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hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
Oost- Indischen Archipel.
GELEIDENDE BRIEF.

's GRAVENHAGE , den 13den: Maart 1902 .
Nº. 1 .

Krachtens Koninklijke machtiging heb ik de eer Uwer Excel
lentie , ter voldoening aan artikel 44 van het Reglement op het
beleid der Regeering van Nederlandsch - Indië biernevens met de
daarbij behoorende Nota's van Toelichting in afschrift te doen

toekomen de navolgende contracten met inlandsche vorsten in
den Oost- Indischen Archipel of daarmede gelijk te stellen
stukken :

1º. de suppletoire overeenkomsten met Koetei , Boeloengan ,
Goenceng Taboer, Sambalioeng, Pasir , Pegatan en Koesan en

Kota Waringin , respectievelijk gedagteekend 25 Juni, 9 Angus
tus , 6 Augustus, 6 Augustus, 28 Juli, 24 Juli en 13 Juli 1900 ,
betreffende het recht tot het heffen van rechten , pachten enz.
in die landschappen ;

2º. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij het
optreden van den nieuwen bestuurder van Pasir op 28 Juli 1900;
3º. de suppletoire overeenkunsten met Boeloen gan . Goenoeng
Taboer, Sambalioeng, Kota Waringin , Pasir en Pegatan en

Koesan , respectievelijk gedagteekend 25. 28 en 28 Juli, 22 Au
gustus, 22 en 25 September 1899,betreffende de overdracht aan
het Gouvernement van 'het havenbeheer en de politie in de havens
en op de reeden van die landschappen ;
4º de contracten met verschillende landschappen in de resi

dentie Timor en onderhoorigheden in 1900 gesloten tot regeling
van de mijnbouwaar gelegenheden in die landschappen ;

5 ° het suppletoir contract met Ternate van 4 Februari 1901
betreffende de overdracht aan het Gouvernement van het recht
tot invoering van de pacht van het gedistilleerd in het tot dat

sultanaat behoorende gedeelte van het eiland Ternate;
6º. het procesverhaal van 8 Maart 1900 , betreffende de terug
gave van het landschap Gianjar aan het Gouvernement ;
7º. de akten van verband en van bevestiging, gepasseerd bij
het optreden van den tegenwoordigen bestimurder van Koeboe
op 8 November 1900 ;

8º. de suppletoire contracten met Loehoe , Laiwoei en Siden
ring tot regeling van de land- en mijnbouwaangelegenheden in

die landschappen, respectievelijk gedagteekend 13 December 1897,
23 October 1897 en 4 Mei 1898 ;

9º. de suppletoire contracten met Boni en Tjinrana betreffende
de toepasselijkheid van onze mijn verordeningen op die land

schappen en hun ingezetenen , respectievelijk gedagteekend 19
December 1897 en 14 Mei 1901 ;

10 °. de opgaven van de havens in het gebied van de land
schappen Siak Sri Indrapoera , Poelaulawan , Kota Waringin ,
Pegatan en Koesan , Pasir, Koetei . Sambalioeng, Goenoeng
Taboer , Boeloengan , Ternate en Tidore;

11 °. de suppletoire contracten met Balangnipa en Pembaoewang
tot regeling vau de mijnbouwaangelegenheden in die landschap
pen , beide gedagteekeid 21 Juni 1897 ;

12 , de akten van verband en van berestiging , gepasseerd bij
het optreden van den tegenwoordigen bestuurder van Bwool op
27 Augustus 1901 ;
13º. het suppletoir contract met Bolaäng-Mongondon , gedag

dan

Zijne Excellentie den Minister van Staat, Voorziller ron
de Twecile Kamer der Staten - Generaal.
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teekend 25 Mei 1901, tot herziening van de verdeeling tusschen
den radja en de andere hoofden

van dat landschap van de

inkomsten , welke hun door het Gouvernement worden uitbe
taald
;

14 °. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij

het optreden van den tegenwoordigen bestuurder van Towaëli
op 22 Mei 1900 ;

15°. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij

het optreden van den tegenwoordigen hoofdvor: t van Wadjo ,
op 2 December 1900 ;

16°, de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij
het optreden van de tegenwoordige bestuurster van Loewoe,
op 2 Mei 1900 ;
17º. de akte van verband gedagteekend 27 Februari 1901,

gepasseerd door Pangeran Aric Majoor Noto Koesoemo vóór zijne
verheffing tot hoofd van het Pakoe Alamsche huis ;

18°. de in 1899 en 1900 gepasseerde rerklaringen waardoor de
verhouding tot het Gouvernement van verschillende landschap
pen in de Atjehsche onderhoorigheden nader is geregeld .
De Minister tan Oorlog ,

Tijdelijk belast met het beheer
van het Departement van Koloniën ,
Voor den Minister ,
De Sccretaris-Generaal ,
A. E. ELIAS.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
Oost- Indischen Archipel.
KOETEI .
SUPPLETOIR CONTRACT .
N ° 2.

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET KOETEI.

toekomend bedrag, alsmede de hoegrootheid der aan elk der
leden van de te Tengaron gevestigde inlandsche rechtbank toe

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoogheid
de sultan van Koetei en zijne landsgrooten aan het Nederlandsch

te kennen bezoldiging wordt door den sultan in overeenstem
ming met den resident vastgesteld.

Indisch Gouvernement tegen schadeloosstelling overdragen het
recht tot heffing van de na te noemen belastingen in het gebied
van Koetei,
Zoo is op heden den 25sten Juni des jaars 1900 onder nadere
goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal

De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in
twaalf gelijke maandelijksche termijnen.

Nederlandsch -Indië

van

tusschen

mij.

CORNELIS

ALEXANDER

KROESES , ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw ,
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , als ge
machtigde van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en

Zijne Hoogheid den sultan van Koetei , MOHAMAD ALIMOEDIN
AĽADIL CHALIFATOEL MOEminin , ofiicier der orde van Oranje
Nassau en zijne landsgrooten overeengekomen als volgt :

Artikel 4.

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt het recht
voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde
middelen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen
in te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten .
Artikel 5 .

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche
bevolking van Koetei onderworpen zijn en overtredingen daar

Artikel 1 .

van zullen door de rechtbanken van het Nederlandsch - Indiseh

De sultan van Koetei en zijne landsgrooten dragen bij deze
ver aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement :

Gouvernement worden berecht. Zijne Hoogheid de sultan en
zijne landsgrooten verbinden zich om bij het tegergaan en het
opsporen van die overtredingen de meest mogelijke hulp en

1. het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijn
Sen in het gebied van Koetei :
2. het recht tot invoer , bereiding en verkoop van opium
in genoeind gebied ;
3. het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout
in genoemd gebied ;
4. het recht tot het laten houden van dobbelspelen in ge
noemd gebied ; en
5. het recht tot het heffen van doorvoerrechten te Tengaron ,
erkennen het recht van het Gouvernement om behalve de

en

hiervoren met name genoemde middelen van inkomst, ten eigen

bijstand te verleenen , de aangehouden overtreders ter beschik
king te stellen van de gouvernementsrechtbanken en bij de
tenuitvoerlegging van de door dezen gewezen vonnissen ter
zake steeds naar vermogen hunne medewerking te verleenen .
Artikel 6 .

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten zullen met
alle hun ten dienste staande middelen er voor waken , dat door
niemand , wie hij ook zij , eenig beletsel, van welken aard ook ,
worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen

ba te ook te exploiteeren alle zoodanige andere middelen van
in komst , welke het te eeniger tijd nuttig of wenschelijk zal

handel in zout, uit de gouvernementspakhuizen afkomstig.

00 rdeelen .

deze akte in viervond opgemaakt en door beide partijen onder
Artikel 2 .

Van deze overeenkomst is op datum als bovenomschreven

teekend en bezegeld.
Samarinda , 25 Juni 1900.

Het Nederlandsch - Indisch Gouvernement verklaart de in ar
tikel 1 met name genoemde middelen van inkomst , alsmede
het recht tot het exploiteeren ten eigen bate van alle zoodanige
andere middelen van inkomst , welke het te eeniger tijd nuttig
of wenschelijk zal oordeelen te aanvaarden en verbindt zich

daarvoor aan den sultan van Koetei en zijue landsgrooten uit

De resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
( w . g.)

KROESEN .

Stempels en handteekeningen
van den sultan van Koetei en

zijne landsgrooten .

te keeren eene schadeloosstelling tot een gezamenlijk bedrag

van f 105 000 ( een honderd en vijf duizend gulden ) 's jaars ,
met dien verstande, dat deze schadeloosstelling zal worden
verhoogd als het Gouvernement er toe overgaat ten eigen bate

middelen van inkomst te exploiteeren , andere dan de volgens
artikel 1 overgenomene.
Artikel 3 .

Van de in artikel 2 genoemde schadeloosstelling wordt uit

gekeerd een bedrag van f 49 50 ) ( negen en veertig duizend
vijfhonderd gulden ) 's jaars aan Zijle Hoogheid den sultan ,
een bedrag van f 49 50 (negen en veertig duizend vijfhonderd

gulden ) 's jaars aan de gezamenlijke landsgrooten , terwijl een
bedrag van f 6000 ( zes duizend gulden ) 's jaars beschikbaar
blijft voor bezoldiging van de leden der te Tengaron gevestig le
inlaud sche rechtbank .

Het

aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk

Nº .

169,

Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den 27sten November 1900 , onder voorbehoud dat zij ,

in verband met de voor de invoering der rechten , pachten enz.
door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op een
nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd .
De Gouverneur -Generanl van Nederlandsch - Indië ,
(W. 9. ) W. RooseBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,
De Algemeene Secretaris ,

( ur. 9. ) C. B. NEDERBURGH.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,
(gel.) Paulis.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris-Generaal bij liet Departement van Kuloniën ,
Six , 1.-S.-G.
1

2.

ZITTING 1901 —-1902.

169 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
BOELOENGAN.
SUPPLETOIR CONTRACT.
No. 3 .

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET BOELOENGAN.

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoogheid de

Sultan van Boeloengan en zijne landsgrooten aan het Neder
landsch - Indisch Gouvernement tegen schadeloogstelling over
dragen het recht tot heffing van de na te noemen belastingen

Artikel 4 .

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt het recht
voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde mid
delen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen in

te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten .
Artikel 5 .

in het gebied van Boeloengan ,
Zoo is op heden den den Augustus des jaars 1900 onder

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur

bevolking van Boeloengan onderworpen zijn en overtredingen

Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen mij , Cornelis Alexan
DER KROESEN , ridder in de orde van den Nederlandschen Lreuw ,
als ge

resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,
machtigde van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement , en
Zijne Hoogheid den sultan van Boeloengan MOHAMAD ALIMOEDIN
en zijne landsgrooten overeengekomen als volgt :
Artikel 1 .

daarvan zullen door de rechtbanken van het Nederlandsch - Indi

sche Gouvernement worden herecht.

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgroo !en verbinden zich

om bij het tegengaan en het opsporen van die overtredingen de
meest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aangehouden
overtreders ter beschikking te stellen van de Gouvernements
rechtbanken en bij de tenuitvoerlegging van de door dezen

gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen hunne mede
De sultan van Boeloengan en zijne landsgrooten dragen bij
deze over aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement :
1°. het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijnsen
in het gebied van Boeloengan ,
2º. het recht tot invoer , bereiding en verkoop van opium in
het genoemd gebied en
3º. het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout
in genoemd gebied ,
en erkennen het recht van het Gouvernement om behalve de

hiervoren met name genoemde middelen van inkomst, ten eigen
bate ook te exploiteeren alle zoodanige andere middelen van
inkomst , welke het te eeniger tijd nuttig of wenschelijk zal
oordeelen .
Artikel 2 .

Het Nederlandsch -Indisch Gouvernement verklaart de in arti

werking te verleenen .
Artikel 6 .

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten zullen met
alle hun ten dienste staande middelen er voor waken , dat door

niemand, wie bij ook zij, eenig beletsel , van welken aard ook ,
worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen handel

in zout, uit de Gouvernementspakluizen afkomstig.
Van deze overeenkomst is op datum als boven omschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder
teekend en bezegeld .
Tandjong Selor, 9 Augustus 1900 .
De resident der Ziler- en Oosterafılceling van Borneo ,
( w . 9. ) KROESEN .

Stempel en handteekeningen

van den sultan van Boeloengan
en zijne landsgrooten .

kel 1 met name genoemde middelen van inkomst , alsmede het
recht tot het exploiteeren ten eigen bate van alle zoodanige

Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtige

andere middelen van inkomst, welke het te eeniger tijd nuttig

op heden den 27sten November 1900 onder voorbehoud dat zij ,
in verband met de voor de invoering der rechten , pachten , enz .

of wenschelijk zal oordeelen , te aanvaarden en verbindt zich
daarvoor aan den sultan van Boeloengan en zijne landsgrooten
uit te keeren eene schadeloosstelling tot een gezamenlijk bedrag
van f 13500 (dertien duizend vijf honderd gulden ) 's jaars, met
dien verstande dat deze schadeloosstelling zal worden verhoogd
als het Gouvernement er tie overgaat ten eigen bate middelen
van inkomst te exploiteeren , andere dan de volgens artikel 1
overgenomene.
Artikel 3 .

Van de in artikel 2 genoemde schadeloosstelling wordt uitge

door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op een

nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd. .
De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,
(w . g.) W. ROOSEBCOM .

Ter ordonpantie van den Gouverneur -Gereraal,
De Algemeene Secretaris ,
( w. 3. ) C. B. NEDERBURGH .

Het aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk

Voor ee usluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,
( get.) Pauli's .

toekomend bedrag wordt door den sultan in overeenstemming

Voor eensluidend afschrift ,

keerd een bedrag van f 9000 (negen duizend gulden )'s jaars aan
Zijne Hovgheid den sultan een bedrag van f 4500 ( vier duizend
vijf honderd gulden ) 's jaars aan de gezamenlijke landsgrooten.
met den resident vastgesteld.

De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in
twaalf gelijke maandelijksche termijnen .

De Secretaris - Gencraal bij het Departement van Koloniën ,
Six ,, 1.-S.-G.
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GOENOENG TIBOER.
SUPPLETOIR CONTRACT.
Nº, .

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET GOENOENG
TABOER .

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoog

toekomend bedrag wordt door den sultan in overeenstemming
met den resident vastgesteld .

De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in
twaalf gelijke maandelijksche termijnen .

heid de sultan van Goenoeng Taboer en zijne landsgrooten

Artikel 4.

aan het Nederla adsch-Indisch Gouvernement tegen schadeloos
stelling overdragen het recht tot heffing van de na te noemen

belastingen in het gebied van Goenoeng Taboer,
Zo is op heden den 6den Augustus des jaars 1900 , onder

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt het recht

voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde
middelen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen
in te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten .

Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen mij , CORNELIS Alex
Artikel 5 .

ANDEN KROFSEN , ridder in de orde van den Nederlandschen

leeuw , resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,
als gemachtigde van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement
en Zijne Hoogheid den sultan van Goenoeng Taboer , MOHAMAD

SIRAMOEDIN en zijne landsgrooten overeengekomen als volgt :
Artikel 1 .

De sultan van Goenoeng Taboer en zijne landsgrooten dragen

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche
bevolking van Goenoeng Taboer onderworpen zijn en over
tredingen daarvan zullen door de rechtbanken ran het Neder
landsch -Indisch Gouvernement worden berecht.

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten verbinden
zich om bij het tegengaan en het opsporen van die overtredin
gen de nicest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aan

bij deze over aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement:

gehouden overtreders ter beschikking te stellen van de gouver

het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijnsen
in het gebied van Goenoeng Taboer ,

nementsrechtbanken en bij de tenuitvoerlegging van de door
dezen gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen hunue

en erkennen het recht van het Gouvernement om behalve

de hiervoren en aan het slot van artikel 2 met name genoemde
middelen van inkomst, ten eigen bate ook te exploiteeren alle
zoodanige andere middelen van inkonst , welke het te eeniger
tijd nuttig of wenschelijk zal oordeelen .
Artikel 2.

Het

Nederland -ch - Indisch

Gouvernement verklaart de in

artikel 1 en de hieronder met name genoemde middelen van
inkomst , alsmede het recht tot het exploiteeren ten eigen bate
van alle zoodanige andere middelen van inkomst , welke het

te eeniger tijd nuttig of wenschelijk zal oordeelen , te aanvaarden
en verbindt zich daarvoor aan den sultan van Goenoeng Taboer

medewerking te verleenen.
Artikel 6.

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten zullen met
alle hun ten dienste staande middelen er voor waken , dat

door niemand , wie hij ook zij, eenig beletsel, van welken aard
ook , worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen
handel in zout , uit de gouvernementspakhuizen afkomstig .
Van deze overeenkomst is op datum als bovenomschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder
teekend en bezegeld .

Tandjoeng Redeb , 6 Augustus 1900.

en zijne landsgrooten uit te keeren eene schadeloosstelling tot
een gezamenlijk bedrag van f 10 000 (tien duizend gulden )

's jaars , met dien verstande , dat deze schadeloosstelling zal

worden verhoogd als bet Gouvernement er toe overgaat ten
eigen bate middelen van inkomst te exploiteeren , andere dan
de volgens artikel 1 overgenomene of dan de navolgende , nog
niet bestaande , te weten :

1. het recht tot invoer , bereiding en verkoop van opium
in het genoemd gebied ;

2. het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout
in genoemd gebied ;

3. het recht tot het laten houden van dobbelspelen in ge
noemd gebied ; en

4. het recht tot het houden van paudhuizen in genoemd

Stempel en handteekeningen
van den sultan van Goenoeng
Taboer en zijne landsgrooten .
Deze suppletoire orereenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den 27sten November 1900 , onder voorbehoud dat
zij, in verband met de voor de invoering der rechten , pachten ,
enz., door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op
een nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd.
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( 10. g . ) W. ROOSEBOOM .

gebied .
Artikel 3 .

Van de in artikel 2 gencemde schadeloosstelling wordt uit
gekeerd een bedrag van f 6666,66 (zes duizend zeshonderd zes
en zestig gulden zes en zestig cent) 's jaars aan Zijne Hoog
heid den sultan , een bedrag van f 3333,34 (drie duizend drie
honderd drie en dertig gulden vier en dertig cent) 's jaars aan

de gezamenlijke landsgrooten.
Het aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk
Nº . 169.

De resident der Zuider- en Oostera /dreling van Borneo
(u'. 9.) KROESES.

4.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,

(W. g . ) C. B NEDERBURGII.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,
( gel. ) PAULUS.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Six , l.-S.-G.
2
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169.

Overcenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost-Indischen Archipel.
SAMBALIOENG.
SUPPLETOIR CONTRACT.
N. 5

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET SAMBALIOENG.

