KOLONIAAL VERSLAG VAN 1919. I. NEDERLANDSCH (OOST-) INDIË

A.
GRONDGEBIED EN BEVOLKING.
De jonaste opgaven omtrent den omvang van het grond- I liet verslag van 1894 en die omtrent het zielental aldaar in
gebied van Nederlandsch-Indië komen voor in bijlage A van bijlage A* van het verslag van 1918.

REGEERING EN HOOGE COLLEGES.
Van 8 tot 26 Juli 1918 maakte de Gouverneur-Generaal
eene dienstreis naar de eilanden Bali en Lombok, na voor
den duur zijner afwezigheid van den zetel des bestuurs, ingevolge art. 13 van het Regeeringsreglement, het dagelij ksch
beleid der zaken te hebben opgedragen aan den vice-president van den Eaad van Nederlandsch-Indië, den heer
jhr.

mr.

A.

C.

D.

DE GRAEFF (zie

Ind.

St.

1918

nos.

376

eu 508).
Aan den vice-president van den Raad van NederlandschIndië, den heer jhr. mr. A. C. D. DE GRAEFF. zoomede aan
de leden van dien Raad, de heeren W . J . COENEN, J . H .
LIEFRINCK en B. J. SWART is, onderscheidenlijk met ingang
van 2 September 1918, 2 Januari 1919, 3 Februari 1919 en
2 Maart 1919, op hun verzoek eervol ontslag verleend (K. Bn.
22 J u n i 1918 n°. 74, 6 Nov. 1918 n°. 43, 9 Dec. 1918 n°. 48
en 27 J a n . 1919 n°. 53). I n de vacatures is voorzien door de
benoeming tot vice-president van den heer H . N. A. SWART,
luitenant-generaal der infanterie, civiel en militair gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden. en tot leden van de
heeren J . HULSIIOFF 1'OL, algemeen secretaris van Nederlandsch-Indië, P . DE ROO DE LA FAILLE. resident van Batavia,

en mr.

J.

H.

CARPENTIER ALTING,

president van

Bijlagen.

Door den Gouverneur-Generaal werden bij den aanvang
van de voorjaarszitting van 1919, op sommige punten nochtans in eenigszins gewijzigden vorm, aan den Volksraad
aangeboden de volgende, op 1 Januari 1919 afgesloten:
„MEDEDEELINGEN OMTRENT ENKELE ONDERWERPEN

het

Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië (K. Bn. 12 Aug.
1918 n°. 64, 18 Dec. 1918 n°. 31. 18 Dec. 1918 n°. 31 en 27
Febr. 1919 n°. 34).
Aan het sedert eervol ontslagen lid van den Raad van
Nederlandsch-Indië, den heer J . H . LIEFRINCK, werd in Juni
1918 opgedragen eene reis te ondernemen naar de hoofdplaatsen Ternate en Ambon en van zijne bevindingen verslag
uit te brengen.
De begrootingsrekening over 1915 is door de Rekenkamer
den 19den Maart 1919 aan de Indische Regeering - ingediend,
terwijl het college op 3 April 1919 zijn jaarverslag over 1918
heeft uitgebracht.
Bij de wet van 25 Juli 1918 (Ned. St. n°. 478. Ind. St.
n°. 639) zijn de artt. 105 en 106 van het Regeeriugsreglement
van Nederlandsch-Indië. regelende het ingezetenschap van
Nederlandsch-Indië, gewijzigd, terwijl bij de wet van denzelfden datum (Ned. St. n°. 477, Ind. St. n°. 794) art. 73 van
dat reglement, betreffende de vestiging van vreemde oosterlingen in bepaalde wijken, is ingetrokken.
In verband met de wenschelijkheid om in NederlandschIndië rechtspersoonlij klieid Inzittende lichamen in te stellen
waaraan de zorg der waterstaatsbelangen kan worden toevertrouwd, is bij de wet van 24 Juli 1918 (Ned. St. n°. 469,
Ind. St. 1919 n°. 49) in het Regeeringsreglement een nieuw
hoofdstuk",,Yan de waterschappen" ingelascht.
Bij de wet van 6 Juni 1919 (Ned. St. n°. 286) is art. 75
van het Regeeringsreglement, zooals dat artikel is vastgesteld
bij de wet van 31 Dec. 1906 (Ned. St. n°. 346, Ind. St. 1907
n°. 204), verduidelijkt en aangevuld, terwijl bij de wet van
denzelfden datum (Ned. St. n°. 287) art. 109 van dat regiement, zooals dat artikel luidt volgens artikel 1 van de wet
van 31 Dec. 1906 (Ned. St. n°. 347, Ind. St. 1907 n°. 205),
is aangevuld in dien zin dat den Gouverneur-Generaal
wederom de bevoegdheid werd verleend om in overeenstemHandelingen der Staten-Generaal.

miug met den Raad van Nederlandsch-Indië de bepalingen
voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen.
Bij Gouv. Bt. 17 Dec. 1918 n°. 1 is eene commissie ingesteld, welke tot taak zal hebben de Regeering van raad te
dienen omtrent aan het Opperbestuur in te dienen voorstellen
nopens de wenschelij klieid eener herziening van de grondslagen der staatsinrichting van Nederlandsch-Indië en van
de wijzigingen die in dit verband zoowel het Regeeringsreglemeut als andere ter zake geldende algemeene verordeningen
zouden behooren te ondergaan.
Bij Gouv. Bt. 15 Febr. 1919 n°. 13 is de tijdelijke betrek :
king van regeeringsgeniaclitigde voor algemeene zaken bij
den Yolksraad ingesteld.

1919—1920.

Strooiiiingen onder de iiilaiidsehc bevolking.

In de

vorige „Mededeelingen" van dezen aard l ) is een overzicht
gegeven van de beteekenis en strekking der onder de verschillende bevolkingsgroepen hier te lande bestaande bewegingen
en strooiningeu, zooals die in het jaar 1916, vooral ook tengevolge van de zoogenaamde ,,Indië Weerbaar"-beweging eu
door hare houding jegens die beweging konden worden begrepen en onderkend. Sedert valt, ofschoon dezelfde bewegingen
het ontloken staatkundig leven bleven voeden en deden
groeien, eene opmerkelijke wijziging in hare uitingen en, voor
enkele, mede in hare tendenzen waar te nemen.
Voor zoover doenlijk, zullen hieromtrent in het volgende
eenige bijzonderheden worden medegedeeld.
Kon in de vorige „Mededeelingen" van de groote volksvereeniging, de Sarekat Islam, worden gezegd, dat blijkens
de houding en de uitingen van hare leiding op het eerste,
zoogenaamde Nationaal congres der vereeniging te Bandoeng
in Juni 1916 de voordrachten en debatten beheerscht werden
door het standpunt, dat alleen mèt en dóór het Gouvernement verbeteringen op verschillend gebied kunnen worden
tot stand gebracht, dat zij zich had te bepalen tot het aanduideii van misstanden en het aan de Regeering en hare
organen moest overlaten de middelen tot verbetering te
vinden, de mentaliteit van het tweede Nationaal congres
(October 1917 te Batavia) was een andere. De algemeene
toon der besprekingen was heftiger, nu en dan op het ruwe
af. Herhaaldelijk namen de vertoogen een agressieven vorm
aan, in het bijzonder als het ging over zaken, waarin men
meende de Regecrinjr en Hare organen te moeten betrekken,
en voor waardeering van de bedoelingen der Regeering bleek
al zeer weinig plaats te zijn.
1) Ah „Inleiding" toegevoegd aan het Koloniaal Verslag Tan 1917.
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Bij de bespreking van de verschillende ,,vraagstukken van
den d a g " , als de onteigening der particuliere landerijen,
de heeren- en desadiensten, de onderwijsvoorziening, de belastingregelingen, het passenstelsel in de buitengewesten,
liet strafprocesrecht, enz., werd op dit congres over het algemeen heftige, dikwijls eenzijdig afbrekende, zelden opbouwende kritiek vernomen, welke, veelal te weinig zakelijk,
met de grenzen van het mogelijke geen rekening hield. Men
kan hiervoor allerlei redenen aanvoeren.
In de eerste plaats verzwakte de tijdens de opkomst der
S. I.-heweging bij hare leiders sterk heerscbende overtuiging, dat de landswetten, indien behoorlijk toegepast en bij
voldoende rechtszekerheid, inderdaad slechts tot het heil en
het welvaren der bevolking konden dienen. De meening vatte
post, dat gebrek aan rechtszekerheid oorzaak is van vele
vel kooide toestanden; dat gelijkberechtigdheid een noodzakelijke eisch is om te komen tot gelijkwaardigheid, en dat
slechts grondige hervorming der bestaande wetgeving de
grondslagen der verhouding tusschen Overheid en inheemsche
bevolking zou kunnen doen overeenstemmen met den geest,
die in de bevolking was wakker geroepen.
In de tweede plaats dient in dit verband genoemd het
toenemend ongeduld over het uitblijven van groote hervorniingen, voor zoover die bereids waren aangekondigd of in
e verweging genomen en die. ook door de gebrekkige verbinding met het moederland, dikwijls lang op zich moesten
doen wachten (onteigening van particuliere landerijen op
groote schaal; opening van den Volksraad; wijziging van
artikel 111 R. R., o. d.).
Tn de derde plaats is een niet te ontkennen oorzaak het
blijven voortbestaan van vele en velerlei, ook kleinere en
oogenschijnlijk weinig beteekenende grieven, welke, ofschoon
op vergaderingen en in de pers herhaaldelijk en met aandrang kenbaar gemaakt, niet altijd het oor der Overheid bereikten. of, om welke redenen dan ook, niet werden weggenomen.
Al verder werd de toon van dit congres sterk beïnvloed
door de met de voormannen der Indische Sociaal-Democratische Vereeniging in nauwe aanraking staande bestuurders
der locale Sarekat Islani-afdeeling Semarang. die geen gelegenheid lieten voorbijgaan om te trachten de leiding te
dwingen tot verdergaande resoluties en moties dan aanvankelijk door die leiding zelve was bepaald.
Eindelijk onderkende de opmerkzame toehoorder in den
grondtoon der te Batavia gevoerde debatten reeds het element,
dat op het derde Nationaal Congres, in het laatst van September 1018 te Soerabaja gehouden, de besprekingen geheel
beheerschte, nl. de roep tot den strijd tegen het (zondig)
kapitalisme.
..Op grond van de overweging, dat de meerderheid der
inlandsche bevolking in ellendige omstandigheden verkeert",
aldus de derde zinsnede van de op het Batavia-congres behandelde en aangenomen beginselverklaring
der CentraalSarekat Islam, waarmede de vereeniging zich met het oog
op de volksraadverkiezingen uitsprak, ,.zal de Centraab
Sarekat Islam steeds strijd voeren tegen elke overheersching
van hei zondig
kapitalisme".
Vasthoudende aan dit imperatief voorschrift der vereenigingswet, is vooral door die groepen in de C.-S. I., welke
de wijze van kritiekvoering en de strijdmiddelen van de
Indische Sociaal-Democratische
Vereeniging overnamen en
al spoedi<r leerden hanteeren. eene actie ingezet, welke, mits
behoorlijk binnen de door de landswetten en de maatschap* |
pelijke orde gestelde grenzen en onder deugdelijke leiding
gevoerd, zal kunne» leiden tot den zoogenanmden ,,economischen strijd", zooals die in westersche landen van sociaaldemocratische zijde wordt aangeprezen. Ten deze laat zich
nochtans niet* voorspellen. Yeel begrip, veel inzicht omtrent
wezen en doel daarvan is ook op een congres van voormannen
der C.-S. I . nog niet aanwezig. Door de pers. door de propaganda-vergaderingen. waar de voormannen der I . S.-D. V.
optraden, heeft het krantenlezend en in verceniginsen (niet
alleen in de S. T.) georganiseerd deel der bevolking lang- j
zamerhand geleerd het complex van politieke, sociale en
economische factoren, dat in den loop der tijden op de
inheemsche bevolking beeft ingewerkt en haar heeft gebracht
in den toestand van thans, aan te duiden als „het kapitalisme"; het heeft geleerd dit te zien als één groote, alles-
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beheerschende macht, als 't ware een reusachtig veelarmig
monster. Dit onjuist ofschoon begrijpelijk inzicht, zal het
voeren van den ,,econoniischen strijd" op ordelijke en vaste
wijze zeer bemoeilijken, te meer, omdat voor sommigen der
leiders het telkens naar voren schuiven van den „grooten
onbekende" daarom een al spoedig gebezigd expediënt is,
wijl het op eenvoudige wijze de maatschappelijke nooden
verklaart, terwijl het wijzen op eigen tekortkomingen, fouten en gebreken daarbij gaarne wordt verwaarloosd. Het is
zoo verleidelijk alle schuld te werpen op liet als ,,kapitalism e " aangeduid vaag begrepen geheel van machten, dat het
gansche maatschappelijk-staatkundig leven heet te beheerschen.
Het is de actie van de hooger bedoelde groepen, de door
haar invloed openlijke aanvaarding en aanprijzing van den
. ,economischen strijd" met de daarvoor beschikbare middelen (organisatie in vakbonden, vereenigingen van arbeiders
en boeren, weerstandskassen, eischen voor arbeidsbescherming
en loonen, scheidsgerechten. stakingen, e.d.), welke het
laatste (derde) S. I.-congres onderscheidde van vorige dergelijke bijeenkomsten. Ronduit werd daar verzekerd, dat
men met enkel vragen, verzoeken en smeeken niet verder
— althans niet ver genoeg — zou komen ; door aansluiting
en organisatie moest men zich zelf macht en invloed op den
gang der zaken en op het tempo der voorbereiding van de
noodzakelijk geachte hervormingen trachten te verwerven.
Toch is vooralsnog noch de meerderheid van de ten congresse
aanwezige afgevaardigden noch die der Centrale zelf overwegend .,links", doch de invloed van I . S.-D. V.-elementen
doet zich zeer kraebtig gelden, en omdat gaarne, ter wille
van de eenheid en uit vrees voor het afnemen van den invloed
der S. I . in Midden- en Oost-Java — waar die der I . S.-D. V.
in deze periode althans snel toenam —- concessies worden
gedaan aan de uiterst linkschen, èn omdat velen niet zoodanig geestelijk ontwikkeld zijn. dat zij een oogen schijn lijk
zoo eenvoudige en heldere, derhalve voor de massa aantrekkelijke maatschappijleer als de I. S.-D. V. hier ingang
tracht te doen vinden, openlijk en met kracht van argumenten zouden weten te bestrijden en te ontzenuwen. Het is dit
gebrek aan inzicht, het gemis bij de uitgeoefende matelooze
kritiek van elke aansporing tot zelfverbetering en bestrijding
van eigen fouten en gebreken als het eerst noodzakelijke
middel om tot hoogere ontwikkeling en grooteren welstand
te komen, dat den ingezetten strijd een bedenkelijk karakter
zou kunnen doen aannemen.
Op zich zelf l>eschouwd is nochtans het inzetten van den
— op den duur trouwens onvermijdelijken — . .economischen
strijd" tot verbooging van den maatschappelijken welstand
en voor volksinvloed op het gemeentelijk, landelijk en staatsbestuur in geen enkel opzicht af te keuren. Een volk. dat
zich blind staart op zijn gemis of tekort aan politieke rechten,
maar overigens in zijne economische achterlijkheid berust of
de energie mist zich daaruit op te heffen, zal zich niet spoedig noch regelmatig kunnen ontwikkelen of ten prooi worden aan innerlijke verdeeldheid. De economische strijd,
mits goed gevoerd, zal in het algemeen stimuleerend werken
op den staatkundigen en daarop vooral zijn levenwekkenden
invloed doen gevoelen, zoodra organen in het leven zijn gerocpen. die de behartiging van de volksbelangen opdragen
aan de door de bevolking zelve gekozen vertegenwoordigers.
Overigens is de strijd van de S. T. tegen kapitalistische
uitbuiting der bevolking zelve geenszins nieuw: alleen de
vorm waarin, en de leuzen waaronder die strijd zal worden
gevoerd, onderscheiden zich belangrijk van de agitatie tegen
b. v. de suikerindustrie in de eerste jaren van het ontstaan
der S. T.-beweging. Willekeurig optreden van Europeesch
personeel, de bij grondhuur vaj»k toegepaste prnh-tijken, het
straffeloos eigen rechter spelen, ruwe behandeling en vernedering zijn de eerste klachten, die de S. T.-beweging deed
booren. en die tot groote belangstelling en activiteit, van
de ziide der bevolking, vooral in de streken, waar de grootlandhonwnijverheid eene sterke economische positie inneemt,
aanleiding gaf.
Het weinig inzicht dat vele S. I.-besturen en -leiders in
groote economische en staatkundige nrohlemen (voedselvoorziening' irrigatie, emigratie, overheidsbedrijven, verkeer, zoo
ook zelfbestuur en autonomie.kiesrecht.landsverdediging. e.d.)
aan den dag leggen — ontegenzeggelijk ook het gevolg van,
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dit dient erkend, nog grooten achterstand op liet gebied der cerely and strive for political progress; around them a ring
volksontwikkeling —, het gebrek aan geestelijke vorming of' less eduoated people to whom a phrase or a sentiment
om de op de congressen verkondigde stellingen op hare wer- appeals: and ;m outside fringe of tliose who have been deskelijke waarde te toetsen, dit alles leidt noodwendig tot eene cribed as ,,attracted by curiosity to this new t h i n g " or who
kreupele en eenzijdige behandeling van de hoogste volks- find diversion in attacking a big and very solemn government
belangen, en deze laatste kunnen daardoor zelfs in gevaar as uri liins ïniglit take a perilous joy in casting toy darts at
gebracht worden, indien de leiding vage beschuldigingen en an elephant. On the other hand is au enormous country
verdachtmakingen aan het adres der Itegeering zonder \veer- population. for the most part poor, ignorant. nonpoliticalitand of poging tot eerlijke en veelzijdige belichting onder lyminded, and unused to any system of elections immersed
de massa doet voort werken. Dit is te betreuren èn omdat indeed in the struggle for existence. The rural classes have
eene oppositie .,quand même" tegen de Overheid, als waarvan the greatest stake in tlie country because they contribute
in de afgesloten periode meer dan eens bleek (beweging most to its revenues; hut they are poorly equiped for politegen het bezetten van een zetel in den Volksraad door S. I.- tics and do not at present wish to take part in them" 1 ) .
vertegenwoordigers, verdachtmaking van onderwijsinrichVooral van de inlandxche pers, die bij het doorwerken der
tingen e.d.). remmend werkt op de politieke en economische volksontwikkeling steeds grooter lagen bereikt en dus aan
ontwikkeling en dus het streven der S. I. benadeelt, en
invloed wint, zou eene heilzame werking kunnen uitgaan
voorts omdat het voortdurend wijzen op ..grieven" in den wat betreft het vertrouwd maken der bevolking met instelin vele inlandsche persorganen gebruikelijk wordenden aan- li'igen als waarvan hier de rede en die, althans naar den
vallenden en zelfs vaak insinueerenden toon ten slotte in
vorm, aan deze landen volkomen vreemd zijn. Zij zal er
breeden kring een sfeer van ontstemming en bitterheid ver- zich
dan echter van bewust moeten worden, dat de pers niet
oorzaakt. die — naar de ervaring elders heeft geleerd — een
vruchtbaren bodem vormt voor misverstand en onrust, maar . de rol heeft te vervullen van een klachtenregister. maar
waardoor de werkelijke vooruitgang van land en volk wordt door opbouwende kritiek zoowel de Itegeering tot voorlichting
I dient te strekken, als haren lezerskring in economischen en
belemmerd.
politieken zin op te voeden. Als althans gedeeltelijke verZooals reeds in de vorige ,,Mededeelingen" is opgemerkt,
ontschuldiging daarvoor blijft gelden het voorbeeld van
kan hetgeen in vele gevallen een historisch geworden toe- eenige invloedrijke, groote dagbladen der Europeesche pers,
stand is, onmogelijk op eens geheel worden veranderd en die, verre van te trachten door voorgaan in objectieve en
moet daarbij geleidelijkheid worden betracht, op straffe van
zakelijke critiek hare inlandsche zuster te wijzen op de
ontwrichting. Inzonderheid geldt dit voor het streven naar eisohen, welke goede journalistiek aan de zoo uiterst belanggrooter medezeggenschap van de geregeerden in zaken van rijke openbare volksvoorlichting stelt, in hooghartige laatlandsbestuur. Gelijk reeds meermalen is gezegd, is de Be- dunkendheid iegens de inheemsche bevolking en verdacbtgeering in beginsel volkomen bereid om aan dit streven te making van alle volksbeweging, als ' t ware tot prikkelende
ge-moet te komen, maar Zij moet daarbij noodzakelijk reke- actie uitdaagt. Overigens spreekt bij de inlandsche journing houden met den algemeenen staat der volksontwik- nalisten veelal alleen het sentiment, in stede van nuchter
keling.
verstand, en worden onder het cros van hen nog te weinig
Waar nu een kleine schare ongeduldigen van eenige ont- mannen van behoorlijke verstandelijke vorming aangetroffen.
wikkeling den tijd gekomen en zich zelf rijp schijnt te
achten om de regeertaak over te nemen, daar is de verklaSamenvattende, moet worden vastgesteld, dat de in den
ring niet overbodig, dat hiervan vooralsnog geen sprake aanvang van deze paragraaf bedoelde wijziging in de houkan zijn.
ding. uitingen en tendenzen der volksbewegingen, voor zooHet ware rechtstreeks in strijd met het belang der bevol- ver de Sarekat Islam aangaat, dient te worden aangeduid
king en het is daarom uitgesloten, de regeering toe te ver- I als eonc verschuiving van de symnathieën naar links, een
(rouwen aan eene onverantwoordelijke oligarchie.
op den voorcrond treden van economische vraagstukken en
Overneming van het Staatsgezag is eerst mogelijk wan- | belangen onder den druk van krachtige economische. demoneer uit het volk zelf een breede laag van ontwikkelden is | oratische leuzen, en een toenemend be=ef. dat in deugdeliike
voortgekomen, geestelijk en moreel voldoende toegerust om i organisatie voor den als onvermijdelijk beschouwden econovan hun vertegenwoordigers als dragers der staatsinstellin- mischen en politieken «triid en den daardoor te verwerven
gen. rekening en verantwoording te vragen van hun beleid
invloed en macht, hrt middel ligt tot verbetering van zooen daden. T)e weg daarheen leidt door die leerschool van
veel, dat in de huidioe toestanden veroordeeld wordt.
locale autonomie en zelfbestuur, waarvan de invoering thans
In S. T.-krincren zijn in het afgesloten tiidperk nog twee
aanstaande is.
bewegingen waar te nemen, die niet onvermeld mogen blijKennisneming van hetgeen de zoogenaamde voormannen ven.
der inlandsche beweging, zooals die in de Sarekat Islam tot
Allereerst viel in die kringen eene opleving te constateeren
uiting komt, aan hunne volgelingen voorhouden en de van propaganda voor eenheid en samengaan der creloovige
inlandsche pers aan hare lezers voorzet omtrent het karakter Mohammedanen toen- in een weinior bekend, onbeduidend
en de heteekenis van instellingen als hier bedoeld, doet echter Vorstenlandsch blaadje, de Djn.iri ffiwroro iemand zich eene
zien hoe weinig noo- beseft wordt, dat de grondslag van alle ongenaste opmerking veroorloofd had over den stichter van
parlementaire stelsels gelegen is in de daadwerkelijke ver- den Mohammed»anschen godsdienst. Ofschoon die onmernntwoordelijkhoid^ der tijdeliike dragers van het gezag aan
king op zich zelf stelliV was af te keuren, motiveerde zij
de vertegenwoordigers des volks.
Gaat men na welk deel der bevolking inderdaad n " i is
1) TTrt deel dos volks d a t stadhowoner ; s d r a a g t in verhouding slechts in
voor dergelijke instellingen, dan komt men tot ongeveer zeer geringe m a t e bii tot. do l a n d s i n k o m s t o n : o n d e r Tien is echter d e ontwikkedezelfde conclusie, zij bet in verkleind formaat, waartoe ling het vorst gevorderd, gemeentelijke instellingen heblwn d a a r gewerkt en
aanwezigheid van politieke leiders onder de arbeidende klasse heeft h a a r
de samenstellers van het bekende rapport over de bestuurs- do
invloed doen gevoelen. Dit, is do kring waartoe de belangstelling in politieke
bervorniing in Britsch-Tndië zijn gekomen en die om de v r a a g s t u k k e n zich in hoofdzaak b e p a a l t .
treffende overeenkomsten hieronder wordt overgenomen:
Dikwii's is gevraagd : welk deel dos volks b e g e e r t werkelijk grooter poliinvloed? Men k a n deze v r a a g niet m e t eenige nauwkeurigheid b e a n t ..The frnction of the people who are town-dwellers con- tiokon
woorden. door vermelding van do oplaag van c o u r a n t e n , h e t a a n t a l vereenitribute only a very small proportion to tlie revenues of the gingon. hot a a n t a l handwerkslieden of h a n d e l a r e n of d a t d e r leerlingen van
State: bat among them education bas made some headwav, hoogesoholen. Fonerzijds heeft men oen kern van e r n s t i g e m a n n e n , die in alle
streven n a a r politieke vrijmaking; d a a r o m h e e n groepeert zich een
mnnicipal institutions have been at work. and the presencè oprechtheid
kring van tuinder ontwikkelden, die onder don invloed s t a a n van een frase of
of nolitical leaders among the professional classes lias made een sontiiiient._ en daarbuiten de breede schare, die men wel eens heeft, aangoduid als ..nieuwsgierigen" of lieden dio e r v e r m a a k in scheppen een groot
itself feit. This is the radius to whieh interest in politica] proen deftig Oouvornement aan te vallen, zooals jongens zich a m u s e o r e n ' m e t
hlems is chiefly confined. The question is often asked: wliat
snoeVoed-pijVn op een olifant af te schieten. Anderzijds heeft men de groote
ratio of the people really asks for greater political power? Tt
massa der landeüiko bovolking. voor h e t mcerondoel arm. onwetend, van
ran not be answered with any accuracy by tabulating the allen politieken zin ontbloot. niat gewend aan eenig kiesstelsel, en als h e t
• •irrulation of newspnpers. the number of ^ocieties, the som- waro opgaande in den strijd om h e t b e s t a a n . De landelijke bovo!kin<* heeft
feiteliik de moeste Iwlangen in den s t a a t , o m d a t zij h e t meest tot ziine inkomtot» 1 of professional men or traders, or the population of
sten bijdraagt, m a a r zij is slecht u i t g e r u s t voor deelneming aan de politiek
colleges. Tbere is a core of earnest men who believe sin- en wenscht die ook niet.
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geenszins de ouder leiding der S. I . deswege ouder de Moliumnieduueu op touw gezette agitatie, die dau ook van
korteu duur was. Wel leidde zij tot de oprichting van een
comité, dat onder den naam „Tentara Kandjing Nabi Moehamad" (het leger vau den Profeet Moehamad) op verscheidene plaatsen sub-commissies vormde en gelden inzamelde
voor actieve islamitische propagamla, waarhij herhaaldelijk
bleek van een stelling nemen tegeu de zoogenaamde Christelijke zendingsactie. Men wil o. a. door verspreiding op
ruime schaal van boekjes en tractaatjes juiste kennis omtrent
en liefde voor den Islam bevorderen, eene kweekschool voor
Mohammedaansche godsdienstonderwijzers oprichten, enz.
Over de te verwachten resultaten van de werkzaamheid van
dit comité valt nog weinig met zekerheid te zeggen.
De tweede strooming, die in den boezem der S. I. ontstond, is de Djowodipo-beweging,
die eene vereenvoudiging
van het Javaausch beoogt, met namo ten aanzien van de
omslachtigheid der zoogenaamde ,,taaisoorten". Hare in
S. I.- en I . S.-D. V.«kringen en in vakvereenigingen van
lagere ambtenaren en beambten vooral in Oost- en bier en
daar ook in Midden-Java vrij talrijke aanhangers verzetten
zich tegen het gebruik van de hoog-Javaansche (kromo)
taal en propageeren het gebruik van één taal, het ngoko
(bliikens de propagandageschriften eigenlijk een verzacht
ngoko, een soort van ngokoanadap), als werkzaam middel
tot emancipatie van den gewonen Javaan, wiens opheffing
wordt tegengehouden door het gebruik van eene ,,vernederende" spreekwijze tenen meerderen in rang en stand, welke
evenmin als senibah en djongkok — zoo zegt men -— aan
vrije burgers betaamt. Of deze beweging levensvatbaarheid
zal hebben, moet worden afgewacht. Vermeldenswaard is
echter, dat deze actie zeer spoedig reactie heeft uitgelokt
van die zijden, welke het kromo-Javaansch. als erfdeel der
Javaansche cultuur, willen handhaven en in het algeheel
overboord werpen daarvan een aanslag zien op het Javaansche
volkseigen.
Eene overeenkomstige beweging in de Soendalanden werd
tot dusver niet waargenomen.
De Vereeniging Boedi-Oetomo bleef ook in de thans besproken periode langs rustige evolutionnaire banen geleid
naar verbetering der volksontwikkeling en volkskracht,
zoodat het onderwijs in de eerste plaats hare aandacht
bleef trekken. Toch heeft ook deze vereeniging van intellectueelen van Java zich, sedert het deelnemen aan de algemeeue staatkundige bewegingen tot haar practisch arbeidsveld werd getrokken, moeten uitspreken over belangrijke
vraagstukken van politiekeu aard (zelfbestuur, kiesrecht,
agrarische wetgeving) en andermaal — sedert de door haar
in 1915 ingezette actie voor de invoering van eene inlnndsehe
militie — ten aanzien van het weerbaarheidsvraagstuk moeten stelling nemen; daarnaast heeft B.-O. zich niet kunnen
onttrekken aan de behandeling van onderwerpen, welke tot
dusver voornamelijk in S. I.-kringen bespreking vonden
(particuliere landerijen, voedselvoorziening, toenemende
duurte van de eerste levensbehoeften). Ook bij deze vereeniging viel duidelijk waar te nemen eene verschuiving van hare
politieke aspiraties naar links en ook op hare bijeenkomsten
wordt vernomen, schijnen velen althans te voelen, dat het
,,kapitalisme"
is de vijand, waartegen men moet striiden
en zich dient te wapenen, zij het dat dit sentiment hier
minder algemeen en vooral minder heftig tot uiting komt
dan in S. I.-kringen. Doch krachtig is in deze kringen het
besef — er werd met nadruk op gewezen op de buitengewone
algemeene vergadering in Maart 1918 te Soerabaja gehouden —• dat studie en stelselmatige arbeid noodig zijn om
zich een bezonken oordeel .te kunnen vormen aangaande de
richting waarin en de wijze waarop de oplossing van eenig
maatschappelijk vraagstuk moet worden gezocht. Het hiernit
sprekend gevoel van verantwoordelijkheid kenmerkte trouwens in het algemeen de wijze waarop in deze bijeenkomst
velschillende vraagstukken werden besproken (de algemeene
middelbare school, de beteekenis van de decentralisatie in
verband met de verhouding van de gemeenteraden tot de
binnen hun kring gelegen desa's, uitbreiding van het actief
kiesrecht van inlanders voor gemeenteraden). Met hetgeen
in zake kiesrecht werd opgemerkt, is al dadelijk in zooverre
rekening gehouden, dat eene herziening van de kiesrecht-
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regeling aan de orde is gesteld, waarbij o. m. wordt aangestuurd op het doen vervallen van den ook in die vereeniging gewraakten dubbelen eisch van het bezit van een zeker
schooldiploma en van zekeren welstand.
Vermelding verdient eene duidelijk waarneembare opleving
van het „Jacaansch nationalisme".
Gelijk overal heeft ook
hier de l>eginnende politieke bewustwording tot gevolg gehad
de verlevendiging van het nationaal sentiment, hetgeen op
de verdere politieke ontwikkeling van een volk met een rijk
verleden als het Javaansche niet anders dan een veredelenden invloed kan uitoefenen. Aan het streven naar verlevendiging van de Javaansch-nationale idee werd leiding en
richting gegeven door het in Juli 1918 te Soerakarta gehouden
Congres voor Javaansche cultuurontwikkeling,
dai van alle
zijden van Java groote belangstelling trok. Ofschoon het betrokken congrescomité niet permanent is verklaard — de beweging voor de oprichting van een ,,Java-instituut", hoewel
in genoemd congres begonnen, staat op zich zelf — kan worden verwacht dat eene blijvende organisatie de tendenzen van
het congres zal formuleeren en propageeren.
De op genoemd congres vernomen stemmen doen de verwachting koesteren dat het herlevend bewustzijn, naast behoud van wat aan kennis en kunst door het voorgeslacht is
overgeleverd, ook bezieling zal weten te geven aan de krachten, die de Javaansche cultuur door aanpassing aan nieuwe
denkbeelden en opvattingen tot vernieuwden bloei zullen
moeten brengen. Het behoeft ternauwernood vermelding, dat
deze wederopbouwing van de Javaansche cultuur in modernen
geest op de grondslagen van een groot verleden de onverdeelde sympathie der Regeering heeft.
Van de specifiek Vorstenlandsehe organisaties (Narpawandowo; Darali Mangkoe Aegaran,; Abdi Darmo Wargo; Bakoe
Alavi; Prinsenbond Mataram), die zich de behartiging van
de belangen van de hooge adellijke kringen aantrekken, werd
naar buiten alleen iets vernomen op de jaarvergadering van
Narpowandoico, toen o. a. eene actie werd ingeleid voor
grootere rechtszekerheid in de Vorstenlanden en eene wijziging
van de samenstelling en bevoegdheden van den Soioschen
Bijluraad werd besproken. In de Perserikatan Goeroe Hindia
Bilanda (Bond van inlandsche onderwijzers) dreigt eene.
scheuring te ontstaan door de actie van hen, die eene af zonderli.jke vereeniging van gediplomeerden van de kweekscholen
en een van hulponderwijzers voorstaan. ï o t deze in de inlandsche pers zeer druk besproken scheiding is het tot dusver nog
niet gekomen. Naar haar voorbeeld zijn thans vele andere
groepen van inlandsche landsdienaren meer dan wel minder
stevig blijvend georganiseerd.
Stellig mede in verband met de opleving van het Javaansch
nationalisme hebben ook vooraanstaanden uit andere bevolkingsgroepen pogingen aangewend tot organisatie der intellectueelen in dezelfde regionen van den Archipel of van daar
afkomstig onder de ,.nationale" saamhoorigheidsidee. De
vereenigingen Pasoendaii en Sumatraneti Bond bewegen zich
daarbij al dadelijk op staatkundig terrein; de Studeerendenvcreeniging Minahassa en Jong Ambon betraden dit gebied
vooralsnog niet. Van deze vereenigingen is de Soendaneezenbond het langst in leven en goed georganiseerd; door de uitgifte van een Soendaasch weekblad is de propaganda voor het
behoud der taal krachtig ingezet. De andere vereenigingen
bepaalden zich tot de uitgifte van maandelijks verschijnende
organen, in wier redactie jongelieden van de middelbare en
vakscholen te Batavia de leiding hebben.
De Saiiiin-beweging. Gelijk bekend, wordt deze beweging genoemd naar zekeren Santin, ook wel geheeten Soerontiko, een uit de afdeeling Blora der residentie Rembang afkomstigen landbouwer, die ongeveer 30 jaar geleden in zijne
naaste omgeving eene eenvoudige levens- en zedeleer verbreidde, welke, behalve de geboden om niet te liegen, niet te
stelen en geen overspel te plegen, o. m. inhield dat in alles
geduld moet worden betracht, dat kwaad niet met kwaad mag.
worden vergolden, dat men stoffelijke goederen alleen door
arbeid mag verkrijgen, doch dat men ze desgevraagd moet
wegschenken.
Tot ongeveer 1905 trok de leer van Samin weinig de aandacht. Men beschouwde de aanhangers daarvan eenigszins als
zonderlingen, maar die overigens niemand hinderden of overlast aandeden.
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Bij het uitbreiden van liet aantal aanhangers van de leer
van Samin werden daaraan geleidelijk verschillende denkbeelden van unarekistisoh-coniinunistische strekking verbondeu. E l waren volgelingen, die de rechtmatigheid van alle
gezag ontkenden, de bouwvelden tot geineen bezit en de be.sehikking o\*er het hout van 's Lands bosschen vrij verkluarden en de tusschenkoinst van de Mohanimedaansche geestelijkheid bij het aangaan van een huwelijk onnoodig achtten,
terwijl een heilstaat werd voorspeld waarin deze leeringen
toegepast zouden worden. Anderen schaarden zich niet bepaalde bijbedoelingen bij de Saministen, b.v. om geniakkelijk te kunnen trouwen en even gemakkelijk de vrouw weer
te kunnen verstouten, of uit winstbejag, om geld te kunnen
leenen zonder rente verschuldigd te zijn, dan wel om zooveel
mogelijk profijt te kunnen trekken van de door de leer aanbevolen of geboden vrijgevigheid.
In deze verbastering van de oorspronkelijke leer, gepaard
met de uitbreiding en de verspreiding van het aantal harer
aanhangers, lag de kiem opgesloten van conflicten met de
gevestigde orde van zaken, die dan ook niet uitbleven. Verschillende Samiiiisten weigerden belastingen te betalen en
desadiensteu te verrichten of medewerking aan de toepassing
van desaregelingen. Het bestuur reageerde op die handelingen
door straffen en executoriale verkoopen en de desa door het
ontnemen.aan de weerspannigen van hun aandeel in de gemeentelijke bouw velden en door hen in sommige gevallen ook
overigens uit het desa ver band te stooten.
Under dergelijke omstandigheden blijft der Overheid geen
ander middel over om orde en rust te bewaren en erger kwaad
te vermijden dan hen, die zich tegen den bestaanden staat
van zaken keeren, te onttrekken aan hun invloedssfeer en bij
het besluit van 21 December 1907 n°. 22 werden aan Soerontiko, die langzamerhand geheel onder den invloed van zijne
volgelingen was gekomen, en nog 8 andere Saministen kracktens artikel 47 van het Begeeringsreglement plaatsen op de
liuitengewesten als verblijf aangewezen.
De verbanning van Soerontiko had gedurende eenigen tijd
de gewenschte uitwerking, maar daarna begon een nieuw tijdperk in de Samin-beweging, waarbij enkele leiders en voormannen in het bijzonder aÜerlei economische grieven op den
voorgrond brachten', hunne geestverwanten er toe aanspoorden om niet mede te werken aan de toepassing van nieuwe j
stelsels en maatregelen en om degenen met en door wie de
Overheid werkt (de ambtenaren, beambten, desahoofden en
desabestuurders) zooveel mogelijk te ontwijken.
Hier en daar werd door Saministen zelfs openlijk verzet
gepleegd, waartegen van bestuurszijde met kracht werd opgetreden, terwijl voorts wederom enkele leiders naar plaatsen
buiten Java werden verbannen.
Sinds 191Ö is eene vermindering van de beweging aan te |
wijzen. Het kalm maar stelselmatig optreden met de middelen
die de wet aan de hand doet tegen hen, die zich tegen de hun i
opgelegde verplichtingen verzetten, en het verwijderen van j
enkele leiders, heeft velen van de dwalingen huns weegs
teruggebracht en van den ,,agama A d a m " (den godsdienst
van Adam), zooals het Saminisme genoemd wordt, weder
teruggevoerd naar den Islam.
Uit den aard der laak vindt men onder de Saministen j
allerlei schakeeringen. Er zijn. gelukkig slechts weinige
ultra's, die neb tegen alle gezag keeren, hooger in rang
geplaatsten opzettelijk tarten door de allereerste wellevendheidsvornien te verwaarloozen en hen bijv. in het laagste
Javaansch te antwoorden, alle verplichtingen jegens de overlieid ontkennen en zich buiten en boven de wet stellen. Zij
zijn niet voor rede vatbaar, zoodat tegen hen geen ander
optreden mogelijk is dan verwijdering uit hunne omgeving.
Anderen gaan niet zoo ver, schikken zich wat meer in het
maatschappelijk verband, maar weigeren belasting te betalen
en desadiensteu te verrichten. Weer anderen betalen wel
belasting, maar alleen volgens den aanslag van vroeger tijd
en verzetten zich tegen nieuwe lasten en verplichtingen,
terwijl er ten slotte ook nog enkele aanhangers van de oorspronkelijke Santin-leer zijn overgebleven.
Op eind 1917 waren er in het geheel nog ongeveer 2300
Saiuinistische gezinshoofden, waarvan 1700 in de afdeeling
Blora en 28-3 in de afdeeling Bodjonegoro der residentie
Bembang, terwijl de overigen verspreid zijn over de afdeelingen Rembang, Ngawi, Grobogan, Pati en Koedoes.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.
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Een op last der Begeering ingesteld onderzoek naar de
economische grieven van de aanhangers der Samin-beweging
heeft aan het licht gebracht, dat het acute tijdperk der Saministische beweging samenvalt met eene periode van krachtige
bestuursbemoeienis met allerlei aangelegen lieden de mlandsche huishouding rakende. Beurtelings of ook wel gezanienli.jk waren aan de orde invoering van desakassen, vorming van
amblsvelden voor desabestuurders, aanschaffing van fokvee,
oprichting van desarnadhuizen, de-scholen, afkoop van
heerendiensten, woningverbetering, waterschapsre^eliugen,
enz., voor al welke zaken bijdragen in geld of diensten van
de bevolking noodig waren, terwijl de nieuwe landrenteregeling verliooging van belasting medebracht en de scherper
doorvoering van het boschbedrijf het der bevolking hoe langer
hoe moeilijker maakte aan hout te komen.
I n het gemoed van menigeu ongeletterden, eenvoudigen
desaman, die zijn gansche leven in de ongestoorde rust van
zijne desa had doorgebracht, schijnen al die nieuwe, ongekende zaken, waarvoor telkens weer geld en diensten werden
gevraagd, verwarring te hebben gebracht. Het verlangen
naar den vredigen toestand van voorheen deed bij .sommigen
een gemoedstoestand'ontstaan, dien de betrokkenen \ilak omschreven met ,,moe". Alen was van al die nieuwe maatregelen
en regelingen, die zoo diep in het leven ingrepen, ,.moe"
geworden eu zocht uu daartegen bescherming en steun in de
naar de behoefte van het oogenblik vervormde en aangevulde
leer van Samin, die zich in hoofdzaak juist richtte tegen die
uit de maatschappelijke orde voortvloeiende regelingen, welke
voor den in afgelegen streken levenden onoutwikkelden Javaanschen landbouwer het meest onaangenaam zijn: belastingen en bijdragen, verbod van gebruik van hout uit de bosschen, te dure bemoeienis van beambten met huwelij kssluiting, enz.
Het moet erkend worden dat in vele gevallen te hard van
stapel is geloopen met de invoering van allerlei zaken, t'ie
naar Westersche opvatting nuttig en begeerlijk zijn, maar
die voor den desaman in achterlijke en achteraf gelegen
streken eigenlijk geheel onbegrijpelijk zijn. Komt in streken
met een gunstigen economischen toestand de bevolking ciezeu
overgang naar den nieuwen tijd zonder gr ui'te st hokken te
boven en leert zij van zelf wel dat die nieuwe lijd ook zijne
goede zijde heeft, i ï a^gezoud^i 1 gelegeu «t reuen met eene
arme bevolking en een onvruehtbiren bodem, gelijk in ZuidBembang, oefent die overgang op den miwetösiden desaman
een veel krachtiger invloed uit, welke daar niet geneutraliseerd wordt door de voordeelen en het nut welke de nieuwe
toestand verschaft.
Geboren en getogen te midden van uitgestrekte iiji'tibosschen, die den desaman voorzagen van het hout dat hij ^oor
zijne eenvoudige behoeften noodig heeft, moe-t hij bij het
intensiever worden van het boschbedrijf eene toenemende beperking ervaren in de gelegenheid om hout re verkrijgen, tot
die in vele streken feitelijk voor hem ophield te beslaan.
Waar de gemeentelijke bouwgrond veelal reeds gering in
uitgestrektheid was en de opbrengst zeer matig, scheen het
hem, die zich niet in berusting neerlegde bij wat van l.coger
hand werd gelast, maar zich rekenschap trachtte te Reven
van hetgeen er gebeurde, onbegrijpelijk dat van die bouwvelden nog stukkeu werden afgenomen voor doeleinden waarvan hij het nut niet kon inzien, en dat voor die streken in
vele gevallen inderdaad ook zeer problematiek was.
Een andere veel vermelde grief was dat afgeschreven
boschgrouden, die door de toeneming van de bevolking als
bouwgrond dringend benoodigd waren geworden, hetzij voor
andere doeleinden werden benut, hetzij opnieuw beplant met
djati, dan wel als ambtsveld afgestaan aan bosehbeambten.
Aan de Samin-beweging, zooals die zich in de laatste jaren
uitte, liggen blijkens liet ingesteld onderzoek dan ook zonder
twijfel economische oorzaken ten grondslag. Getracht wordt
aan de genoemde en andere grieven van minder belang zooveel doenJijk tegemoet te komen, ten einde aldus aan de
Samin-beweging zooveel mogelijk haar feitelijken bestaansgrond te ontnemen.
Met opzet is aan de Samin-beweging eene eenigszins uitvoerige beschouwing gewijd, wijl daaruit valt te leeren, dat
ook op Java omzichtigheid behoort te worden betracht met het
invoeren van allerlei maatregelen, welker nut van Westersch
standpunt onbetwistbaar schijnt, maar die op de eenvoudigen
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VUii pop-t onder de inheemsche bevolking feitelijk geen andere den van de controle, die tot zelfs op de meest onbeteekenende
uitwerking hebben dan verbijstering.
hunner werkzaamheden werd uitgeoefend door het EuroDe geschiedenis der Samin-beweging bewijst opnieuw de peetch bestuur. Als gevolg daarvan werden sinds 1912 verjuistheid dor volgende woorden van een vermaard bestuurder: schillende, veelal echter weinig beteekenende werkxaam*
..Kon vim de grootste dwalingen, waarin Europeanen die j lieden van de controleurs bij het binnenlandscb bestuur op
in het Oosten werkxaam zijn, geneigd zijn te vervallen, is te de distriotshoofden overgedragen, maar tot een waarlijk
meenen dat Oosterlingen, eventeer als zij zelf, overtuigd zijn losser maken van den leiband van liet Europeesch bestuur
van de noodzakelijkheid van spoedige totstandkoming van i< liet niet gekomen.
wegen, leidingen, verlichting en al de andere attributen der
}fot het oog op de naderende invoering van de hestuursbeschaving
Men behoorde steeds in herinnering te hou- hervorming was de Ilegeering van oordeel, dat een eind
den, dat in een achterlijk Oostersch land nagenoeg het eenige behoorde te komen aan het feitelijk stelselloos en dus tot
wal de massa der bevolking ter harte gaat IS, dat de belas- geen bepaald resultaat leidend, bovendien min of meer
tingen licht zijn."
schoorvoetend overdragen van enkele werkzaamheden op de
j inlandsche bestuursambtenaren, en dat nu het tijdstip ge-

