 Augustus 1895 gesloten en onder dagteekening

van 8 Juli 1896 goedgekeurd en bekrachtigd contract worden

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om artikel 14 van uitgegeven door het Gouvernement van Nederlandsch -Indië ,

het tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en den zullende van die instemming door eene onder elk der exem

radja van Bwool en zijne mantri's op 27 Augustus 1895 ge- plaren van dit suppletoir contract te stellen onderteekende en

sloten contract aan te vullen , zoo is op heden den 14der Mei bezegelde verklaring moeten blijken .

1897 onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van den Gouver

neur -Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen ons EELTJE JELLES De Couverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

JELLESMA , resident van Menado, handelende voor en namens

het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en PATRAH TURUNGKU , (get. ) VAN DER WIJCK.

radja van Bwool , overeengekomen het volgende te bepalen .

De door den wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal

of nader uit te vaardigen verordeniugen en bepalingen betreffende
opsporing en ontginning van deifstoffen , zijn voor het land De Algemeene Secretaris ,

schap Bwool en zijne ingezetenen van verbindende kracht. (gel.) A D. H. HERINGA.

Aldus ten dage en jare in den aanhefdezes vermeld te Bwool

overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend, bezegeld

en plechtig beëedigd door den radja van Bwool en zijne mantri's
in tegenwoordigheid van mij resident van Menado.

(get.) E. J. JELLE -MA.

Stempel en handteekeningen

van den radja van Bwool en

zijne mantri's.

Maka dinjatakan dengan ini bahoewa soedah di batja dalam

behasa Melajoe dan mengerti boenjinga peratoeran di atas ini
dan soedah di perkenankan dan di materikan pada delapan h. b.

September 1800 sembilan poeloeh toedjoeh oleh Kita Padoeka

Radja dan Mantri Mantri Karadjaän Bwool.

(get.) PadoEKA RADJA.

1
Stempel en handteekeningen

van den radja van Bwool en

zijne mantri's.

Voor eensluidend afschrift .

De Gouvernements - Secretaris ,

( gel.) Conen STUART.

Dit suppletoire contract is goedgekeurd en bekrachtigd op

heden den 29sten Juni 1897 , onder voorbehoud , dat de radja

en mantri's van het landschap Bwool er mede instemmen , dat

de vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen,

welke reeds vroeger door hen met voorkennis van het Gouver

nement zijn uitgegeven aan particulieren , voor zoo reel de houders

der vergunningen daarvan geen afstand mochten doen , beheerscht

blijven door de bepalingen van de betrekkelijke, door den resi

dent van Menado goedgekeurde overeenkomsten , met dien ver

stande evenwel dat de concessien tot mijnontginning , welke

van die vergunningen het gevolg mochten zijn , ingevolge en

met inachtneming van artikel 14 van het tusschien het Neder

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris - Generaal bij het

Departement van Koloniën ,

A. E. Elias,

Nº. 152. 20 en 27 . 16





ZITTING 1897 – 1898. 152.. —

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oosl - Indischen Archipel.

KAIDIPAN .

SUPPLETOIR -CONTRACT.

Nº. 20.

SUPPLETOIR CONTRACT MET KAIDIPAN. Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den

24sten September 1897 .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(w.g.) VAN DER Wijck.

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om artikel 14 van

het tusschen het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en den

radja van Kaidipan en zijne mantri's op 21 September 1895

gesloten contract aan te vullen , zoo is op heden den 26sten

Juli 1897 onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tusschen ons

EELTJE JELLES JELLESMA , resident van Menado , handelende voor

namens het Nederlandsch -Indisch Gouvernement GONGALAH

KOROMPOET , radja van Kaidipan overeengekomen het volgende

te bepalen :

De door den wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betref

feude opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het

landschap Kaidipan en zijne ingezetenen van verbindende kracht .

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Geueraal ,

De Algemeene Secretaris ,

( get.) A. D. H. HERINGA.

en

Voor eensluidend afschrift.

De Gouvernements - Secretaris ,

(gel . ) COHEN STUART.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Kaidi

pan overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , be

zegeld en plechtig beëedigd door den radja van Kaidipan en zijne

mantri's in tegenwoordigheid van mij resident van Menado.

(w . g . ) E , J. JELLESMA.

Handteekeningen en stempel

van den radja van Kaidipan en

zijne mantri's.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris -Generaal bij het

Departement van Koloniön ,

A. E. Elias
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ZITTING 1897 - 152.1698. -

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel .

BINTAOENA , BWOOL , BOLANG-OEKI ,

BOLANG -ITANG , KAIDIPAN.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 30 .

Met de zelf besturen in de landschappen , die het recht tot

het doen van mijn bouwkundige opsporingen , alsmede tot het

verleenen van concessiën tot mijnontginning aan het Gouver

nement hebben overgedragen , zijn sinds eenigen tijd onderhan

delingen aangeknoopt om, tot wegneming van allen twijfel, de

contracten aan te vullen met eene uitdrukkelijke bepaling ,

waarbij de Nederlandsch - Indische mijnverordeningen op die

landschappen en hunne ingezetenen van toepassing worden
verklaard .

Als een gevolg van die onderhandelingen zijn met de aan de

noordkust van Celebes gelegen landschappen Bintaoena, Bwool ,

Bolang Oeki , Bolang Itang en Kaidipan de thans overgelegde
suppletoire contracten tot stand gekomen. Deze strekken om

art . 14 van de met deze zelfbesturen gesloten contracten ( 1 )

in den gewenschten zin aan te vullen . Voor zoover betreft de

vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen ,

welke reeds vroeger door het zelfbestuur in Bwool, met voor

kennis van het Gouvernement zijn uitgegeven en de concessiën

tot mijnontginning , welke van die vergunningen het gevolg

mochten zijn , is eene regeling gemaakt blijkens eeneverklaring

die aan den voet van het suppletoir contract met Bwool ge

steld is.

( 1 ) Gedrukte Stukken der Tweede Kamer, Zitting 1896–1897. – 139 nos 3 t, m 12 .

N ". 152. 30–31 . 18





ZITTING 1897
152IS98.

Overeenkomsten mit inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Arehipel

TJERANA.

CONTRACT EN AKTE VAN BEVESTIGING .