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoogheid
de sultan van Sam balioeng en zijne landsgrooten aan het Neder

toekomend bedrag wordt door den sultan in overeenstemming
met den resident vastgesteld.
De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in twaalf
gelijke maandelijksche termijnen .

landsch - Indisch Gouvernement tegen schadeloosstelling over
dragen het recht tot hefting van de na te noemen belastingen
in het gebied van Sam balioeng ,
200 is op heden den 6den Augustus des jaars 1900 onder

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen mij, CORNELIS ALEXANDER
KROESEN , ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw ,
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , als gemach
tigde van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en Zijne
Hoogheid den sultan van Sambalioeng MOHAMAD HALIFATOELLIH

BAJANOEdin en zijne landsgrooten overeengekomen als volgt :
Artikel 1 .

De sultan van Sambulioeng en zijne landsgrooten dragen bij
deze over aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement:
het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijnsen

in het gebied van Sambalioeng
eu erkennen het recht van het Gouvernement om behalve de

Artikel 4.

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt het recht

voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde mid
delen

van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen in

te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten,
Artikel 5.

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche

bevolking van Sambalioeng onderworpen zijn en overtredingen
daarvan zullen door de rechtbanken van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement worden berecht.
Zijne Hoogheid de sultan en zijne laudsgrooten verbinden zich

om bij het tegengaan en het opsporen van die overtredingen de
meest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aangehouden

overtreders ter beschikking te stellen van de Gouvernements
rechtbanken en bij de tenuitvoerlegging van de door dezen
gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen hunne mede

hiervoren en aan het slot van artikel 2 met name genoemde
middelen van inkomst, ten eigen bate te exploitreren alle zoo
danige andere middelen van inkomst welke het te eeniger tijd

werking te verleenen .

nuttig of wenschelijk zal oordeelen .

hun ten dienste staan'le middelen er voor waken , dat door
niemand , wie hij ook zij , eenig beletsel, van welken aard ook

Artikel 2 .

Artikel 6.

Zijne Hoogheid de sultın en zijne landsgrooten zullen met alle
worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen handel

Het Nederlandsch -Indisch Gouvernement verklaart de in arti

kel I en de hieronder met name genoemde middelen van inkomst ,
alsmede het recht tot exploiteeren ten eigen bate van alle zoo
danige andere middelen van inkomst , welke het tz eeniger
tijd nuttig of wenschelijk zal oordeelen , te aanvaarden en
verbin It zich daarvoor aan den sultan van Sambulioeng en
zijne lan Isgrooten uit te keeren e pe schadeloosstelling tot
een gezamenlijk bedrag van f 10 000 (tien duizen il gulden )
's jaars, met dien verstande dat deze schadeloosstelling zal wor
den verhoogd als het Gouvernement er toe overgaat ten eigen

bate middelen van inkomst te exploiteeren , andere dan de
volgens artikel 1 overgenome of dan de navolgende , nog niet
bestaande, t. weten :

1°. het recht tot invoer , bereiling en verkoop van opium in
het genoe nie gebied ;
2. het recht tot aanmark of invoer en verkoop van zout in
genoemd gebied ;
3. het recht tot het laten hou len vin dobbelspeien in genoemd
gebied en

4?. het recht tot het houden van pandhuizen in genoemd gebied .
Artikel 3 .

Van de in artikel 2 genoem le scha leloosstelling wordt uitge
keerd een bedrag van f6066,66 (zes duizend zes honderd zes en
zestig gulden zes en zestig cent) 's jaars aan Zijne Hoogheid den

sultin , een bedrag vin † 3333,31'( trie duize it drie hon leri
drie en dertig gulden vier en dertig cent) 's juar ain de ge
zamenlijke landsgrooten .

Het aandeel van elk der lan isgrooten in het hui gezin : alij k

in zout , uit de Gouvernementspakhuizen afkomstig .

Van deze overeenkomst is op datum als boven omschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder
teekend en bezegeld.
Tandjoeng Redeb , 6 Augustus 1900 .
De resident der Zuider- en Oostera /deeling van Borneo ,

( 10. 9. ) Kroesen .
Stempel en handteekeningen
van den sultan van Sambalioeng
en zijne landsgrooten .

Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den 27sten November 1900 , onder voorbehoud dat zij ,
in verband met de voor de invoering der rechten , pachten , enz .

door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op een
nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegi.
De Gourerneur -Generaal van Neilerlandsch - Indië ,
( w . 9. ) W. ROOSEKOOM .

Ter ordonna ntie van den Gouverneur -Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
( 11. 9.) C. B. NEDERBURGH .
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements-Secretaris ,
( gel.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris -Generaal bij liet Departement van Koloniën ,

Six ,

1.-S.-G.
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169 .

vorsten in den
met inlandsche
Overeenkomsten
Archipel.
Oost-Indischen
PASIR.
SUPPLETOIR CONTRACT .

Nº . 6

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET PASIR .

Artikel 4.

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoog
heid de sultan van Pasir en zijne landsgrooten aan het Neder
landsch - Indisch Gouvernement tegen schadeloosstelling over
dragen het recht tot heffing van de na te noemen belastingen
in het gebied van Pasir.
Zoo is op heden den 28sten Juli 1900 , onder nadere goed
keuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van

voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt het recht

Nederlandsch -Indië tusschen mij , Cornelis Alexander KROESEN,
ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw , resident der
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , als gemachtigde van
het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en Zijne Hoogheid

den sultan van Pasir , IBRAHIM CHALIL OEDIN en zijne lands
grooten overeengekomen als volgt :

middelen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen
in te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten
Artikel 5 .

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche
bevolking van Pasir onderworpen zijn en overtredingen daar
van zullen door de rechtbanken van het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement worden berecht.

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten verbinden
zich om bij het tegengaan en het opsporen van die overtredin
gen de meest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aan

gehouden overtreders ter beschikking te stellen van de gou
vernementsrechtbanken

Artikel 1 .

De sultan van Pasir en zijne landsgrooten dragen bij deze

en

bij de tenuitvoerlegging van de

door dezen gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen
hunne medewerking te verleenen .

over aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement :
Artikel 6 .

het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijnsen
in het gebied van Pasir
en erkennen het recht van het Gouvernement om behalve
de hiervoren en aan het slot van artikel 2 met name genoemde

middelen van inkomst , ten eigen bate ook te exploiteeren alle
zoodanige andere middelen van inkomst , welke het te eeniger
tijd nuttig of wenschelijk zal oordeelen .

Gouvernement

handel in zout , uit de gouvernementspakhuizen afkomstig.
Van deze overeenkomst is op datum als bovenomschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder

Artikel 2.

Het Nederlandsch - Indisch

Zijne Hoogheid de sultan en zijne landsgrooten zullen met
alle hun ten dienste staande middelen er voor waken , dat door
niemand , wie hij ook zij , eenig beletsel , van welken aard
ook , worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen

verklaart de in

teekend en bezegeld .

artikel 1 en de hieronder met name genoemde middelen van
inkomst , alsmede het recht tot het exploiteeren ten eigen bate
van alle zoodanige andere middelen van inkomst , welke het

te eeniger tijd nuttig of wenschelijk zal oordeelen , te aan
vaarden en verbindt zich daarvoor aan den sultan van Pasir

en zijne landsgrooten uit te keeren eene schadeloosstelling tot
een gezamenlijk bedrag van f 16 800 (zestien duizend achthon
derd gulden ) 's jaars, met dien verstande , dat deze schadeloos
stelling zal worden verhoogd als het Gouvernement er

overgaat ten eigen bate middelen van inkomst te exploiteeren ,
andere dan de volgens artikel 1 overgenomene of dan de na

volgende , nog niet bestaande , te weten :
1. het recht tot invoer , bereiding en verkoop van opium
in het genoemd gebied , en
2. het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout
in genoemd gebied .
Artikel 3.

Van de in artikel 2 genoemde schadeloosstelling wordt uit
gekeerd een bedrag van f 11 200 (elf duizend tweehonderd
gulden) 's jaars aan Zijne Hoogheid den sultan , een bedrag
van f 5600 ( vijf duizend zeshonderd gulden ) 's jaars aan de

gezamenlijke landsgrooten.

Het aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk
toekomend bedrag wordt door den sultan in overeenstemming
met den resident vastgesteld.

De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in
twaalf gelijke maandelijksche termijnen .
Nº. 169.

6.

Pasir , 28 Juli 1900.
De resident der Zuider- en Oosterafdeling van Borneo

( w . 9. ) KROESEN.
Stempels en handteekeningen
van den sultan van Pasir en zijne

landsgrooten.
Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd

op heden den 27sten November 1900, onder voorbehoud dat
zij , in verband met de voor de invoering der rechten , pachten ,
enz. , door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op
een nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
(w . 9. ) W. RooseBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,
De Algemeene Secretaris ,

(w . 9.) C. B. NEDERBURGII.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,
(gel.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secrelaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Six , 1.-S.-G.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

PEGATAN EN KOESAN.
SUPPLETOIR CONTRACT.

N °. 7 .

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET PEGATAN EN

Artikel 4 .

KOESAN .

Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat Zijne Hoogheid
de radja van Pegatan en Koesan en zijne landsgrooten aan het
Nederlandsch -Indisch Gouvernement tegen schadeloosstelling

Aan het Nederlandsch - Indiscb Gouvernement wordt het recht
voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde
middelen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen

in te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten.

overdragen het recht tot heffing van de na te noemen belas

Artikel 5.

tingen in het gebied van Pegatan en Koesan .
Zoo is op heden den 24sten Juli 1900 , onder nadere goed
keuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van

bevolking van Pegatan en Koesan onderworpen zijn en over

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche

Nederlandsch-Indië tusschen mij, CORNELIS ALEXANDER KROESEN ,

tredingen daarvan zullen door de rechtbanken van het Neder

ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw , resident der
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , als gemachtigde van

landscb-Indisch Gouvernement worden berecht.
Zijne Hoogheid de radja en zijne landsgrooten verbinden zich
om bij het tegengaan en het opsporen van die overtredingen
de meest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aangehouden

het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en Zijne Hoogheid den

radja van Pagatan en Koesan AROENG ABDOELRAHIM en zijne
landsgrooten overeengekomen als volgt :
Artikel 1 .

De radja van Pegatan en Koesan en zijne landsgrooten dragen
bij deze over aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement :

overtreders ter beschikking te stellen van de Gouvernements
rechtbanken en bij de tenuitvoerlegging van de door dezen
gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen hunne mede
werking te verleenen .
Artikel 6.

1 '. het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en accijnsen

Zijne Hoogheid de radja en zijne landsgrooten zullen met alle

in het gebied van Pegatan en Koesan
2. het recht tot invoer , bereiding en verkoop van opium in
het genoemd gebied en

hun ten dienste staande middelen er voor waken , dat door

niemand , wie hij ook zij, eenig beletsel , van welken aard ook ,
worde in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen handel

in zout , uit de Gouvernementspakhuizen afkomstig.
39. het recht tot aanmaak of invoer en tot verkoop van zout

in genoemd gebied ,
en erkennen het recht van het Gouvernement om behalve de

Van deze overeenkomst is op datum als boven omschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder
teekend en bezegeld .

hiervoren met name genoemde middelen van inkomst, ten eigen
bate ook te exploiteeren alle zoodanige andere middelen van
inkomst , welke het te ceniger tijd nuttig of wenschelijk zal

Kota Baroe , 24 Juli 1900.

oordeelen .

De resident der Zuidler- en Oosterafileeling van Borneo ,
Artikel 2.

( iv. 9.) KROESEN.

Het Nederlandsch - Indisch Gouvernement verklaart de in arti

Stempels en handteekeningen

kel 1 met name genoemde middelen van inkomst , alsmede het

van den radja van Pegatan en

recht tot het exploiteeren ten eigen bate van alle zoodanige
andere middelen van inkomst , welke het te eeniger tijd nuttig

of wenschelijk zal oordeelen, te aanvaarden en verbindt zich

Koesan en zijne landsgrooten ,
Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd

daarvoor aan Zijne Hoogheid den radja van Pegatan en Koesan

cp heden den 27sten November 1900 , onder voorbehoud dat zij ,

en zijne landsgrooten uit te keeren eene schadeloosstelling tot

in verband met de voor de invoering der rechten , pachten , enz.
door het Gouvernement te treffen maatregeler , eerst op een

een gezamenlijk bedrag van f 6000 ( zes duizend gulden ) 's jaars ,
met dien verstande dat deze schadeloosstelling zal worden ver
hoogd als het Gouvernement er toe overgaat ten eigen bate

middelen van inkomst te exploiteeren , andere dan de volgens
artikel 1 overgenomene.
Artikel 3.

Van de in artikel 2 genoemde schadeloosstelling wordt uitge

keerd een bedrag van f 4000 ( vier duizend gulden ) 's jaars aan
Zijne Hoogheid den radja een bedrag van f 2000 (twee duizend
gulden ) 's jaars aan de gezamenlijke landsgrooten.
Het aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk
toekomend bedrag wordt door den radja in overeenstemming
met den resident vastgesteld .

De uitkeering van de schadeloogstelling zal geschieden in twaalf
gelijke maandelijksche termijnen .

nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd.
De Gouverneur - Generaal van Neilerlandsch - Indië ,
( 11. 9.) W. ROOSEBOOM ,
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,

(W. 9. ) C. B. NEDERBURGII.
Voor eepsluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secritaris ,

( gol.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris - Generaal bij liel Departement van Koloniën ,
Six , l.-S.-G.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost-Indischen Archipel.
KOTA WARINGIN .
SUPPLETOIR CONTRACT.
Nº. 8 .

SUPPLETOIRE OVEREENKOMST MET KOTA WARINGIN.

recht voorbehouden om ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde

middelen van inkomst alle zoodanige regelingen en bepalingen
Aangezien het wenschelijk is geoordeeld , dat de pangeran

in te voeren als het oorbaar en wenschelijk zal achten.

ratoe van Kota Waringin en zijne landsgrooten aan het Neder
landsch -Indisch Gouvernement tegen schadeloogstelling over

Artikel 5 .

dragen het recht tot heffing van de na te noemen belastingen
in het gebied van Kota Waringin .
Zoo is op heden den 13den Juli 1900 , onder nadere goed

bevolking van Kota Waringin onderworpen zijn en overtredin

keuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van
Nederlandsch -Indië tusschen mij, Cornelis ALEXANDER KROESEN,
ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw , resident der

De pangeran ratoe en zijne landsgrooten verbinden zich om
bij het tegengaan en het opsporen van die overtredingen de

Aan die regelingen en bepalingen zal ook de inheemsche
gen daarvan zullen door de rechtbanken van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement worden berecht.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , als gemachtigde van

meest mogelijke hulp en bijstand te verleenen , de aangehouden

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement en den pangeran ratoe
van Kota Waringin , AXOEN KESOEMA YOEDA , begiftigd met de
groote gouden ster voor trouw en verdienste en zijne lands

overtreders ter beschikking te stellen van de gouvernements
rechtbanken en bij de tenuitvoerlegging van de door dezen
gewezen vonnissen ter zake steeds naar vermogen hunne mede

grooten overeengekomen als volgt :

werking te verleenen.
Artikel 6 .

Artikel 1 .

De pangeran ratoe van Kota Waringin en zijne landsgrooten
dragen bij deze over aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement:

1. het recht tot heffing van in- en uitvoerrechten en ac
cijnsen in het gebied van Kota Waringin , en
2. het recht tot aanmak of invoer en tot verkoop van zout

De pangeran ratoe en zijne landsgrooten zullen met alle hun
ten dienste staande middelen er voor waken , dat door niemand ,
wie hij ook zij , eenig beletsel , van welken aard ook , worde
in den weg gelegd aan den vrijen binnenlandschen handel in

zont , uit de gouvernementspakhuizen afkomstig.
Artikel 7 .

in genoemd gebied ,

de hiervoren met name genoemde middelen van inkomst , ten
eigen bate ook te exploiteeren alle zoodanise andere middelen

Door deze suppletoire overeenkomst komt te vervallen de
bepaling in artikel 14 van het den 26sten October 1878 ge
sloten contract , volgens hetwelk de pangeran ratoe van Kota
Waringin de helft zal genieten van de door het Gouvernement

van inkomst , welke het te eeniger tijd nuttig of wenschelijk

in zijn rijk geheven inkomende en uitgaande rechten .

en erkennen het recht van het Gouvernement om behalve

zal oordeelen .

Van deze overeenkomst is op datum als boven omschreven
deze akte in viervoud opgemaakt en door beide partijen onder

Artikel 2 .

Het Nederlandsch - Indisch Gouvernement verklaart de in ar

tikel 1 met name genoemde middelen van inkomst , alsmede
het recht tot het exploiteeren ten eigen bate van alle zoodanige
andere middelen van inkomst , welke het te eeniger tijd nuttig
of wenschelijk zal oordeelen , te aanvaarden en verbindt zich

daarvoor aan den pangeran ratoe van Kota Waringin en zijne
landsgrooten uit te keeren eene schadeloosstelling tot een ge
zamenlijk bedrag van f 12000 (twaalf duizend gulden ) 's jaars ,
met dien verstande, dat deze schadeloosstelling zal worden

verhoogd als het Gouvernement er toe overgaat ten eigen bate
middelen van inkomst te exploiteeren , andere dan de volgens
artikel 1 overgenomene .
Artikel 3.

teekend en bezegeld .

Pangkal Emboen , 13 Juli 1900 .
De resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,
(1. g .) KROESEN.
Stempel en handteekeningen
van den pangeran ratoe van Kota

Waringin en zijne landsgrooten .
Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den 27sten November 1900 , onder voorbehoud dat
zij , in verband met de voor de invoering der rechten , pachten ,
enz. , door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op
een nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd.

Van de in artikel 2 genoemde schadeloosstelling wordt uit
gekeerd een bedrag vau f 8000 ( acht duizend gulden ) 's jaars

aan den pangeran ratoe , een bedrag van f 4000 (vier duizend
gulden) 's jaars aan de gezamenlijke landsgrooten.
Het aandeel van elk der landsgrooten in het hun gezamenlijk

toekomend bedrag wordt door den pangeran ratoe in overeen
stemming met den resident vastgesteld .

De uitkeering van de schadeloosstelling zal geschieden in
twaalf gelijke maandelijksche termijnen .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Iudie ,
( w. 9.) W. RooseBOOM

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,
De dlgemeene Secretaris ,
( w . 9. ) C. B. NEDERBURGIT.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,
( get .)

Paulus.

Voor eensluidend afschrift ,
Artikel 4 .

Aan het Nederlandsch - Iudisch
Nº . 169, 8.

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Gouvernement

wordt het

Six , l.-S.-G.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

reenkomstost-in
dische
henn Archipel.
-Indisc

KOETEI , BOELOENGAN , GOENOENG TABOER ,
SAMBALIOENG , L'ASIR , PEGATAN en KOESAN ,
KOTA WARINGIN .
NOTA VAN TOELICHTING.

