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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
GELEIDENDE BRIEF.

No. 1 .

's GRAVENHAGE , den Ilden Mei 1903.

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 hiernevens met de
betrekkelijke Nota's van Toelichting in afschrift te doen toe
komen de navolgende contracten met inlandsche vorsten in den

Oost -Indischen Archipel of daarmede gelijk te stellen stukken :
1º.

de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij

het optreden van den nieuwen medebestuurder van Badoeng op
17 Augustus 1902 ;

2. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij
het optreden van den nieuwen bestuurder van Boeloengan op
16 Augustus 1902 ;

3º. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij
het optreden van den nieuwen bestuurder van Ternate en onder
hoorigheden op 30 April 1902 ;
4'. de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij

het optreden van den nieuwen bestuurder van Mampawa op 16
Augustus 1902 ;
5°, de akten van verband en van bevestiging , gepasseerd bij
het optreden van den nieuwen bestuurder van Tagoelandang op
24 Maart 1902 ;

6º. de overeenkomsten met den Soesoehoenan van Soerakarta
en den sultan van Djokjakarta , respectievelijk gedagteekend 14
December 1899 , 12 September 1901 en 27 Juni 1901 , betref
fende den afstand aan het Gouvernement van alle hun toe

behoorende gronden , geënclaveerd liggende in de residentie

Semarang , met uitzondering van een klein gedeelte van de
Solosche enclave Selo ;

7º. de nieuwe contracten met Kandhar- Taroena, Manganitoe ,
Taboekan , Siaoe en Tagoelandang , respectievelijk gedagteekend
22 November 1899 , 22 November 1899, 23 November 1899, 25
November 1899 en 26 November 1999 ;
sº de in 1901 en 1902 met de inlandsche zelfbestureu in de

residentie Menado gesloten overeenkomsten betreffende de uit
oefening van het havenbeheer en de havenpolitie ;
9º. de opgaven van de havens in het gebied van de land
schappen Bwool , Kaidipang , Bolaäng-Itang , Bolaäng-Uki,
Bolaäng -Mongondou , Mooeton met Sigenti, Kasimbar , Toriboeloe
en Ampibaboe , Parigi , Saoesoe en Todjo ;

10°. het nieuwe contract met Batjan van 9 November 1899 ;
11° de in 1901 en 1902 gepasseerde verklaringen , wairdoor
de verhouding tot het Gouvernement van verschillende land
schappen in de onderloorigheden van Atjeh nader is geregeld ;
12°. de suppletoire overeenkomsten met Tidore , Batjan en

Ternate , respectievelijk gedagteekend 7 Juni 1900 , 25 Mei 1900
en 13 Juni 1900 , betreffende de overdracht aan het Gouverne
ment van het recht tot het hefren van in- en uitvoerrechten en
accijnsen en tot uitoefening van het bavenbeheer en de haven
politie in hun gebied en de toepasselijkheid onzer belasting
verordeningen in Batjan ;
Aan

13º

Zijne Excellentie den Minister ran Siaal, Voorziller

de in 1901 en 1902 door verschillende zelfbestuurders

in de residentie Timor en onderhoorigheden afgelegde verkla

l'an de Tweede Kamer der Staten - Generacl.

E
S
I
L
A
K
KERI

18811736

WIREKKUR
BEDENLASSE
?INDIE

TAALIA

VAN

2

ringen , betreffende den afstand aan het Gouvernement van het
recht tot het heffen van belastingen ;

14°. het nieuwe contract met Sanggar van 16 Juli 1901 en
de bij het optreden van den nieuwen bestuurder gepasseerde
akte van bevestiging ;

15°. het suppletoir contract met Tidore van 7 October 1901 ,
betreffende het in handen nemen door het Gouvernement van
het bestuur over de Zuidkust van Nieuw -Guinea.
De Minister van Koloniën,
IDENBURG .
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

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

Nº . 2 .

AKTE VAN VERBAND van den radja van Badoeng
GOESTI GDE NGOERAN DENPASAR .

Ik , GOESTI GDE NGOERAH DENPASAR , radja van Badoeng , ver
klaar , dat ik mij gebonden acht door het contract op den 13den

Juli 1849 door de vroegere radja's van Badoeng met het Neder
landsch - Indisch Gouvernement aangegaan en beloof , dat ik a le
daaruit voortspruitende verplichtingen getrouwelijk zal nakomen .
Deze verklaring beb ik GoESTI GDE NGOERAH DENPASAR bezegeld
en onderteekend ten overstaan van den resident van Bali en
Lombok JOHANNES ESCHBACII , in het bijzijn van Goesti NGOERAH

MADE , gevolmachtigde van mijn medebestuurder Goesti NGOERAH
PAMETJOETAN , die wegens ziekte verhinderd is tegenwoordig te
zijn en van mijne landsgrooteu GOESTI NGOERAH GDE KASIMAN ,
Goesti GDE DJAMBÉ en Goesti NGERAH Gvé BLALOEAN , die mede
hunne handteekeningen hieronder hebben gesteld.
Badoeng , den 17den Augustus 1902.

Ten overstaan van mij
(w . g. ) J. EscuBACH.

controleur voor de politieke aangelegenheden op Bali , voor
noemde GoEsti Gue NGOERAH DENPASAR is erkend te zijn de wettige
radja (medebestuurder) van het landschap Badoeng en hij ver
klaard heeft zich gebonden te achten door het contract op den
13den Juli 1849 door zijne voorgangers voor zich en hunne
opvolgers gesloten met het Nederlandsch - Indisch Gouvernement,

200 wordt voornoemde GoESTI GDE NGOERAH DENPASAR door mij,
onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal , van wege en in naam va! het Nederlandsch -Indisch
Gouvernement erkend als radja (medebestuurder) van Badoeng.
Badoeng , den 17den Augustns 1902 .

De resident van Bali en Lombok ,
( w . g . ) J. ESCHBACH .
In tegenwoordigheid van mij ,
controleur
voor de politieke aangelegenheden ,
De
( u . 9.) SCHWARTZ.

Handteekening en stempel van

De akten van verband en van erkenning en bevestiging zijn

den radja van Badoeng Goesti G DÉ
NGOERAH DENPASAR , zoomede de

goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 2den December 1902.

bandmerken van GoEsti NGOELAH

MADÉ , gevolmachtigde van den
medebestuurder van Badoeng en
van de landsgrooten van dat

landschap.
AKTE VAN ERKENNING EN BEVESTIGING van

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

den radja van Badoeng GOESTI GDE NGERAH DÈNPASAR.
Voor eensluidend afschrift ,
Nademaal GOESTI GDE NGOERAH DENPASAR door erfopvolging

in de regeering over het landschap Badoeng is opgetreden , en
aangezien in de op heden den 17den Augustus 1902 gehouden
vergadering van den radja GoESTI GDe NGOERAH DENPASAR , GOESTI
NGOERAH MADÉ , als gevolmachtigde van den radja (medebe
stuurder) GOESTI NGERAH PAMETJOETAN , die wegens ziekte ver
hinderd is persoonlijk tegenwoordig te zijn , en de landsgrooten
van Badoeng, bijgewoond door mij JOHANNES ESCHBACH , resident
van Bali en Lombok en HERMANUS JOHANNES Elias FRANS SCHWARTZ,

2-3.

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. Elias.
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De Gouvernements -Seeretaris ,
(get. ) PAULUS.
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met inlandsche vorsten in den

Oost-Indischen Archipel.
BADOENG .
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 3.

Een der beide bestuurders van het onder de residentie Bali

De bij zijne installatie op 17 Augustus 1902 gepasseerde

en Lombok ressorteerende landschap Badoeng , GoESTI G'DE

akten van verband en

NGOERAH DENPASAR, als zoodanig opgetreden op 15 December

gelegd.

van bevestiging worden hierbij over
#

1890 ( 1 ) overleed op 28 Februari 1902 en werd opgevolgd door

zijn jongeren broeder Goesti Ngoeran Made Agoeng, onder den
naam van GOESTI Gde NGOERAH DENPASAR .

( 1 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Zitting
1891-1892

106 , nQ. 26 .
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Oost-Indischen
BOELOENGAN
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

Nº. 6.

AKTE VAN VERBAND van den sultan van Boeloengan
MAULANA SULTHAN MOHAMAD KASIM - ALDIN .

Ik , PALAMBONG alias Si Gasim , onder den naam en titel van

overeenkomstig de instellingen des landschaps tot bestuurder is
verkozen PALAMBONG alias Si GASIM , zoon van wijlen bovenge

noemden bestuurder bij het Gouvernementsbesluit dd. 22 Januari
1898 nº. 9 bereids als opvolger in het bestuur erkend .

MAULANA SULTHAN MOHAMAD KASIM - ALDIN optredende als sultan van

En aangezien PALAMBONG alias Si GASIM voornoemd op heden

Boeloengan , beloof plechtig :
dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gouverneur

den 16den Augustus 1902 , overeenkomende met den Elfden
Djoemadilawal 1320 , in handen van mij CORNELIS ALEXANDER
KROESEN , ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw ,
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , plechtig
heeft beëedigd en ten mijnen overstaan heeft bezegeld en onder
teekend de aan deze acte gehechte schriftelijke verbintenis.

Generaal van Nederlandsch - Indië , als vertegenwoordiger van

Hare Majesteit in deze gewesten , gehouw en getrouw zal zijn en
het landschap Boeloengan , hetwelk mij in leen is afgestaan en
als zoodanig door mij wordt aangenomen , met allen ijver , op
lettendheid en toewijding voor en van wege het Nederlandsch

Indisch Gouvernement zal besturen overeenkomstig de instellin
gen en wetten des lands ;
dat ik de tusschen het Nederlandsch - Indisch Gouvernement en

mijne voorgangers gesloten overeenkomsten heilig en getrouw
zal nakomen ;

Zoo wordt voornoemde PALAMBONG alias SiGasim , bij deze door

mij, onder nadere goedkeuring van den Gouverneur -Ge: eraal
van Nederlandsch-Indië , in naam en van wege het Nederlandsch

Indisch Gouvernement plechtig bevestigd in zijne waardigheid
van bestuurder van Boeloengan en zulks onder den naam en
titel van MAULANA SULTHAN MOHAMAD KASIM-ALDIN, ten blijke waar
van hem van deze akte , zoomede van de bovenbedoelde door

hem aangegane schriftelijke verbintenis, nadat die stukken zullen

dat ik te allen tijde genegen zal zijn mij met het Nederlandsch
Indisch -Gouvernement te verstaan omtrent punten bij die over
eenkomsten niet voorzien en die pader blijken mochien in het
belang van land en volk regeling te behoeven , terwijl ik mij in
het bijzonder bereid verklaar om mede te werken tot eene
herziening , aanvulling of vernieuwing der thans vigeerende

zijn voorzien van het bewijs van goedkeuring en bekrachtiging
van den Gouverneur -Generaal, een exemplaar zal worden uit .
gereikt.

Aldus gedaan te Tandjoeng Seilor ten dage en jare voorschreven .

contractueele bepalingen , meer in overeenstemming met de
eischen van den tegenwoordigen tijd , en
dat ik voorts alles zal doen wat een getrouw en eerlijk sultan

De resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,

(w . g.) KROESEN .

en leenman betaaint.

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
Deze verklaring heb ik op heden , den 16den Augustus 1902,
overeenkomende met den Elfden Djoemadilawal 1320, te Tandjoevg
Seilor met eede bevestigd , bezegeld en onderteekend ten over
staan van CORNELIS ALEXANDER KROESEN , ridder der Orde van den
Nederlandschen Leeuw , resident der Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo en in bijzijn van mijne landsgrooten.
Ten overslaan van mij , resident der Zuider- en

Ooslerafleeling van Borneo ,

en bekrachtigd op heden den 20sten Januari 1903.
De Gourerneur -Generaal van Nederlandsch- Indië,

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

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

(w . g.) KROESEN.
Stempel en haudteekening van
den sultan van Boeloengan, 200
mede de handmerken en de hand

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

teekening van zijne landsgrooten .
AKTE VAN BEVESTIGING van PALAMBONG alias Si
GASIM , als bestuurder van Boeloengan onder den naam
en titel van MAULANA SULTAN MOHAMAD Kasiu-ALDIN.

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën
A. E. ELIAS .

Nademaal in de plaats van den op den Oden September 1901
overleden bestuurder van Boeloengan SULTHAN MOHAMAD ALIJIOEDIN ,

Nº. 11. 4-5 .

2

ZITTING 1902

1903 .

174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel .
BOELOENGAN,
NOTA VAN TOELICHTING.
Nº . 5 .

Op den 6den September 1901 overleed de bestuurder van
het onder de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
ressorteerende landschap Boeloengan, sultan MOHAMAD ALIMOEDIN.
In December d . a. V. werd door de Indische Regeering machtiging
verleend om zijn zoon PALAMBONG, ALIAS Si Gasim, die reeds in
1900 met de dagelijksche leiding der zaken was belast (Zie

Blijkens de overgelegde akten van verband en van bevestiging
is laatstgenoemde onder naam en titel van MAULANA SULTHAN
MOHAMAD KASIMALDIN als bestuurder van Boeloengan erkend en
bevestigd, nadat hij zich onder anderen had verbonden om mede
te werken tot het sluiten van een nieuw politiek contract. Het

vigeerende contract met Boeloengan dagteekent van 2 Juui 1878

Koloniaal Verslag 1901 bladz, 33 ), als zijn opvolger te erkennen

(Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal

en te bevestigen.

zitting 1879/1880 - 86 , n '. 21 ).
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Overcenkomsten met inlanische vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
TERNATE.
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING.
NO . 6 .

AKTE VAN VERBAND van den opgetreden sultan van
Ternate en onderhoorigheden.

Nademaal ter vervanging van den op den 14den Februari van
dit jaar overleden sultan van Ternate en onderhoorigheden
as- soltan TADJAL-MAHÇOEL BL’INAJAT ALLAH AL -HANNAN SIRADJAL

Ik , Prins OISHAN , onder den naam en titel van assoltan
TADJAL -MAHÇOEL BI’INAJAT ALLAH AL-HANNAN SIRADJAL MOLK AMIR
ISKANDAR MONAWWAR AC Cadiq MOHAMAD Hadji OESMAN
WAHOWA MIN AL - ADILIN SJAH optredende als sultan van Ternate

ADDIN

en onderhoorigheden beloof plechtig :
dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch - Indië als Harer Majesteits

vertegenwoordiger in deze gewesten , gehouw en getrouw zal
zijn en het sultanaat van Ternate en onderhoorigheden , dat
mij in leen wordt afgestaan en als zoodanig door mij wordt
aangenomen met allen ijver , oplettendheid en toewijding voor
en van wege het Nederlandsch - Indisch Gouvernement zal be
sturen , overeenkomstig de instellingen en wetten des lands ;

MOLK AMIR ADDIN ISKANDAR PATRA MOHAMAD ILHAM WAHOWA MIN

AL - ADILIN SJAH , door het Gouvernement van Nederlandsch- Indië

bij missive van den Gouvernements -Secretaris van den 3den
April 1902 n °, 1139 , machtiging is verleend om tot sultan van
Ternate en onderhoorigheden te verheffen Prins OESMAN eenigst
overgebleven zoon van wijlen sultan AJANHAR en aangezien Prins
OESMAN voornoemd , op heden Woensdag den 30sten April des
jaars 1902 in handen van mij dr. Dink Willem HORST , ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw , resident van Ternate

en onderhoorighedep , plechtig heeft beëedigd en ten mijnen
overstaan heeft bezegeld en onderteekend de aan deze akte

gehechte schriftelijke verbintenis zoo wordt voornoemde Prins
OESMAN bij deze door mij plechtig bevestigd in zijne waardigheid

van sultan van Ternate en onderhoorigheden onder den naam
en titel van

dat ik de tusschen het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

as-soltan TADJAL -MAHÇOEL BIINAJAT ALLAH AL -HANNAN SIRADJAL

en mijne voorgangers gesloten overeenkomsten heilig en ge
trouw zal nakomen ;

MOLK ANIR AD -DIN ISKANDAR MONAWWAR AC - Cadiq MOHAMAD HADJI
OESMAN WAOWA MIN AL-ADILIN SJAH ;

dat ik te allen tijde genegen zal zijn om mij met het Neder
landsch - Indisch Gouvernement te verstaan omtrent punten bij
die overeenkomsten niet voorzien en die nader blijken mochten

ten blijke waarvan hem van deze akte, zoomede van de boven
bedoelde door hem aangegane schriftelijke verbintenis , nadat

in het belang van land en volk , regeling te behoeven , terwijl ik
mij in het bijzonder bereid verklaar om toe te treden tot eeve
herziening , aanvulling of vernieuwing der thans vigeerende

bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië een exemplaar zal worden uitgereikt.

contractueele bepalingen meer in overeenstemming met de eischen
van den tegenwoordigen tijd ; en
dat ik voorts alles zal doen wat een getrouw en eerlijk sultan
en leenman betaamt.

die stukken zullen zij u voorzien van het bewijs van goedkeuring en

Aldus gedaan te Ternate ten dage en jare voorschreven .
De resident van Ternate en onderhoorigheden .
(I. 9.) HORST.

Deze verklaring heb ik met eede bevestigd , bezegeld en onder
teekend ten overstaan van dr. Dirk Willem Horst , ridder der
orde van den Nederlandschen Leeuw , resident van Ternate en
onderhoorigheden en in bijzijn van de navolgende landsgenooten .

Audul Tatau DJOEGOEGOE , Prins Alwie kapitein -laut, MOFTA
HOEKOEM Soa-sio DJAFAR waarnemend secretaris.
Ten overstaan van mij resident van Ternate
en onderhoorigheden .

(w . g .) HORST.

Handteekening en stempel van
den opgetreden sultan van Ter

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den llden Juli 1902.

De Gouverneur -Generaal van Nelerlandsch - Indie ,
( w . 9. ) W. ROOSEBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
( w. 9.) C. B. NEDERBURGU .
Voor eensluidend afschrift ,

nate en onderhoorigheden Prins
OESMAN zoomede de handteeke

De Gouvernements - Secretaris ,

ningen van de landsgrooten .

(gel .) Paulus.

Akte van berestigiug van Prins Oesman als sultan van Ternate
en onderhoorigheden onder den naam en titel van

as-soltan TADJAL -MAÇOEL BI’INAJAT ALLAH AL -HANNAN SIRADJAL

Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris - Generaal bij het Departement ran Kolonien ,

MOLK AMIR AD - DIN ISKANDAR MONAWWAR AC -Cadiq MOHAMAD HADJI
Oesman WAHOWA MIN AL-ADILIN SJAH .

Nº. 14. 6–7.

A. E. ELIAS.
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TERNATE ,
NOTA VAN TOELICHTING.

Nº. 7 .

In November 1901 werd de resident van Ternate en Onder
hoorigheden gemachtigd om in de plaats van den op 16 Juli
1901 overleden sultan van Ternate en onderhoorigheden AJANHAR
(zie Koloniaal Verslag 1901 bladz. 38), die sedert Juli 1880 het

prins OESMAN, eenig overgebleven zoon van wijlen sultan AJANHAR.
Blijkens de overgelegde akten van verband en van bevestiging
is hij op 30 April 1902 onder den naam en titel van As- soltan

bestuur over dat landschap voerde, zijn oudste wettige zoon ,
prins Ilham , onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van

raddin Iskandar MonawWAR ac Cadiq Mohamad Hadji OESMAN

den Gouverneur-Generaal als sultan te erkennen en te be
vestigen . Na op 15 Januari 1902 als zoodanig te zijn geinsta
leerd overleed hij op den 14den Februari d . a. v., vóór dat nog

Tadjal mahçoel bi'inajat Allah al-Hannan Siradjal-Molk Ami
Wabowa min al adilin sjah als sultan erkend en bevestigd nadat
hij zich onder anderen had verbonden om tot eene nieuwe
regeling van de contractueele verhouding van Ternate tot het

gouvernement mede te werken. Het vigeerende contract met

de door hem afgelegde akte van verband en de aan hem uit te

Ternate dagteekent van 30 October 1880. ( Gedrukte stukken

reiken akte van bevestiging door den Gouverneur-Generaal

van de Tweede Kamer der Staten -Generaal zitting 1881-1882,
100 n ". 16. )

waren goedgekeurd en bekrachtigd. Hij werd vervangen door
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AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

N ' . 8.

AKTE VAN VERBAND .

Ik , PANGERAN RATOE Mohamad Taufik , met den naam en titel
van PANEMBAHAN MOHAMAD Taufik AKAMOEDIN , optredende als be
stuurder van Mampawa beloof plechtiglijk :
dat ik aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en
aan Zijpe Excellentie den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch - Indië als vertegenwoordiger der Koningin in deze ge

AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademaal de bestuurder van het landschap Mampawa , Panam
BAHAN IBRAHIM MOHAMAD TSAFIOEDIN , op den 28sten Augustus 1892
is overleden en aangezien PANGERAN RAToe Mohamad Taufik ,
wiens aanwijzing tot opvolger in het bestuur over genoemd

landschap werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvernements
besluit van 22 Juni 1884 , nº. 26 , thans pieerderjarig is en op

dat mij in leen wordt afgestaan en als zoodanig door mij wordt
aangenomen met allen ijver, oplettendheid en toewijding voor
en
van wege het Nederlandsch-Indisch Gouverneinent zal be

heden den 16den Augustus des jaars 1902, in handen van mij
A. J. Ch. de Neve , resident der Westerafdeeling van Borneo
plechtig heeft beëedigd en te mijden overstaan heeft onder
teekend de aan deze akte gehechte schriftelijke verbintenis , zoo
wordt voornoemde PANGERAN RATOE MOHAMAD Taufik bij deze door

sturen overeenkomstig de wetten en instellingen des lands en

mij , onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal

met stipte inachtneming van de bepalingen , vervat in de met

van Nederlandsch -Indië , in naam en van wege het Nederlandsch
Indisch Gouvernement plechtig bevestigd in zijne waardigheid
van bestuurder van Mampawa en zulks onder den naam en titel
van PANEMBAHAN MOHAMAD TAUFIK AKAMOEDIN , ten blijke waarvan

westen gehouw en getrouw zal zijn en het gebied van Mampawa ,

mijne voorgangers gesloten overeenkomsten ;

dat ik ten 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

hem van deze akte zoomede van de bovenbedoelde door hem

te behoeven ;

aangegane schriftelijke verbintenis nadat die stukken zullen zijn
voorzien van het bewijs van goedkeuring en bekrachtiging van

dat ik alles zal aanwenden , wat tot heil en voordeel van het
landschap Mampawa kau strekken ;

den Gouverneur -Generaal , een exemplaar zal worden uitgereikt.

dat ik niets met raad en daad zal doen wat in het nadeel van
het Nederlandsch - Indisch Gouverneinent of van zijue onder

Aldus gedaan te Mampawa ten dage en jare voorschreven .

hoorigen zal zijn , noch zal gedoogen dat zulks door anderen

worde gedaan , maar dat ik integendeel , ingeval mij zoodanige
daden mochten ter oore komen , deze naar mijn beste vermogen

afweren en daarvan kennis geven zal aan den meest nabijzijnden

De resident der Wisterafdeeling van Borneo ,
(W. g .) A. J. Ch. De Neve.

ambtenaar van het Gouvernement;
dat ik wijders alle verbintenissen , voortvloeiende uit de tus

schen het Gouvernement en mijne voorgangers gesloten overeen
komsten heilig en getrouw zal nakomen en voorts alles zal doen ,

In tegenwoordigheid van den controleur
van Mampawa ,
( w . 9.) KLOPROGGE.

wat een getrouw en eerlijk bestuurder en leenman betaamt.
Deze verklaring heb ik met eede bevestigd en onderteekend
ten overstaan van A. J. CH. DE NEVE , resident der Westerafdee
ling van Borneo en in bijzijn van :
PANGERAN Anom ;
PANGERAN BANDAHARA ;

PANGERAN ADI PATI ;
RADEN MANTRI;

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 10den November 1902.

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

RADEN TEMENGGOENG , en

Raden Axos ,
landsgrooten van Mampawa , alsmede van Hadji Soleiman ,
Iman negri Mampawa , welke alle hunne handteekeningen mede

hieronder gesteld hebben , terwij de laatste mij den eed heeft

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
( w. 9. ) C. B. NEDERBURGH.

afgenomen.

Voor eensluidend afschrift ,

Geschreven te Mampawa , den 16den Augustus 1902.
Handteekeningen van den op
tredenden radja van Mampawa
en zijne landsgrooten.

Ten overstaan van mij ,
Resident der Westerafdeeling van Borneo ,
( w. g.) A. J. Ch. De Neve.
Nº. 14.

8–9.

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

De Secretaris-Generaal bij het Departement ran Koloniën ,
A. E. ELIAS .
4
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MAMPAWA.
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº . 9 .

Bij het bereiken van zijne meerderjarigheid is de aangewezen
opvolger in het bestuur over het onder de residentie Wester
afdeeling van Borneo ressorteerende landschap Mampawa onder

nadat PANGERAN ANOM , de sinds 1893 (zie Koloniaal Verslag 1893
bladz. 19 ) met de waarneming van het bewind belaste lands

den naam en titel van PANEMBAHAN MOHAMAD TAUFIK AKAMOEDIN

groote , eervol van zijn taak was ontheven .
De akte van verband en de hem uitgereikte akte van be

op 16 Augustus 1902 als bestuurder van dat landschap opgetreden ,

vestiging worden hierbij overgelegd .

+
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TAGOELANDANG.
AKTEN VAN VERBAND EN VAN
BEVESTIGING .

No. 10 .

AKTE VAN VERBAND van den opgetreden radja
van Tagoelandang.

Ik LAURENTIUS MANUEL TAMARA, radja van Tagoelandang, beloof
flechtig dat ik aan de Koningin der Nederlanden en aan den

En aangezien LAURENTIUS MANUEL TAMARA op heden den 24sten

Maart 1902 in handen van mij Hendrik Frederik NIKOLAAS
Roskott, controleur der afdeeling Sangi- en Talauereilanden,

daartoe gemachtigd door den resident van Menado, plechtig
heeft beëedigd en ten mijnen overstaan heeft bezegeld en onder

Gouverneur -Generaal van Nederlandsch-Indië, als vertegen
woordiger der Koningin in deze gewesten, gehouw en getrouw
zal zijn, en het landschap Tagoelandang, dat mij in leen wordt
afgestaan en als zoodanig door mij wordt aangenomen , met
allen ijver, alle oplettendheid en toewijding voor en van wege

teekend de aan deze akte gehechte schriftelijke verbintenis.

het Nederlandsch- Indisch Gouvernement zal besturen overeen

meergenoemd Gouvernement plechtig bevestigd in zijne waar
digheid van radja van Tagoelandang onder den naam en titel

komstig de instellingen en wetten des lands ;

Zoo wordt voornoemde LAURENTIUS Manuel Tamara bij deze
door mij

onder nadere goedkeuring

van den Gouverneur

Generaal van Nederlandsch -Indië van wege en in naam van

dat ik de tusschen het Nederlandsch Indisch Gouvernement

van LAURENTIUS MANUEL TAMAra , PadoEKA radja van Tagoelandang.

in mijne voorgangers gesloten overeenkomsten heilig en getrouw

Aldus gedaan te Tagoelandang ten dage en jare voorschreven.

zal nakomen ;

dat ik te allen tijde genegen zal zijn, om mij met datGouver
nement te verstaan , omtrent punten in die overeenkomsten, die

nader blijken mochten in het belang van land en volk regeling
te beboeven en dat ik voorts alles zal doen wat een getrouw
en eerlijk radja en leenman betaamt.

Deze verklaring heb ik met eede bevestigd , bezegeld en onder
teekend ten overstaan van HENDRIK FREDERIK NIKOLAAS Roskott,
controleur der afdeeling Sangi- en Talauer-eilanden , daartoe
gemachtigd door den resident van Menado en in bijzijn van
de navolgende mantris.

De controleur der afdeeling Sangi- en Talauereilanden ,
(w. 9.) H. F. N. Roskott.
Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd
en bekrachtigd op heden den 12den Juni 1902.
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië,
( w. g .) W. ROOSEBOOM .

Stempel en handteekening van
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

den radja van Tagoelandang en
zijne mantris.

De Algemeene Secretaris ,

Ten overstaan van mij, controleur der afdeeling Sangi- en

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

Talauer eilanden .

( w . g.) H. F. N. ROSKOTT.

Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements- Secretaris ,

Voor eensluidend afschrift ,
(get.) PAULUS .
De Gourernements- Secretaris ,
( get.) Paulus.

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

AKTE VAN BEVESTIGING van LAURENTIUS MANUEL

TAMARA als radja van Tagoelandang.

A. E. ELIAS.

Nademaal door de hoofden en de bevolking van Tagoelandang
tot radja van dat landschap is gekozen : LAURENTIUS MANUEL
TAMARA .

Nº. 14. 10–11.
5

ZITTING 1902 - 1903 .

174 .

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
TAGOELANDANG.
NOTA VAN TGELICHTING.

Nº. 11 .

De radja van Tagoelandang (afdeeling Sangi- en Talauer

Door de hoofden en bevolking werd als zijn opvolger ver

eilanden , residentie Menado ) SALMON BAWOLE werd bij Gouver

kozen LAURENTIUS MANUEL TAMARA.

nements besluit van 28 April 1901 nº. 24 op zijn verzoek eervol
als zoodanig ontslagen ,

Blijkens de hierbij overgelegde akten ven verband en van
bevestiging is hij op 24 Maart 1902 als bestuurder van Tagoe
landang erkend en bevestigd.
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SOERAKARTA .
CONTRACT.

No. 12.

OVEREENKOMST .

(zeven en dertig duizend tweehonderd twee en twintig gulden ,
vier en zestig en een halven cent);

Krachtens bij missive van den waarnemenden Gouvernements

b.

over het jaar negentienhonderd en één een bedrag van

Secretaris van 7 November 1899 n ". 2466 verleende machtiging
van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch
Indië , den heer WILLEM ROOSEBOOM , ridder der orde van den

f 56 541,68 (zes en vijftig duizend vijfhonderd een en veertig
gulden , acht en zestig cent) ;

Nederlandschen Leeuw , commandeur der orde van Oranje -Nassau,

over het jaar negentien honderd en twee en over elk der
daarop volgende jaren een bedrag van f 57 474,56 (zeven en
vijftig duizend vierhonderd vier en zeventig gulden zes en vijftig

commandeur der orde van Dannebrog van Denemarken , ridder
van de 2de klasse met de ster der orde van den Rooden Adelaar

van Pruisen , onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van
Zijne Excellentie , gesloten tusschen den residentvan Soerakarta
WILLEM DE VOGEL , ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw

cent).
Artikel vier.

en Zijne Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta Pakoe

De in artikel drie genoemde bedragen zullen aan Zijne Hoogheid

Bouwono SENOPATI INGALOGO Abdur RachmAN SAJIDIN Panoto GOMO

den Soesoehoenan worden betaald bij gelijke maandelijksche
payementen op dezelfde wijze als en gelijktijdig met de schade
loosstelling geregeld en vastgesteld bij de nadere acte van over

DEN TIENDEN , commandeur der orde van den Nederlandschen
Leeuw , groot- officier der orde van Oranje- Nassau , groot -officier
der orde van de Kroon van Siam , groot -officier der Leopolds
orde van Belgie , generaal-majoor bij de legers van Hare Majesteit
de Koningin der Nederlanden , hofhoudende te Soerakarta
Adiningrat.
Artikel een.

eenkomst op den 22sten Juni 1831 gesloten tusschen Jan Isaac
van Sevenhoven , commissaris aan de hoven van Soerakarta en

Djokjakarta als daartoe speciaal gemachtigd door Zijne Excellentie
den Gouverneur-Generaal in Rade en Zijne Hoogheid den Soesoe
hoenan Pakoe Boewono SENOPATI INGALOGO ABDUR RACHMAN SAJIDIN
PANOTO GOMO DEN ZEVENDEN .