Ontvoogding van hel Inlandsen bcatuur on Java en ! komen is om al dadelijk over te gaan tot het nemen van
nadoen Gevolg van de aanhai " ge hestuurshervorrain'» j eene proef met eene gewijzigde bestuursinrichting, waarbij
zal ziin. dat bet Europeesch bestuur zieb boe langer boe
meer bepaalt tot bet geven van leiding en raad waar
die noodig mochten zijn. bet rechtstreeks en daadwerkelijk
besturen geleidelijk overlatende aan de inlandsche ambten a ren.
TTet mag zonder omwegen worden erkend, dat de bestaande
toestand nou' eene ganseh andere is, dat de inlandsche amhtenaren tot dusver slechts zelden of niet de gelegenheid
hebben gehad om te tonnen, dat zij de voortdurende controle
van liet Europeesch bestuur kunnen ontberen, en dat bet
Europeesch bestuur huiverig is gebleven dat op den duur
neerdrukkende dagelijksch toezicht te loten varen.
E r zijn natuurlijk verschillende redenen en verklaringen
te 'reven voor liet feit. dat. in afwijking van bet door den
wetgever van 1864 in artikel 07 van het Hegeoringsreglement
neergelegd beginsel, in de praktijk tot dusver de Europeosche
ambtenaren zich niet bepaald hebben tot ..hoogor toezicht"
in dat wetsvoorschrift bedoeld, maar veelal ook de ..onmiddellijke leiding" der bevolking aan zich getrokken hebben,
7oodat de inlandsche ambtenaren in hoofdzaak de uitvoerders van de bevelen en won^cben van bet Europeesch bestuur
zijn geworden, maar het kan geen nut hebben daarop nader

in te gaan.

Volstaan kan werden met de constateering van bet feit,
waarbij de billijkheid gebiedt te erkennen dat. moge het
tot dusver gevolgd bestuursstelsel feitelijk in strijd zijn geweest met de bedoel in «ren van den wetgever in een vroeger
tijdperk aan liet stelsel ongetwijfeld verschillende voordeelen
verbonden waren en dat het. in liet geheel genomen, ten
bate van land en volk heeft gewerkt.
Onder dn sinds enkele jaren zoo sterk veranderde om«tandigheden is het echter niet langer te handhaven: de inlandsche ambtenaren mopten zon spoedig doenlijk vertrouwd worden gemaakt met zelfst nndigen arbeid en het dragen van
niet door anderen gedeelde verantwoordelijkheid.
Dat daarbij fouten zullen worden gemaakt is zeker, dat
wriiving zich zal voordoen bij eene nieuwe inrichting der
machine, die zoo lang or( andere wielen heeft goloopen, is
onvermijdelijk doch dit kan geen reden zijn om af te zien
van de losmaking van den knellenden band. welke de vor-

mingvan een hoogstaand) betrouwbaar en krachtig inlandsch

bestuur belemmert.
Groote helmieren zijn daarmede gemoeid. Tmmers. zal de
il Ireli •" van I "t Tavnansche volk goleideliik "•esehieden.
zonder schokken, die de zich voltrekkende maatschappelijke
transformatie tot een onheil maken, dan is in de eerste plaats
zelfvertrouwen bii de geboren leiders van dat volk onmisbaar. Dat zelfvertrouwen i< niet te verwerven zonder eene
ruime mate van zelfstandigheid, die gelegenheid schenkt
eigen krachten te meten.
Daartoe moet aan de inland-ehe bestuursambtenaren zelfstandigheid worden geschonken : zij ga genaard met betoon
v>n vertrouwen van het IVcdorlandsoh bestuur, dat zich tot
plicht stelle den inheemschen ambtgenoot te raadplegen in
tlle belangrijke aangelegenheden, hem aanmoedige tot opmerkingen en raadgevingen, ook zonder dat hem daarom
gevraagd wordt, hem wijze op de noodzakelijkheid dat de
priiaii i>"ot achter blrjve bij ziin tijd. doch op straffe van
verlies ziiner bevoorrechte stelling voeling houdt met wat
er leeft in rijn volk.
T}eed.- vroeger zijn er in die richting pogingen aangewend
en heeft men getracht de inlandsche ambtenaren te bevrij-

tiet inlandsch bestuur op den voorgrond wordt gebracht en
het Europeesch bestuur zich bepaalt tot zijne wettelijke
taak. het ..hooger toezicht", waarvan boven sprake was.
Bij de uitvoering van die proef zal onderscheid moeten
j worden gemaakt tusschen de tot dusver den Europeeschen
j bestuursambtenaren opgedragen werkzaamheden, voor zoo; ver die de uitoefening van wettelijke bevoegdheden betreffen
; en v.z.v. ze daar buiten vallen. Wat. liet laatste aangaat,
I dus leidend en leerend optreden tegenover de bevolking, het
doen van voorstellen, bet indienen van gegevens en adviezen
i en de aanrakingen met verschillende diensten en bedrijven,
behoort in beginsel het zwaartepunt te worden verplaatst
van de Europeesche naar de inlandsche ambtenaren en in
| de eer~te plaats naar den regent, hetgeen kan geschieden
| bij administratief voorschrift. TTiteraard moet ook hierbij
eenige geleidelijkheid worden betracht, niet alles kan opeens
! aan de inlandsche ambtenaren worden overgedragen, maar
! indien bet Enroneeseh bestuur zich van de noodzakelijkheid
! der onderwerpeDike hervorming goed rekenschap geeft, niet
| schroomt voor tal van zaken van dagelijksch bestuursbeleid
: de verantwoordelijkheid af te wentelen op het inlandsch
bestuur en tracht zich in zijne tegenwoordige functie overi bodig te maken, met bet vooropgezette doel zich in het nieuwe
I stelsel tot het geven van leiding en het houden van toezicht
te benalen. is bet te verwachten dat het emancipatie-proces
! zich in enkele jaren zal kunnen voltrekken.
Ten einde de overdracht mogelijk te maken van tot dusver
krachtens wettelüke bepalingen bij het Europeesch bestuur
berustende bevoegdheden. is eene ordon'iiaT;'" 3 vastgesteld
j f Staatsblad 1918 n°. 874).' welke het mogelijk maakt, dat
in door den Gouverneur-Generaal nnn te wiizen afdeelingen
' en regentschappen on Java en M'adoern. bevoegdheden en
' bemoeiingen, welke bii ordonnantie of krachtens ordonnantie
door den Gouverneur-Generaal ziin opgedragen aan Euroi fie^sehe of hoogere inlandsche bestuursambtenaren, voortaan
; worden uitgeoefend door inlandsche ambtenaren, daartoe
door Inet hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen.
Het regentschap Tiiandjoer is aangewezen als bet eerste
waarin de hooferbedoelde overdracht van bevoegdheden
nlaats ronde hebben, in verband waarmede in dat regentschap op het inlandsch bestuur ziin overgegaan bevoegdbeden en bemoeiïngen. tot dusver door het Europeesch bestuur uitgeoefend, in zake:
n. verhuring van grond door inlanders aan niet-inlanders;
h. ontginning van woeste gronden door inlanders;
e. benoeming en ontslag van politie-agenten en justitieele
bedienden :
il. verleen en van vergunning tot kappen en uitsleepen van
hout uit niet in stand te houden wildhoutbosschen :
0. splitsingen samenvoeging van desa's;
f. opmaking van kohieren van den aanslag in bet hoofdgeld.
TTiteraard heeft deze opgaaf geen begrenzend karakter en
ligt het in de bedoeling haar. naar gelang de omstandigheden
dit toelaten, uit te breiden.
Het Europeesch beetuurspersoneel in Tjiandjoer is. met het
OOg op de proefneming, verminderd met een controleur, terwijl verdere vermindering in de bedoeling ligt zoodra. de
maatregel eenigszins heeft doorgewerkt: daartegenover is het
inlandsch best uurspersoneel versterkt.
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De Regeering gevoelt zeer goed'dat er voor de Europeesehe
ls
afstand te moeten
doen van een taak, die zoo lange jaren met groote toewijding
ten bate van land en volk is vervuld, maarzij vertrouwt dat
het Europeesch bestuur zal inzien dat het onvermijdelijk is
dat het zich allengs terugtrekt uit de dagelijksche leiding
der zaken en dat het. vrij van den sleur en de beslommeringen van allodaagsche werkzaamheden, op een hooger plan,
een breeder en grootsoher taak te vervullen heeft.
be
bestuursambtenaren iets hanls in gelegen

Verbetering van de geldelijke stelling der inlandsche
bestuursambtenaren. De aanvulling van het korps inlandsehe bestuursambtenaren heeft sinds geruinien tijd de bijzondere aandacht der Regeering. Het bij het besluit van 14
Januari 1015 n°. 30 vastgesteld benoemingsregleuient voor
den inlandschen bestuursdienst (Bijblad op het Staatsblad
ii°. 8167). dat de bevordering dier ambtenaren over geheel
•lava en Madoera aan vaste regels bond; had o. in. ten doel
aan goed opgeleide inlandsche jongelieden, bij voldoenden
ijver en geschiktheid, met voorbijgang van personen van
lagere opleiding, eene snelle bevordering te doen deelachtig
worden, ten einde hen nog in de kracht des levens te kunnen
roepen tot de belangrijke betrekkingen bij den bestuursdienst.
Hoewel daardoor ontwikkelden jongelieden bij het inlandsch binnenlandse!) bestuur een eervolle toekomst is gewaarborgd, valt in toenemende mate bet verschijnsel te constateeren. dat de betrekkingen bij dien tak van dienst blijkbaar minder begeerenswaardig zijn geworden en dat meer en
ni°er inlandsche jongelieden, voor wie, in verband met hun
afkomst en de tradities van hun geslacht, een loopbaan bij
het binnenlandsch bestuur als aangewezen scheen, zich daarvan afwenden en eene andere betrekking kiezen.
Ts in het algemeen een op hoog peil staand inlandsch bestuurscorps eene noodzakelijke voorwaarde voor een richtig
bestuur dezer gewesten, te meer klemt dit. waar. gelijk hooger
opgemerkt, aan" dnt corps in het nieuwe bestuursstelsel zulk
eene gewichtige rol is toebedeeld.
De Begeering is er daarom op bedacht geweest maatregelen
te treffen om de betrekkingen bii den bestuursdienst wederom
tot de meest l>egeerlijke te maken, opdat voor de vervulling
daarvan eene ruime keuze kunne worden gedaan uit het meest
beschaafd en best ontwikkeld deel der inlandsche jongelingschap. "Kennis van de oorzaken die den verminderden lust tot
dienstneming bij het binnenlandsch bestuur hebben veroorBaakt, was daarvoor een eerste vereischte, in verband waarmede door de Begeering daaromtrent een onderzoek is gelast.
Daarbij bleek dat men in de inlandsche samenleving er
zich zeer duidelijk rekenschap van heeft gegeven, dat bij het
tot dusver geldend l>estiiurs*telsel, waarbij, gelijk hooger uiteengezet. de inlandsche ambtenaren in hoofdzaak geworden
zijn tot agenten v-in het Europeesch bestuur; hunne stelling
ontwikkelden mannen langzamerhand geen bevrediging meer
kan schenken.
Mede heeft invloed uitgeoefend het feit. dat het bostuursanibt in den laatsten tijd veel aan luister en macht heeft verloren en dat het door het ontwakend zelfbewustzijn der bevolking er niet gemakkelijker on geworden is en den bekleeder blootstelt aan een zelden welwillende en dikwijls onhib
lijke eritick. Voorts werd ook de klacht vernomen, dat de tank
van den bestuursambtenaar aan aantrekkelijkheid veel heeft
ingeboet door do steeds toenemende bemoeiingen met onderdeelen der volkshuishouding van allerlei afzonderlijke takken
van dienst, waarbij de inlandsche ambtenaar steeds een vrijwel lijdeliike rol te vervullen heeft.
Daarbij komt dnt de gelegenheid zich gaandeweg heeft uito-ebreid om door het bezoeken van niet uitsluitend voor inlanders bestemde scholen, zich buiten den bestuursdienst eene
eervolle en goed bezoldigde positie te verwerven met een af gebekenden en rustigen werkkring, waarbij men =lechts te
maken heeft met één bepaalden chef. ui. met dien van den
betreffenden d i c s t t a k waardoor de beroepskeuM ruimer
werd, terwijl in de latere iaren de meer ontwikkelden en in
"Wcsterschon geest opgeleiden de voorkeur geven aan die
ambten, welke ook door Europeanen bekleed worden en waaraan voor beide landaarden gelijke vooruitzichten en hezoldb

ging rijn verbonden.