NO 9 .

de overneming van pachten , rechten , enz.in de tot de residentie

danige andere middelen van inkomst , welke het te eeniger tijd
nuttig of wenschelijk zal oordeelen in te voeren. Verder ver

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo behoorende zelfbesturende

dient opmerking , dat bij de suppletoire overeenkomst met Kota

landschappen Koetei , Boeloengan , Goenoeng Taboer , Samba
lioeng , Pasir, Pegatan en Koesan en Kota Waringin .' Zij zijn
goedgekeurd en bekrachtigd bij Indisch besluit van 27 Novem

Waringin tevens bepaald is (artikel 7 ) dat komt te vervallen ,
artikel 14 van het op 26 October 1878 met dat landschap ge
sloten contract (2) volgens welk artikel de vorst de helft zal

Deze suppletoire overeenkomsten bevatten bepalingen omtrent

ber 19900 nº. 29 , onder voorbehoud dat zij , in verband met de

genieten van de door het Gouvernement in zijn rijk geheven

voor de invoering dier rechten , pachten , enz. door het Gouver
nement te treffen maatregelen , eerst op een nader te bepalen
datum ten uitvoer zullen worden gelegd. Zij bepalen het totaal

inkomende en uitgaande rechten .

bedrag van de voor deze overneming jaarlijks aan de betrokken
zelf besturen uit te keeren schadeloosstellingen op f 173 300. ( 1 )

Voor zooveel betreft ſ'asir , Goenoeng Taboer en Sambalioeng ,
omvat de schadeloosstelling niet alleen de thans daar bestaande

Bij Indisch Slaatsblad 1901 nº. 411 tot en met 413 en 416 zijn

betreffende de invoering van het zoutmonopolie en de heffing
van in- en uitvoerrechten en accijnsen in deze landschappen de
noodige bepalingen vastgesteld. Bepalingen betreffende de invoe
ring van eenige verpachte middelen in eenige dier landschappen
zijn opgenomen in Indisch Staatsblad 1901 nº. 414-415 en 417 .

tolrechten, maar ook eenige andere daar nog niet geheven wor
dende middelen van inkomst, in artikel 2 van de betrekkelijke

suppletoire overeenkomsten met name genoemd , zoodat het
Gouvernement tot de invoering van deze middelen in die land

schappen zal kunnen overgaan, zonder dat daarvoor de schade
loosstelling verhoogd behoeft te worden . Overigens is in alle
thans overgelegde suppletoire overeenkomsten het recht van het
Gouvernement erkend om , behalve de overgenomen en de zoo
even bedoelde in Pasir , Goenoeng Taboer en Sambalioeng nog
niet bestaande middelen van inkomst, behoudens verhooging

der schadeloosstelling, ten eigen bate te exploiteeren alle 200

( 1) In de Memorie van Toelichting betreffende de begrooting van Nederlandsch
Indië voor 1900 (bladz. 4 ) en de Nota van Wijzigingen (nº. 40 der Gedrukte
Stukken) was het totaal bedrag der schadeloosstellingen aan de betrokken zelf
besturen (daaronder begrepen het gedeelte dat bestemd is om de tegenwoordige
hoofilen van de Tanah Boemboelanden het verlies te vergoeden , dat zij door de
inlijving dezer landschappen bij 's Gouvernements pacht- en tolgebied zullen lijden),
begroot op f 181 520 ' s jaars.
(2)

Zie

Gedrukte Stukken

4879 / 1880-86 nº . 17 .

van de Tweede Kamer der Staten -Generaal
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
PASIR
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

Nº . 10.

AKTE VAN VERBAND van den sultan van Pasir
IBRAHM CHALIL OEDIN .

de instellingen des rijks tot bestuurder is verkozen PANGERAN

Ik sultan IBRAHIM Chalil Oedir , bestuurder van het landschap
Pasir , beloof plechtig :
dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gouver

En aangezien PANGERAN MANGKOE DJAJA KESEVA ADININGRAT
voornoemd op heden den 23:ten Juli 1900 in handen van mij

MANGKOE DJAJA KESOEMA ADININGRAT.

CORNELIS ALEXANDER KROESEY , ridder in de orde van den Neder

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

landschen Leeuw , resident der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo , plechtig heeft beëedigd en ten mijnen overstaan heeft
bezegeld en onderteekend de an deze akte gehechte schriftelijke

het landschap Pasir hetwelk nij in leen is afgestaan en als

verbintenis.

neur -Generaal van Nederlandsch -Indië als vertegenwoordiger

zoodanig door mij wordt aangenomen naar mijn best vermogen
voor en van wege het Nederlandsch - Indisch Gouvernement zal
besturen overeenkomstig de instellingen des lands en met stipte

inachtneming der bepalingen vervat in de met mijne voorgangers
gesloten overeenkomsten .

Ik verklaar voorts bereid te zijn mede te werken tot het sluiten
eener nieuwe overeenkomst met het Nederlandsch - Indisch Gou

vernement overeenkomstig de eischen des tijds en stem er al
dadelijk in toe dat :

a . de grenzen van het landschap Pasir nader zullen worden
geregeld overeenkomstig de wenschen van het Nederlandsch
Gouvernement
Indisch

Zoo

wordt voornoemde PANGERAN MANGEOR DJAJA KESOEMA

ADININGRAT bij deze door mij onder nadere goedkeuring van den
Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië in naam en van
wege het Nederlandsch - Indisch Gouvernement plechtig bevestigd
in zijne waardigheid van bestuurder van Pasir en zulks onder
den naam er titel van sultan IBRAHIM ( HALIL OEDIN , ten blijke
waarvan hem van deze akte zoomede van de bovenbedoelde door
hem aangegane schriftelijke verbintenis , nadat die stukken zullen
zijn voorzien van het bewijs van goedkeuring en bekrachtiging
van den Gouverneur -Generaal een exemplaar zal worden uit
gereikt.

;

b. de in het landschap Pasir geheven wordende in- en uitvoer
rechten en accijnzen zoomede de daar bestaande pachten en

monopoliër tegen vader overeen te komen schadeloosstelling aan
het Nederlandsch -Indisch Gouvernement worden overgedragen.
Overigens beloof ik als een trouw leerman alles te zullen
aanwenden wat de belangen van het Nederlandsch - Indisch
Gouveruement bevorderlijk kan zijn .

Deze verklaring heb ik met eede bevestigd , bezegeld en onder
teekend ten over-tilan van Cornelis ALEXANDER KROESEN , ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw , resident der Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo en iu bijzijn van mijne lands
grooten .

Aldus gedaan te Pasir ten dage en jare voorschreven .
Di resident der Zuider- en Oosteraſileeling van Borneo ,

(1. 9.) KROESEN.
Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 27sten November 1900.

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
( il'. 9.) W. ROOSEROOM.
Ter ordor nantie van den Gouverneur-Generaal,

De resident der Zuiler- en Oosterapilecling van Borneo ,
(u'. 9. ) KROESEN.
Handteekening en stempel van
den sultan IBRAHIM Chalil OEDIN ,
bestuurder van het landschap

De Algemeene Secretaris ,
( nr. 9.) C. B. NEDERDURGI.
Voor een sluidend afschrift ,
De Gonvernements -Secretaris ,

Pasir.

(gel.) Paulus,
AKTE VAN BEVESTIGING van Pangeran Mingkoe DJAJA
KESOEMA ADININGRAT als bestuurder van Pasir onder den
naam van sultan IBRAHIM CHALil Oedin .

Nademaal in de plaats van den op den 19den Mei 1898 over

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij hel Departement van Koloniën ,
Six , 1.- S.-G.

leden bestuurder van t'asir sultan ABDOERAHMAN , overeenkomstig

Nº. 169. 10–11 .
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PASIR
NOTA VAN TOELICHTING .
Nº.

11 .

Op den 19den Mei 1898 overleed de bestuurder van het onder
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ressortee

verband en van bevestiging is deze pangeran in Juli 1900 als
sultan van Pasir erkend en bevestigd , nadat hij zich onder

rende landschap Pasir , sultan ABDOERAHMAN , In September 1899

anderen had verbonden om mede te werken tot het sluiten van

werd door de landsgrooten , in overleg met den resident en met
inachtneming van de landsgebruiken als zijn opvolger gekozen
de sedert tijdelijk met het bestuur belaste pangeran MANGKOE
DJAJA KESOEMA ADININGRAT. Blijkens de overgelegde akten van

een nieuw politiek contract. Het vig
nd contract met Pasir
dagteekent van 3 December 1889 (Gedrukte Stukken van de

Tweede Kamer der Staten -Generaal, Zitting 1890/91 – 112 n ': 18.
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BOELOENGAN , GOEROENG TABOER , SAMBA:
LIOENG , KOTA WARINGIN , PASIR EN
PEGATAN EN KOESAN .
SUPPLETOIR CONTRACT .
V

12

Artikel I.

Aldus op heden

en zijne
De Bestuurder ( 1 ) van het landschap .
landsgrooten verklaren voor zich en hunne opvolgers , dat zij
het haven beheer en de politie in de havens en op de reeden
van het landschap (2 ) .

.

.

. den .

des jaars

overeengekomen , in viervoud opgemaakt , onder

te

teekend en bezegeld door den Bestuurder van het landschap
en door zijne landsgrooten in tegenwoordig
(2) .
.

heid van mij

. aan het Gouvernement

van Nederlandsch - Indië overdragen en er in toestemmen dat
door de Regeering van Nederlandsch - Indië in die havens waar
zij zulks noodig acht havenmeesters worden aangesteld ; dat
aan die havenmeesters dezelfde bevoegdheden worden toegekend
als aan de havenmeesters in het Gouvernements rechtstreeksche
gebied , en dat door de Regeering van Nederlandsch - Indië in

Bovenstaand contract (behoudens enkele afwijkingen in de
noten hierna vermeld ) is gesloten met elk der bestuurders,

wier namen hieronder worden vermeld , evenals de namen der

door hen bestuurde landschappen en de dagteekeningen der

die havenplaatsen haven-, ankerage- en loodsgelden worden

contracten en van het besluit der Indische Regeering , waarbij

geheven ook van hunne onderdanen.

die contracten zijn goedgekeurd .

Namen van de

Dagteekening

Dagteekening

door hen bestuurde

der

bekrachtigings

landschappen.

contracten .

besluit.

Mohamad Alimoedin ,

Boeloengan ,

25 Juli 1899

27 November 1900

2

Mohamad Siranoedin ,

Goenoeng Taboer ,

28 Juli 1899

idem

3

Mohamad Chalifatoellah Bajanoedin ,

Sambalioeng ,

28 Juli 1899

idem

4

Pangeran Ratoe Anoem Kesoema Joeda ,

Kota Waringin ,

22 Augustus 1899

idem

5

Pangeran Mangkoe ,

Pasir ,

22 September 1899

idem

Pegatan en Koesan ,

25 September 1899

idem

Namen van de bestuurders

van het

met wie het contract is gesloten.

Aroeng Abdoelrachim ,

(1)

Voor Pasir de waarnemende bestuurder ” .

(2) Voor Pegatan en Koesan nde landschappen ”.

No. 169. 12-13.
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BOELOENGAN , GOENOENG TABOER , SAMBA
LIOENG , KOTA WARINGIN , PASIR EN
PEGATAN EN KOESAN.
NOTA VAN TOELICHTING .
Nº . 13.

Nadat op 27 Augustus 1898 eene overeenkomst met Koetei

27 November 1900 n'. 30 , onder voorbehoud , dat zij eerst in

was tot stand gekomen betreffende de overdracht aan het Gouvernement van het havenbeheer en de politie in de havens en
op de reeden van dat landschap (1 ) , zijn in den loop van het
jaar 1899 suppletoire contracten van diezelfde strekking ge-

werking zullen treden , nadat de overeenkomsten betreffende
de overneming door het Gouvernement o. a . van de tolrechten
in genoemde landschappen (2) ten uitvoer zullen zijn gelegd .

sloten met de zelfbesturen van de overige onder de residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ressorteerende land-

acht , aangezien zij , behoudens een paar opbeteekenende uit
zonderingen in de noten vermeld , gelijkluidend zijn . Daarom
is alleen de inhoud daarvan medegedeeld met vermelding van

schappen , met name Boeloengan , Goenoeng Taboer , Samba-

lioeng , Kota Waringin , Pasir en legatan en Koesan . Deze
contracten zijn goedgekeurd en bekrachtigd bij het besluit van
( 1 ) Gedrukte stukken
1896-1899 . 166. N' . 32 .

De Cverlegging van al de afzonderlijke akten is overbodig ge

de namen van de bestuurders , de door hen beheerde landschap
pen , de dagteekening der akten en van het besluit , waarbij
de contracten door de Indische Regeering zijn bekrachtigd.

van de Tweede Kamer der Staten - Geueraal Zitting
(2) Zie de akten onder nº. 2 tot en met 8 van dezen bundel.

1

1

1
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CONTRACTEN MET EENIGE ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN

IN DE RESIDENTIE TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN .

N° . 14 .

Artikel twee.

CONTRACT GESLOTEN TUSSCHEN HET GOUVER

NEMENT VAN NEDERLANDSCH - INDIË EN
Van de voor vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen
en concessiëntot mijnontginuing door het Gouvernement van

Nederlandsch -Indië te heffen cijns en vast recht zal steeds de
n
helft aan de bestuurders van

worde

Nademaal het, ten aanzien der vele aanvragen van particu- afgestaan om onder rechthebbenden te worden verdeeld .
sporing en onderzoekingen in streken van de residentie Timor

Artikel drie.

en Onderhoorigheden welke zijn gelaten in het genot van zelf
bestuur , wenschelijk is voorgekomen zoowel in het belang der
zelfbesturen als in dat der aanvragers , om het recht tot het

recht voor um voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich het

verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige

en mijnontginningen in het gebied van

opsporingen en van concessiën tot mijnontginning voortaan te
doen berusten bij het Gouvernement van Nederlandsch - Indië.

te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke schade
loosstelling , wanneer daartoe aanleiding bestaat.
Artikel vier .

Zoo is op heden den
door mij Jound
IANNES VIJZELAAR , resident van Timor en Onder-

hoorigbeden , als zoodanig handelende voor

en

namens

den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch. Indië met

De door den wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betref
feude opsporing en ontginning van delfstoffen zijn verbindend
voor

en zijne ingezetenen.

deswege onderhandeld en behoudens goedkeuring van Zijne
Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch -Indië
het navolgende overeengekomen .
Artikel een .

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijn bouwkundige opsporingen en van concessiën tot mijn
ontginning in het gebied van

Artikel vijf.

Deze overeenkomst is eerst van kracht , nadat hare goedkeuring
door den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië zal zijn
verkregen .

Aldus gedaan en overeengekomen te
op heden en door partijen met hunne handteekeningen be

krachtigd ; zijnde van deze overeenkomst opgemaakt vier eens
luidende exemplaren om te dienen , waar zulks behoort.

berust geheel bij het Gouvernement van Nederlandsch - Indië ,
dat echter steeds vooraf de bestuurders van gemeld landschap

ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek

zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden
benoodigd voor mijnbouwkundige opsporing of mijnontginning ,
terwijl het Gouvernement bij eventueele beschikking over zoo
danige gronden voor billijke schadeloosstelling door den con
cessionaris zorg zal dragen .

Nº. 169.

14-15.

Bovenstaand contract ( behoudens enkele afwijkingen in de

noten hierna vermeld ) is gesloten met elk der bestuurders wier
namen hieronder worden vermeld , evenals de namen der door

hen beheerde landschappen , de dagteekening der contracten
en vau de Gouvernementsbesluiten , waarbij zijzijn goedgekeurd
en bekrachtigd.
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.Nummers

2

Dagteekening
Namen van

Dagteekening

de door hen bestuurde

van de

landschappen .

contracten .

der

Namen van de bestuurders

met wie het contract is gesloten .

bekrachtigings
besluiten .

Eiland Timor .

1

DATOEK MAOEK , radja , zoomede zijne landsgrooten ,

Silawang ,

2

GABRIEL PARERA , fetor, ( 1 ) zoomede zijne landsgrooten ,

Djeniloe ,

3

Oesi ANAPAHA , radja , zoomede zijne landsgrooten ,

Beboki ,

4

MOROEK NAIN ,

Harneno ,

5

Na Bari Erbenoni en Nai Fai Taibokko en hunne lands- | Takaip ,

>

>

9 Januari 1901 .

26 April 1900 ,
idem ,

idem .

20 August. 1900 ,

10 Februari 1901.

idem ,

idem .

6 Maart 1901.

24 October 1900 ,

grooten ,
6

Benoe ,

Mosok Neno , radja , en zijne landsgrooten ,

idem .

30 August. 1900 ,

Eiland Flores .
7

LA OESOE , alias Posa Notes , radja , zoomede zijne lands
grooten (2 ) ,

| Enden ,

idem ,

10 August. 1900 ,

1

Eiland Alor .
8

MALOEKARIE , radja . zoomede zijne landsgrooten ,

Poeriman ,

13 Juni 1900 ,

6 Decemb. 1900 .

(1) Ten deze handelende in hoedanigheid van regent over het landschap , tevens voogd over den minderjarigen radja
JOSEPH SIRIMAIN .

(2 ) Dit contract is bovendien door partijen bezegeld .
( 3) De woorden , om onder rechthebbenden te worden verdeeld ”, voorkomende aan het slot van art. 2 , luiden in dit contracte
, ter verdeeling onder de rechthebbenden " .
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CONTRACTEN MET VERSCHILLENDE LANDSCHAPPEN IN DE
RESIDENTIE TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN .
NOTA VAN TOELICHTING .

No. 15 .

Met de zelfbesturen van eenige landschappen in de residentie landsch -Indische mijnverordeningen op die landschappen en
Timor en onderhoorigheden zijn in den loop van het jaar 1900
contracten gesloten , waarbij het recht van het Gouvernement
is erkend tot het verleenen van vergunningen voor het doen

hunre ingezetenen toepasselijk zijn verklaard.

van mijnbouwkundige opsporingen en

Tweede

Voor de mededeeling van deze contracten is dezelfde vorm
be
gekozen als ten vorigen jare (zie gedrukte stukken van de
van concessiën voor mijn-

ontginning in die landschappen en waarbij voorts de Neder-

Kamer

189, Nº. 24).

der Staten -Generaal, Zitting 1900 1901. -
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TERNATE.
SUPPLETOIR CONTRACT .

Nº . 16.