Zijne Hoogheid de Soesoehoenan verbindt zich om aan het
Gouvernement van Nederlandsch - Indië af te staan alle Hem

toebehoorende gronden thans geënclaveerd liggende in de afdee
lingen Semarang , Demak, Salatiga en Ambarawa van de residentie
Semarang groot 120 '/4 ( een honderd twintig en een vierde) djoeng
tegen betaling door het Gouvernement van eene altijddurende

Aldus gedaan en overeengekomen te Soerakarta en in triplo
opgemaakt op den 14den December 1899.
De resident van Soerakarta ,
(w. g. ) W. DE VOGEL,

geldelijke schadeloosstelling.
Artikel twee.

De afstand aan het Gouvernement van de in artikel een be
doelde gronden zal plaats vinden voor zooveel betreft :

1. de Javaansche ofKedjawen gronden op den eersten Januari
van het jaar negentien honderd ;

2. het huurland Gesangan op den drie en twintigsten Fe
bruari van het jaar negentienhonderd ;
3. de huurlanden Getas en Asinan op den zestienden Mei
van het jaar negentien honderd , en
4. het huurland Plaoer op den zesden Mei van het jaar
negentien honderd en een ,
en Zijne Hoogheid de Soesoehoeran verbindt zich om van af
gemelde tijdstippen geen aanspraak meer te doen gelden op de
daarbij genoemde gronden , noch op derzelver opgezetenen , noch
op iets wat tot die gronden behoort.
Artikel drie.

Stempel van Zijne Hoogheid
den Soesoehoenan van Soerakarta.

Deze overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den 10den Januari 1900 .

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
( w . g . ) W. ROOSEBOON ,

1

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

De Algemeene Secretaris ,

( w . 9.) C. B. NEDERBURGH ,
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris,

(get.) Paulus.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië verbindt zich om
als schadeloosstelling voor het gemis aan inkomsten voort

spruitende uit den afstand van de in artikeleen genoemde gronden
aan Zijne Hoogheid den Soesoehoenan te betalen :
a.

over het jaar negentienhonderd een bedrag van f 37 222,645

Voor eensluidend atschrift ,
De Secrelaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. Elias .
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Nº . 13 .

Bij de thans overgelegde overeenkomst heeft zich de Soesoe-

Samarang , Demak , Salatiga en Ambarawa der residentie Sama

hoenan van Soerakarta verbonden om op de in art. 2 vermelde
tijdstippen en tegen eene schadeloosstelling als in art. 3 is
omschreven , aan het Gouvernement af te staan alle hem toe-

rang. Uitvoerige mededeelingen omtrent deze aangelegenheid zijn
verstrekt bij de Indische begrooting voor 1900 (zie Memorie van

behoorende gronden thans geënclaveerd liggende in deafdeelingen

Verslag van de Tweede Kamer der Staten -Generaal bladz. 22 ).

Toelichting bladz . 6 en Memorie van Antwoord op het Voorloopig

1
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SOERAKARTA.
CONTRACT .

Nº. 6.

OVEREENKOMST

krachtens bij missive vau den Gouvernements -Secretaris van
27 April 1901 n ". 116 , geheim , verleende machtiging van Zijne

den Gonverneur-Generaal in Rade en Zijne Hoogheid den Soesoe
hoenan Pakoe Boewono Senopati Ingalogo Abdur Rachman
Sayidin Panoto Gomo den zevende.
Artikel vier.

Excellentie den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
den heer Willeu ROOSEBOUM , ridder der orde van den Neder
landschen Leeuw , commandeur der orde van Oranje-Nassau ,
ridder van de 1ste klasse der orde van Osmanië van Turkije ,

ridder grootkruis der orde van Dannebrog van Denemarken ,
ridder van de 2de klasse met de ster der orde van den Rooden
Adelaar van Pruisen , onder nadere goedkeuring en bekrach

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië verbindt zich om
ten allen tijde in behoorlijken staat te doen onderhouden :
1º. het in de desa Tahoenan gelegen graf, waarin begraven
zijn PANGERAN ATAS Angin en Pangeran Dlimas, zoon van PANGERAN
ARIO DJIPANG ;

tiging van Zijne Excellentie , gesloten tusschen den resident
van Soerakarta , WILLEN DE Vogel , ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw , en Zijne loogheid den Soesoehoenan
van Soerakarta , Pakoe BoewonO SENOPATI INGALOGO Abdur RACH
MAN SAYIDIN Panoro GoMO DEN TIENDEN , commandeur der orde

van den Nederland :chen Leeuw , groot-officier der orde van
Oranje -Nassau , groot -officier der orde van de Kroon van Siam ,
groot -officier der Leopoldsorde van België , generaal-majoor bij
de legers van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ,
hofhoudende te Soerakarta Adiningrat.
Artikel een .

Zijne Hoogheid de Soesoehoenan verbindt zich om tegen be
taling van eene altijd durende geldelijke schadeloosstelling , aan
het Gouvernement, van Nederlandsch -Indië af te staan alle Hem
toebehoorende gronden behoorende tot het landschap Sélo ,
geënclaveerd liggende in de afdeeling Grobogan van de residentie
Semarang , ter uitgestrektheid van 148 djoeng , met uitzondering

n

van het stuk grond , waarop zich bevindt het graf KRADJAN
SÉLO VAN KJAI AGENG SELO en diens beide vrouwen met inbegrip
van de bijbehoorenie missigit en woning voor den grafbewaarder ,
welke grond in het bezit zal blijven van Zijne Hoogheil den
Soesoehoekin , zullende het onderhoud van gemeld graf voor
gezamenlijke rekening blijven van Hunne Hoogheden den Soe
soehoenan van Soerakarta en den sultan van Jogjakarta.
Artikel twee.

De afstand aiin het Gouvernement van de in artikel een be
doelde gronden zal plaats vinden op den Isten Januari van het
jaar 1902 , terwijl Zijue Hoogheid de Soesoehoenan zich verbindt

2.

het in de desa Pondok gelegen graf van den Patih

Wonosalam ( Demak )en den Toemenggoeng Wilotikto (Toeban ) en
3. het graf van den l'anembahan Notoprodjo (Cheribon )

met diens vrouw en kind, gelegen in de desa Djoeroek.
Artikel vijf.

Van het in artikel 2 genoemde tijdstip af zullen alle per
sonen , die alsdan op het aan Zijne Hoogheid den Soesoehoeman
verblijvende gedeelte van het landschap Sélo, nader aangeduid

in de tweede helft van artikel één, zullen zijn gevestigd , of er
zich later mochten vestigen , op het gebied der politie en
crimineele justitie blijven staan onder de jurisdictie van de
Gouvernementsrechtbanken en rechters , en wat de civiele recht

spraak betreft, onder die jurisdictie gebracht worden .
Artikel zes .

Zoodra de afstand aan het Gouvernement van de gronden
bedoeld in artikel één zal hebben plaats gevonden , verbindt het

Gouvernement van Nederlandsch - Indië zich te betalen :
1.

in eers aan Zijne Hoogheid den Soesoehoenan de door

eene gemengde commissie naar genoegen van beide partijen ge
schatte waarde van de op die gronden zich bevindende en
aan den Soesoehoenan in eigendom behoorende gebouwen, te
weten : de woning van den kliwon te Sélo , die van het districts
hoofd te Ngantroe en de gevangenis te Ngantroe , al welke
gebouwen als dan het volle eigendom zullen worden van het
Gouvernement ;

om van gemeid tijdstip af geen aanspraak meer te doen gelden

2 '. jaarlijks rechtstreeks aan de hieronder te noemen amb

op de afgestane gronden , noch op derzelver opgezetenen , noch
op iets wat tot die gronden behoort .

tenaren van Zijne Hoogheid den Soesoehoenan de achter hun
namen vermelde sommen voor levensonderhoud ter vergoeding
van het gemis der apanage gronden , die zij verliezen door den
overgang aan het Gouvernement van het landschap Sélo , en wel :

Artikel drie.

Het Gouvernement van Nederlandsch -Indië verbindt zich om
als schadeloosstelling voor het genis aan inkomsten en diensten
voortspruitende uit den afstand van de in artikel één genoemde
gronden aan Zijne Hoogheid den Soesoehoenan elk jaar te be
talen een bedrag van f 16 497,28 (zestien duizend vier honderd
zeven en negentig gulden acht en twintig cent), welk bedrag
Z. H. zal worden betaald bij gelijke maandelijksche paye
menten op dezelfde wijze als en gelijktijdig met de schadeloos
stelling geregeld en vastgesteld bij de nadere akte van overeen
komst op den 22sten Juni 1831 gesloten tusschen Jan ISAAC VAN
SEVENHOVEN, commissaris aan de hoven van Soerakarta en

Jogjakarta, als daartoe speciaal gemachtigd door Zijne Excellentie
N '. 174.

14–15 .

1 °,

aan den kliwon RADEN Mas NGABEN POERWOWIDJOJO f 250

(tweehonderd vijftig gulden ) 's maands of f 3000 (drie duizend
gulden ) 's jaars ;
2º.

aan den panewoe pamadjegan Sontoprawito f 50 (vijftig

gulden ) 's maands of f 60 (zeshonderd gulden ) 's jaars ;

3. aan den panewoe politie Sontosoenarto f 50 (vijftig gulden )
's maands of f 600 (zeshonderd gulden ) ' s jaars ;

4'. aan drie mantries pamadjegan met namen WIROSANTONO,
SONTODIMOETRIE en POERWORAJITNO te zamen f 75 ( vijf en zeventig
gulden ) 's maands of + 900 (negenhonderd gulden ) 's jaars ;
7

2

54. aan den mantri politie SoNTOMARDJOJO f 25 ( vijf eu twintig
gulden ) 's maan.is of f 300 (driehonderd gulden) 's jaars :
6º. aan den mantri pradikan AMATDALEM f 6 (zes gulden )
's maands of f 72 ( twee en zeventig gulden ) 's jaars ;

7. aan den mantri pradikan Moehamad besari f 16 (zestien
gulden) 's maands of f 192 (een honderd twee en negentig gulden

Deze overeenkomst is goedgekenrd en bekrachtigd op heden
den 14den Januari 1902.

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch-Indië ,
(w . 9.) W. ROOSEBOOM .

's.jaars ;

8. aan den demang pradikan SONTOJOEDO f 10 (tien gulden )
's maands of f 120 (eenhonderd en twintig gulden ) 's jaars ;

9. aan den djoeroekoentji SONTOHASTONO f 13 (dertien gulden )
's maands of 156 (een honderd zes en vijftig gulden) 's jaars ;
zullende echter die sommen slechts worden uitgekeerd zoo
lang de tegenwoordige thans daarmee begiftigde functionarissen

in leven zijn en zij niet in andere bezoldigde betrekkingen zijn
herplaatst.

Aldus gedaan en overeengekomen te Soerakarta en in triplo

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal,
De Algemeene- Secretaris ,
(w g.) C. B. NEDERBURG II.
Voor eensluidend afschrift,

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

opgemaakt op den 12den September 1901 (Donderdag den 27sten
van de maand Djoemadilawal des jaars Dal 1831 ).

( w. g .) W. de Vogel.

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. ELIAS
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1903 .

Overeenkomsten met inlandsche vo

ten in den

Oost- Indischen Archipel.
DJOKJAKARTA.
CONTRACT .

Nº . 15

OVEREENKOMST

krachtens bij missive van den Isten Gouvernements - Secretaris
van 27 April 1901 , nº. 147 geheim verleende machtiging van
Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch
Indië , den heer Willem ROOSEBOOM , ridder der orde van den

van Zijne Hoogheid den minderjarigen sultan HAMANGKOE BOEWONO
SENOPATI INGALOGO ABDOOR RACHMAN SAYIDIN PANOTO GOMO KALIFA
TOELLAH den vijfden .

ridder van de 1ste klasse der orde van Osmanjë van Turkije ,

Jaarlijks rechtstreeks aan de hieronder te noemen ambte
van Zijne Hoogheid den sultan de achter hun namen
vermelde sommen voor levensonderhoud ter vergoeding van het
gemis der apapagegronden , die zij verliezen door den overgang

ridder grootkruis der orde van Danuebrog van Denemarken ,

aan het Gouvernemeut van het landschap Sélo , en wel aan den

Nederlandschen Leeuw , commandeur der orde van Oranje -Nassau,
ridder van de 2de klasse met de ster der orde van den Rooden

Adelaar van Pruisen , onder nadere goedkeuring en bekrachti
ging van Zijne Excellentie , gesloten tusschen den resident van
Jogiakarta , JAN ABRAHAM AMENT , ridder der orde van den Neder
landschen Leeuw , commandeur der orde van den Witten Olifant

van Siam en Zijne Hoogheid den sultan van Jogiakarta, HAMANGKOE

naren

Panghoeloe , met name Hadji NGABDOELAH f 30 (dertig gulden )
's maands of f 360 ( driehonderd zestig gulden ) 's jaars , aan twee
demangs genaamd PADMOSONTO en SONTODIKROMO' te zamen f 40
( veertig gulden) 's maands of f 480 ( vierhonderd tachtig gulden )
's jaars , en aan den graf bewaarder met name MOEHAMAD IBRAHIM
f 15 ( vijftien gulden) 's maands of f 180 ( eenhonderd tachtig

gulden) 's jaars ; zullende echter die sommen slechts worden uit

Boewono SENOPATI INGALOGO ABDOOR RAHMAN SAYIDIN PANOTOGOMO
KALIFATOELLAI den Vilden , commandeur der orde van den Neder
landschen Leeuw , groot officier der orde van Oranje -Nassau ,

gekeerd zoolang de tegenwoordige functionarissen in leven zijn
en zij niet in andere bezoldigde betrekkingen zijn herplaatst.

groot officier der orde van de Kroon van Siam , generaal-majoor

Artikel vier.

bij de legers van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ,
hof houdende te Jogiakarta Adhiningrat.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië verbindt zich om

ten allen tijde in behoorlijken staat te doen onderhouden het
Artikel een .

Z. H. de sultan verbindt zich om aan het Gouvernement van

Nederlandsch - Indië af te staan alle Hem toebehoorende gronden ,
behoorende tot het landschap Sélo , geënclaveerd liggende in
de afdeeling Grobogan van de residentie Semarang ter uit
gestrektheid van 12 djoongs.
Artikel twee .

in de desa Sobo gelegen graf van Njai Ageng Sobo , zullende
het onderhoud van het graf KRADJAN SELO , de begraafplaats van
KJAL AGENG SÉLO en diens beide vrouwen , voor gezamenlijke

rekening blijven van Hunne Hoogheden den sultan van Jogia
karta en den Soesoehoenan van Soerakarta .
Aldus gedaan en overeengekomen te Jogiakarta en in triplo
opgemaakt op den 27sten Juni 1901 of den Osten Moelood
Dhal 1831 .

De afstand aan het ( iouvernement van de in artikel een be

De Resident,

doelde gronden zal plaats vinden op den eersten Januari 1902 ,
terwijl Zijne Hoogheid de sultan zich verbindt om van gemeld
tijdstip af geen aanspraak meer te doen gelden op de afgestane

( u'. 9.) J. A. AMENT .

gronden , noch op derzelver opgezetenen , noch op iets wat tot
Deze overeenkomst is goedgekeurd en bekrachtigd op heden

die gronden behoort

den 14den Januari 1902.
Artikel drie .

Zoodra de afstand aan het Gouvernement van de gronden ,
bedoeld in artikel een , zal hebben plaats gevonden , verbindt

De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,

(w . 9.) W. ROOSEBOOM .

het Gouvernement van Nederlandsch - Indië zich om te betalen :

l ". aan Zijne Hoogheid den sultan jaarlijks f 30 (dertig gulden ),
zijnde restitutie voor de gelden , die Zijne Hoogheid valmoeten

betalen aan Zijne Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta
voor het onderhoud van het graf KRADJAN SÉLO, welk onderhoud
geheel bezorgd wordt door den laatstgenoemden Vorst ,doch

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

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

gedeeltelijk bekostigd moet worden door Zijne Hoogheid den
sultan van Jogiakarta.
Bedoeld bedrag zal aan Zijne Hoogheid worden betaald op

Voor eensluidend afschrift ,

dezelfde wijze als en gelijktijdig met de schadeloosstelling ge

( get.) Paulus.

regeld en vastgesteld bij artikel 2 der nadere akte van overeen
komst op den 26sten Maart 1831 gesloten tusschen Jay ISAAC
VAN SEVENHOVEN , commissaris aan de hoven ran Soerakarta en
Jogiakarta , als daartoe speciaal gemachtigd door Zijne Excellentie

De Gouvernements -Secretaris ,

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

den Gouverneur-Generaal in Rade en den Panembahan Man

koerat de Pangerans MankoE KOESOEMO en Adi Winoto in naam

A. E. ELIAS .

-
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
SOERAAKIRTA EN DJORJAKARTA .
NOTA VAN TOELICHTING .
19. 10 .

Bij de thans overgelegde overeenkomsten hebben zich de
Soesoehoenan van Soerakarta en de sultan van Djokjakarta
verbonden om onder de daarbij omschreven voorwaarden op 1
Januari 1902 aan het Gouvernement af te staan alle hun toe-

en crimineele justitie blijven staan onder de jurisdictie van de
Gouvernements rechtbanken en rechters en , wat de civiele
rechtspraak betreft , onder die jurisdictie gebracht worden . In

behoorende gronden , behoorende tot het landschap Sélo , géén-

vervat in de ordonnantie van 24 Januari 1880 (Indisch Slaalsblad

verband hiermede was eene herziening noodig van de regeling

claveerd liggende in de afdeeling Grobogan der residentie Sama-

nº. 18) betreffende de rechtsbedeeling in strafzaken over de

rang , met uitzondering van het stuk grond , waarop zich bevindt

onderdanen van den Soesoehoenan van Soerakarta in het land

het graf KRADJAN SÉLO van KJAL AGENG SELO en diens beide i schap Sélo , welke herziening bij Indisch Staatsblad 1902 nº. 46
vrouwen met inbegrip van de bij behoorende missigit en woning is tot stand gekomen .
voor den grafbewaarder , welk stuk grond in het bezit blijft
Uitvoeriger mededeeliugen omtrent den afstand der enclave

van den Soesoehoenan , met dien verstande, dat van voormeld

Sélo zijn verstrekt bij de Indische begrooting voor 1902 ( Memorie

tijdstip af alle personen , die alsdan op dit stuk grond gevestigd

van Toelichting bladz. 9).

zijn of er zich later mochten vestigen , op het gebied der politie
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
TABOEKAN .
CONTRACT.
Nº. 19 .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche

slagen door den resident van Menado in overleg met den radja

rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement en den radja van Taboekan meer dan in de

en de mantri's.

bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met
de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden ,
den 23sten November 1899 onder nadere goedkeuring van den

en de overige mantri's daarvan onverwijld kennis aan den resident

Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indie tusschen ons
EELTJE JELLES JELLESMA, ridder van den Nederlandschen Leeuw,

Ingeval van overlijden van den radja geven de djogoegoe
van Menado en den naastbij geplaatsten gezagvoerenden Neder
landschen ambtenaar en wordt het bestuur des lands voorloopig
gevoerd door den djogoegoe in afwachting dat door het Gouver
nement een vervanger zal zijn aangesteld.

resident van Menado , ten deze handelende voor en namens het
Nederlandsch - Indisch Gouvernement, en DAVID SARAPIL radja

Artikel zes.

van Taboekan overeengekomen als volgt:
Artikel een.

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

radja en de mantri's van Taboekau dat dit landschap behoort
tot het grondgebied van Nederlandsch -Indie en dat zij mitsdien
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , vertegenwoor
digd door den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indie ,
als wettige Oppergebiedster erkennen .

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch
Indie en aan zijne vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid

De mantri's en de mindere hoofden des lands zullen den radja
in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde staan ,
hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor zoover die
strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden met de
bevelen van het Gouvernement.

Zij, die daarin ongewillig en ongehoorzaam zich betoonen ,
zullen van hunnne posten ontzet en naar bevind van zaken
gestraft worden.

Bij verschil van gevoelen doet de resident van Menado uitspraak .
Artikel zeven .

en onderwerping.
Artikel twee.

Het gebied van het landschap Taboekan wordt begrensd door
de zee en door de landschappen Kandhar Taroena, Manganitoe
en Siaoe en wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen
en eilanden omschreven bij de aan dit contract gehechte opgave
letter A.

De radja en de mantri's van Toeboekan zullen den resident

van Menado als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien
alleen met hem dan wel met de onder hem dienende ambtenaren

in overleg treden omtrent alle aangelegenheden , de weder
zijdsche belangen betreffende.

Zij zullen , zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met
Artikel drie.

hem , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geen brieven
noch gezantschappen afzenden .

Het landschap Taboekan wordt als leen afgestaan aan DAVID
SARAPIL onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe

Artikel acht.

nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen.
De radja verklaart dit leen op die voorwaarde te aanvaarden .
Artikel vier.

De radja en de mantri's van Taboekan zullen met het
Nederlandsch-Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte

vriendschap onderhouden en dat Gouvernement, waar noodig ,

zijne mantri's zullen het

op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp
verleenen door het leveren vau manschappen , arbeiders en roeiers,

landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche

wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige vergoeding als

overgeven , noch met eenige andere Mogendheid , hetzij Ooster
sche of Westersche , noch met eenigen onderdaan van zoodanige

het Gouvernement billijk zal achten .

De

radja van Tabuekan

noch

natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan , of brief
wisseling houden , noch geschenken of zendelingen ontvangen
van of zenden aan zoodanige Mogendheid of zoodanigen onder
daan , noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen
of andere bloedverwanten of door of namens hunne onderdanen
plaats vinde.

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder
houden met de radja's der naburige of van andere tot het grond
gebied van Nederlandsch -Indië behoorende landen , en zullen
mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouverne
ment van Nederlandsch - Indië tegen zoodanige radja's geene
vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbereid

selen maken , noch versterkingen binnen het landschap Taboekan
Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegen heden van

opwerpen .

Artikel vijf.
Aan het Gouvernement van Nederlandsch -Indië blijft het
recht voorbehouden om den radja van Taboekan wanneer
daartoe redenen bestaan , te ontslaan en na raadplegog der
mantri's een vervanger te benoemen .

De djoegoegoe en kapiteins laoet worden benoemd en ont

inboorlingen van hun land , die in de naburige landschappen
mochten gevestigd zijn .
Versterkingen die met voorkennis van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement binnen het landschap mochten bestaan
of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van
dat Gouvernement geslecht worden .
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Artikel negen .

veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den
radja van Taboekan in geen geval binnen dat landschap geduld ,

De radja en de mantri's van Taboekan zoomede hunne onder

maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden ,

danen zullen zoo te land als ter zee de Nederlandsche vlag voeren
en niet toelaten dat in plaats van deze of nevens deze eene andere
gevoerd wordt .

indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat hunne
aitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.
Artikel veertien .

Artikel tien .

Aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement blijft het recht

voorbehouden om , zulks puttig of noodig oordeelende , te allen
tijde een of meer Europeesche of inlandsche ambtenaren en het

noodig overige personeel over het landschap Taboekan aan te
stellen , belovende de radja en de mantri's ook die ambtenaren
te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.
Artikel elf.

Op welke plaats ook in het landschap Taboekan het Gouver
nement in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen

versterkingen op te werpen of etablissementen op te richten ,
zullen de radja en de mantri's niet alleen zulks toestaan , maar

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen
van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen
van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van
landbouw in het gebied van Taboekan berust geheel bij het
Gouvernement , dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelfbestuur

ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek zal
doen instellen naar de rechten van derden op de gronden , be
noodigd voor mijnbouwkundige opsporing, mijnontginning of
voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even
tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade
loosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .
Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver
nement te heffen cijns en vast recht en van den door onder

ook daartoe tegen billijke betaling en vergoeding voor even

nemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat zal

tueel daaruit voort te vloeien derving van inkomsten , alle moge
lijke hulp en bijstand verleenen ; terwijl zij voor elk van zoo
danige bezettingen , versterkingen of etablissementen kosteloos

steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden afgestaan.
De uit dien hoofde aan het zelfbestuur toekomende gelden zullen
worden gestort in eene rijkskas, welke onder bewaring en be

ter beschikking van het Gouvernement zullen stellen eene uit
gestrektheid gronds ter grootte van één vierkante paal, ofzooveel
als noodig zal blijken , ter plaatse naar de keuze van het Gouver
nement, behoudens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden.
De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen
zullen behoorlijk afgebakend en in kaart gebracht worden .
Artikel twaalf.

De radja en de mantri's zullen met rechtvaardigheid regeeren ,
het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de nijverheid ,
den bandel en de scheepvaart en alle overige wettige en nuttige
bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen , in be
scherming nemen en doen beschermen allen , die met vergun
ning van het Gouvernement binnen het landschap Taboekan

zich gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden , alle

heer zal staan van den te Taroena geplaatsten controleur bij
het binnenlandsch bestuur.

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om
voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont
ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van
Taboekan te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke
schadeloosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat.

De radja en de mantri's van Taboekan beloven zoodanige
ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen .
De door den wetgever van Nederlandsch -Indië vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende
opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het landschap

Taboekan en zijne ingezetenen van verbindende kracht.
Artikel vijftien .
De radja en de mantri's van Taboekan zullen , zonder toe

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

stemming van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement geene

schap ten handel komen.

andere belastingen beffen , dan die omschreven in de aan dit
contract gehechte opgave letter B , en zullen mitsdien zonder

Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in
het landschap Taboekan afgeschaft en verboden zijn.
Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking
tot den handel op Java en op alle andere landen onder het
bestuur van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement weder
keerig dezelfde rechten verzekerd , die onderdanen van dat

zorgen en te doen zorgen , dat in het landschap Taboekan

Gouvernement genieten.

geen bovenmatige of onwettige heffingen , hoe ook genaamd ,

Hunne schepen moeten voorzien zijn van een door den radja
uit te reiken zeebrief of van eene jaarpas , opgemaakt volgens
de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter niet zullen

worden uitgereikt dan in overeenstemming met den resident
van Menado , die ze daartoe mede onderteekenen zal .
Artikel dertien .

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

die toestemming die belastingen , hetzij die in geld , in natura
of in arbeid opgebracht worden , in geen geval verhoogd of
verzwaard worden.
De radja en de mantri's verbinden zich in het algemeen te

enDe bovenomschreven belastingen zullen niet van toepassing
zijn op 's Gouvernements directe onderdanen.
Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande be

lastingen te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen .
Artikel zestien.
Het recht tot het heffen van belastingen buiten de in het

aan Europeanen en andere Oostersche of Westersche vreem

vorig artikel bedoelde , berust bij het Gouvernement.

delingen geene gronden af te staan en hunne toelating of ves
tiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen ,
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den

stelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen ,

naastbij geplaatsten gezagvoerenden
Nederlandschen ambtenaar.
Handelaren echter zullen in de havens van het landschap

Alle door het Nederlandsch - Indische Gouvernement vastge

betreffende rechten, belastingen en verpachtingen en in het
algemeen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement,

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die

hoe ook genaamd, zullen ook van verbindende kracht zijn voor
de ingezetenen zonder onderscheid van die plaatsen in het land

voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet

schap Taboekan waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement

verstoren ; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet
verblijf in die havens door den radja en de mantri's kennis
moeten worden gegeven aan den naastbij geplaatsten gezag
voerenden Nederlandschen ambtenuar.
Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië behoudt zich de

bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging
van Chineezeu en andere Oostersche vreemdelingen in het land
SC

Taboekan te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch
Indië of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig

zijn of eventueel zullen worden afgestaan .

De radja en de mantri's van Taboekan verklaren in het bij
zonder zich te onderwerpen aan alle regelingen welke het Gou

vernement van Nederlandsch-Indië nader mocht goedvinden vast
te stellen omtrent het heffen van rechten van de vaartuigen welke
de havens van Taboekan aandoen , zoomede van de aldaar in
en uitgevoerd wordende goederen .

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië heeft het recht
om ten laste van zijne directe onderdanen alle zoodanige be

lastingen in te voeren als het noodig zal achten .

achten .

Personen die zonder verlof zich hebben verwijderd uit 's Gou
vernements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige

Artikel zeventien .

De radja en de mantri's van Taboekan verbinden zich om
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jaarlijks aan het Gouvernement te betalen eene schatting, berekend op de Sangi- eilanden tegen f 2,50 ( twee gulden vijftig
cent) en op de Talauer- eilanden tegen f 1 (één gulden ) voor

alle mannelijke personen , behoorende tot de Inlandsche be
volking die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en
overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen
ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van de

betaling van belasting.
Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in voort
brengselen des lands , zooals olie , tripang , was , karet , koffie, enz.
Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident van
Menado in overleg met het rijksbestuur van Taboekan vastgesteld.
De belasting of schatticg kan worden afbetaald voor de helft
in de maand Juni en voor de wederhelft in de maand December

der residentie Menado , doch met inbegrip van deze laatsten
voor zoover zij zijn inlandsche Christenen , niet behoorende tot
de eigenlijke bevolking van het landschap ;
6º. alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Ooster
lingen ;

7º. alle niet tot de inheemsche bevolking der residentie Menado
behoorende personen gevestigd op ondernemingen , die gedreven
worden door onderdanen van het Gouvernement, benevens alle

andere personen , zonder onderscheid van landaard , die op zulke
ondernemingen werkzaam zijn krachtens door hen met hunve
werkgevers op den voet der ter zake bestaande bepalingen ge
sloten overeenkomsten .

Al deze Gouvernements onderdanen zijn als zoodanig onder
worpen aan de rechtspraak der Gouvernements - rechtbanken en

van elk jaar, zullende het den radja en den mantri's evenwel
blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen .

rechters

Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of den
tweeden termijn , zal de radja het geld ofde goederen, waarmede
de belasting betaald wordt , zelf naar Menado overbrengen .

ding binnen

Wanneer zij verdacht van eenig misdrijf of eenige overtre

Taboekan zijn opgevat , worden zij door den

radja en de mantri's aan de Gouvernements vertegenwoordigers
uitgeleverd.