Nº . 31

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal in de plaats van de op den 3den Mei 1896 over

leden bestuurster van Tjenrana I MENRETE Overeenkomstig de

instellingen des lands tot bestuurder van dat landschap is ver

kozen de zoon van de overleden bestuurster met name LA

GOELIEGA.

En aangezien LA-GQELIEGA voornoemd op heden Dinsdag den

29sten September 1996 , overeenkomende met den 21sten der

maand Rabioelachir vau het jaar 1314 der Mohammedaansche

tijdrekening te Tjenrana met het Nederlandsch - Indisch Gou

vernement een nieuw contract , waaraan deze akte is geannexeerd

gesloten en beëedigd heeft.

Zoo ben ik , Johan ALBERT GEORGE BRUGMAN , assistent-resident

ter beschikking van den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden , daartoe behoorlijk door dien hoofdambtenaar

gemachtigd , er toe overgegaan om genoemde LA -GOELIEGA onder

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch -Indië , in naam en vanwege het

Nederlandsch - Indisch Gouvernement in zijne waardigheid van

bestuurder van Tjenrana te bevestigen , gelijk geschiedt bij deze .

Ten blijke waarvan deze akte opgemaakt en onderteekend is

door mij , assistent- resident ter beschikking voornoemd.

( 10.9 .) J. A. G. BRUGMAN.

noorden door Tappalang ; ten zuiden door Pambaoewang ; ten

oosten door de Toradja- landen , en ten westen door Straat

Macasser , en wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen ,

omschreven bij de aan dit contract gehechte opgave.

Artikel 3 .

De bestuurder van Tjenrana noch zijne landsgrooten zullen

het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche

overgeven, noch met eenige andere mogendheid , hetzij Oos

tersche of Westersche , noch met eenigen onderdaal van 200

danige natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan of

briefwisseling houden , noch geschenken otzendelingen ontvangen

van of zenden aan zoodanige Mogendheid of zoodanigen onder
daan , noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen

of andere bloedverwanten of door of namens hunne onderdanen

plaats vinde.

Artikel 4.

Ingeval van overlijden van den bestuurder geven de lands

grooten daarvan onverwijl kennis aan den gouverneur van

Celebes en Onderhoorigheden , en wordt het bestuur des lands

voorloopig gevoerd door den voornaamste der landsgrooten in

afwachting , dat door het Gouvernement een vervanger zal zijn

bevestigd .

Artikel 5 .

CONTRACT MET TJENRANA .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijd

sche rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch

Indisch Gouvernement en den bestuurder van Tjenrana meer

dan in de bestaande overeenkomsten in overeenstemming te

brengen met de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op

heden den 29sten September 1896 onder nadere goedkeuring

van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen

ons JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN , assistent-resident ter be

schikking van den gouverneur van Celebes en Onderhoorig

heden , daartoe behoorlijk gemachtigd door dien hoofdambtenaar,

ten deze handelende voor en namens het Nederlandsch -Indisch

Gouvernement en LA-GOELIEGA , hestuurder van Tjerrana met

zijne landsgrooten (hadatsleden ) overeengekomen als volgt:

Artikel 1 .

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

bestunder en de landsgrooten van Tjenrana , dat dit landschap

behoort tot het grondgebied van Nederlandsch -Indië , en dat

zij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ,
vertegenwordigd door den Gouverneur -Generaal van Neder

landsch - Indië als wettige Souvereine erkennen ,

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch

Indië en aan deszelfs vertegenwoordigers trouw , gehoorzaambeid

en onderwerping.

De landsgrooten en mindere hoofden des lands zullen den

bestuurder in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde

staan , hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor

zoover die strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden

met de bevelen van het Gouvernement.

Zij , die daarin onwillig en ongehoorzaam zich betoonen ,

zullen van hunne posten ontzet en naar bevind van zaken ge
straft worden .

Bij verschil van gevoelen doet de gouverneur va: Celebes en

Onderhoorigheden uitspraak .

Artikel 6.

De bestuurder en de land- grooten van Tjenrana zullen den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als den vertegen

woordiger van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement eerbie

digen en gehoorzamen e: mitsdien alleen met hem , dan wel

met de ouder hem dienende ambtenaren , in overleg treden

omtrent alle aangelegenheden , de wederzijdsche belangen be

treffende.

Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg

met hem , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geen

brieven noch gezantschappen afzenden .

Artikel 7 .

De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana zullen met

het Nederlandsch - Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte

vriendschap onderhouden en dat Gouvernement waar noodig

op eerste aanvrage niet alle in hun bereik zijnde middelen hulp

verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders , dragers

en roeiers , wapenen en vaartuigen , en zulks tegen zoodanige

vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten .

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder

Artikel 2 .

Het gebied van het landschap Tjenrana wordt begrensd : ten
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van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen

van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van

landbouw in het gebied van Tjenrana berust geheel bij het

Gouvernement , dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelf bestuur

terzake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek
zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden ,

benoodigd voor mijnbouwkundige opsporing , mijnontginning

of voor eenige onderneming van landbouw , terwijlhet bij even

tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade
loosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .

Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gou

vernement te heffen cijns en vast recht en van den door

ondernemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat

zal steeds de helft ten behoeve van het zelf bestuur worden

afgestaan .

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont

ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

Tjeprana te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke

schadeloosstelling , wanneer daartoe aanleiding bestaat.

De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana beloven zoo

danige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.

houden met de naburige of andere tot het grondgebied van

Nederlandsch - Indië behoorende Inlandsche landschappen , en

zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het

Gouvernement van Nederlandsch -Indië tegen zoodanige land

schappen geen vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen

of voorbereidselen maken , noch versterkingen binnen het land

schap Tjenrapa opwerpen .

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van

inboorlingen vanhun land , die in naburige landschappen mochten

gevestigd zijn .

Versterkingen , die met voorkennis van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement binnen het landschap Tjenrana mochten

bestaan of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging

van dat Gouvernement geslecht worden .

Artikel 8 .

De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana , zoomede

hunne onderdanen zullen , zoo te land als ter zee , de Neder

landsche vlag voeren , en niet toelaten , dat in plaats van deze

of nevens deze eene andere gevoerd wordt.