SUPPLETOIR CONTRACT

bestuurscommissie van het sultanaat van Ternate overgenomen
het recht tot invoering van de pacht van het gedistilleerd in
het tot dat sultanaat behoorend gedeelte van het eiland Ternate

onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van Zijne Ex
cellentie den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië

en zulks tegen uitkeering aan het zelf bestuur van eene jaar

gesloten tusschen dr. Dirk Willem Horst , ridder der orde van

lijksche schadeloosstelling van f 200 ( tweehonderd gulden).

den Nederlandschen leeuw , resident van Ternate en onder
hoorigheden en de na het overlijden van den sultan ingevolge
de 4de alinea van paragraaf 18 van het reglement van ceremo
nieel en eerbewijzen in het gouvernement der Moluksche eilan

komen , in viervoud opgemaakt , onderteekend , bezegeld en

den , vastgesteld bij besluit van den Gouverneur -Generaal van

Aldus ten dage en jare voorschreven te Ternate overeenge
plechtig beëedigd door de bestuurscommissie van het sultanaat
van Ternate in tegenwoordigheid van mij ,

12 December 1839 n ". 41 en afgekondigd bij Staatsblad 1859

n . 104 a , bij besluit van den resident van Ternate en onder

Resident voornoemd ,
( w. g. ) HORST.

hoorigheden van 25 Juli 1900 n ". 18 G benoemde bestuurs
commissie van het sultanaat van Ternate samengesteld als volgt :

den gewestelijken secretaris als voorzitter der commissie ;
den djoegoegoe als hoofd der Bobato doenya en der bevolking
Abdul Fatah ;

den kapitein -laut prins Alwie als eersten der prinsen ;
den hoekoem soasio MOFTA als eerste politiehoofd ;
den secretaris van het sultanaat hadji HAFIDL in dezelfde
functie van secretaris ;
den oudsten zoon des overledenen prins Iluam met den titel

van majoor als vermoedelijken troonsopvolger.
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen aan het Gouver

nement van Nederlandsch -Indië het recht te verzekeren tot
invoering van de pacht van het gedistilleerd in het tot het ge

Zegel en handteekeningen van
de bestuurscommissie van het
sultanaat Ternate .

Deze suppletoire overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd
op heden den 6den Maart 1901 .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
( u .' g. ) W. ROOSE BOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,
(w . g.) C. B. NEDERBURGH.

bied van het sultanaat van Ternate behoorend gedeelte van

Voor eensluidend afschrift ,

het eiland Ternate , zoo is op heden , Maandag den 4den Fe

De Gouvernements - Secretaris ,
(get. ) Paulus.

bruari 1901 tusschen ons , dr. DIRK Wulew Horst , resident

van
en

Ternate en onderhoorigheden , ten deze handelende voor
namens het Gouvernement van Nederlandsch - Indië en de

bestuu rscommissie van het sultanaat van Ternate hierboven met

name genoemd , onder nadere goedkeuring en bekrachtiging
van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal overeengekomen
als volgt :

Voor eensluidend afschrift

De Secretaris -Generaal bij hel Departement van Koloniën ,
Six , 1.-S.-G.

Eenig artikel.

Door het Nederlandsch -Indisch Gourernement wordt van de
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TERNATE .
NOTA VAN TOELICHTING.
Nº. 17 .

Ten einde het Gouvernement in staat te stellen om de pacht

6 Maart daaraanvolgende nº. 5 goedgekeurd en bekrachtigd

van den verkoop van arak en andere sterke dranken te Ternate
tot het geheele eiland van dien naam uit te breiden , hetgeen
om de redenen , vermeld op bladz. 49 van de Memorie van
Antwoord ор het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer

suppletoir contract gesloten , waarbij aan het Gouvernement het

betreffende de Indische begrooting voor het dienstjaar 1901 ,
wenschelijk werd geacht , is op 4 Februari 1901 met de tijdelijk
het bestuur over het sultanaat Ternate voerende bestuurscom

missie het hierbij overgelegd , bij gouvernementsbesluit van

recht is overgedragen tot invoering van voormelde pacht in het
tot dat sultanaat behoorend gedeelte van het eiland Ternate
tegen uitkeering aan het zelfbestuur van eene jaarlijksche
schadeloosstelling van f 200.
De bedoelde uitbreiding van het pachtgebied kwam sedert tot
stand blijkens Indisch Staatsblad 1901 n ° 117 .
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PROCES-VERBAAL.

Op heden Donderdag den 8sten Maart 1900 verschenen voor

mij FREDERIK ALBERT LIEFRINCK , resident van Bali en Lombok ,

landsch-Indië besturende mij in dat bestuur steeds als een goed
en_getrouw regent van het Gouvernement zal gedragen ."
En is hiervan opgemaakt dit proces- verbaal in duplo om te

dienen daar en waar zulks zal vereischt worden.

bijgestaan door HERMANUS JOHANNES Elias Frans SCHWARTZ , contro
De resident v. d. ,

leur bij het Binnenlandsch Bestuur op de bezittingen buiten
Java en Madoera : Dewa GDE RAKA , bestuurder van het land
schap GIANJAR en zijne landsgrooten en zulks naar aanleiding
van hun bij brief van 8 Januari jl . aan mij gericht verzoek om

( w . g.) LIEPRINCK.

de noodige regelingen te willen treffen ter verzekering van rust

De stedelouder ,

en orde in het landschap Gianjar , dat door hen aan het Neder

(w. 9.) DEWA GDE RAKA .

landsch - Indisch Gouvernement wordt aangeboden en wat betreft
het bestuur tot dat Gouvernement in dezelfde verhouding te
mogen komen staan als 's Gouvernements stedehouder in Karan

gasem , Goesti Gué Djlantik.

De controleur v. d .,

(w. g.) SCHWARTZ.

Nadat ik mij door bespreking met den zelfbestuurder en de
landsgrooten overtuigd heb , dat zij zich eene goede voorstelling

Voor eensluidend afschrift,

van even bedoelde verhouding maken , heb ik krachtens de mij
bij telegram van den Algemeenen Secretarisvan den 28sten
Februari jl. verleende machtiging voorschreven aanbod aange
nomen en Dewa Gde Raka in afwachting der definitieve beschik
entie den Gouverneur-Generaal vanwege
kingin van
en
naamZijne
van Excell
het Nederlandsch- Indisch Gouvernement voor
loopig aangesteld als stedehouder (wakil) van het Gouvernement

De Gouvernements- Secretaris ,

in Gianjar.

Vervolgens heeft Dewa Gde Kaka afgelegd de navolgende

(get.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Sıx , 1.-S.-G.

verklaring :

„ Ik , Dewa Gde RaKa , beloof plechtiglijk , dat ik het land
schap Gianjar als stedehouder van het Gouvernement van Neder

Nº. 169, 18-19.
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GIANJAR.
NOTA VAN TOELICHTING.

Nº. 19

In de koloniale verslagen van 1900 , bladz. 47 en 1901,

van blijkt, en dat tevens de voorloopige aanstelling bevat , in

bladz. 40 , komen uitvoerige mededeelingen voor over het besluit

afwachting van de definitieve beslissing van den Gouverneur

der Indische Regeering tot inwilliging van het verzoek van

Generaal van Dewa Gde Raka voornoemd tot stedehouder (wakil)
van het Gouvernement in Gianjar, zoomede de daarop door
dit hoofd afgelegde verklaring , dat hij zich in die nieuwe hoe

Dewa GDE RAKA , den in 1896 (1) opgetreden bestuurder van
het onder de residentie Bali en Lombok ressorteerende land
schap Gianjar, om dit landschap dat hij daartoe aan bood aan

dadigheid steeds als een goed en getrouw regent van het Gouver

het Nederlandsch -Indisch gouvernement in dezelfde verhouding nement zal gedragen . Zooals verder ter aangehaalde plaatse in
| het Koloniaal Verslag van 1901 is vermeld , werd Dewa GDE
tot het Gouvernement te brengen als Karang Asem.
Thans wordt hiernevens overgelegd het proces-verbaal van Raka bij gouvernementsbesluit van 29 November 1901, nº. 15
8 Maart 1900 , waaruit van dit aanbod en de aanvaarding daar

in zijne nieuwe waardigheid bevestigd en vervolgens den 2den
Januari daaraanvolgende door den resident ter hoofdplaats

( 1 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal. Zitting

en mantri's op hun verzoek , den eed van trouw aan het Gou
vernement hebben afgelegd.

geïnstalleerd , bij welke gelegenheid hij en al zijne poenggawas
1897 - 1898

152 , nQ. 15 .
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KOEBOE .
ARTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

Nº . 20.

AKTE VAN VERBAND .

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal de bestuurder van het landschap Koeboe , Sjarif
HASSAN BIN AL MARCHOEM Sjarif ABDOEL RACHMAN AL Aydroes , op

Ik , Sjarif Abbas bin Sjarif HASSAN AL AYDROES , Toean Moeda
van het landschap Koeloe, optredende als bestuurder van dat

landschap, beloof plechtiglijk dat ik aan Hare Majesteit de

den 4den November 1900 is overleden en diens oudste wettige

Koningin der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gou-

zoon Sjarif ABBAS, bij Gouvernementsbesluit dd . 19 September

verneur-Generaal van Nederlandseb - Indië , als vertegenwoordiger

1888 , nº. 7 met bekrachtiging van de gedane volkskeuze werd

der Koningin in deze gewesten , gehouw en getrouw zal zijn

aangewezen als eventueel opvolger in het bestuur van genoemd

| landschap onder toekenning van den titel van Toean Moeda ,

en

het gebied van Koeboe , dat mij in leen wordt afgestaan en

als zoodanig door mij wordt aangenomen , met allen ijver, op

en aangezien de Toean Moeda op heden den 8sten November
1900 in handen van mij H. P. A. BAKKER , resident der Wester
afdeeling van Borneo , plechtig heeft beëedigd en te mijnen

lettendheid en toewijding voor en vanwege het Nederlandsch
Indisch Gouvernement zal besturen overeenkomstig de wetten
en instellingen des lands en met stipte inachtneming van de | overstaan heeft bezegeld en onderteekend de aan deze akte ge
bepalingen , vervat in de met mijne voorgangers gesloten over hechte schriftelijke verbintenis ,
I

komsten ;

200 wordt voornoemde Toean Moeda bij deze

dat ik te allen tijde genegen zal zijn om mij met dat Gouvernement te verstaan omtrent punten in die overeenkomsten
die nader blijken mochten in het belang van land en volk
regeling te behoeven ;
dat ik alles zal aanwenden wat tot heil en voordeel van het

landschap Koeboe kan strekken ;
dat ik niets met raad en daad zal doen wat in het nadeel
van het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement

of van

por mij onder

nadere goedkeureng van den Gouverneur-Generaal van Neder
1

landsch- Indië , in naam en vanwege het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement, plechtig bevestigd in zijne waardigheid van
bestuurder van Koeboe , en zulks onder den naam en titel van

Sjarif ABBAS IBN'OEL MARCHOEM Sjarif HASSAN AL AYDROES ,
ten bedoelde
blijke waarvan
van deze schriftelijke
akte , zoomede
van de,
verbintenis
door hemhemaangegane
boven

zijne

nadat die stukken zullen zijn voorzien van het bewijs van goed

onderhoorigen zal zijn , nog zal gedoogen dat zulks door

keuring en bekrachtiging van den Gouverneur -Generaal , een

anderen worde gedaau , maar dat ik integendeel , ingeval mij
zoodanige daden mochten ter oore komen , deze naar mijn
beste vermogen afweren en daarvan kennis geven zal aan den
meest pabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement ;

exemplaar zal worden uitgereikt.
Aldus gedaan te Koeboe ten dage en jare voorschreven .

dat ik wijders alle verbintenissen , voortvloeiende uit de tus

schen het Gouvernement en mijne voorgangers gesloten over

De resident der Westerafdeeling van Borneo ,

eenkomsten heilig en getrouw zal nakomen en voorts alles zal

doen , wat een getrouw en eerlijk bestuurder en leenman betaamt
Deze verklaring heb ik met eede bevestigd en daarna bezegeld
en onderteekend ten overstaan van H. P. A. BAKKER , resident
der Westerafdeeling van Borneo , en in bijzijn van J. J. LANS ,

controleur van Soengei Kakap , van Sjarif MUSTAPHA BIN Sjarif
MANSOER AL AYDROES , hoofdpanghoeloe bij den landraad te Pon
tianak , welke den bestuurder den eed afgenomen heeft en van
Sjarif AGYL BIN ABDOELRACHMAN AL AYdroes en Sjarif Dzin BIN
ISMAÏL AL AYDROES , landsgrooten van Koeboe , die hunne hand

teekening mede hieronder gesteld hebben op den 14den dag
der maand Redjab 1318 der Mohamedaansche tijdrekening.
Koeboe den 8sten November 1900.
De optredende radja van Koeboe ,

(w.g.) in Arabische karakters :
Sjarif ABBAS IBN’OEL MARCHOEM Sjarif HASSAN AL AYDROES.
in bijzijn van ons landsgrooten van Koeboe.
( 1.9 .) in Arabische karakters :
Sjarif Dzin bin ISMAÏL AL AYDROES
Sjarif AGYL BIN ABDOELRACHMAN

( w. 9. ) BAKKER.
In tegenwoordigheid van mij :

(w.g.) J. Lans.
Controleur bij het binnenlandsch bestuur te Soengei Kakap.

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 6den Juli 1901.
De Gouverneur-Generaal van Neerlandsch - Indië ,

(w.g. ) W. RooseBOOM.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

De Algemeene Secretaris,
(w.g.) C. B. NEDERRURGH.

Voor eensluidend afschrift ,

AL AYDROES

Van den hoofdpangoeloe bij den landraad te Pontinial ,

De Gouvernements- Secretaris,

(w.g.) in Arabische karakters :

Sjarif MUSTAPHA BIN Sjarifmansoer Al AYDROES, en
van den Controleur van Soengei Kakap ,
(w.g.) J. Lans.
Ten overstaan van mij :

( el.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris - Generaal bij het Departement van Koloniën ,

resident der Westerafileeling van Borneo ,
(u.g.) BAKKER.
Nº . 1 60. 20–21 .

Six . 1. S.-G.
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NOTA VAN TOELICHTING
Nº. 21 .

Op 4 November 1900 overleed de in 1871 als zoodanig opge
treden Heer van het onder de residentie Westerafdeeling van

Borneo ressorteerende landschap Koeboe , sjarif Hassan bin al
marchoem sjarif ABDOEL RACHMAN AL AYDROES. Eenige dagen
later werd zijn in 1888 tot opvolger in het bestuur aangewezen
zoon onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van de Indische
Regeering door den resident in de waardigheid van bestuurder

van 21 October 1880 ( 1) aangevuld met eenige bepalingen nopens
de uitoefening van politie en justitie.
In aansluiting aan hetgeen bij de bij het contract van 1870
behoorende Nota van Toelichting werd medegedeeld , kan worden

aangeteekend, dat in 1886 eenige afstammelingen van een Arabier
uit Koeboe de rust en orde dreigden te verstoren. De onrust
stokers werden echter spoedig met behulp van het bestuur gevat

van het landschap bevestigd , nadat hij de vereischte akte van

en de leiders van de beweging werden naar Javaverbannen.

verband beëedigd, bezegeld en ondertekend had. Deze akte ,

(Zie de koloniale verslagen van 1886 bladz. 11 en 1887 bladz. 12).

zoomede de aan hem uitgereikte akte van bevestiging worden
hiernevens overgelegd. Het vigeerend contract met Koeboe
dagteekent van 27 Juli 1870 en is aan de Tweede Kamer van
de Staten -Geveraal medegedeeld blijkens de Gedrukte Stukken

Zitting 1871/1872–9 nº. 5. Het werd bij een suppletoir contract

(1) Zie Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal, Zitting
1889/ 1883–140 n0. 9 .
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No. 29 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET LOEHOE.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de bepalingen op
het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouw

en plechtig beëedigd door den bestuurder van Loehoe en de
rijksgrooten van dat landschap , in tegenwoordigheid van mij ,
assistent-resident ter beschikking voornoemd.
(w . g. ) J. A. G. BRUGMAN.

kuudige opsporingen , alsmede tot het verleenen van concessiën
tot mijnontginning, zooals deze zijn vastgesteld in art. 10 van

Stempel en handmerken van

het met den bestuurder en de rijksgrooten van het landschap

den vorst van Loehoe en de leden

Loehoe gesloten contract van den 15den September 1887 , te

van den hadat.

wijzigen en in overeenstemming te brengen met de eischen van

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op

tijd.
denZootegenwoordi
den 13den December des jaars 1897 ,
is op hedengenMaandag

heden den 4den April 1900 , onder voorbehoud dat het inlandsch

Gouverneur
ZijneenExcellentie
goedkeuring van
onder nadere
Generaal
van Nederlandsch
- Indië
uit naam den
van het Neder-

zelfbestuur van Loehoe er mede instemt, dat het bij die over

king van den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden ,

niet tot de inheemsche bevolking van het landschap behoorende,
Zullende van die instemming door eene onder elk der exem

eenkomst vervallen verklaarde artikel 10 van het contract van
15 September 1887 gehandhaafd blijft voor zoover het betrekking
landsch - Indisch Gouvernement, tusschen ons :
JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN, assistent-resident ter beschik- | heeft op het verhuren en verkoopen van gronden aan personen

als daartoe behoorlijk gemachtigd ,
en

ISKANDER OPOE LAROMPONG, DATOE VAN LOEHOE en de rijksgrooten
van dat landschap , overeengekomen als volgt :
In het contract van 15 September 1887 komt artikel 10 te
vervallen en wordt vervangen door het volgende:
Eenig artikel .

plaren van het suppletoir contract te stellen onderteekende en
bezegelde verklaring moeten blijken .

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië,
( w . g. ) W. ROOSEBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,
De Algemeene Secretaris,

( w. 9.) C. B. NEDERBURGH.

n tot het doen
recht tot ndige
het verleenen
van ,vergunninge
vanHetmijnbouwku
alsmede tot het
verleenen
opsporingen
van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van
landbouw in het landschap Loehoe , berust geheel bij het Gou-

De ondergeteekende We KAMBA DAENG RISOMPA , bestuurster
van het landschap Loehoe en hare landsgrooten verklaren er
in toe te stemmen :

vernement, dat echter steeds vooraf het inlandsch zelf bestuur

dat het bij deze overeenkomst vervallen verklaarde artikel 10

ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek

van het contract van 15 September 1887 gehandhaafd blijft
voor zoover het betrekking heeft op het verhuren en verkoopen
van gronden aan personen niet tot de inheemsche bevolking

zal doen instellen jaar de rechten van derden op de gronden ,

benoodigd voor mijnbouwkundige opsporingen , 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-

van het landschap behoorende.

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

hare landsgrooien .

nemingen van landbouw op te brengen pacht of huurschat ,

Stempel en handmerken van
de bestuurster van Loeboe en

zal steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden

Geteekend en bezegeld in onze tegenwoordigheid .

afgestaan.

Palopo den 2den Mei 1900.

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor , oni
voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont
ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

het landschap Loehoe te doen aanvangen en voortzetten , be
houdens billijke schadeloosstelling , wanneer daartoe aanleiding
bestaat
.

De bestuurder en de landsgrooted van Loehoe beloven zoo
danige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen
en verklaren , dat alle door den wetgever van Nederlandsch

De Gouverneur van Celebes en onderhoorigheilen ,
( u. 9. ) VAN HOEVELL .
De resident 1/b.