De prijs der goederen , welke tot betaling der belasting mochten

Artikel een en twintig .

geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend naar

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het

de zuivere opbrengst van dusdanige goederen, in openbare veiling
op grond van bijzondere omstandigheden , voor het oogenblik

onderdanen van den radja en de mantri's van Taboekan die te

verkieslijk mocht worden geacht naar de schatting van eene tot

zanen

verkocht , dan wel , wanneer dit na ouderlinge overeenkomst ,

dat einde te benoemen commissie , bestaande uit twee door den
resident van Menado aan te wijzen ambtenaren en twee der
mantri's van Taboekan .

Tot bevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be
langstelling in het welzijn van het landschap Taboekan wordt
bij behoorlijke voldoening der schatting '/10 ( één tiende gedeelte)
daarvan aan den radja en de maatri's toegekend , om te worden
verdeeld als volgt :
aan den radja 3:10 ;

Nederlandsch - Indisch

Gouvernement

zijn mede onderworpen

met onderdanen van het Nederlandsch -Indisch Gouver
nement aan misdrijven of overtredingen zich schuldig maken ,
misdrijven plegen tegen het Governement, zijn ambtenaren ,
militaire of andere onderdanen of wel ten aanzien zijner eigen
dommen of die zijner onderdanen ; procedeeren in zaken van

handel en nijverheid of andere civiele gedingen , waarin onder
danen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement betrokken

zijn en zij , die zich schuldig maken aan misdrijven en overtre
dingen ten aanzien der aan het Gouvernement afgestane of
eventueel af te stane inkomsten dan wel ten aanzien van de

bepalingen omtrent den in- en uitvoer van vuurwapenen ,

aan den djogoegoe /10 ;

bus

kruit en anımunitie in bet landschap .
Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven en

aan de kapiteins laoet 5110

overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels, hetzij

De radja zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig het

deze liggen binnen of buiten het gebied van het landschap
Taboekan gepleegd door onderdanen van den radja , zullen

bovenstaande.

worden berecht door de Nederland - ch-Indische rechtbanken en

Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.
Deze schatting , mits in Nederlandsch - Indische munt te vol
doen , kan bij den te Taroena geplaatsten controleur bij het

rechters en naar de Nederlandsch - Indische wetten .
De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op
sporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen
daariu door den radja en de mantri's van Taboekan steeds zooveel
mogelijk worden bijgestaan.
De radja en de mantri's zullen de vopnissen in de bovenbe

binnenlandsch bestuur gestort worden .
Artikel achttien .

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop
gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Taboekan
tegen den wettigen koers gangbaar zijn .
Artikel negentien.

Als ouderdanen van Taboekan worden beschouwd alle per
van welken landaard ook die in dat landschap verblijf
houden en niet behooren tot een der in het volgende artikel
sonen

omschreven categorieën.

doelde gevallen over hunne onderdanen uitgesproken , steeds
eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn.

Artikel twee en twintig.
In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaande
artikel onderdanen van den radja of de mantri's van Taboekan

voor de rechtbanken van het Nederlandsch - Indisch Gouverne
ment terecht staan , zullen deze inlandsche bestuurders bevoegd
zijn in persoon of bij gemachtigde zitting te nemen in de recht
bank , voor welke de zaak van hun onderdanen wordt behandeld ,

ten einde daarover hun gevoelen uit te spreken .
Artikel twintig .
Artikel drie en twintig.
Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch -Indisch
Gourernement worden in het landschap Taboekan beschouwd :

De zorg voor de politie binnen het landschap berust bij den

radja en de mantri's , die dientengevolge aansprakelijk zijn voor
1 ", alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;
2. alle bedienden van Europeanen en met dezen gelijkge
stelden , met uitzondering van ben die behooren tot de inheemsche
bevolking der residentie Menado , doch met inbegrip van deze
laatsten voor zoover zij zijn inlandsche Christenen , niet behoo
rende tot de eigenlijke bevolking van het landschap ;
:3 ". alle personen , onverschillig van welken landaard , ge
vestigd binnen de grenzen der Gouvernements-etablissementen ;
4º. alle personen in dienst van het Gouvernement onver
schillig van welken landaard ;
5 ", alle gewezen dienaren van het Gouvernement , met uit-

zondering van hen die behooren tot de inheemsche bevolking
Nº. 14.

19,

de orde en rust binnen hun land en zorg dragen voor de op
sporing der misdrijven en overtredingen , uitgezonderd voor zoo
veel betreft de uitgestrektheid gronds voor etablissementen of
versterkingen afgestaan.

Voor zooveel betreft de binnen het landschap onder hunne
eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde of even
tueel aan te stellen hoofden , gevestigde Chineezen , is de radja
bevoegd met opzicht tot die politiezorg de bulp en tusschen
komst van gezegde hoofden in te roepen .
Artikel vier en twintig.

De radja met zijn gerechtshof neemt kennis van alle civiele
zaken onder zijne onderdanen en doet dezelve af volgens lands

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

Hij is mede bevoegd om kennis te nemen van en overeen :
komstig de wetten en gewoonten des lands uitspraak te doen
omtrent misdaden en overtredingen niet genoemd in de ordon
nantie van 6 Februari 1882 (Staatsblaıl nº. 28 ) , zooals deze is
gewijzigd bij de ordonnantie van 6 Juli 1894 (Staatsblad n '. 136),

vermogen is de teelt van voedingsproducten en andere nuttige
gewassen als : padi, cacao , koffie, enz. aanmoedigen en be .

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

vorderen .

gewijzigd , met dien verstande dat martelende en verminkende
straffen niet mogen worden toegepast.
Van de beide genoemde ordonnantiën is eene Maleische ver
taling aan dit contract gebecht.

De radja en de mantri's van Taboekan zullen zooveel in hun

Artikel twee en dertig .
De radja en de mantri's van Taboekan verbinden zich in hun
land ten strengste het hanen vechten tegen te gaan .

Artikel vijf en twintig.

Artikel drie en dertig.

De radja en de mantri's verbinden zich om de in hun land
bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en wanneer

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en amunitie ,
van Menado , zijn in het landschap Taboekan verboden .

het Gouvernement zulks mocht verlangen nieuwe wegen door
hun land aan te leggen .
Artikel zes en twintig.

niet gedekt door een schriftelijke vergunning van den resident

De radja en de mantri's verbinden zich de overtreders van
dit verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding gepleegd

is , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement uit te leveren.
In het landschap Taboekan zijn slavernij , menschenroof

en in- en uitvoer van slaven , alsmede pandelingschap ver
boden en zullen die misdadige bedrijven , door den radja en de
mantri's binnen hun land niet geduld maar met alle in hun
bereik zijnde middelen krachtdadig tegengegaan worden .
Artikel zeven en twintig .

De radja en de mantri's van Taboekan zullen den zee
en rivierroof met alle in huu bereik zijnde middelen kracht
dadig tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats noch

eenige andere hulp ofmedewerking hoegenaamd verleenen , poch
toelaten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers, noch
aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als

Artikel vier en dertig.

Het recht om personen , die gevaarlijk geacht worden voor
de openbare rust en orde , buiten het gebied van het landschap
Taboekan te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch - Indië , behoudens de bevoegdheid
van den radja om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den
resident van Menado te doen .
Artikel vijf en dertig.

De radja en de mantri's erkennen , dat door dit contract alle
vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch - Indisch Gou

zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .

voor Z00
vernement met du radja's van Taboekan gesloten
verre die met het tegenwoordige contract in strijd zijn – zijn

Zij zullen degenen , die daarin schuldig of medeplichtig bevonden
worden , aan den resident van Menado uitleveren ten einde volgens

vervallen .
Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

de bepalingen van dit contract terecht te staan .
Artikel acht en twintig.

dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

en volk regeling te behoeven wordt voorts overeengekomen ,

De radja en de mantri's verbinden zich , om aan alle schepen

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

en vaartuigen , wellie langs de kusten of langs de boorden
der rivierer binuen het gebied van Taboekan in nood mochten
vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te
verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch .
te gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.
Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,
welke aan het stranil of langs de rivieren binnen het gebied
van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , bezegeld
en plechtig beëedigd door den radja van Taboekan en zijne
mantri's in tegenwoordigheid van mij EELTJE JELLES JELLESMA ,
ridder van den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado.
(w . 9. ) E. J. JELLESMA.

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen , dan

Handteekening en stempel van

wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar te
verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard .

den radja van Taboekan en zijne
mantri's.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen
rivieren opgevischte goederen zuller
de radja en de mantri's onverwijld keunis geven aan den meest
nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.
De radja en de mantri's kunnen hulp- en bergloon vorderen,

In mijne tegenwoordigheid ,

van aan het strand of uit

De adspirant. Controleur ,
(w. 9. ) E. FRIESWIJK.

waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite ,
wordt begroot.
Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den resident
van Menado – die , na den radja , de mantri's en de andere
belanghebbenden te hebben gehoord , bevoegd is haar te wijzigen
zooals hem billijk zal voorkomen
en aan den naast bij ge
plaatsten gezag voerenden Nederlandschen ambtenaar.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den Isten
April 1902.

bedoelde begrooting , al dan niet door den resident van Menado

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

gewijzigd , bezwaard gevoelen , door tusschenkomst van dien
resident de beslissing van den Gouverneur -Generaal inroepen ,
aan welke beslissing de radja en de mantri's zich zullen onder

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

Daarna kunnen de daarbij betrokkenen , ingeval zij zich door

werpen .

Artikel negen en twintig.

De Algemeene Secretaris ,

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

( w . g.) C. B. NELERBURGH ,

met de middelen onder hun bereik of te hunner beschikking
gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in bun gebied
krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements -Secretaris,

Artikel dertig.
De radja en de mantri's van Takoekan verbinden zich de
vaccine onder hunde onderdanen toe te laten en te bevorderen .

(get .) Paulus.
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Letter A.

heeft , welk aantal niet minder dan twee en nooit meer dan vijf

zal
bedragen al naar gelang het aantal dienstplichtigen der
betrokken kampongs
.

Opgave bedoeld bij art. 2 van het contract
met Taboekan.

Ten zevende.

Eene dienstplichtigheid ten behoeve van de djo

goegoe's op de Talauer - eilanden daarin bestaande , dat de djo

goegoe dagelijks een door den resident van Menado in overleg

Het landschap Taboekan ligt op de Oostkust van Groot-Sangi
en omvat alle landen , geene uitgezonderd , die gelegen zijn ten

met het inlandsch zelfbestuur te bepalen aantal pinontols te

Oosten van de lijn , die loopt van het punt waar de kampongs
Sawang en Kalasoege samen komen naar den top van den berg

zijner beschikking heeft , welk aantal hoogstens twaalf mag
bedragen, al naar gelang het aantal dienstplichtigen der betrokken
djogoegoeschappen .

Awoe , vandaar over de toppen van de bergen Malinso , Bowon

dego , Pedaweta , Doemaledige, Lelakeng , Bahoe , Sahenda
roeman , Bongkongsio , Bowon baroe en Toekadehamoe en vandaar

naar kaap Bitoemehangoe; voorts behooren tot dit landschap
de eilanden Noesa , Boekit, Boeang , Enggor , Liang, Poö ,
Nipa , Tekan

Batoebingkoeng ,

Handteekeningen en stempel
van den radja van Taboekan en
zijne mantri's.

Bengloude, Bengdoeloeng ,

Boeleng , Domai, Lenggis , Moemanoe , Matetoekan , Marore,
Roemarahe; evenzoo op de Talaut-eilanden het gebied der djogoe

Opgave van de havens van het landschap Taboekan bedoeld
in art 13 van het contract van 23 November 1899.

goeschappen , Liroeng , Moronge, Salibaboe , Kiama , Beo, Lobo ,
Essang , Banada , Amata , Rainis.

Handteekeningen en stempel
vau den radja van Taboekan en

Deze havens zijn :
Taboekan .
Petta.

zijne mantri's.

Sensong.
Letter B.

Opgave bedoeld bij art. 15 van het contract
met Taboekan .

In het landschap laboekan worden door den radja en de
mantri's van de bevolking de volgende belastingen geheven en
diensten gevergd :

Ten eerste.

Een hoofdgeld van ten hoogste f 1 (één gulden )

Mioeloe.

Koeloer.
Menaloe.

Ngalipaëng.
Onder deze bavens wordt Petta ook aangedaan door vreemde
schepen .

jaarlijks op te brengen door iederen thans pinontolplichtigen

Sapgirees , zullende deze belasting worden gestort in een onder

Taboekan , den 15den November 1900.

het beheer van den controleur van Taroena staande kas.

Handteekening en stempel van

Ten tweede. Een hoofdgeld (oewang kas) van f 0,25 (vijf en
twintig cent) 's jaars van iederen schattingplichtingen Sangirees
ten dienste van de Rijkskas, welke onder bewaring van den
controleur te Taroena blijft.
Ten derde. Eene betaling door de verliezende partij in een
burgerlijk geding aan de leden der commissie , die naar het
oordeel der Madjelis noodig is geweest om in het belang der
zaak plaatselijke opneming enz. te verrichten .
Deze betaling zal echter nooit meer mogen bedragen dan fi

(één gulden ) per dag voor ieder commissielid , terwijl de com
missiën uit niet meer dan 3 leden zullen mogen bestaan .
Ten vierde. Bij het bouwen en herstellen hunner woningen
wordt aan den radja en de mantri's door hunne onderhoorigen
in onbetaalden arbeid bijstand verleend.
Ten vijlde. Bij diepstreizen kunnen zij van hunne onder
hoorigen als koelies en roeiers in onbetaalden arbeid gebruik

den radja van Taboekan , zoo
mede de handteekeningen van

zijne rijksgrooten.
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 n '. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,

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

(get.) Paulos.

maken,

Ten zesde. Eene dienstplichtigheid ten behoeve van den kapitein
laut, daarin bestaande , dat ieder kapitein - laut dagelijks een
door den resident van Menado in overleg met het inlandsch

zelfbestuur te bepalen aantal pinontols te zijner beschikking

Voor eensluidende afschriften

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. Elias.
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174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

vered

Oost -Indischen Archipel.
SIAOE.
CONTRACT
No. 20 .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche
rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch-Indisch

van Menado en den naastbij geplaatsten gezagvoerenden Neder

Gouvernement en den radja van Siaoe meer dan in de bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met

gevoerd door den djogoegoe van Ondong in afwachting dat door
het Gouvernement een vervanger zal zijn aangesteld .

de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden , den
25sten November 1899 onder nadere goedkeuring van den Gou

Artikel zes .

landschen ambtenaar en wordt het bestuur des lands voorloopig

verneur - Generaal van Nederlandsch - Indië tusschen ons EELTJE

Jelles JELLESMA , ridder van den Nederlandschen Leeuw , resident
van Menado , ten deze handelende voor en namens het Neder-

landsch -Indisch Gouvernement , en Manalang Doelag Kansil ,
radja van Siaoe overeengekoinen als volgt :
Artikel een .

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige
radja en de mantri's van Siaoe dat dit landschap behoort tot

het grondgebied van Nederlandsch - Indië en dat zij mitsdien
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , vertegenwoordigd
door den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië , als
wettige Oppergebiedster erkennen ,
Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch
Indië en aan zijne vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid
en onderwerping.
Artikel twee.

Heten gebiedvan
het landschap Siaoe wordt begrensd door de
wat het djogoegoeschap Tamako betreft door de land-

De mantri's en de mindere hoofden des lands zullen den radja

in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde staan , hem

eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor zoover die strekken
tot welzijn van land en volk en niet strijden met de bevelen
van het Gouvernement.

Zij, die daarin ongewillig en ongehoorzaam zich betoonen ,
zullen van hunne posten ontzet en naar bevind van zaken gestraft
worden .

Bij verschil van gevoelen doet de resident van Menado uitspraak.
Artikel zeven.

De radja en de mantri's van Siaoe zullen den resident van
Menado als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen
met hem dan wel met de onder hem dienende ambtenaren in
overleg treden omtrent alle aangelegenheden , de wederzijdsche
.

Zijzullen , zonder zijnmedeweten of voorafgaand overlegmet

zee

hem, aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geen brieven

schappen Manganitoe en Taboekan en wordt verstaan te zijn
samengesteld uit de landen en eilanden omschreven bij de aan

noch gezantschappen afzenden .
Artikel acht.

dit contract gehechte opgave letter A.
Artikel drie .

De radja en de mantri's van Siaoe zullen met het Neder
landsch -Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte vriend

Het landschap Siaoe wordt als leen afgestaan aan MANALANG
Doelag Kansit onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en
trouwe nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen.
De radja verklaart dit leen op die voorwaarde te aanvaarden.
Artikel vier.

schap aanvrage
onderhouden
, waar
noodig ,hulp
op
eerste
met enalledatin Gouvernement
hun bereik zijnde
middelen
verleeven door het leveren van manschappen , arbeiders en roeiers,
wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige vergoeding
als het Gouvernement billijk zal achten .
Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder

De radja van Siaoe noch zijne mantri's zullen het land-

houden met de radja's der naburige of van andere tot het grond

schap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche over

gebied van Nederlandsch - Indië behoorende landen , en zullen
mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouver
nement van Nederlandsch-Indië tegen zoodanige radja's geene

geven , noch met eenige andere Mogendheid , hetzij Oostersche
of Westersche , noch met eenigen onderdaan van zoodanige natie

eenig verbond of eenigeovereenkomst aangaan, of briefwisseling

vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbe

houden , noch geschenken of zendelingen ontvangen van of
zenden aan zoodanige Mogendheid of zoodanigen onderdaan

reidselen
maken , noch versterkingen binnen het landschap
opw

noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen of andere

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van
in boorlingen van hun land , die in de naburige landschappen
mochten gevestigd zijn.
Versterkingen die met voorkennis van het Nederlandsch -Indisch

bloedverwanten of door of namens hunue onderdanen plaats vinde,
Artikel vijf.

Siaoe

erpen .

Gouvernement binnen het landschap mochten bestaan of nader
Aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië blijft het
recht voorbehouden om den radja van Siaoe wanneer daartoe

opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van datGouver
nement geslecht worden .

redenen bestaan , te ontslaan en na raadpleging der mantri's
een vervanger te benoemen .
De djoegoegoes en kapiteins laoet worden benoemd en ontslagen
door den resident van Menado in overleg met den radja en de
mantri's .

Ingeval van overlijden van den radja geven de djogoegoes en
de overige mantri's daarvan onverwijld kennis aan den resident
Nº. 17.

20.

Artikel negen .
De radja en de mantri's van Siaoe zoomede hunne onder
danen zullen zoo te land als ter zee de Nederlandsche vlag
voeren

en niet toelaten dat in plaats van deze of nevens deze

eene andere gevoerd wordt.
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Artikel tien .

Artikel veertien .

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement blijft het recht
voorbehouden om , zulks nuttig of noodig oorileelende, te allen
tijde een of meer Europeesche of inlandsche ambtenaren en het

van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doer.
van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van

noodig overige personeel over het landschap Siaoe aan te

landbouw in het gebied van Siaoe berust geheel bij het Gou

stellen , belovende de radja en de mantri's ook die ambtenaren

vernement , dat echter steeds vooraf het inlandsch zelfbestuur

te eerbiedigen en te doen eerbiedigen .

ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek
zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden ,
benoodigd voor mijn bouwkundige opsporing , mijnontginning

Artikel elf.

Op welke plaats ook in het landschap Siaoe het Gouvernement in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen ,
versterkingen op te werpen of etablissementen op te richten ,
zullen de radja en de mantri's niet alleen zulks toestaan , maar
ook daartoe tegen billijke betaling en vergoeding voor eventueel

daaruit voort te vloeien derving van inkomsten , alle mogelijke
hulp en bijstand verleenen ; terwijl zij voor elk van zoodanige
bezettingen , versterkingen of etablissementen kosteloos ter beschikking van het Gouvernement zullen stellen eene uitgestrekt-

heid gronds ter grootte van één vierkante paal , of zooveel als
noodig zal blijken , ter plaatse naar de keuze van het Gouverne-

ment, behoudens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden .
De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen

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

of voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even
tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade

loosstelling door den concessionnaris zal zorg dragen.
Van de voor concessiën tot mijpontginning door het Gouver
nement te heffen cijns en vast recht en van den door onder
nemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat zal
steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden afgestaan .
De uit dien hoofde aan het zelfbestuur toekomende gelden
zullen worden gestort iu eene rijkskas , welke onder bewaring
en beheer zal staan van den te Taroena geplaatsten controleur
bij het binnenlandsch bestuur.
Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont
ginningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van
Siaoe te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke
schadeloosstelling wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De radja en de mantri's van Siaoe beloven zoodanige onder

nemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.
De radja en de mantri's zullen met rechtvaardigheid regeeren ,
het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de nijverheid ,

De door den wetgever van Nederlandsch -Indië vastgestelde of
nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende

den handel en de scheepvaart en alle overige wettige en nuttige

opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het landschap

bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen , in bescherming nemen en doen beschermen allen , die met vergun
ning van het Gouvernement binnen het landschap Siaoe zich

Siaoe en zijne ingezetenen van verbindende kracht.

Artikel vijftien .

gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden ,alle hande
laren , onderdanen van het Gouvernement, zoomede in het alge

meen alle handelaren , zonder onderscheid die in het landschap
ten handel komen .
Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien
in het landschap Siaoe afgeschaft en verboden zijn .
Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking
tot den handel op Java en op alle andere landen onder het
bestuur van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten verzekerd , die onderdanen van dat Gou-

De radja en de mantri's van Siaoe zollen , zonder toe
stemming van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geene

andere belastingen heffen , dan die omschreven in de aan dit
contract gehechte opgave letter B , en zullen mitsdien zonder
die toestemming die belastingen , hetzij die in geld , in natura
of in arbeid opgebracht worden , in geen geval verhoogd of ver
zwaard worden .

De radja en de mantri's verbinden zich in het algemeen te
zorgen en te doen zorgen , dat in het landschap Siaoe geen

vernement genieten.

bovenmatige of onwettige heffingen , hoe ook genaamd , en

Hunne schepen moeten voorzien zijn van een door den radja
uit te reiken zeebrief of van eene jaarpas, opgemaakt
volgens
echter niet zullen

door wien ook , van de bevolking geëischt worden.

de betrekkelijke voorschriften , welke stukken

worden uitgereikt dan in overeenstemming met den resident van
Menado , die ze daartoe mede onderteekenen zal.

De bovenomschreven belastingen zullen niet van toepassing
zijn op 's Gouvernements directe onderdanen .
Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande

belastingen te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen .
Artikel zestien .

Artikel dertien .

Het recht tot het heffen van belastingen buiten de in het
De radja en de mantri's van Siaoe verbinden zich om aan
Europeanen

en

andere oostergche of westersche vreemdelin

gen geene gronden af te staan en hunne toelating of vesti
ging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen ,
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den
naastbij geplaatsten gezagvoerenden Nederlandschen ambtenaar.
Handelaren echter zullen in de havens van het landschap

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die
voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet
verstoren ; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet
verblijf in die havens door den radja en de mantri's kennis

moeten worden gegeven aan den naastbij geplaatsten gezag
voerenden Nederlandschen ambtenaar.
Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de

bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging
van

Chineezen

en andere oostersche vreemdelingen in het

vorig artikel bedoelde , berust bij het Gouvernement.
Alle door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement vastgestelde
of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen , betref
fende rechten , belastingen en verpachtingen en in het algemeen
betreffende alle inkomsten van het Gouvernement, hoe ook ge

naamd , zullen ook van verbindende kracht zijn voor de inge
zetenen zonder onderscheid van die plaatsen in het landschap
Siaoe waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement zijn of
eventueel zullen worden afgestaan .
De radja en de mantri's van Siaoe verklaren in het bijzonder
zich te onderwerpen aan alle regelingen welke het Gouverne
ment van Nederlandsch -Indië nader mocht goedvinden vast te
stellen omtrent het heffen van rechten van de vaartuigen welko
de havens van Siaoe aandoen , zoomede van de aldaar in- en
uitgevoerd wordende goederen .
Het Gouvernenent van Nederlandsch-Indië heeft het recht om

landschap Siaoe te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

ten laste van zijne directe onderdanen alle zoodanige belastingen

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch

in te voeren als het noodig zal achten.

Indië of in het bijzonder belang van dat landschap zal 1100dig
achten .

Artikel zeventien .

Personen die zonder verlof zich hebben verwijderd uit 's Gou

vernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige
veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den

radja van Siaoe in geen geval binnen dat landschap geduld ,
maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden ,
indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat hunne
uitlevering in elk voorkomend geval geeischt wordt,

De radja en de mantri's van Siaoe verbinden zich om jaar

lijks aan het Gouvernement te betalen eene schatting , be
rekend op de Sangi-eilanden tegen f 2,50 (twee gulden vijftig
cent) en op de Talauer -eilanden tegen f i (één gulden) voor
alle mannelijke personen , behoorende tot de inlandsche bevol
king die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en
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overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen
ouderdom onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voor

zien of volgens de inzettingen des lauds vrijgesteld zijn van de

6º. alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Oosterlingen ;
7º. alle niet tot de inheemsche bevolking der residentie Menado

betaling van belasting .

behoorende personen , gevestigd op ondernemingen , die gedreven

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in
voortbrengselen des lands, zooals olie , tripang , was, karet,

andere personen , zonder onderscheid van landaard , die op zulke

koffie , enz.

Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident

van Menado® in overleg met het Röksbestuur van Siaoe vast
gesteld .

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

van elk jaar , zullende het den radja en den mantri's evenwel
blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen.
Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten of
den tweeden termijn zal de radja het geld of de goederen ,
waarmede de belasting betaald wordt , zelf naar Menado over
brengen .
De prijs der goederen , welke tot betaling der belastingmochten
geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend
naar de zuivere opbrengst van dusdanige goederen, in openbare
veiling verkocht , dan wel , wauneer dit na onderlinge overeen
komst, op grond van bijzondere omstandigheden , voor het
oogenblik verkieslijk mocht worden geacht naar de schatting
van eene tot dat einde te benoemen commissie , bestaande uit
twee door den resident van Menado aan te wijzen ambtenaren
en twee der mantri's van Siaoe.

worden door onderdanen van het Gouvernement benevens alle
ondernemingen werkzaam zijn krachtens door hen met hunne
werkgevers op den voet der ter zake bestaande bepalingen ge
sloten overeenkomsten.
Al deze Gouvernements -onderdanen zijn als zoodanig onder
worpen aan de rechtspraak der Gouvernements -rechtbanken en
rechters.

Wanneer zij verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding
binnen Siaoe zijn opgevat , worden zij door den radja en de
mantri's aan de Gouvernements-vertegenwoordigers uitgeleverd.
Artikel een en twintig .

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het
Nederlandsch-Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen

onderdanen van den radja en de mantri's van Siaoe die te
zamen met onderdanen van

het Nederlandsch - Indisch Gou

vernement aan misdrijven of overtredingen zich schuldig maken ,

misdrijven plegen tegen het Gouvernement, zijne ambtenaren
dommen of die zijner onderdanen ; procedeeren in zaken van
handel en nijverheid of andere civiele gedingen , waarin onder

militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien zijner eigen

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

danen van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement betrokken

stelling in het welzijn van het landschap Siaoe wordt bij

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

behoorlijke voldoening der schatting % 0 (één tiende gedeelte) tredingen
ten aanzien der aan het Gouvernement afgestane of
eventueel

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

af te stane inkomsten dan wel ten aanzien van de

bepalingen omtrent den in- en uitvoer van vuurwapenen , bus

verdeeld als volgt :

kruit en ammunitie in het landschap.

aan den radja 3/10 ;
aan iederen djogoegoe 1/10 ;

aan de kapiteins-laoet 5/10.
De radja zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig het
bovenstaande.
Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.
Deze schatting , mits in Nederlandsch- Indische munt te voldoen,

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

Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven
en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels ,
hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het land
schap Siaoe gepleegd door onderdanen van den radja , zullen
worden berecht door de Nederlandsch-Indische rechtbanken en
rechters en naar de Nederlandsch - Indische wetten.

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op
sporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen
daarin door den radja en de mantri's van Siaoe steeds zooveel
mogelijk worden bijgestaan.
De radja en de mantri's zullen de vonnissen in de bovenbe

doelde gevallen over hunne onderdanen uitgesproken , steeds
Artikel achttien .

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Siaoe tegen
den wettigen koers gangbaar zijn .
Artikel negentien.

eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan bevordelijk zijn.
Artikel twee en twintig.

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaande
artikel onderdanen van den radja of de mantri's van Siaoe
voor de rechtbanken van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

Als onderdanen van Siaoe worden beschouwd alle per

terecht staan , zullen deze inlandsche bestuurders bevoegd zijn
in persoon of bij gemachtigde zitting te nemen in de rechtbank ,

sonen van welken landaard ook die in dat landschap verblijf

voor welke de zaak van hun onderdanen wordt behandeld , ten

houden en niet behooren tot een der in het volgende artikel
omschreven categorieën .

einde daarover hun gevoelen uit te spreken.
Artikel drie en twintig.

Artikel twintig .
Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement worden in het landschap Siaoe beschouwd :

1º. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;
20. alle bedienden van Europenanen en met dezen gelijkge-

stelden , met uitzondering van hen die behooren tot de inheemsche
bevolking der residentie Menado , doch met inbegrip van deze
laatsten voor zoover zij zijn inlandsche Christenen , niet be
hoorende tot de eigenlijke bevolking van het landschap ;

De zorg voor de politie binnen het landschap berust bij den
radja en de mantri's, die dientengevolge aansprakelijk zijn voor
de orde en rust binnen hun land en zorg dragen voor de opspo

ring der misdrijven en overtredingen , uitgezonderd voor zooveel
betreft de uitgestrektheid gronds voor etablissementen of ver
sterkingen afgestaan.
Voor zooveel betreft de binnen het landschap onder hunne
eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde of even

tueel aan te stellen hoofden , gevestigde Chineezen , is de radja
bevoegd
met opzicht
die politiezorg de hulp en tusschenkomst
van
gezegde
hoofden tot
in te roepen .

3º. alle personen , onverschillig van welken landaard , gevestigd
binnen de grenzen der Gouvernements -etablissementen ;

Artikel vier en twintig.