De aangeduide oorzaken van den afnemenden lust tot
dienstneming bij het binnenlandsch bestuur wijzen er op, dat.
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afgescheiden van alle andere redenen, alleen reeds de practilohe overweging dat de aanwerving van de voor dien diensttak meest gewenschte elementen niet meer verzekerd is, er toe
noopt de taak van het inlandsch bestuur zelfstandiger en dus
lantrekkelijker te maken en liet op te'heffen uit den toestand
van afhankelijkheid waarin het verkeert ten opzichte van het
Europeesch Bestuur en andere diensttakken.
De aanvaarding van de daartoe strekkende, hooger aangednide gedragslijn, sal. naar de Begeering vertrouwt, er spoedig toe leiden dat de bestuursbetrekkingen weder in aanzien
en aantrekkelijkheid winnen; overigens ligt de opheffing van
de hooger besproken, algemeen werkende oorzaken echter
nagenoeg geheel buiten de machtssfeer der Begeering.
Dit geldt niet voor een andere, veel vermelde oorzaak, nl.
de onvoldoende geworden bezoldiging der inlandsche lieBtuursambtenaren. Algemeen was de klacht dat voor jongelieden. die eene opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren
hebben doorloopen of eene daaraan gelijkwaardige dan wel
hooger gaande opleiding hebben genoten, eene bezoldiging
van f 50 'smaands. gelijk thans de candidnat-bestuur s ambtenaren genieten, geheel onvoldoende is. vooral indien zij gehuwd zijn en dat ook de verdere geldelijke vooruitzichten bij
den bestuursdienst, in aanmerking genomen den in de laatste
jaren zoo sterk Brestegen levensstandaard, ontoereikend zijn.
Zoo ds kan buiken uit de begroot ing voor 1919 heeft de
Regeering ter tegemoetkoming aan de geuite bezwaren eene
aanmerkelijke verbetering voorgesteld in de dienstvoorwaarden van het hooger inlandsch liestuursnersonrel. terwijl op
die begroot in o' nok een groot bedrag is uitgetrokken voor eene
mede noodzakelijk gebleken lotsverbetering van het lager
personeel.
Unificatie |n bestuur en «retpevlusr. Tn nanxluitinc aan
hetgeen in de vorige ..Mededeelingen" voorkomt over de
opheffing van de in w-ettelijke en administratieve voorschriften bestaande verschillen tusschen groepen van Nederlnudsche
onderdanen, kan het volgende worden bericht omtrent de
verdere stanpen die sedert rijn gedaan op den weg naar volledige unificatie.
Per*onee1e bepalingen.
"Bij Staatsblad 191S n°. 79 is het
Nederlanderschap als eiseh van benoembaarheid tot het
notariaat vervan aren door het Nederlandsen onderdaanschap.
Strafrecht.
Werd ten vorigen jare melding gemaakt van
het zgn. geunificeerd wetboek van strafrecht, hetwelk op 1
Januari 1918 in werking is getreden, daaraan kan thans
worden toegevoegd dat een ontwerp tot unificatie van het
strafproces en van de rechterlijke organisatie — voorloopig
alleen voor Java en "Madoera — bii het Opperbestuur is voorgehracht.
Na bekrachtiging van die ontwerpen zal o. a. het optreden
der nolitie in hare opsporingswerk»amheden ten aanzien van
de inlanders en met hen gelijkgestelden met dezelfde waarborgou en beperkingen worden omgeven als thans ten opzichte
van Europeanen bestaan.
Ten "it.de echter zoo snoedig mogelijk tegemoet te komen
aan de bezwaren, welke voort spruiten uit de bestaande bepalingen omtrent de voorloopnye hechtenis en het huis- en
bet denkbeeld in overweging genomen
oapier-onderzoek
om in afwachting van de aleeheelo unificatie van de str»fvordering. waarmede nog geruimen tijd zal heengaan, de benalingen omtrent «eimernde onderwerpen, voor wat Ta va en
Mndnera betreft nl dadeliik zooveel mogeliik voor alle justitiabelen ireliik te maken in dien zin. dat zij weliswaar nog
door velschillende rechters en magistraten op de verschillende
bevolkingsgroepen rollen worden toegepast, maar niettemin
materieel nu hetzelfde neerkomen dus voor den een niet
rwanrder of drukkender zullen zün dan voor den ander.
Daarbij 7-1 de bevoegdheid van de vervolgende autoriteit
om preventieve hechtenis en huis- en papier-onderzoek te ge|noten, zeer worden beperkt.
Feu e regeling v»n de aangeduide «trekking kan eerlang
wo-den tegemoet gezien, terwijl het voorts in de l>edoeling
lint inzonderheid tot tegenzang van langdurige preventieve
hechtenis, voor alle bevolkingsgroepen het oantio-^tebol en
de summiere procedure in de Tndische strafrechtspleging in
te voeren.
Privaatrecht.
Inzake het privaatrecht valt behalve de
toepasselijkverklarittg van vrijwel het geheele materieele
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Europeeseh privaatrecht op de Ckineezeu in een groot deel
van Indië (Staatsblad 1917 n°. 129) te vermelden, dat sedert
eenigvn lijti de samenstelling vuu een ontwerp tot unificatie
van net formeel privaatrecht, passende op de unificatie der
magistratuur, aanvankelijk niede voor Java en Madoera, bij
liet Departement van Justitie in studie is genomen.
Ten aanzien van den burg»lijken
stand voor inlanders,
welke instelling in zekeren zin als tot bet privaatrecht behoorende mag worden aangemerkt, zal een proef worden genomen door de invoering van die instelling voor enkele groepen van aanzienlijke inlanders op Java en Aladoera.
Voorts is eene algebeeie hervorming van het materieel
privaatrecht voor de inlanders en de vreemde oosterlingen in
voorbereiding. Bij deze herziening zal worden uitgegaan van
de door den Minister DE WAAL MALEFIJT ingediende novelle
op de in 1900 tot stand gekomen, in Staatsblad 1907 n". 204
afgekondigde, maar nog niet in werking getreden nieuwe
lezing van artikel 75 van het Begeeringsreglenient. Overigens
geschiedt zij aan de hand van de in 1909 door de bijzondere
commissie uit de Staatscommissie tot herziening van het
Indisch privaat- en strafrecht aan den Minister van Koloniën,
ter voldoening aan de wet van 1900 ingediende ontwerpen,
van een voor alle ingezetenen bestemd Burgerlijk Wetboek,
een Wetboek van Koophandel en eene Eaillissementsverordeïiing.
Ondanks alle wijzigingen die deze ontwerpen in bij zond erhedes waai schijnlijk zullen hebben te ondergaan, ligt het in
de bedoeling bij deze bewerking vast te houden aan het algemeen grondbeginsel waarvan die „Bijzondere Commissie" bij
haar werk ia uitgegaan, en dat door haar in de algemeene
beschouwingen waarmede zij de toelichting op haar ontwerpBurgerlijk Wetboek aanving aldus is weergegeven: „ I n het
..algemeen kan men zeggen dat het personenrecht niet, maar
„hel zaken- en verbintenissen-recht wel voor uilen hetzelfde
..is. Hel eerste wordt voor Europeanen geheel, voor Cbineezen
..in meerdere opzichten 1) en voor inlanders en andere
„Vreemde Oosterlingen dan Cbineezen slechts op enkele
..weinige punten in bijzonderheden geregeld".
Ten aanzien van bet familierecht zullen dus weliswaar de
volksinstellingen van iederen landaard in hoofdzaak geëerbiedigd blijven — op dit gebied zou inderdaad elke pogingtot ffelrjkmaking strijden met de eerste behingen der inlanders
(althans voor zoovel' zij niet den Christelijken godsdienst belijden) —, doch ten aanzien van het vermogensrecht zal ook
bij deze herziening naar unificatie in de hoofdzaken worden
gestreefd.
Dat die unificatie alleen op Europeesch-rechtelijke beginselen kan berusten, behoeft geen uitvoerig betoog, want
al moge men het adatrecht voor het onderling verkeer tusschen
inlanders het beste achten, niet te ontkennon is dat bij de
sprongen die de evolutie in enkele jaren gemaakt hoeft, do

vrije keus tusschen liet inheemsche en het Europeesche recht
feitelijk niet meer bestaat. Immers, naarmate de inheemsche
l>evolking dezer gewesten in beschaving en ontwikkeling toeneemt en dus meer in het algemeen economisch verkeer wordt
opgenomen, zal zij hoe langer hoe meer behoefte gaan gevoelen aan liet meer co.smopolitische Europeesche recht, zooJat het in de rede ligt dat de unificatie zich beweegt in de
richting' van dit recht.
Eet inlandsen grondbezit treedt uiteraard ook bij de hierbedoelde privaatrechtelijke unificatie op den voorgrond. Het
staat wel vast dat in elk geval de bepalingen nopens den

„Europeeschen" eigendom en andere zakelijke rechten ook op

inlanders toepasselijk zullen moeten zijn; in zekeren zin en
tol zekere hoogte bestaat ten deze zelfs reeds thans rechtsgeljjkheid, in zooverre dat b.v.b. onroerende goederen die

eenmaal in de Europeesche eigendomsregisters geboekt staan,

naar de algemeens opinie, altijd door het Europeesche recht
beheerschl blijven, ook als een inlander ze verwerft, hetgeen
van ouds «onder bedenking heeft plaats gehad. Of naast de
„Europeesche" rechten de speciale inlandsche grondrechten
in het nieuwe algemeen Burgerlijk Wetboek zullen moeten
gehandhaafd worden, zal afhangen van de wijze waarop eene
bij het Opperbestuur in overweging zijnde herziening van de
1) Deze beperking voor de Chineezcn heeft uiteraard sedert Staatsblad
1917 n°. J29 hare waarde verloren.
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grondslagen der agrarische wetgeving tot oplossing wordt
gebracht.
(iecanyeniswezen.
Det in verband met de invoering'
van het nieuwe strafwetboek herziene gestiehteuregleinent
(Staatsblad 1917 n°. 70S) maakt geen onderscheid meer
tusschen de gevangenen van diverse landaarden. Enkele verspreide bepalingen van het Inlandsch Reglement en het
lleglement op Ue Strafvordering', de gevangenissen betreflende, welke nog verscliilieu beiielzen, zullen bij de bovenbedoelde unificatie van het strafprocesrecht vanzelf mede
gelijk worden gemaakt. Ten aanzien van de voeding, kleeding
en ligging moeten eenige verschillen, die met de volkseigenaurdigiieuen samenhangen, uiteraard behouden blijven.
Immigratie.
Terwijl overigens ten aanzien van dezen
diensttak voor alle landaarden in geheel Indië dezelfde wettelijke bepalingen (lociatmgsbesiuit in Staatsblad 1910
ii . -i <) gelden, zijn ten aanzien van een gedeelte van hel
gvwest ltiouw en onderiiooriglieden in Staatsblad 1918 n°. 92
bijzondere bepalingen behouden voor de toelating en vestiging
enkel van vreemde oosterlingen, welke bepalingen VOOTSiiands niet kunnen worden gemist.
Arbeidt- en koeliewetgeving.
Een ingrijpend verschil
tusschen Europeanen en personen van andere landaarden is
gelegen in de bepalingen der koelie-ordonnantiën (zie o. a.
Staatsblad lÜlü nu. 421). De meest in het oog vallende eigenaardigheid van hel in deze ordonnantiën geregeld arbeidscontract is de strafbaarstelling van niet-nakoming der overeenkomsten door de arbeiders. Aangezien deze arbeiders volgens
de koelie-ordonnantiën alleen kunnen zijn personen van inlandschen of met dezen geli.jkgestelden landaard, zijn dus
deze personen (althans na vrijwillig een zoodanig contract
aangegaan ie hebben) in eene ongunstiger positie geplaatst
dan welke Europeesche arbeidscontractaut ook, waartegenover echter staat dat de Staat zich het lot der eersten aantrekt en dat der iaatsten niet.
In beginsel is iutusschen. reeds tot de geleidelijke afschaffiug dezer zoogenaamde „poenale sanctie" besloten, zoodat
met de voorbereiding dezer afschaffing thans een aanvang
wordt gemaakt. Wat daarna van de speciale regeling van het
arbeidscontract in de koelie-ordonnanties zal overblijven, kan
zeker niet gezegd worden de inlandsche werknemers bij die
van Europeeschen landaard achter te stellen.
De bepalingen in Staatsblad 1911 n°. 540, ten tweede, op
den zoogenaamden vrijen koeliearbeid en die in Staatsblad
1910 n°. 409 op de tucht in de ziekeninrichtingeu op de ondernemingen welke met contractkoelies werken, moeten wegens
hun samenhang met de koelie-ordonnantiën, voorshands eveneens enkel op inlanders en met dezen gelijkgestelde werklieden belrekking hebben. Daarin ligt trouwens in geen eukel
opzicht achterstelling bij de Europeanen.
Dat ook de Wervingsordonnantie
(Staatsblad 1914 n°. 613
en Staatsblad 1916 n°. 093) enkel op eigenlijk gezegde inlanders belrekking moet blijven hebben, ligt voor de hand.
Zij strekt juist tot bescherming van den iulandschen werknemer door de Overheid tegen misleiding, en bescherming in
dezen vorm zou ten aanzien van personen van anderen landaard volstrekt overbodig zijn, daargelaten dat dergelijke perbollen niet in Indië gevonden worden. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de bepalingen op de emigratie naar Suriname
(Staatsblad 1890'n°. 72, met wijzigingen en aanvullingen).
Unificatie van belastingen.
In aansluiting aan hetgeen
daaromtrent voorkomt in de vorige ,,Medecleelingen" moge
worden verwezen naar de toelichting op blz. 148 der memorie
van toelichting op het Indisch begrootingsontwerp, blijkens
welke het in de bedoeling ligt de unificatie van de voor de
verschillende bevolkingsgroepen geldende belastingen te
1» reiken door de samensmelting van alle l>elastingen naar het
inkomen tot eene algemeene inkomstenbelasting te heffen van
Europeanen en inlanders en de met hen gelijkgestelden, voor
zoover reohtstreeksche onderhoorigen van het XederlandschIndisch (jrouvernement.
Zooals t. a. p. is medegedeeld zal de belasting, al naar
gelang liet inkomen wel of niet uit grond is verkregen, onderscheidenlrjk bedragen 4 ",', en (in de laagste klasse) 2°,',. Oploopend zal dit laatste percentage in de hoogste klasse stijgen
tot 10 van elke geheele som van f 100 hoven een zuiver jaarlijksch inkomen van f 30 000.
Buiten de belasting zouden vallen de inkomsten uit land-
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renteplichtige gronden en de inkomsten uit gronden waarvan
in enkele streken der Buitengewesten bijzondere belastingen
worden geheven.
Sedert is omtrent de wijze waarop aan de unificatie van
het belastingwezen toepassing zal worden gegeven met het
Opperbettunr nader overleg geopend, inzonderheid betrekking hebl>end op de vraag of het helastingplichtig minimum
zou kunnen worden verhoogd en hoe de daarvan het gevolg
zijnde zeer belangrijke vermindering van de belastiugopbrengst zou kunnen worden goedgemaakt.

Decentralisatie. In de vorige „Mededeelinjpn" werd

melding gemaakt van het voornemen der Regeering om op
de Buitengewesten krachtig voort te gaan met de toepassing
van de Decentralisatie-wet 1903, niet alleen door het in het
leven roepen van gemeenten, maar vooral door liet scheppen
van grootere plaatselijke ressorten, gewesten of deelen van
gewesten omvattende.
TJitvoeiïng gevende aan dit voornemen, meende de Itegeering tevens van de gelegenheid gebruik te moeten maken om,
waar de omstandigheden zich daartoe leenden, de toepassing
van de decentralisatie-wetgeving te benutten om een meer
democratischen bestuursvorm in te voeren op dpn grondslag
van bestaande volksinstellingen. Zij liet zich daarbij leiden
door de overweging dat in verschillende streken der Buitengewesten gemeenschappen worden aangetroffen die, als
levende in het rechtsbewustzijn der bevolking, reeds thans
een grooten invloed uitoefenen op de samenleving. Het lag
dus voor de hand te trachten die gemeenschappen in een
honger verband samen te brengen en dit te organiseeren op
den voet van de decentralisatie-wetgeving, door niet gebruikmaking van die wetgeving, binnen de gewesten, een aantal
ressorten in te stellen, ieder een complex van plaalseliike
rechtsgemeenschappen omvattend, in welker raden in hoofdzaak de vertegenwoordigers dier gemeenschappen zitting zonden nemen.
Mits ook dit hooger verband een ambtsgebied omvat dat
lot het bewustzijn der bevolking spreekt, was hier, naar het
inzicht der Regeering. een vruchtbare bodem aanwezig voor
de toepassing van de decentralisatie-wetgeving, zij het ook op
eene wijze, die in verschillende opzichten nieuw was. Immers,
tot nog toe waren alleen ressorten ingesteld met raden, waarvan de meerderheid der leden Europeanen waren, terwijl
raden van den hooger bedoelden aard in meerderheid of geheel
uit niet-Europeanen zouden moeten l>estaan. en ook van eene
ambtelijke meerderheid, als door artikel 6 van het Decentralisatie-lvesluit voor andere dan Gemeenteraden voorgescbreven, in dit geval geen sprake zou kunnen zijn.
Toorts zou hier voor het eerst aan plaatselijke raden bemoeienis moeten worden toegekend met de regeling der
heerendiensten en den afkoop daarvan, wijl het onderhoud en
de aanleg van wegen, ten behoeve waarvan de heerendiensten voor het grootste deel worden verricht, aan die raden
zou moeten worden opgedragen. Tn plaats van door het bestuur zouden dus voortaan door de in te stellen raden de
diensten over de verschillende rechtsgemeenschappen moeten
worden verdeeld en de werktaken aangewezen, terwijl het
bedrag der afkoopsommen ook door den plaatselijken raad
zou moeten worden vastgesteld. Hiermede zou dus tevens
eene bestuurs-decentralisatie worden ingeleid en wel juist op
een gebied, dat zich voor1 toepassing daarvan uitnemend
leent, wijl het in eigen kring zoo veel beter kan worden overzien dan door een toch altijd min of meer buiten de inlandsebe samenleving staanden ambtenaar.
Aan deze. oenigszins gewijzigde toepassing van de Deoentralisatie-wet 1903 stonden, naar plaatselijke onderzoekingen
uitwezen, geen feitelijke bezwaren in den weg. Formeele bezwaren leverde alleen op artikel 1 van het Decentralisatiebesluit, dat het instellen van raden uitsluitend uit inlanders
bestaande belemmerde en het reeds genoemd artikel fi van dat
besluit, dat eene ambtelijke meerderheid voorschreef. Laatst.
bedoeld artikel, welks bepalingen ook overigens zeer wel konden vervallen, werd ingetrokken bij het Koninklijk besluit in
Indisch Staatsblad 1018 n°. 606. terwiil eene wijziging van
artikel 1, welke het samenstellen mogelijk maakte van raden
uitsluitend uit inlanders bestaande, tot stand kwam bij bet
fn Staatsblad 1018 n°. 692 opgenomen Koninklijk besluit.
Op den hooger aangeduiden voet zijn in het leven geroepen
TTandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

plaatselijke raden voor de onderafdeelingen Padang Pandjang, bestaande uit 25 inlanders, 1 Europeaan en 1 vreemden oosterling (St. 1918 n°. 308), Ogan llir, bestaande uit
26 inlanders (St. 1918 n". 350), Komering llir. bestaande uit
19 inlanders (St. 1918 n°. 351) en Lematang llir, bestaande
uit 21 inlanders, 1 Europeaan en 1 vreemden oosterling (St.
1918 n°. 352).
Het ligt in de bedoeling ook voor de Minahasa een raad
als hooger bedoeld in te stellen met eene meerderheid van
inlandsclie leden, welke door de inheemsche bevolking districtsgewijs zal worden gekozen volgens een voorde Minahasa
in te stellen afzonderlijk kiesstelsel. Op de begrooting voor
1919 zijn voor de instelling van dezen raad gelden uitge-

trokken.

Voorts valt sinds de vorige . .Mededeelingen" te vermelden
de instelling van gemeenteraden voor 4 plaatsen op Java (Madioen, Modjokerto, Pasoeroean en ProbolingTO) en 2 op de
Buitengeweaten (Sawahloento en Fort de Koek), terwijl nog
in den loop van dit jaar een gemeenteraad zal worden ingestidd voor Bandjermasin; wijders de uitbreiding van het
actief kiesrecht bij de ordonnantie in St. 1917 n°. 586 tot de
inlanders en met dezen gelijkgestelden, die voldoen aan den
dubbelen eisch van het bezit van een schooldiploma en van
eene zekere mate van welstand. Gelijk reeds hooger is medegedeeld ligt het in de bedoeling deze kiesrechtregeling in
vrijgevigen zin te herzien.
Bij de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 482) is
artikel 71 v.m het Begeeringsreglement in dien zin aangevuld, dat inlandsche gemeenten, die geheel of gedeeltelijk
gelegen zijn binnen de grenzen van eene stad waarvoor een
locale raad is ingesteld, kunnen worden opgeheven. Van deze
bevoegdheid zal waarschijnlijk spoedig gebruik worden gemaakt voor de hoofdplaatsen Semarang. Soerabaja en Bandoeng. Voor Batavia dat zoo goed als geheel uit particuliere
landerijen bestaat, heeft het nieuwe voorschrift in zoover
geen practische beteekenis. dat de gemeenteraad van die stad
ook te voren reeds volledig bevoegd was zijne zorgen tot de
binnen zijn gebied gelegen kampongs uit te strekken, wijl
artikel 71 van het Regeeringsreglement voor kampongs op
particuliere landerijen niet geldt.
Ten einde de daarvoor in aanmerking komende gemeenten
eene tegemoetkoming te kunnen verleenen in de kosten van
verbetering der volkshuisvesting, is voor het eerst op de befTTOOting voor 1018 een post uitgetrokken (voor dat jaar een
memonepost), met de omschrijving: ,,tegemoetkomingen en
voorschotten aan gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen in de
kosten van verbetering der volkshuisvesting". Deze omschrijving is met opzet zoo ruim gekozen ten einde ook voor andere
doeleinden dei aankoop of onteigening van grond steun
mogelijk te maken : het ligt dan ook in de bedoeling de te verleenen tegemoetkoming als regel te doen bestaan in dekking
van landswege van een deel der jaarlijksche tekorten op het

grondbedrijf.

Terucbrenging van particuliere lamlcriien tot liet
'lomein. Meer en meer teekenen zich de nadeelen af aan
het particulier landbezit verbonden. Behalve de nadeelen die
in het algemeen aan dezen verouderden vorm van landbezit
eigen zijn. is aan het landbezit op of nabij de groote plaatsen
nog dit zeer ernstig bezwaar verbonden, dat het een beletsel
vormt tegen eene rationeele behartiging van de volkshuis-

vesting.

Voor zoover die landerijen binnen de bebouwde kom van
genieenten liggen, moet het om verschillende redenen geacht
worden in de eerste plaats tot de taak dier gemeenten te behooren ze aan te koopen of te onteigenen. Terugbrenging van
bedoelde landerijen tot het landsdomein, op den voet van de
wet in Tndisch Staatsblad 1011 n°. 38. zou nl. het Land niet
alleen op buitengewoon groote geldelijke offers komen te
staan, maar de oplossing van het woningvraagstuk weinig
naderbij brengen, aangezien bil den overgang aan den Lande
de tegenwoordige erfpachtsrechten der inlandsche bevolking
zouden worden omgezet in erfelijk individueel bezit. en. voor
wat betreft de met inlanders gel ii koestel den, in eeuwigdurende erfpacht, zoodat toch niet vrij over de terreinen zou
kannen worden beschikt, hetgeen voor eene behoorlijke regelinff der woningtoestanden een eerste eisch is.
Daarentegen verschaft onteigening ten name van de betrok-
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t e n gemeenten ten behoeve van de volkshuisvesting, op den
voet der algemeene onteigeningsbepalingen (Staatsblad 18G4
n°. li), dezen den onbezwaarden eigendom en moet dit dus
het aangewezen middel worden geacht om de l>eschikking te
erlangen over particuliere landen, die voor de volkshuisvesting
benoodigd zijn en door aankoop niet kunnen worden verkregen.
JNog om andere redenen echter is het noodzakelijk dat ten
aanzien van de hierbedc-elde landen de leiding inzake onteigening oi' terugkoop uitga van de gemeenten. Deze toch
hebben het in de hand door doelmatige bouw- en woningverordeningen, welke oubewoonbaarverklaring mogelijk maken,
landeigenaren, die zich onwillig' betoonen mede te werken tot
verbetering van vaak ergerlijke woningtoestanden, tot rede
te brengen. Aan onbewoonbaarverklaring echter moet — wil
het middel niet erger zijn dan de kwaal — voorafgaan woningbouw, eene aangelegenheid, die naar haar wezen van
zuiver gemeentelijken aard is en die dan ook alleen door de
gemeenten naar behooren kan worden behartigd.
Eene doelmatige behartiging van de volkshuisvesting op
den hooger aangegeven voet zal ongetwijfeld een belangrijken
invloed uitoefenen op de waarde van het particulier iandbezit, die zich in dalende richting moet bewegen naarmate de
eigenaren in het algemeen belang worden beperkt in het gebruik — in vele gevallen misbruik •— van hunne eigendommen. Of en in hoever er alsdan nog aanleiding bestaat tot
aankoop of onteigening over te gaan is, het behoeft geen.betoog, eene zaak, die mede het best plaatselijk kan worden
beoordeeld en die dus ook aan bet beleid der plaatselijke
rechtsgemeenschappen behoort te worden overgelaten.
Uit een en ander blijkt dat de opheffing van het particulier
landbezit binnen de kom der gemeenten door onteigening op
den voet van de wet in Staatsblad 1911 n°. 38 ten name
van den Lande niet alleen tot geen resultaat zou leiden,
maar dat met die opheffing zóó vele zuiver gemeentelijke
belangen innig zijn samengeweven, dat het Land daarbij
als regel bezwaarlijk eene andere taak vervullen kan dan
het verschaffen, zoo noodig, van geldelijken steun.
De gelegenheid daartoe is geopend door den hooger vermelden, bij de begrooting voor 1918 voor het eerst uitgetrokken memoriepost, met de omschrijving: ,,tegemoetkomingen
en voorschotten aan gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen
in de kosten van verbetering der volkshuisvesting", terwijl
de onlangs tot stand gekomen nieuwe lezing van artikel 77
R. R., na wijziging van de betrekkelijke uitvoeringsvoorschriften, aan de gemeenten in het middel van onteigening een
krachtig wapen zal verschaffen in haren strijd tegen misstanden op het gebied der volkshuisvesting, wijl het thans
mogelijk is geworden tot onteigening over te gaan na vooraf
verzekerde schadeloosstelling, zonder dat de uitslag van mogelijke processen over het bedrag der schadeloosstelling' behoeft te worden afgewacht.
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Under deze omstandigheden zal het dus in hoofdzaak
afhangen van het beleid der groote gemeenten, in verband
met de plaatselijke omstandigheden, in welk tempo aan het
particulier landbezit binnen haar gebied een eind zal worden
gemaakt.
Anders staat de zaak ten aanzien van de in de nabijheid
der groote steden gelegen particuliere landen. Weliswaar
zijn ook deze soms van groot belang voor de volkshuisvesting,
waarvoor immers vooral behoefte bestaat aan uitgebreide en
goedkoope bouwgronden, maar de aankoop of onteigening
houdt niet zóó nauw verband met allerlei gemeentelijke belangen, dat ook het Land daarbij geen daadwerkelijke rol
zou kunnen vervullen, in samenwerking met de gemeenten.
Ten aanzien van verschillende nabij de groote steden gelegen landen is dit dan ook reeds geschied, terwijl omtrent
andere nog onderhandelingen gaande zijn, zoowel met de
betrokken gemeenten als met de eigenaren. Mededeelingen
daaromtrent kunnen dus nog niet worden gedaan, behalve
ten aanzien van Semarang, waar de onderhandelingen met
eenige eigenaren een onbevredigend verloop hadden, in verband waarmede besloten is hunne landen te onteigenen. Ter
voorbereiding daarvan is bij ordonnantie in Staatsblad 1918
n°. 759 verklaard, dat het algemeen belang de onteigening'
vordert. De hiervoor in aanmerking gebrachte landen vormen één geheel en maken het westelijk deel uit van het district Semarang. ten westen van de bebouwde kom der stad.
Behalve op de hiervoren bedoelde landen blijft de aandacht der Regeering bij voortduring ook gevestigd op de
andere particuliere landen en vooral in den laatsten tijd zijn
verschillende dier landen door aankoop tot het domein kunnen
worden teruggebracht. In verband met de bekende motieLTZERXIAX geschiedde dit buiten den begrootingswetgever
om. met behulp van credieten boven de begrooting'.
Hetgeen met betrekking tot de terugbrenging tot het
domein van particuliere landen tot dusver is verricht moge
blijken uit de hierbij gevoegde opgaaf, waarin niet zijn
vermeld de reeds in 1910. elk voor de som van 3,5 millioen,
teruggekochte groote landerijen Kandanghaoer en Indramajoe-West in Cheribon, noch de door de groote gemeenten
aangekochte hinderijen Menteng en Djatibaroe (Batavia),
Pekoenden (Semarang) en Ketabang-Noord en Zuid en Ngagel (Soerabaja). Van de koopsom der laatstgenoemde drie
landen, welke ongeveer 18 ton gouds bedroeg, heeft het Land
de helft voor zijne rekening genomen.
Van de in de vorige ..Mededeelingen" vermelde landen,
welker terugbrenging in voorbereiding was, is sedert tot het
domein teruggekeerd Tanah Abang. Voor de andere landen, de zoogenaamde Tangerangsche landen, Tjikandi Oedik
en Ilir, Pamanoekan- en Tjiasem-landen en Gemoelak en
Torbaja is de zeer omvangrijke en daardoor tijdroovende voorbereiding van de terugbrenging nog niet geëindigd.