( 11. g. ) J. A. G. BRUGMAN.
Voor eensluidend afschrift.

Indië vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en

De Gouvernements - Secretaris ,

bepalingen betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen
voor hetzijnlandschap Loehoe en zijne ingezetenen van verbindende
kracht
.

(gel.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secrelaris-Generaal bij het Departement van Koloniën ,

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld , te Palopo
overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , bezegeld
N. 169. 22-23.

Six , 1.-S.-G.
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SUPPLETOIR CONTRACT .

No. 23.

1

SUPPLETOIR CONTRACT MET LAIWOEI .

en de rijksgrooten van dat landschap in tegenwoordigheid van
mij , assistent-resident ter beschikking voornoemd.
( u', 9 ) J. A. G. BRUGMAN.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de bepalingen op
Stempel en handmerken van

het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen van concessiën
tot mijnontginning , zooals deze zijn vastgesteld in art. 9 van

den bestuurder van Laiwoei en

het met den bestuurder en de rijksgrooten van het landschap
Laiwoei gesloten contract van den 21sten December 1885 te
wijzigen en in overeenstemming te brengen met de eischen van

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op
heden den 4den April 1900 , onder voorbehoud dat het inlandsch

zijne landsgrooten .

zelfbestnur van Laiwoei er mede instemt, dat het bij die over

den tegenwoordigen tijd,

Zoo is op heden Zaterdag den 23sten October des jaars 1897,

eenkomst vervallen verklaarde art. 9 van het contract van 21

onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur

December 1885 gehandhaafd blijft , voor zoover het betrekking

Generaal van Nederlandsch -Indië en uit naam van het Neder

heeft op het verhuren en verkoopen van gronden aan personen

landsch - Indisch Gouvernement , tusschen ons JOHAN ALBERT
GEORGE BRUGMAN , assistent-resident ter beschikking van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , als daartoe be
hoorlijk gemachtigd , en Sao Sao , bestuurder van Laiwoei en
de rijksgrooten van dat landschap overeengekomen als volgt :

niet tot de inheemsche bevolking van het landschap behoorende,
Zullende van die instemming door eene onder elk der exem
plaren van het suppletoir contract te stellen onderteekende en
bezegelde verklaring moeten blijken .
De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië,

In het contract van 21 December 1885 komt art. 9 te vervallen

( w . g ) W. ROOSEBOOM.

en wordt vervangen door het volgende :

Ter ordonnantie van den Gouverneur

Generaal ,

Eenig artikel .
De Algemeene Secretaris ,

( w . g.) C. B. NEDERBURGH .

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 landschap Laiwoei , berust geheel bij het
Gouvernement , dat echter steedsvooraf bet ivlandsch zelfbe
stuur ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onder
zoek zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden ,

benoodigd voor mijn bouwkundige opsporingen , mijnontginning
of voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij

eventueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke
Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver

schadeloosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .

nement te heffen cijns en vast recht en van de door onderne-

De ondergeteekende Sao Sao , bestuurder van het landschap
Laiwoei , en zijne landsgrooten verklaren er in toe te stemmen :
dat het bij deze overeenkomst vervallen verklaarde art. 9 van
het contract van 21 December 1885 gehandhaafd blijft voor
zoover het betrekking heeft op het verhuren en verkoopen van

gronden aan personen , niet tot de inheemsche bevolking van
het landschap behoorende.
Stempel en handmerken van
den bestuurder van Laiwoei en

zijne landsgrooten .

Geteekend en bezegeld in onze tegenwoordigheid.

mingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat zal
steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden afge
staan .

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor , om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont
ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

Kandari , den 19den Februari 1901 .
De Gouverneur van Celebes en Onderhoortglieden ,
( w . 9.)

VAN HOEVELL .

De bestuurder en en landsgrooten van Laiwoei beloven zoo
danige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen
en verklaren , dat alle door den wetgever van Nederlandsch

De Resident tb . ,
( 10. g.) J. A. G. Brugman.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,

Indië vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en

(get .) Paulus .

bepalingen betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen
voor het landschap Laiwoei en zijne ingezetenen van verbindende

Voor eensluidend afschrift ,

kracht zijn .
Aldus ten dage en jare in deu aanhef dezes vermeld te

De Secretaris -Generaal bij het Departe

het landschap Laiwoei te doen aanvangen en voortzetten , be
houdens billijke schadeloosstelling, wanneer daartoe aanleiding
bestaat.

Kandarie overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,
bezegeld en plechtig beëedigd door den bestuurder van Laiwoei

ment van koloniën ,
Six , L.-S.
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SIDENRING .
SUPPLETOIR

CONTRACT.

N ?. 21 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET SIDENRING .

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de bepalingen op
het verleenen van vergunningen tot het doen van mijn bouw
kundige opsporingen , alsmede tot het verleenen van concessiën
tot mijnontginning , zooals deze zijn vastgesteld in artikel 10 van
het wet den bestuurder en de rijksgrooten van het landschap
Sidenring gesloten contract van den 28sten October 1886 te
wijzigen en in overeenstemming te brengen met de eischen van
den tegenwoordigen tijd ;
Zoo is op heden , Woensdag , den 4den Mei 1898 , onder nadere

van Sidenring en de rijksgrooten van dat landschap in tegen
woordigheid van mij , assistent resident voornoemd .
(w. g. ) J. A. G. BRUGMAN .
Stempel en handteekeningen

van den vorst van Sidenring en
zijne landsgrooten .

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op
heden den 16den September 1900 , onder voorbehoud dat het
inlandsch zelf bestuur van Sidenring er mede instemt dat het bij

goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van
Nederlandsch - Indië en uit naam van het Nederlandsch -Indisch

die overeenkomst vervallen verklaarde artikel 10 van het con

Gouvernement , tusschen ons : JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN ,

betrekking heeft op het verhuren en verkoopen van gronden

assistent-resident, ter beschikking van den Gouverneur vau

aan personen , niet tot de inheemsche bevolking van het land

Celebes en Onderhoorigheden , als daartoe behoorlijk gemachtigd ,
en SOEMANGA ROEKKA AROEN ROPPANG , bestuurder van Sidenring
en de rijksgrooten van dat landschap , overeengekomen als volgt:

schap behoorende ;

In het contract van 28 October 1886 komt artikel 10 te ver

vallen en wordt vervangen door het volgende:
Eenig artikel.

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 landschap Sidenring berust geheel bij het
Gouvernement, 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 , benoodigd voor mijnbouwkundige opsporingen , mijn
ontginning of voor eenige ondernemirg van landbouw , terwijl

tract van 28 October 1886 gehandhaafd blijft voor zoover het

zullende van die instemming door eene onder elk der exem
plaren van het suppletoir contract te stellen onderteekende en
bezegelde verklaring moeten blijken .
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
(w . 9. ) W. Roosepoom .

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
( w. g. ) C. B. NEDERBURGII

De oudergeteekende SOEMANGA ROEKKA AROE ROPPANG bestuurder

van Sidenring en zijne landsgrooten verklaren er in toe te stemmen :

het , bij eventueele beschikking over zoodanige gronden , voor

dat het bij deze overeenkomst vervallen verklaarde artikel 10
van het contract van 28 October 1886 gehandhaafd blijft voor
zoover het betrekking heeft op het verhuren en verkoopen van

billijke schadeloosstelling door den concessionaris zal zorg dragen.
Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver

gronden aan personer , niet tot de inheemsche bevolking van
het landschap behoorende.

nement te heffen cijns en vast recht en van de door ouderne

mingen 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 , mijuont
ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van
het landschap Sidenring te doen aanvangen en voortzetten ,
behoudens billijke schadeloosstelling, wanneer daartoe aanleiding
bestaat.

Paré Paré , den 16den April 1901.
Stempel en handteekeningen

van den vorst van Sidenring en
zijne landsgrooten.

Geteekend en bezegeld in tegenwoordigheid van mij, resident
ter beschikking.
( 1 '. 9.) J. A. G. BRUGMAN.

De bestuurder en de laudsgrooten van Sidenring beloven
zoodanige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen

Voor eensluidend afschrift ,

en verklaren , dat alle door den wetgever van Nederlandsch
Indië vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en
bepalingen , betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen
voor het landschap Sidenring en zijne ingezetenen van verbin

De Gouvernements- Secretaris ,

dende kracht zijn .

Aldus ten dage en jare in den aanbef dezes vermeld , te

Amparieta (Sidenring ) overeengekomen , in triplo opgemaakt ,
onderteekend , bezegeld en plechtig beëedigd door den bestuurder

Nº . 169. 24-25 .

( get.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Secrelaris -Generaal bij het Departement
van koloniën ,

Six , 1.-S.-G.
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1901

ZITTING

1902 169 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
LOEHOE LAIWOEI EN SIDENRING.
NOTA VAN TOELICHTING.
No. 25 .

Bij de biernevens overgelegde suppletoire contracten met LOEHOE

15 September 1887 , ( 1 ) art. 9 van het vigeerend contract met

( LoewoE), LAIWoel en SIDENRING is in die landschappen aan het

Laiwoel van 21 December 1885 , ( 2) en art. 10 van het vigeerend
contract met SIDENRING van 28 October 1886 , (3) is , blijkens

Gouvernement het recht overgedragen tot het verleenen van
vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen
en van concessien tot mijnontginning en tot ondernemingen van

landbouw en zijn daarbij tevens de Nederlandsch - Indische mijn :
verordeningen op die landschappen en hunne ingezetenen toe

nadere achter de suppletoire contracten volgende verklaringen,
respectievelijk gedagteekend Palopo 2 Mei 1900 , Kandari 19
Februari 1901 en Pare Paré 16 April 1901 , die bepaling her

steld , welke betrekking heeft op het verhuren en verkoopen

passelijk verklaard,

van gronden aan niet tot inheemsche bevolking behoorende

Van de bij deze overeenkomsten vervallen verklaarde bepa
lingen van art. 10 van het vigeerend contract met LOEHOE van

personen .

( 1 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten - Generaal zitting
1889/1890

109 nº . 10 .

( 2 ) idem 1887 1888
( 3)

idem 1888/1889

6

nº. 8 .

76 n . 22 .

1:02 .

ZITTING 1901

169 ,

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
BONI .
SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 26.

SUPPLETOIR CONTRACT MET BONI.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen om het op den 16den
Februari 1896 dour den bestuurder van Boni en de rijksgrooten
van dat landschap gesloten contract in dier voege aan te vullen ,
dat alle door den wetgever van Nederlandsch-Indië vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen , betref
fende opsporingen en ontginning van delfstoffen voor het land
schap Boni en zijne ingezetenen van verbindende kracht zijn .
Zoo is op heden Zondag den 19den December des jaars 1897 ,

onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indië en uit naam van het Neder
landsch -Indisch Gouvernement tusschen ons, JOHAN ALBERT

Watangpone overeengekomen in triplo opgemaakt, onderteekend ,

bezegeld en plechtig beëedigd door den bestuurder en de lands
grooten van Boni in tegenwoordigheid van mij assistent-resident
voornoemd .

( w . g.) J. A. G. BRUGMAN.
Stempel en handteekeningen van
den

bestuurder van

Boni en de

rijksgrooten van het landschap.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op
heden den 4den April 1900.
De Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië ,

GEORGE BRUGMAN , assistent-resident ter beschikking van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als daartoe be
hoorlijk gemachtigd :
en

LAPAWAWOOI KARAENG SEGERIE , bestuurder van Boni en de

rijksgrooten van dat landschap overeengekomen als volgt :
Eenig artikel .

(IV. g. ) W. ROOSBBOOM.
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
( w . g.) C. B. NEDERBURGH.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,

(get.) Paulus .

De bestuurder en de landsgrooten (badatsleden ) van Boni
verklaren , dat alle door den wetgever van Nederlandsch - Indië

vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepa
lingen

betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen

voor het landschap Boni en zijne ingezetenen van verbindende
kracht zijn .
Aldus ten dage en jare , in den aanhef dezes vermeld , te

Nº. 169, 26-27.

Voor eensluidend afschrift ,
Le Secretaris -Generaal bij het Departement
van Koloniin ,
Six , 1.-S.-G.
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ZITTING 901

1902

169 .

Overeenkomsten met inlandschevorsten in den
TJENRANA.
SUPPLETOIR CONTRACT.
Nº . 27 .

SUPPTETOIR QONTRACT MET TJENRANA .

en plechtig beëedigd door den bestuurder van Tjenrana en de
landsgrooten van dat landschap in tegenwoordigheid van mij
resident ter beschikking voornoemd.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen, het op den 29sten Sep

tember 1896 door den bestuurder var Tjenrana en de landsgrooten
van dat landschap gesloten coutract in dier voege aan te vullen ,
dat alle door den wetgever van Nederlandsch -Indië vastgestelde

(w. g.) J. A. G. BRUGMAN.
Stempel eu handteekeningen

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betref
fende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het land
schap Tjenrana en zijne ingezetenen van verbindende kracht zijn ;

van den bestuurder en de lands

grooten van Tjenrana.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op

Zoo is op heden Dinsdag den 14den Mei 1901 , onder nadere
goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van
Nederlandsch -Indië , tusschen ons :

heden den 16den Augustus 1901 .
De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN , resident ter beschikking van
den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden , daartoe be

(w. g.) W. ROOSEBOOM.

hoorlijk gemachtigd , ten deze handelende voor en namens het
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,
De Algemeene- Secretaris,
(w. g.) C. B. NEDERBURGH.

Gouvernement van Nederlandsch-Indië en

LA GOELIEGA , bestuurder van Tjenrana en de landsgrooten van

dat landschap overeengekomen als volgt :
Eenig artikel .

Voor eensluidend afschrift ,
De Gonvernements- Secretaris ,

De bestuurder en de landsgrooten van hetlandschap Tjenrana
verklaren dat alle door den wetgever van Nederlandsch - Indië vast

(get .) Paulus.

gestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen
betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het land

Voor eensluidend afschrift ,

schap Tjenrana en zijne ingezetenen van verbindende kracht zijn .

De Secretaris- Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Tjenrana

Six , I.-S.-G.

overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend , bezegeld
1

1

1

ZITTING 1901 - 1902 .

-

169 ,

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
BONI EN TJENRANA.
NOTA VAN TOELICATING .

Nº. 28.

Bij de hiernevens overgelegde suppletoire contracten zijn de Boni van 16 Februari 1896 (2) aangevuld met eene bepaling ,
vigeerende contracten met het Mandharsche landschap Tjenrana waarbij de Nederlandsch - Indische mijnverordeningen op die land
van 29 September 1896 (1) en met het leenroerige landschapschappen en hunne ingezetenen toepasselijk worden verklaard.
(1) Zie gedrukte
stnkken van de Tweede Kamer der Staten - Generaal. Zitting
152

1897/1898

n0. 31 .

(8 ) Idem nº. 4.

Nº. 169. 28 - 29.
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ZITTING 1901

1902 .

169 ,

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

SIAK SRI INDRAPOERA . POELAULAWAN , KOTA

WARINGIN , PEGATAN EN KOESAN , PASIR ,
KOETEI,

SAMBALIOENG , GOENOENG

TABOER , BOELOENGAN , TERNATE
EN TIDORE.
Nº . 2 ) .

Opgave van de havens van het landschap Siak Sri Indrapoera ,
bedoeld in artikel 21 van het contract van den 25sten October
1890 , goedgekeurd en bekrachtigd door Zijne Excellentie den

16 Februari 1901 nº. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract,

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch -Indië op den 27sten
April 1893 .

Mij bekend ,

Pekan Baroe ;

De Gouvernements - Secretaris,
( w. g.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

Bagan Api Api ;
Tebing Tinggi en Boekit Batoe .

De Gouvernements - Secretaris,
(get.) Paulus.

Siak Sri Indrapoera ;

Opgemaakt te Siak Sri Indrapoera op den 20sten Augustus
1900 , door mij sultan van Siak Sri Indrapoera en onderhoorig
heden jang di pertoewan besar sjarif HASJIM ABDOELDJALIL SAI

Opgave van de havens van het landschap Kota Waringin ,
bedoeld in artikel 12 van het contract van 26 October 1878.

FOEDIN en door mijne rijksgrooten.

Soeka Boemi ;
Koeala Sapau ;

Stempels en handteekeningen
van den sultar van Siak Sri In

drapoera en onderhoorigheden
en zijne rijksgrooten .

Soeka Mara ;

Koeala Djelai ;
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

16 Februari 1901 nº. 9, met bepaling dat zij zal worden gehecht

Koenai.

aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Aldus opgemaakt te Kota Waringin den 13den Juli 1900.
Mij bekend ,

Stempel en handteekenirgen
De Gouvernements - Secrelaris,

( w. 9.) Paulus.

van den vorst van Kota Warin

gin en zijne landsgrooten .

Voor eensluidend afschrift ,

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

De Gouvernements- Secrelaris ,

16 Februari 1901 n" . 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

(gel.)

Paulus.

Mij bekend ,
De Gouvernemeals-Secretaris ,

Opgave van de havens van het landschap Poelaulawan , be

( w . g .) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,
(gel.) Paulus.

doeld in artikel 22 van het contract van den 9den April 1895,
goedgekeurd en bekrachtigd door Zijne Excellentie den Gou
verneur -Generaal van Nederlandsch - Indië op den 14den Juni
1895 .

Poelaulawan ;
Poelau Moeda .

Opgave van de havens van de landschappen Pegatan en
Opgemaakt te Poelaulawan op den 25sten Angustus 1900

Koesan , bedoeld in artikel 11 van het contract van 13 Novem

door mij toengkoe besar Said HASJIM BIN ABOE BAKAR BIN SJA- | ber 1875.
HABOEDIN en door mijne landsgrooten .
Koewala Pegatan.

Stempels en handtekeningen
van toengkoe besar SAD HASJIM
BIN ABOE BAKAR BIN SJAHABOEDIN

en zijne landsgrooten .

Aldus opgemaakt te Pegatan den 24sten Juli 1900.
Stempels en handteekeningen

van den radja van Pegatan en
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

Koesan en zijne landsgrooten.

2

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 nº. 9 , met bəpaling dat zij zal worden ge

Opgave van de havens van het landschap Sambalioeng ,
doeld in artikel 12 van het contract van 6 Juni 1878.

hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Tandjoeng Redeb ;
Mij bekend ,

Sokkan :

De Gouvernements - Secretaris ,

Doemaring ;
( w . g.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

Tandjoeng Boeaja (Batoe Pretih).

De Gouvernements- Secretaris ,

Aldus opgemaakt te Sambalioeng den 6den Augustus 1900 .

(gel.)

Paulus.

Stempel en handteekeningen
van den sultan van Sam balioeng

Opgave van de havens van het landschap Pasir , bedoeld in

en zijne landsgrooten .

artikel 12 van het contract van 3 December 1889 .

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 nº. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
Pasir ;

hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Telakei ,
Mij bekend ,

Adang ;

De Gouvernements - Secre aris ,

Apar.