4 ". alle personen in dienst van het Gouvernement onver
scbillig van welken landaard ;
5. alle gewezen dienaren van het Gouvernement, met uit-

De radja met zijn gerechtshof neemt kennis van alle civiele
zaken onder zijne onderdanen en doet dezelve af volgens lands
gebruik , behoudens het bepaalde in de artt. 20 , 21 en 22.
Hij is mede bevoegd om kennis te nemen van en overeen
komstig de wetten en gewoonten des lands uitspraak te doen
omtrent misdaden en overtredingen niet genoemd in de ordon
nantie van 6 Februari 1882 ( Staatsblad nº. 28) , zooals deze is

zondering van hen die behooren tot de inheemsche bevolking
der residentie Menado , doch met inbegrip van deze laatsten

voor zoover zij zijn inlandsche Christenen, niet behoorende tot
de eigenlijke bevolking văn het landschap ;

gewijzigd bij de ordonnantie van 6 Juli1894 (Staatsblad nº. 136)
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of later , onder mededeeling aan den radja , nader mocht worden

vermogen is de teelt van voedingsproducten en andere nuttige

gewijzigd , met dien verstande dat martelende en verminkende

gewassen als : padi , cacao , koffie , enz. aanmoedigen en be

straffen niet mogen worden toegepast.

vorderen .

Van de beide genoemde ordonnantiën is eene Maleische ver
taling aan dit contract gehecht.

Artikel twee en dertig.

Artikel vijf en twintig.

De radja en de mantri's van Manganitoe verbinden zich in
hun land ten strengste het hanenvechten tegen te gaan .

De radja en de mantri's verbinden zich om de in hun land

Artikel drie en dertig.

bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en wanneer
het Gouvernement zulks mocht verlangen nieuwe wegen door
hun land aan te leggen.

Artikel zes en twintig .
In het landschap Manganitoe zijn slavernij , menschenroof en
in- en uitvoer van slaven , alsmede pandelingschap verboden en

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie,
niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den resident

van Menado , zijn in het landschap Manganitoe verboden.
De radja en de mantri's verbinden zich deovertreders van dit
verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding gepleegd is,
aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement uit te leveren .

zullen die misdadige bedrijven , door den radja en de mantri's
binnen hun land niet geduld maar met alle in hun bereik zijnde
middelen krachtdadig tegengegaan worden .
Artikel zeven en twintig.

De radja en de mantri's van Manganitoe zullen den zee- en

rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen krachtdadig
tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats nog eenige
andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen , noch toe
laten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers , noch
aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als
zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .
Zij zullen degenen , die daaraan scbuldig of medeplichtig
bevonden worden , aan den resident van Menado uitleveren ten

Artikel vier en dertig.

Het recht om personen , die gevaarlijk geacht worden voor
de openbare rust en orde , buiten het gebied van het landschap
Manganitoe te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch - Indië , behoudens de bevoegdheid
van den radja om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den
resident van Menado te doen .

Artikel vijf en dertig .

De radja en de mantri's erkennen , dat door dit contract alle
vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch -Indisch Gouver

nement met de radja's van Manganitoe gesloten

voor zooverre

inde volgens de bepalingen van dit contract terecht te staan .

die met het tegenwoordige contract in strijd zijn
zijn vervallen .
Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

Artikel acht en twintig.

en volk regeling te behoeven wordt voorts overeengekomen , dat

De radja en de mantri's verbinden zich , om aan alle schepen

partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.
Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Taroena

en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de boorden der
rivieren binnen het gebied van Manganitoe in nood mochten

overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , bezegeld

vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te
verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch te

en plechtig beëedigd door den radja van Manganitoe en zijne
mantri's in tegenwoordigheid van mij EELTJE JELLES JELLESMA ,
ridder van den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado.

gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen
welke aan het strand of langs de riviereu binnen het gebied
van hun land mochten stranden of komen aandrijven , of worden

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

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen ,
dan wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar
te verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard .
Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen

Handteekeningen en stempel
van den radja van Manganitoe
en zijne mantri s.

van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen
zullen de radja en de mantri's onverwijld kennis geven aan den

In onze tegenwoordigheid ,

meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.

De radja en de mantri's kunnen hulp- en bergloon vorderen ,
De Controleur van Taroena ,

waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite
wordt begroot.

( w . g.) van Sluys.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den
die , na den radja , de mantri's en de
andere belanghebbenden te hebben gehoord , bevoegd is haar te

resident van Menado

De adspirant-Controleur ,

wijzigen zooals hem billijk zal voorkomen – en aan den naastbij
geplaatsten gezag voerenden Nederlandschen ambtenaar.
Daarna kunnen de daarbij betrokkenen , ingeval zij zich door
bedoelde begrooting , al dan niet door den resident van Menado

gewijzigd , bezwaard gevoelen , door tusschenkomst van dien
resident de beslissing van den Gouverneur -Generaal inroepen, aan
welke beslissing de radja en de mantri's zich zullen onderwerpen.
Artikel negen en twintig.

( w . g.) E. FRIESWIJK.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
1sten April 1902.

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

De radja en de mantri's van Manganitoe verbinden zich om
met de middelen onder hun bereik of te hunner beschikking

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun gebied
krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .
Artikel dertig.

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

De radja en de mantri's van Manganitoe verbinden zich de
vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen .

Voor eensluidend afschrift,

Artikel een en dertig.

De Gouvernements- Secretaris ,

De radja en de mantri's van Manganitoe zullen zoovee in hun

(get.) Paulus.
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Letter A.

een door den resident van Menado in overleg met het inlandsch

Opgave bedoeld bij art. 2 van het contract

heeft , welk aantal niet minder dan twee en nooit meer dan
vijf zal bedragen al naar gelang het aantal dienstplichtigen der
betrokken kampongs .

zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner beschikking
met Manganitoe .

Het landschap Manganitoe ligt op de Westkust van Groot

Ten zevende. Eene dienstplichtigheid ten behoeve van de Djogoe

Sangi en wordt begrensd door de lijn die loopt van kaap Lim

goes op de Talauer-eilanden daarin bestaande , dat de djogoegoe

bawoehe naar de toppen van de bergen Pedaweta, Doemaledige,

dagelijks een door den resident van Menado in overleg met het

Lelakeng ( waar een gemetseld grensteeken staat) en die verder

inlandsch zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner

de heuvelrij volgende voortloopt naar de toppen van de bergen

beschikking heeft welk aantal hoogstens twaalf magbedragen
al naar gelang het aantal dienstplichtigen der betrokken djo

Bahoe , Sahendaroeman en Bongkongsio en van daar naar kaap
Lelapide.

goegoeschappen .

Voorts behoort tot dit landschaphet gebied gelegen binnen de
lijn loopende van de monding der beek Kaloewatoe en die beek
volgende naar de toppev der bergen Bowonbaroe in Toekadehamoe
en van daar naar kaap Bitoemehangoe.

Handteekeningen en stempel
van den radja van Manganitoe
en zijne mantri's.

Ook behooren de eilanden Batoenderang, Bebalang , Mendakoe ,
Dakoepang , Boenaken , Kalea , Binteloeang tot dit landschap

evenzoo op de Talaut-eilanden het gebied der djogoegoeschappen

Opgave vau de havens van het landschap Manganitoe, bedoeld
in art. 13 van het contract van 22 November 1899.

Taroeng en Njampak.
Namen der havens :

Handteekeningen en stempel
van den radja van Manganitoe

1.

Tawoali .

en zijne mantri's.

2. Manganitoe.
Letter B.

3.

Kaoehis.

4. Sesiwoeng.
Opgave bedoeld bij art. 15 van het contract
met Manganitoe.

Balangkalang.
6. Lapango.

5.

In het landschap Manganitoe worden door den radja en de
mantri's van de bevolking de volgende belastingen geheven en
diensten gevergd :
Ten eerste. Een hoofdgeld van ten hoogste f 1 (een gulden)

Manganitoe , den 15den November 1900 .

het beheer van den controleur van Taroena staande kas.

Handteekening en stempel van
den radja van Manganitoe , 200
mede handteekeningen van zijne
Rijksgrooten .

Ten tweede. Een hoofdgeld ( oewang kas) van f 0,25 (vijf en
twintig cent) 's jaars vaniederen schattingplichtigen Sangirees

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden

jaarlijks op te brengen door iederen thans pinontolplichtigen
Sangirees , zullende deze belasting worden gestort in een onder

ten dienste van de Rijkskas , welke onder bewaring van den
controleur te Taroena blijft.
Ten derde. Eene betaling door de verliezende partij in een
burgerlijk geding aan de leden der commissie die naar het oordeel

der Madjelis noodig is geweest om in het belang der zaak plaat
selijke opneming enz. te verrichten .

Deze betaling zal echter nooit meer mogen bedragen dan f1
(een gulden) per dag voor ieder commissielid , terwijl de com
missiën uit niet meer dan 3 leden zullen mogen bestaan.
Ten vierde. Bij het bouwen en herstellen hunner woningen
wordt aan den radja en de mantri's door hunne onderhoorigen

in onbetaalden arbeid bijstand verleend.
Ten vijfde. Bij dienstreizen kunnen zij van hunne onderhoo

rigen als koelies en roeiers in onbetaalden arbeid gebruik maken .
Ten sesde. Eeue dienstplichtigheid ten behoeve van den
kapitein-laut , daarin bestaande, dat ieder kapitein -laut dagelijks

No. 14.
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gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,
(w. 9.) PAULUS.

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements -Secretaris ,

(get.) Paulus.
Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris-Geneneraal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. ELIAS.
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of later , onder mededeeling aan den radja , nader mocht worden
gewijzigd , met dien verstande dat martelende en verminkende

vermogen is de teelt van voedingsproducten en andere nuttige

straffen niet mogen worden toegepast.

vorderen .

gewassen als : padi , cacao , koffie , enz. aanmoedigen en be

Van de beide genoemde ordonnantiën is eene Maleische ver

Artikel twee en dertig.

taling aan dit contract gehecht.

Artikel vijf en twintig.

De radja en de mantri's van Siaoe verbinden zich in hun land
ten strengste het hanenvechten tegen te gaan.

De radja en de mantri's verbinden zich om de in hun land
bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en wanneer
het Gouvernement zulks mocht verlangen nieuwe wegen door
hun land aan te leggen .

Artikel zes en twintig.
In het landschap Siaoe zijn slavernij , menschenroof en in
en uitvoer van slaven , alsmede pandelingschap verboden en

Artikel drie en dertig .

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie,
niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den resident

van Menado , zijn in het landschap Siaoe verboden.
De radja en de mantri's verbinden zich de overtreders van dit

verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding gepleegd is,
aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement uit te leveren.

zullen die misdadige bedrijven , door den radja en de mantri's
binnen hun land niet geduld maar met alle in hun bereik zijnde
middelen krachtdadig tegengegaan worden .

Artikel vier en dertig.

Het recht om personen , die gevaarlijk geacht worden voor
de openbare rust en orde , buiten het gebied van het landschap

Artikel zeven en twintig.

Siaoe te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indië , behoudens de bevoegdheid

De radja en de mantri's van Siaoe zullen den zee- en rivier
roof met alle in hun bereik zijnde middelen krachtdadig tegen
gaan en doen tegengaan en geene schuilplaats nog eenige

van den radja om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den
resident van Menado te doen .

andere hulp of medewerking , hoegenaamd verleenen , noch toe
laten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers , noch
aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als
zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .

Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig
bevonden worden , aan den resident van Menado uitleveren ten
einde volgens de bepalingen van dit contract terecht te staan .
Artikel acht en twintig.

Artikel vijf en dertig .

De radja en de mantri's erkennen , dat door dit contract alle
vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch-Indisch Gouver ,
nement met de radja's van Siaoe gesloten

voor Zooverre

die met het tegenwoordige contract in strijd zijn

zijn vervallen.
Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

en volk regeling te behoeven wordt voorts overeengekomen , dat
partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

De radja en de mantri's verbinden zich , om aan alle schepen
en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de boorden der

rivieren binnen het gebied van Siave in nood mochten ver
vallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te

verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch te
gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigene.
Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,
welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied
van hun land mochten stranden of komen aandrijven , of worden
aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen ,

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te oeloe
overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend , bezegeld

en plechtig beëedigd door den radja van Siaoe en zijne mantri's
in tegenwoordigheid van mij EELTJE JELLES JELLESMA, ridder van
den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado.

(IV. g.) E. J. JELLESMA.

dan wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar
te verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard .
Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen
van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen
zullen de radja en de mantri's onverwijld kennis geven aan den
meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.

Handteekeningen en stempel
van den radja van Siaoe en zijne
mantri's.

In mijne tegenwoordigheid ,

De radja en de mantri's kunnen hulp- en bergloon vorderen ,
waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite

De adspirant- Controleur ,

wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis' aan den
resident van Menado

( w . g.) E. FrieswIJK.

die , na den radja , de mantri's en de

andere belanghebbenden te hebben gehoord , bevoegd is haar te
wijzigen zooals hem billijk zal voorkomen -- en aan den naastbij
geplaatsten gezag voerenden Nederlandschen ambtenaar.
Daarna kunnen de daarbij betrokkenen , ingeval zij zich door

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
1sten April 1902.

bedoelde begrooting , al dan niet door den resident van Menado
gewijzigd , bezwaard gevoelen , door tusschenkomst van dien

resident de beslissing van den Gouverneur -Generaal inroepen, aan
welke beslissing de radja en de mantri's zich zullen onderwerpen.

De Gouverneur - Generaal van Nellerlandsch - Indië,

( w. g.) W. RooseBOOM.
Artikel negen en twintig.

De radja en de mantri's van Siaoe verbinden zich om met

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

de middelen onder hun bereik of te hunner beschikking gesteld
of nog te stellen , het volksonderwijs in hun gebied krachtdadig

De Algemeene Secretaris ,

te ondersteunen en te bevorderen .

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

De radja en de mantri's van Siaoe verbinden zich de vaccine
onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen .

Voor eensluidend afschrift,

Artikel een en dertig .

De Gouvernements - Secretaris ,

De radja en de mantri's van Siaoe zullen zooveel in hun

( get.) Paulus.

5
Letter A.

een door den resident van Menado in overleg met het inlandsch

zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner beschikking
Opgave bedoeld bij art. 2 van het contract
met Siaoe.

Het landschap Siaoe omvat de eilanden Siaoe , Makalehi ,
Masare , Pahiperempoeng , Kapoeliha , Mahoro , Kalama , Karaki-

heeft , welk aantal niet minder dan twee en nooit meer dan
vijf zal bedragen al naar gelang het aantal dienstplichtigen der
betrokken kampongs.

Ten zevende. Eene dienstplichtigheid ten behoeve van de Djogoe
goes op de Talauer - eilanden daarin bestaande , dat de djogoegoe

tan , Mahengetang , Para , Nitoe, Salangkere, Siha, Silahi, Sin- dagelijks eendoor den resident van Menado in overlegmet het
inlandsch zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner

geloon , Laweon , Hamaloetan , Nenoeng en Bowondike .

Voorts behoort tot dit landschap het gebied op Groot- Sangi

beschikking heeft , welk aantal hoogstens twaalfmag bedragen ,

binnen de lijn die loopt van kaap Lelapide naar de toppen van

al naar gelang het aantal dienstplichtigen der betrokken djo

de bergen Bongkongsio en Bowonbaroe en van daar naar de
monding der beek Kaloewatoe , die beek volgende en voorts
het eiland Mahoemoe , terwijl op de Talaut-eilanden tot het rijk

goegoeschappen.

van Siaoe behooren het gebied der djogoegoeschappen Mengarang,

van den radja van Siaoe en zijne

Kaboeroeang en Todoeale,

mantri's.

Handteekeningen en stempel
van den radja van Siaoe en zijne

Handteekeningen en stempel

Opgave vau de havens van het landschap Siaoe , bedoeld
in art. 13 van het contract van 25 November 1899.

mantri's.
Oeloe.

Sawang .
Letter B.

Mala - Ondong.

Opgave bedoeld bij art. 15 van het contract

Pehe.

met Siaoe.

Tamako , en

In het landschap Siaoe worden door den radja en de mantri's
van de bevolking de volgende belastingen geheven en diensten
gevergd :
Ten eerste. Een hoofdgeld van ten hoogste f 1 ( een gulden)
jaarlijks op te brengen door iederen thans pinontolplichtigen
Sangirees , zullende deze belasting worden gestort in een onder
het beheer van den controleur van Taroena staande kas.

Dagho.
Siaoe , den 5den December 1900.

Handteekening en stempel van
den radja van Siaoe, zoomede

de handteekeningen van zijne
rijksgrooten .

Ten tweede. Een hoofdgeld (oewaug kas) van f 0,25 (vijf en
twintig cent) 's jaars van iederen schattingplichtigen Sangirees
ten dienste van de rijkskas, welke onder bewaring van den
controleur te Taroena blijft.
Ten derde. Eene betaling door de verliezende partij in een
burgerlijk geding aan de leden der commissie , die naar het oordeel
der Madjelis noodig is geweest om in het belang der zaak plaat
selijke opneming enz, te verrichten .
Deze betaling zal echter nooit meer mogen bedragen dan f1
(een gulden) per dag voor ieder commissielid , terwijl de com
missiën uit niet meer dan 3 leden zullen mogen bestaan.

Ten vierde. Bij het bouwen en herstellen hunner woningen
wordt aan den radja en de mantri's door hunne onderhoorigen
in unbetaalden arbeid bijstand verleend.
Ten rijfde. Bij dienstreizen kunnen zij van hunne onderhoo

rigen als koelies en roeiers in onbetaalden arbeid gebruik maken.
Ten zesde. Eeve dienstplichtigheid ten behoeve van den
kapitein-laut , daarin bestaande , dat ieder kapitein-laut dagelijks

No. 174.
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Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden

gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,
De Gouvernements- Secrelaris,

(w. 9.) Paulus.

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,

(get.) Paulus.
Voor eensluidende afschriften ,

De Secrelaris-Geneneraal bij het Departement van Koloniën
A. E. ELIAS.
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ZITTING 1902

-

1903 .

-

174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost -Indischen Archipel.

TAGOELANDANG
CONTRACT.

Nº. 21 .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche

slagen door den resident van Menado in overleg met den radja

rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement en den radja van Tagoelandang meer dan in de

en de mantri's.

bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met

en de overige mantri's daarvan onverwijld kennis aan den resident

de eischen van den tegenwoordigen tijd , zoo is op heden ,
den 26sten November 1899 onder nadere goedkeuring van den
Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indie tusschen ons

van Menado en den naastbij geplaatsten gezagvoerenden Neder
landschen ambtenaar en wordt het bestuur des lands voorloopig

EELTJE JELLES JELLESMA , ridder van den Nederlandschen Leeuw,

nement een vervanger zal zijn aangesteld.

Ingeval van overlijden van den radja geven de djogoegoe

gevoerd door den djogoegoe in afwachting dat door het Gouver

resident van Menado , ten deze handelende voor en namens het
Nederlandsch - Indisch Gouvernement, en Salmon Bawole radja
agoelandang overeengekomen als volgt :
Artikel een .

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige

radja en de mantri's van Tagoelaudang dat dit landschap behoort

Artikel zes .

De mantri's en de mindere hoofden des lands zullen den radja

in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde staan ,
hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor zoover die
strekken tot welzijn van land en volk en niet strijden met de
bevelen van het Gouvernement .

tot het grondgebied van Nederlandsch -Indie en dat zij mitsdien
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , vertegenwoor

zullen van hunnne posten ontzet en naar bevind van zaken

digd door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch - Indie ,

gestraft worden .

als wettige Oppergebiedster erkennen .
Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch

Zij, die daarin ongewillig en ongehoorzaam zich betoonen ,
Bij verschil van gevoelen doet de resident van Menado uitspraak.

Indie en aan zijne vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid

Artikel zeven .

en onderwerping.
Artikel twee.

De radja en de mantri's van Tagoelandang zullen den resident
van Menado als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien

Het gebied van het landschap Tagoelandang wordt begrensd
door de zee en wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen
en eilanden omschreven bij de aan dit contract gehechte opgave
letter A.

alleen met hem dan wel met de onder hem dienende ambtenaren

in overleg treden omtrent alle aangelegenheden , de weder
zijdsche belangen betreffende.

Zij zullen , zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met
Artikel drie.

hem , aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement geen brieven

noch gezantschappen afzenden .
Het landschap Tagoelandang wordt als leen afgestaan aan SALMON
BAWOLE onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe

nakoming
in dit contract
verplichtingen.
De radjader
verklaart
dit leen omschreven
op die voorwaarde
te aanvaarden .

Artikel acht.

De radja en de mantri's van Tagoelandang zullen met het
Nederlandsch - Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte

Artikel vier.

vriendschap onderhouden en dat Gouvernement , waar noodig ,
op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp

De radja van Tagoelandang noch zijne mantri's zullen het
landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsehe

verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders en roeiers,

overgeven , noch met eenige andere Mogendheid , hetzij Ooster-

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

wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige vergoeding als

sche of Westersche, noch met eenigen onderdaan van zoodanige
natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan , of brief
wisseling houden , noch geschenken of zendelingen ontvangen

gebied van Nederlandsch -Indië behoorende landen , en zullen

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

mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouverne
ment van Nederlandsch - Indië tegen zoodanige radja's geene

of andere bloedverwanten of door of namens hunne onderdanen
plaats vinde.

selen maken , noch versterkingen binnen het landschap Tagoelan

vijandelijkheden plegen , noch daartoe uitrustingen of voorbereid
dang opwerpen .

Artikel vijf.

Aan het Gouvernement van Nederlandsch - Indië blijft het
recht voorbehouden om den radja van Tagoelandang wanneer
daartoe redenen bestaan , te ontslaan en na raadplegog der
mantri's een vervanger te benoemen.

De djoegoegoe en kapiteins laoet worden benoemd en ont-

Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden vau
inboorlingen van hun land , die in de naburige landschappen
mochten gevestigd zijn.
Versterkingen die met voorkennis van het Nederlandsch

Indisch Gouvernement binnen het landschap mochten bestaan
of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van
dat Gouvernement geslecht worden .
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Artikel negen .

veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen doorden radja
van Tagoelandang in geen geval binnen dat landschap geduld ,

De radja en de mantri's van Tagoelandang zoomede huune

maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden ,
indien zij zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat hunne
uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

onderdanen zullen zoo te land als ter zee de Nederlandsche vlag
voeren en niet toelaten dat in plaats van deze of nevens deze eene
andere gevoerd wordt.

Artikel veertien.
Artikel tien ,

Aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement blijft het recht
voorbehouden om , zulks puttig of noodig oordeelende, te allen
tijde een of meer Europeesche of inlandsche ambtenaren en het

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen
van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen
van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van

landbouw in het gebied van Tagoelandang berust geheel bij het

noodig overige personeel over het landschap Tagoelandang aan te

Gouvernement , dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelfbestuur

stellen , belovende de radja en de mantri's ook die ambtenaren

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

te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.
Artikel elf.

Op welke plaats ook in het landschap Tagoelandang het Gou
vernement in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen ,
versterkingen op te werpen of etablissementen op te richten ,
zullen de radja en de mantri's niet alleen zulks toestaan , maar
ook daartoe tegen billijke betaling en vergoeding voor even
tueel daaruit voort te vloeien derving van inkomsten , alle moge

lijke hulp en bijstand verleenen ; terwijl zij voor elk van 200

noodigd voor mijnbouwkundige opsporing , mijnontginning of
voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even
tueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schade
loosstelling door den concessionaris zal zorg dragen .

Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver
nement te heffen cijns en vast recht en van den door onder
nemingen van landbouw op te brengen pacht- of huurschat zal
steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden afgestaan.

De uit dien hoofde aan het zelfbestuur toekomende gelden zullen
worden gestort in eene rijkskas, welke onder bewaring en be
heer zal staan van den te Taroena geplaatsten controleur bij

danige bezettingen , versterkingen of etablissementen kosteloos
ter beschikking van het Gouvernement zullen stellen eene uit
gestrektheid gronds ter grootte van één vierkante paal, of zooveel
als noodig zal blijken , ter plaatse naar de keuze van hetGouver

het binnenlandsch bestuur.

nement, behoudens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden .

voor eigen rekening mijn bouwkundige opsporingen , mijnont
giuningen en ondernemingen van landbouw in het gebied van

De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen

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

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

Tagoelandang te doen aanvangen en voortzetten , behoudens

billijke schadeloosstelling, wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De radja en de mantri's van Tagoelandang beloven zoodanige

ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.
De radja en de mantri's zullen met rechtvaardigheid regeeren ,
het welzijn des volks bevorderen , den landbouw , de nijverheid,
den bandel en de scheepvaart en alle overige wettige en nuttige

opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het landschap

bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen , in be-

Tagoelandang en zijne ingezetenen van verbindende kracht,

scherming, nemen en doen beschermen allen , die met vergun
ning van het Gouvernement binnen het landschap Tagoelandang
zich gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden , alle
handelaren , onderdanen van het Gouvernement , zoomede in het
algemeen alle handelaren , zonder onderscheid die in het land
schap ten handel komen .
Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

het landschap Tagoelandang afgeschaft en verboden zijn .
Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking

tot den handel op. Java en op, alle andere landen onder het
bestuur dezelfde
van het rechten
Nederlandsch-Indisch
weder
keerig
verzekerd , die Gouvernement
onderdanen van
dat
Gouvernement genieten .
Hunne schepen moeten voorzien zijn van een door den radja
uit te reiken zeebrief of van eene jaarpas, opgemaakt volgens
de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter niet zullen
worden uitgereikt dan in overeenstemming met den resident
van Menado , die ze daartoe mede onderteekenen zal.
Artikel dertien .

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

De door den wetgever van Nederlandsch -Iudië vastgestelde
of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende

Artikel vijftien .

De radja en de mantri's var Tagvelandang zullen , zonder toe
stemming van het Nederlandsch- Indisch Gouvernement geene
andere belastingen beffen , dan die omschreven in de aan dit
contract gehechte opgave letter B , en zullen mitsdien zonder
die toestemming die belastingen , hetzij die in geld , in natura

of in arbeid opgebracht worden , in geen geval verhoogd of
verzwaard worden .

De radja en de mantri's verbinden zich in het algemeen te
zorgen en te doen zorgen , dat in het landschap Tagoelandang
geen bovenmatige of onwettige heffingen , hoe ook genaamd
en door wien ook , van de bevolking geëischt worden.

De boven omschreven belastingen zullen niet van toepassing
zijn op 's Gouvernements directe onderdanen .

Het Gouvernement behoudt zich het recht voor bestaande be
lastingen te allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen .
Artikel zestien .

Het recht tot het heffen van belastingen buiten de in het

aan Europeanen en andere Oostersche of Westersche vreem

vorig artikel bedoelde , berust bij het Gouvernement.

delingen geene gronden af te staan en hunne toelating of ves

stelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen
betreffende rechten , belastingen en verpachtingen en in het
algemeen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement ,
hoe ook genaamd , zullen ook van verbindende kracht zijn voor

tiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen ,
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den
naastbij geplaatsten gezag voerenden Nederlandschen ambtenaar.
Handelaren echter zullen in de havens van het landschap
worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die
voorkennis en toestemming , zoolang zij de orde en rust niet
verstoren ; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet

Alle door het Nederlandsch - Indische Gouvernement vastge

de ingezetenen zonder onderscheid van die plaatsen in het land
schap Tagoelandang waar zoodanige inkomsten aan het Gouver
nement zijn of eventueel zullen worden afgestaan.

verblijf in die havens door den radja en de mantri's kennis

De radja en de mantri's van Tagoelandang verklaren in het bij

moeten worden gegeven aan den naastbij geplaatsten gezag

zonder zich te onderwerpen aan alle regelingen welke het Gou

voerenden Nederlandschen ambtenuar.
Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de

vernement van Nederlandsch -Indië nader mocht goed vinden vast

te stellen omtrent het heffen van rechten van de vaartuigen welke

bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging

de havens van Tagoelandang aandoen , zoomede van de aldaar

van Chineezen en andere Oostersche vreemdelingen in het land

in- en uitgevoerd wordende goederen.

schap Tagoelandang te allen tijde zoodanige verordeningen uit te

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië heeft het recht
om ten laste van zijne directe ouderdanen alle zoodanige be
lastingen in te voeren als het noodig zal achten .

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch

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

Artikel zeventien .

Personen die zonder verlof zich hebben verwijderd uit 's Gou

vernements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige

De radja en de mantri's van Tagoelandang verbinden zich om
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jaarlijks aan het Gouvernement te betalen eene schatting, berekend op de Sangi-eilanden tegen f 2,50 ( twee gulden vijftig
cent) en op de Talauer- eilanden tegen f 1 (één gulden ) voor
alle mannelijke personen , behoorende tot de Inland - che be
volking die den vollen leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en

overigens niet wegens ziels- of lichaamsgebreken of hoogen
ouderdom

der residentie Menado , doch met inbegrip van deze laatsten
voor zoover zij zijn inlandsche Christenen , niet behoorende tot
de eigenlijke bevolking van het landschap ;

6. alle Chineezen , Arabieren en audere vreemde Ooster
lingen ;

onbekwaam zijn om in hun eigen onderhoud te voor

7. alle niet tot de inheemsche bevolking der residentie Menado

zien of volgens de inzettingen des lands vrijgesteld zijn van de

behoorende personen , gevestigd op ondernemingen , die gedreven

betaling van belasting.

Bedoelde schatting kan worden opgebracht in geld of in voort

brengselen des lands, zooals olie , tripang, was , karet, koffie , enz .
Het bedrag der schatting wordt jaarlijks door den resident van
Menado in overleg met het rijksbestuur van Tagoelandang vast-

worden door onderdanen van het Gouvernement, benevens alle
andere personen , zonder onderscheid vau lavdaard , die op zulke
ondernemingen werkzaam zijn krachtens door hen met hunne
werkgerers op den voet der ter zake bestaande bepalingen ge
sloten overeenkomsten .

gesteld .

De belasting of schatting kan worden afbetaald voor de helft

Al deze Gouvernements onderdanen zijn als zoodanig onder

in de maand Jwi en voor de wederhelft in de maand December

worpen aan de rechtspraak der Gouvernements -rechtbanken en

van elk jaar, zullende het den radja en den mantri's evenwel
blijven vrijgelaten om het geheel in de maand Juni af te dragen .
Eens in het jaar , hetzij bij de betaling van den eersten ofden
tweeden termijn , zal de radja het geld of de goederen , waarmede

rechters.

Wanneer zij verdacht van eenig misdrijf of eenige overtre
ding binuen Tagoelandang zijn opgevat, worden zij door den

de belasting betaald wordt, zelf naar Venado overbrengen .

radja en de mantri's aan de Gourernements vertegenwoordigers
uitgeleverd .