Het is echter den bestuurder toegelaten , om zijn standaard

of herkenningsvlag gelijktijdig met . doch onder de Nederland

sche te voeren .

Artikel I.

De bestuurder en de landsgrooten zullen met rechtvaardigheid
regeeren , het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de

nijverheid , den handel en de scheepvaart en alle overige wettige
en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen ,

in bescherming nemen en doen beschermen , allen , die met

vergunning van het Gouvernement binnen het landschap Tjen

rana zich gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden ,

alle handelaren onderdanen van het Gouvernement, zoomede
in het algemeen alle handelaren , zonder onderscbeid , die in

het landschap ten handel komen .

Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

het landschap Tjenrana afgeschaft en verboden zijn.

Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking

tot den handel op alle landen onder het bestuur van het Neder

landsch -Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten

verzekerd , die onderdanen van het Gouvernement genieten .

Hunne vaartuigen moeten voorzien zijn van een door den

bestuurder uit te reiken zeebrief of van een jaarpas opgemaakt

volgens de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter

niet zullen worden uitgereikt, clan in overeenstemming met

den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , die ze daartoe
mede onderteekenen zal.

Artikel 12.

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Tjenrana

tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

Artikel 13.

Artikel 10 .

De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana verbinden

zich om aan Europeanen en andere Westersche of Oostersche

Vreemdelingen geen gronden af te staan en hunne toelating of

vestiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen

zonder voorkennis en voorat verkregen toestemming van den
gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaren zullen echter in de havens van dat landschap

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zorder die

voorkennis en toestemming , 200laug zij de orde en rust niet

verstoren ; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet

verblijf in die havens door den bestuurder en de landsgrooten

kennis moeten worden gegeven aan d .n gouverneur van Celebes

en Onderhoorigheden .

Het Gouvernement van Nederlandsch Indië behoudt zich de

bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging

van Chineezen en andere Oostersche Vreemdelingen in het land

schap Tjenrana te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch

Indië of in het bizonder belang van dat landschap zal noodig

achten .

Personen , die zonder verlofzich hebben verwijderd uit ' s Gou

vernements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige

veroordeelden of misdadigers en dergelijken , zullen door den

bestuurder van Tjenrana in geen geval binnen dat landschap

geduld , maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd

worden , indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder

dat hunne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel 11 .

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

Als onderdanen van den bestuurder van Tjenrana worden

beschouwd alle personen van welken landaard ook , die in dat

landschap verblijf houden en niet hehooren tot eene der in het

volgende artikel omschreven categoriën.

Artikel 11 .

Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement worden in het landschap Tjenrana beschouwd :

1 " . alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;

2. alle bedienden van Europeanen en daarmede gelijkge

stelden , voor zooverre zij niet behooren tot de inbeemsche be

volking van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden ;

3 ". alle personen in dienst van het Gouvernement, onver

schillig van welken landaard :

4 ". alle gewezen dienaren van het Gouvernement, niet be

hoorende tot de inheemsche bevolking van het gouvernement

Celebes en Onderhoorigheden ;

5. alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Oosterlingen ;

6º. alle andere niet tot de inheemsche bevolking van het gouver

nement Celebes en Onderhoorigheden behoorende personen ,

gevestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw die gedreven
worden door onderdanen van het Gouvernement;

7 ". allen die den christelijken godsdienst belijder ..

Al deze Gouvernements onderdanen zijn als zoodanig onder

worpen aan de rechtspraak der Gouvernements rechtbanken .

Wanneer zij , verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding

binnen Tjenrana zijn opgevat, worden zij door den bestuurder

aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uitgeleverd .

Artikel 15 .

Aan de rechtspraak der rechtbanken van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen onderdanen van

den bestuurder van Tjenrana , die te zamen met onderdanen

van het Gouvernement aan misdrijven of overtredingen zich

schuldig maken ;

misdrijven plegen tegen het Gouvernement, deszelfs ambte

naren , militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien van

deszelfs eigendommen of die van deszelfs onderdanen ;

procedeeren in zaken van handel en nijverheid of andere

civiele gedingen , waarin onderdanen van het Gouvernement
betrokken zijn ;

dan wel zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen
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zee

ten aanzien van den in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit zullen tegengaan en doen tegengaan alle onwettige en onbillijke

en ammunitie in het landschap Tjenrana. aanhouding van personen als pandelingen ; en voorts krachtig

Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven te zullen medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het

en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels , pandelingschap , voor zooveel dat nog binnen hun land mocht

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het land- bestaan .

schap Tjenrana , gepleegd door onderdanen van den bestunder, Daartoe beloven de bestuurder en de landsgrooten in het

zullen worden berecht door de Nederlandsch - Indische recht- bizonder tegen te gaan en voor altijd af te schaffen het vroeger

banken en rechters en naar de Nederlandsch - Indische wetten . ingeslopen misbruik om vrije lieden voortdurend in pandelingschap

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd totopsporing te houden , en dat verband zelfs op hunne kinderen te doen

van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen , en zullen overgaan .

daarin door den bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana

steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan . Artikel 19.

De bestuurder en de landsgrooten zullen de vonnissen in de
De bestuurder in de landsgrooten van Tjenrana zullen den

bovenbedoelde gevallen uitgesproken , steeds eerbiedigen , en
en rivierroof met alle in hun bereik zijnde niiddelen

aan de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn .
krachtdadig tegengaan en doen tegengaan , en geen schuilplaats

Artikel 16.
noch eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd, verleenen,

noch toelaten , dat die verleend worden , aan zee- of rivier

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaand roovers , noch aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen
artikel onderdanen van den bestuurder voor de rechtbanken worden als zoodanig bedrijfuit te oefenen ofdaarin betrokken te zijn .
van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement terecht staan , zal Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig be

de bestuurder bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting vonden worden , aan den gouverneur van Celebes en Onder
te nemen in de rechtbank , voor welke de zaak van zijne onder- hoorigheden uitleveren , dan wel hen volgens de wetten en
danen wordt behandeld , ten einde daarover zijn gevoelen uit instellingen des lands doen terecht stellen , naar gelang die

te spreken. schuldigen of medeplichtigen onder de jurisdictie van het

Gouvernement, dan wel die van den bestuurder en de lands
Artikel 17 . grooten staan .