( w . g.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements -Secretaris ,

Aldus opgemaakt te Pasir den 28sten Juli 1900.

Stempels en handteekeningen
van den sultan van Pasir en

(gel.)

zijne landsgrooten .
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 nº. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract

Paulus.

Opgave van de havens van het landschap Goenoeng Taboer ,
bedoeld in artikel 12 van het contract van 21 Mei 1878.

Tandjoeng Redeb ;

Mij bekend ,
De Gouvernements-Secretaris ,
(w. g.) Paulus.
idend afschrift ,
eenslu
Voor
De Gouvernements - Secretaris ,
(gel. ) Paulus.

Oelingan ;

Tandjoeng Batoe ;
Karang Tigau ;
Derawan .

Aldus opgemaakt te Goenoeng Taboer den 6den Augustus
1900.

Opgave van de havens van het landschap Koetei , bedoeld in
artikel 16 van het contract van 17 Julij 1863.

Stempel en handteekeningen
van den sultan van Goenoeng
Taboer en zijne landsgrooten .

Balikpapan ;
Moeara -Djawa ;

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 n '. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge

Samarinda ;

hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Bontang ;

Mij bekend ,

Sangkoelirang.
De Gouvernements -Secretaris ,

Aldus opgemaakt te Tengarong den 20sten Augustus 1900 .

(w. g. ) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

Stempels en handteekeningen
van den sultan vin Koetei en

De Gouvernements - Secretaris ,

zijne landsgrooten .

(gel.) Paulus.
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 nº. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,

( w. g.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secrelaris ,
(gel.)

PAULUS.

Opgave van de havens van het landschap Boeloengan , be
doeld in artikel 12 van het het contract van 2 Juni 1878.

Tandjoeng Selor ;
Salimbatoe ;

Sekatak Boedji ;
Segajap ;
Melinau ;

Sembakoeng ;
Seboekoe ( Tarakan ).

3

Aldus opgemaakt te Boeloengan den 9den Augustus 1900.

Opgave van de havens van het landschap Tidore , bedoeld in
artikel 13 van het contract van den 22sten October 1894 .

Stempel en handteekeningen
van den sultan van Boeloengan
en zijne landsgrooten.

Tidore ( eiland Tidore ) ;

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
16 Februari 1901 "'n '. 9 , met bepaling dat zij zal worden ge
hecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,
( w . g. ) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,
( get.)

Paulus.

Wéda ( eiland Halmaheira ) ;
Gamsoengi of Patani (eiland Halmaheira );
Maba (idem ) ;
Eikor (idem ) ;
Gébé ( eiland Gébé) ;
Saonek (eilaud Waigeoe) ;
Samaté (eiland Salawati):
St. David (Mapia - eilanden ) ;
Manokwari (bestuursetablissement ter Noordkust );

Windessie (Geelvink baai);
Roon (idem ) ;
Jamna (eiland Jamna) ;

Opgave van de havens van het landschap Ternate , bedoeld
in artikel 12 van het contract van den : Osten October 1880.

Toronta (noordkust Mieuw -Guinea ) ;
Tabéra (idem );
Taoebadi ( idem ) ;

Galéla op het eiland Halmaheira ;
Tobelo (idem ) ;

Waigama ( eiland Misool;
Lilinta ( idem );
Roembati (golf van Berau );

Kau ( idem );
Patani of Gamsoengi ( idem ) ;
Gané ( idem ) ;

Patiſi (idem );
Senana op Soela-besi ;
Banggaai op het eiland Banggaai;

Sekar (idem ) ;

Fakfak (bescuursetablissement ter Westkust) ;
Pagimana op Celebes Oostkust ;

Namatotté (op het eiland van dien naam voor de Quaelbergs
baai) ;

Temboekoe of Sakitta ( idem );

Kalérowang op de Salabangka - eilanden.

Aidoema (op het eiland van dien naam bij de Tritonbaai).

Stempel en handteekeningen

Stempel en handteekeningen

van den sultan van Ternate en

van den sultan van Tidore en

zijne landsgrooten .

zijne landsgrooten .
Geschreven te Soasio (Tidore) op den 13den Juni 1900.

Geschreven te Ternate op den 13den Juni 1900.
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
7 Juli 1901 n ". 2 , met bepaling dat zij zal worden gehecht
aan het hiervoren genoemd politiek contract.

7 Juli 1901 nº. 2 , met bepaling dat zij zal worden gehecht

aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Mij bekend ,

Mij bekend ,
De Gouvernements - Secrelaris ,

De Gouvernements- Secretaris ,
( w'. 9.) Paulus.

(W. 9.) Paulus.
Voor eeusluidend afschrift ,

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements - Secretaris ,

(gel .) Paulus,
Voor eensluidend afschrift ,

(gel . )

Paulus.

De Gouvernements - Secretaris ,

De Secretaris -Generaal bij het

Departement l'an Koloniën ,
Six , L.-S.-G.

N ". 169.

29-30.
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表
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1

ZIT TING

1901

1902.

169,

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost-Indischen Archipel.

SIAK SRI INDRAPOERA , POELAULAWAN , KOTA
WARINGIN , PEGATAN EN ' KOESAN , PASIR ,
KOETEI , SAMBALIOENG , GOENOENG

TABOER , BOELOENGAN , TERNATE
EN TIDORE.
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº . 30.

In de meeste politieke contracten met de in het genot van

name genoemd. Door de hierbij overgelegde opgaven is thans

zelf bestuur gelaten inlandsche landschappen komt de bepaling

in die leemte voorzien met betrekking tot het contract met

voor , dat handelaren in de havens van het betrokken landschap

Siak Sri Indrapoera van 25 October 1890 (1 ) , Poelaulawan van

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder de

9 April 1895 (2 ), Kota Waringin van 26 October 1878 (3) ,
Pegatan en Koesan van 13 November 1875 ( 4), Pasir van 3

voorkennis en toestemming van den vertegenwoordiger van het
Gouvernement, zoolang zij de orde en rust niet verstoren , doch
dat van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijf in die
havens door den bestuurder en de landsgrooten kennis moet
gegeven worden aan den vertegenwoordiger van het Gouverne
ment. De havens zijn echter in de overeenkomsten niet met

December 1889 ( 5) , Koetei van 17 Juli 1863 (6 ), Sambalioeng
van 6 Juni 1878 ( 7 ) , Goenoeng Taboer van 21 Mei 1878 ( 8 ).

Boeloengan van 2 Juni 1878 ( 9) , Ternate van 30 October 1880 (10)
en Tidore van 22 October 1894 ( 11 ).

( 1 ) Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten- Generaal , Zitting 1893/1894

-

127 NO.
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Overeenkomsten met inlandsche rorsten in den

veere

Oost-Indischen Archipel.
PAMBAOEWANG.
SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 21 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET PAMBAOEWANG .

van het contract van 31 October 1892 gebandhaafd blijft voor

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de bepalingen op

zoover het betrekking heeft op de uitgifte van landbouwcon
cessiën en het verhuren en verkoopen van gronden aan per

het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouw

sonen
, niet tot de inbeemsche bevolking van het landschap
behoorende

kundige opsporingen alsmede tot het verleenen van concessiën
tot mijnontginning zooals deze zijn vastgesteld in artikel 10 van
het met de bestuurster en de rijksgrooten van het landschap

Pambaoewang gesloten contract van den 31sten October 1892
te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de eischen
van den tegenwoordigen tijd.

Zoo is op heden Maandag den 21sten Juni 1897 onder nadere
goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van
Nederlandsch -Indië en uit naam van het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement tusschen ons JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN ,
assistent - resident

ter beschikking van den gouverneur

;

b . dat de door den wetgever van Nederlandsch -Indië vast
gestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen
betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het
landschap Pambaoewang en zijne ingezetenen van verbindende
kracht zijn ;

zullende van die instemming door eene onder elk der exem
plaren van het suppletoir contract te stellen onderteekende en
bezegelde verklaring moeten blijken.

van

Celebes en Onderhoorigheden als daartoe behoorlijk gemachtigd

De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

en I LATTA bestuurster van Pambaoewang en de rijksgrooten
van dat landschap overeengekomen als volgt :

( w . 9. ) W. ROOSEBOOM.

In het contract ran 31 October 1892 komt het artikel 10 te

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

vervallen en wordt vervangen door het volgende.

De Algemeene Secretaris,
( w. g .) C. B. NEDERBURGH.

Eenig artikel .
Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijnbouwkundige opsporingen alsmede tot het verleenen
van concessiën tot mijnontginning in het landschap Pambaoe .
wang berust geheel bij het Gouvernement dat echter steeds
vooraf het inlandsch zelf bestuur ter zake zal raadplegen en

De ondergeteekende 1 Latta bestuurster van het landschap
Pambaoewang , en hare landsgrooten verklaren er in toe te
stemmen :

daarenboven vooraf een onderzoek zal doen instellen naar de

A. dat het bij deze overeenkomst vervallen verklaarde artikel 10
van het contract van 31 October 1892 gehandhaafd blijft voor

rechten van derden op de gronden benoodigd voor mijnbouw

zoover het betrekking heeft op de uitgifte van landbouwcon

kundlige opsporingen en mijnontginning , terwijl het bij even

cessiën en het verhuren en verkoopen van gronden aan personen ,

tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade
loosstelling door den concessionaris zal zorgdragen .
Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver

niet tot de inheemsche bevolking van het landschap behoorende ;

nement te heffen cijns of vast recht zal steeds de helft ten

behoeve van het zelf bestuur worden afgestaan.
Het Gouvernement behoudt zich Wajders het recht voor om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen en mijn
ontginningen in het gebied van het landschap Pambaoewang
te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke schade
loosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De bestuurster en de landsgrooten van Pambaocwang beloven

B. dat de door den wetgever van Nederlandsch - Indië vast
gestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen

betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het
landschap Pambaoewang en zijne ingezetenen van verbindende
kracht zijn.

Stempel en handteekeningen
van de bestuurster en de lands

grooten van Pambaoewang.

zoodanige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.
Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Pam :
baoewang overeengekomen in triplo opgemaakt onderteekend ,

Geteekend en bezegeld in mijne tegenwoordigheid.

bezegeld en plechtig beëedigd door de bestuurster van Pamba

Pambaoewang , 19 April 1901,

oewang en de rijksgrooten van dat landschap in tegenwoordig
heid van mij assistent: resident ter beschikking voornoemd.
( w . 9.) J. A. G. BRUGMAN.

De resident iba ,
( w . 9. ) J. A. G. Brugman .
Voor eensluidend afschrift ,

Stempel en handteekeningen
van de bestuurster en de lands

grooten van Pambaoewang.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op

De Gouvernements - Secrelaris,

(get .) Paulus.

Voor eensluidend afschrift ,

heden den 22sten Maart 1900, onder voorbehoud dat het inlandsch

zeltbestuur van Pambaoewang er mede instemt:
a. dat het bij die overeenkomst tervallen verklaarde artikel 10

De Secretaris- Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Sıx , 1.-S.-G.
16
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

PAMBAOEWANG
NOTA VAN TOELICHTING.

N '. 32

Bij het hierbij overgelegd suppletoir contract met het onder
het Gouvernement Celebes en onderhoorigheden ressorteerende

baoewang van 31 October 1892 (1 ) is blijkens eene nadere achter

het suppletoir contract gestelde verklaring, gedagteekend Pam

Mandharsche landschap Pambaoewang is in dit landschap aan

baoewang 19 April 1901 , weder hersteld, voor zooverhet betrekking

het Gouvernement het recht overgedragen tot het verleenen van
vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen ,
alsmede van concessiën tot mijnontginning.
Het bij deze overeenkomst ten onrechte in zijn geheel ver
vallen verklaarde art. 10 van het vigeerend contract met Pam

heeft op de uitgifte van landbouwconcessiën en het verkoopen

( 1 ) Gedrukte stukkken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal. Zitting
1894/1895

110 19 18 .

en verhuren van gronden aan niet tot de inheemsche bevolking

behoorende personen , terwijl tevens bij die gelegenheid de
Nederlandsch-Indisché mijnverordeningen op dit landschap en
zijne ingezetenen van kracht zijn verklaard .
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BALANGNIPA.
SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 33.

SUPPLETOIR CONTRACT MET BALANGNIPA.

a.

dat het bij die overeenkomt onder meer vervallen ver

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de bepalingen op

klaarde artikel 19 van het contract van 28 Januari 1873 , be
trekking hebbende op het verhuren van gronden aan niet tot
de inheemsche bevolking van het landschap behoorende per

het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouw
, alsmede tot het verleenen van concessiën
kundige opsporingen
ng

sonen , gehandhaafd blijft ;
b. dat de door den wetgever van Nederlandsch -Indië vast

landscbap Balangnipa gesloten contract van den 28sten Januari
1873 , te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de

gestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen
betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het
landschap Balangnipa en zijne ingezetenen van verbindende

tot mijnontginni , zooals deze zijn vastgesteld in artikelen 18
en 19 van het met den bestuurder en de rijksgrooten van het

eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden Maandag kracht zijn ;
den 21sten Juni 1897 , onder nadere goedkeuring van Zijne
zullende van die instemming door eene onder elk der exem
Excellentie den Gouverneur - Generaal van Nederlandsch -Indië ,
en uit naam van het Nederlandsch - Indisch Gouvernementtusschenplaren van het suppletoir contract te stellen onderteekende en
ons JOHAN ALBERT GEORGE BRUGMAN , assistent- resident ter be bezegelde verklaring moeten blijken.
schikking van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden ,
De Gouverneur -Generaal van
als daartoe behoorlijk gemachtigd , en MANNAWARIE , bestuurder
Nederlandsch - Indië ,
van Balangnipa en de rijksgrooten van dat landschap overeen
gekomen als volgt :
( w. g.) W, ROOSEBOOM.
In het contract van 28 Januari 1873 komen de artikelen 18
Ter ordonnantie van den
en 19 te vervallen en worden vervangen door het volgende :
Gouverneur -Generaal ,

Eenig Artikel.

De Algemeene Secretaris,
( w . 9. ) C. B. Nederburgh.

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen
van mijnbouwkundige opsporingen alsmede tot het verleenen
van concessiën tot mijnontginning in het landschap Balang
De ondergeteekende Mannawarie , bestuurder van het land
nipa , berust geheel bij het gouvernement, dat echter steeds schap Balangnipa , en zijne landsgrooten , verklaren er in toe
vooraf het Inlandsch zelfbestuur ter zake zal raadplegen en daaren te stemmen :
boven vooraf een onderzoek zal doen instellen naar de rechten !
van derden op de gronden , benoodigd voor mijnbouwkundige
a.
dat het bij deze overeenkomst onder meer vervallen ver
opsporingen of mijnontginning, terwijl het , bij eventueele | klaarde artikel 19 van het contract van 28 Januari 1873 , be
beschikking over zoodanige gronden , voor billijke schadeloos trekking hebbende op het verhuren van gronden aan niet tot
stelling door den concessionaris zal zorgdragen .

de inheemsche bevolking van het landschap behoorende personen ,

Van devoor concessiën tot mijnontginning door hetGouver-

gehandhaafd blijft ;

nement te heffen cijns en vast recht zal steeds de helft ten be

b. dat de door den wetgever van Nederlandsch-Indië vast

hoeve van het zelfbestuur worden afgestaan .

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

gestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen ,

voor eigen rekening mijn bouwkundige opsporingen en mijnont-

betreffende opsporing en ontginning van delfstoffen voor het

verbindende
ginningen inhet gebied van het landschap Balangnipa te doen landschap
kracht zijn .Balangnipa en zijne ingezetenen van

aanvangen en voortzetten , behoudens billijke schadeloosstelling ,
wanneer daartoe aanleiding bestaat .
De bestuurder en de landsgrooten van Balangnipa beloven

zoodanige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.
Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld, te Balangnipa overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend ,
bezegeld en plechtig beëedigd door den bestuurder van Balang
nipa en de rijksgrooten van datlandschap , in tegenwoordigheid
van mij assistent- resident ter beschikking voornoemd.

Stempel en handteekeningen
|

van den bestuurder en de lands

grooten van Balangnipa .
Geteekend en bezegeld in zijne tegenwoordigheid .
Balangnipa den 17den April 1901 .
De resident ib ,

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

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

Stempel en handteekeningen
van den bestuurder en de lands

Voor een sluidend afschrift ,
De Gouvernements -Secretaris ,
( get.) PAULUS .

grooten van Balangnipa .

Voor eensluidend afschrift,

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den 22sten Maart 1900 , onder voorbehoud dat het inlandsch
zelfbestuur van Balangnipa er mede instemt :
Nº. 16.

33

34.

De Secrelaris -Generaal bij het
Departement van Koloniën ,

Six , 1.-S.-G.
17
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Oost- Indischen Archipel.
BALANGNIPA.
NOTA VAN TOELICHTING.
Nº. 34.

Bij het hiernevens overgelegd suppletoir contract met het

onder het Gouvernement Celebes enOnderhoorigheden ressor
teerende Mandharsche landschap Balangnipa is in dit landschap
aan het Gouvernement het recht overgedragen tot het verleenen

van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opspo
ringen , alsmede van concessiën tot mijnontginning.
Bij eene verklaring , gedagteekend Balangnipa 17 April 1901
achter die overeenkomst gevoegd is weder hersteld het daarbij
ten onrechte vervallen verklaarde art. 19 van bet vigeerend

contract met Balangnipa van 28 Januari 1873 (1) betrekking
hebbende op het verhuren van gronden aan niet tot de inheem
sche bevolking behoorende personen , terwijl bij die verklaring
tevens de Nederlandsch - Indische mijnverorderingen op dit land
schap en zijne ingezetenen toepasselijk zijn verklaard .
( 1) Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Zitting
1878 1874–16 nº . 4 .

1902.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- I nulischen Archipel.
BWOOL.
AKTEN VAN VERBAND

EN VAN BEVESTIGING ,

19. 35,

Akte van verband van den opgetreden radja van Bwool.

van den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado , plechtig
heeft beëedigd en ten mijnen overstaan heeft bezegeld en onder

Ik Datu ALAM TUBUNGKU , radja van Bwool, beloof plechtig ,

teekend de aan deze akte gehechte schriftelijke verbintenis ;

dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gouverneur

200 wordt voornoemde DATU ALAM TURUNGKU bij deze door mij

Generaal van Nederlandsch - Indië , als vertegenwoordiger der
Koningin in deze gewesten , gehouw en getrouw zal zijn en het

onder nadere goedkeuring van den Gouverneur -Generaal van

landschap Bwool, datmijin leen wordt afgestaan en als zoodanig

gouvernement,plechtig bevestigd in zijn waardigheid van radja

door mij wordt aangenomen , met allen ijver , alle oplettendheid

van Bwool onder den naam en titel van DATU ALAM TURUNGKU

Nederlandsch - Indië van wege en in naam van meergenoemd

en toewijding voor en van wege het Nederlandsch- Indisch Gouver | PADOEKA , radja van Bwoo ).
nement zal besturen , overeenkomstig de instellingen en wetten
des lands :

Aldus gedaan te Menado ten dage en jare voorschreven .

dat ik de tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement

en mijne voorgangers gesloten overeenkomsten heilig en getrouw
zal nakomen ;

De resident van Menado ,
(w.g.) E. J. JELLESMA .

dat ik te allen tijde genegen zal zijn , om mij met dat Gouver
nement te verstaan omtrent punten in die overeenkomsten , die
nader blijken mochten in het belang van land en volk regeling
te behoeven en

dat ik voorts alles zal doen wat een getrouw en eerlijk radja
en leeuman betaamt.