OPGAAF van tot het Landsdomein teru&-<;'el)nic'hte particuliere landerijen loopende tot
1 Januari* 1919.

Namen der particuliere landerijen.

Uitgestrektheid
in boiuvs
(globaal).

Jaar van
terugkoop.

Koopsom.

A. Door bemoeienis van het Binnenlandsch Bestuur teruggebrachte landen
afdeeling Batavia, district Tangerang
afdeeling en district MeesterRagoenan Tjondet en Kemang
Cornelis
afdeeling Buitenzorg, district
Tjibinong-Oost en Nanggewt r.
Tjibinong
Mampang-prapatan, Mainpang-Ilir, Pela Mam- I afdeeling en district Meesterpang, Pela Toea Ilir en Pela Toea Oedik.
Cornelis
Angke Kapock.

1) Bij de opheffing van het Chineesch hospitaal aan het Land gekomen.

1 797

1913

1873

1917

2 850

1917

384 275

486

1918

110000

>)
f

169123
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Uitgestrektheid
in bouws
(globaal).

Namen der particuliere landerijen.

Jaar van
terugkoop.

Koopsom.

Grogol, Pemanggisan, Kampong Rawa, Kobondjeroek, Sarengseng, Paninggaran, GandariaZuid en de Tjipetalanden.

afdeelingen Batavia en MeesterCornelis, districten Weltevreden
en Kebajoran

3 733

1918

Oeloedjami.

afdeeling Meester-Cornelis, district Kebajoran

2 296

1918

195 000

idem

7 085

1918

760 000

Senajan Petjan dran.

idem

590

1918

KI9 400

Soenter, Kampong Sawah, Klapa Gading (Kandang), Lontar (kampong Doeri of Kliphof)
en Gedong Roeboeh.

afdeelingen Batavia en MeesterCornelis, districten Batavia,Weitevreden en Meester-Cornelis.

1450

1918

287 000

Tanah Abang, Kampong Lima en Doekoe.

afdeeling en district Batavia

.

226

1918

800 000

Paroeng Pandjang.

afdeeling Buitenzorg, district
Djasinga

10 038

1918

500 000

Pesing Kampong Tengah, Kampong Asem,
Tjantiga en Pedjoewangan.

afdeeling Meester-Cornelis, district Kebajoran . . . . . .

2126

1918

150 000

Pasilian en Kresek.

afdeeling Batavia, district Blaradja

18 742

1918

2100 000

afdeeling Batavia, district Tangerang

10 271

1918

l 210 000

afdeeling en district MeesterCornelis
. .

86

1918

13 600

1918

30 000

Soedimara, Tjiledoek,
Tanah Tinggi.

f

590 000

Djombang Sawah en

Serpong, Lengkong Sampora en
Tjisaoek.

Lengkong

Tjempedakwetan.
Pepanggo.

afdeeling en district Batavia

.

300

Soembring.

afdeeling en district Semarang.

2 000

280 000

Simo.

afdeeling en district Soerabaja.

414

200 000

Kendjeran.

idem

380

LengkongOost.

afdeeling en residentie Batavia.

800

1918

264 000

Semplak.

afdeeling Buitenzorg, residentie
Batavia

5 000

1918

1156 000

afdeeling Meester-Cornelis, residentie Batavia

1982

1918

225 000

Lengkong Goedang.

afdeeling en residentie Batavia.

687

1918

100000

Torbaja.

afdeeling en residentie Semarang

1327

1918

240 000

Tjililitan en Klein Kampong Melajoe.

85 000

B. Door bijzondere takken van dienst teruggekochte perceelen, buiten rechtstreeksche
bemoeienis van het Binnenlandsch Bestuur.
Kampong Kodja, Tandjoeng Priok.

afdeeling en district Batavia

91

1912

Tjipinang Pisangan of Djembatan Kompeni.

afdeeling en district MeesterCornelis

70

1912

90 000

Kampong Kodja Wetan.

afdeeling en district Batavia

17

1914

19 787

Pengarengan of Soengei Tiram.

idem .

335

1914

100000

Manggaray.

afdeeling en district MeesterCornelis

120

1914

300 230

Lagoa.

afdeeling en district Batavia

780

1915/16

287 498

Kampong Kodja Koelon.

idem . .

25

1916

60000

Soengei Bamboe.

idem . .

85

1916

198 220

Pedjongkoran Wetan, Pedjongkoran Koelon
en Rawa Gelam.

idem . .

88

1916

240 000

Tanah Njonjah Djagal.

idem .

30

1916

500 000

Algemeen totaal

. .

.

.

78 416

f

80 000

f 11 834 135
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Belastingen en heerendiensten op do lluitengewestcn.
Zooals kan blijken u i t I i u l . S t . 1918 nas. 708 en 709 en uit
h e t Bij blad op h e t S t a a t s b l a d n°. 9095 zijn sedert tot stand
gekomen de in de v o r i g e „ M e d e d e e l i n g e n o m t r e n t enkele
onderwerpen vim a l g e m e e n b e l a n g " a a n g e d u i d e voorziening e n , w a a r m e d e een eind g e m a a k t werd a a n verschillende
m i s s t a n d e n m e t b e t r e k k i n g tot de v o r d e r i n g van h e e r e n d i e n sten in de gewesten S u n i a t r a ' s W e s t k u s t en T a p a n o e l i .
l ) e in g e n o e m d e S t a a t s b l a d e n o p g e n o m e n o r d o n n a n t i e s be~
v a t t e n bovendien eene b e l a n g r i j k e v e r z a c h t i n g v a n de t o t
dusver voor g e n o e m d e gewesten van k r a c h t geweest zijnde
h e o r e n d i e n s t b e p a l i n g e n , w a a r t o e de n a d e r e o v e r w e g i n g v a n
h e t h e e r e n d i e n s t v r a a g s t u k voor de B u i t e n g e w e s t e n heeft
geleid.
Voor S u m a t r a ' s W e s t k u s t zijn u i . geheel afgeschaft d e
heerendiensten voor het a a n l e g g e n v a n wegen, t e r w i j l voor
Tapanoeli die a f s c h a f f i n g is beperkt tot d e w e g e n , welke
behooren tot de groote. d o o r g a a n d e , v e r h a r d e verkeerswegen.
Bij de o r d o n n a n t i e in S t a a t s b l a d 1918 n°. 710 is voorts in a l l e
a n d e r e , voor de gewesten buiten J a v a en M a d o e r a g e l d e n d e
h e e r e n d i e n s t v e r o r d e n i n g e n eene voorziening getroffen v a n
gelijke s t r e k k i n g als voor Tapanoeli is vastgesteld, zoodat
sinds 1 J a n u a r i 1919 n e r g e n s meer in de B u i t e n g e w e s t e n
onbetaalde h e e r e n d i e n s t e n mogen worden gevorderd voor
den a a n l e g van en voor b e l a n g r i j k e o m l e g g i n g e n en b e l a n g rijke v e r b e t e r i n g e n in d e groote d o o r g a a n d e , v e r h a r d e verkeerswegen.
D a t voor S u m a t r a ' s W e s t k u s t ten deze een stap v e r d e r is
g e g a a n d a n voor de a n d e r e gewesten, v i n d t zijne v e r k l a r i n g
h i e r i n , d a t in het verleden de bevolking van d a t gewest voor
den a a n l e g van wegen veel meer diensten heeft m o e t e n verrichten d a n de b e v o l k i n g van a n d e r e gewesten, als gevolg
w a a r v a n het wegenstelsel in dat gewest d a n ook zoo goed als
voltooid kan worden g e a c h t . H e t kwam d a a r o m billijk voor
de bevolking van S u n i a t r a ' s W e s t k u s t in m e e r d e r e m a t e d a n
d e bevolking e l d e r s t e ontlasten van den d r u k d e r heeren-