De rechtsmacht van den bestuurder en de landsgrooten be
Artikel 20 .

paalt zich tot de bevolking van Tjenrana , niet behoorende tot

's Gouvernements onderdanen en behoudens het reeds bepaalde De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich om aan

in artikel 15 . alle schepen en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de

Civiele zaken worden volgens ' s lands gebruik afgedaan. boorden der rivieren binnen het gebied van Tjenrana in nood

In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd , dat elk mochten vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreu

misdadiger zal worden gestraft volgens de wetten van en op kelingen te verzorgen en zich geen hunner goederen toe te

het land , waar hij zijn misdaad of overtreding gepleegd heeft, eigenen , noch te gedoogen , dat iemand, wie ook , zich die toeëigene.

met dien verstarde dat verminkende of martelende straffen , Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,

waaronder ook de straf van rottanslagen wordt begrepen , niet welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied

mogen worden toegepast. van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het aangebracht, en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen dan

gebied van het landschap Tjenrana te verwijderen , berust uit- wel ten voordeele van belanghebbenden , in het openbaar te

sluitend bij den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch -Indië , verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard .

behoudens de bevoegdheid van den bestuurder om tot zoodanigen Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen

maatregel voorstellen aan den gouverneur van Celebes en Onder- van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen

hoorigheden te doen.
zullen de bestuurder en de landsgrooten onverwijld kennis

De bestuurder en de landsgrooten behouden echter de bevoegd geven aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
heid , om op personen , behoorende tot hunne onderdanen , ver- De bestuurder en de landsgrooten kunnen hulp- en bergloon

wijdering uit het landschap Tjenrana als straf wegens misdrijven vorderen , waarvan het bedrag door hen zelven , naarmate van
begaan in dat landschap , toe te passen .

moeite , wordt begroot.

In die gevallen wordt, nadat de beschuldigde behoorlijk in Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den

zijne verdediging gehoord is , de verbanning gelast bij een door gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

den bestuurder en de landsgrooten uit te vaardigen vormelijk Belanghebbenden , die met deze begrooting bezwaard zich

bevelschrift , dat echter voor de tenuitvoerlegging door den mochten achten , kunnen de beslissing van den Gouverneur

Gouverneur Generaal van Nederlandsch - Indië moet zijn goed- Generaal inroepen door tusschenkomst van den gouverneur van

gekeurd , die ook de plaats aanwijst , waar de hanneling verblijf | Celebes en Onderhoorigheden.

zal houden .

Vonnissen , waarbij de beklaagde door den bestuurder en de Artikel 21 .

landsgrooten veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning

buiten het landschap gedurende den tijd welke die dwangarbeid De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana verbinden

duren zal, zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van den zich om met alle middelen onder hun bereik of te hunner be

Gouverneur -Generaal van Nederlandsch-Indië , maar worden schikking gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun

door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en Onder- gebied krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .

hoorigheden den Directeur van Justitie ter strafplaatsaanwijzing

aangeboden.
Artikel 22.

Artikel 18.
De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana verbinden

zich de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te

In het landschap Tjenrana zijn menschenroof, slavenhandel bevorderen .

en in- en uitvoer van slaven verboden , en zullen die misdadige
Artikel 23 .

bedrijven door den bestuurder en de landsgrooten binnen hun

land niet geduld , maar met alle in hun bereik zijnde middelen De bestuurder en de landsgrooten van Tjenrana zullen zooveel
krachtdadig tegengegaan worden.

in hun vermogen is , de teelt van voedingsgewassen en andere

Zij verbinden zich hunne medewerking te zullen verleenen
nuttige gewassen als padi , kakao , koffie enz. aanmoedigen en

aan de maatregelen , die het Nederlandsch -Indisch Gouvernement
bevorderen .

zal nemen om tot eene algeheele afschaffing van de slavernij

in hun gebied te geraken. Artikel 24 .

Tot verzekering der rechten van zoodanige personen , die tot

waarborg van schuld als pandelingen zich mochten hebben De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie

gesteld , beloven de bestuurder en de landsgrooten te zullen niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den gouver

waken en doen waken , dat zooveel mogelijk in hun land worden neur van Celebes en Onderhoorigheden , zijn in het landschap

nageleefd de bepalingen door het Nederlandsch -Indisch Gouver- Tjenrana verboden .

nement met opzicht tot het pandelingschap vastgesteld ; te De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich de over

N. 152. 31-32. 19
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treders van dit verbod en de voorwerpen , waarmede de over

tredmg gepleegd is, aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

uit te leveren .

OPGAVE van de landschappen , waaruit het gebied

van Tjenrana is samengesteld.

Artikel 23 .
Het gebied van Tjenrana bestaat uit de volgende landschappen

of districten :

1 ° Poetadda.

20. Tomereddo.

De bestuurder en de landsgrooten erkennen , dat door dit

contract alle vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch

Indisch Gouvernement met de bestuurders van Tjenrana gesloten

voor zooverre die met het tegenwoordige contract in strijd

zijn , zijn vervallen .

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven , wordt voorts overeengekomen , dat

partijen zich deswege in der minne zullen verstaan .

3. Mosso .

4 " . Oona.

5. Somba.

6 ° Pamingcalan.

7. Tota - tolisi.

8. Karema , en

9. Limboro.

De assistent- resident ter beschikking ,

( 0.9 .) J. A. G. BRUGMAN.

Aldus ten dage en jare in den aanhef vermeld te Tjenrana

overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , bezegeld

en plechtig beëedigd door den bestuurder van Tjenrana en

zijne laudsgrooten in tegenwoordigheid van mij JOHAN ALBERT

GEORGE BRUGMAN , assistent-resident ter beschikking van den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden .

(w.9 .) J. A. G. BRUGMAN .

Stempel en handteekeningen

van den bestuurder van Tjen

rana en zijne landsgrooten .

In onze tegenwoordigheid ,

( 11.9 .) onleesbaar.

(w.g.) VAN HEEKEREN.

(n.9 .) Tolk .

Deze akte van bevestiging en dit contract zijn goedgekeurd

en bekrachtigd op heden den 4den Januari 1897 .

Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement

van Koloniën ,

A. E. Elias.

Voor eensluidend afschrift :

De Gouvernements- Secretaris ,

(get.) COUEN STUART.



ZITTING 1897 - 1998 . 152.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

TJENRANA.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 32.

Op den 3den Mei 1890 overleed de op 18 October 1892 als

zoodanig opgetreden vorstin van Tjenrana (Mandar) MENRETE ;
overeenkomstig ' s lands instellingen werd haar zoon LA GOELIGA

tot haar opvolger verkozen . Ter vervanging van het met deze

vorstin gesloten contract van 31 October 1892 (1 ) is op 29

September 1896 een nieuw contract op den grondslag van het

model-contract van 1894 met den opgetreden bestuurder aan

gegaan , die op dienzelfden datum in zijne waardigheid beves

tigd is .

Gedrukte stukken der Tweede Kamer 1894–1893 , 110 , nº. 19 .
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ZITTING 1897 1521998 .

Overeenkomsten mel inlandsche rorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

MAMOEDJOE.

CONTRACT EN AKTE VAN BEVESTIGING .

Nº. 33.

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal in de plaats van den op den negen en twintigsten

Juli 1895 overleden bestuurder van Mamoedjoe NAE SOEKOER ,

overeenkomstig de instellingen des lands tot bestuurder van dat

landschap is verkozen de schoonzoon van den overleden be

stuurder met name KARANENE.

En aangezien KARANENE voornoemd op heden Woensdag den

30sten September 1896 , overeenkomende met den 22sten der

maand Rabioelachir van het jaar 1314 der Mohamedaausche

tijdrekening te Mamoedjoe met het Nederlandsch -Indisch Gou

vernement cen nieuw contract , waaraan deze akte is geannexeerd

gesloten en beëedigd heeft , zoo ben ik JOHAN ALBERT GEORGE

Brugman , assistent resident ter beschikking van den gouverneur

van Celebes en Onderhoorigheden , daartoe behoorlijk door dien

hoofdambtenaar gemachtigd, er toe overgegaan om genoemden

KARANENE onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den

Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië , in naam en van

wege het Nederlandsch-Indisch Gouvernement in zijne waar

digheid van bestuurder van Mamoedjoe te bevestigen , gelijk

geschiedt bij deze.

Ten blijke waarvan de akte opgemaakt en onderteekend is

door mij assistent- resident ter beschikking voornoemd.

(w.g.) J. A. G BRUGMAN ,

CONTRACT MET MAMOEDJOE.

oosten door de Toradja -landen ; ten westen doorstraat Makassar,

en wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen , omschreven

bij de aan dit contract gehechte opgave.

Artikel 3.

De bestuurder van Mamoedjoe noch zijne landsgrooten zullen
het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederland

sche overgeven , noch met eenige andere mogendheid , hetzij
Oostersche of Westersche , noch met eenigen onderdaan van

zoodanige natie eenig verbond of cenige overeenkomst aangaan

of briefwisseling houden , noch geschenken of zendelingen ont

vangen van- of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen

onderdaan , noch toelaten dat zulks door of namens hunne

kinderen of andere bloedverwanten of door of namens hunne

onderdanen plaats vinde.

Artikel 4 .

Ingeval van overlijden van den bestuurder geven de lands

grooten daarvan onverwijld kennis aan den gouverneur van

Celebes en Onderhoorigheden en wordt het bestuur des lands

voorloopig gevoerd door den voornaamste der landsgrooten , in

afwachting dat door het Gouvernement een vervanger zal zijn
bevestigd.

Artikel 5

De landsgrooten en mindere hoofden des lands zullen den

bestuurder in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde

staan , hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen , voor

zoover die strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden

met de bevelen van het Gouvernement.

Zij , die daarin onwillig en ongehoorzaam zich betoonen ,

zullen van hunne posten ontzet en waar bevind van zaken ge

straft worden .

Bij verschil van gevoelen doet de gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden uitspraak.

Artikel 6 .

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe zullen den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als den vertegen

woordiger van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement eerbie

digen en gehoorzamen en mitsdien alleen met hem dan wel met

de onder hem dienende ambtenaren in overleg treden omtrent

alle aangelegenheden , de wederzijdsche belangen betreffende.

Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met

hen , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geen brieven

noch gezantschappen afzenden .

Artikel 7 .

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe zullen met het

Nederlandsch -Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte

vriendschap onderhouden en dat Gouvernement waar noodig ,

op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp

verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders , dragers

en roeiers , wapenen en vaartuigen , en zulks tegen zoodanige

vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten.

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onderhouden

met" de naburige of andere tot het grondgebied van Nederlandsch

Indië behoorende inlandsche landschappen , en zullen mitsdien

zonder voorkennis en toestemming van het Gouvernement van

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche

rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement en den bestuurder van Mamoedjoe meer dan in

de bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen

met de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden

den 30sten September 1896 , onder nadere goedkeuring van den

Gouverneur -Generaal Nederlandsch - Indië tusschen ons

JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN , assistent-resident ter beschikking

van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , daartoe

behoorlijk door dien hoofdambtenaar gemachtigd , ten deze ban

delende voor en namens het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

en KARANENE, bestuurder van Mamoedjoe met zijne landsgrooten

(hadatsleden ) overeengekomen als volgt:

van

Artikel 1 .

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe , dat dit landschap

behcort tot het grondgebied van Nederlandsch - Indië en dat zij

mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , vertegen

woordigd door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch

Indië , als wettige Souvereine erkennen .

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch

Indië en aan deszelfs vertegenwoordigers trouw , gehoorzaam
heid en onderwerping.

Artikel 2 .

Het gebied van het landschap Mamoedjoe wordt begrensd :

ten noorden door Kajelie ; ten zuiden door Tappalang ; ten

N. 152. 33 . 20
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Nederlandsch - Indië tegen zoodanige landschappen geen vijande

lijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbereidselen

maken , noch versterkingen binnen het landschap Mamoedjoe

opwerpen .