In tegenwoordigheid van ons ,
De gewestelijke Secretaris ,
(w.9 .) H. J. BROERS.
De controleur van Menado ,

(w.g.) VAN DER VEN.
Deze verklaring heb ik met eede bevestigd , bezegeld en onder

teekend ten overstaan van Eeltje Jelles JELLESMA, ridder van
den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado en in bijzijn

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 1lden October 1901.

van de navolgende mantri's.
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Iulie ,

Handtekening en stempel van
den radja van Bwool , zoomede
de handteekeningen van drie
mantri's van dat landschap.

(w.g.) W. RooseBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,

Ten overstaan van mij resident van Menado.

(w.g.) C. B. NEDERBURGH,
Voor eensluidend afschrift ,

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

De Gouvernements - Secretaris ,
( get.) Paulus.

Akte van bevestiging van DATU ALAM TURUNGKU als radja van
Bwool.

Nademaal door de hoofden en de bevolking van Bwool tot
radja van dat landschap is gekozen DATU ALAM TURUNGKU.

En aangezien DATU ALAU Turongku op heden den 27sten
Augustus 1901 in handen van mij EELTJE JELI.ES JELLESMA, ridder

N ". 169. 35-36 .

Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris- Generaal bij het Departement
van Koloniën ,

Six , 1.-S.-G.

18
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
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BWOOL .
NOTA VAN TOELICHTING.
NC. 36 .

In de plaats van den bij het Gouvernements besluit van 14 Juni
Menado ressorteerende landschap Bwool, is door de hoofden
en bevolking van het landschap als diens opvolger verkozen
1901 n ° il eervol ontslagen radja van het onder de residentie

en bekrachtigd zijn bij het Gouvernementsbesluit van 11 October
1901 nº. 13 , worden hiernevens overgelegd .
Het vigeerend contract met Bwool dagteekent van 27 Augustus
1895 en is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal mede

Datu ALAM TURUNKU . De bij zijn optreden als zoodanig gepas-

gedeeld blijkens de Gedrukte Stukken Zitting 1896 1897 — 139

seerde akten van verband en van bevestiging, die goedgekeurd

n . 9.
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BOLAÄNG -MONGONDOU.
SUPPLETOIR CONTRACT.
1 ° 37 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET BOLAANG -MONGONDOUⓇ
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen , om met de oude

Van deze overeenkomst is te Menado op datum als boven
omschreven deze akte in drievoud opgemaakt en door beide
partijen onderteekeud en bezegeld .
(W.C.) E. J. JELLESMA.

landsinstellingeli en den algemeenen wensch der betrokkenen

Handteekening en stempel van

in orereenstemming te brevgen de verdeeling tusschen den

den radja van Bolačng -Mongondou ,

radja en de hoofden van Bolaang Mongondou van de inkomsten
welke hun door het Gouvernement worden uitbetaald , zoo is
op beden den 25sten Mei 1901 onder nadere goedkeuring van

den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch -Indië tusschen ons
EELTJE JELLES JELLESMA, resident van Menado , ten deze handelende
namens het Nederlandsch - Indischi Gouvernement , en
RIEDEL MANUEL MANOPPO , radja van Bolaang Mongondou en zijne
mantri's overeengekomen als volgt :
voor

zoomede de handteekeningen van
zijne mantri's.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den 4den Augustus 1901 .

en

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië.
( w'. g. ) W. ROOSEFOOM .

Eevig artikel.

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,

De rerdeeling van de gelden bedoeld aan het slot van artikel 17
van het op 22 October 1895 gesloten contract , evenals de scha
deloosstelling wegens de overname van het recht tot het heffen
van uitvoerrechten , genoemd bij het suppletoir contract ran

De Algemeene Secretaris.
( w . g. ) C. B. NEDERBURGH .
Voor eensluitend afschrift,

den 2den April 1898 , geschiedt als volgt :
De Gouvernements - Secretaris,

aan den radja één derde deel ;

( get.) PAULUS.

aan de mantii's wordende hiertoe gerekend : djoggegoe , pre
sident-radja en kapitein - laut , te zamen één derde deel, en één

derde deel aan de overige hoofden , met dien verstande evenwel ,
dat het aandeel van een panghocloe het viervoudige zal bedragen

van dat van elk ander ondergeschikt hoofd.

Nº. 160.

37–38 .

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Six , 1. S.-G.

19

ZI TTING 1901

--

1902. 169.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.

BOLAANG - PONGONDOU.
NOTA VAN TOELICHTING .
Nº. 38.

Bij het hiernevens overgelegd suppletoir contract is eene
nieuwe regeling tot stand gekomen van de wijze waarop tusschen
den radja van het onder de residentie Menado ressorteerende

landschap Bolaäng -Mongondou en de andere hoofden van dat
landschap de inkomsten verdeeld zullen worden , welke hun door
het Gouvernement worden uitbetaald .

Het in deze overeenkomst aangehaald contract van 22 Octo
ber 1895 en suppletoir contract van 2 April 1898 zijn aan de

Tweede Kamer der Staten -Generaal medegedeeld blijkens de
Gedrukte Stukken Zitting 1896/1897 — 139 , nº. 13 en idem
1898/1899 — 166 n ° 15.

1
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Overeenkomsten- met inlandsche vorsten in den
TOWAELIE.
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

Nº. 3 ).

AKTE VAN VERBAND

Aldus ten dage voorschreven te Donggala gedaan en bezworen
door mij.

Ik DJAYALANGKARA MANGGE DOMPO , in de plaats van den op

Zegel en handmerk van den be

den 10den Februari 1900 overleden bestuurder Angge Bodog
TOME TANGE , overeenkomstig de landsinstellingen tot bestuurder

stuurder van Towaelie en verder

van Towaelie verkozen , verbind mij plechtig om evenals mijn

de handmerken van de landsgrooten
van dat landschap.

voorganger het Gouvernement van Nederlandsch -Indië als mijnen

Opperheer en de door hetzelve over mij gestelde machten als
mijne overheid allen verschuldigden eerbied , gehoorzaamheid
en hulp te bewijzen ;
de door mijnen voorganger in het op den 26sten Juni 1898
met het Gouvernement van Nederlandsch - Indië gesloten contract ,
aangevuld bij suppletoir contract van den 21sten Januari 1897

Ten overstaan van mij gouverneur van Celebes

aangegane verplichtingen getrouw na te komen , en wel in het

In tegenwoordigheid van den gezaghebber van

en Onderhoorigheden ,
(w . g . ) Van Hoëvell.

Ter ordonnantie van den gouverneur voornoemd ,
De resident tſb ,
J. A. G. BRUGMAN .

:
bijzouder
1 °. het welzijn des volks te bevorderen ;

het gouvernements stoomschip Snip ,
( w. g.) C. C. DE JONGH.

2. met rechtvaardigheid te regeeren ;
34. in vrede met mijne naburen te leven ;
4'. dep zee- en rivierroof te beletten ;

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal in de plaats van den op den 10den Februari 1900

5° , den slavenhandel tegen te gaan ;
6 '. den landbouw te beschermen ;
7º. de nijverheid te bevorderen ;
8º. tot bloei van den handel mede te werken ;

overleden bestuurder van Towaelie , ANGGE BODOE TOME Tango ,

overeenkomstig de instellingen van dat landschap tot bestuurder
is verkozen DJAYALANGKARA MANGGE DOMPO ,
en aangezien DJAYALANGKARA MANGGE DOMPO voornoemd op

9'. de scheepvaart te ondersteunen ;
goederen te bergen , en niet te gedoogen dat door mij ne onderdanen in strijd daarmede gehandeld worde :

10°. aan schipbreukelingen hulp te verleenen en gestrande

heden Dinsdag den 22sten Mei 1900, overeenkomende met den

11. mij in geen staatkundige betrekkingen te stellen met

tijdrekening, de schriftelijke verbintenis , bedoeld in artikel vier
van het op den 26sten Juni 1888 tusschen het Gouvernement
van Nederlandsch - Indië en zijn voorganger en de landsgrooten
van Towaelie gesloten contract plechtig beëedigd en geteekend

22sten van de maand Moeharram 1318 van de Mohamedaansche

vreemde mogendheden ;
120. om bij de rechtspraak en het opleggen van straffen te
letten op de ter zake gemaakte bepalingen ;
13. de vaccine onder mijne onderdanen toe te laten en te

heeft.

Zoo wordt voornoemde DJAYALANGKAPA MANGGE Dompo , bij
deze door mij gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden
onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indië , in raam en van wege het
Gouvernement van Nederlandsch - Indië plechtig bevestigd

bevorderen ;

14. het volksonderwijs in mijn land krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen ;

15. de bepalingen omtrent de straf- en rechtsvordering

ter zake van misdrijven en overtredingen met betrekking tot

zijne waardigheid van bestuurder vau Towaelie.

telegraaflijnen en kabels nauwgezet na te leven en te doen naleven ;
16 °. de verbodsbepalingen betreffende den in- en uitvoer

Ten blijke waarvan deze akte opgemaakt en onderteekend is
door mij gouverneur voornoemd.

van vuurwapenen , buskruit en ammunitie gestreng te handhaven .
Wijders verbind ik mij om aan Europeanen of andere ooster

sche of westersche vreemdelingen geene gronden af te staan
en hunne toelating of vestiging buiten de haven van mijn land
niet te vergunnen zonder voorkennis of vooraf verkregen toe

1

(w . 9.) VAN HOEVELL .

Ter ordonnantie van den gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden ,

De resident ter beschikking ,
(W. 9 ) J. A. G. Brugman.

stemming van den gouverneurvan Celebes en Onderhoorigheden.
Handelaren echter zullen in de haven van het landschap
Towaelie
, te weten Salieng - Baoe , 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 de haven door
mij kennis worden gegeven aan den gouverneur vap Celebes
en Onderhoorigheden .

Ten blijke waarvan ik ter voldoening aan het bepaalde bij
artikel 4 van gemeld contract op heden Dinsdag den 22sten
Mei 1900 overeenkomende met den 22sten van het licht
Moeharram 1318 der Mohamedaansche tijdrekening deze akte

van verbintenis in handen van den gouverneur van Celebes en
Onderhoorigheden , als vertegenwoordigende ten deze het Gou
vernement van Nederlandsch-Indië, plechtig beëedigd en met

mijn zegel en mijne handteekening bekrachtigd heb .
Nº . 169.

30--40 .

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd

en bekrachtigd op heden den 29sten Juni 1901.
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch-Indië ,
(w. g.) W. ROOSEBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,

( w . g . ) C B. NEDERBURGH.
Voor eensluidend afschrift ,

De Gourernements- Secretaris ,
(get.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris-Generaal bij het Departement
van Koloniën ,
Six I. S.-G.
20
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TOWAELI.
NOTA VAN TOELICHTING .
No. 40.

onder het Gouvernement Celebes en Onderhoorighedeu ressor

gevuld bij suppletoir contract van 21 September 1897 (2) ge
trouwelijk na te komen . (3) De bedoelde akte van verband en

teerende Kailische landschap Towaeli, Anggé Bodoo Tome
Tangoe , die op 26 Juni 1883 in zijne waardigheid bevestigd

de aan den nieuwen bestuurder uitgereikte akte van bevesti
ging worden hierbij overgelegd .

Op den 10den Februari 1900 overleed de bestuurder van het

1
1

1

was. (1 ) Op 22 Mei 1900 is als bestunrder van dit landschap
opgetreden Djayalangkara Mangge Dompo , nadat hij zich bij

de door hem gepasseerde akte van verband 0.a. had verbonden
om het bestaande politieke contract van 26 Juni 1888 , ( 1) aan
(2)

Idem 1000/1901 .

- 169, NO . 12 .

( 1 ) Gerirukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal . Zitting
1890/1891 .

112. Nº . 22

( 3) De akte houdt tevens in eene opgaaf van de havens van het landschap.

1
1

H

1

1

1

1

3

1
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost -Indischen Archipel.
WADJO.
AKTEN VAN VERBAND EN VAN BEVESTIGING .

No. 41 .

Ik , Istaka MANGGA BARANI KRAENG MANGEPPE, in de plaats van
den op den 17den Augustus 1896 overleden bestuurder LA
PASAMOELA Datoe Mario - RI-AWA RANRANG Talo Tanring , overeen-

Saban 1318 der Mohamedaansche tijdrekening , deze akte van
verbintenis in handen van den resident ter beschikking van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als vertegen
woordigende ten deze het Gouvernement van Nederlandsch

komstig de landsinstellingen tot bestuurder van Wadjo verkozen ,
verbind mij plechtig om evenals mijn voorganger het Gouverne-

Indië , plechtig beëedigd en met mijn zegel en mijne hand

ment van Nederlandscn-Indië als mijnen Opperheer en de door

teekening bekrachtigd heb.
Aldus ten dage voorschreven te Tempe (Wadjo) gedaan , ge

hetzelve over mij gestelde machten als mijne overheid allen ver

schuldigden eerbied , gehoorzaamheid en hulp te bewijzen ;

teekend en bezworen door mij
Stempel en handteekening van
ISHAKA Mangga Barani KRAENG ,
MAGEPPE, bestuurder van Wadjo .

de door mijnen toenmalige voorganger in het op den 8sten

November 1888 met het Gouvernement van Nederlandsch- Indië
gesloten contract aangegane verplichtingen getrouw na te komen
en wel in het bijzonder :

Ten overstaan van mij ,

l ' het welzijn des volks te bevorderen ;
2. met rechtvaardigheid te regeeren ;

3. in vrede met mijne paburen te leven ;
t . den zee- en rivierroof te beletten ;

resident voornoemd ,
(w.g.) J. A. G. Brugman .
!

AKTE VAN BEVESTIGING .
5.

den slavenhandel tegen te gaan ;

6 '.

den landbouw te beschermen ;

7 ". de nijverheid te bevorderen ;
8. tot bloei van den handel mede te werken ;
9. de scheepvaart te ondersteunen ;
10. aan schipbreukelingen hulp te verleenen en gestrande
goederen te bergen en niet te gedoogen , dat door mijne onder-

danen in strijd daarmede gehaudeld worde ;
11. mij in geen staatkundige betrekkingen te stellen met
vreemde mogendheden ;

12. om bij de rechtspraak en het oplegge: van straffen te
letten op de terzake gemaakte bepalingen ;

13. de vaccine onder mijne onderdanen toe te laten en te
bevorderen ;

14. het volksonderwijs in mijn land krachtdadig te onder
steunen en te bevorderen ;

15 '. de bepalingen omtrent de straf- en rechtsvordering ter
zake van misdrijven en overtredingen met betrekking tot telegraaf
lijnen en kabels nauwgezet na te leven en te doen valeven ;
16. de verbodsbepalingen betreffende den in- en uitvoer van
vuurwapenen , buskruit en ammunitie gestreng te handhaven ;

Nademaal in de plaats van den op den 17den Augustus 1896
overleden Aroem Matowa van Wadjo , LA PASAMOELA DATOE
MARIO-RI-AWA RANRANG TALOTANRING overeenkomstig de instellingen
van dat landschap tot Aroem Matowa is verkozen Isaka Mangga
BARANI KRAENG MANGEPPE ;

en aangezien ISHAKA MANGGA BARANI KRAENG MANGEPPE voor
noemd op heden Zondag den 2den December des jaars 1900 ,
overeenkomende met den Oden der maand Saban van het jaar

1318 van de Mohamedaansche tijdrekening , de schriftelijke ver
bintenis , bedoeld in artikel vier van het op den 8sten November
1888 tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en zijn
toenmaligen voorganger en de landsgrooten van Wadjo gesloten
contract plechtig beëedigd geteekend en bezegel I beeft ,
200 wordt voornoemde Ishak Mangga Barani KRAENG MANGEPPE
bij deze door mij resident ter beschikking van den Gouverneur

van Celebes en Onderhoorigheden , daartoe behoorlijk door dien
hoofdambtenaar gemachtigd onder nadere goedkeuring van Zijne
Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlaudsch - Indië ,
in naam en vanwege het Nederlandsch - Indisch Gouvernement,

plechtig bevestigd in zijne waardigheid van Aroem Matowa van
Wadjo.

Ten blijke waarvan deze akte opgemaakt en onderteekend is
door mij resident voornoemd.

(w.g.) J. A. G. BRUGMAN .
Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd

Europeanen
ik mij om aangeene
verbind
ofWijders
Westersche
vreemdelingen
gronden ofandere
af te staanOostersche
en hunne en bekrachtigd op heden den 16den Februari 1901 .
toelating of vestiging buiten de bavens van mijn land niet te

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Inili ,

vergunnen zonder voorkennis of vooraf verkregen toestemming

(w.g.) W. ROOSEBOOM
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
Handelaren echter zullen in de havens van het landschap

Wadjo , te weten : Moewala , Doping , Penikie , Djalange en

De Algemeene Secrelaris ,

Akotengang , worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden

( w.g.) C. B. NEDERBURGH.

zonder die voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en
rust niet verstoren , zullende van hun meer dan drie maanden
voorgezet verblijf in de havens door mij kennis worden gegeven

aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden .
Ten blijke waarvan ik ter voldoening aan het bepaalde bij

artikel vier van gemeld contract op heden , Zondag den 2den
Nº. 160, 41-42.

De Secrretais -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
Six , l.-S.-G.

21

December 1900 , overeenkomende met den 9der van het licht

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements -Secretaris ,
(gel.) PAULUS.
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NOTA VAN TOELICHTING .

N. 42.

In plaats van den op 17 Augustus 1896 overleden bestuurder
LA PASAMOELA DATOE MARIO RI- AWA RANBANG Talo Tanring, werd ,

die van bevestiging, beide goedgekeurd en bekrachtigd bij Gou

zooals blijkt uit bladz. 36/37 van het Koloniaal verslag van 1900,
tot Aroem Matoewa (hoofdvorst) van Wadjo gekozen Ishaka

overgelegd.

1888 ( 1) getrouwelijk na te komen (2). De bedoelde akte en
vernementsbesluit van 16 Februari 1901 nº. 8 , worden hierbij

MANGGA BARANI KRAENG MANGEPPE.

De gekozene is in December 1900 in zijne waardigheid beves

tigd , nadat hij bij akte van verband 0. a . de verplichting had

aanvaard , om het bestaande politieke contract van 8 November

( 1 ) Zie gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Gəneraal Zitting
1889/1890

10

n ”, 15 .