De prijs der goederen , welke tot betaling der belasting mochten
geleverd worden , wordt bij aanbrengst te Menado berekend naar
de zuivere opbrengst van dusdanige goederen , iu openbare veiling
verkocht , dan wel , wanneer dit na onderlinge overeenkomst ,
op grond van bijzondere omstandigheden , voor het oogenblik

Artikel een en twintig.
Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het
Nederlandsch - Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen

verkieslijk mocht worden geacht naar de schatting van eene tot
dat einde te benoemen commissie , bestaande uit twee door den
resident vau Menado aau te wijzen ambtenaren en twee der

mantri's van Tagoelandang,
Tot hevordering van- en als blijk van 's Gouvernements be
langstelling in het welzijn van het landschap Tagoelandang wordt
bij behoorlijke voldoening der schatting
(één tiende gedeelte)
daarvan aan den radji en de maatri's toegekend , om te worden
verdeeld als volgt :

onderdanen van den radja en de mantri's van Tagoelandang die te
zamen met onderdanen van het Nederlandsch - Indisch Gouver
nement aan misdrijven of overtredingen zich schuldig maken ,

misdrijven plegen tegen het Gorivernement, zijn ambtenaren ,
militaire of andere onderdanen of wel ten aanzien zijner eigen
dommen of die zijner onderdanen ; procedeeren in zaken van
handel en nijverheid of andere civiele gedingen , waarin onder
danen van het Nederlandsch - Indisch Gouvernement betrokken

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

dingen ten aanzien der aan het Gouvernement afgestane of
aan den radja 10 ;

eventueel af te stane inkomsten dan wel ten aanzien van de

aan den djogoegoe /10 ;
aan de kapiteins laoet 51o.

kruit en anmunitie in het landschap.
Ook de straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven en

bepalingen omtrent den in- en uitvoer van vuurwapenen , bus
overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels , hetzij
deze liggen binnen of buiten het gebied van liet landschap

De radja zorgt voor de zuivere verdeeling overeenkomstig het
Bij verschil deswege beslist de resident van Menado.
Deze schatting , mits in Nederlandsch - Indische munt te rol

bovenstaande.

doen , kan bij dev te Taroena geplaatsten controleur bij het
binnenlandsch bestuur gestort worden .
Artikel achttien .

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Tagoelandang
tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

Artikel negentien .
Als onderdanen van Tagoelandang worden beschouwd alle per

sonen van welken landaard ook die in dat landschap verblijf
houden en niet behooren tot een der in het volgende artikel
omschreren categorieën.
Artikel twintig.

Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch - Indisch

Gourernement worden in het landschap Tagoelandaug beschouwd :
1 '. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ;
2. alle bedienden van Europeanen en met dezen gelijkge
stelden , met uitzondering van ben die behooren tot de inheeniscbe

bevolking der residentie Menado , doch met inbegrip van deze
laatsten voor zoover zij zijn inlandsche Christenen, niet behoo
rende tot de eigenlijke bevolking van het landschap ;

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

Tagoelandang gepleegd door onderdanen van den radja . zullen
worden berecht door de Nederland.ch - Indische rechtbanken en

reciters en naar de Nederlandsch - Indische wetten .
De ambtenaren van het Gouvernement zijn beroegd tot op

sporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen
daarin door den radja en de mantri's van Tagoelandaug steeds
zooveel mogelijk worden bijgestaan .
De radja en de mantri's zullen de vonnissen in de bovenbe

doelde gevallen over hunne onderdanen uitgesproken , steeds
eerbiedigen en aan de uitvoering daarvan bevorderlijk zijn .
Artikel twee en twintig .

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaande
artikel onderdanen van den ra ija of de mantri's van Tagoelandang
voor de rechtbanken van hit Nederlandsch-Indisch Gouverne
ment terecht stain , zulle deze inlandsche bestuurders bevoegd

zijn in persoon of hij gemachtigde zitting te nemen in de recht
bank , voor welke de zaak van hun onderdanen wordt behandeld ,
ten einde daarover hun gevoelen uit te spreken.

Artikel drie en twintig.

De zorg voor de politie binnen het landschap berust bij den
radja en de mantri's , die dientengevolge aansprakelijk zijn voor
de orde en rust bimen hun land en zorg dragen voor de op
sporing der misdrijven en overtredingen , uitgezonderd voor zoo
veel betreft de uitgestrektheid gronds voor etablissementen of
versterkingen afgestaan.

Voor zooveel betreft de binnen het landschap onder hunne
eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde of even
tueel aan te stellen hoofden , gerestigde Chineezen , is de radja
bevoegd met opzicht tot die politiezorg de bulp en tusschen
komst van gezegde hoofden in te roepen .

vestigd binnen de grenzen der Gouvernements -etablissementen ;
4 '. alle personen in dienst van het Gouvernement onver
schillig van welken landaard ;
5 ". alle gewezen diewaren van het Gouvernement, met uit-

zaken onder zijne ouderduwen en doet dezelve af volgens lands

zondering van hen die behooren tot de inheemsche bevolking

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

N. 171.

21 .

Artikel vier en twintig.
De ralja met zijn gerechtshof neemt kennis van alle civiele
15
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Hij is mede bevoegd om kennis te nemen van en overeen :
komstig de wetten en gewoonten des lands uitspraak te doen
omtrent misdadeu en overtredingen niet genoemd in de ordon
nantie van 6 Februari 1882 (Slantsblau Dº. 28) , zooals deze is
gewijzigd bij de ordonnantie van 6 Juli 1891 ( Staatsblad nº. 136 ),
of later , onder mededeeling aan den radja , nader mocht worden
gewijzigd, met dien verstande dat martelende en verminkende
straffen niet mogen worden toegepast.
Van de beide genoemde ordonnantiën is eene Maleische ver
taling aan dit contract gebecht.

Artikel een en dertig .

De radja en demantri's van Tagoelandang zullen zooveel in hun
vermogen is de teelt van voedingsproducten en andere nuttige
gewassen als : padi, cacao , koffie , enz. aanmoedigen en be..
vorderen .

Artikel twee en dertig .

De radja en de mantri's van Tagoelandang verbinden zich in hun
land ten strengste het hanen vechten tegen te gaan .

Artikel vijf en twintig.
De radja en de niantri's verbinden zich om de in hun land

bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en wanneer
het Gouvernement zulks mocht verlangen nieuwe wegen door
hun land aan te leggen .
Artikel zes en twintig.
In het landschap Tagoelandang zijn slavernij , menschenroof

en in- en uitvoer van slaven , alsmede pandelingschap ver
boden en zullen die misdadige bedrijven , door den radja en de
mantri's binnen hun land niet geduld maar met alle in hun
bereik zijnde middelen krachtdadig tegengegaan worden .
Artikel zeven en twintig.

De radja en de mantri's van Tagoelandang zullen den zee

Artikel drie en dertig .

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en amunitie,
niet gedekt door een schriftelijke vergunning van den resident
van Menado, zijn in het landschap Tagoelandang verboden .
De radja en de mantri's verbinden zich de overtreders van
dit verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding gepleegd
is , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement uit te leveren .

Artikel vier en dertig.

Het recht om personen , die gevaarlijk geacht worden voor
de openbare rust en orde , buiten het gebied van het landschap

Tagoelandang te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouver
neur -Generaal van Nederlandsch - Indië, behoudens de bevoegdheid
van dev radja om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den
resident van Menado te doen .

en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen kracht

dadig tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats noch

Artikel vijf en dertig .

eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen , noch
toelaten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers, noch

De radja en de inantri's erkennen , dat door dit contract alle
vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch -Indisch Gou

aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden als
zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn .
Zij zullen degenen , die daarin schuldig of medeplichtig bevonden
worden , aan den resident van Menado uitleveren ten einde volgens

vernement met de radja's van Tagoelandang gesloten voor 200
zijn
verre die met het tegenwoordige contract in strijd zijn

de bepalingen van dit contract terecht te staan.

en volk regeling te behoeven wordt voorts overeengekomen ,

Artikel acht en twintig,
De radja en de mantri's verbinden zich , om aan alle schepen
en vaartuigen , welbie langs de kusten of langs de boorden
der rivierer binnen het gebied van Tagoelandang in nood mochten
vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te
verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch

dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

vervallen .

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land

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

dang overeengekomen , in triplo opgemaakt, onderteekend, be
zegeld en plechtig beëedigd
door den radja van Tagoelandang en

zijne mantri's in tegenwoordigheid van mij EELTJE JELLES JELLESMA,
ridder van den Nederlandschen Leeuw , resident van Menado .

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

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen
welke aan het strani of langs de rivieren binnen het gebied
van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden
aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen , dan
wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar te
verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard .

( 18. 9. ) E. J. JELIESMA.

Handteekeningen en stempel
van den radja vap Tahoekan en
zijne mantri's.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen
van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen zullen

In mijne tegenwoordigheid ,

de radja en de mantri's onverwijld kennis geven aan den meest
nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.
De radja en de mantri's kunnen hulp- en bergloon vorderen,

De adspirant. Controleur ,

waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite ,

( It. 9. ) E. FRIESWIJK.

wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den resident
Menado
die , na den radja , de mantri's en de andere

van

belanghebbenden te hebben gehoord , bevoegd is haar te wijzigen

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 1sten
April 1902.

zooals hem

billijk zal voorkomen
en aan den naast bij ge
plaatsten gezagvoerenden Nederlandschen ambtenaar.
Daarna kunnen de daarbij betrokkenen , ingeval zij zich door

bedoelde begrooting , al dan niet door den resident van Menado
gewijzigd , bezwaard gevoelen , door tusschenkomst vau dien

resident de beslissing van den Gouverneur-Generaal inroepen ,
aan welke beslissing de radja en de mantri's zich zullen onder

De Gouverneur - Generaal van Nederlandsch - Indië ,

( w . 9. ) W. ROOSEBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal ,

werpen .

Artikel negen en twintig.
De radja en de mantri's van Tagoelandang verbinden zich om
middelen onder hun bereik of te hunner beschikking
gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun gebied

De Algemeene Secretaris ,

( w . 9.) C. B. NELERBURGH ,

met

Voor eensluidend afschrift ,

krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .
De Gouvernements -Secretaris ,

Artikel dertig.
(gel.) Paulus.

De radja en de mantri's van Tagoelandang verbinden zich de
vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen .
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Letter A.

een door den resident van Menado in overleg met het inlandsch

zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner beschikking
Opgave bedoeld bij art . 2 van het contract
met Tagoelandang.
Het landschap Tagoelandang omvat de eilanden Tagoelandang

Dikai,
Pasige , Roewang. Biaro , Salangka , Seba , Sehakadic
en Tanoepgkeoang , terwijl op de Talaut- eilanden het gebied der
djogoegoeschappen Poeloetan en Lehang tot dit landschap be
hooren .

Handteekeningen en stempel
van den radja van Tagoelandang
en zijne mantri's.
Letter B.

heeft, welk aantal niet minder dan twee en nooit meer dan
vijf zal bedragen al naar gelang het aantal dienstplichtigen der
betrokken kampongs.

Ten zevende. Eene dienstplichtigheid ten behoeve van de Djogoe
goes op de Talauer- eilanden , daarin bestaande , dat de djogoegoe
dagelijks een door den resident van Menado in overleg met het
inlandsch zelfbestuur te bepalen aantal pinontols ter zijner
beschikking heeft , welk aantal hoogstens twaalf mag bedragen,

al naar gelang het aantal dienstplichtigen der betrokken djo
goegoeschappen .
Handteekeningen en stempel
van den radja van Tagoelandang
en zijne mantri's.

Opgave vau de havens van het landschap Tagoelandang , be

Opgave bedoeld bij art. 15 van het contract
met Tagoelandang.

doeld in art. 13 van het contract van 26 November 1899 .

Tagoelandang en Minangan .
In het landschap Tagoelandang worden door den radja en de

mantri's van de bevolking de volgende belastingen geheven en
diensten gevergd :
Ten eerste. Een hoofdgeld van ten hoogste f 1 (een gulden)
jaarlijks op te brengen door iederen thans pinontolplichtigen
Sangirees , zullende deze belasting worden gestort in een onder

Tagoelandang , den 3den December 1901.
Handteekening en stempel van
den radja van Tagoelandang ,
zoomede de handteekeningen van

het beheer van den controleur van Taroena staande kas .

zijne rijksgrooten .

Ten tweede. Een hoofdgeld (oewang kas) van f 0,25 ( vijf en
twintig cent ) 's jaars van iederen schattingplichtigen Sangirees

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

ten dienste van de rijkskas, welke onder bewaring van den

17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

controleur te Taroena blijft.

Ten derde. Eene betaling door de verliezende partij in een
burgerlijk geding aan de leden der commissie , die naar het oordeel

Mij bekend ,

der Madjelis noodig is geweest om in het belang der zaak plaat
selijke opneming enz. te verrichten .

De Gouvernements - Secretaris,

Deze betaling zal echter nooit meer mogen bedragen dan fi
(een gulden ) per dag voor ieder commissielid , terwijl de com

( w. 9.) Paulus.

missiën uit niet meer dan 3 leden zullen mogen bestaan.
Ten vierde. Bij het bouwen en herstellen hunuer woningen
wordt aan den radja en de mantri's door hunne onderhoorigen

in onbetaalden arbeid bijstand verleend.
Ten vijfde. Bij dienstreizen kunnen zij van hunne onderhoo

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secretaris ,

(get. ) Paulus.
Voor eensluidende afschriften ,

rigen als koelies en roeiers in onbetaalden arbeid gebruik maken .

Ten sesde. Eene dienstplichtigheid ten behoeve van den
kapitein -laut, daarin bestaande, dat ieder kapitein -laut dagelijks

De Secretaris-Geneneraal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. Elias,

!
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ZITTING 1902-1903 .

174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

KANDILAR TAROENA, MANGANITOE , TABOEKAN ,
SLAOE EN TAGOELANDANG .
NOTA VAN TOELICHTING .
Nº. 22.

De afdeeling Sangi- en Talauer - eilanden omvat het grond-

gebied der vijf landschappen Kandhar Taroena ( 1 ), Manganitoe,
Taboekan , Siaoe en Tagoelandang.
De Sangi-eilanden liggen ten noorden van de Minahassa en

Aangezien deze contracten niet meer in overeenstemming waren
met de sedert gewijzigde toestanden (zie o.a. bladz. 39 Koloniaal
Verslag van 1899 ) zijn in November 1899 met de landschappen

op de Sangi- en Talauer- eilanden nieuwe politieke contracten

bestaan uit drie grootere en tal van kleinere eilanden ; de grootere

gesloten , welke thans worden overgelegd. Blijkens deze over

zijn Groot-Sangi, Siaoe en Tagoelandang

eenkomsten is het onnoodig gebleken ambt van president- radja
afgeschaft en zijn op de Sangi-eilanden de pinontoldiensten ten
behoeve van de radja's en djogoegoes komen te vervallen tegen
betaling van een hoofdgeld van f l 's jaars. Deze diensten zijn

De Talauer- eilanden liggen een 20 mijl ten noord -oosten van
Groot Sangi en bestaan uit de eilanden Karakelang , Salibaboe
en Kaboeroean met daarbij behoorende kleinere eilanden ; voorts
de Nanoesa - groep en eindelijk het eiland Miangas. De Talauer-

echter ten behoeve van de kapiteins - laut of negorijhoofden in

eilanden bestaan uitsluitend uit onderhoorigheden der land-

stand gehouden .

schappen op de Sangi-eilanden , met uitzondering van Kandhar,
dat nooit onderhoorigheden op de Talauer- eilanden heeft gehad.

contracten in zoover nog van de vorige af , 0. a. dat het recht
om vergunningen te verleenen tot het doen van mijnbouwkun

Het aantal zielen op de Saugi, en Talauer -eilanden wordt op

dige opsporingen alsmede om concessiën te verleenen tot mijn

ongeveer 114 000 geschat. Sinds 1 Januari 1895 is eene nieuwe
regeling in werking getreden omtrent den cijns , dien de bevolking aan het Gouvernement moet opbrengen (zie Koloniaal

ontginning en tot ondernemingen van landbouw geheel op het
Gouvernement is overgegaan , terwijl de bestaande of nog te
maken bepalingen ten deze voor de landschappen verbindend

Verslag 1896 , bladz. 30 ). Voor 1901 bedroeg hij f 55 586 (zie

zijn verklaard ; dat het Gouvernement zich het recht heeft voor

Koloniaal Verslag 1902, bijl. L , bladz. 8). De politieke ver-

behouden om bestaande belastingen tegen schadevergoeding over
te nemen ; dat nauwkeurig is omschreven welke personen als

houding tot het Gouvernement was tot nog toe geregeld bij de
contracten van 15 Januari 1865 met Manganitoe (2 ), 19 Juli
1865 met

Taboekan ( 3 ) , 24 November 1885 met Taroena ,

Kaudhar en Tagoelandang en 11 December 1884 met Siauw (4 ) .

Behalve het bovenstaande wijken de nieuwe

onderdanen van de lan -Ischappen en welke als onderdanen van
het Gouvernement moeten worden beschouwd en de verplich
tingen van eerstgenoemden tegenover de radja's en hoofden beter
in overeenstemming zijn gebracht met de eischen van den tegen

woordigen tijd . Eindelijk bevatten de contracten de bepaling ,
( 1 ) Kandhar an Taroena zijn eerst langs iot één radjaschap vereenigd. Zie
bladz 39 , Koloniaal Verslag 1899 .

(2) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting
1866–1867 .

54 , nQ. 6 .

(3 ) Idem als voren , nº. 4 .

103 , nº. 17 t/ m 20. In de Nota van Toelichting
op deze contracten ( nº. 21 der gedrukte stukken) worden bijzonderheden mede
gedeeld nopens de vroegere geschiedenis van de landschappen op de Sangi- en
( 4 ) Idem 1889–1890.

Talauer - eilanden .

No. 14.

22-23.

dat in elk der landschappen een door den controleur te Taroena
te beheeren landschapskas wordt opgericht , te vormen o. a . uit
de door het Gouvernement aan het zelf bestuur af te stane helft

van voor concessiën tot mijnontginning te heffen cijns en vast
recht en

van den door ondernemingen van landbouw op te
brengen pachtschat.
Bij het indisch besluit van 17 September 1902 nº. 30 is aan
teekening gehouden van de opgaven van de in art. 13 der

contracten bedoelde havens dezer landschappen , met bepaling
dat die opgaven aan de contracten zullen worden gehecht.
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ZITTING 1902 - 1903 .
Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
CONTRACTEN MET DE ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN
IN DE RESIDENTIE MENADO.
Nº. 23.

OVEREENKOMST .

Mitsdien berust bij het Gouvernement het recht :

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen , het havenbeheer

en de politie in de havens en op de reeden van het landschap
en hetgeen daarmede in verband staat ,

aan het Nederlandsch -Indisch Gouvernement over te dragen ;
zoo is op heden

1 '. om in de havens van het landschap , waar het zulks
noodig mocht achten havenmeesters aan te stellen , die dezelfde
bevoegdheid zullen hebben als de havenmeesters in het Gouver
nements rechtstreeksche gebied ;

onder nadere

om in het landschap haven- en ankerage.gelden en andere

goedkeuring en bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal

scheepvaartrechten te heffen, ook van de onderdanen van den radja .

van Nederlandsch -Indië , tusschen ons

De bepalingen betreffende het haven beheer in het algemeen

radja van

en

en de heffing van haven- en ankerage-gelden of andere scheep

en zijne mantr's overeengekomen als volgt :
Het haven beheer en de politie in de havens en op de reeden van

vaartrechten door het Gouvernement reeds uitgevaardigd of nader
uit te vaardigen zijn in het landschap
toepasselijk .

aan het Gouvernement van Nederlandsch -Indië tegen uitkeering

Onderdanen van den radja , die in strijd handelen met die
bepalingen of de daarmede verband houdende voorschriften ,

door het Gouvernement aan het zelfbestuur van

zullen ter zake , volgens de wetten van het Gouvernement,

worden overgedragen

het landschap

van eene jaarlijksche schadeloosstelling van

(1)

voor de Gouvernements rechtbanken of rechters terecht staan.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te
( 1 ) In het contract met Bwool staat hier

f

300

Kaidipang

40

Bolaang Itang

40

Bintaupa

25

Bolaang Mongondou
Bolaång Uki

300

Bovenstaande overeenkomst (behoudens enkele afwijkingen in
de noten hierna vermeld ) is gesloten met elk der bestuurders
wier namen hieronder worden vermeld , evenals de namen der

40

In de overige contracten zijn de woorden · tezen uitkeering " euz. weggelaten.

No
. mmer

overeengekomen , in triplo opgemaakt , onder
teekend en bezegeld door den radja van
en zijne mantri's in tegenwoordigheid van mij

door hen beheerde landschappen en de dagteekening der con
tracten en der besluiten waarbij zij zijn goedgekeurd.

Namen van

Dagteekening

de door hen bestuurde

der

Namen van de bestuurders met wie

het contract is gesloten.

Dagteekening
der

bekrachtigings
landschappen .

contracten .

besluiten .

15 Januari 1902.

1

PATRAH TURUNGKU ,

Bwool ,

24 Maart 1901 ,

2

Lourt GONGALAH KOROMPUT,

Kaidipang ,

26

Idem .

3

Bondui Ponto ,

Bolaäng Itang ,

26

Idem .

4

Mouamad DATOE SOLANG ,

Bintaoena ,

26

Idem .

5

Riedel MANUEL MANAPPO ,

27

Idem .

6

25 Mei

7

WILLEM VAN GOBEL ,
MANALANG DOELAG Kansil ,

Bolaäng Nongondou ,
Bolaäng Oeki ,
Siaoe ,

8

SALMON DOEMALANG ,

Kandhar Taroena ,

17 Juni

9

JOHANNIS MOCODOMPIS ,

Marganitoe ,

22

Idem .

David SARAPIL ,
LAUREMTIUS MANUEL TAMARA ,

Taboekan ,

24

Idem .

Tagoelandang ,

24 Maart 1902 ,

10
11

!

2

Idem .

Idem .

22
2

Idem .

28 Juli 1902 ,

1

1

1

1

ZIT TING 1902 - 1903,
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174 .

Overeenkomsten
met inlandschevorsten
in den
Oost - Indisc
hen Archipel.
BWOOL, KAIDIPANG, BOLAÄNG-ITANG, BINTAOENA,

BOLAÄNG -MONGONDOU, BOLAÄNG-OEKI , SIAOE ,
KANDHAR-TAROENA , MANGANITOE ,
TABOEKAN EN TAGOELANDANG.
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 24.

In de jaren en 1902 zijn met de zelfbesturen van de landschappen Bwool , Kaidipang, Bolaäng -Itang , Bintaoena , Bolaärg
Mongondou en Bolaäng Oeki (Noordkust van Celebes) , Siaoe,
Kandhar - Taroena , Manganitve, Taboekan en Tagoelandang

(Sangir- en Talauer-eilanden) allen ressorteerende onder de residentie Menado , overeenkomsten aangegaan tot overdracht aan
het Gouvernement van het havenbeheer en de politie in de havens
en op de reeden van die landschappen . Daarbij is alleen aan de

zelfbesturen van de landschappen ter Noordkust van Celebes
eene schadeloosstelling van f 745 's jaars verzekerd , aangezien
zij volgens de opgaven behoorende bij art. 15 van de contracten
met die landschappen ( 1 ) ankerage- gelden mogen heffen , het

niet bij de contracten is toegestaan . (2) Op de financieele gevolgen

van deze overneming is bij de Indische begrooting voor 1902

gerekend (zie noot 123 , afd. IV , Hoofdstuk II).
Overlegging van al de afzonderlijke akten zou geen nut hebben ,
aangezien zij in hoofdzaak gelijkluidend zijn. Daarom wordt de
tekst eenmaal medegedeeld met vermelding in een bijgevoegden
staat van de namen der bestuurders , de door hen beheerde
landschappen , de dagteekening der akten en der besluiten waarbij
zij door de Indische Regeering zijn bekrachtigd.
De bepalingen die in de contracten verschillen zijn aan den
voet van den tekst aangewezen .

geen aan de zelfbesturen op de Sangi- en Talauer- eilanden ,
(2 ) Bij art. 16 , alinea 3 , van de contracten met :
Taroena

11 ) Bintaoena

dd . 22 Juli

dd . 22 Norember 1899.

1895 .

Manganitoe
Bwool

27 Augustus

Bolaang Ocki

11 September

Bolaäng Itang

12

Kaidipang
Boladog Mongondou

21

8

22 October

(Gedrukte stukken van de Tweedle Kamer der Staten -Generaal , zitting 1896—
1897 .

139 , 40, 8 t / n 13 ) .

No. 174.

24-25.

Taboekan

23

0

Siaoe

25

.

Tagoelandang

.

26

gepubliceerd onder nº. 17 t/m 21 van dezen bundel, is bepaald dat de radja's en
mantries zich onderwerpen aan de regelingen , welke het' Gouvernement nader
mocht goedvinden te maken omtrent het heffen van rechten van de vaartuigen ,
welke de havens dezer landschappen aandoen .
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ZITTING 1902 - 1903 .

hevorsten in den
metinlandsc
Overeenkomsten
Archipel.
Oost-Indischen
BWOOL , KAIDIPANG , BOLAÄNG -ITANG , BOLAÄNG
UKI , BOLAÄNG-MONGONDOU , MOOETON MET
SIGENTI , KASIMBAR , TORIBOELOE EN

AMPIBABOE , PARIGI , SAOESOE
EN TODJO.
Nº. 25.

Opgave van de havens van het landschap , Bwool ", bedoeld
in art. 13 van het contract van 27 Augustus 1895 .

1. Boesaq,
2.

Bwool .

3.

Lokodidi .

4.

Lokodoka.

5.

Palele .

Opgave van de havens van het landschap , Bolaäng-Itang",
bedoeld in art. 13 van het contract van 12 September 1895 .
Boenong

Bolaang -Itang , den 27sten September 1900.
Handteekening en stempel van
den radja van Bolaang- Itang ,

6.

zoomede handteekeningen en
handmerken van zijne Rijks

Tang.

Bwool , den 24sten September 1900,
Handteekening en stempel van

grooten .

den radja van Bwool , znomede

handteekeningen van zijne Rijks
grooten .
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Mij bekend ,

gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

De Gouvernements -Secretaris ,

( w. g.) Paulus .

Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,

Voor eensluidend afschrift,

( w . g.) Paulus.

De Gouvernements- Secretaris ,

Voor eensluidend afschrift,

(get.) Paulus.

De Gouvernements -Secretaris ,
(get.) Paulus.

Opgave van de bavens van het landschap , Kaidipang " , bedoeld
in art. 13 van het contract van 21 September 1895.
1.

Himapa.

Opgave van de havens van het landschap , Bolaäng -Uki",
bedoeld in art. 13 van het contract van 11 September 1895.
1.

Laboehan .

2. Malibagoe.

2. Toentoeng .
3.

Bolaäng -Uki, den 29sten September 1900.

Barokko .

Kaidipang , dep 27sten September 1900.
Handteekening en stempel van

den radja van Kaidipang , 200
mede handteekeningen van zijne

Handteekening en stempel van
den radja van Bolaang -Uki, zoo
mede handteekeningen van zijne
rijksgrooten .

Rijksgrooten .

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden

gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 n ". 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.
Mij bekend ,

Mij bekend ,
De Gouvernements - Secrelaris ,
De Gouvernements - Secretaris,

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

( get.) Paulus.

Voor eensluidend afschrift ,

De Gouvernements -Secretaris ,
(get.) Paulus.

2

Opgave van de havensvan het landschap , Bolaäng -Mongondou ",
bedoeld in art. 13 van het contract van 22 October 1895.
1.

17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract,

Domisil .

Mij bekend ,
De Gouvernemen /s - Secretaris ,

2, Bolaäng.

( w. 9.) Paulus.
3. Kotta -Boenan .

Voor eensluidend afschrift ,

Bolaäng , den 30sten September 1900.
De Gouvernements - Secretaris ,

(get.) Paulus.

Handteekening en stempel van
den radja van Bolaäng Mongon

dou , zoomede handteekeningen

Opgave van de havens van het landschap , Parigi ", bedoeld

van zijne rijksgrooten .

in art. 13 van het contract vau 29 Mei 1897,

Parigi .
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

Pelawa.

17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Toboli.
Marantali.

Mij bekend :

Parigi, den 7den Mei 1901 .

De Gouvernements- Secretaris ,
(u . g .)

PAULUS.

Handmerk en stempel van den

radja van Parigi, zoomede hand
merken van zijne rijksgrooten .
Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements- Secrelaris ,

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

(get.) Paulus .
Mij bekend ,

Opgave van de havens van de landschappen Mooeton , Sigenti,

De Gouvernements - Secretaris,

Kasimbar, Toriboeloe en Ampibaboe , bedoeld in art. 13 van
het contract van 16 September 1896.

( w . g. ) Paulus.

Mooetop .

Voor eensluidend afschrift,

Toeladanggi.

De Gouvernements - Secretaris ,
(gel.) Paulus.

Lamboeno .
Mooeton ,
Tomini.

Opgave van de havens van het landschap , Saoesoe " , bedoeld
Tinombo .

in art. 13 van het contract van 20 Februari 1899.

Sedoa .
Tamboe.

Malanggo.
Maninili .

Piore.

Sigenti.

Tabang.

Tada .

Sagesoe , den 2den Maart 1901 .
Kasimbar,
Kasimbar.

Donggoeloe.

Handmerk en stempel van den

radja van Saoesoe , zoomede het
Toriboeloe.

Toriboeloe.

handmerk van zijne rijksgroote.

Ampibaboe.

Ampibaboe.

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 n °, 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hier voren genoemd politiek contract.

Mooeton , den 12den December 1902.

Mij bekend ,
Handteekeningen, handmerken
en stempels van de radja's van

Mooeton , Sigenti , Kasimbar ,
Toriboeloe en Ampibadoe , zoo
mede handteekeningen en hand
merken van hunne rijksgrooten.
Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van

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

De Gouvernements - Secretaris ,
(get.) Paulus.

3

Opgave van de havens van het landschap , Todjo ", bedoeld
in art. 13 van het contract van 25 Mei 1897.

Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van
17 September 1902 nº. 30 , met bepaling dat zij zal worden
gehecht aan het hier voren genoemd politiek contract.

Rato .

Bongka.
Todjo.
Banano .

Mij bekend ,
De Gouvernements - Secretaris ,

(w . g.) Paulus.

Cewekoeli .
Bambalo .

Voor eensluidend afschrift,
Malei .

Tongko.

De Gouvernements - Secretaris ,

Togian.

(get.) Paulus.

Batoedaka .
Walia.

Todjo , den 22sten Februari 1901 .

Voor eensluidende afschriften ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Roloniën ,
A. E. Elias.

Handteekening en stempel van
den radja van Todjo , zoomede
de handmerken van zijne rijks
grooten .
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174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.

BWOOL , KAIDIPANG , BOLAÄNG -ITANG , BOLAÄNG
UKI , BOLAÄNG -MONGONDOU, MOOETON MET
SIGENTI , KASIMBAR , TORIBOELOE EN
AMPIBABOE , PARIGI , SAOESOE
EN TODJO.
NOTA VAN TOELICHTING,
Nº . 26 .

(
21

) Bolaang-Itang van

1896 (6) , Parigi van 29 Mei 1897 (7) , Saoesoe van 20 Februari
( )
voor

September 1895 (3 ), Bolaäng-Uki van 11 September 1895 (4 ) ,

betreffende het toelaten van handelaren in de havens dier land

Bolaang Mongondou van 22 October 1895 (5 ), Mooeton met

scbappen. De havens zijn echter in die contracten niet met

Sigenti, Kasimbar , Toriboeloe en Ampibaboe van 16 September

name genoemd. Door de hierbij overgelegde opgaven is thans
in die leemte voorzien .