dienaten.
Tot de beslissing om v o o r t a a n af t e zien v a n d e v o r d e r i n g
van heerendiensten voor den a a n l e g van v e r h a r d e , d o o r g a a n d e
v e r b i n d i n g s w e g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e d r u k der heerendiensten in de B u i t e n g e w e s t e n eene a a n m e r k e l i j k e v e r l i c h t i n g
aal o n d e r g a a n , is de R e g e e r i n g o. m . geleid door d e overw e g i n g , dat het j u i s t de diensten voor den a a n l e g van die
wegen zijn. welke den meesten aanstoot a a n de b e v o l k i n g
geven, wijl het b e l a n g , d a t ook zij ongetwijfeld bij die wegen
heeft, d o o r g a a n s b u i t e n h a r e n g e z i c h t s k r i n g v a l t .
Bovendien d r a a g t bij groote werken als de a a n l e g van bedoelde wegen, waarbij soms h e e r e n d i e n s t p l i c h t i g e n worden
tewerk gesteld tezamen m e t d w a n g a r b e i d e r s of m e t b e t a a l d
werkvolk, w a a r de taken worden toegemeten door opzichters
en m a n d o e r s en d e a f w e r k i n g d a a r v a n b i n n e n een b e p a a l d e n
tijd v e r p l i c h t e n d w o r d t gesteld, de h e e r e n d i e n s t p l i c h t i g h e i d
een bijzonder o n a a n g e n a a m k a r a k t e r en treden d e n a d e e l e n
aan liet heerendienststelsel verbonden sterk op den v o o r g r o n d .
Die arbeid kan meestal niet, zooals d a t m e t kleine p l a a t s e lijke werken of m e t gewoon o n d e r h o u d v a n wegen en werken
het geval is, worden g e s t a a k t in tijden g e d u r e n d e welke de
l a n d b o u w e r zijn tijd zelf noodig heeft, wijl liet werk u u eenmaal niet stil kau s t a a n , indien dit v e r s p i l l i n g van geld of
eene niet te gedoogen v e r t r a g i n g in de voltooiing zou ten
gevolge h e b b e n .
D a a r b i j komt dat het vorderen v a n h e e r e n d i e n s t e n voor
dergelijke doeleinden ook in beginsel aan b e d e n k i n g onderh e v i g is.
D e groote d o o r g a a n d e wegen strekken toch veelal tot h e t
in v e r b i n d i n g brengen van streken, welke noch in e c o n o m i sclien noch in anderen zin met e l k a a r s a m e n h a n g e n , o. m .
ook opdat de p a r t i c u l i e r e nijverheid zich d a a r b i j en d a a r l a n g s
k u n n e vestigen. D e plaatselijke bevolking echter heeft d a a r b i j
zelden rechtstreeksche en zeker "een zoodanige b e l a n d e n d a t
de dadelijke tegemoetkoming" d a a r a a n voor h a a r zelve in eenig
opzicht noodzakelijk zou zijn.
D e behartiging* van dergelijke, ver boven p l a a t s e l i j k e helnneren u i t g a a n d e a l g e m e e n e l a n d s b e l a n g e n behoort in beginsel tot de t a a k der c e n t r a l e overheid en behoort d a n ook
uit de nlgemeene middelen te worden bekostigd. H e t vorderen
voor dergelijke werken van plaatselijke b i j d r a g e n , als hoed a n i g de heerendiensten zijn t e beschouwen, is feitelijk even
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weinig g e r e c h t v a a r d i g d a l s bijv. h e t v o r d e r e n van heerendienaten voor het m a k e n v a n een h a v e n , v a n d e bevolking der
streek w a a r de h a v e n w o r d t a a n g e l e g d .
De a f s c h a f f i n g v a n d e bedoelde h e e r e n d i e n s t e n zal o n g e twijfeld d e b e g r o o t i u g bezwaren, doch d i t wil n i e t zeggen,
d a t de u i t g a v e n evenredig m e t d e w a a r d e d e r afgeschafte
diensten zullen stijgen, a a n g e z i e n v o o r t a a n , iustede van d e
d r a a g k r a c h t der bevolking, de d r a a g k r a c h t v a n het b u d g e t
beslissend zal zijn voor de v r a a g of al d a n n i e t tot den a a n l e g
van d o o r g a a n d e wegen zal worden o v e r g e g a a n .
Slechts voor óén geval zal de v o r d e r i n g v a n h e e r e n d i e n s t e n
voor den a a n l e g v a n d o o r g a a n d e , v e r h a r d e v e r b i n d i n g s w e g e n
ook voor de toekomst toegelaten blijven, doch dan tegen behoorlijke b e t a l i n g , n l . w a n n e e r h e t onmogelijk of onuitvoerb a a r is g e b r u i k t e m a k e n v a n vrije a r b e i d e r s . Bij p l a n n e n
voor den a a n l e g v a n dergelijke wegen zal dus voortaan steeds
ook in h e t bijzonder het a r b e i d e r s v r a a g s t u k in beschouwing
behooren te worden genomen en de mogelijkheid tot het bekomen v a n vrije arbeiders een p u n t van e r n s t i g e overweging
dienen u i t te m a k e n .
I n a a n s l u i t i n g a a n hetgeen op blz. V I in de vorige .,Meded e e l i n g e n " voorkomt o m t r e n t den afkoop van heerendiensten
in S u m a t r a ' s W e s t k u s t , m o g e h i e r v e r m e l d i n g v i n d e n , d a t
bij d e o r d o n n a n t i e in S t a a t s b l a d 1918 n°. 772 eene r e g e l i n g is
vastgesteld, w a a r b i j , m e t u i t b r e i d i n g v a n de voor gemeld
gewest g e l d e n d e o r d o n n a n t i e in S t a a t s b l a d 1914 n°. 732, zoowel voor i n l a n d s c h e g e m e e n t e n of g e m e e n s c h a p p e n als voor
e n k e l i n g e n , iu alle gewesten b u i t e n J a v a en Madoera de gelcgenheid wordt opengesteld o m . onder b e p a a l d e voorwaarden, heerendiensten af t e koopen. Voorschriften tot u i t v o e r i n g
van deze r e g e l i n g zijn vastgesteld o n d e r n°. 9111 van het B i j blad op het S t a a t s b l a d .
Ook de i n v o e r i n g van den persoonlijken afkoop van heerendiensten zal in verschillende opzichten g r i e v e n tegen d e
b e e r e n d i e n s t v o r d e r i n g w e g n e m e n . Overal o n t s t a a t l a n g z a m e r h a n d eene klasse van personen, die zich ontgroeid achten a a n
h e t stelsel van heerendiensten, bij wie een t o e n e m e n d e weerzin d a a r t e g e n v a l t w a a r te n e m e n en voor wie het stelsel d a n
ook i n d e r d a a d u i t den tijd is.
W e l i s w a a r weten dergelijke personen ook t h a n s reeds als
regel wel m i d d e l e n te v i n d e n om n i e t persoonlijk heerendiensten te behoeven t e v e r r i c h t e n , m a a r w a a r bij hen tegen
h e t v e r r i c h t e n v a n heerendiensten bezwaren blijken t e bes t a a n , welke feitelijk van principieelen a a r d zijn, is h e t verkieslijk hen in de gelegenheid t e stellen zich l a n g s wettelijken
weg van den h e e r e n d i e n s t p l i c h t te b e v r i j d e n .
De wijzigingen in de practijk van d e v o r d e r i n g van heerenen g e m e e n t e d i e n s t e n en van b e l a s t i n g e n , welke in het gewest
S u n i a t r a ' s W e s t k u s t zijn toegepast na liet door het lid v a n
den B a a d van N e d e r l a n d s c h - I n d i ë . den heer J . H . L I E F R I X C K ,
ingesteld onderzoek, bleken tot geene bezwaren a a n l e i d i n g t e
geven en door de bevolking zeer op prijs gesteld te worden.
De a a n s l a g in de b e l a s t i n g op de b e d r i j f s . en a n d e r e inkomsten werd behoorlijk voorbereid, de bevolking werd in de
gelegenheid gesteld om d a a r t e g e n bezwaren in t e b r e n g e n , in
elke n e g a r i werden de tarieven, welke als g r o n d s l a g voor den
a a n s l a g d i e n e n , herzien, waarbij kleine voordeelen van eigen
erf en hof. als die uit kippen en eenden en a n d e r e , die bezwaarlijk bij de b e r e k e n i n g van h e t inkomen in r e k e n i n g
kunnen worden g e b r a c h t , werden verwaarloosd e n in h e t a l g e meen g e t r a c h t werd al te groote fiscaliteit, die den a a n s l a g
vroeger k e n m e r k t e , te v e r m i j d e n . I n n i n g en s t o r t i n g van de
b e l a s t i n g werden voorts beter geregeld en gemakkelijker gem n a k t , doordat b e t a l i n g in vier t e r m i j n e n werd toegestaan
( S t a a t s b l a d 1918 n \ 8 6 ) .
Door deze h e r z i e n i n g in m i l d e n zin van de grondslagen der
b e l a s t i n g en v r i j s t e l l i n g v a n zieken, zwakken en ouden v a n
dagen d a a l d e de a a n s l a g van f 8 0 6 1 4 7 in 1916 tot f 672 211
in 1917.
Bij de i n n i n g van de b e l a s t i n g werd de noodige inschikkeliikheid betoond hetgeen niet belette d a t . hoewel niet zoo
v l u g en zoo r e g e l m a t i g als in vorige i a r e n . de b e l a s t i n g over
1917 toch zoo goed als geheel b i n n e n k w a m .
Bij de heoordeeling van dit r e s u l t a a t moet r e k e n i n g gehouden worden m e t de o m s t a n d i g h e i d , d a t h e t b e s t u u r zich
met opzet ook heeft onthouden van het toepassen op groote
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schaal van de krachtige dwangmiddelen die de wet aan de
hand doet om onwillige en trage belastingbetalers tot betaling
te nopen, nl. het uitvaardigen van dwangschriften en het in
gijzeling stellen. Zeer terecht toch nam het in aanmerking
dat de overgang tot een feitelijk geheel ander stelsel van belastiugaanslag en inning eenige vertraging in den gang van
zaken moest veroorzaken, maar dat een goed bestuursbeleid
medebrengt te trachten moeilijkheden die zich voordoen door
tact en beleid te overwinnen, instede van door toepassing van
uiterste middelen, die steeds wrevel en verbittering wekken
en bovendien weinig opvoedend werken.
Op de vordering van heerendiensten werd strenge controle
uitgeoefend, het verrichten van heerendiensten voor onnutte
doeleinden als vegen, grassprieten uittrekken, paggers knippen e. d., werd verboden, terwijl voorgeschreven werd dat
geen wegverbetering mocht onderhanden worden genomen
dan met machtiging van den resident.
Hoewel ouden van dagen en gebrekkigen werden vrijgesteld, kon als gevolg van een en ander op de heerendiensten
aanmerkelijk worden bezuinigd, zoodat liet gemiddeld aantal
verrichte dagdiensten beneden 24 bleef en nergens meer
klachten werden vernomen omtrent den te zwaren druk der
heerendiensten.
Afkoop van heerendiensteu op den voet van Ind. St. 1914
n°. 732, waarbij alle dwang of aandrang van bestuurszijde
werd vermeden, vond hier en daar plaats. Alle afkoopsommen
werden thans eerst in 's Lands kas gestort en daarna weder
ter beschikking gesteld van den betrokken besturenden ambtenaar.
Bedroeg de afkoopsom over het algemeen vroeger f 8 per
jaar, in 1917 kon zij overal worden teruggebracht tot f 6.
terwijl in enkele onderafdeelingen reeds een bedrag van f 5
en f 4 voldoende bleek om de wegen in behoorlijken staat te
houden.
Hoewel het afkoopen van heerendiensten in enkele onderafdeelingen toen;im, werd van de gelegenheid tot afkoop
echter nog lang niet algemeen gebruik gemaakt, hetgeen er
op wijst dat de heeren dien sten niet drukkend zijn.
Ook gemeentelseffingen en diensten werden aan een nauwlettend toezicht onderworpen en tot het strikt noodzakelijke
beperkt. Klachten hieromtrent werden niet meer vernomen.
Door het lid van den Raad van Nederlandsch-Indië, den
heer J. H. LIEFRINCK, werd het onderzoek naar de heffing
van belastingen en de vordering van heerendiensten in eenige
deelen der Buitengewesten voortgezet in de residentie Bali
en Lombok.
Met voldoening kan verklaard worden dat de toestanden op
dat gebied in genoemd gewest over het algemeen een bevredigenden indruk maakten ; bepaalde misstanden werden nergens
aangetroffen.Waar hier en daar, als gevolg van eene onjuiste
toepassing der betrekkelijke bepalingen, onregelmatigheden
hebbeu plaats gevonden, werd het bestuur opgedragen daartegen krachtig op te treden.
Het Europeesch bestuur beschikt hier over een invloedrijk,
plaatselijk goed bekend districtsbestuur en behield daardoor
vanzelf aanraking met de bevolking, wier nooden en behoeften
het dus niet verborgen bleven.
Op zich zelf is dit reeds een waarborg tegen buitensporigheden bij de vordering van heerendiensten en belastingen, van
welker nadeeligen invloed op de volkshuishouding, naar in
andere gewesten bleek, de bestuursambtenaren zich feitelijk
geen juiste voorstelling kunnen maken wanneer zij het contact met de bevolking verloren hebben, maar bovendien werkte
het op Bali en Lombok gevolgd stelsel om de verdeeling van
de heerendiensten binnen de desa aan haar zelve over te laten
er toe mede, dat van den heeren dienstplicht in de practijk
de scherpe kanten werden weggenomen.
Toch is op Bali en Lombok heel wat aan heerendiensten
voor allerlei doeleinden gevergd, maar de daar opgedane
ervaring levert wel het bewijs, dat bij "een verstandig hestuursbeleid zelfs eene ruime beschikking over de werkkracht
der bevolking nog niet tot klachten behoeft aanleiding te
geven.
De hooger besproken afschaffing van de diensten voor den
aanleg van grootc wegen zal ook hier eene erewenschte vermindering van den heerendienstdruk te weeg brengen, terwijl
het in de bedoeling ligt, op het voetspoor van hetgeen voor
Handelingen der Staten-Generaal.
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Sumatra's Westkust en ïapanoeli is bepaald, in de voor de
residentie Bali en Lombok geldende lieerendienstvoorschriften
verschillende wijzigingen aan te brengen, ten doel hebbende
de vordering van heerendiensten aan beperkingen te onderwerpen.
Zoo zal het hoogste aantal per jaar van een heerendienstr
plichtige te vorderen dagdiensten, dat thans voor Zuid-Bali
36 en voor het overig gedeelte van het gewest 30 bedraagt,
voor het geheele gewest op 30 worden gesteld en zullen o. a.,
evenals voor Sumatra's Westkust er voor Tapanoeli is geschied, de afstanden van woonplaats tot plaats van tewérkstelling en het aantal dagen achtereen, gedurende welke
dienstplichtigen te werk mogen worden gesteld, worden vermindenl. terwijl zal worden ingetrokken de bepaling dat
alleen ten volle 12 uren arbeid voor een dagdienst telt.
Overigens zullen de lieerendienstvoorschriften op verschillende punten meer in overeenstemming worden gebracht met
plaatselijke toestanden en verhoudingen, hetgeen vanzelf
mede eene verlichting van den heerendienstdruk zal teweeg
brengen.
Ook omtrent den druk der belastingen werden van de zijde
der bevolking geene klachten vernomen. Toch is de aanslag
per werkbaren man niet gering te noemen en telt men de aanslagen voor 1917 in de op Bali en Lombok van kracht zijnde
grondbelastingen op bij den aanslag in de ook voor dat gewest
geldende belasting op de bedrij f s- en andere inkomsten
(Staatsblad 1914 n°. 130). dan komt men tot een gemiddelden
aanslag per werkbaren man van f 7,26, terwijl de door den
heer LIEFBIJSCK in Sumatra's Westkust en Tapanoeli ingestelde onderzoekingen uitwezen dat de aanslag per werkbaren
man in die gewesten in 1915 en 1916 onderscheidenlijk f 5,59
en f 3,37 heeft bedragen.
Dat de belastingen op Bali en Lombok nochtans niet als
drukkend worden gevoeld moet worden toegeschreven aan het
wat de grondbelastingen betreft, op een vrij hoogen trap van
ontwikkeling staand l>elastingstelsel, waarbij de rijkeren op
behoorlijke wijze zijn aangeslagen, terwijl de niet-grondbezitter niet overmatig kan worden belast indien de inkomstenbelasting niet wordt opgedreven.
Dit laatste schijnt nergens te zijn geschied. Wel bleek dat
in de verschillende onderafdeelingen van het gewest de belastingvoorschriften ongelijkmatig waren toegepast, maar
eene overdreven fiscaliteit werd hier gelukkig vermeden.
Minder aan fiscaliteit dan wel aan het belastingstelsel zelf
moet het worden geweten, dat in sommige onderafdeelingen
personen, die bestaan van de opbrengst hunner eigen gronden, en die daarbij eenige kleine bijverdiensten hebben, welke
aan elk landbouwbedrijf zijn verbonden, zoowel in de grondbelasting als in de inkomstenbelasting werden aangeslagen.
Het ligt in de rede, dat die bijverdiensten eerst in de inkomstenbelasting worden aangeslagen wanneer zij zeker bedrag
overschrijden, terwijl de letter der belastingverordening toelaat bijv. voor het bezit van eenige kippen den voor Bali en
Lonilwk geldenden minimum-aanslag van f 1,50 op te leggen.
Een en ander wijst er op, dat de belastingverordening in
Ind. St. 1914 n°. 130 voor de toestanden in de residentie Bali
eD Lombok minder geschikt is. Met het oog op het peil van
ontwikkeling waarop de bevolking van Bali en Lombok staat,
zou er, naar het gevoelen van den heer LIEFHINCK, alle aanleiding bestaan, haar te brengen onder de werking van eene
afzonderlijke, meer doelmatig en ook billijker werkende progressieve belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten als
voor Java en Madoera geldt.
Ook op Bali en Lombok toch bestaat reeds van oudsher eene
behoorlijke landrenteregeling. die, hoewel uiteraard voor verbetering vatbaar, in de practijk tot tevredenheid der bevolking werkt, zoodat het voor de hand ligt, in navolging van
het voor Java en Madoera geldend belastingstelsel, die grondbelisting aan te vullen door eene progressieve belasting van
de inkomsten uit anderen hoofde verkregen.
Eene wijziging van het voor Bali en Lombok geldend belastingstelsel in de door den heer LIEFRINCK aangegeven
richting is in overweging genomen.
Yolks<rezoï!dhei<l. Reeds sedert l n r ^ n tiid word door
den burgerlijken geneeskundigen dienst behoefte gevoeld aan
uit de inheemsche bereiking voortkomend personeel, dat,
zonder eene medische opleiding te hebben genoten, toch zoo-
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danig geschoold is, dat het kan worden belast met de dagelijksche uitvoering van het voornaamste deel der aan dien
dienst opgedragen taak, nl. het toepassen van hygiënischprophylactische maatregelen, die ten doel hebben de volksgezondheid te behouden en te bevorderen.
De oplossing van het vraagstuk hoe aan dergelijk hulppersoneel te komen was niet eenvoudig. De eisenen waaraan
het moet voldoen mogen niet te hoog, maar ook niet te laag
zijn, terwijl de bezoldiging zoo moet geregeld zijn, dat daarin
op zich zelf geen bezwaar is gelegen tegen de indienststelling
van een uitgebreiden staf.
Het kon dus geen verwondering wekken dat niet dadelijk
de juiste weg werd gevonden, die tot het gestelde doel zou
leiden. I n 1912 werd echter ingesteld de betrekking van
mantri-verpleger bij den burgerlijken geneeskundigen dienst,
waartoe benoembaar zouden zijn personen, die, na ten minste
eene openbare inlandsche lagere school der 2de klasse te hebben doorloopen, gedurende drie jaren eene vakopleiding hebben genoten.
Deze maatregel bleek aan het gesteld doel geheel te beantwoorden en heeft voor den burgerlijken geneeskundigen dienst
zeer te waardeeren hulpkrachten opgeleverd. In verband hiermede heeft de Eegeering besloten aan de instelling der
mautri-verplegers (waaronder ook verpleegsters zijn te verstaan) eene aanmerkelijke uitbreiding te geven.
Ook bij den nieuwen opzet van deze instelling blijft de
opleiding bepaald op drie jaren, waarna de benoeming volgt
tot mantri-verpleger. Daarnevens wordt echter de gelegenheid geopend om leerlingen, die daarvoor door aanleg in aanmerking komen, speciale kundigheden bij te brengen op het
gebied der laboratorium-techniek, waardoor zij als laboratorium-helpers kunnen optreden.
ilantri-verplegers in het bezit van het getuigschrift van
laboratorium-helper kunnen gedurende hunne practische
werkzaamheid in ziekeninriehtinfjen zich verder bekwamen
voor een in te stellen examen voor mantri-verpleger 1ste
klasse. De bedoeling is zoodoende personeel te vormen, geoefend in het onderkennen van eenvoudige ziekten en de
kennis van de behandeling daarvan, doch dat tevens kan
beoordeelen in welke gevallen de onderkenning en behandeling boven zijne krachten gaat en de hulp van een bevoegd
geneeskundige moet worden ingeroepen.
Zij zijn bestemd om op te treden als hoofden van de poliklinieken, ingesteld in den omtrek van een ziekenhuis en
daarmede steeds nauw samenhangende. Het groot gebrek aan
medische krachten noopt er nl. toe van elk onder een bevoegd'
geneeskundige staand ziekenhuis voor de bevolking het meest
mogelijke profijt te trekken. Dit is nu te bereiken door van
uit een ziekenhuis als middelpunt straalsgewijs poliklinieken
in den omtrek daarvan te vestigen, van waaruit den zieken
onder de bevolking, die hospitaalbehandeling noodig hebben,
gelegenheid wordt geboden om zich ter behandeling naar het
hospitaal te doen opzenden.
Het ligt in de bedoeling de man tri-verplegers 1ste klasse,
die aan het hoofd van een polikliniek geplaatst zijn, op de
polikliniek-plaatsen zelf te laten wonen en hen alsdan onder
geregelde controle te stellen van de geneeskundige(n) aan de
moederinrichting verbonden. Op die wijze kan gebroken
worden met de in den grond verkeerde regeling, waarbij
poliklinieken sporadisch (eens in de maand, hoogstens 2 maal
's weeks) worden gehouden. Zij kunnen alsdan dagelijks geopend zijn, wat meer in het belang der bevolking is. De
behandeling der lijders, die aan de poliklinieken hulp plegen
te zoeken, komt ata regel neer op zoogenaamd medisch routinewerk. als het verbinden van beenwonden, behandeling van
oogontstekingen of lichte ziekten, soms het verleenen van
eerste hulp bij ongelukken. De meeste dier genoemde ziekten
behoeven dagelijksche behandeling om te genezen en hier kan
dus een mantri-verpleger 1ste klasse, die steeds ter plaatse
is, meer succes hebben dan een arts die zelden de poliklinieken bezoekt.
De propaganda voor Westersche geneeskunde onder de
bevolking znl daardoor aanmerkelijk beter worden dan door
de nu gebruikelijke wijze van polikliniek-houden. Behalve
als hoofden van poliklinieken kunnen de mantri-verplegers
lste klasse, geplaatst bij de talrijke afdeelingen gewapende
politiedienare7i die. in de Buitengewesten diep in 't hinnenIand verspreid, verstoken zijn van alle geneeskundige hulp
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wanneer zij ziek worden of in dienst van den Lande gewond
raken, nuttig werk verrichten.
Het spreekt vanzelf dat voor mantri-verplegers lste klasse,
gelet op hunne bestemming, practische ervaring een voorname
factor zal zijn, zoodat het in de bedoeling ligt tot het examen
voor die betrekking alleen hen toe te laten, die als mantriverpleger (2de klasse) geruimen tijd, als regel in een der
gouvernements-ziekenhuizen, zijn werkzaam geweest en goed
voldaan hebben.
Uit de mantri-verplegers lste klasse komen ten slotte voort
de helpers (mantri's) voor de volksgezondheid. Eerstgenoemden hebben door hunne bovenomschreven werkzaamheden
en de kennis, die van hen daarvoor vereischt werd, volop
gelegenheid gehad practische ervaring op te doen en zich
eenige juiste begrippen eigen te maken omtrent de onder de
inheemsche bevolking voorkomende volksziekten. Bij hen is
daarmede een grondslag gelegd waarop eene opleiding kan
worden gebouwd, die hen als mantri's voor de volksgezondheid geschikt maakt om de inspecteurs, de gouvernemehtsartseu en de Indische artsen ter zijde te staan in den strijd
tegen de volksziekten.
Zoo zullen zij door hunne vóór-opleiding zonder veel moeite
zich de geschiktheid kunnen eigen maken bijv. om een onderzoek in te stellen naar en gegevens te verstrekken omtrent
de malaria-morbiditeit onder de bevolking van een bepaalde
streek. Hunne verdere opleiding zal moeten bestaan in het
hun bijbrengen van de kennis omtrent ziekteoorzaken en de
wijze waarop deze de volksgezondheid aantasten of bedreigen. Ook van assaineering behooren zij eenige algemeene
kennis te hebben. Zij moeten bijv. kunnen beoordeelen in
hoever er fouten bestaan in den faecaalafvoer en de verwij dering van afvalstoffen in de kampongs. Doch vooral voor de
uitoefening van het woningtoezicht behooren zij bruikbaarbeid te bezitten, waarvoor hunne opleiding ook een technische
zal moeten zijn. Zij behooren namelijk fouten te kunnen
aanwijzen in de constructie van woningen, waardoor verschillende ziekten als pest, tuberculose en malaria worden in de
hand gewerkt. In dit opzicht zullen zij dus hetzelfde werk
hebben te doen als de mantri's voor de woningverbetering
bij den dienst der pestbestrijding. zij het ook in veel uitgebreider zin.
Op het oogenblik zijn 500 mantri-verplegers in opleiding
genomen. Het ligt in de bedoeling op den ingeslagen weg
krachtig voort te gaan, wijl de oplossing van het vraagstuk
betreffende de verbetering van de volksgezondheid niet mogelijk is zonder een staf van in het bijzonder daarvoor optreleid inheemsen hulppersoneel, waarvan de bezoldiging ver
blijft beneden die van de kostbare geneeskundige krachten,
die bovendien slechts in zeer ontoereikende mate beschikbaar zijn.
I n aansluiting aan hetgeen in de vorige ..Mededeelingen"
is bericht omtrent de tuberoulose-bestrijdinsr kan worden
vermeld, dat sedert is opgericht de ,,Centrale Vereeniging
tot bestrijding der tuberculose in Nederlandsch-Indië", die
zich, blijkens hare statuten, ten doel stelt de tuberculose
onder alle groepen der bevolking te bestrijden door onder
meer:
n. herstellingsoorden voor longlijders op te richten dan
wel bijstand te verleenen bij de oprichting van dergelijke
inrichtingen door anderen;
h. propaganda te voeren ter voorkoming van verdere verbreiding der ziekte en door kennis omtrent die ziekte en in
het algemeen omtrent hygiëne te verspreiden;
c. wijkbezoek, het verstrekken van verplegingsartikelen
en de oprichting van kamers voor geneeskundige voorlichting
(consultatiebureaux) te bevorderen;
d. aan andere vereenigingen en belanghebbenden gef^&vens en adviezen nopens de tuberculose te verstrekken;
e. de stichting te bevorderen van rusthuizen voor kinderen die herstellende zijn van eenige ernstige ziekte;
/. aansluiting en samenwerking te zoeken met vereenigingen die een gelijk of verwant doel beoogen;
ff. bij de Regeering en andere autoriteiten maatregelen
in het belang van de bestrijding te bepleiten;
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h. school hygiëne en de aanstelling van schoolartsen te
bevorderen.
De bereiking van dit doel eischt natuurlijk de beschikking
over ruime geldmiddelen, voor het bijeenbrengen waarvan
door de vereeniging een beroep werd gedaan op de offervaardigheid van het Indische publiek. Zooals verwacht kon worden
werd dit beroep niet vergeefs gedaan en werd in korten tijd
een belangrijke som gelds bijeengebracht, zoodat al spoedig
begonnen kon worden met den bouw van een sanatorium,
waarvan de voltooiing eerlang kan worden te geinoet gezien.
Het veld van werkzaamheden der vereeniging is echter,
vooral met het oog op de dichte bevolking van een deel dezer
gewesten en hunne groote uitgestrektheid, practisch nagenoeg onbeperkt, zoodat het begrijpelijk is, dat zelfs de rente
van een nog veel aanzienlijker kapitaal dan dat hetwelk de
vereeniging bijeenbracht onvoldoende zou zijn om daaruit
de uitgaven te bestrijden, welke de behartiging van het
gesteld doel medebrengt.
Waar dit doel eene algemeene maatschappelijke strekking
heeft, achtte de Regeering alle aanleiding aanwezig om het
op krachtige wijze te steunen. Besloten werd aan de door
de vereeniging op te richten herstellingsoorden geldelijken
steun te verleenen op den voet van de regelen voor het verleenen van tegemoetkomingen aan ziekeninrichtingen van
gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen (Ind. St. 1917 n c . 229)
en haar ook ten behoeve van het overige gedeelte van haren
arbeid geldelijk te gemoet te komen.
Voor de beoordeeling van het bedrag dezer laatste tegemoetkoming ligt het in de bedoeling onderscheid te maken
tusschen:
a. maatregelen, welke in de eerste plaats het algemeen
belang ten goede komen, waaronder te verstaan: ontsmetting,
sputum-prophylaxe, propaganda, waaronder ook begrepen
het uitgeven van vlug- en tijdschriften, enz., en!
h. verrichtingen, welke een gemengd karakter dragen,
deels maatschappelijk, deels individueel, zooals huisbezoek,
consultatie-burenux. woningverbetering, enz.
Van de uitgaven, welke voortvloeien uit de onder a
genoemde maatregelen zal het drie-vierde gedeelte worden
vergoed, terwijl de ondersteuning van den onder b omschreven arbeid zal geschieden op den grondslag van vergoeding
van de helft der werkelijk gedane uitgaven, waartegenover
de vereeniging zich zal hebben te onderwerpen aan een toezicht van Regeeringswege op het nuttig besteden der gouvernementssubsidies.
Het lepra-vraagstuk, voornamelijk wat betreft de wijze van
verzorging van leprozen en de maatregelen die zouden kunnen
worden genomen om het van hen uitgaande gevaar voor de
volksgezondheid te beteugelen, heeft, nadat door deskundigen de besmettelijkheid van genoemde ziekte was vastgesteld,
ook hier te lande bij voortduring de aandacht tot zich getrokken.
Het hoofdonderwerp der daarover gevoerde gedachtenwisseling is geweest de vraag of en in hoever de gedwongen
afzondering van alle leprozen, als middel tot afdoende bestrijding der ziekte in hare maatschappelijke gevolgen, van
Overheidswege kon en moest worden aanvaard en ten aanzien
hiervan hebben dan ook de vóór- en tegenstanders bij herhaling hunne argumenten uitgeput.
Ten slotte echter werd door de Regeering. beslist dat voor
eene oplossing van het lepra-vraagstuk nog geen voldoende
gegevens aanwezig waren, zoodat het nemen van eene principieele beslissing ter zake voorshands niet raadzaam moest
worden geacht en dat overigens, afgescheiden van alle andere
overwegingen, van het stelsel van verplichte afzondering van
alle lepralijders moest worden afgezien wegens de zeer aanzienlijke uitgaven waartoe dat stelsel zou moeten leiden.
De lijnen waarlangs de leprabestrijding zich hier te lande
voorshands had te bewegen waren daarmede tevens aangegeven, namelijk vrijwillige afzondering van lepralijders in de
bestaande en met gouvernements steun nog op te richten
leprosprieën en verder het verleenen van steun van landswege
aan particuliere vereenigingen, welke de wijkverpleging van
leprozen in haar program hebben staan (Vereeniging ter bestrijding der lepra in Nederlandsch-Indië).
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In zekeren zin werd van voormeld standpunt afgeweken
toen van Regeeringswege de noodzakelijkheid werd erkend,
aanvankelijk alleen voor de Oostkust van Sumatra, doch in
de verdere ontwikkeling van het vraagstuk ook voor de andere
gewesten, om eer.e wettelijke regeling uit te vaardigen welke
het mogelijk zou maken bedelende en vagebondeeren de of
voor andereu hinderlijke lijders aan afzichtelijke ziekten,
ook tegen hun zin, af te zonderen.
Hoewel die regeling, welke sedert voor Java en Madoera
en voor een deel der Buitengewesten haren weg naaf het
Staatsblad gevonden heeft (Ind. St. 1913 nos. 440 en 675,
1914 n°. 565, 1915 n°. 206 en 1916 n°. 418), niet op bescherming van de volksgezondheid, doch op het belang der openbare orde gericht was, ontleent zij toch in de practijk haar
beteekenis niet het minst daaraan dat een aantal leprozen
thans ook niet-vrijwillig kan worden afgezonderd.
Voor wat betreft de vrijwillige afzondering van lepralijders
kan met voldoening worden vastgesteld dat in de laatste jaren
in die richting belangrijke vorderingen zijn gemaakt en dat
te dien aanzien plannen van nog wijder strekking bestaan,
die reeds in een min of meer gevorderd stadium van ontwikkeling verkeeren. Hier mogen genoemd worden de oprichting
van de groote leproserie der Doopsgezinde zending in de residentie Semarang ,,Dono Rodjo". waarvoor eene gouvernements tegemoetkoming werd verleend, en van eene dergelijke
inrichting op Lombok onder beheer van het Leger des Heils,
terwijl liet plan bestaat ook voor West-Java en Bali centrale
leproserieën te stichten.
Hoewel er dus wel reden is voor tevredenheid over den gang
van zaken voor zooveel betreft de geleidelijke toeneming van
het aantal leproserieën. waarin een mede aangroeiend aantal
van aan lepra lijdende personen (meest niet-Europeanen)
vrijwillig huisvesting en verpleging vinden, bleek toch in een
ander opzicht de tegenover de lepra gevolgde gedragslijn niet
doeltreffend.
Het bleek namelijk telkens weer dat de burgerl^ke geneeskundige dienst niet op de hoogte was van de verspreiding der
ziekte in deze gewesten. Vooral waar het geldt Europeesche
lijders moet de voornaamste oorzaak van dit tasten in het
duister gezocht worden in het medisch beroepsgeheim, waardoor de artsen zich gebonden achtten om hunne lepra-patiënten niet als zoodanig bekend te maken. Zoo kon het gebeuren
dat personen geruimen tijd gehandhaafd bleven in betrekkingen, die hen in dagelijksche aanraking brachten met het
publiek, totdat de uiterlijke verschijnselen hunner ziekte in
zoodanige mate optraden dat het bestaan daarvan niet langer
verborgen kon blijven.
Deze toestand kon naar het inzien der Regeering niet langer
geduld worden. Afgezien van al of niet toekomstige bijzondere
maatregelen tegen de lepra, moet de burgerlijke areneeskundige dienst zoo nauwkeurig mogelijk op de hoogte zijn van
de verspreiding dier ziekte, welke een gevaar oplevert voor de
volksgezondheid en mag hem dat inzicht niet onthouden
worden door het medisch geheim.
Het algemeen belang maakt het derhalve noodzakelijk dat
de arts ten aanzien van lepra ontheven wordt van zijn beroepsgeheim en dat hij door de wet verplicht wordt tot aangifte van elk lepra-geval dat hij constateert.
Van zeer groot belang voor de reeds te lang ontbeerde leprastatistiek is voorts ook dat de kennis van door geneeskundigen
waargenomen lepra-gevallen zich zoo mogelijk uitstrekt tot
het beroep door lepreuzen in de maatschappij uitgeoefend,
omdat daarin waardevolle aanwijzingen vervat zijn voor de
bestudeering van het thans nog niet aan de orde zijnde vraagstuk in hoever de Overheid, overeenkomstig de dienaangaande
op de lepra-conferentie te Bergen uitgesproken wenschelijkheid. hier te lande het uitoefenen van bepaalde beroepen en
broodwinningen aan lepreuzen behoort te verbieden. De verplichting daartoe behoorde dus tevens ann den geneeskundige
te worden opgelegd.
Een en ander is geschied bij de op l Januari 1918 in werking getreden ordonnantie in Staatsblad 1917 n°. 700.
Door een der gewestelijke raden op Java werd het loffelijk
initiatief genomen tot het instellen van een door schoolartsen
uit te oefenen geneeskundig1 toezicht op den gezondhpidstoestand van de leerlingen, die de binnen zijn ambtsgebied gelegen scholen bezoeken.
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Het belang van een geneeskundig toezicht op de schoolgaande jeugd is te algemeen erkend, dan dat het noodig zou
zijn daarop nog te wijzen. Met het oog op de gebrekkige voor« e n i n g iu geneeskundige hulp hier te lande zou een zoodanig
toezicht hier nog meer dan elders zijn weidoenden invloed
doen gevoelen, waarbij vooral valt te denken aan de bestrijding van scabies, t'ramboesia en tuberculose.
Hoezeer dus de instelling van geneeskundig schooltoezicht
op zich zelf beschouwd slechts toejuiching verdient, bestond
daartegen in het onderwerpelijk geval de overwegende bedenking, dat het zou moeten worden uitgeoefend met behulp
van aan den burgerlijken geneeskundigen dienst te onttrekken
geneeskundigen. Het nijpend tekort aan artsen bij dien dienst
laat echter niet toe voor gemeld doel personeel beschikbaar
te stellen, wijl daardoor andere groote belangen der volksgezondheid zouden worden benadeeld.
Het door bedoelden localen raad aanvaard stelsel van geneeskundig schooltoezicht, waarbij per bestuursafdeeling op
een arts werd gerekend, eischte bovendien te veel personeel
en was daardoor ook financieel te bezwarend; als algemeen
stelsel was het derhalve zeker niet bruikbaar.
Naar het inzien der Regeering brengt een practisch beleid
mede ook ten deze niet in eens te hooge eischen te stellen en is
het beter, althans voorloopig, te volstaan met een op veel eenvoudiger leest geschoeid schooltoezicht, hetwelk zij zich aldus
heeft gedacht, dat per gewest een schoolarts wordt aangesteld, die alle scholen rondreist, de noodige onderzoekingen
bij de leerlingen en zoo noodig ook bij de onder-wijzers verricht, maar overigens de noodig geachte behandeling in
hoofdzaak overlaat aan verpleegsters, welker aantal voorloopig op drie per gewest ware te stellen.
Waar ook voor een op dergelijken, zeer eenvoudigen voet
ingericht schooltoezicht geen artsen aan den burgerlijken
geneeskundigen dienst kunnen worden onttrokken, zal het
noodig zijn het personeel van dien dienst met het vereischt
aantal artsen uit te breiden. Voor de 17 gewesten van Java
en Madoera en eenige der Buitengewesten, alsook voor
reserve, worden noodig geacht 36 artsen met 108 verpleegsters, voor welker bezoldiging gelden zijn aangevraagd bij
het ontwerp der aanvullingsbegrooting voor 1919.
Het is echter te voorzien dat eene dergelijke personeelsuitbreiding niet dan geleidelijk tot stand zal kunnen komen en
dat dus ook de inrichting van den schoolartsendienst met de
daaraan verbonden poliklinieken zal moeten geschieden naar
gelang liet vereischt personeel daarvoor beschikbaar komt.
Hoewel blijkens het vorenstaande de Regeering voornemens
is zelve den schoolartsen-dienst ter hand te nemen, zal bij de
inrichting en de uitbreiding van dien dienst van de medewerking der locale raden in tal van opzichten dankbaar gebruik worden gemaakt, terwijl het der Regeering uiteraard
niet anders dan aangenaam kan zijn indien die raden er toe
overgaan zelf het geneeskundig schooltoezicht te org'aniseereii. mits met eigen, niet aan dat van den burgerlijken geneeskundigen dienst onttrokken personeel.
Als van indirect, maar niettemin groot belang voor de
volksgezondheid moge hier melding worden gemaakt van de
bii Staatsblad 1918 n°. 649 getroffen regeling omtrent de uitgifte van gronden, tot het landsdomein behoorende, welke op
landskosten zijn gezond gemaakt.
"Dergelijke gronden nemen als regel al spoedig zeer_ in
waarde toe en wanneer ze dus dadelijk of kort na de voltooiing
van de nssaineering op den gewonen voet in eigendom worden
uitgegeven, trekt de gemeenschap geene voordeelen van de
vermeerdering van de waarde dier or» haar kosten verbeterde
gronden, althans geene voordeelen, die in billijke verhouding
staan tot de soms zeer groote bedragen welke aan de assaineerinor zijn besteed.
Er bestaat dus behoefte aan eene bijzondere voorziening
voor de uiterifte met een zakeliiken titel van dergelijk landsdomein, ook omdat het voor deze <rewesten inderdaad eene
znak van overwegend maatschappelijk en hygiënisch nut is,
dat liet op uitgestrekte schaal bewoonbaar maken van gunstig
jrelerren, doch ongezonde terreinen wordt gebracht binnen
het kader van de mocrelijke. wijl loonende, werken.
T)e vraag welk recht zich het best leent voor het evengemeld
doeleinde is in dien zin opselost. dat eene nieuwe regeling is
vastgesteld (Tnd. Bt. 1918 n°. 649) voor de uitgifte met het
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recht van opstal van gronden, welke op kosten van den Lande
door ophooging, wegaanleg, afwateringswerken als anderszins geschikt of beter geschikt zijn gemaakt voor bebouwing
of bewoning.
De afstand met genoemd recht, hetzij ondershands, hetzij
na openbare aanbieding, zal geschieden met inachtneming
van de volgende regels:
a. het recht van opstal wordt verleend voor een tijdvak
van ten hoogste 75 jaren tegen betaling van eene jaarlijksche
vergoeding ten bedrage van ten hoogste een twintigste van de
verkoopwaarde, welke de grond als eigendomsperceel zonder
opstallen heeft;
6. de verhouding van de jaarlijksche vergoeding tot de
verkoopwaarde van den grond blijft bij voortduring onveranderd, met dien verstande, dat zij telkenmale voor een'tijdvak van 10 jaar wordt vastgesteld en na afloop van zoodanig
tijdvak, in verband met de onder a bedoelde waarde, wordt
herzien;
c. de onder a bedoelde waarde wordt gesteld op het bedrag, geschat door eene door het hoofd van gewestelijk bestuur te benoemen commissie.