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van

inboorlingen van hun land , die in de naburige landschappen

mochten gevestigd zijn.
Versterkingen die met voorkennis van het Nederlandsch -In

disch Gouvernement binnen het landschap Mamoedjoe mochten

bestaan of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van

dat Gouvernement geslecht worden .

vernement, dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelf bestuur ter

zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek zal

doen instellen naar de rechten van derden op de gronden , be

noodigd voor mijnbouwkundige opsporing , mijnontginning of

voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even

tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade

loosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .

Van de voor concessiën tot mijnontginning door hetGouverne

ment te heffen cijns en vast recht en van den door ondernemingen

van landbouw op te brengen pacht- of huurschat zal steeds

de helft ten behoeve van liet zelf bestuur worden afgestaan .

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor , om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont

ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

Mamadjoe te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke

schadeloosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat.

De bestuurder en de land-grooten van Mamoedjoe beloven 200

danige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen .

Artikel 12 .

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Mamoedjoe

tegen den wettigen koers gingbaar zijn .

Artikel 8 .

Artikel 13.

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe zoomede

hunne onderdanen zullen , zoo te land als ter zee de Neder

landsche vlag voeren , en niet toelaten , dat in plaats van deze

of nevens deze eene andere gevoerd wordt.

Het is echter den bestuurder toegelaten om zijn standaard

of herkenningsvlag gelijktijdig met , doch onder de Neder

landsche te voeren .

Artikel 9 .

De bestuurder en de landsgrooten zullen met rechtvaardigheid

regeeren , het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de

nijverheid , den handel en de scheepvaart en alle overige wettige

en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen ,

in bescherming nemen en doen beschermen allen , die met ver

gunning van hetGouvernementbinnen het landschap Mamoedjoe

zich gevestigd hebben ofaldaar tijdelijk verblijf houden , alle han.

delaren , onderdanen van hetGouvernement , zoomede in het alge

meen alle handelaren zonder onderscheid , die in het landschap

ten handel komen .

Alle den bandel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

het landschap Mamoedjoe afgeschaft en verboden zijn .

Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking

tot den handel op alle landen onder het bestuur van het Neder

landsch - Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten

verzekerd , die onderdanen van het Gouvernement genieten.

Hunne vaartuigen moeten voorzien zijn van een door den be

stuurder uit te reiken zeebrief of van een jaarpas opgemaakt
volgens de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter

niet zullen worden uitgereikt dan in overeenstemming met den
gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , die ze daartoe

mede onderteekenen zal.

Artikel 10 .

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe verbinden

zich om aan Europeanen en andere Westersche of Oostersche

vreemdelingen geen gronden af te staan en hunne toelating of

vestiging buiten de havens vavan dat landschap niet te vergunnen

zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaren zullen echter in de havens van dat landschap

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die

voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet

verstoren , zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet

verblijf in die havens door den bestuurder en de landsgrooten

kennis moeten worden gegeven aan den gouverneur van Celebes

en Onderhoorigheden .

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de

bevoegdheid voor, om ten aanzien van de toelating en vestiging

Van Chineezen en andere Oostersche vreemdelingen in het land

schap Mamoedjoe, te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch - Indië

of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig achten .

Personen , die zonder verlof zich hebben verwijderd uit

's Gouvernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige

veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den

bestuurder van Mamoeiljoe in geen geval binnen dat landschap ge

duld , maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd wor

den , indien zij zich daar vertoonen en zulks ook zonder dat

hunne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel 11 .

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen

van concessien tot mijzontginning en tot ondernemingen van

landbouw in het gebied van Mamoedjoe berust geheel bij het Gou

Als onderdanen van den bestuurder van Mamoedjoe worden be

schouwd alle personen van welken landaard ook , die in dat

landschap verblijf houden en niet behooren tot eene der in het

volgende artikel omschreven categorieën.

Artikel 14 .

Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlaudsch -Indisch

Gouvernement worden in het landschap Mamoedjoe beschouwd :

1 '. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden :

2. alle bedienden van Europeanen en daarmede gelijkge

stelden, voor zooverre zij niet behooren tot de inheemsche bevolking

van het gouvernement Celebes en Onderhooriglieden ;

3 '. alle personen in dienst van het Gouvernement , ouver

schillig van welken landaard ;

4º . alle gewezen dienaren van het Gouvernement, niet be

hoorende tot de inheemsche bevolking van het gouvernement

Celebes en Onderhoorigheden ,

5 ', alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde oosterlingen ;

6 ' alle andere niet tot de inheemsche bevolking van het

gouvernement Celebes en Onderhoorigheder behoorendepersonen ,

gevestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw , die ge

dreven worden door onderdanen van het Gouvernement :

7 ° allen die den Christelijken godsdienst belijden :

Al deze Gouvernements onderdanen zijn als zoodanig onder

worpen aan de rechtspraak der Gouvernements rechtbanken .

Wanneer zij, verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding,

binnen Mamoedjoe zijn opgevat, worden zij door den bestuurder aan

den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uitgeleverd .

Artikel 15 .

Aan de rechtspraak der rechtbanken van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen onderdanen van

den bestuurder van Mamoedjoe , die : te zamen met de onder

danen van het Gouvernement aan misdrijven of overtredingen

zich schuldig maken ;

misdrijven plegen tegen het Gouvernement , deszelfs ambte

naren , militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien van

deszelfs eigendommen of die van deszelfs onderdanen ;

procedeeren in zaken van handel en nijverheid of andere

civiele gedingen , waarin onderdanen van het Gouvernement
betrokken zijn ;

dan wel zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen

ten aanzien van den in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit

en ammunitie in het landschap Mamoedjoe.

Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven

en overtredingen met betrekking tot telegraatlijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het landschap

Mamoedjoe, gepleegd door onderdanen van den bestuurder , zullen
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schap te houden en dat verband zelfs op hunne kinderen te
doen overgaan .

Artikel 19.

worden berecht door de Nederlandsch - Indische rechtbanken en

rechters en naar de Nederlandsch - Indische wetten .

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op

sporing van boven bedoelde misdrijven en overtredingen en

zullen daarin door den bestuurder en de landsgrooten van

Mamoeiljoe steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan .

De bestuurder en de landsgrooten zullen de vonnissen in de

bovenbedoelde gevallen uitgesproken , steeds eerbiedigen en aan

de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn .
1

Artikel 16 .