( 1 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten - Generaal,
09. 9 .
Zitting 1896–1897 , 139 .
( 3)

12 .

Idem

(3) Idem

.

( 4)

Idem

»

(5 )

Idem

E1

11 .

(6 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal, Zitting
152 nº.21 , voor Sigenti, Kasimbar , Toriboeloe en Ampibaboe , zie
de verklaringen in de gedrukte stukken als voren , Zitting 1899–1900. 151 n° .13 .
166 nº. 11 .
( 7) Gedrukte stukken als voren , Zitting 1898–1899.
1897-1898.

10 .

( 8)

Idem

1900-1901 .

169

#

22 .

13 .

(9)

Idem

1898 - 1899.

166

#

27 .

ZITTING 1902

1903 .

174 .

Orereenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
BATJAN.
CONTRACT.

Nº . 27 .

CONTRACT MET BATJAN ,

noch toelaten dat zulks door of namens humne kinderen of andere

bloedverwanten of door of namens hunne onderdanen plaats vinde,
Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de rechten en

Artikel vijf.

verplichtingen tusschen het Nederlandtsch -Indisch Gouvernement
en den sultan van Batjan en onderhoorigheden meer dan door
de bestaande overeenkomsten geschiedt in overeenstemming te

De sultan en de landsgrooten zullen den resident van Ternate

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

en onderhoorigheden als den vertegenwoordiger van het Gouver

heden Donderdag den 9den November 1899 tusschen ons dr. Dirk

dan wel met de onder hem dienende ambtenaren in overleg
treden omtrent alle aangelegenheden de wederzijdsche belangen

Willen Horst, ridder der orde van den Nederlanılsche Leeuw ,
resident van Ternate en onderhoorigheden , namens het Gou

nement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen met hem
betreffende.

vernement van Nederlandsch - Indië en ASSOELTHAN IBNOESOELTHAN

ALMAFOEDL BIFADLILLAHIL MALIKIL WanaB SIRADJOEL.MOELKI A MIROE
DINI WAHOEWA PATRA MOHAMAD Oesman Sjall , sultan van Batjan
en onderhoorigheden en zijne landsgrooten , onder nadere goed

Zij zullen , zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met
hem aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geen brieven
noch gezantschappen afzenden .

keuring van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië
overeengekomen als volgt:
Artikel een .

Evenals hune voorgangers verklaren ook de tegenwoordige
SULTHAN ASSELTHAN IENOTSOELTHAN ALMAFOEDL BIFADLILLAHIL MALI

KIL WAHAB SIRADJOEL MOELKI AMROEDINI WAHEWA L’ATRA MOHAMAD
OESMAN SJan en de landsgrooten van Batjun en onderhoorigheden

Artikel zes .

De sultan en de landsgrooten zullen met het Gouvernement
steeds vrede en oprechte vriendschap onderhouden en dat ( ion
vernement wiar noodig , op eerste aanvrage met alle in hun
bereik zijnde middelen hulp verleenen door het leveren van volk ,
wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige vergoeding
als het Gouvernement billijk zal achten.
Zii verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder

dat dit sultanaat behoort tot het grondgebied van Nederlandsch

houden met de sultans van Ternate en Tidore en de bestuurders

Indië en dat zij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden , vertegenwoordigd door den Gouverneur -Generaal

van andere tot het grondgebied van Nederlandsch - Indië be
hoorende landschappen en zullen mitsdien zonder voorkennis en

van Nederlaudsch -Indië , als wettige Oppergebiedster erkennen .
Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch
Indië en aan zijne vertegenwoordigers trouw , gehoorzaamheid

geeve vijandelijkheden

en onderwerping.

opwerpen .
Artikel twee.

toestemming van het Gouvernement tegen zoodanige bestuurders
plegen

noch daartoe uitrustingen of

voorbereidselen maken , noch versterkingen binnen het sultanaat
Versterkingen , die met voorkennis en toestemming van het
Gouvernement binnen het sultanaat mochten bestaan of nader

Het gebied van het sultanaat bestaat uit de landen en eilanden ,
omschreven in de aan dit contract gehechte opgave letter A.
De afstand bij vroegere overeenkomsten aan het Gouvernement
gedaan van alle landen , welke te voren tot het sultanaat behoord
hebben en daaronder thans niet meer begrepen ziju , wordt op
nieuw erkend en bevestigd .
Op Batjan zijn Gouvernements grondgebied het terrein van
het fort Barneveld en de Christen kampong Labocha met daartoe
behoorende gronden , zooals een en ander nader is aangeduid

opgericht worden , zullen op eerste aanzegging van datGouver
nement geslecht worden .

Voorts verbinden zich de sultan en zijne landsgrooten om van
alle oneenigheid en twist die mochten ontstaan tusschen het
sultanaat en andere landscbappen of hunne wederzijdsche onder
danen onmiddellijk kennis te geven aan den resident van Ternate
en ouderhoorigheden en die te onderwerpen aan de beslissing
van het Gouvernement.
Artikel zeven .

op de aan deze overeenkomst gehechte kaart bijlage B.
Artikel drie .

Het sultanaat wordt aan hem sultan als een leen afgestaan

onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming
der in dit contract omschreven verplichtingen.
De sultan verklaart dat op die voorwaarde dit leen door hem
is aanvaard.
Artikel vier.

Eene op last van den s'ultan vervaardigde en door hem en
zijne landsgrooten onderteekeude nauwkeurige opgave der kroon
ornamenten , behoorende aan het sultanaat blijft bij het Gouver
nement in bewaring , ten waarborg dat die sieraden nimimer
in vreemde of ongerechtigde banden geraken .
Artikel acht.

Bij overlijden van den sultan of in gevallen dat de waardig
heid van den sultan door andere omstandigheden onvervuld mocht

De sultan nooh zijne landsgrooten zullen het sultanaat ooit

geraken , zullen de landsgrooten met eerbiediging der landsinstel

aan eenige nadere natie dan de Nederlandsche overgeven noch

lingen en in overleg met den resident van Ternate en onder

met eenige andere Mogendbeid , hetzij Oostersche ofWestersche hoorigheden , zoodra mogelijk ,den prins aanwijzen , dien zij tot
noch niet eenigen onderdaan van zoodanige Mogendheid eenig
houden , noch geschenken of gezanten ontvangen van- of

sultan wenschen verheven te zien .
Bij gemis van eenstemmigheid tusschen de landsgrooten onder
ling of tusschen dezen en den resident van Ternate en onder

zenden aan zoodanige Mogendheid of zoodanigen onderdaan ,

hoorigheden wordt de beslissing ingeroepen van den Gouverneur

verbond of eenige overeenkomst aangaan of briefwisseling
Nº. 124.
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Generaal van Nederlandsch - Indië , aan welke beslissing de lands
grooten zich onvoorwaardelijk zullen onderwerpen .
Geene uitroeping , voorstelling aan het volk of bevestiging
van den tot sultan verkozen prins is geldig , wanneer die niet

geschiedt krachtens een door den Gouverneur-Generaal onder
teekende akte , waarbij de keuze van dien prins wordt goedge
keurd en bekrachtigd .
Artikel negen .

Alle landsgrooten en andere ambtenaren en officieren , geene

De sultan en zijne landsgrooten verbinden zich om aan Euro
peanen en met hen gelijkgestelde personen of andere vreemde
lingen van westerschen of oosterschen oorsprong niet te ver
gunnen zich te vestigen binnen het gebied van het sultanaat
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van het
Gouvernement.
Handelaars zullen echter in de havens van het sultanaat worden

toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die voorkennis
en toestemming zoolang zij de orde en rust niet verstoren , zul
lende van hun gedurende meer dan drie maanden voortgezet

verblijf in die havens kennis moeten worden gegeven aan het

uitgezonderd , welke in het sultanaat gezag voeren , worden in

Gouvernement.

overleg met den sultan door den resident van Ternate en onder
hoorigheden benoemd en ontslagen .
Alvorens in functie te treden leggen de benoemden in handen
van den resident of van den te Batjan geplaatsten vertegen
woordiger van het Gouvernement den eed van trouw af, terwijl
zij door den resident worden voorzien van eene akte van aan
stelling , waarin hunne verplichtingen kortelijk omschreven zijn .
De sultan en zijne landsgrooten erkennen het recht van het

Het Gouvernement behoudt zich de bevoegdheid voor , om ,
ten aanzien van de toelating en vestiging van Chineezen en andere

Gouvernement om zulks oorbaar achtende de inkomsten der
hoofden , welke in de verschillende deelen van het sultanaat van

wege den sultan gezag voeren op redelijke wijze vast te stellen .
Artikel tien .

oostersche vreemdelingen in het sultanaat te allen tijde zoodanige

verordeningen uit te vaardigen als het in het belang van Neder
landsch -Indië of in het bijzonder belang van het sultanaat zal
noodig achten.

Personen , die zich zonder verlof hebben verwijderd uit 's Gou
vernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige
veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den

sultan in

geen geval binnen dat sultanaat geduld , maar on

verwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden , indien zij

zich daar vertoonen , en zulks ook zonder dat hunne uitlevering
in elk voorkomend geval geeischt wordt,

De behandeling der bestuursaangelegenheden vav het sultanaat
wordt opgedragen aan een raad van bestuur, samengesteld uit de!
sultan en de zes volgende landsgrooten te weten den djoegoegoe,
den kapitein -laut , den hoekoem , den kadli , den secretaris en
den kimelaha sapanggala.
De resident van Ternate en onderhoorigheden en de te Batjan

geplaatste vertegenwoordiger van het Gouvernement hebben het
recht te allen tijde de vergaderingen van dien raad bij te wonen

Artikel veertien .

's Gouvernements onderdanen , mits behoorende tot de in
heemsche bevolking van den Archipel, mogen zich met toestem
ming van den sultan binnen zijn gebied vestigen en wederkeerig
onderdanen van den sultan met 's Gouvernements toestemming

op 's Gouvernements gebied. Onderdanen van den sultan mogen

en wanneer zij dit noodig achten eene vergadering te doen be

zich , inet zijne toestemming , ook ellers buiten het sultanaat

leggen ; zij hebben daarin eene adviseerende stem .

metterwoon vestigen .

Er bestaat een kas van het sultanaat.
Deze staat onder beheer van den rad van bestuur ten deze

Die toestemming mag niet geweigerd worden dan om ge

wichtige redenen ter beoordeeling van het Gouvernement.

bijgestaan door den vertegenwoordiger van het Gouvernement

te Batjan en wordt gevormd uit de onder den naam van gnasé
geheven belasting van allen die in het inzamelen van damar
hun onderhoud vinden ; ten bedrage van f 7,50 (zeven gulden
vijftig centen ) per hoofd en per jaar.

Voorts kunnen in die kas gestort worden naar gelang der be
hoefte , alle daarvoor in aanmerking komende fondsen , waarom
trent dit tusschen den resident en de sultan wordt overeengekomen .
Artikel elf.

De sultan en zijne landsgrooten erkennen het onbetwistbaar

recht van het Gouvernement om , zoo fra het zulks goedvindt ,

Artikel vijftien.

De sultan verbindt zich met rechtvaardigheid te regeeren ,
het welzijn des volks te bevorderen en in de geheele uitgestrekt
heid van zijn gebied eene goede politie in te voeren tot bewaring
van rust en orde en tot bescherming van personen en eigendommen.
De handhaving der politie blijft , onder de leiding van het
Gouvernement , opgedragen aan den sultan , bijgestaan door de
landsgrooten . De sultan verbindt goed en onpartijdig recht te
verschaffen aan al zijne onderdanen voor zooverre zij onder

worpen zijn aan zijne rechtsmacht of aan die der door hem
aangewezen rechtbanken of rechters.

zelf het bestuur over het geheele sultanaat of over een gedeelte

Artikel zestien .

daarvan in handen te nemen .

Evenzoo erkennen de sultan en zijne landsgrooten het recht
van het Gouverneinent om over het geheel of een gedeelte van

De in- en de uitvoer van vuurwapenen , buskruit en munitie,
niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den resident

het sultanaat ambtenaren te plaatsen. -

van Ternate en onderhoorigheden zijn in het sultanaat verboden .

De sultan en zijne landsgrooten verbinden zich die ambtenaren
in de uitoefening van het hun opgedragen ambt naar hun beste

De sultan en de landsgrooten verbinden zich de overtreders
van dit verbod en de voorwerpen , waarmede de overtreding ge

vermogen te ondersteunen .

pleegd is , aan het Gouvernement uit te leveren .

Artikel twaalf.

Op welke plaats ook in het sultanaat het Gouvernement in
het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen , versterkingen
op te werpen of etablissementen op te richten zullen de sultan

en de landsgrooten niet alleen zulks toestaan , maarook daartoe
tegen billijke betaling en vergoeding voor eventueel daaruit voort
te vloeien derving van inkomsten alle mogelijke hulp en bijstand

Artikel zeventien .
Onder den naam van Rijksraad is ter hoofdplaats Tervate
een rechtbank gevestigd rechtsprekende in naam der Koningin ,
welke is samengesteld uit den resident van Ternate of den hem
vervangenden ambtenaar als voorzitter, den djoegoegoe (rijks

bestierder ), den kadli (hooge priester) , den secretaris en een

verleenen , terwijl zij voor elk van zoodanige bezettingen , ver

imam (priester) van het sultanaat als leden , den inlandschen
officier van justitie bij den landraad te Ternate , of diens adjunct,

sterkingen of etablissementen kosteloos ter beschikking van het
Gouvernement zullen stellen , de benoodigde uitgestrektheid
gronds ter plaatse naar de keuze van het Gouvernement, be
hondens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden .

als ambtenaar van het openbaar ministerie en een daartoe door
den resident aau te wijzen Europeeschen ambtenaar of beambte
als griffier.

De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen
zullen behoorlijk afgebakend en in kaart gebracht worden .
Artikel dertien.

Wanneer de Rijksraad ter hoofdplaats van het sultanaat Batjan
en onderhoorigheden vergadert, kan de president de waarneming
zijner functie opdragen aan het hoofd van plaatselijk bestuur

der afdeeling van dien naam .
In eersten aanleg neemt de Rijksraad kennis :

Als onderdauen van het Gouvernement worden aaugemerkt

allen , die niet behooren tot de inheemsche bevolking vau het
sultanant , alle personen in dienst van het Gouvernement en
alle Christenen .

1º. van alle burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld door onder
danen van het Gouvernement tegen onderdanen van den sultan ;
2

van alle door sultans onderdanen begane overtredingen

3

Artikel twintig.

van het verbod tot in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit
en ammunitie in de landschappen behoorende tot het sultanaat,

zoomede van alle overtredingen van de door het Gouvernement
vastgestelde of nader vast te stellen pachtvoorwaarden ;
3. van alle straf- en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven
en overtredingen met betrekking tot de telegraaflijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het sultanaat door onder
danen van den sultan gepleegd ;
van de strafvervolgingen ingesteld tegen onderdanen van
den sultau ter zake van moord , moedwilligen doodslag , menschen
roof, brandstichting , het bedriegelijk namaken , vervalschen of
besnoeien van muntspeciën wettigen koers hebbende in Neder

landsch - Indië , of wel het met kennis in omloop brengen van
zoodanig nagemaakte vervalschte of besnoeide muntspeciën , het

Daar in het sultanaat slavernij en pandelingschap zijn afge

schaft , zoo beloven de sultan en zijne landsgrooten het houden
van slaven , het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld ,
invoer van slaven en pandelingen van elders zoo ook menschen
roof en handel in menschen binnen het sultanaat niet meer te
gedoogen .
Artikel een en twintig.
De sultan en de landsgrooten zoomede hunne onderdanen
znllen , zoo te land als ter zee de Nederlandsche vlag voeren en
niet toelaten dat in plaats van deze of nevens deze eene andere
gevoerd wordt.
Artikel twee en twintig.

bedriegelijk namaken of vervalschen van bankpapier of eenig
op hoog gezag in omloop gebracht papieren geld of wel het
met kennis in onloop brengen van zoodanig nagemaakt of ver

valscht bankpapier ofpapieren geld , landverra.d .oproer , zeeroof,
verboden slavenhandel , het in zijne vrijheid belemmeren van
een vrij mensch hem in den waan brengende of latende dat hij
slaaf is , dietstal in vereenigde of gewapende benden of met
geweld gepleegd , en in het algemeen alle zoodanige misdrijven ,
welke met den dood of met de straf naast die des doods kunnen

worden gestraft alsmede ter zake van alle misdrijven , geene

De sultan en de landsgrooten verbinden zich om den handel

en de scheepvaart op en in het sultanaat te beschermen en naar
vermogen aan te moedigen , zoowel door bestaande belemme

ringen op te heffen als door onthonding van het uitvaardigen
van bevelen , waardoor aan den handel belemmering zou worden
in den weg gelegd .

Zij beloven stiptelijk op te volgen en door hunne onderdanen

te doen opvolgen de wetten en bepalingen door en van wege

uitgezonderd , gepleegd tegen dienaren van het Gouvernement.

het Gouvernement vastgesteld of later vast te stellen betreffende
handel en scheepvaart. De in het sultanaat thuis behoorende,

Onderdanen van den sultan , die in vereeniging met onder
danen van het Gouvernement of met onderdanen van naburige
landschappen zich aan misdrijf of aan overtreding hebben schuldig
gemaakt, staan terecht voor de rechtbanken voor welke de
onderdanen van het Gouvernement justiciabel zijn .
Van de uitspraken van den Rijksraad wordt hooger beroep

schepen moeten voorzien zijn van een zeebrief indien zij op de
Europeesche wijze , en van een jaarpas , wanneer zij op de

op den raad van justitie te Makassar toegelaten :

1. in burgerlijke rechtsvorderingen , wanneer de vordering
loopt over eene som of waarde van meer dan f 500 ( vijfhonderd
gulden );

inlandsche wijze getuigd zijn .

De zeebrieven worden afgegeven rechtstreeks door het Gou
vernement , de jaarpassen evenzeer , wanneer de eigenaren der
schepen Gouvernementsonderdanen zijn , anders door den sultan

met mede onderteekening van den resident of den door dezen
daarvoor aangewezen ambtenaar, een en ander overeenkomstig
de te dier zake door het Gouvernement uitgevaardigde of uit te
vaardigen voorschriften ,
De landsgrooten en ambtenaren van het sultandat hebben ,

bij voortduring , in last van den sultan om van de aankomst

2. in zaken van overtreding , wanneer het hoogste bedrag
der op de overtreding gestelde boete meer dan f 500 ( vijfhonderd
gulden ) beloopt of indien , hetzij gelijktijdig met , hetzij zonder

westersche in een der zeehavens van het sultanaat onverwijld

eenige geldboete , eene andere zwaardere straf of wel verbeurd

kennis te geven aan het Gouvernement.

verklaring van bijzondere voorwerpen op de overtreding is gesteld .
Alle vonnissen in zaken van misdrijf door den Rijksraad
gewezen , zijn, wanneer zij geen vrijspraak inhuuden , onder
worpen aan de revisie van den raad van justitie te Makassar.
Bij de berechting in zaken van misdrijf en overtreding worden
door den Rijksraad toegepast de ten aanzien van de inlanders
in de onder 's Gouvernements rechtstreeksch gezag staande landen
vigeerende strafbepalingen.
De wijze van rechtspleging bij den Rijksraad , zoo in burgerlijke

Degenen hunner , die aan dezen last niet voldoen , worden
zonder aanzien van persoon of rang gestraft.

als in strafzaken te volgen , is of wordt nader door het Gouver
nement bij algemeene verordening vastgesteld .

Behoudens de uitzonderingen in dit artikel omschreven , blijft
de uitoefening der rechtspleging ter zake van misdrijf of over
treding door de onderdanen van den sultan binnen het rechts
gebied van Batjad en onderhoorigheden begaan , opgedragen
aan die rechtbanken en rechters , welke volgens de instellingen

van alle vreemde schepen en vaartuigen , hetzij oostersche of

Artikel drie en twintig .

De sultan en de landsgrooten zullen den zeeroof met alle in

hun bereik zijnde middelen krachtdadig tegengaan en doen tegen
gaan en geene schuilplaats nog eenige andere hulp of medewer
king hoegenaamd verleenen , noch toelaten dat die verleend

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

Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig be
vonden worden , aan den vertegenwoordiger van het Gouver
nement uitleveren .

Artikel vier en twintig.
De sultan en de landsgrooten verbinden zich om alle schepen

zijn aangewezen.
tot die uitoefening
desDeze
landsrechtbanken
of rechters mogen geene lijfstraffen noch

en vaartuigen , welke langs de kusten , binnen het gebied van

algemeene verbeurdverklari! g van goederen uitspreken.

het sultanaat , in nood mochten vervallen , allen bijstand te ver

Bij het opleggen van straffen , tot wier tenuitvoerlegging de

medewerking van het Gouvernement wordt vereischt . volgen
zij de omschrijving , die volgens de wetten van het Gouverne
ment in de onder deszelfs rechtstreeksch bestuur staande landen

gebruikelijk is .
Artikel achttien.

De rechtspraak in burgerlijke zaken tusschen onderdanen van
den sultan wordt op den thans bestaanden voet gehandhaafd .

Artikel negentien .
Het recht om personen die gevaarlijk geacht worden voor
de openbare rust en orde buiten het gebied van het sultanaat
te verwijderen berust uitsluitend bij den Gouverneur -Generaal
van Nederlandsch - Indië , behoudens de bevoegdheid van den

sultan om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den resident
van Ternate en onderhoorigheden te doen .

leenen , de schipbreukelingen te verzorgen en zich geene hunner
goederen toe te eigenen , noch te gedoogen , dat iemand , wie
ook , zich die toeëigene.

Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen ,
welke aan het strand mochten stranden of komen aandrijven ,
of worden aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te
bergen , dan wel ten voordeele van belanghebbenden in het open

baar te verkoopen , indien die niet kunnen worden bewaard.
Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen
van aan het strand opgevischte goederen zullen de sultan en de
landsgrooten onverwijld kennis geven aan den vertegenwoordiger

van het Gouvernement te Batjan en inmiddels de aandrijvende
goederen doen bergen.

De sultan en de landsgrooten kunnen hulp- en, bergloon vor
deren , die door hen zelven, naarmate van de moeite worden begroot.
Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den
resident van Ternate en onderhoorigheden , die , na den sultan ,
de landsgrooten en de andere belanghebbenden te hebben ge
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hoord , bevoegd is haar te wijzigen , zooals hem billijk zal voor

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

komen , en aan den vertegenwoordiger van het Gouvernement

voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen , mijnont
ginningen en opdernemingen van landbouw in het sultanaat te

te Batjan.

Daarna kunnen de daarbij betrokkenen , ingeval zij zich door

bedoelde begrooting , al dan niet door den resident van Ternate
en onderhoorigheden gewijzigd , bezwaard gevoelen, door tus
schenkomst van dien resident de beslissing van den Gouverneur
Generaal inroepen , aan welke beslissing de sultan en de lavds
grooten zich zullen onderwerpen .
Artikel vijf en twintig.

doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke schadeloos
stelling, wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De sultan en de landsgrooten beloven zoodanige ondernemingen
steeds zooveel mogelijk te bevorderen .

De door den wetgever van Nederlandsch - Indië vastgestelde of

nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende
opsporing en ontginning van delfstoffen , hebben verbindende

De sultan en de landsgrooten beloven een iegelijk te hand
haven in het vredig bezit zijner goederen en in de vrije beschik
kirg over de vruchten van zijnen arbeid , behoudens de ver

kracht voor het sultanaat en zijne ingezetenen .
De sultan en de landsgrooten zijn niet bevoegd om voor
andere doeleinden gronden te verkoopen of te verburen aan of
zakelijke rechten daarop te vestigen ten behoeve van personen ,
niet behoorende tot de inheemsche bevolking van het sultanaat,

plichting tot arheid ten behoeve van den sultan , welke volgens

dan na verkregen toestemming van het Gouvernement en be

de landsinstellingen op zijne onderdanen rust.

houdens goedkeuring der contracten door den resident van

Zij beloven alle belemmeringen , welke tegen de ontwikkeling

van landbouw en nijverheid mochten hestaan , zooveel mogelijk

op te heffen en al hun invloed te besteden om de teelt van
nuttige voortbrengselen , zoo voor den inlandschen als den
buitenlandschen handel te bevorderen , de middelen van vervoer

en gemeenschap , zoowel tusschen de verschillende negorijen
onderling als tusschen deze en de hoofdplaats van Batjan , zoo
veel mogelijk te verbeteren en te dien einde overal goede wegen
of voetparten te doen aanleggen , waar de gesteldheid van het
terrein zulks toelaat en de noodzakelijkheid ofde doelmatigheid
daarvan mocht blijken en voorts door alle aan het strand gelegen

negorijen , zooveel als noodig mocht zijn , bijstand te doen ver
leenen aan het bestuur , waar het betreft het transport van
Gouvernements reizigers of goederen.
Zij beloven ook de wenken en raadgevingen , deswegeloor of
van wege het Gouvernement te geven , na te komen ter bevor

dering van het welzijn des volks en van den

oei van het land .

Ternate en onderhoorigheden.

Ook blijft aan het Gouvernement het recht voorbehouden om
in de busschen van het sultanaat te allen tijde zooveel mast-,
timmer- en brandhout te doen aankappen dan wel op te koopen
en uit te voeren als het noodig zal achten en zulks zonder dat

deswege door den sultan en de landsgrooten , onder welke be
naming ook , eenige opbrengst ofbetaling zal worden gevorderd ;
zullende evenwel geene aankappingen plaats hebben zonder
voorafgaand overleg met hen .

Door den inhoud van dit artikel wordt niet te kort gedaan
aan de door de Batjan exploitatie maatschappij in het sultanaat
verkregen rechten.

Artikel negen en twintig.
De sultan en de landsgrooten verbinden zich om , ten behoeve
van het Gouvernement te leveren of te doen leveren werklieden ,

materialen en vaartuigen met het benoodigd aantal roeiers 200
Artikel zes en twintig .

dikwijls dit verlaugd wordt. Het Gouvernement verbindt zich

wederkeerig den geleverden arbeid en de geleverde materialen
Door of vanwege den sultan en de landsgrooten zullen , zonder

toestemming van het Gouvernement geene andere belastingen

volgens de plaatselijke markprijzen , rechtstreeks aan de recht
hebbenden te zullen betalen .

geheven worden dan die omschreven in de aan dit contract
gehechte opgave letter C en zullen mitsdien zonder die toe

Artikel dertig.

stemming die belastingen in geen geval verhoogd of verzwaard

Al de door het Gouvernement in omloop gebrachte muntsoorten

worden .

Zij verbinden zich in het algemeen te zorgen en te doen zorgen

zullen in het sultanaat tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

dat in het sultanaat geen bovenmatige of onwettige heffingen
hoe ook genaamd en door wieu ook van de bevolking geëischt
worden .

Het Gouvernement behoudt zich het recht voor het recht tot

het heffen van belastingen te allen tijde tegen schadevergoeding
over te nemen .

Artikel een en dertig .

De sultan en de landsgrooten verbinden zich om met de mid
delen ouder hun bereik of te humner beschikking gesteld of nog

te stellen het volksonderwijs krachtdadig te ondersteunen en
te bevorderen .

Artikel zeven en twintig.

Artikel twee en dertig.

Het Gouvernement verbindt zich om , zoolang de sultan , de
landsgrooten en hoofden geen inbreuk maken op dit contract ,

voort te gaan met de uitkeering op den voet der vroegere con
tracten der subsidiën van :

aan den sultan 's jaars .
aan de hoofden 's jaars.

De sultan en de landsgrooten verbinden zich de vaccine onder
hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen .

Artikel drie en dertig .
.
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Het van oudsher bestaand recht van den sultan tot het ver
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leenen van apanages aan zijne onderdanen wordt door het
Gouvernement erkeud .

Nieuwe apanages worden niet verleend zonder voorafgaand
of te sanen

1920

Artikel acht en twintig.

overleg met den resident van Ternate en onderhoorigheder.
De apanages worden verleend voor het leven van den houder ,
met dien verstande dat zij ook vervallen bij het eerder overlijden

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doer.
van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen

van den schenker, ten ware zij door den nieuwen sultan be
stendigd worden .

van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van
landbouw in het sultanaat berust geheel hij het Gouvernement ,
dat echter steeds vooraf het inlandsch zelfbestuur ter zake zal

De apanages worden verleend onder beding dat de houder zich

verantwoordelijk stelt voor de betaling der ngase die daarop drukt.
Herhaalde wanbetaling dezer heffing kan , na voorafgaande
waarschuwing , aanleiding geven tot terugname van het apanage

raalplegen en daarenboven vooraf een onderzoek zal doen in
stellen naar de rechten van derden op de gronden , bevoodigd voor
mijnbouwkundige opsporingen , mijnontginning of voor eenige

door den sultan , na overleg met den resident van Ternate en
onderhoorigheden.

onderneming van landbouw , terwijl het bij eventueele beschikking

Artikel vier en dertig.

over zoodanige gronden voor billijke schadeloosstelling door den
concessionnaris zal zorg dragen .
Van de voor vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen

vervallen alle vroegere overeenkomsten door het Gouvernement

en concessien tot mijnontginning door het Gouvernement te
heffen cijos en vagt recht en van den door ondernemingen van

overeenkomst in strijd zijn .

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

De sultan en de landsgrooten erkennen dat door dit contract

met hunne voorgangers gesloten , voor zooverre die met deze
Omtrent punten bij dit contract niet voorzien en die nader
blijken mochten , in het belang van land en volk , regeling te

5

behoeven , wordt overeengekomen dat partijen zich deswege in

De bovenbedoelde kaart is de zeekaart n '. 145, Moluksche Ar

der minne zullen verstaan .
Aldus ten dage en jare in den aanhef vermeld te Laboeha

chipel, blad. 1 , op de schaal 1 : 1 000 000 , gecompileerd op het
Hydrographisch bureau te Batavia en uitgegeven in 1839.
De hoekpunten van den veelhoek zijn gelegen op :

( Batjan) overeengekomen , in quadruplo opgemaakt, ondertee
kend , bezegeld en plechtig beëedigd door den sultan van Batjan :
ASSOELTHAN IBNOESOELTIAN , ALMAFOEDL BIFADLILLAHIL , MALIKIL
WAHAB SIRADJOEL MOELKI AUROEDINI WAHOEWA PATRA MOHAMAD
OESMAN SJAL, en door zijne landsgrooten : ABDUL DJALIL , djoe
goegoe , Prins OEMAR , kapitein - laut , BAGINDA BIN AKIBOEN , hoe
koem , Hadi Arif , secretaris, MOEMBAROEN , kadli, Hoesin , kimalaha
Sapanggala .
In tegenwoordigheid van mij ,
Resident voornoemd ,

126°58 ' 0.L. van Greenwich en 0°5 '

Z.B.
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(w . 9.) Horst.
Mij bekend ,

Stempel en haudteekeningen
van den sultan van Batjan en
onderhoorigheden en zijne lands

De f . Gouvernements - Secrelaris ,

groooten .