De jongste herziening van de Indigehe mijnwetgeving.
De in den loop van 1918 tot stand gekomen en in Indisch
Staatsblad 1919 n°. 4 afgekondigde wijziging van de Indische
Mijnwet belooft in verschillende opzichten een nieuw tijdperk
in te leiden in de geschiedenis der Indische mijnindustrie.
Omtrent doel en strekking van deze zeer belangrijke wijziging moge daarom eene korte uiteenzetting volgen!
Zooals de Indische Mijnwet thans luidt, heeft de ontdekker
van eene in de wet genoemde delfstof, die of is houder van
eene opsporingsvergunning of concessionaris op het betrokken
terrein, een recht op concessie tot ontginning van de ontdekte delfstof, behoudens dat. ingevolge art. 15 der wet, eene
concessie kan geweigerd worden voor ontginning in streken
of terreinen, waar die, naar het oordeel van den GouverneurGeneraal, om redenen van algemeen belang niet kan worden
toegelaten. Aangezien van toepassing van deze laatste bepaling uit den aard der zaak slechts zeer zelden sprake kan
zijn, is de feitelijke toestand dus deze, dat het Land door
het verleenen van eene opsporingsvergunning alle zeggenschap over de delfstoffen, welke mogelijkerwijs in het betrokken terrein aanewzig zijn, uit handen geeft tot na afloop
van de den opspoorder bij ontdekking rechtens toevallende
concessie.
Op grond van overwegingen van verschillenden aard drong
zich in de laatste jaren meer en meer de overtuiging op, dat
in de eerste plaats ten aanzien van de zich in den bodem
bevindende petroleum en steenkolen, maar in bepaalde gevallen ook met betrekking tot andere delfstoffen, het Land meer
zeggenschap behoorde te hebben, dan het in het stelsel der
tot dusver geldende wet toekwam.
Zou de wetgever zich er toe bepaald hebben ter bereiking
van het gestelde doel de in artikel 1 der Mijnwet opgesomde
delfstoffen in twee groepen te splitsen, onderscheidenlijk omvattende de delfstoffen, ten opzichte waarvan het bestaand
recht op concessie voor den ontdekker behouden blijft en de
zoodanige, waarvan de ontdekking aan den opspoorder of concessionaris geen recht op concessie meer zoude verleenen, dan
ware daaraan het groote bezwaar verbonden, dat aan opsporing van aardolie of steenkolen van landswege, voor landsrekening of voor rekening van derden op grond van overeenkomst met den Lande, zou moeten voorafgaan reserveering
van de betrokken terreinen voor alle delfstoffen, daar de
Mijnwet geen opsporingsrecht ten aanzien van bepaalde delfstoffen kent.
Eene dergelijke reserveering zou dus het daarmee beoogd
doel ver voorbij streven en de ontwikkeling van de mijnindustrie geheel noodeloos tegenhouden. Daarom behoorde
dus tevens de mogelijkheid geopend te worden om terreinen
en streken te reserveeren voor opsporingen naar bepaalde
delfstoffen, met vrijlating om voor de andere in de wet genoemde delfstoffen vergunningen tot opsporing binnen die
terreinen te verleenen.
Bij de jongste wijziging der Mijnwet zijn derhalve beide
voorzieningen gecombineerd. De in het eerste lid van artikel
1 der Mijnwet opgesomde delfstoffen zijn gesplitst in twee
srnepen a en b, waarvan die onder o de delfstoffen omvat,
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Voedselvoorziening. Als gevolg van verschillende oorzaken viel in de tweede helft van het jaar 1917 hier te lande
een langzaam verminderende invoer 'waar te nemen van het
Handelingen der Staten-Generaal.
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welker ontdekking voortaan geen recht meer geeft op concessie. Daartoe behooren steenkolen c. a. en aardolie c. a.,
terwijl voorts om redenen, gedeeltelijk van technisclien, gedeeltelijk van eoonoinischen aard, daaraan is toegevoegd
jodium. Verder zullen ingevolge het eerste lid van artikel 8,
letter a, voortaan o.a. ook verboden zijn opsporingen naar
bepaalde delfstoffen — maar dan uitsluitend voor zooveel die
delfstoffen aangaat — in terreinen of streken, welke zijn gereserveerd voor opsporingen en/of ontginningen van ïandswege, zoomede op terreinen waarvoor aan derden concessie is
verleend, of ten aanzien waarvan met derden eene overeenkomsi als bedoeld in artikel ba der Mijnwet is gesloten.
Als gevolg van de totstandkoming van deze wet zullen dus
thans de (voor alle delfstoffen) gereserveerde streken öf kunnen worden prijs gegeven, öf — voor zoover zij voor het verrichten van opsporingen van landswege in aanmerking komen
— omgezet kunnen worden in alleen voor één delfstof gereserveerde terreinen.
(Jok in de toekomst zal echter ruimte overblijven voor
particulieren opsporingsarbeid van fossiele brandstoffen, omdat in het algemeen het recht tot opsporing, ook van deze
delfstoffen, aan de uit te geven opsporingsvergunningen verbonden zal blijven, zij het ook dat uit de ontdekking geen
recht op concessie meer zal voortspruiten.
Uiteraard behoorde nochtans rekening te worden gehouden
met de mogelijkheid dat de lust bij particulieren tot het
ondernemen van opzettelijke, veelal zeer kostbare opsporingen
naar laatstgenoemde delfstoffen zeer zou verminderen, wanneer de ontdekking daarvan niet langer, als tot dusver, automatisch een recht op concessie voor de ontginning zou doen
ontstaan. Daarom is den ontdekkers eene belooning in uitzicht gesteld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door den
Gouverneur-Generaal, die daarbij aan geene voorschriften
gebonden is en dus rekening kan houden met de omstandigheden, die zich in elk bijzonder geval voordoen. Verwacht
mag worden dat op die wijze ook in de toekomst de belangstelling van vergunninghouders in de opsporing van de hierbedoelde delfstoffen levendig zal kunnen worden gehouden.
Teneinde het mogelijk te maken dat daarnevens ook de kostbare, meer stelselmatige opsporing van fossiele brandstoffen
door particulieren zich — op het voetspoor van hetgeen ook in
het buitenland wel pleegt te geschieden — tot een zelfstandig
winstgevend bedrijf zal kunnen ontwikkelen, is door aanvulling van artikel 5a der Indische Mijnwet, ook de gelegenheid
in bet leven geroepen om uitsluitend tot het ondernemen van
opsporingen met het Land overeenkomsten aan te gaan. XJit
den aard der zaak zal ook hierbij voor ontdekking van eene
delfstof waaraan geen recht op concessie verbonden is. eene
belooning in uitzicht worden gesteld. De vraag, waaruit die
belooning zal bestaan, zal in ieder afzonderlijk geval bij de
vaststelling van de voorwaarden der overeenkomst een pjmt
van overweging dienen uit te maken.
Behalve voor opsporingen alleen kunnen volgens het
nieuwe artikel ba ook voor ontginningen en voor opsporingen
èn ontginningen door het Land overeenkomsten worden aangegaan met personen en vennootschappen welke voldoen aan
de bii artikel 4 der wet gestelde vereisohten, waarbij dus de
bedrij fswerkzaam bed en voor landsrekening verricht worden
door een aannemer, hetzij tegen vast geld, hetzij tegen een
aandeel in de waarde van de met die werkzaamheden verkrejjen uitkomsten.
Overeenkomsten betrekkin? hebbende op bet ondernemen
van opsporingen kunnen door de Indische Begeering worden
aangegaan; daarentegen vereischen overeenkomsten van het
Land met personen of vennootschappen, betrekking hebbende
op ontginningen dan wel op opsporingen èn ontginningen,
telkenmale voorafgaande machtiging bij de wet.
Al is dus op grond van belangen van hoogere orde de
landsbemoeiing met de opsporing en ontginning van fossiele
brandstoffen aanmerkelijk uitgebreid, aan de particuliere
mijnnijverheid is o-eenszins de pas1 tot verdere ontwikkeling
afgesneden. Zoowel met betrekking tot de ontginning van de
niet gereserveerde als van de fossiele brandstoffen, ligt voor
de particuliere nijverheid nog een ruim arbeidsveld open.
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hoofdvoedingsmiddel der bevolking, de rijst, die sedert langen tijd jaarlijks in groote hoeveelheden ') werd ingevoerd
uit Burmah, Siam en Indo-China, ter aanvulling van het
tekort in de inheeniscbe voortbrenging. Het tekort aan
scheepsruimte, hier en daar gedeeltelijke oogstmislukkingen
en tijdelijke rijstuitvoerverboden werkten samen om de
invoeren van buitenlandsche rijst te doen dalen beneden de
hoeveelheid, welke het verbruik hier te lande gewend was
in de laatste jaren op te nemen.
In verband hiermede rees bij de Regeering het denkbeeld
zelf den aanvoer van voedingsmiddelen in handen te nemen
en voorraden op te slaan, ten einde in staat te zijn om die
op het gewenschte oogenblik dadelijk te zenden naar de
streken, die ze noodig mochten hebben. Dit denkbeeld werd
echter weder losgelaten toen in December 1917 tusschen de
Nederlandsche stoomvaartmaatschappijen en de Regeering
van Britsch-Indië eene overeenkomst tot stand kwam, waarbij
die maatschappijen zich verbonden om kolen en rijst tot
bepaalde hoeveelheden tusschen enkele havens in BritschIndië te vervoeren, waartegenover de Begeering van die
kolonie toestond den uitvoer van 400 000 ton rijst uit Rangoon naar Nederlandsoh-Indië, waarvan de helft rechtstreeks
en de andere helft over Singapore. Daardoor toch scheen
een ruime aanvoer van het hoofdvoedingsmiddel weder voldoende verzekerd en bestond dus voor bijzondere maatregelen
van den hooger aangeduiden aard geen dadelijke aanleiding
meer.
Als gevolg van het in Maart 1918 gelegd beslag op onze
in Engelsche havens liggende schepen, kwam bedoelde overeenlcomst echter practisch niet in werking, en waar intusschen in enkele streken (Zuider- en Oosterafdeelingr van
Borneo. en Trenggalek in Kediri) rijstschaarschte ingetreden was, Insloot de Regeering thans uitvoering te geven
aan haar reeds eerder opgevat denkbeeld en den aanvoer van
rijst zelve ter hand te nemen.
De ladingen rijst van vóór het beslag vertrokken schepen
werden overgenomen, terwijl de Regeering besloot groote
hoeveelheden rijst in Bangkok te koopen, die met stoomers
der Koninklijke Paketvaartmaatschappij herwaarts zouden
worden vervoerd.
Dat deze maatregel inderdaad noodig was, kwam reeds
kort daarna aan het licht, toen de handel niet in staat bleek
om Djokjakarta, waar rijstgebrek was ontstaan, van rijst te
voorzien, hetgeen toen door de Regeering zelve werd gedaan.
Ten einde den invoer van rijst geheel te kunnen overzien
en daaraan zoo noodig leiding te kunnen geven, werd die
invoei bij de ordonnantie in Staatsblad 1918 n°. 210 aan een
licentiestelsel onderworpen, behalve voor zooveel betreft den
invoer in de gewtsten Oostkust van Sumatra, Riouw en onderhoorigheden en Djaiubi. Al spoedig bleek toen. dat de
rijstaanvoeren verre beneden de normale bleven en ook nadat
de scheepvaart in Mei 1918 heropend was kwam hierin geen
verbetering; wat werd aangevoerd, werd dadelijk in het
verbruik opgenomen, zoodat er geen sprake kon zijn van
het opslaan van voorraden voor den schralen tijd.
De Regeering greep daarop opnieuw in en kocht op groote
schaal rijst aan. TTit deze aanvankelijk incidenteele aankoopen heeft zich onder leiding van het hoofd der afdeeling
Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel eene georganiseerde distributieregeling ontwikkeld,
waarbij de buitenlandsche rijst rechtstreeks in de landen van
voortbrenging wordt aangekocht om hier te lande naar gelang
van de behoefte te worden verdeeld.
Gedurende het iaar 1918 werd in totaal verstrekt
±1 400 000 pikol buitenlandsche rijst en 88 000 pikol
inheemsche rijst: aan inkoop van rijst werd besteed
± f 14 000 000. Opslagplaatsen van deze regeeringsrijst bevinden zich op de bavenplaatsen en te Djokja, Solo, Rembang
en Bandoeng. Eind December 1918 was op die opslagplaatsen
aanwezig ruim 50Q 000 pikol riist, terwijl nog contracten
liepen met Sinm voor 900 000 pikol. Voorts deed de Regeen n g plaatselijk door tusschenkomst van de hoofden van gewestelijk bestuur padi knopen, met bet dubbele doel het rijstverbruik. dat kort na den oogst het grootst is, te beperken
en de opgekochte padi tecren de zelfkosten in den critieken
1) In hot tijdvak 191-1—1916 werd jaarlijks aan rijst moer ingevoerd dan
uitgevoerd op Java 28C 042 ton en in do Buitengewesten 268 098 ton.
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tijd weder te verkoopen. Op die wijze werd in de verschillende gewesten een voorraad van ongeveer een half ïnillioen
pikol padi opgeslagen. Het beheer dezer voorraden berust
niet bij de centrale distributie, maar bij de hoofden van
gewestelijk bestuur.
Gedurende het tijdperk, dat de distributie werkt, dus
vanaf ongeveer Februari 1918, werd rijst uit de gouvernemeuts voorraden verstrekt aan 14 gewesten van de Buitenge west en en aan 14 gewesten op J a \ a en Madoera.
Op het oogenblik zijn geheel afhankelijk van de verstrekking van gouvernementsrijst ter aanvulling van het bestaande tekort, de gewesten Seinarang. Banjoemas, Kedoe,
Djokjakarta, Soerakarta, Madioen, Rembang, Soerabaja,
Kediri en Madoera. De verstrekking aan deze gewesten bedraagt ruim 200000 pikol 's maands.
Bij de distributie van de voedingsmiddelen in de verschillende gewesten wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd
den bestaanden kleinhandel intact te houden, en de verkoop
van de bevolking geschiedt in het algemeen door kleinhandelaren, onder toezicht van het binnenlandsch bestuur.
Behalve rijst worden door de centrale distributie nog verstrekt de volgende voedingsmiddelen: versche cassavewortels,
gedroogde cassavewortels (gaplek), maïs, tapiocameel, tapioca-ainpas (nagoer) en sago, terwijl verder groote contracten met Mandsjoerije (Dalny) werden afgesloten voor
levering van sojaboonen in de maanden Januari tot en met
Maart 1919.
Vooral wordt getracht de gaplekbereiding zooveel mogelijk
aan te moedigen. Hiertoe is in de Preanger-Ilegentschappen
eene speciale organisatie voor de bereiding en opkoop van
gaplek, onder leiding van den landbouwleeraar te Bandoeng,
in het leven geroepen. De Preanger-gaplek wordt nu voor
f 3 a f 3,50 franco wagon geleverd en vindt een steeds toenemend afzetgebied in Midden-Java. Ook Madoera vraagt
ste?ds grootere hoeveelheden.
Eene soortgelijke organisatie wordt in Kediri ingericht.
Proefnemingen hebben plaats met het bereiden van een
meer houdbaar product uit bataten en het verbeteren van
de voedingswaarde van tapioca-ampas.
Voorts is tarwemeel in groote hoeveelheden in Australië
aangekocht, met levering in de eerste maanden van dit jaar.
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Tegen de stijging der rijstprijzen, veroorzaakt door den
natuurlijken invloed van groote vraag bij gering aanbod, kon
alleen één middel helpen, namelijk het kunstmatig drukken
van de vraag door daarin uitsluitend uit de regeeringsvoorradeu te voorzien, hetgeen mogelijk was door de hoogerbe»
doelde iseleering der gewesten.
Hoewel dit middel tot op zekere hoogte doel heeft getroffen, behoeft het wel nauwelijks vermelding, dat de rijstprijzen niettemin bij voortduring eene neiging tot stijgen vertoonden en dat de van regeeringswege genomen maatregelen
die prijzen niet anders dan tijdelijk en dan nog slechts in
betrekkelijken zin hebben kunnen beïnvloeden.
Ook de prijzen van andere voedingsmiddelen stegen en
vooral die van de gedroogde cassave (gaplek) waarin zich in
den loop van 1918 eene levendige speculatie ontwikkelde,
waardoor de prijzen van dit voortreffelijk voedingsmiddel
zeer opliepen.
Ook hier moest dus in het belang der gemeenschap snel en
krachtig worden ingegrepen, hetgeen geschiedde door den
uitvoer van gaplek te verbieden uit de voornaamste voortbrengiugsstreek, de Preanger-Regentschappen, terwijl als
aanvulling van dien maatregel, gelijk hooger vermeld, de
opkoop en de verdeeling van dit voedingsmiddel door de Regeering in handen werden genomen.
Intusschen werd gedaan wat gedaan kon worden om de
voortbrenging van voedingsmiddelen zoo hoog mogelijk op te
voeren, wijl dit ten slotte het eenige middel is, dat op geheel
natuurlijke en rechtstreeksche wijze de gevolgen van het
tekort aan invoer vermag ter zijde te stellen.
Nadat in het laatste kwartaal van 1917 gebleken was dat
de rijstaanvoer onvoldoende was geworden, deed de Regeering in October van dat jaar de aandacht der hoofden van
gewestelijk bestuur op Java en Madoera vestigen op de noodzakelijkheid om zoo spoedig mogelijk krachtige maatregelen
te treffen voor de opvoering van den aanplant van voedingsgewassen. Als zoodanig werden genoemd: oordeelkundig toezicht op de verdeeling van het bevloeiingswater, opdat daarmede de beste uitkomsten zouden kunnen worden verkregen;
het op grooter schaal dan gewoonlijk doen aanplanten van
tweede gewassen, als cassave, oebi, djagoeng en katjang: het
zooveel mogelijk beplanten van de erven met voedingsgewassen; bevordering van de teelt van padi-gogo en maïs op daarHoewel de Regeering, als houdster van groote voorraden toe gunstig gelegen en ook overigens geschikte terreinen, desbuitenlandsche rijst, tot op zekere hoogte invloed kon uit- noods door tijdelijke en voorwaardelijke beschikbaarstelling
oefenen op de marktprijzen, bleek het al spoedig noodig te van voor andere doeleinden, bijv. voor herbossching gereserbeschikken over een nog krachtiger middel om onredelijke veerde gronden: het opkoopen van plantmateriaal op plaatsen
waar dit overtollig is, ter verstrekking op plaatsen waar er
prijsopdrijving tegen te gaan.
behoefte
aan bestaat; inhuur van daarvoor geschikte gronden
l);i middel werd gevonden in de isoleering der gewesten,
waardoor vervoer van rijst van het eene gewest naar het voor den aanplant van rijst en tweede gewassen, met de beandere alleen geoorloofd is krachtens eene vergunning van doeling plantmateriaal te verkrijgen, enz.
het hoofd van gewestelijk bestuur en de rijstbeweging dus
Te zejider tijd werd er bij de gewestelijke bestuurshoofden
geheel onder toezicht is gesteld van de Regeering, waardoor in de Builengewesten op aangedrongen om vooral de uitbreispeculatie in rijst wordt tegengegaan.
ding van den aanplant van rijst te bevorderen en er voor te
De maatregel werkte ook hierom nuttig, wijl het met waken dat het gewas onder de meest gunstige voorwaarden
behulp daarvan mogelijk bleek aan de vraag der Buiten- in den grond wordt gebracht. Voorts werd dien hoofdambtegewesten naar Java-rijst te voldoen, door die vraag te A-er- naren verzocht den ladangbouw zooveel mogelijk uit te breideelen over de gewesten, die een teveel hebben aan rijst, den, vooral in streken waar hij gewoonlijk hooge opbrengsten
terwijl tevens voorkomen werd het onttrekken van rijst aan geeft.
gewesten, die ze niet konden missen, alsook de onderlinge
Ten slotte werd dien bestuurshoofden opgedragen met de
wedijver tusschen rijsthandelaren in de verschillende ge- bestuurders van in hun gewest gelegen Europeesche of daarwesten. In het gewest' Besoeki, dat over een groot teveel mede gelijk te stellen ondernemingen overleg te plegen ombeschikte, werd de verdeeling voor den uitvoer geheel door trent de mogelijklieid van eene opvoering van de rijstproductie, door voor uitbreiding van den aanplant bestemde,
de Regeering zelve in handen genomen.
Ondanks deze maatregelen bleven de prijzen van buiten- opongekapte terreinen, jonge, nog niet gesloten aanplantinlandsolip rijst stijgen, als gevolg van ongunstige oogsten in gen en verder braakliggende gronden, voor zoover die daarenkele der productielanden en beperkingen van den uitvoer. toe geschikt zijn te achten, met behulp van hun werkvolk te
De nieuwe oogst van Burmah wordt geraamd 17 % be- beplanten met ladangrijst.
neden normaal te zullen zijn en 60 % van het voor uitvoer
Met het oog op de alles overwegende belangen van de
beschikbaar gedeelte zal worden bestemd voor Britsoh-Indië. voelselvoorziening behoorde voorts, naar bet inzien der Rewaar in verschillende deelen de oogst is mislukt. I n Indo- geering. te worden heengestapt over de voor sommige streken
Chinn heeft de droogte den vooroogst doen mislukken: de bestaande bezwaren van technischen en landbouwkundigen
na-oogst belooft normaal te worden, maar de uitvoer naar anrd tegen den aanplant van oostmoeson-padi en wenschte zij
Indië is beperkt. In Siam belooft de oogst normaal te zullen dus dien aanplant te zien aangemoedigd, overal waar daarworden, maar ook Japan, de Philippijnen en Zuid-China zijn van goede resultaten zijn te verwachten. Opdracht werd gedoor oogstmislukkingen genoodzaakt daar ter markt te gaan treven om voor de beplanting van oostmoeson-sawahs zooveel
en het laat zich dus aanzien, dat T>ederlandsch-Tndië zich mogelijk water af te zonderen en om daar. waar suikerriet
daar slechts in beperkte mate van rijst zal kunnen voorzien, wordt verbouwd, de eischen tot dusver voor bevloeiing der
riettuinen gesteld, zooveel te matigen als voor het beoogd
natuurlijk tegen zeer hooge prijzen.
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doel noodig zou zijn. Als gevolg van deze maatregelen bedroeg de aanplant van oostmoeson-padi in 1918 ruim 100 000
bouws meer dan in 1917, ruim 150 000 bouws meer dan in
1916 en ongeveer 200 000 bouws meer dan in 1915 en 1914.
Intusschen deed zich vooral voor de Buitengewesten, die
voor de voorziening in rijst veel meer dan Java afhankelijk
zijn van den aanvoer uit het buitenland, de toekomst steeds
somberder aanzien, waar omstreeks Maart en April 1918, als
gevolg van de inbeslagneming van onze schepen in Engelsche
havens, gevaar bestond dat die aanvoer gedurende geruimen
tijd zoo goed als geheel zou worden stop gezet.
Voor zoover nog buitenlaudsche rijst kon worden aangevoerd, werd die in de eerste plaats bestemd om te voorzien in
de behoefte der Buitengewesten, terwijl ook zooveel mogelijk
zou kunnen worden afgezonderd van den komenden Javaoogst, maar uiteraard bestond er geenerlei zekerheid dat op
die wijze aan alle behoeften zou kunnen worden tegemoet
gekomen.
I n begin April 1918 deed de Regeering de hoofden der
gewesten buiten Java en Madoera daarom nogmaals wijzen
op den ernst van den toestand in eene aanschrijving, waarin
gewezen werd op de noodzakelijkheid om de voortbrenging
van levensmiddelen met alle beschikbare middelen zoo hoog
mogelijk op te voeren, te zorgen voor voldoende en deugdelijk
zaai- of plautmateriaal en om bij de bevolking aan te dringen
op zuinigheid in het rijstgebruik.
Met de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera werd de toestand besproken in eene eveneens in begin
April te Batavia gehouden bijeenkomst, waarbij dien hoofdambtenaren andermaal in herinnering werd gebracht dat de
voedselvoorziening voor het oogenblik als het meest overwegende landsbelang moest worden beschouwd en dat daaraan dus tijdelijk alle andere belangen ondergeschikt behoorden te worden gemaakt.
Bij bet naderen van den westmoeson 1918—1919 werden
de bestuurshoofden op Java en Madoera bij aanschrijving
van October 1918 gewezen op het belang van eene krachtige
bevordering van den aanplant van maïs in die gewesten,
waar in het begin van den westmoeson maïs wordt uitgezaaid, welke dan halverwege den westmoeson kan worden
geoogst. Waar tegen dien tijd de voedselvoorraden bij de
bevolking over het algemeen het geringst zijn, is het duidelijk
dat aan bet welslagen van deze aanplantingen bijzondere
waarde moet worden toegekend.
Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate. voor den aanplant
van padigogo. Hoewel deze aanplant langer te velde staat dan
maïs. valt de oogst in den regel toch nog vrij geruimen tijd
vóór dien van sawahpadi-aanplantingen, zoodat goede verzorging en oordeelkundige uitbreiding van dien aanplant
evenzeer kunnen bijdragen tot de verbetering van den voedingstoestand in den schralen tijd.
Ten slotte werd den bestuurshoofden verzocht voort te gaan
met bet aandringen bij de bevolking op het betrachten van de
grootst mogelijke zuinigheid bij het rijstverbruik. opdat de
eigen voorraad niet te spoedig uitgeput raakt, terwijl er voorts
op gewezen werd, dat er bij het beramen van maatregelen tot
uitbreiding van den voedselaanplant niet behoeft te worden
gevreesd voor overschotten na den oogst, waarmede de bevolking dan zoude blijven zitten. Het tekort aan invoer van rijst
is toch van dien aard, dat alleen bij eene zeer krachtige opvoering van de inheemsche voedselproductie, vooral van de
rijstproductie. het mogelijk zal zijn de voedselvoorziening van
Nederlandsch-Indië in de naaste toekomst niet al te onbevredigend te regelen.
Ook de particuliere landbouwondernemers werden in October 1918 door tusschenkomst van het Nederlandsch-Indisch
Landbouwsyndicaat nog eens uitdrukkelijk op den ernst van
den toestand gewezen, onder aansporing om in elk geval door
aanplant van voedingsgewassen zooveel mogelijk te voorzien
in de behoeften der op de ondernemingen wonende bevolking
en om op het rijstverbruik zooveel mogelijk te doen bezuinigen.
Voor de ondernemers van land. en mijnbouw op de Buitengewesten klemt een en ander nog veel meer en hoewel zij
in het algemeen wel blijk gaven den ernst van den toestand
in te zien en bereid bleken de Regeering naar vermogen te
steunen bij hare pogingen om de voedselvoorziening in gang
te houden — inzonderheid ter Sumatra's Oostkust werden door
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de ondernemers tijdig groote voorraden opgeslagen — achtte
de Regeering het noodzakelijk te beschikken over een middel
waarmede zij de ondernemers zoo iioodig zou kunnen dwingen te zorgen voor voedselvoorraden ten behoeve van hun
werkvolk.
Het ligt in de rede dat daarbij in de eerste plaats werd
gedacht aan ondernemers, bij wie arbeiders op den voet eener
koelie-ordonnantie in dienst zijn. Immers, deze arbeiders zijn
krachtens de door hen gesloten overeenkomst op straffe verplicht tegen een vooraf vastgesteld loon hunne diensten te
verrichten en het is dus billijk, dat de werkgever zich inspanning en zoo noodig opofferingen getroost om zijne arbeiders
ook in tijden van voedselschaarschte in staat te stellen zich
tegen behoorlijke prijzen van voedingsmiddelen te voorzien.
Bij de ordonnantie van 20 September 1918 (Staatsblad
n°. 655) is dus aan de werkgevers, bij wie arbeiders op den
voet eener koelie-ordonnantie in dienst zijn, de verplichting
opgelegd binnen een door het hoofd van gewestelijk bestuur
vastgestelden termijn, ten genoegen van dezen, maatregelen
te treffen voor den behoorlijken aanplant, de verzorging en
den oogst van voedingsgewassen ten behoeve van die arbeiders, welke maatregelen hij zonder vergunning van genoemd
bestuurshoofd niet mag staken.
Van deze verplichting kan door het hoofd van gewestelijk
bestuur vrijstelling worden verleend bijv. indien de ondernemer aantoont de beschikking te hebben over voldoende voorraden voedingsmiddelen.
Bij niet-voldoening aan de opgelegde verplichting — ter
beoordeeling van het hoofd van gewestelijk bestuur — kunnen
alle of een deel der op den voet eener koelie-ordonnantie aangegane werkovereenkomsten van de in dienst van dien werkgever zijnde werklieden als ontbonden worden beschouwd en
is de werkgever verplicht die werklieden kosteloos naar de
plaats hunner oorspronkelijke herkomst terug te zenden, tenzij
de werkman in het gewest wenscht te blijven en hij voldoet
aan de bepalingen omtrent de toelating en vestiging voor zoover die voor hem gelden.
De in sommige streken op Java gebruikelijke zoogenaamde
braakinhuur van voor den verbouw van suikerriet bestemde
bevolkingsgronden werd reeds in het begin van 1918 zooveel
mogelijk tegengegaan. Sedert is bij de ordonnantie in Staatsblacl 1918 n°. 791 verboden zonder schriftelijke vergunning
van het hoofd van gewestelijk bestuur in door suikerondernemingen met inlanders gesloten groudhuurcontraeten een
beding op te nemen, daartoe strekkende, dat voor beplanting
met suikerriet bestemde gronden, waarop zoodanige contracten betrekking hebben, niet met padi worden beplant gedurende den aan de beplanting met riet voorafgaanden westmoeson.
De toepassing van de hooger besproken maatregelen in het
belang der voedselvoorziening berust in hoofdzaak bij de
hoofden van gewestelijk bestuur en de onder hen dienende
ambtenaren. Hoewel deze bij de vervulling van deze zware
en verantwoordelijke taak in de practijk reeds voorlichting
en medewerking zochten bij de daarvoor in aanmerking
komende niet-ambtelijke personen uit de verschillende bevolkingsgroepen, achtte de Regeering het gewenscht ten deze
een meer rechtstreeksohen band te leggen tusschen de plaatselij ke bestuurders en de bevolking in hare verschillende geledingen. Indien er één zaak is, die de belangen van de
gansche bevolking ten nauwste raakt, dan is bet wel de voorziening in de eerste leven sbeh oef ten en inzonderheid daarbij
behoort dus de gemeenschap te worden opgeroepen tot het
toonen van daadwerkelijke belangstelling en het steunen van
de Overheid.
De Regeering heeft daarom tegen het eind van 1918 den
residenten op Java en Madoera de opdracht verstrekt gewestelijke commissies van advies te vormen met betrekking tot het
voedselvraagstuk in het algemeen, welke in hoofdzaak moeten
bestaan uit niet-ambtelijke personen uit de verschillende bevolkingsgroepen. Het ligt in de bedoeling dat de hoofden van
gewestelijk bestuur die commissies raadplegen over alles wat
betreft de voedselvoorziening en in het bijzonder ook betreffende de voedselvoortbrenging. terwijl dip commissies uiteraard ook de bevoegdheid hebben ongevraagd adviezen te
geven aan de residenten._ die ten slotte alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering der van Overheidswege bevolen
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maatregelen of voorzieningen. Aan de leden der commissies
zal voorts de gelegenheid worden gegeven plaatselijk na te
gaan, in hoever aan gelaste of' aanbevolen maatregelen gevolg
is gegeven, welke hunne uitwerking is, en of wellicht de
plaatselijke toestand het treffen van nadere voorzieningen,
inzonderheid wat betreft de inlandsche voedselproductie,
weuschelijk doet zijn. Waar mogelijk en noodig kunnen voorts
ook voor kleinere gebiedsdeeleu commissies worden ingesteld.
Aran de resultaten van de bemoeiingen der Overheid inzake
de bevordering van den aanplant van voedingsgewassen kunnen de volgende cijfers eenigerniate een denkbeeld geven.
Gedurende de maanden Januari t/m December 1918 werd
geoogst van 4 062 200 bouws sawahrijst en 555 000 bouws padigogo, tegen 3 887 800 en 559 500 bouws gedurende dezelfde
periode van 1917. Meer geoogst werd dus in 1918 van +
174 000 bouws sawah en minder van + 4000 bouws droge
gronden.
Op eind December 1918 bedroeg de aanplant van sawahrijst 789 100 bouws en die van padi-gogo 511 200 bouws, tegen
1811 800 en 484 800 bouws op ultimo December 1917. Zooals
uit deze cijfers blijkt, was de uitgestrektheid van den totalen
aanplant op het einde van 1918 + 990 000 bouws geringer
dan op het einde van het voorafgegane jaar, een direct gevolg
van de ongewone droogte in October en Xovember. alsook van
de influenza, die omstreeks dienzelfden tijd heftig woedde,
waardoor de nieuwe aanplant in verscheidene residenties niet
tijdig in den grond kon worden gebracht.
Gedurende het jaar 1918 mislukten, hoofdzakelijk als gevolg van den feilen oostmoeson. 236 000 bouws sawahrijst en
7300 bouws padi-gogo. Voor het jaar 1917 bedroegen deze
cijfers 134 100 en 2500 bouws.
De aanplant vnn de voornaamste tweede gewassen bedroeg
op eind December 1917 en 1918 (in bouws):
Meer of minder in

Maïs
Cassave
Peulvruchten

1917:
743 300
582 600
203 700

1918:
1 306 200
647 800
179 600

Totaal

+
+
—

1918:
562 900
65 200
24100

+

604 000

Gedurende 1917 en 1918 werden van deze voedingsgewassen
geoogst (in bouws):
Meer of minder in

Maïs
Cassave
Peulvruchten ....