In de gevallen , waarin volgens het bepaalde bij het voorgaand

artikel , onderdanen van den bestuurder voor de rechtbanken

van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement terecht staan , zal

de bestuurder bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting

te nemen in de rechtbank , voor welke de zaak van zijne onder

danen wordt behandeld ten einde daarover zijn gevoelen uit te

spreken .

Artikel 17 .

De bestuurder en de land -grooten van Mamoedjoe zullen den

zee- en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen kracht

dadig tegengaan en doen tegengaan en geen schuilplaats noch

eenige andere hulp of mederwerking hoegenaamd verleenen ,

noch toelaten dat die verleend worden aan zee- ofrivierroovers ,

noch aan personen die hun bekend zijn of aangewezen worden

als zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .

Zij zullen degenen , die daaraan sehuldig of medeplichtig

bevonden worden , aan den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden uitleveren dan wel hen volgens de wetten en instel

lingen des lands doen terechtstellen , naar gelang die schuldigen

of medeplichtigen onder de jurisdictie van het Gouvernement ,

dan wel die van den bestuurder en de landsgrooten staan .

Artikel 20 .

De bestuuriler en de land - grooten verbinden zich om aan alle

schepen en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de

boorden der rivieren binnen het gebied van Mamoedjoe in nood

mochten vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreuke

lingen te verzorgen en zich geen humer goederen toe teteigenen ,

noch te gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,

welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied

van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen dan

wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar te

verkoopen indien die niet kunnen worden bewaard.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen

van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen zullen

de bestuurder en de landsgrooten onverwijld kennis geven aan

den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

De bestuurder en de landsgrooten kunnen hulp- en bergloon

vorderen , waarvan het bedrag door hen zelven naarmate ran

de moeite , wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
Belanghebbenden die met deze begrooting bezwaard zici moch

ten achten , kunnen de beslissing van den Gouverneur.Generaal

inroepen door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden .

Artikel 21 .

De rechtsmacht van den bestuurder en de landsgrooteu be

paalt zich tot de bevolking van Mamoedjoe , niet behoorende

tot ' s Gouvernements onderdanen en behoudens het reeds bepaalde
in art. 15 .

Civiele zaken worden volgens 's lands gebruik afgedaan.

In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd , dat elk

misdadiger zal worden gestraft volgens de wetten van en op

het land waar hij zijn misdaad of overtreding gepleegd heeft

met dien verstande dat verminkende of martelende straften ,

waaronder ook de straf van rottanslagen wordt begrepen , niet

mogen worden toegepast.

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het

gebied van het landschap Mamoeljoe te verwijderen berust uit

sluitend bij den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indië

behoudens de bevoegdheid van den bestuurder om tot zooda

nigen maatregel voorstellen van den gouverneur van Celebes

en Onderhoorigheden te doen .

De bestuurder en de landsgrooten behouden echter de be

voegdheid om op personen behoorende tot hunne onderdanen ,

verwijdering uit het landschap Mamoedjoe als straf wegens

misdrijven begaan in dat landschap toe te passen .

In die gevallen wordt , nadat de beschuldigde behoorlijk in

zijne verdediging gehoord is , de verbanning gelast bij een door

den bestuurder en de landsgrooten uit te vaardigen vormelijk

bevelschrift dat echter voor de tenuitvoerleggiug door den Gou

verneur-Generaal van Nederlandsch - Indië moet zijn goedgekeurd,

die ook de plaats aanwijst waar de banneling verblijf zalhouden .

Vonnissen waarbij de beklaagde door den bestuurder en de

landsgrooten veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning

buiten het landschap gedurende den tijd welken die dwangar

beid duren zal, zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van

den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,maar worden

door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden den directeur van justitie ter strafplaats aanwijzing

aangeboden .

Artikel 18.

In het landschap Mamoedjoe zijn menschenroof , slavenhandel

en in- en uitvoer van slaven verboden en zullen die misdadige
bedrijven door den bestuurder en de landsgrooten binnen hun

land niet geduld , maar met alle in hun bereik zijnde middelen

krachtdadig tegengegaan worden .

Zij verbinden zich hunne medewerking te zullen verleenen

aan de maatregelen , die het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

zal nemen om tot eene algeheele afschafting van de slavernij

in hun gebied te geraken.

Tot verzekering der rechten van zoodanige personen , die tot

waarborg van schuld als pandelingen zich mochten hebben ge

steld beloven de bestuurder en de landsgrooten te zullen waken

en doen waken , dat zooveel mogelijk in hun land worden nage

leefd de bepalingen door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement

met opzicht tot het pandelingschap vastgesteld ; te zullen tegen

gaan en doen tegengaan alle onwettige en onbillijke aanhouding

van personen als pandelingen ; en voorts krachtig te zullen

medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het pandeling

schap , voor zooveel dat nog binnen hun land mocht bestaan .

Daartoe beloven de bestuurder en de land - grooten in het

bijzonder tegen te gaan en voor altijd af te schaffen het vroeger

ingeslopen misbruik om vrije lieden voortdurend in pandeling

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe verbinden

zich om met alle middelen onder hun bereik of te huwner be

schikking gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun

gebied krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .

Artikel 22.

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe verbinden

zich de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te

bevorderen .

Artikel 23 .

De bestuurder en de landsgrooten van Mamoedjoe zullen

zooveel in hun vermogen is , de teelt van voedingsgewassen en

andere nuttige gewassen als padi, cacao , koffie enz. aanmoedigen

en bevorderen .

Artikel 24.

De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie

niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den gouver

neur van Celebes en Onderhoorigheden , zijn in het landschap

Mamoedjoe verboden .

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich de over

treders van dit verbod en de voorwerpen waarmede de overtreding
gepleegd is , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement uit

te leveren .

Artikel 25 .

De bestuurder en de landsgrooten erkennen dat door dit

contract alle vroegere overeenkomsten , door het Nederlandsch

Indisch Gouvernement met de bestuurders van Mamoedjoe ge
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sloten , voor zooverre die niet het tegenwoordige contract in
strijd zijn , zijn vervallen .