( 2 ) De akte houdt ook eene opgave in van de havens van het landschap.
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LOENOE.
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

Nº . 43.

AKTE VAN VERBAND .

Loehoe te weten : Palopo en Bingkoka worden toegelaten en
aldaar verblijf mogen houden zonder die voorkennis en toe
stemming , zoolang zij de orde en rust niet verstoren , zullende
van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijf in de havens
door mij kennis worden gegeven aan den Gouverneur van Celebes

Ik WE KAMBA DAENG Ri Somra , in de plaats van den op den
Isten April 1898 overleden bestuurder ISKANDER DATOE LA Rou

PONG , overeenkomstig de landsinstellingen tot bestuurster van
Loehoe verkozen , verbind mij plechtig , om even als mijn voor

ganger , het Gouvernement van Nederlandsch - Indië als mijnen
Opperheer en de door hetzelve over mij gestelde machten als
mijne overheid allen verschuldigden eerbied , gehoorzaamheid
en liulp te bewijzen ;
de door mijnen voorganger in het op den 15den September
1887 met het Gouvernement van Nederlandsch - Indië gesloten

contract , aangevuld bij suppletoire contracten van den 11den
Februari 1889 en 13 December 1897 aangegane verplichtingen
getrouw na te komen , en wel in het bijzonder :
1 °. het welzijn des volks te bevorderen ;
2 " . met rechtvaardigheid te regeeren ;
3 ' . in vrede met mijne naburen te leven ;
4.

Ten slotte verbind ik mij mede te werken tot eene regeling
van de Noordelijke grens van het landschap op de nader door
het Gouvernement van Nederlandsch -Indië aan te geven wijze.

Ten blijke waarvan ik ter voldoening aan het bepaalde bij
artikel vier van gemeld contract op heden Woensdag den 2den Mei
1900 overeenkomende met den 2den van het licht Moeharram 1318
der Mohamedaansche tijdrekening , deze akte van verbindtenis
in handen van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden
als vertegenwoordigende ten deze het Gouvernement van Neder
landsch -Indië , plechtig beëedigd en met mijn zegel en mijne
handteekening bekrachtigd heb.

Aldus ten dage voorschreven te Palopo ( Loehoe) gedaan ,
geteekend en bezworen door mij.
Stempel en handteekeningen
van de bestuurster en de lands
grooten van Loehoe.

den zee- en rivierroof te beletten ;

5. den slavenhandel tegen te gaan ;
6.

en Onderhoorigheden .

den landbouw te beschermen ;

7º. de nijverheid te bevorderen ;
8. tot bloei van den handel mede te werken ;
9. de scheepvaart te ondersteunen ;

10 °. aan schipbreukelingen hulp te verleenen en gestrande

Ten overstaan van mij
Gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden ,
( w . 9.) VAN HOEVELL.

Ter ordonnantie van den
Gouverneur van Celebes

en Onderhoorigheden ,
De resident t/b ,

goederen te bergen en niet te gedoogen dat door mijne onder

danen in strijd daarmede gehandeld worde ;
11°, mij in geen staatkundige betrekkingen te stellen met
vreemde mogendheden ;

12. om bij de rechtspraak en het opleggen van straffen te
letten op de ter zake gemaakte bepalingen ;
13 '. de vaccine onder mijne onderdanen toe te laten en te
bevorderen ;

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

In onze tegenwoordigheid ,
De kapitein 1 : Commandant
van Hr. Ms. Holland ,
( w . 9.) S. K. SYBRANDI.
De Kapitein Luitenant 1/:
Commandant van Hr. Ms.

Sumatra ,

149. het volksonderwijs in mijn land krachtdadig te onder
steunen en te bevorderen ;

(w . g .) A. Serer.

15°. de bepalingen omtrent de straf- en rechtsvordering
terzake van misdrijven en overtredingen met betrekking tot
telegraaflijnen en kabels nauwgezet na te leven en te doen naleven ;
16 '. de verbodsbepalingen betreffende den in- en uitvoer van
vuurwapenen , buskruit en amunitie gestreng te bandhaven .
Wijders verbind ik mij om aan Europeanen of andere Oos
tersche of Westersche vreemdelingen geene gronden af te staan
en hunne toelating of vestiging buiten de havens van mijn land
niet te vergunnen zonder voorkennis of vooraf verkregen toe
stemming van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
Handelaren echter zullen in de havens van het landschap
N. 169.

43–44.

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal in de plaats van den op den 1sten April 1898 over
leden bestuurder van Loehoe ISKANDER DAToe La RomPong over

eenkomstig de instellingen van dat landschap tot bestuurster
is verkozen We KAMBA DAENG Ri SomPa.

En aangezien We KAMBA DAENG RI SOMPA voornoemd , op
22

2

heden Woensdag den 2den Mei 1900 , overeenkomende met den
tweeden van de maand Moeharram 1318 van de Mohamedaansche
tijdrekening , de schriftelijke verbindtenis , bedoeld in artikel

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 10den Februari 1901.

vier van het op den 15den September 1887 tusschen het Gou

De Gouverneur - Genrraal

vernement van Nederlandsch-Indië en haar voorganger en de

van Nederlandsch - Indië ,
( w . 9.) W. RooseBoom .

landsgrooten van Loehoe gesluten contract plechtig beëedigd ,
en geteekend heeft ,

Zoo wordt voornoemde WE KAMBA DAENG Ri Sompa bij deze
door mij Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden onder

Ter ordonnantie van den

Gouverneur -Generaal ,

nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch - Indië , in naam en van wege het
Gouvernement van Nederlandsch -Indië plechtig bevestigd in
hare waardigheid van bestuurster van Loehoe.

De Algemecne Secretaris ,

( w . g . ) C. B. NEDERBURGH .
Voor eensluidend afschrift ,

Ten blijke waarvan deze akte opgemaakt en onderteekend is
door mij Gouverneur voornoeud.

( u'. 9.)

VAN HOEVELL.

De Gouvernements - Serrelaris ,
(get .) Paulus
Voor eensluidend afschrift ,

Ter ordonnantie van den Gouverneur van Celebes en Onder
hoorigheden.
De resident t'b ,
(w. 9. ) J. A. G. BRUGMAN.

De Secretaris -Generaal bij het
Deparlement van Koloniën ,

Six , 1.-S.-G.
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LOEWOE of LOEHOE.
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 14.

Op bladzijde 37 van het Koloniaal Verslag van 1900 is uit
voerig medegedeeld , dat en onder welke omstandigheden de

Het vigeerend contract met Loewoe van 15 September 1887
en het suppletoir contract van 11 Februari 1889 , zijn aan de

bestuurster ran het onder het Gouvernement Celebes en Onder
hoorigheden ressorteerende landschap Loewoe, We Kamba Daeng
Ri Sompa , na beëediging , onderteekening en bezegeling van

Tweede Kamer der Staten -Generaal medegedeeld blijkens de
Gedrukte Stukken Zitting 1889 1890 — 103 n°. 10 en 1890 1891

eene akte van verband , in hare waardigheid werd bevestigd.
Deze akte ( 1 ) , zoomede die van bevestiging, beide goedgekeurd

112 n°. 26. Het suppletoir contract van 13 December 1897
wordt medegedeeld onder nº. 22 van dezen bundel.

en bekrachtigd bij het Gouvernementsbesluit van 10 Februari

1901 nº. 9 , worden hierbij overgelegd.

( 1 ) Houdt tevens eene opgave in van de havens van het landschap.
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GEBIED VAN PAKOE ALAM IN DJOKJOKARTA .
AKTE VAN VERBAND .
Nº. 45 .

AKTE VAN VERBAND,

Woensdag den 27sten Februari 1901 of den 8sten der maand
rekening.

Doelkangidab van het jaar Dje 1830 der Mohammedaansche tijd

Ik , pangeran Ario majoor NoTOKOESOEMO , door de bijzondere
gunst van het Nederlandsch Gouvernement, eventueel door
Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal vau Nederlandsch
Indië aangesteld wordende tot opvolger van wijlen mijnen

In tegenwoordigheid van mij ,

vader pangeran ADIPATI ARIO kolonel PAKOE ALAM V in de
door dezen bezeten landen en daarmede tredende in alle rechten

Resident van Djokjokarta ,

en verplichtingen van mijnen genoemden vader , onder den

( w . g.) J. A. ANENT.

titel en den naam van pangeran AdiPATI ARIO PAKOE ALAM VI
en met den rang van kolonel bij den generalen staf van het
Nederlandsch - Indisch leger , beloof en zweer bij deze dat ik

Deze akte van verband is goedgekeurd en bekrachtigd op
den 26sten Maart 1901 .

alsdan :

De Gouverneur -Generaal van Nederlaudsch - Indië ,
( w . g. ) W. ROOSEBOOM .

a. het Nederlandsch Gouvernement gehouw 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

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

door het Nederlandsche Gouvernement of namens hetzelve ge

De Algemeene Secretaris ,

maakt en vastgesteld of nog te maken en vast te stellen ;
c. in alle zaken van bestuur en politie alsmede in alles wat
mijne huishouding en familiezaken betreft mij zal richten naar

(w. g.) C. B. NEDERBURGH.
Voor eensluidend afschrift ,

de wenken , inzichten en wenschen van den resident van

De Gouvernements - Secretaris ,

Djokjokarta , opdat ten meesten bate van mij , mijn huis , mijn
land en mijn volk de meest mogelijke samenwerking tusschen

(get.)

PAULUS.

ons verkregen worde.
Voor eensluidend afschriit ,

Ten bewijze dat ik genegen ben al hetgeen in deze bevat is
heiliglijk na te komen en te achtervolgen , heb ik deze met
mijn zegel bekrachtigd , eigenhandig onderteekend en op den
Koran plechtig bezworen .

De Secretaris -Generaal bij het
Departement van Koloniën ,
Six , 1.-S.-G.

Gedaan te Djokjokarta en in triplo opgemaakt op heden ,

N " . 169. 45–46.
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GEBIED VAN PAKOE ALAM IN DJOKJOKARTA.
NOTA VAN TOELICHTING .

N '. 46.

Op den 6den November 1900 overleed te Djokjokarta de op

1896 door den tegenwoordigen pangeran ADIPATI ARIO MANGKOE
NEGoro ( de VIde) vóór zijne verheffing tot hoofd van het Mangkoe

9 October 1878 (1 ) als hoofd van zijn Huis opgetreden zelf
standige prins pangeran ADIPATI ARIO PAKOB ALAM ( de Vde).
Tot zijn opvolger werd onder den naam en titel van pangeran
ADIPATI ARIO PAKOE ALAM (de Vlde) en met den militairen rang

zoo noodig , gelegenheid tot meer bemoeienis , ook van meer
rechtstreekschen aard , met de inwendige aangelegenheden van

van kolonel , bij gouvernementsbesluit van 26 Maart 1901 n ". 9

het Pakoe Alamsche gebied .

Negorosche Huis werd verleden (2) geeft het Europeesch bestuur,

aangewezen de oudste wettige zoon van den overleden pangeran
ARIO Majoor Noto KOESOEMO, met gelijktijdige goedkeuring en
bekrachtiging van de door hem op 27 Februari te voren onder

teekende en beëedigde akte van verband betreffende zijne ver
houding tot het Gouvernement.
Deze akte , die in hoofdzaak overeenkomt met die , welke in

( 1 ) Zie Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal ,Zitting
1879-1880-86 nos. 2 en 3 .

( 2 ) Idem 1897–1898–152 nº. 2 .
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
ATJESCHE ONDERHOORIGHEDEN.
VERKLARINGEN .

N. 47.
1

gen , die met betrekking tot........

Ik ondergeteekende .

door of namens den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorig
heden zijn of zullen worden getroffen en dat ik in het algemeen
alle bevelen zal opvolgen, die mij door of namens den Gouver

hoofd (1 ) van
verklaar
Ten eerste : dat ...

een gedeelte uitmaakt ( 2) van Nederlandsch - Indië en gevolgelijk staat onder de heerschappij van Nederland ; dat ik mitsdien
steeds getrouw zal zijn aan Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Gene-

neur van Atjehen Onderhoorigheden zijn of zullen worden
gegeven .

Bovenstaande verklaring ( 3 ) is afgelegd , (voorzien van hand

raal als Hoogstderzelver vertegenwoordiger, uit wiens handen

merk, stempel of onderteekening en beëedigd) door elk der

ik het bestuur over..
aanvaard .

namen der door hen bestuurde Atjehsche landschappen en de

hoofden , wier namen hieronder worden vermeld, evenals de

Ten tweede : dat ik mij in geenerlei staatkundige aanrakingen zal stellen met vreemde mogendheden, zullende de vijanden
van Nederland ook mijne vijanden, de vrienden van Nederland
Num
mer
.

ook mijne vrienden zijn.
Ten derde : dat ik zal nakomen en handhaven alle regelin

dagteekeningen van de verklaringen, van de akten , waarbij de
hoofden

door den vertegenwoordiger der Indische Regeering
in hun ambt zijn bevestigd, en van de besluiten der Indische
Regeerivg, waarbij die bevestiging is goedgekeurd .

Namen van de hoofden die de

Namen van de door hen

Dagteekening

Dagteekening

Dagteekening

verklaring hebben afgelegd.

bestuurde Atjehsche

der

der akten van

der bekrachti

landschappen .

verklaringen .

bevestiging.

gingsbesluiten .

Noordkust van Atjeh .
Onderafdeeling Pidie.
1

Teukoe Bentara Ma -' en

V Moekims Reubeë

9 Aug. 1900

8 Sept. 1900

10 Febr. 1901

2

Teukoe Bentara Blang Ra’na Wangsa

II Moekims Iboïh

16 Sept. 1899

24 Nov. 1899

24 Nov.

id .

id.

Moehamat Azis

Teukoe Hadji Brahim
Teukoe Mentroë Sri Padoeka Mahradja

V Moekims le Leubeuë
VI Moekims Ndjong

22 Mei 1900

VIII Moekims Sama Indra en

1 Juni

id .

id .

6

Teukoe Seuman

11 Moekims Keumala

2

id ,

id .

7

Teukoe Amat

Moekim Metarëuëm

9

id .

id .

8

Teukoe Imeum Asan

id .

id .

9

Teukoe Rinja ” Badag

Moekim Andeuëh
Moekim llot

id .

id .

3

Teukoe Rajeu Ismail

4
5

8 Sept. 1900

id.

10 Febr.

.

Lhö Kadjoe

id .

2 Juni

Onderafdeeling Lho Seumawé.
10 Teungkoe Mahradja Djeumpa

Peusangan

2 April 1901

2 April 1901

12 Juli 1901

In de verklaring sub. 4, 6, 7 en 10 bedoeld staat hier „ waarnemend hoofd "
Waar in de verklaring sprake is van „ noekins " of landschappen ” staat hier „ uitmaken ”.

( 3) Waar de verklaring door meer dan een hoofd werd afgelegd zie nº. 21 , 24, 25 , 27 en 28) staan de gaspatiëerde woordeu in den meervoudsvorm .
Nº. 160. 47-48 .

24

Num
mer
.

2

Namen van de hoofden die de

Namen van de door hen

Dagteekening

Dagteekening

Dagteekening

verklaring hebben afgelegd .

bestuurde Atjehsche

der

der akten van

der bekrachti

verklaringen .

bevestiging

gingsbesluiten .

8 Sept. 1900

10 Febr. 1901

id .

id .

id .

id .

id

id .

id .

id .

landschappen

Westkust van Atjeh.

Onderafdeeling Poeloe Raja.
Dato " Lamkoeta

11

12 Teukoe Hakim

Kloeang

21 Oct. 1899

Daja

24

13

Teukoe Moeda Koeala

Lambeusoë

14

Teukoe Moehamat Ali

Oenga

Teukoe Ali

17
18

Teukoe Leb

19

Tenkoe Moeda Abdo madjet Lamkoeta
Potjoet Ma - ' e

20

1

id .

Babah Aroé

15 Teakoe Radja Léman
16 Keudjroean Ibrahim

>>

21 Oct.

>

Kroeëng Sabé

30 Nov.

id .

12 Juli

No

15 Oct.

id .

10 Febr.

Tjara " Mon
Lho “ Kroéët en Babah Nipah
Lho " Rigaih

id .

18

>>

id .

1)

30 Sept.

id .

id .

18 Nov.

id .

id .

Onderafdeeling Tapa Toean .

21

Koeala Batèë en onderhoorig-

Teukoe Tjoet Oesin

29 Oct. 1900

28 Nov.

23 Maart

”

heden

l'oelo Kajeë

22

Teukoe Radja Tjoet

23

Dato' Moehumat Jatim en Dato ' Beu

8 Nov.

22 April 1901

15 Juni

Soesöh

id .

23 Nov. 1900

23 Maart

gindo
24

Teukoe Géh

Manggéng

id .

id .

id .

25

Teukoe Radja Mahmoet

Lhö Pawoh Noord
Labohan Adji

id .

id

id .

15 Nov.

22 April 1901

15 Juni

Menké" en onderhoorigheden

12

28 Nov. 1900

23 Maart

Lhò " Pawöh Zuid en onder

9

Dato ' Moehamat Ali en

26
1

27 1

Dato '

Moe

hamat Noer

Teukoe Radja Tjoet) en) Teukoe di Goe
noeng

28

Teukoe Nja " Tjoet

id .

id .

12

id .

id .

3

id .

id .

20

id .

id .

4 Sept.

id .

id .

id .

id .

id .

28 Nov.

id .

>>

hoorigheden
29

30

Sama Doea

Dato " SiAboe, Dato" Moeda Nja " Radin
en Dato ” Basa
Si Djintan galar Dato " Radja Amat en

Tapa Toean

Dato " Titah
31
32

Kloeët en onderhooriglieden
district Simeuloe (eiland Si-

Teukoe Keudjroeën Amamsah
Dato ” Nja' ' Noh
1

33

Dato " Gadang

meuloe)

district Teupah

(eiland Si

meuloe
34

Dato " Moehamat Djafar

35

Dato ” Nji " Gambang

district Leukoe ën (eiland Simeuloe)
district Salang (eiland id .)

36

Dato " Moehamat Ali

district Sigoelei (eiland id )

30 Oct.

4 Sept.
1 Aug.

>

22 April 1901

15 Juni

28 Nov. 1900

23 Maart

>

ZIT TING 1901

1902. 169 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten

in den

enkomstest-- Indischen Archipel..

ATJEHSCHE ONDERHOORIGHEDEN.
NOTA VAN TOELICHTING .
Nº. 48.

.

In den zelfden vorm als ten vorigen jare gekozen is bij de

van 36 verklaringen van dien zelfden aard , mede in 1899 en 1900

overlegging van 46 Atjehsche verklar!ngen in 3 artikelen (zie

door hoofden van landschappen in de Onderhoorigheden van
Atjeh afgelegd.

Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal

Zitting 1900 1901–169 nº. 27 ) wordt thans mededeeling gedaan

=