1917:
2138400
717 500
872 300

1918:
2 164 000
1054300
925 900

Totaal

+
+
+

1918:
25 600
336 800
53 600

+

416 000

Gedurende 1918 mislukten, mede als gevolg van de langdurige droogte, ± 23 500 bouws maïs.
In verband met den ongunstigen toestand der voedselvoorziening werd getracht zoo snel mogelijk de uitgestrektheid
bevloeibare sawahs uit te breiden. Men is daarbij noodzakelijkerwijs beperkt tot bevloeiingswerken van kleinen omvang,
wijl groote werken geruimen tijd van voorbereiding eischen
en het in de gegeven omstandigheden vooral aankomt op
snelle uitbreiding van de oppervlakte geregeld bevloeide
sawahs.
Sinds 1 September 1917 is tot dit doeleinde beschikbaar
gesteld een bedrag van ruim f 5 000 000, terwijl voor bevloeiing door middel van vergaarkomraen (wadoeks) sinds
evengenoemden datum werd beschikbaar gesteld een bedrag
van ruim f 800 000.
Hoewel de invloed van deze maatregelen op den aanplant
van voedingsgewassen niet mag worden onderschat, ligt het
in de rede, dat de grootste en vooral snelste toeneming van
den voorraad levensmiddelen is te verwachten van den nanplant van voedingsgewassen op droge gronden, waarvoor
o-pene bijzondere voorzieningen vereischt zijn. Inzonderheid
ca«-are leent zich voor eene spoedisre uitbreiding van den
aanplant, wijl dit gewas weinig eischen stelt aan den grond,
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zoowel in de vlakte als in de bergen kan worden aangeplant,
vrij goed bestand is tegen ongunstige klimaatsinvloeden en
een product levert, dat in repen gesneden en gedroogd
(gaplek) gedurende langen tijd kan worden bewaard zonder
dat de smaak achteruitgaat.
*
Maïs heeft boven cassave voor dat ze spoediger oogstbaar
is, maar is daarentegen, vooral in de lagere vochtige streken,
minder goed te bewaren en ongeschikt om als voorraad te
worden opgeslagen.
Eij het voortduren van den ongunstigen toestand zal dus
ook verdere uitbreiding van den aanplant van cassave en
maïs noodig blijven. Daarmede zal dan echter noodwendig
gepaard moeten gaan eene wijziging van voedingswijze der
bevolking, die zich in vele streken nog slechts weinig heeft
aangepast aan het gebruik van andere voedingsmiddelen dan
rijst.
Ten slotte valt nog melding te maken van de door de
Regeering gelaste periodieke opname van de voedselvoorraden, een maatregel onmisbaar om althans eenig inzicht te
krijgen in de aanwezige voorraden van de belangrijkste
voedingsmiddelen. Aan de doorvoering van dezen maatregel
zijn groote moeilijkheden verbonden, maar vertrouwd wordt
dat bij eene degelijke organisatie en een oordeelkundig toezicht voldoende betrouwbare gegevens zullen verkregen worden. De eerste opname heeft plaats gehad in de eerste 5 dagen
van December en zal in den eerstvolgenden tijd maandelijks
worden herhaald.
A. oorts zullen zoo betrouwbaar mogelijke gegevens worden
bijeengebracht omtrent de vermoedelijke afname en toename
der opgenomen voedselvoorraden, als gevolg eenerzijds van
het verbruik dier voorraden, anderzijds van de productie. Met
liet oog hierop is een zorgvuldig onderzoek gelast naar het
verbruik der voornaamste voedingsmiddelen, terwijl wat de
schatting van de te verwachten productie aangaat, is aangedrongen op eene strenge controle door de betrokken bestuursambtenaren van de door de dorpshoofden in te dienen gegevens betreffende de uitgestrektheid van de te velde staande
of te oogsten aanplantingen.
I?elaii!.stolIii!ir van het publiek in zaken van altenteen
belang. I n de laatste jaren vilt het verblijdend verschuil»
sel waar te nemen, waarop ook reeds in de vorige ..Mededeelingen" is gewezen, dat bij de geregeerden meer en meer
daadwerkelijke belangstelling begint te ontstaan voor zaken
van algemeen belang. "Was tot voor enkele jaren die belangstelling in hoofdzaak beperkt tot maatregelen van fiscalen
aard, voor zoover geldelijke lasten daarvan het gevolg waren,
de invoering van de decentralisatie en het ontstaan van vereen igingen, waarin de verschillende stroomingen onder de
inlandsche bevolking zich organiseerden, hebben o. a. tot gevolg gehad, dat zich eene openbare meening begon te vormen,
die zich uitsprak over allerlei zaken van algemeen belang.
De plaatselijke raden bleken al spoedig het platform te zijn
van waar een nieuw en dikwijls frisch geluid werd vernomen
van vertegenwoordigers eener samenleving, die tot dusver
veelal zwijgend bad aanvaard wat haar van boven werd opgelegd en de opleving van de inlandsche bevolking bracht verschillende elementen naar voren, die tot dusver slechts op
den schemerachtigen achtergrond der koloniale samenleving
badden vertoefd.
Een en ander bad een gunstigen invloed op de werking van
de ambtelijke organisatie, in zoover, dat deze bij het beramen
en uitvoeren van maatregelen in meerdere mate dan vroeger
zich rekenschap gaf van de wenschen en verlangens der geregeerden .
Ook het samenstel van ambtelijke organen, dat gemeenlijk
met den naam bureaucratie" wordt aangeduid, ondervond
den invloed vnn de veranderde verhoudingen in de tot dusver
wel wat eenzijdig-ambtelijke koloniale atmosfeer. Tegen de
bureaucratie van alle landen is steeds het bezwaar nansrp.
voerd. dat zij hier meer, danr minder, buiten het werkelijk
leven staat, eenzijdig is en de zaken noodeloos verwikkelt.
Een kern van gesrrnndheid in dit bezwaar kan worden erkend,
maar bet is aan de bureaucratie als zoodanisr inhaerent en zal
dus moeten worden aanvaard, tenzij die bureaucratie zelve
overbodic ware te maken, waarin men tot dusver nog nergens
ter wereld is geslaagd.
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Het merkwaardig verschijnsel doet zich hierbij voor, dat
de scherpste critiek op de ambtenaren pleegt gehoord te
worden van de zijde van ambtenaren die — ongetwijfeld ook
in eigen oog — waardevollen ainbtelijken arbeid voor de gemeenschap verrichten.
Niettemin kan worden getracht het boven aangeduid bezwaar tot de geringst mogelijke afmetingen terug te brengen
en het aangewezen middel daartoe komt der Regeering voor
te zijn het rechtstreeks betrekken van in de praktijk des levens
staande personen bij de oplossing van vraagstukken, die voor
het maatschappelijk leven van belang zijn.
Instede dus van die vraagstukken, als tot dusver gebruikelijk, binnen de muren der centrale kantoren te doen uitwerken aan de hand van daarbuiten verzamelde gegevens, heeft
de Regeering in den laatsten tijd bij herhaling de behandeling daarvan opgedragen aan commissies, voor een goed deel
bestaande uit niet-ambtelijke elementen, die door hunne in de
practijk opgedane ervaring geacht kunnen worden tot beoordeeling van die vraagstukken in staat te zijn.
Zij verwacht daarvan het dubbel voordeel van aan de
werkelijkheid getoetste voorstellen en van meer inzicht in
breeden kring van de moeilijkheden, die aan de oplossing van
dergelijke vraagstukken zijn verbonden. Niet het minst toch
is gemis aan dit inzicht de oorzaak van de onwelwillende
critiek, waaraan zoo vaak de door de Regeering getroffen
maatregelen bloot staan.
De behandeling van verscheidene, zeer belangrijke vraagstukken is op die wijze overgebracht naar buiten de muren der
centrale kantoren arbeidende commissies. I n dit verband moge
hier worden gewezen op de instelling van commissies tot bestudeering van het alcohol, en het opiumvraagstuk, tot het
instellen van een onderzoek naar de l>estaande arbeidstoestanden op Java en Madoera en naar de verhoudingen en toestanden in de suikerindustrie.
Ook omtrent verschillende andere onderwerpen, welke niet
zoozeer algemeen maatschappelijke als wel plaatselijke belangen betreffen, werd door de Regeering het gevoelen ingewonnen van commissies, omdat zij ook andere dan zuiver
ambtelijke stemmen daarover wenschte te vernemen of aan het
oordeel van plaatselijk bekende ambtelijke en niet T ambtelijke
personen bijzondere waarde wenschte te zien toegekend. Als
zoodanig kunnen worden genoemd de commissie van voorlichting omtrent het bekende plan om een vergaarkom te
maken in de Rawah Pening. nopens de verkeerstoestanden te
Semarang en omtrent de loontoestanden bij den zoutaanmaak
op Madoera.
Op onderwijsgebied valt melding te maken van de insteb
ling van een onderwijsraad, welke tot taak heeft voorlichting
te verschaffen in zake technisch-onderwijskundige en opvoedkundige vraagstukken en van eene commissie van advies over
de meest doeltreffende wijze van voorziening in de behoefte
aan verdergaand technisch onderwijs.
Aan bet beginsel om belanghebbenden te betrekken in de
regeling van voor hen van belang zijnde aangelegenheden
heeft de Regeering uiteraard ook toepassing gegeven waar
het geldt hare eigen dienaren en zoowel in de commissie
tot herziening van het Indisch bezoldigingsstelsel voor burgerlijke ambtenaren als in die voor de herziening van de
bezoldiging der militaire landsdienaren is aan de vertegenwoordigers van vereenigingen van landsdienaren eene plaats
ingeruimd.
De Regeering gevoelt natuurlijk zeer wel dat er ook bezwaren verbonden zijn aan de aangeduide wijze van handelen. Tn de eerste plaats toch ontbreekt in deze koloniale
maatschappij, waar ieders leven met zijne gewone werkzaamheden geheel gevuld is, de in "Europa zoo talrijke klasse
van personen die. over eigen middelen beschikkend, eene
onafhankelijke positie innemen of eene betrekking bekleeden
welke slechts ten deele op hun werkkracht beslas: legt en
die veelal gaarne bereid zijn hunne gaven ten bate van het
algemeen belang meer productief te maken. Het behoeft
geen betoog, dat onder die omstandigheden extra-arbeid
veelal slechts langzaam vordert, en dan nog dikwijls slechts
kan worden verricht in den toch reeds zoo schaars toegemeten
vrijen tijd.
Voorts ontbreekt velen mannen van de praktijk de ervaring. welke vereischt wordt voor de technische behandeling
en uitwerking van dikwijls zeer ingewikkelde vraagstukken
Handelingen der Rtaten-Generaal.
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en ook hierin kan de oorzaak schuilen voor eene vertraagde
afdoening of eene onbevredigende oplossing.
Alles bij elkaar genomen echter kan de aangeduide wijze
van werken ten slotte niet anders dan gunstige gevolgen
hebben, wijl zij te gemoet komt aan de bij de toenemende
ontwikkeling in steeds breeder kringen gevoelde bezwaren
tegen eene zuivere ambtenaarsregeering, opvoedend werkt en
,,public spirit" aankweekt.
Hoezeer de medewerking van belanghebbenden niet alleen
gewenscht maar zelfs noodzakelijk kan zijn, bleek bij de
toepassing van de door de Regeering getroffen maatregelen
om den uitvoer van producten onder controle te stellen. Toepassing daarvan zonder de medewerking van deskundigen uit
handelskringen, die tevens als vertrouwensmannen der belanghebbenden werden beschouwd, ware nauwelijks denkbaar
geweest. '
Dit gold inzonderheid voor het na te noemen geval, waarin
door de Regeering in het algemeen belang niet alleen tot
beperking van de vrijheid van uitvoer, maar zelfs tot prijszetting werd overgegaan.
Toen namelijk eene voortdurende inzinking der suikerprij'zen een crisis in de markt van dat belangrijk uitvoerartikel dreigde te doen ontstaan, besloot de Regeering,, in
overleg met de voornaamste banken, producenten en exporteurs, tot ingrijpen, door de vaststelling van minimumprijzen.
Eene commissie van advies werd ingesteld die slechts dan
tot de verleeuing van uitvoervergunningen zou raden, wanneer te haren genoegen was aangetoond, dat minstens een
van tijd tot tijd opnieuw vast te stellen prijs was betaald
en de producent zich verbond toe te treden tot eene op te
richten vereeniging van producenten en exporteurs.
Deze maatregel leidde tot het gewenschte gevolg, zoodat
bijv. de prijzen van suiker uit den oogst 1918 opliepen van
f 4,75 a f5.50 eind Juli 1918 tot f 12 a f 13 op eind October 1918.
Het bleek intusschen niet mogelijk de organisatie in stand
te houden, omdat verschillende belanghebbenden in Nederland. die izich hadden aaneengesloten, weigerden mede te
werken tot de oprichting eener vereeniging van producenten
met zetel op Java. De Regeering harerzijds wenschte hier te
lande werkende suikerfabrikanten niet zijdelings te dwingen
toe te treden tot eene buiten Nederlandsch-Indië gevestigde
vereeniging. zoodat, onder openbaarmaking der motieven die
daartoe leidden, de commissie van advies werd ontbonden.
De omstandigheden hadden zich inmiddels zoozeer ten
gunste gewijzigd, dat de suikerprijzen daarvan geen nadeeligen invloed ondervonden.
Over de taak van de gewestelijke commissies voor de voedselvoorziening worden elders in deze ,,Mededeelingen" bijzonderheden vermeld.
Bevolkingscijfers. Nadat besloten was de reeds herhaaldelijk uitgestelde volkstelling in 1919 te houden en op
de ontwerp-begrooting voor dat jaar dan ook een crediet
voor dat doeleinde was uitgetrokken, moest zij opnieuw een
jaar, dus tot 1920. worden verschoven, omdat, als gevolg
van den oorlogstoestand, niet tijdig de beschikking kon
worden verkregen over de benoodigde, zeer groote hoeveeb
heden papier.
Aan de bezwaren, verbonden aan dit uitstel, wordt echter
eenigszins tegemoet gekomen door de omstandigheid, dat inmiddeb uit door het bestuur verzamelde gegevens bevolkingscijfers zijn samengesteld, welke een vrij nauwkeurig beeld
geven van de sterkte der bevolking op 31 December 1917,
terwijl het overigens als een voordeel kan worden beschouwd
dat. door dp verdaging, de telling hier te lande waarschijnlijk gelijktijdig zal kunnen plaats hebben met de eerstvob
gende volkstelling in Nederland.
Ter toelichting v. z. n. van de hooger bedoelde, aan deze
.."Mededeel in gen'' toegevoegde *) bevolkingscijfers moge het
volgende strekken.
De waarde der verstrekte cijfers is uiteraard slechts betrekkelijk. hoewel zij niet lager behoeft aangeslagen te worden. dan die van de volkstelling van 1905, welke inzonderheid
1) Aangezien deze cijfers reed» zijn gepubliceerd als bijlage A* van bet
Koloniaal Versla» van 1918 worden zij hier niet herhaald.
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voor de Buitengewesten zeer weinig betrouwbaar materiaal
opleverde.
De sedert zoo zeer uitgebreide bestuursbemoeienis en de in
verschillende van die gewesten met min of meer succes ingevoerde primitieve registratie zijn oorzaaJc, dat aan de van
bestuurswege verzamelde bevolkingscijfers op ultimo 1917
zelfs meer vertrouwen kan toegekend worden dan aan die van
de laatste volkstelling, nog afgescheiden van het groote tij dsverloop sindsdien verstreken.
Waar gewesten, als Celebes, Timor en Bali onderscheidenlij k 5J, ruim 3 | en ruim 2£ maal zoo hooge bevolkingscijfers
te aanschouwen geven als op eind 1905, behoeft het geen
betoog, dat de toenmalige opgaven ver beneden de werkelijkheid waren, in hoofdzaak als gevolg van onbekendheid met
de werkelijke bevolkingsverhoudingen in de binnenlanden
in het algemeen en in de vele zelfbesturen in het bijzonder.
Ook wat Java en Madoera betreft, zal de mate van betrouwbaarheid der van de dorpshoofden op eind 1917 langs den
gewonen hierarchischen weg verkregen cijfers, niet zoo heel
veel geringer zijn, dan die van eene primitieve telling, gelijk
in 1905 plaats vond.
Werd bij die telling iets stelselmatiger gewerkt dan bij
eene gewone indiening van opgaven omtrent het zielental op
het einde des jaars, niet uit het oog dient verloren, dat het
ook in 1905 de dorpshoofden of schrijvers en geen speciale
tellers waren, die, zonder behoorlijke voorbereiding, de gegevens hadden te verzamelen.
Het gemiddeld intellectueel peil dier desahoofden en
schrijvers is ongetwijfeld in de laatstverloopen 12 jaar niet
onbeduidend gestegen, welke omstandigheid dus ten gunste
van de betrouwbaarheid der cijfers van 1917 komt en ruimschoots opweegt tegen het meer stelselmatige van de opname
in 1905.
Het verschil in de waarde der telling van 1905 en der
administratieve gegevens van 1917 is, wat Java en Madoera
betreft, dan Ook meer gelegen in het feit. dat in 1905 ook
verschillende demographische gegevens werden verzameld,
terwijl de cijfers van 1917 niets anders dan het zielental zonder meer geven, opgaven, welke intusschen voor allerlei administratieve doeleinden van groot practisch belang zijn.
De cijfers van eind 1917 leeren o. m. het volgende:
Het aantal Europeanen is zoowel op Java en Madoera als
in de gewesten daarbuiten zeer sterk toegenomen, hetgeen
in hoofdzaak een gevolg moet wezen van de sterke uitbreiding
van cultures, industrieën, handel en scheepvaart in deze gewesten, al heeft ook het betrekkelijk groot aantal gelijkstellingen hiertoe tot zekere hoogte medegewerkt.
Opvallend is het, dat de toeneming in de cijfers dezer bevolkingsgroep naar verhouding nagenoeg even groot is op
Java en Madoera als daarbuiten en dat de gewesten Batavia
en Sumatra's Oostkust ongeveer een kw'art van de geheele
Europeesche bevolking onderscheidenlijk van Java en Madoera en de Buitengewesten herbergen.
Wat de vreemde oosterlingen betreft, valt op te merken, dat
de toeneming van hun zielental niet abnormaal is, althans
niet voor Java en Madoera, terwijl de niet onbelangrijk
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hoogere cijfers voor de Buitengewesten vermoedelijk een gevolg zijn van de groote uitbreiding van allerlei bedrijven
(zoowel op het gebied van mijnbouw, als op dat van de cultures), welke van ingevoerde Chineesche arbeidskrachten
gebruik plegen te maken.
Wat de inlandsche bevolking aangaat, heeft het voor de
Buitengewesten geen nut vergelijkingen tusschen de cijfers
van 1905 en die van 1917 te maken, wegens de geringe betrouwbaarheid van eerstgenoemde. Opmerking verdient alleen
dat het gewest Sumatra's Westkust, waar reeds sinds lang
gevestigde verhoudingen bestaan' en de cijfers van 1905 dus
met minder voorbehoud dan elders beschouwd mogen worden,
een achteruitgang in zielental te zien geeft, waaraan emigratie naar de Federated Malay States waarschijnlijk nigt
vreemd zal geweest zijn. Ook de cijfers van de volkstelling
van 1911 van die Staten wijzen in deze richting.
Overigens bewijst het totaalcijfer van ruim 13 000 000 van
de bevolking der Buitengewesten hoezeer de belangrijkheid
dier gebiedsdeelen jarenlang onderschat is, waar hun zielen*
tal een tiental jaren geleden op slechts ruim 7£ millioen
gesteld werd.
Op Java blijkt de theorie van BLEEKER. (verdubbeling in
35 jaar) nog slechts min of meer op te gaan voor Besoeki,
Kediri en de Vorstenlanden, hoewel wat beide eerstgenoemde
betreft, meer in schijn dan in wezen, aangezien daar de toeneming waarschijnlijk in hoofdzaak te danken is aan de
vestiging van lieden uit andere gewesten, die op de vele
nieuwe erfpachtsperceelen en andere ondernemingen werk
kwamen zoeken, om er in de meeste gevallen ook te blijven.
Voor de Vorstenlanden is de stijging voor een deel te verklaren door nauwkeuriger opnejningen, ook in verband met
de reorganisatie-werkzaamheden en de desavorming, doch
anderzijds staat het wel vast. dat de bevolking in het uitgestrekte Mangkoenegarasche Rijk, waar de desa-administratie
overigens reeds vele jaren vrij goed bijgehouden werd en derhalve eerstgemelde reden minder gelden kon, inderdaad sterk
toenemende is, mede als gevolg van de groote vruchtbaarheid
van den bodem van de noordoostelijke en grootste helft des
Rijks en den overvloed van bouwgrond aldaar.
De bevolkingscijfers der meeste overige gewesten wijzen
intusschen uit. wat reeds in 1905 geconstateerd werd, dat de
toeneming van liet zielental lansr niet meer in die mate plaats
vindt als vóór 1900, zonder dat de oorzaak met eenige zekerbeid kan opgegeven worden.
Ongunstige cijfers vertoonen de gewesten Bantam, Soerabaja en Pasoeroean, waar van achteruitgang of althans niet_
veel Tiieer dan stilstand sprake schijnt te zijn, terwijl de cijfers
in Semarang. Rembang en Banjoemas niet veel gunstiger
zijn.
De malaria-epidemieën der laatste tien jaar, inzonderheid
in verschillende afdeelingen aan de noordkust gelegen, en
voorts de pest in het Pasoeroeansche hebben vermoedelijk in
sterke mate hiertoe medegewerkt, doch in sommige streken,
o. a. Bantam, schijnt mede in beperking van het kindertal een
reden van de minder, snelle bevolkingstoeneming gezocht te
moeten worden.
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c.
MEDEDEELINGEN VAN STAATKUNDIGEN EN ALGEMEENEN AARD.
g 1. BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND.
De lijst van producten, waarvan de uitvoer uit bepaalde
gedeelten van Nederlandsch-Indië onder toezicht van de
Regeering is gesteld ( Ü E . V. 1918, kol. 3/4), onderging
wijziging bij Ordn. van 5 Oct. 1918 (Ind. St. n°. 688), 5 Nov.
1918 (Ind. St. n°. 748) en 18 Maart 1919 (Ind. St. n°. 144).
De uitvoer van sago en sagoproducten en die van kippen
uit Nederlandsch-Indië, zoomede de invoer in NederlandschIndië van thee werden tijdelijk verboden (Ind. St. 1919 nos.
1 en 39 en 1918 n°. 572)1
Bij Ord. van 17 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 82) is bepaald
dat net bij Ord. in Ind. St. 1918 n°. 2 1 0 — zie. K. V. 1918:
kol. 4 — ingesteld toezicht van de Regeering op den invoer
van rijst ook geldt ten aanzien van de residentie Djambi.
Bij 'Ord. van 22 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 787) is bepaald
dat de hoofden van gewestelijk bestuur door den GouverneurGeneraal gemachtigd kunnen worden tot vaststelling van een
maximum prijs van levensmiddelen, grondstoffen voor levensmiddelen of huishoudelijke artikelen.
In het belang van de voedselvoorziening zijn bij Ord. van
10 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 816) maatregelen getroffen ter verzekering van de noodige bergruimte voor den opslag van
voed selvoorra den.
Bij Gouv. Bt. 12 Maart 1919 n°. l x is eene centrale commissie van advies voor de voedselvoorziening ingesteld.
De Ord. in Ind. St. 1914 n°. 663, houdende beperking van
g 2.

den uitvoer van steenkolen, is nader gewijzigd bij Ord. van
16 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 777).
Het verbod om door middel van de drukpers berichten te
verspreiden omtrent bewegingen van troepen of schepen, behoorende tot de land- of zeemacht in Nederlandsch-Indië (zie
K. V. 1915, kol. 3) is bij Gouv. Bt. 28 Nov. 1918 n°. 6" (Jav.
Ct. n°. 98) buiten werking gesteld.
De bepaling dat telegrammen in het buitenlandsch verkeer, gewisseld tusschen de Regeeringen van oorlogvoerende
landen en hare consulaire vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië, alleen mogen zijn gesteld in het Nederlandsch, Engelsch, Fransch of Duitsrh en voorzien moeten
zijn van eene volledige onderteekening (Ind.. St. 1914 n°. 572)
is' ingetrokken bij Gouv. Bt. 10 Febr. 1919 n°. 1* (Jav. Ct.
n°. 69).
Met wijziging van Gouv. Bt. 6 Aug. 1914 n°. 4 X (Ind.
St. n°. 541) is bij Gouv. Bt. 27 Febr. 1919 n°. 1* (Ind.
St. n°. 101) bepaald, dat binnenlandsche regeeringstelegrammen en buitenlandsche regeeringstelegramrnen als bedoeld bij art. 9 van het reglement voor den gouvernementstelegraafdienst in Nederlandsch-Indië. wederom zonder
eenige uitzondering zijn toegelaten.
Omtrent onze aanrakingen met Portugeesch Timor zie men.
§ 20 en omtrent die met Serawak § 14 van djt hoofdstuk.

JAVA EN MADOEBA.

In 1918 werden weder van eenige plaatselijke Sarekat
Islam-vereenigingen de statuten goedgekeurd en die vereenigingen derhalve als rechtspersoon erkend. Terwijl verschillende der oudere afdeelingen een kwijnend bestaan
leidden, mede tengevolge van de somtijds vrij aanzienlijke
afneming van het ledental, viel elders, behalve verhoogd
godsdienstig leven, eene toenemende, zich niet steeds op gepaste wijze uitende belangstelling in de publieke zaak en
voor maatschappelijke nooden en behoeften waar te nemen.
Op enkele plaatsen had. mede tengevolge van het feit dat
het lidmaatschap voor vrouwen opengesteld werd, eene opmerkelijke toeneming1 van het ledental plaats.
Einde September 1918 werd door de Sarekat Islam het
derde nationale congres te Soerabaja gehouden, waaromtrent
nadere bijzonderheden zijn vermeld in de rubriek , ,Stroomingen onder de inlandsche bevolking" van de in hoofdstuk
B van dit verslag opgenomen ,,Mededeelingen omtrent enkele
onderwerpen van algemeen belang".
Evenals in vorige jaren (vgl. E . V. 1918, kol. 3) werd ook
in 1918 in de residentiën Batavia, Soerabaja en Semarang
door tot de Sarekat Islam behoorende personen eene actie
gevoerd tegen op particuliere landerijen heerscheude toestanden. In Soerabaja was hierbij ook thans een samengaan
met de vereeniging ..Porojitno" te bespeuren (zie t. a. p . ) .
Moeiel ij khed en met de tjoeke-inning op de particuliere
landerijen in de afdeeling Tangerang (Batavia) maakten
in den loop van 1919 gedurende eenigen tijd het patrouib
leeren in den omtrek dier landerijen als voorzorgsmaatregel
noodzakelijk.
Gedurende het verslagjaar deden zich te Semarang eenige
stakingen voor. waarbij de plaatselijke Sarekat Islam als
pleitbezorger van de stakers op den voorgrond trad.
Naast de Sarekat Islam bewogen zich in 1918 ook andere
vereeuigingen op sociaal-economisch terrein; te Djokjakarta

en Keboemen bijv. stelde een, te eerstgenoemder plaatse opgerichte vereeniging, genaamd ..Adhidarmo" (het zoogenaanule ,,Arbeidsleger'", waarvan de leiders zich tot taak
stelden de belangen te behartigen der sociaal minder begunstigden), rechtskundige bureaux ten behoeve van den kleinen
man in. Een lang leven hebben deze instellingen echter niet
gehad.
Onder de vakbonden en maatschappelijke belangen nastrevende vereenigingen deden mede van zich spreken de
Bond van pandhuispersoneel, de V. S. T. P . (Vereeniging
van spoor- en tramwegpersoneel), de P . K. B. T. (Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani of Bond van den arbeidenden stand en landbouwers).
In samenwerking met de reeds genoemde ,.Porojitno"vereeniging trad in Kediri de Sarekat Islam als roerig
element op den voorgrond ; in deze residentie ging van de
..Djowodipo-beweging" (zie de hooger vermelde .\Mededeelingen") somtijds een minder gunstige invloed op hare aanhangers uit. hetgeen hier en daar bleek uit achterstand bij de
desaloemboengs en uit ongeregelde afbetaling van de belastingen.
In Kedoe en in de afdeeling Malang der residentie Pasoeroean kwamen enkele op zichzelf staande gevallen voor van
verzet van Sarekat Islam-leden tegen de bewerking van door
hen aan particuliere landbouwondernemingen verhuurde
gronden. Moeilijkheden als het in massa zonder vergunning
openkappen van boschreserves door de bevolking deden zich
in Malang niet meer voor (vgl. K. V. 1918. kol. 3/4).
In eene desa van het district Tjiparaj der afdeeling' Bandoeng werd van de zijde der Sarekat Islam, met medeweten
van het desabestuur, dwang uitgeoefend op personen die zich
onwillig betoonden om tot de vereeniging toe te treden; aan
dezen misstand werd echter spoedig een einde gemaakt.
De oogenschijnlijk goede verstandhouding tusschen de
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inlandsche en Cliineesche gemeenten te Koedoes (Semarang)
werd op den laatsten dag van October 1918 op bloedige wijze
verstoord. Tengevolge van eene botsing tusschen eenige inlunders en Chineezen, bij gelegenheid van een door de laatsten georganiseerden tegen de Spaansclie griep gerichten
bezweringsoptocht, bleken de gemoederen dusdanig in beroering gebracht, dat in den avond van den daarop volgendeu dag een massa-aanval van inlanders op de Chineesche
kamp plaats vond. Nadat van de hoofdplaats Semarang politieversterking gekregen was, gelukte het der plaatselijke
overheid aan de plundering en brandstichting een einde te
maken. Aan Chineesche zijde vielen eenige dooden en gewonden te betreuren, terwijl ook enkele inlanders werden gedood
en gekwetst. De belhamels en zij, van wie bij een nauwgezet
onderzoek .bleek, dat zij metterdaad bij de ongeregeldheden
betrokken waren geweest, zijn gerechtelijk vervolgd.
In April 1919 weigerden de ingezetenen van eenige in de
af deelingen Klaten, Soerakarta en Bojolali gelegen desa's,
onder wie leden van de vereeniging ,,Insulinde", op groote
schaal de wettelijk verplichte cultuurdiensten ten behoeve
van. de soenans-onderneming ,,Tegalgondo" te verrichten.
Aan deze beweging werd door de gevangenneming van de
vermoedelijke aanstokers spoedig een einde gemaakt, terwijl
eenige der meest ongezeggelijke desalieden door den landrechter gestraft werden. De zaak van de gevangen genomen
personen, onder wie zich verschillende kringleiders van ,,Insulinde" bevinden, is bij de justitie in onderzoek.
In de desa Djingot der afdeeling Sidoardjo (Soerabaja)
kwam het in 1918 tot ordeverstoring, doordat de bevolking
de loemboeng-desa plunderde. Nadat de aanstokers van dien
roof in hechtenis gesteld waren, keerde de rust terug en
leverde men de weggehaalde padi weder in.
In een deel der residentie Eediri maakte de inlandsche
bevolking zich in sterke mate schuldig aan vergrijpen tegen
de veiligheid van personen en goederen, waarbij vooral de
cassave-aanplantingen van Europeesche
landbouwondernemingen liet moesten ontgelden. Door krachtig ingrijpen,
waarbij het leger tijdelijk de politie te hulp kwam, werd het
kwaad in zijn voortgang gestuit en keerde de veiligheid
terug.
In de desa Sangoebanjoe (Kedoe) pleegde een zekere
Kariotaroeno met zijne familie en een kleinen aanhang
openlijk verzet tegen de politie, waartoe een sedert jaren
loopend geschil over eene erfenis de aanleiding was; Kariotaroeno die den grond, waarover de oneenigheid liep, onwetlig occupeerde verzette zich metterdaad tegen door de politie
getroffen maatregelen ter uitvoering van eene in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Na zijne gevangenneming, waarbij een detachement soldaten hulp verleende,
keerde de rust weder.
Voor bijzonderheden betreffende andere volksbewegingen,
zooals de Samin-beweging en de ..Tentara Kandjeng Nabi
Moehama"d'' wordt naar de meergenoemde „Mededeelingen"
verwezen.
Aan den leider der Indische Sociaal-democratische Vereeniging te Semarang, H. J . F . M. SNEEVLIET, die ondanks
herhaalde waarschuwingen bleef voortgaan met het voeren
van revolutionnaire propaganda onder de mindere militairen
en het lagere marinepersoneel, werd krachtens art. 45 van
liet Regeelingsreglenient bij Gouv. Bt. 5 Dec. 1918 n°. lx
hel verblijf in Nederlandsch-Indië ontzegd.
Bij Gouv. Bt. 6 Jtili 1918 n°. 1 1 * werd aan den zich te
Singapore ophoudenden voormaligen leider der „Indische
P a r t i j " E . F . E. DOUWES DEKKEH vergund in Nederlandsch-