Omtrent hetgeen raler blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven , wordt voorts overeengekomen

dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan ,

7. Soemare.

8. Malavewa.

9. Kajoelanka .

10. Kasiba.

11. Tambi .Aldus ten dage en jare in den aanhef vermeld te Mamoedjoe

overeengekomen . in triplo opgemaakt , onderteekend , bezegeld

en plechtig beëedigd door den bestuurder van Mamoedjoe en
zijne land -grooten in tegenwoordigheid van mij JOHAN ALBERT

GEORGE Brugman , aseistent-resident ter beschikking van den

gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

( ir . 9. ) J. A. G. BRUGMAN.

Stempel en handtekeningen

van den bestuurder en de lands

grooten van Mamoedjoe.

12. Timboe.

13. Lembang.

14. Mamoedjoe.

15. Sinjonjowi .

16. Kaloekkoe.

17. Belang Belang.

18. Papalang.

19. Panikie.

20. Tawaro .

21. Karama.

22. Loemoe.

23. Rize.

24. Boedon Boedong.

23. Toemboe.

In onze tegenwoordigheid ,

( ir . 9. ) VAN HEEKEREN.

C. ) H. F. STOLK .

Deze akte van bevestiging en dit contract zijn goedgekeurd

en bekrachtigd op heden den 4den Januari 1897.

De Gourerneur -Generaal van Vederlandsch - Indië ,

( nr. 9. ) VAN DER WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,

( ir.9 .) A. D. H. HERINGA.

Voor een luidend af-chrift .

De Gouvernements - Secretaris ,

(get.) COHEN STUART.

26. Kamboella.

27. Salobiro.

28. Lambarang.

29. Korosa .

30. Dapoerang.

31. Koema.

32. Doda.

33. Pipanggoeli.

34. Masimboe.

35. Lariang.

36. Pasangkajoe.

37. Pangyang.

38. Soromana.

39. Lolombie.

40. Tanamea.

De assistent -resident ter beschikking van den gouverneur van

Celebes en Onderhoorigheden.

(1r.9 . ) J. A. G., BRUGMAN .

OPGIVE van de landschappen . waaruit het gebied van

Mamoedjoe is samengesteld .

Het gebied van Manoeljoe bestaat uit de volgende landschap

pen of districten :

Voor eensluidende afschriften .

De Secretaris Generaal bij het Departement van

Kolonien ,

1. Binauga.

2. Bonepa-,

3. Rimoekoe,

4. Karema.

5. Simboro.

6. Rugalsa .

A. E. Elias.



ZITTING 1897 - 152.1898 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten van den

Oost- Indischen Archipel

MAMOEDJOE.

NOTA VAN TOELICHTING.

NO. 34.

In de Nota van Toelichting op de overeenkomst met den

vorst van Mamoedjoe en Tappalang den 3den Februari 1868

gesloten ( 1 ) is de geschiedenis van Mamoedjoe tot op dat tijdstip
in korte trekken beschreven .

NAE SOEKOEROE of NAE SOEKOER , vorst van Mamoedjoe bij die

gelegenheid ook als vorst van Tappalang opgetreden, wist zich

in den beginne in dit landschap goed te doen gelden , doch

omstreeks 1875 ontsponnen zich oneenigheden tusschen hem en

eenige Tappalangsche prinsen en hoofden , waaronder zekere

MARADIA PANGALE. NAE SOEkoer's invloed verminderde zicht

baar , zoodat zijne pogingen om een einde te maken aan de

tuchteloosheid , die in 'Tappalang heerschte , vruchteloos bleven .

Vooral werd aan zijn gezag een groote knak toegebracht, toen

in 1883 een zijner zonen , ANDI TJALLA , die tegen MARADIA

PANGALE optrok om dezen wegens het drijven van menschen

handel en roof te tuchtigen , reeds bij een der eerste gevechten

sneuvelde en de Manoedjoesche macht de vlucht nam . Eveneens

mislukte 's vorsten pogingen tot tuchtiging van zekeren MATA

LOENROE , kleinzoon van den in 1867 ontslagen vorst van Tap

palang TOMANGGOENG GAGALLOENG PATTA -RI-MALOENDA , die te

Karama Mamoedjoe) gevesteld , zich met zijn aanhang aan

strand- e: menschenroof en slavenhandel schuldig maakte. Nadat

NAE SOEKOER de hulp van het Gouvernement had ingeroepen

werd ingevolge Gouvernements besluit van 5 Juni 1888 nº. 19

tot tuchtiging van Karama overgegaan door Zr . Ms. stoomschepen

Koning der Nederlanden, Prins Hendril der Nederlanden en Madura .

Tegenstand werd niet geboden , daar MATALOENRCE en zijne

volgelingen zich in de bosschen schuil hielden . Eene maanci

later ongeveer werd van den vorst het bericht ontvangen , dat

MATALOENROE zich met zijne volgelingen op genade of ongenade

had overgegeven en , onder belotte van zich niet meer aan

strafbare handelingen te zullen schuldig maken , in genade

was aangenomen .

In Mei 1889 verklaarile NAE SOEkoer wegens de tegenwerking,

die hij van de voornaamste hoofden ondervond, het bestuur

over Tapalang te willen neerleggen , waarvan het gevolg was ,

t , zooals reeds werd medegedeeld in de Nota van Toelichting

betreffende de contracten met Madjene , Pambaoewang , Tjen

rana en Tappalang (2 ) zekere And Moesoe tot bestuurder werd

aangesteld . Na het overlijden van NAE SOEKOER , op 29 Juli

1895 , werd zijn schoonzoon KARANENE , overeenkomstig 's lands

instellingen , door de hadat tot zijn opvolger verkozen . Den

3'Isten September 1996 is met dezen een nieuw contract aange

gaan (het vroegere contract met MAMOEDJOE dagteekent van 31

October 1809) (3) op den grondslag van het model-contract van

1894 en op dienzelfden datum is de nieuwe bestuurder in

zijne waardigheid bevestigd .

( 2 ) Gedrukte Stukken der Twerde Kamer , Zitling 1894 – 1895 , 110 , nº. 21 .

( 3 ) Gelrukie Stukkeu der Tweele Kamer , Zi'ting 1861 - 1865 , XXI , nº . 23.( 1 ) Gedrukle Slukken der Tweede Kamer , Zilling 1869 - 1870. 27 , nº. 4 .
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