( get.) de Groot.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
21sten Mei 1901.

Staat letter C.

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

(w 9.) C. B. NEDERBURGIT.
Voor eensluidend afschrift,

De Gouvernements - Secretaris ,
(gel.)

PAULUS

Staat letter A ,

waarin de landen

sultanaat van

en

eilanden waaruit het gebied van het

Batjan en onderhoorigheden wordt verstaan te

zijn samengesteld , zijn omschreven :
1. Batjar of Seki ;
2. Kasiroeta of groot Tawali ;
3.

Waarin de belastingen zijn omschreven , die met toestemming
van het Gouvernement in het sultanaat geheven worden .
1 ' . De ngasé damar bedragende f7,50 (zeven gulden en vijftig
cent) per hoofd en per jaar geheven van allen , die zich erneeren
met het inzamelen van damar ;
2º. de ngasé kebon ;
3' , de ngasé kajoe ;
4 ". ngasé prahoe ;
5. de ngasé bamboe ;
6 '. de ngasé batoe karang ;
7 '. de ngasé dendengroesah ;
8 ". de ngasé kalero.

Mandioli ;

De heffingen genoemd sub 2°. tot en met 8 ". worden alleen
4. Obit of Batang lobang ;

5. Boenga Mas of Batoepatjitaka ;

Deze staat behoort bij art. 26 , alinea 1 , van het op den 9den

6. Tambelik ;
7. Batoe ampat ;
8.
9.

geheven van niet tot de inheemsche bevolking behoorende in
boorlingen en bedragen niet meer dan een derde van het in
gezameld of gewonnen product
November 1999 met den sultan van Batjan en onderhoorigheden
gesloten en op den 21sten Mei 1901 door den Gouverneur
Generaal goedgekeurd en bekrachtigd contract.

Wiring ;
Noesa Pau ;

Staat letter E.

10.

Lata - lata ;

11. Tawali ketjil ;
12. Noesa - ra -loid ;
13. Gilalang of Batoe Sombo ;

benevens alle andere eilanden en droogvallende banken en
klippen , blijkens de aan deze opgave gehechte kaart gelegen
binnen den daarop in roode lijnen aangegeven veelhoek .
Deze opgaaf strekt ter vervanging van die , behoorende bij

Opgave van de havens van het landschap Batjan en onder
hoorigheden bedoeld in art. 13 van het contract van den Iden
November 1899,
Laboeha.

Batjan , 12 Juni 1900.

art. 2 , alinea 1 , van het op den Oden November 1899 met den
sultan van Batjan en onderhoorigheden gesloten en den 21sten

Stempel en handteekeningen

Mei 1900 door den Gouverneur -Generaal goedgekeurd en be

van den sultan van Batjan en

krachtigd contract.

onderhoorigheden en zijne lands
grooten .

Stempel en handteekening van
den sultan van Batjan en onder
hoorigheden , zoomede handmer

Voor eensluidende afschriften ,

ken en handteekeningen van zijne
landsgrooten .

De Secretaris- Generaal bij het Departement van Koloniën ,

Ternate , den 20sten September 1902.
De resident van Ternate en onderhoorigheden ,

A. E. Elias,

( w. 9.) HORST.
Nº. 14.

27-28 .
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Oost - Indischen Archipel.
BATJAN .
NOTA VAN TOELICHTING.
Nº. 28 .

Het landschap Batjan is in omvang en bevolkingssterkte het

27 Februari 1889. Hij voerde een zeer zwak bestuur en was

kleinste der drie onder de residentie Ternate en onderhoorig

door zijne verslaafdheid aan opium de speelbal zijner omgeving.

heden ressorteerende sultanaten. Het zielental bedraagt ongeveer

Tengevolge daarvan heerschte er in het geheele sultanaat een

5368 , waarvan 572 Christenen. Het landschap bestaat uit het toestand van demoralisatie , welke de Indische Regeering aan
eiland Batjau en omliggende eilanden , waaronder Lata - Lata
Tawali , Obit of Batang Lobang en Mandioli de voornaamste zijn .
Vroeger maakte ook de Obigroep deel uit van dit sultanaat ;
in 1683 echter gingen deze eilanden met de Pekik- en Lawin
eilanden voor de som van 800 Rijksdaalders door koop in eigendom

over aan de Oost- Indische Compagnie. Zij had in 1671 op de
Westkust van Groot Obi nabij Ajer besar het blokhuis , de Bril"

gebouwd , waarvan nog heden de ruine met een merkpaal der
Compagnie te zien is.In 1738 werd deze vestiging wegens de
ongezondheid van het terrein ingetrokken en sedert verdween

ook de vaste bevolking en worden nu daar slechts een paar
nederzettingen van Halfoeren van Halmaheira aangetroffen.
De vorige sultan van Batjan MOHAMAD SADIK SJAH ,die in 1862
het bestuur aanvaardde en met wien het contract van 13 October

1864 ( 1 ) werd gesloten , later aangevuld door de overeenkomsten

van 17 Augustus 1873 (2) en 14 Augustus 1878 (3) , overleed op
( 1 ) Gedrukte
stukken van117
de nºTweede
Kamer der Staten -Generaal, Zitting
1865-1866 .
. 17 .
(2)

Idem

1874-1875 .

9.

( 3)

Idem

1879. - 1880 .

23,

leiding gaf om na zijn overlijden voorloopig niet tot de aanstelling
een nieuwen sultan over te gaan en het bestuur tijdelijk
op te dragen aan den controleur van Batjan , bijgestaan door
eene commissie van landsgrooten. Aan deze tijdelijke voorziening
kwam eerst tien jaar later een einde. Op 28 Augustus 1899 ( 4)
trad namelijk de tegenwoordige sultan als zoodanig op , na het
onderteekenen van eene akte van verband , waarbij hij zich o. a.
bereid had verklaard om toe te treden tot eene herziening der
tot nog toe vigeerende contractueele bepalingen , beter in over
eenstemming met de eischen van den tegenwoordigen tijd. Deze
herziening kwam tot stand bij het contract van 9 November
1899 , dat werd goedgekeurd en bekrachtigd bij het besluit van
21 Mei 1901 n ". 11. De daarbij overgelegde gebiedsomschrijving
was niet voor bekrachtiging vatbaar , waarom eene verbeterde
werd samengesteld . De goedkeuring en bekrachtiging hiervan
volgde bij het besluit van 1 November 1902 n . 40.
Het nieuwe contract , dat thans wordt overgelegd , strekt in
het bijzonder om aan het Europeesch bestuur meer invloed op
van

den gang van zaken in het sultanaat te verschaffen .

} 4 ) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten -Generaal, Zitting
1900 - 1901 .

169 1 ° 2 .
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ATJEUSCHE ONDERHOORIGHEDEN .
VERKLARINGEN .

V. 20.

hoofd van

Ik ondergeteekende ..

Ten derde : dat ik zal nakomen en handhaven alle regelingen ,
door of
die met betrekking tot .

verklaar .

namens den Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden zijn
Ten eerste :

een gedeelte uit

dat ..

of zullen worden getroffen en dat ik in het algemeen alle be
velen zal opvolgen , die mij door of namens den Gouverneur

maakt 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-Generaal als Hoogstder

van Atjeh en onderhoorigheden zijn of zullen worden gegeven .

zelver vertegenwoordiger , uit wiens handen ik het bestuur over

stempel of onderteekening en beëedigd), door elk der hoofden ,

·

aanvaard .

Bovenstaande verklaring is afgelegd, ( voorzien van handmerk ,
wier namen hieronder worden vermeld , evenals de namen der
door hen bestuurde Atjehsche landschappen en de dagteekeningen

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

vertegenwoordiger der Indische Regeering in hun ambt zijn

ook mijne vrienden zijn.

die bevestiging is goedgekeurd .

van de verklaringen , van de akten , waarbij de hoofden door den
bevestigd , en van de besluiten der Indische Regeering , waarbij

Dagteekening
Namen van de door

Namen van de hoofden die

Num

Dagteekening
der

hen bestuurde

der

akten van

Dagteekening
der
bekrachtigings

Atjehsche landschappen .

verklaringen .

bevestiging .

besluiten .

2 December 1901 .

9 Januari 1902 .

6 Maart 1902.

de verklaring hebben afgelegd .

mer.

Oostkust van Atjeh.
Onderaſieeling Banjan.
TEUNGKOE MOEDA LAMIKOETA , waar .

1.

Langsar.

nemend hoofd .

TEUNGKOE MOHAMAD HANAFIA.

2.

1

Onderafdeeling Idi.
Idi Rajeu .
25 Augustus 1902. 15 October 1902.

21 Januari 1903.

Noordkust van Atjeh .

Onderafdeeling Lho Seumawe.

Teukoe Moeda Luon , waarnemend , Matang Koeli.

3.

19 Maart 1902.

9 April 1902.

9 Juni 1902 .

hoofd .
4.

TEUKOE Hakim PEUTÒE.

Peutòë .

24 Juli 1902.

1 November 1902.

21 Januari 1903.

5.

Teungkoe BENTARA Istia Morda Peu-

Gloempang Doewa.

29 Augustus 1902. 15 October 1902.

21 Januari 1903.

REUDAN .

Westkust van Atjeh.
Onderafdeeling Poelò Raja.
14 October 1902.
Lhò " Kroeët en Babah

TEUKOE IBRAHIM

6.

28 November 1902. 25 Januari 1903.

Nipah.
Onderafdeeling Meulaboh .
7.

.

TEUKOE Tun

RADJA NAGO.

1902.
F
| 77 Februari

Meulaböh .

6 Maart 1902.

1

14 Juni 1902 .

Gajoelanden.

8. | Ròpjö Teg.
No. 124.

29-30.

1

Bobasan.

25 September 1902. 15 October 1902. .

21 Januari 1903 .
21
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
Oost - Indischen Archipel.
ATJEISCHE ONDERHOORIGHEDEN .

NOTA VAN TOELICHTING.

Nº. 30.

In denzelfden vorm als in 1901 en 1902 gekozen bij de over
legging van 82 Atjehsche verklaringen in drie artikelen (zie
Gedrukte stukken

Zitting 1909--1901.

van de Tweede Kamer der Staten - Generaal

169 , nº. 27 en 1901–1902.

169 , n '.

47 ) wordt thans mededeeling gedaan van acht verklaringen van
dienzelfden aard in 1901 en 1902 door hoofden van landschappen
in de Onderhoorigheden van Atjeh afgelegd .
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Oost- Indischen Archipel.

TIDORE .
SUPPLETOIR CONTRACT.
Nº . 31 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET TIDORE .

en plechtig beëedigd door Zijne Hoogheid den sultan van Tidore

en zijne landsgrooten , in tegenwoordigheid van mij resident
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen aan het Gouvernement van Nederlandsch -Indië het recht te verzekeren tot het
beffen van in- en uitvoerrechten en accijnzen en haven- en

voornoemd.

(W. 9.) Horst.

ankeragegelden zoomede tot uitoefening van het havenbeheer en

de haven politie in het geheele sultanaat van Tidore , zoo is op
heden den 7den Juni 1900 tusschen ons dr. Dirk Willem Horst,

van

resident van Ternate en onderhoorigheden , ten deze handelende

zijne landsgrooten.

voor en namens het Gouvernement van Nederlandsch - Indië en
HALIFATOEL MAFOEL DAIMAN BISAWAB BIFADLALIL RABOEL ALAMIN
WAHOEWA Said IDIL ANWAR HalifoEL Moelki ISKANDER SAHADJOEAN

heden den 12den Juni 1902 , onder voorbehoud dat deze over

NOER AMAL KETJIL DJAOENAR MOElki, sultan van Tidore en zijne
landsgrooten onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van

Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal overeengekomen als

Stempel en handteekeningen
den sultan van Tidore en

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op
eenkomst , in verband met de voor de inlijving bij het tolge
bied door het Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op
een nader te bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd.

volgt :

Eenig artikel.
Door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt van den

sultan en de landsgrooten van Tidore overgenomen het recht
tot het heffen van in- en uitvoerrechten en accijnzen en haven
en ankeragegelden zoomede tot uitoefening van het havenbeheer
en de havenpolitie in het geheele sultanaat van Tidore en zulks
tegen uitkeering aan het zelfbestuur van eene jaarlijksche schade

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

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

loosstelling van f 2400 (twee duizend vierhonderd gulden ) ; zul
lende dit bedrag worden verdeeld als volgt :
f 1800 (een duizend achthonderd gulden ) aan den sultan van
Tidore ;

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,

(gel.) Paulus.
f 300 (driehonderd gulden ) aan den radja van Sekar en

f 300 (driehonderd gulden) aan den radja van Atti-Atti-Onim .
Aldus ten dage en jare voorschreven te Soasio (Tidore) over
eengekomen , in viervoud opgemaakt, onderteekend , bezegeld

Nº. 14. 31-32.

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris-Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. ELIAS.
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BATJAN.
SUPPLETOIR CONTRACT.

Nº. 32.

SUPPLETOIR CONTRACT MET BATJAN .
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen aan het Gouverne

ment van Nederlandsch-Indië het recht te verzekeren tot het
heffen van in- en uitvoerrechten en accijnzen en haven- en anke
ragegelden zoomede tot uitoefening van het haven beheer en de
haven politie in het geheele sultanaat Batjan en onderhoorigheden
zoo is op heden den 25sten Mei 1900 tusschen ons , dr. Dirk
WILLEM HORST , resident van Ternate en onderhoorigheden ten
deze handelende voor en namens het Gouvernement van Neder
landsch - Indië , en AssoELTHAN IBNOESOELTHAN ALMAHPOEDL Bifadlil

Aldus ten dage en jare voorschreven te Laboeha ( Batjan )
overeengekomen , in viervoud opgemaakt, onderteekend , bezegeld
en pl chtig beëedigd door Zijne Hoogheid den sultan van Batjan
en zijne landsgrooten in tegenwoordigheid van mij resident
voornoemd.

(w. g.) Horst.

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

LAHIL MalikiL WAHAB SIRADJOEL MOELKI AMIROEDINI WAHOEWA PATRA
MOHAMAD OESMAN SJAH SULTAN van Batjan en onderhoorigheden

en zijne landsgrooten , onder nadere goedkeuring en bekrach
tiging van Zijne Excellentie den Gouverneur- Generaal overeen
gekomen als volgt.

Eenig artikel.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den 12den Juni 1902 , onder voorbehoud dat deze overeenkomst ,

in verband met de voor de inlijving bij het tolgebied door het
Gouvernement te treffen maatregelen , eerst op een nader te
bepalen datum ten uitvoer zal worden gelegd.

Door het Nederlandsch -Indisch Gouvernement wordt van den

sultan en de landsgrooten van Batjan en onderhoorigheden over
genomen het recht tot het heffen van in- en uitvoerrechten en
accijnzen en haven- en ankeragegelden zoomede tot uitoefening
van het havenbeheer en de havenpolitie in het geheele sultanaat

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

Batjan en onderhoorigheden en zulks tegen uitkeering aan het
(een duizend tweehonderd gulden ) ; zullende dat bedrag worden

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

zelfbestuur van eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 1 200
verdeeld als volgt :

(w. 9.)

C. B, NEDERBURGI

f 600 (zeshonderd gulden) aan den sultan van Batjan en onder
hoorigheden en

f 600 (zeshonderd gulden) te storten in de sultanaatskas.

Voor eensluidend afschrift ,
De Gouvernements - Seeretaris ,

Alle door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement vastgestelde

of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen, betreffende
rechten , belastingen en verpachtingen en in het algemeen be
treffende alle inkomsten van het Gouvernement hoe ook genaamd ,

zullen ook van verbindende kracht zijn voor de ingezetenen ,
zonder onderscheid , van die plaatsen in het sultanaat van Batjan ,
waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement zijn of even
tueel zullen worden afgestaan .

(get.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,
De Secretaris - Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. Elias.
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TERNATE.
SUPPLETOIR CONTRACT.
N ' . 33 .

SUPPLETOIR CONTRACT MET TERNATE .

beëedigd door Zijne Hoogheid den sultan van Ternate en zijne

laưdsgrooten , in tegenwoordigheid van mij resident voornoemd.
Nademaal het wenschelijk is voorgekomen aan het Gouver

(W. 9.) Horst.

nement van Nederlansch - Indië het recht te verzekeren tot het

heffen van in- en uitvoerrechten en accijnzen in het sultanaat
van Ternate met uitzondering van de landschappen Banggaai

en Temboekoe te samen vormende de afdeeling Banggaai der
residentie Ternate en onderhoorigheden zoomede tot heffing van

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

haven- en ankeragegelden en uitoefening van het havenbeheer
en de havenpolitie in het geheele sultanaat voornoemd , zoo is
op heden den 13den Juni 1900 tusschen ons dr. Dirk WILLEM
Horst resident van Ternate en onderhoorigheden ten deze hande
lende voor en namens het Gouvernement van Nederlandsch - Indië
en ASSOELTIAN TADJOEL MAHSOEL BUNAJATILLAHILIIANAN SIRADJOEL

MOELKI AMIROEDDIN ISKANDAR MOENAWAROESSADIK WAHOEWAMINALADI
LIN SJau Poxtra AJANHAR sultan van Ternate en zijne landsgrooten ,
onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van Zijne Excellentie

den Gouverneur-Generaal overeengekomen als volgt.
Eenig artikel .
Door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement wordt van den

sultan en de landsgrooten van Ternate overgenomen het recht
tot het hefien van in- en uitvoerrechten en accijnzen in het

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op beden
den 12den Juni 1902 onder voorbehoud dat deze overeenkomst,
in verband met de voor de inlijving bij het tulgebied 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. ROOSEBOOM .
Ter ordonnantie van den Gouverneur- Generaal ,
De Algemeene Secretaris ,
(1. 9. ) C. B. NEDERBURGH.

sultanaat van Ternate met uitzondering van de landschappen

Banggaai en Temboekoe te samen vormende de afdeeling Bang
gaai der residentie Ternate en onderhoorigheden zoomede tot
heffing van haven- en ankeragegelden en uitoefening van het
havenbeheer en de havenpolitie in het geheele sultanaat voor

Voor eengluidend afschrift ,
De Gouvernements - Secretaris ,
(gel.) Paulus.

noemd en zulks tegen uitkeering aan het zelfbestuur van eene
Paarlijksche schadeloosstelling van f 1 200 (één duizend twee
houderd gulden ).

Voor eensluidend afschrift ,

Dc Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniön ,
Aldus ten dage en jare voorschreven te Terbate overeengekomen

A. E. ELIAS.

in viervoud opgemaakt, onderteekend , bezegeld en plechtig

33.
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TIDORE , BATJAN , TERNATE.
NOTA VAN TOELICHTING
1 ° . 34.

Bij de hierbij overgelegde suppletoire overeenkomsten is
tegen eene jaarlijksche schadeloostelling van f 4800 , aan het

1880 ( 2) en in art. 31 van het contrict met Tidore van 22
October 1894. ( 3)

Gouvernement het rec'it verzekerd tot het heffen vin in- en

De nieuwe overeenkomsen zijn goedgekeurd en bekrachtigd

uitvoerrechten en accijnsen in het gebied der zelfbesturen van

bij Indisch besluit van 12 Juni 1902 n . 40 , onder voorbehoud

Tidore , Batjan en Ternate , met nitzondering , wat dit laatste

dat zij, in verband met de voor de inlijving bij bet tolgebied

gebied betreft , van de landschappen Banggaai en Temboekoe ,
te zamen vormende de afdeeling Banggai ( 1 ) , alsmede het

recht tot het heffen van haven- en ankeragegelden en tot uit
oefening van het haven beheer en de havenpolitie in het geheele
gebied dier zelfbesturen . Bovendien is betreffende de toepasse
lijkheid ouzer belastingverordeningen in de overeenkomst met
Batjan eene bepaling opgenomen van denzelfcen aard als voor
komt in art. 25 van het contract met Ternate van 30 October
( 1 ) Het recht tot deze heffing in de afdeeling Banggaai werd reels aan het
Gouvernement ove gedragen bij het suppletoire contact met Ternate van 10
Maart 1899 (Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Zitting
1839–1900. – 151 , P. 15 ).

door het Gourernement te treffen maatregelen , eerst op een
vader te bepalen datum ten uitvoer zullen worden gelegd . Ofschoon
met de kosten dezer overneming reeds rekening werd gehouden

bij de Indische begrooting voor 1902 (zie n '. 36 der Gedrukte
stukken ) , heeft de inlijving van deze landschappen - de afdeeling
Banggaai uitgezonderd - bij het Nederlandsch- Indische tol
gebied nog niet plaats gehad ( zie bladz. 5 van de Memorie van

Toelichting betreffende de Indische be grooting voor 1903).
(2) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten Generi.al, Zitting
1881-1882 .

(3 )

100 , nº . 16 .

Idem 1900 - 1901 .

169 , 10. 28 .
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den
Oost- Indischen Archipel.
VERKLARINGEN VAN EENIGE ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN
IN DE RESIDENTIE TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN .

Vº . 35

VERKLARING .

Deze verklaring in viervoud opgemaakt is door mij met goed
vinden mijner landsgrooten afgegeven.

Ik ondergeteekende .
verklaar dat met uitzondering

radja van .

van de bestaande heffingen het recht tot het heffen van belas
tingen bij het Nederlandsch - Indisch Gouvernement berust en
dat dat Gouvernement bevoegd is de bestaande heffingen ten
allen tijde tegen schadeloosstelling over te nemen .

Namen van de bestuurders

Num

door wie de verklaring is afgelegd.

mers .

Bovenstaande verklaring (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 verklaringen
en van de Gouvernementsbesluiten , waarbij zij zijn goedgekeurd
en bekrachtigd.

Namen van de

Dagteekening

door hen bestuurde
landschappen ,

van de

Dagteekening
der

bekrachtigings
besluiten .

verklaring

Amfoeang Timau ,
Amfoeang Naiklioe,

8 September 1901. ' 2 Mei

2.

BAKIE Manoci , radja ,
Lis MANOE AOE Noni , ten rechte Anna ELISABETH
ADENONI , radja ,
GAPIEL PARERA , fettor, waarnemend radja ,
DEANG MAxas , radja ,

Djeniloe ,

2

ܟ
ܙ
ܕ
ܩ
ܤ
ܗ

Eiland Timor.
1.

1902.
21 December 1901 .

3

Idem .

Koepang ,

20 Augustus

Iden .

Amarassi ,

5 October

Idem .

2 September

Idem .

Ni Baki ERBENONI, fettor ,

Silawang ,
Takaip ,

30 Juli

OESI ANAPAHA , radja ,

Beboki

12 September

Rası Koro , radja ,
DATOE MAOEK , radja ,

Idem .
1902 .

29 Mei

Eiland Roli.

9. | Paulus AdoE TOENGGA , radja ,
1

10.

11 ,

1.2 .
13,
14 .

Paulus Dae Pani, radja ,
ALEXANDER NERO LENGGOE , radja ,
Solyman Daik , radja ,
JOSEF WILLEN JOUANNES , radja ,
SOLEMAN MANUBULU , radja ,

Der gka ,

1 Augustus 1901. | 21 December 1901 .

Baï ,

31 Juli

Bilba ,
Lelenoek ,

21

Landoe ,
Korbaffo ,

19

Idem .
Idem .
>>

Idem .

18

Idem .

Idem .
2

Idem .

>

15 .

Jonas Nicolaas MESAK , radja ,

Thie ,

16 .

Oëpao ,
Termano ,

20 Juli

Idem .

16

Idem .

18 .

FREDERIK SJIOEN , radja ,
JOHANNES JEREMIAS ANALO, radja ,
Hendrik Korting , radja ,

30

19.

Daniel Ndoen , radja ,

Daoeh ,
Dehla ,

20.

DANIEL Petrus ZACHARIAS , radja ,

25 Juli

21 ,
22.

Poli L10e , fettor ,
Petrus Nauun Leli , radja ,

Karadjaan Empat ,
Dioe ,
Rivgouw ,

19

23.

Thomas Mesak Giri , radja , ( 1 )

De Nale ,

21 November

17 .

No. 124.

35.

Idein .

4 Augustus

Idem .

»

5 Augustus
21

Idem .
Idem .
»

Idem .
Idem .

22 Maart

1902
24

2

Num

Namen van de bestuurders

door wie de verklaring is afgelegd .

mers .

Namen van de

Dagteekening

door hen bestuurde
landschappen.

van de

Dagteekening
der

bekrachtigings

verklaring.

besluiten .

Eiland Savoe.
24.

AJA TENGA Doko , radja ,

Mesara ,

25 .

AMA PIGA DJARA , radja ,

Timoe ,

Idem.

Idem .

26.

HENDRIK RATOE MANOE , radja ,

Lia E ,

Idem .

Idem

Elias Loedji Radja Pono , radja ,

Seba ,

27 .

26 Juni

1901. | 21 December 1901 .

29 October

1901. | 29 Mei

26 Juni

1901.

21 December 1901 .

22 Augustus 1901.

21 December 1901 .

1902.

Eiland Randjoewa.

AMA LONIE KOEDJIE , radja ,

28.

Randjoea ,

|

Eiland Panlar .
29.

30 .
31 .

SALAMA , radja ,
KOELIEAMAN , radja ,
SINoe , waarnemend radja ,

Blagar,
Barnoesa ,

Idem .

Pandai,

Idem .

Idem .

2 Mei

1902.

Eiland Alor.

32.

MALAEKARIE , radja ,

Poeriman ,

31 Augustus 1901 .

33.

MAOE TOEKOE , radja ,

Kolana ,

22

Idem .

34 .

KAMOESTE KAMOESIEWENG , radja ,

Erana en Batoelo
31

Idem .

22

Idem .

long ,

21 Dezember 1901 .

35.

TOELIMAO , radja ,

Alor ,

36.

Go AMALE I , radja ,

Koei ,

Idem.

Idem .

LA KOESJE , radja ,

Mataroe ,

Idem .

Idem .

37 .

Eiland Flores.

38.

39 .

Endeh ,

LAOESOE , alias Posa Noter , radja ,
Sila Poa Aror , radja ,

Rioeng ,

3 September 1901. ; 21 December 1901 .

17 Augustus

Idem .

Eiland Solor.
40.

ADE , radja ,

Lamahala ,

41 .

KALAKE , radja ,
Liwe, radja ,

Lamakera ,

42

Lawajong ,

1 21 Juli

1901. I 21 December 1901.
Idem .

20

Idem .

Idem .

Eiland Adoenara .

43. ! PATIENG BELO , radja ,
Arkiang KAMBA , radja ,
44 .

Troug ,
Adoenara ,

24 Juli

1901. , 21 December 1901.

21

Idem .

Eiland Soemba
45 .

OEMBOE LA SOEMBOE , alias OEMBOE Gala Lili , radja ,

Tai Manoek ,

14 October

1901 .

46 .

OEMBOE DJANGGATÉRA , alias OEMBOE LA DOENDOE , radja ,

Kepoendoe ,

13 October

1901 .

47.

OEMBOE TIMBANG , radja ,

48 .

OEMBOE Hina Hanggoe Wali, radja ,

49.

OEMBOE
OEMBOE
OEMBOE
OEMBOE

Napoe,
Menjeli ,
Waidjeloe ,

50.
51 .
52.

Tangga TEOL ATTAKAWAWO , radja ,
Hina MAROEMATA , radja ,
HA HAMATAKE , radja ,
POMBOE SARMANIE , radja ,

Idem .

8 November 1901 .

Idem .
7 November 1901 .

29 Mei

1902.

Idem .

Idem . ( 1 )
Idem .

Idem .
Idem .

Rendeh ,
Melolo ,

23 October

Idem .

Memboro ,

11 December

Idem .

(2)

3

Num
mers .

53.

Namen van de bestuurders

Namen van de

Dagteekening

door hen bestuurde

van de

Dagteekening
der

bekrachtigings

door wie de verklaring is afgelegd.

landschappen.

RATOE AMA Boeloe , radja ,

Tanah Laoera

besluiten .

verklaring

12 December 1901 .

29 Mei

54.
55 .
56 .

RAToe Loge KENDOEA , radja ,
Ratoe Simba DonDong , radja ,
OEMBOE TOENGGOE NAMOEPARAIN , radja ,

Kodi - Besar ,

1902.

(3)

( Ketewer) ,
13

Kodi-Melagar ,

.

5 Juli

(4)

Idem .

Idem .

Taboendoeng, Bata

Idem .

1902 .

8 November 1902 .

Kapedoe, Kambera,

(5)

Soedoe en Kadoem
boe.

Eiland Lomblen .

57.

Labala ,

BAHA , radja ,

18 Maart

1902 .

29 Mei

1902.

17 Maart

1902. I 29 Mei

1902. ( 6 )

Eiland Flores.

Sikka ,

59.

DON JOSEPHUS XIMENIEDA SILVA , radja ,
Don SALIPI DA Silva , radja ,

60.

NA E , radja ,

Kangaë en onder

Don LORENCO Dias Vierra GODINHO , radja ,

hoorigheden ,
Larantoeka ,

58,

61 .

Nita ,

Idem .
9 December

Idem .
13 Februari

(7)
1903.

(8)
14 November

Idem .

( 1 ) In deze verklaring ontbreekt de tweede alinea.

( 1 ) Bij deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende:

„ Ál dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 250 (tweehonderd vijftig gulden) aan het Gouvernement af het
recht tot het heffen van in- en uitvoerrechten en van haven- en ankeragegelden van elk vaartuig dat de kusten van mijn gebied aandoet.
, Van deze overdracht is nitgesloten de thans bestaande heffing van f 2,50 (twee gulden vijftig centen) voor elk verkocht
en verscheept paard ."

(2) Bij deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende :
„ Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 25 (vijf en twintig gulden ) aan het Gouvernement af het recht
tot het heffen van in- en uitvoerrechten en van haven- en ankeragegelden van elk vaartuig dat de kusten aandoet.
, Van deze overdracht is uitgesloten de thans bestaande heffing van f 2,50 (twee gulden vijftig cent) voor elk verkocht en
verscheept paard .”

(3 ) Bij deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende :
Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 30 (dertig gulden) aan het Gouvernement af het recht tot
het heffen van in- en uitvoerrechten en van haven- en ankeragegelden van elk vaartuig dat de kusten aandoet.
„ Van deze overdracht is uitgesloten de thans bestaande hefting van f 0,50 ( vijftig cent) voor elk verkocht en verscheept paard."
(4 ) Bij deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende :

»Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 50 (vijftig gulden ) aan het Gouvernement af het recht tot
het heffen van in- en uitvoerrechten en van haven- en ankeragegelden van elk vaartuig dat de kusten van mijn gebied aandoet.” '
(5 ) In deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende:
„ Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 300 (driehonderd gulden ) aan het Gouvernement af het recht

toť het heffen van in- en uitvoerrechten en van haven- en aokeragegelden van elk vaartuig dat de kusten van mijn gebied

aandoet waartoe ook behoort de havenplaats Waingapoe.

, Van deze overdracht is uitgesloten de thans bestaande heffing van f 3 (drie gulden) voor elk verkocht en verscheept paard ."
(6) In deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende:
Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 100 (een honderd gulden) aan het Gouvernement af het recht
tot het heffen van een bedrag van f 0,50 ( vijftig cent) per opvarende van die prauw , die de kusten van mijn gebied , waar
onder de havenplaats Maumerie aandoet."

(7) . In deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende :

„Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 60 (zestig gulden) aan het Gouvernement af het recht tot
het heffen van een bedrag van f 0,50 (vijftig cent) per opvarende van elke prauw , die de kusten van mijn gebied , waaronder
de havenplaats Rubbing aandoet."

(8 ) In deze verklaring staat tusschen de eerste en laatste alinea nog het volgende :
„ Al dadelijk sta ik tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling van f 250 (tweehonderd vijftig gulden ) aan het Gouvernement af het

recht tot het heffen van een bedrag van f0,50(vijftigcent )peropvarende van elkeprauw die de kusten van mijn gebied aandoet.”

(9) De verklaringen sub_47 , 52 , 53 , 55, 56, 58 , 59 en 60 zijn goedgekeurd en bekrachtigd onder voorbehoud dat zij, in
verband met de voor de inlijving bij het tolgebied door het Gouvernement te treffen maatregelen eerst op een nader te bepalen
datum zullen worden ten uitvoer gelegd.
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Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost - Indischen Archipel.
TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN.

NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 36.

In de jaren 1901 en 1902 zijn door verscbillende zelfbesturen
in de residentie Timor en onderhoorigheden verklaringen afgelegd

De verklaringen van de acht laatstgenoemde zelfbesturen zijn
goedgekeurd en bekrachtigd onder voorbehoud , dat zij in verband

inhoudende dat , met uitzondering van de bestaande heffingen ,

met de voor de inlijving bij het tolgebied door het Gouvernement
te treffen maatregelen , eerst op een nader te bepalen datum

het recht tot het heffen van belastingen bij het Gouvernement
berust en dat het Gouvernement bevoegd is om de bestaande
heffingen te allen tijde tegen schadeloostelling over te nemen .
Op de eilanden Soemba en Flores hebben de zelfbesturen
van Napoe , Memboro , Tanah Laoera ( Ketewer) , Kodi Melagar ,
Taboendoeng (met Batoe Kapedoe, Kambera Soeda en Kadoemboe),

zullen worden ten uitvoer gelegd.

Het heeft geen nut al deze verklaringen , welke behoudens

enkele afwijkingen alle gelijkluidend zijn , over te leggen. Daarom
is de inhoud van een der verklaringen weergegeven met ver
melding in een daarbij gevoegden staat van de namen der

Sikka , Nita en Kangaë al dadelijk er in toegestemd om tegen
eene schadeloostelling van f 1005 'sjaars aan het Gouvernement

bestuurders van elk der landschappen door wie zijzijn afgelegd,
van de dagteekening der verklaringen en van de besluiten der

af te staan het recht tot het heffen van in- ev. uitvoerrechten

Indische Regeering , waarbij zij zijn goedgekeurd en bekrachtigd.
Voor zoover de door sommige bestuurders afgelegde verklaringen
in eenig opzicht van het medegedeeld model afwijken is daarvan
achter den staat melding gemaakt.

en van haven en ankeragegelden. Met de kosten van deze overneming is rekening gehouden bij de Indische begrooting voor
1903. (Hoofstuk II Afdeeling III onderafdeeling 27a. )

36 –37.

23

Nº. 11.

ZITTING 1902 - 1903 .

174.

Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den

Oost- Indischen Archipel.
SANGGAR,
CONTRACT EN AKTE VAN BEVESTIGING .
Nº . 37 .

CONTRACT MET SANGGAR .

Nademaal het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche
rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch - Indisch

Gouvernement en den bestuurder van Sanggar meer dan in de

Artlkel vijf.

De landsgrooten en mindere hoofden des lands zullen den
bestuurder in de nakoming zijner verplichtingen trouw ter zijde
staan , hem eerbiedigen en zijne bevelen gehoorzamen voor zoover

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

bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met
de eischen van den tegen woordigen tijd , zoo is op heden den

de bevelen van het Gouvernement.

16den Juli 1901 , overeenkomende met den 29sten Rabioelawal

van hunne posten ontzet en naar bevind van zaken gestraft

1319 der Mohamedaansche jaartelling ,ondernadere goedkeuring

worden .

van den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië , tusschen

ons GERRIT Willey Woutrk Carel baron van Höevell, gouver
neur van Celebes en onderhoorigheden , ten deze handelende
voor en namens bet Nederlandsch - Indisch Gouvernement , en
A EDULLAH bestuurder van Sanggar met zijne landsgrooten (hadats
leden ) overeengekomen als volgt.

Zij die daarin onwillig en ongehoorzaam zich betoonen, zullen
Bij verschil van gevoelen doet de gouverneur van Celebes en
onderhoorigheden uitspraak .
Artikel zes.

De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar zullen den

gouverneur van Celebes en onderhoorigheden als den vertegen
Artikel een .

woordiger van het Nederlandsch -Indisch Gouvernement eer
biedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen met bein , dan wel

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige
bestuurder en de lanılsgrooten van Sanggar , dat dit landschap
behoort tot het grondgebied van Nederlandsch -Indië en dat zij

alle aangelegenheden , de wederzijdsche belangen betreffende.

mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , ver

hem , aan het Nederlandsch - Indisch Gouvernement geen brieven

tegenwoordigd door den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch

noch gezantschappen afzenden .

met de onder hem dienende ambtenaren in overleg treden omtrent
Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met

Indië , als wettige oppergebiedster erkennen .

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch
Indië en aan deszelfs vertegenwoordigers trouw , gehoorzaan,heid
en onderwerping.
Artikel twee.

Artikel zeven .
De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar zullen met

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte
vriendschap onderhouden en dat Gouvernement, waar noodig ,

op eerste aanvrage met alle in hun bereik zijnde middelen hulp
Het gebied van het landschap Sanggar wordt begrensd ten

verleenen door het leveren van manschappen , arbeiders , dragers

westen , ten zuiden en ten oosten door het landschap Dompo
en overigens door de zee .

en roeiers , wapenen en vaartuigen en zulks tegen zoodanige
vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten.

D : bestuurder en de landsgrooten van Sanggar verklaren zich
on voorwaardelijk te zullen onderwerpen aan de beslissing van

houden met de naburige of andere tot het grondgebied van

Zij verbinden zich evenzeer vrede en vriendschap te onder

het Nederlandsch -Indisch Gouvernement in alle gevallen van

Nederlandsch - Indië behoorende

grensgeschil met Don po.

zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het

inlandsche landschappen en

Gouvernement van Nederlandsch Indië , tegen zoodanige land
Artikel drie .

De bestuurder van Sanggar noch zijne landsgrooten zullen

het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche
overgeven , noch met eenige andere mogendheid , hetzij Oostersche
of Westersche , noch met eenigen onderdaan van zoodanige natie
eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan of briefwisseling
houden , noch geschenken of zendelingen ontvangen van of
zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen onderdaan
noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen of
andere bloed verwanten of door of namens hunne onderdanen
plaats vinde.

Artikel vier.

schappen geen vijandelijkhedeu plegen , noch daartoe uitrus
tingen of voorbereidselen maken noch versterkingen binnen het

landschap Sauggar opwerpen .
Ook zullen zij zich piet mengen in de aangelegenheden van

inboorlirgen van hun land , die in naburige laudschappen mochten
gevestigd zijn .

Versterkingen , die met voorkennis van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement binnen het landscbap Sanggar mochten
bestaan of nader opgericht worden , zullen op eerste aanzegging
Van dat Gouvernement geslecht worden.
Artikel acht.

De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar zoomede hunne

grooten (hadatsleden ) door tusschenkomst van den met het gezag

onderdanen zullen , 200 te land als ter zee , de Nederlandsche
vlag voeren en niet toelaten dat in plaats vau deze of nevens
deze eene andere geroerd wordt.

te Bima belasten ambtenaar daarvan onverwijld kennis aan den

Artikel negen .

Ingeval van overlijden van den bestuurder , geren de lands

gouverneur van Celebes en onderhoorighedeu en wordt het bestuur
des lands voorloopig gevoerd door den voornaamste der lands
grooten ( den Rijksbestierder ) in afwachting dat door het Gou
vernement een vervanger zal ziju bevestigd.

De bestuurder en de landsgrooten zullen , in overleg met
's Gouvernements gezag voerevde ambtenaren , met rechtvaardig

heid regeeren , het welzijn des volks bevorderen , den landbouw ,

2

de nijverheid , den handel en de scheepvaart en alle overige

Artikel twaalf.

wettige en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en
bevorderen , in bescherming nemen en doen beschermen allen , die
met vergunning van het Gouvernement binnen het landschap

gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Sanggar

Savggar zich gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden,

tegen den wettigen koers gangbaar zijn .

Al de door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement in omloop

alle handelaren , onderdanen van het Gouvernement, zoomede
Artikel dertien .

in het algemeen alle handelaren , zonder onderscheid , die in
het landschap ten handel komen.

Als onderdanen van den bestuurder van Sanggar worden

Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in

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

het landschap Sanggar afgeschaft en verboden zijn .
Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking
tot den handel op alle landen onder het bestuur van het Neder
landsch - Indisch Gouvernement wederkeerig dezelfde rechten
verzekerd , die onderdaven van het Gouvernement genieten .
Hunne vaartuigen moeten voorzien zijn van een door den
bestuurder uit te reiken zeebrief of van een jaarpas, opgemaakt
volgens de betrekkelijke voorschriften , welke stukken echter
niet zullen worden uitgereikt dan in overeenstemming met den
gouverneur van Celebes en onderhoorigheden , die ze daartoe

landschap verblijf houden en niet behooren tot eene der in het
volgende artikel omschreven categoriën .

mede onderteekenen zal .

stelden , voor zooverre zij niet behooren tot de inheemsche be
Artikel tien .

De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar verbinden

zich om aan Europeanen en andere westersche of oostersche
vreemdelingen geen gronden af te staan en hunne toelating of
vestiging buiten de havens van dat landschap niet te vergunnen
zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van deu
gouverneur van Celebes en onderhoorigheden .
Handelaren zullen echter in de havens van dat landschap

worden toegelateu en aldaar verblijf mogen houden zonder die
voorkennis en toestemming zoolang zij de orde en rust niet
verstoren , zullende van hun meer dan drie maarden voortgezet
verblijf in die havens door den bestuurder en de landsgrooten
door tusschenkomst van den met het gezag te Bima belasten
ambtenaar kennis moeten worden gegeven aan den gouverneur
van Celebes en onderhoorigen .

Artikel veertien .

Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch - Indisch
Gouvernement worden in het landschap Sanggar beschouwd :

1°. alle Europeanen en daarniede gelijkgestelden ;
2 : alle bedienden van Europeanen en daarmede gelijkge
volking van het Gouvernement Celebes en onderhoorigheden ;
3 '. alle personen in dienst van het Gouuernement, onver
schillig van welken landaard ;

4 ". alle gewezen dienaren van het Gouvernement , niet be
hoorende tot de inheemsche bevolking van het Gouvernement
Celebes en onderhoorigheden ;
5º. alle chineezen en andere vreemde oosterlingen ;

6. alle andere niet tot de inheemsche bevolking van het
Gouvernement Celebes en onderhoorigheden behoorende personen ,

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

vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch

7 ". allen die den Christelijken grodsdienst belijden .
Gouvernements onderdanen zijn als zoodanig onderworpen aan
de rechtspraak der Gouvernements -rechtbanken en rechters.
Wanneer zij, verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding
binnen Sanggar zijn opgevat , wurden zij door den bestuurder
door tusschenkomst vau den met het gezag te Bima belasten
ambtenaar , aan den gouverneur vin Celebes en onderhoorigheden

Indië of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig

uitgeleverd.

Het Gouvernement van Nederlandsch - Indië behoudt zich de
bevoegdheid voor , om ten aanzien van de toelating en vestiging
van chineezen en andere oostersche vreemdelingen in het land

schap Sanggar te allen tijde zoodanige verordeningen uit te
achten .

Personen , die zonder verlof zich hebben verwijderd uit'sGouver

nements militairen of maritiemen dienst , voortvluchtige ver
oordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den bestuur
der van Sauggar in geen geval binnen dat landschap geduld ,

maar ovverwijld aan het Gouvernement uitgeleveril worden
indien zij zich daar vertoonen en zulks ook zonder dat hunne

uitlevering in elk voorkomend geval geeischt wordt.
Artikel elf .

Artikel vijftien.

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het Neder
landsch - Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen onder

danen van de bestuurder van Sanggar die :
te zamen met onderdanen van het Gouvernement aan mis
drijven of overtredingen zich schuldig maken ;
misdrijven plegen tegen het Gouvernement, deszelfs ambte
naren , militairen of andere onderdanen of wel ten aanzien van

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen

van mijnbouwkundige opsporingen , alsmede tot het verleenen
van concessien tot mijnontginning en tot ondernemingen van

deszelfs eigendommen of die van deszelfs onderdanen ;
procedeeren in zaken van handel en nijverheid of andere civiele

landbouw in het gebied van Sanggar , berust geheel bij het

gedingen waarin onderdanen van het Gouvernement betrokken zijn ;

Gouvernement, dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelfhestuur
ter zake zal raadplegen en daarenboven vooraf een onderzoek
zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden ,

dan wel zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen
ten aanzien van den in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit
en ammunitie in het landschap Sanggar.

benoodigd voor mijnbouwkundige opsporing , mijnontginning
of voor eenige onderneming van landbouw , terwijl het bij even
tueele beschikking over zoodanige gronden , voor billijke schade
loosstelling door den concessionnaris zal zorgdragen. Van de voor
concessiën tot mijnontginning door het Gouvernement te heffen
cijns en vast recht en van den door ondernemingen van land
bouw op te brengen pacht- of huurschat, zal steeds de helft
ten behoeve van het zelf bestuur worden afgestaan.
Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om

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

Sanggar te doen aanvangen en voortzetten , behoudens billijke
schadeloosstelling , wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar beloren zoo
danige ondernemingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.
De door den wetgever vau Nederlandsch - Indië vastgestelde
of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betref
fende opsporing en ontginning van delfstoffen zijn voor het
landschap Sarggar en zijue ingezetenen van verbiudende kracht .

Ook de straf. en rechtsvorderingen ter zake van misdrijven
en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels ,

hetzij deze liggen binnen of buiten het gebied van het landschap
Sanggar, gepleegd door onderdanen van den bestuurder , zullen
worden berecht door de Nederlandsch Indische rechtbanken en

rechters en naar de Nederlandsch Indische wetten .
De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op

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

steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan,
De bestuurder en de landsgrooten zullen de vonnissen , in de

bovenbedoelde gevallen uitgesproken , steeds eerbiedigen en de
uitvoering daarvan bevorderen ,

Artikel zestien .

In de gerallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaand
artikel, onderdanen van den bestuurder voor de rechtbanken

van het Nederlandsch Indisch Gouvernement te recht staan ,
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zal de bestuurder bevoegid zijn in persoon of bij gemachtigde

zitting te nemen in de rechtbank , voor welke de zaak van zijn
onderdaan wordt behandeld , ten einde daarover zijn gevoelen
uit te spreken .
Artikel zerentien .

bevonden worden , aan den gouverneur van . Celebes en onder
hoorigheden uitleveren dan wel hen volgens de wetten en
instellingen des lands doen terechtstellen naar gelang die schul

digen of medeplichtigen onder de jurisdictie van het Gouver
nement dan wel die van den bestuurder en de landgsgrooten staan.
Artikel twintig.

De rechtsmacht van den bestuurder en de landsgrooten bepaalt

zich tot de bevolking van Sanggar , niet behoorende tot 's Gouvernements onderdanen en behoudens het reeds bepaalde in
artikel vijftien .

Civiele zaken worden volgens 's lands gebruik afgedaan.
In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd , dat elk
miso
ger zal worden gestraft volgens de wetten van en op het
laud waar hij zijn misdaad of overtreding gepleegd heeft , met
dien verstaande , dat verminkende of martelende straffen , waaronder ook de straf van rottanslagen wordt begrepen , niet mogen
worden toegepast.

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het
gebied van het landschap Sanggar te verwijderen , berust uitsluitend bij den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch -Indië ,

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich om aan alle

schepen en vaartuigen , welke langs de kusten of langs de boorden
der rivieren binnen het gebied van Sanggar in nood mochten
vervallen , allen bijstand te verleenen , de schipbreukelingen te

verzorgen en zich geen hunner goederen toe te eigenen , noch
te gedoogen dat iemand , wie ook , zich die toeëigeno.
Zij verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen
welke aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied
van hun land mochten stranden of komen aandrijven of worden

aangebracht en welker eigenaren onbekend zijn , te bergen dan
koopen , indien die niet kunnen worden bewaard.
wel ten voordeele van belanghebbenden , in het openbaar te ver

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen

behoudens de bevoegdheid van den bestuurder om tot zoodanigen

van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen

maatregel, voorstellen aan den gouverneur van Celebes en onder-

zullen de bestuurder en de landegrooten onverwijl kennis geven
aan den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden .
De bestuurder en de landsgrooten kunnen hulp- en bergloon

hoorigheden te doen.

De bestuurder en de landsgrooten behouden echter de bevoegd-

heid om op personen , behoorende tot hunne onderdanen , verwijdering uit het landschap Sanggar als straf wegens misdrijven ,
begaan in dat landschap , toe te passen .

In die gevallen wordt , nadat de beschuldigde behoorlijk in
zijne verdediging gehoord is , de verbanning gelast bij een door

den bestuurder en de landsgrooten uit te vaardigen vormelijk
bevelschrift dat echter voor de ten uitvoerlegging door den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië moet zijn goedgekeurd , die ook de plaats aanwijst, waar de banneling verblijf

vorderen ; waarvan het bedrag door hen zelven , naarmate van
de moeite , wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld , door tusschenkomst
van den met het gezag te Bima belasten ambtenaar, kennis
aan den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden , die ,
na den bestuurder, de landsgrooten en andere belanghebbenden

te hebben gehoord , bevoegd is haar te wijzigen zooals hem
ingeval zij zich door bedoelde begrooting , al dan niet door den

billijk zal voorkomen. Daarna kunnen de daarbij betrokkenen ,

zal houden .

gouverneur van Celebes en onderhoorigheden gewijzigd , bezwaard

Vonuissen , waarbij de beklaagde door den bestuurder en de
landsgrooten veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning buiten
het landschap gedurende den tijd welken die dwangarbeid duren

gevoelen , door tusschenkomst van dien gouverneur de beslissing
van den Gouverneur- Generaal inroepen , aan welke beslissing
de bestuurder en de landsgrooten zich zullen onderwerpen.

zal , zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van den Gou
verneur -Generaal van Nederlandsch -Indië , maar worden door
tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en onderhoorig

heden den directeur van justitie ter strafplaats -aanwijzing aaligeboden.
Artikel achtien .

Artikel een en twintig.

De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar verbinden
zich om met alle middelen onder hun bereik of te hunner be
schikking gesteld of nog te stellen , het volksonderwijs in hun
gebied krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen .

In het landschap Sanggar zijn menschenroof , slavenhandel
en in- en uitvoer van slaven verboden en zullen die misdadige
bedrijven door den bestuurder en de landsgrooten binnen hun
land niet geduld , maar met alle in hun bereik zijnde widdelen

krachtdadig tegengegaan worden.
Zij verbinden zich hunne medewerking te zullen verleenen
aan de maatregelen , die het Nederlandsch -Indisch Gouvernement

zal nemen om tot eene algeheele afschaffing van de slavernij
in hun gebied te geraken .

Tot verzekering der rechten van zoodanige personen , die tot
waarborg van schuld als pandelingen zich mochten hebben
gesteld , beloven de bestuurder en de landsgrooten te zullen
waken en doen waken , dat zooveel mogelijk in hun land worden
nageleefd de bepalingen door het Nederlandsch-Indisch Gouver
nement met opzicht tot het pandelingschap vastgesteld , te zullen
tegengaan en doen tegengaan alle onwettige en onbillijke aan-

houding van personen als pandelingen en voorts krachtig te
zullen medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het pandelingschap voor zooveel dat nog binnen hun land mocht bestaan.

Daartoe beloven de bestuurder en de landsgrooten in het
bijzonder tegen te gaan en voor altijd af te schaffen het vroeger
ingeslopen misbruik om vrije lieden voordurend in pandelingschap

Artikel twee en twintig,

De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar verbinden
zich de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te be
vorderen .

Artikel drie en twintig.
De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar zullen zooveel

in hun vermogen is , de teelt van voedingsgewassen en andere
nuttige gewassen , als padi , cacao , koffie , enz.,aanmoedigen en
bevorderen

Artikel vier en twintig.

De in- en uitvoer van vuurwapenen , buskruit en ammunitie ,
niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den gouver
neur van Celebes en onderhoorigheden , zijn in het landschap
Sanggar verboden .

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich de over
treders van dit verbod en de voorwerpen waarmede de over
treding gepleegd is , aan het Nederlandsch-Indisch Gouverne
ment uit te leveren .

te houden en dat verband zelfs op hunne kinderen te doen
overgaan .

Artikel negentien.
De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar zullen den
zee- en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen kracht

dadig tegengaan en doen tegengaan en geen schuilplaats noch
eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen ,

Artikel vijf en twintig.
De bestuurder en de landsgrooten van Sanggar verbinden

zich de op Bima aanwezige versterking van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement met de zich daarin bevindende gebouwen ,
volgens oud gebruik met Bima en Dompo in behoorlijken staat
te onderhouden , herstellen of vervieuwen .

noch toelaten dat die verleend worden aan zee- of rivierroovers,
noch aan personen , die hun bekend zijn of aangewezen worden
als zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

Artikel zes en twintig.
De bestuurder en de landsgrooten erkennen dat door dit
contract alle vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch

Zij zullen degenen , die daaraan schuldig of medeplichtig

Indisch Gouvernement met de bestuurders van Sanggargesloten —

No. 174.

37-38 .

26

4

voor zooverre die met het tegenwoordige contract in strijd zijn

-

overeenkomstig de instellingen van dat landschap tot bestuurder

zijn vervallen .

is verkozen ABDULLAH ,

Omtrent hetgeen nader blijken mocht in het belang van land
en volk regeling te behoeven , wordt voorts overeengekomen ,
dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan .

16den Juli des jaars 1901 , orereenkomende met den 29sten

Aldus ten dage en jare in den aanhef vermeld , te Sanggar
overeengekomen , in triplo opgemaakt , onderteekend , bezegeld

En aangezien ABDULLAH voornoemd op heden Dinsdag den
Rabiae-l-awal van het jaar 1319 der Mohamedaansche tijdrekening
te Sanggar met het Gouvernement van Nederlandsch - Indië een
nieuw contract waaraan deze akte is geannexeerd , gesloten
en plechtig beëedigd heeft , zoo wordt voornoemdle ABDULLAH bij

deze door mij gouverneur van Celebes en onderhoorigheden
en
plechtig beëedigd
door den bestuurder
Sanggarenzijne
landsgrooten
in tegenwoordigheid
van mijvan
, gouverneur
van de
onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur
Celebes en onderhoorigheden .

Generaal van Nederlandsch - Indië , in naam en van wege het
( w. g. ) G. VAN HOEVELF.

Handteekening en stempel ran
den bestuurder van Sanggar en
van zijne landsgrooten .

Gouvernement van Nederlandsch-Indië plechtig bevestigd in
zijne waardigheid van bestuurder van Sanggar,
Ten blijke waarvan deze akte opgemaakt en ouderteekend is
door mij gouverneur voornoemd.
( w. g.) G. VAN Hoëvell.

In tegenwoordigheid van ons :
De gezaghebber van het Gouvernements stoomschip , Zwaan " ,

Ter ordonnantie van den gouverneur van Celebes en onder-

hoorigheden .
De 2de gecommitteerde voor inlandsche zaken .

( w. 9.) BERMAN.

(w . 9. ) W. H. BRUGMAN.
De 2de gecommitteerde voor inlandsche zaken,
Dit contract en deze akte van bevestiging zijn goedgekeurd

(w . g .) W. H. BRUGMAN .
De civiéle gezaghebber van Bima.

en bekrachtigd op heden den 29sten October 1901 .
De Gouverneur -Generaal van Nederlandsch - Indië ,
( w . 9.) W. ROOSEDOON .

(w . 9.) L. A. BRUGMAN.
Opgave van de havens van het landschap Sanggar bedoeld in
art. 10 van het contract van 16 Juli 1901,

Laboewan Koreh of Pontimoro en Laboewan Kananga.
Sanggar , 16 Juli 1901 .

Handteekening en stempel van
den bestuurder van Sanggar en
zijne landsgrooten .
AKTE VAN BEVESTIGING .

Nademial in de plaats van den op den 22sten December 1900
overle len bestuurder van Sanggar La Kamena Daeng Andjong

Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

De Algemeene Secretaris ,
( 10. g. ) C. B. NEDERBURGH.
Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements - Secretaris ,
(get.) Paulus.
Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Departement van Koloniën ,
A. E. ELIAS.
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Oost-Indischen
SANGGAR .
NOTA VAN TOELICHTING .

Nº. 38.

Van de vier landschappen Bima , Soembawa , Dompo , en
Sanggar , waarin het onder het Gouvernement Celebes en onder
hoorigheden ressorteerende eiland Soembawa verdeeld is, is het
laatstgenoemde, in de landstaal Koreh ( 1 ) genoemd , het onbe
duideudste. Het wordt ten Noorden begrensd door de zee , ter

wijl het aan de landzijde geheel door het landschap Dompo
omgeven wordt.

van den natuurkundige H. ZOLLINGER , die in 1847 op last der
Regeering het eiland bezocht.

Voor geschiedkundige bijzonderheden wordt verwezen naar de
Nota van Toelichting op de akte van bevestiging van den vorigen
bestuurder van Sanggar LA KAMENA DAENG ANDJOng van 26 Juli
1869. ( 3 )

Deze bestuurder , die bij zijn optreden het contract van 14

Bij het Gouvernementsbesluit van 2 September 1866 nº. 27 ,

Augustus 1858 (4 ) hernieuwde, overleed op 22 December 1900

is het grondgebied der door de vulkanische uitbarsting van den

in den ouderdom van ruim 80 jaar en werd door zijn oudsten

Tambora in April 1815 totaal verwoeste rijkjes Tambora en

wettigen zoon ADDULLA opgevolgd . Op 16 Juli 1901 is deze ,
blijkens de hierbij overgelegde akte van bevestiging , in zijne

Papekat tusschen de landschappen Sanggar en Dompo verdeeld,
waarbij Papekataan Dompo en Tambora aan Sanggaris toegewezen.
Uitvoerige mededeelingen over Sanggar en de andere land
schappen op Soembawa worden aangetroffen in het rapport (2)

nieuwe waardigheid bevestigd , nadat met hem het mede hierbij

overgelegd contract was gesloten , waarbij de verhouding van
Sanggar tot het Gouvernement beter in overeenstemming met
de eischen van den tegenwoordigen tijd is geregeld .

(1) De naam Koreh is ontleend aan den heester Calotropis gigantea, die daar veel.
vuldig voorkomt. De inlander kent zijn land onder geen andere benaming.

( 3) Gedrukte Stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , Zitting
1870-1871 .

15 , nQ. 7.

( 2) Opgenomen in de verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen Deel XXIII 1850.

( 4 ) Idem . 1859-1860.

· LV . nº. 9.
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Oost -Indischen Archipel.
TIDORE.
SUPPLETOIR CONTRACT.

N '. 39.

SUPPLETOIR CONTRACT MET TIDORE.

plechtig beeëdigd door Zijne Hoogheid den sultan van Tidote

en zijne landsgrooten , in tegenwoordigheid van mij , residend
voornoemd .

Na lemaal het gebleken is dat de moord- en plundertochten

der op de Zuidkust van Nieuw-Guinea westelijk van de Bens
bach - rivier, wonende Tugeres alleen afdoende zijn tegen te gaan ,
indien het Gouvernement zelf het bestuur in handen neemt
over de landstreken waar die 't huis behooren , zoo is op heden
Maandag den 7den October 1901 tusschen ons dr. Dirk W1.LEM

Horst , resident van Ternate en onderhoorigheden , ten deze
handelende voor en namens het Gouvernement van Nederlandsch
Indië en HALLFATOFI MAFOEL DAINAN BISAWAB BIFADLALIL RABOEL

( w. 9.) Horst.
Stempel en handteekeningen
van den sultan van Tidore en van

zijne landsgrooten .

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden
den 23sten November 1901 .

De Gourerneur -Generaal van Nelerlandsch - Indie ,

ALAJN WAHOEWA Said Idil ANWAR HALIFOEL Moelki ISKANDAR

SAHADJOEAN Noer AMAL KETJIL DJACENAR Moelki , sultan van
Tidore en zijne landsgrooten , onder nadere goedkeuring en
bekrachtiging van Zijne Excellentie den Gouverneur -Generaal

( w . 9.) W. ROOSEBOOM.
Ter ordonnantie van den Gouverneur -Generaal ,

overeengekomen als volgt:

Eenig artikel .

De Algemeene Secretaris ,
(W. 9.) C. B. NEDERBURGH.

In opvolging van artikel tien van het op den 22sten October
1894 gesloten en op den 14den Maart 1896 goedgekeurd en
bekrachtigd contract tusschen het Gouvernement van Neder

Voor eensluidend afschrift ,

landsch - Indië en den sultan van Tidore en zijne landsgrooten ,

De Gouvernements Secrelaris ,
( w . g.) Paults.

wordt door het Nederlandsch - Indisch Gouvernement zelf het
hestuur in handen genomen over het gedeelte van Nederlandsch

Nieuw -Guinea , gelegen tusschen de monding der Bensbach
rivier en kaap Steenboom met daartoe behoorende eilanden .
Aldus ten dage en jare voorschreven te Ternate overeenge

komen , in viervoud opgemaakt , onderteekend , bezegeld en

N. 174.

39-40.

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris -Generaal bij het Deparlement van Koloniisi,
A. E. ELIAS.
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TIDORE.
NOTA VAN TOELICHTING .
.19. 60 .

Het hierbij overgelegd suppletoir contract met Tidore van 7

hii Indisch Staatsblad 190 ? n '. 63 onder den naim van Zuid

October 1901 strekt om te constateeren dat het Gouvernement

Nieuw -Guinea tot een zelfstandig gewest werd veroeven onder

zelf het bestuur in handen heeft genomen over het gebied , dat

het bestuur van een assistent-resident.
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