Indië terug te keeren. zulks met opheffing van de tegen
hem in Augustus 1913 getroffen maatregelen (zie K. V.
1914, kol. 4). Na den terugkeer van den heer DOUWES
DEKKER, thans in het partijverband van „Insulinde" opgeuomen, viel in deze vereeniging een meer opgewekt politiek
leven waar te nemen. Een door hem over Java ondernomen
propagandatocht voor die vereeniging had echter weinig
succes.
Wat het politiek leven onder de Europeesche ingezetenen
betreft dient vermeld, dat een terugslag op de gebeurtenissen
in Europa zich ook in Indië deed gevoelen. Met name viel
op de drie hoofdplaatsen van Java ondereen deel der mindere
militairen en te Soerabaja ook onder de schepelingen, tengevolge van de opruiende propaganda van den heer SN"EE-

48

VLIBT en anderen, eene zekere roerigheid waar te nemen, terwijl te Soerabaja getracht werd een zoogenaamde soldatenraad in het leven te roepen. Tengevolge van het optreden van
bestuur en politie, zoomede door de van militaire zijde genomen maatregelen, bleven rustverstoringen van eenige beteekenis uit.
Als gevolg van de ongunstige scheepvaarttoestanden werd,
evenals in de voorafgegane oorlogsjaren, in 1918 door de inheemsche bevolking zoo goed als niet aan de bedevaart deelgenomen. Over het geheel viel een opgewekt godsdienstig
leven onder de Islamitische bevolking waar te nemen. Een
school naar het type van de ..Madrasch Allolibin" te Madjalengka (zie E . V. 1917, kol. 5) werd te Madja in de residentie Cheribon opgericht. Inlandsche onderwijsinrichtingen
op gódsdienstigen grondslag werden van de zijde der Sarekat Islam o. a. in de residentie Preanger-Regent schapeen
in het leven geroepen te Tasikmalaja en Manondjaja. De
Arabische school van de Sarekat Islam te Demak (zie K. V.
1918, kol. 4) werd in het verslagjaar wegens gebrek aan lèerlingen gesloten.
Het streven tot zedelijke en geestelijke verheffing van de
vrouw wint geleidelijk veld; in de pers wordt daaraan meer
en meer aandacht gewijd en op verschillende plaatsen kwamen vereenigingen van vrouwen tot stand.
De verhouding tot de Vorstenlandsche zelfbesturen liet
niets te wenschen over. Ook gedurende 1918 zijn met hunne
medewerking verschillende verbeteringen van bestaande toestanden en sociale hervormingen tot stand gebracht. Een
daad van beteekenis voor het sultanaat Djokjakarta is de
zoogenaamde domeinverklaring krachtens welke, op het
voetspoor van het Gouvernement, alle gronden waarop door
anderen geen recht van eigendom kan worden bewezen, tot
domein van het rijk verklaard zijn; beschikking over grond,
waarop aan de inlandsche gemeenten bezitsrechten zijn toegekend, kan thans niet anders geschieden dan ten algemeene
nutte en tegen schadeloosstelling. Daarmede is het aloude
beginsel prijsgegeven dat alle grond den Vorst in onbeperkten en persoonlijken eigendom toebehoort. De afkondiging van het nieuwe grondhuurreglement voor de zelfbesturen in de beide Vorstenlandsche residentiën had plaats bij
Gouv. Bi. 15 J a n . 1918 n°. 39 (Ind. St. n°. 2 0 ) ; in aan'sluiting hieraan is bij Gouv. Bt. 10 April 1918 n°. 26 eene
regeling vastgesteld betreffende het verleenen van zakelijke
rechten op grond door de zelfbesturen, waardoor o. a. de basis
voor eene gezonde ontwikkeling van het bouwkredietwezen
op de hoofdplaatsen is gelegd. Aan de bepalingen van het
nieuwe grondhuurreglement wordt geleidelijk uitvoering gegeven. De sultan van Djokjakarta hechtte voorts zijne goedkeuring aan een tweetal nieuw-ontworpen hoofdgeldregelingen. één voor de hoofdplaats en één voor de bditenregentschappen, aan welke tevens eene herziening van de nog in
stand gehouden verplichte diensten verbonden werd.
In het rijk Pakoe Alam is in 1918 de administratieve bestuursindeeling meer in overeenstemming gebracht met den
stand der middelen \ en de geringe uitgestrektheid van het
gebied.
Aan den regent van Bandoeng, Raden Adipati Aria Marta
Negara, werd in November 1918, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, en in zijne plaats tijdelijk met de waarneming
dier waardigheid belast de patih in dat regentschap. Raden
Karta Madenda, zulks met gelijktijdige uitoefening van zijn
eigen ambt. In de vacature van regent van Wonogiri (Soerakarta), ontstaan door de benoeming van den titularis tot
regent van Blitar (zie K. V. 1918, kol. 5), werd in April
19LS door het zelfbestuur van Mangkoenegoro, in overleg
met de Indische Regeering. voorloopig voorzien door Mas
Ngabehi Reksoprawiro, patih van Pasoeroean, met de waarneming van die betrekking te belasten. In de plaats van den
wegens ziekte eervol ontslagen regent van Pati (Semarang),
werd in September 1918 met de waarneming dier waardigheid belast de patih daar ter plaatse, Mas Samadi, die tevens
zijn eigen ambt blijft bekleeden. In November 1918 overleed
de regent van Banjoewangi (Besoeki). In deze vacature werd
in Juli 1919 voorzien door de benoeming van Raden Mohamad, tevoren patih van Japara. Aan den regent van Bangkalan (Madoera) werd eervol ontslag verleend en in zijne
plaats in November 1918 benoemd de titularis van Sampang
(Madoera), Raden Toemenggoeng Ario Soeriowinoto.

v
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Na liet op pensioen stellen van de zelfstandige patihs te
Tjilegon en Menes (Bantam) zijn deze betrekkingen opgeheven.
Ook in 1918 was de veiligheid van personen en goederen
nog verre van bevredigend. De toeneming van de criminaliteit in verschillende gewesten moet tot zekere hoogte worden
toegeschreven aan den minder goeden economischen toestand,
welke in 1918 gedurende enkele perioden aan den dag is getreden. Het aantal gevallen van moord en doodslag bleet'
ongeveer gelijk; alleen in de residentie Soerabaja viel eeiie
vermindering van eenige beteekenis waar te nemen, terwijl
in de residentie Djokjakarta deze soort misdrijven, vergeleken bij 1917, gedurende het verslagjaar in verdubbeld aantal voorkwamen. In de residentiën Djokjakarta, Kedoe,
Pekalongan, Banjoemas, Bantam en Soerakarta steeg het
aantal gevallen onderscheidenlijk tot 50, 54, 54. 24, 27 en
14 in 1918, tegen 22. 37. 37, 17, 25 en 13 in 1917. Daarentegen verminderden deze misdrijven in de ïesidentiën
Soerabaja, Madoera, Besoeki, Semarang, Pasoeroean, Rembaug, Preanger-Regentschappen en Batavia van 70, 168, 89,
49, 100, 00. 13 en 75 in 1917 tot 44, 162, 67, 46, 82, 54, 10 en
58 in 1918. Het aantal ketjoe (kampak-, rampok-. krojok-)
partijen nam gedurende 19Ï8 helangrijk toe en bedroeg 353
(in 13 gewesten), tegen 216 (in 16 gewesten) in 1917. Vooral
kwamen deze misdrijven voor in (Ie residentiën Soerakarta,
Batavia. Djokjakarta, Rembang en Semarang (106. 99. 84,
19 en 10 gevallen in 1918. tegen 22. 103, 27, 30 en 3 in 1917).
Van deze rampokpartijen hadden er 27 en 61 in de afdeelingen Batavia (met inbegrip van Tangerang) en Meester-Cornelis plaats. Mede is gedurende het verslagjaar wederom
toegenomen het aantal gevallen van begal (roof op den onenb.iren weg), vooral in de gewesten Djokjakarta, Soerakarta
en Bembang, waar zij onderscheidenlijk bedroegen 87, 74
en 24, tegen 36. 33 en 15 in 1917. Het aantal veediefslallen
bedroeg in de residentiën Madoera, Djokjakarta, Soerakarta,
Madioen, Pasoeroean. Batavia. Kediri. Besoeki. Kedoe en
Banjoemas in 1918 achtereenvolgens 809, 670. 648. 549. 227,
219. 117, 116, 114 en 112, tegen 672. 91, 209. 67, 166, 171,
152, 82, 89 en 45 in 1917. In de residentie Rembang blijft
het verwonden van vee een veelvuldig voorkomend misdrijf
(227 gevallen), terwijl in de residentie Pekalongan ook in
1918 veel klein vee ontvreemd werd. Zee- en strandroof werd
alleen uit de residentie Banjoemas gerapporteerd (6 gevallen). Rietdiefstallen en rietbranden kwamen in vele gewesten
in grooten getale voor; de uitbreiding van de branden is
echter ook ten deele een gevolg van de in het verslagjaar in
verschillende streken opgetreden groot e droogte.
De gezondheidstoestand was' gedurende 1918 verre van
gunstig, voornamelijk door de in de laatste maanden van dat
jaar opgetreden Spaansche griep. De cholera kwam in heviger
mate en meer verspreid voor dan in 1917, in welk jaar deze
ziekte tot een zestal residentiën beperkt bleef. In 1918 trad
de epidemie in vijftien gewesten op, waarvan echter in een
vijftal zeer sporadisch. Door onmiddellijke afzondering
van de lijders en massa-inenting van de hevolking kon
de ziekte veelal binnen enge grenzen l>eperkt gehouden
worden. Het ernstigst is de residentie Semarang door de
ziekte geteisterd: in de afdeelingen Semarang en Kendal
werden onderscheidenlijk 1475 en 797 gevallen vastgesteld,
waarvan 1227 en 665 met dood el ij ken afloop. Ook kwamen
veel gevallen voor ter hoofdplaats Batavia en in de afdeeling Buitenzorg en te Soerabaja en in de afdeeling Sidoardjo.
Epidemisch heerschte de cholera voorts nog in vrij hevige
mate in de residentiën Soerakarta (twee malen). Djokjakarta, Ivedoe. Pekalongan, Cheribon. Besoeki en Madioen.
Met de pestbestrijding werd krachtig voortgegaan en de
uitkomsten van het voornaamste der toegepaste best rij dingsmiddelen, de woningverbetering, waren over het geheel
gunstig te noemen. Van de zijde der hoofden en bevolking
werd hierbij over het algemeen voldoende medewerking
ondervonden. Evenmin als in 1917 kwamen in de residentie
Pasoeroean gedurende liet verslagjaar pestgevallen voor. In
Kedoe bleef de ziekte beperkt tot de afdeelingen Temanggoeng en Magelang. Het hevigst vertoonde de ziekte zich in
de residentie Semarang. Ter hoofdplaats Semarang bleef het
aantal slachtoffers tot 54 l>eperkt (tegen 74 in 1917): in de
controle-afdeeling Ambarawa en de afdeeling Salatiga echter
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vielenï onderscheidenlijk 195 (waaronder 7 gevallen van longpest) en 92 gevallen te boeken. In de afdeeling Soerabaja
Soeralnja
kwamen nog 156 gevallen van pest voor, waarvan 151 met
doodelijken afloop. In Madioen vertoonde zich de ziekte
sporadisch, terwijl zij in Kediri, Djokjakarta en Madoera
l>esehouwd kan worden als te zijn geweken. Evenals
in de voorafgegane jaren, had de bevolking van Java en
Madoera, .vooral in de kuststreken, ook in 1918 veel van
malaria en andere koortsen te lijden. Epidemisch trad de
malaria in de residentiën Kedoe en Banjoemas op. De bestrijding dezer volksziekte werd on verflauwd voortgezet: op
groote schaal werden in de door malaria bezochte streken
chiiiinetabletten aan de hevolking verstrekt, terwijl voortgegaan werd met verbetering van woontoestanden, dempiiig van moerassen en plassen, enz. De pokken kwamen
in aile gewesten endemisch voor; epidemisch trad deze ziekte
alleen op in de residentie Batavia. Met eene krachtig voort gezet te inenting en heriiieiiting op groote schaal werden gunstige uitkomsten verkregen. In de residentie Kedoe openbaarden zich 22 gevallen van typhus (met 12 dooden). Ter hoofdplaats Semarang werden 86 gevallen van buiktyphus vastgoteld, tegen 121 in 1917; te Batavia stierven 71 personen
aan deze ziekte (totaal aantal gevallen 227). Ook elders bleef
deze ziekte, meest in den vorm van buiktyphus optredende,
zich sporadisch voordoen. Aangenomen dient echter te worden dat, in verband met de moeilijk te stellen diagnose, de
ziekte door de bevolking vaak niet als zoodanig herkend
wordt. Gedurende 1918 werden in het Koningin Wilhelmina»
gasthuis voor ooglijders te Bandoeng op de polikliniek 4785
lijders ingeschreven. Het ernstigst werd de bevolking van
Java en Madoera in de laatste maanden van 1918 geteisterd
door de Spaansche griep. In verschillende streken verbreidde de ziekte zich met buitengewone snelheid en stierven
vele lijders binnen enkele dagen, zoodat het sterftecijfer eene
ongekende en onrustbarende hoogte bereikte. Op sommige
plaatsen had het optreden der griep zelfs eene ontwrichting
van het dagelijksch leven ten gevolge en moest van bestuurszijde worden ingegrepen door het verleenen van bijstand bij
de bewerking der sawahs en tuinen en het afoogsten der
gronden. Met alle ter l>eschikking staande middelen (chinine,
aspirine, enz.) is er naar gestreefd om aan de ziekte paal en
perk te stellen, hetgeen echter niet heeft kunnen verhinderen dat liet aantal slachtoffers voor geheel Java en Madoera
tienduizendtallen beloopen beeft.
Evenals in vorige jaren had ook in 1918 de veestapel
wederom van mond- en klauwzeer, kwaden droes en surrah
te lijden, welke ziekten zich vrijwel in alle gewesten vertoonden. Het mond- en klauwzeer had in het algemeen een betrekkelijk goedaardig verloop en werd door afsluitingsmaatregelen en behandeling niet pyoctanine met succes bestreden.
In ernstige mate kwam de ziekte in de residentie Djokjakarta voor (1280 gevallen, tegen 214 in 1917). Kwade droes
bleef over het geheel tot sporadisch voorkomende gevallen
beperkt. Surrah kwam vrij veel voor in de residentiën
Madioen, Djokjakarta, Besoeki. Kedoe en Cheribon en in
zeer hevige mate in de afdeeling YVonogiri (Soerabaja). de
afdeelingen Koedoes en Grobogan (Seinarani*) en de afdeeling Soemedang (Preanger-Regentschappen). De surrahepidemie van 1917 was in 1918 in de residentie Rembang
vrijwel geheel geweken en herhaalde zich niet. Septichaemia
epizootica haeniorrhagica deed zich voor in de residentiën
Preanger-liegentscliappen, Madioen en Batavia. Boutvuur
werd waargenomen in Madioen en Madoera en, in hevige
mate, in de residentie Djokjakarta (384 gevallen). Gevallen
van sacchoromycose kwamen o. a. voor in de ïesidentiën
Bantam en Soerabaja.
De uitkomsten van den rijstoogst kunnen over het algemeen bevredigend worden genoemd. Tn enkele gewesten
waren de uitkomsten beter dan in 1917: in de meeste streken
bleven zij evenwel op ongeveer dezelfde hoogte. De aanplant
van padi-gadoe nam toe, in verband waarmede de padi-ophrengst in verschillende gewesten eene vermeerdering vertoonde. Van de droogte had het gewas in mindere of meerdere mate te lijden in de afdeeling Tangerang (Batavia), in
de afdeelingen Xgawi en Magetan (Madioen)
waar tevens
ziekten onder het gewas optraden —, in enkele streken van
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de residentie Kediri, in het district Semin der af deeling
Goenoengkidoel (Djokjakarta), in de afdeeling Koedoes
(Semarang) en in sommige districten der afdeeling T.jilatjap
(Banjoemas). Ziekten en insectenplagen werden vooral waargenomen in de afdeeling Indramajoe (Cheribon), de afdeeling Deinak (Semarang). de residentie Rembang, de afdeelingen Brebes (Pekalongan) en T.jilatjap
(Banjoemas).
OverstrooiTiingen veroorzaakten eenige schade in de residentiën Bantam, Batavia, Kediri, Semarang, Renihang en
Soerabaja. Evenall in vorige jaren werd aan de l>evolking,
waar noodig, ontheffing van landrente verleend wegens misgewas. De uitkomsten van de door de bevolking geteelde gewassen waren over het algemeen bevredigend; ten einde
zooveel mogelijk voedingsgewassen te doen kweeken weid
ook in 1018 der bevolking aangeraden de teelt van tabak e.d.
te beperken. De koffieoop.st leverde in sommige gewesten
een meer bevredigend beschot op dan in 1917, in andere
daarentegen was de opbrengst wederom kleiner. De bevolkingsaanplantingen leidden tot slechts zeer matige resultaten. De uitkomsten van de suikercultuur waren, wat de
hoeveelheden riet en liet gehalte aangaat, bevredigend, in de
residentie Kediri zelfs goed. Minder gunstig waren de resultaten in de afdeelingen Pati en Koedoes der residentie Semarang en in liet gewest Pekalongan. De tabaksoogst, hoezeer
over het geheel gunstig wat de hoedanigheid van het product
betreft, bleef in 1918, in verband met de beperkte scheepsruimte, van minder beleekenis dan in de voorafgegane jaren.
Voor de theecultuur was het verslagjaar zeer ongunstig, aangezien de verkoopprijs gedrukt bleef tengevolge van den
belemmerden afscheep. Tot opkoop van zoogenaamd kampongblad werd op liet einde van 1918 weder in geringe mate
overgegaan.
Behalve de emigratie uit verschillende gewesten naar de
buitengewesten (zie hoofdstuk ,1, afd. I . § 5) en het vertrek
van eenige transporten inlanders naar buiten NederlandschTndië gelegen streken (zie hoofdstuk F , § 10) vallen geen
buitengewone verhuizingen onder de bevolking te vermelden.
Evenals in vorige jaren gingen weder vele Bantammers naar
de Lampongscbe districten, Zuid-Preanger en Batavia om
bij den peperphik in eerstgenoemd gewest en overigens als
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koelie werkzaam te zijn. Het aantal Javaansche transmigranten naar de zuidoostelijke districten van de afdeeling
Tasikmalaja (Preanger-Regentschappen) nam wederom toe.
Evenals in vorige jaren had belangrijke transmigratie plaats
van lieden uit Madoera en verschillende gewesten van Oosten Midden-Java naar Besoeki. Voorts kwam ook verhuizing
voor van personen uit Midden-Java naar de zuidelijke streken der afdeelingen Malang en Loemadjang (Pasoeroean).
Het aantal Boegineezen en Makassaren, die zich op de
Kangeau- en Sapoedi-archipels (Madoera) komen vestigen
met het oog op de klapperteelt aldaar, bleef gedurig toenemen.
Behalve de elk jaar voorkomende plaatselijke overstroomingen, hadden in 1918 geen groote rampen plaats. Eene
vrij ernstige overstrooming kwam voor ter hoof dpi lats Batavia (Februari 1918"). bij welke gelegenheid verschillende
hewoningseentra eenige dagen achtereen van het hooge water
zeer te lijden hadden: van verschillende zijden toevloeiende
geldelijke hulp stelde het bestuur in staat deu nood der bevolking eenigermate te lenigen. De gewone bandjirs uit de
Solo-rivier namen in het verslagjaar een ernstig karakter
aan in de residentie Rembantr en in de afdeeling !\gawi
(Madioen), waardoor vrij aanzienlijke schade aan de te velde
staande gewassen en de woonhuizen aangericht werd. Ook
in de afdeelingen Koedoes, Demak en Kendal traden vrij
hevige overstroomingen op, tengevolge waarvan een deel van
den aanplant vernield werd.
Het „Smeroefonds", welks geldmiddelen o. a. bestemd
worden om de bevolking van door rampen van hooger hand
geteisterde streken de eerst noodige hulp en bijstand te verleenen, is in 1918 eenige malen in de gelegenheid geweest
daadwerkelijken steun te verschaffen. Lichte aardschokken
werden in 1918 op verschillende plaatsen waargenomen.
Aardverschuivingen kwamen, evenals in 1917, in de residentie Preanger-Regentschappen herhaaldelijk voor; de
meeste ontstonden na hevigen regenval en veroorzaakten
eenige schade aan bruggen en wegen. In het bergcomplex
Galoenggoeng (afd. Tasikmalaja) ontstond in het Walirangmeer door opstuiving een nieuwe lavaberg. Ongelukken zijn
hierbij niet voorgevallen.

ATJEII EX ONDEBHOÖRIOHEDEN.

Ook in 1918 bleef de politieke toestand in algenieenen zin
gunstig.
In April 1918 verzette de oelama T. Moeda Moet uit het
landschap Boven-Wojla (onderafd. Meulaboh. afd. Westkust van Atjeh) niet een paar zijner leerlingen zich tegen
de voorgenomen vaccinatie van de bewoners dier streek. Na
hunne weigering-om aan eene oproeping om voor het bestuur
te verschijnen gevolg te geven, werd eene militaire patrouille
uitgezonden om hen gevangen te nemen. De patrouille werd
echter met de blanke wapens aangevallen, waarbij aan onze
zijde drie marechaussees werden gewond en de drie aanranders, onder wie T. Moeda Moet, sneuvelden. De dood van den
oelama had onder zijne familieleden en leerlingen en ook
onder enkele ondergeschikte hoofden eene gisting ten gevolge,
die nog in diezelfde maand tot uiting kwam in een nieuwen
aanslag op eene bivakeeiende marechaussee-patrouille bij
AJbeë Menganda door 4 hunner, van welke personen er 2
werden neergelegd en een gewond werd, terwijl de vierde wist
te ontkomen. Aan verliezen bekwamen wij 1 doode en G gewonden. In October werd door 3 geregistreerde Atjehers,
eveneens familieleden van den l>edoelden oelama, weder een
aanval met de blanke wapens gedaan op eene patrouille marechaussees, bij welke gelegenheid wij een gewonde bekwamen
en alle aanranders onschadelijk werden gemaakt. Sedert
keerde de rust in Boven-Wojla terug.
In liet landschap Sawang (onderafd. Lbo Seumawè) weigerden in December enkele lepralijders, daartoe aangezet
dooi- een zekeren Imeum Seuman, gevolg te geven aan de
bevelen van het landschapshoofd. Opgeroepen om voor dezen

te verschijnen, weigerde Seuman aan den gegeven last gevolg te' geven, waai-op eene militaire patrouille werd uitgezonden om hem gevangen te nemen. Bij de ontmoeting werd
de onwillige, die gewapend verzet pleegde, gedood, waarna
de beweging geheel verliep.
Voor zoover bekend, waren er op het einde van 1918 nog
een achttal uitgewekenen, afkomstig van de afdeeling Xoordkust van Atjeh, niet wie geen aanrakingen werden verkregen.
De korte verklaring werd afgelegd door de volgende zelfbestuurders'; T. Rajeu' als waarnemend bestuurder van het
landschap Blang Pidië (onderafd. Tapa Toean) gedurende
de minderjarigheid van den recht hebbende, T. Sabi Datoe
Baginda gelar Datoe Radja, bestuurder van het landschap
Soesoh (onderafd. Tapa Toean), tevens waarnemend medebestuurder van dat landschap gedurende de minderjarigheid
van den rechthebbende op laatstgenoemde waardigheid
Datoe Sjamsari; T. Keumangan als waarnemend bestuurder
van het bij Gouv. Bt. 18 Oct. 1918 n°. 32 met het landschap
Tripa vergroote landschap Seunagan (onderafd. Meulaboh),
gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende T.
Ben; T. Meuntroë Ma'E als bestuurder van het landschap
Kroeëng Seumideuën (onderafd. Sigli); T. Tjhi Mohamad
Said als bestuurder van het landschap Tjoenda (onderafd.
Lbo Seumawè); T. Dorahman als waarnemend bestuurder
van het landschap (Koeala) Lamboesoë gedurende de minderjarigheid van den rechthebbende T. Keudjroeën; T. Tjoet
Din als bestuurder van het landschap Koeala Bateë (onderafd. Tapa Toean), welke verklaringen werden goedgekeurd
en bekrachtigd bij Gouv. Btn. 29 Aug. 1918 n° 33 29 Au°-.
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1918 n°. 34, 18 Oct. 1918 ii°. 32, 21 Nov. 1918 n°. 43, 25 J a n .
1919 n°. 36, 1 Febr. 1919 n". 31 en 31 Mei 1919 n°. 44.
Bij Gouv. Bt. 8 April 1918 n°. 3 werd T. Moed» Lhon,
bestuurder van liet landschap Matang Koeli (onderafd. Lho
Scekon), op zijn verzoek eervol ontheven van zijne waardigheid en in zijne plaats aangesteld T. Ali Basjah. Deze kon
©venwei nog niet worden toegelaten tot het afleggen van de
korte verklaring wegens zijn in sommige opzichten minder
gunstig gedrag, in verband waarmede het wenschelijk werd
geoordeeld hem nog eenigen tijd op proef te laten dienen.
De bestuurder T. Itadja Pakéh Mohamad Ali Koeta Baro
van het landschap X Ï 1 Moekims Pidië (onderafd. Sigli)
•werd, nadat hij aanvankelijk door den gouverneur wegens
het plegen van strafbare feiten, waarvoor hij gerechte!ijk
moest vervolgd worden, in de uitoefening van zijne waardigheid, onder nadere goedkeuring van de Itegeering, was geschorst, bij Gouv. Bt. 19 Juni 1918 n ü . 39 van zijn© waardigheid ontheven. In het bestuur van het landschap, evenals
in dat van het landschap Langsar (onderafd. Langsar). waarvan de bestuurder T. ïjlii Banta Peureudan op 23 November
1918 overleed, werd voorloopig tijdelijk voorzien.
Van de Sarekat Islam-beweging, welke zich in 1918 verder
niet noemenswaard uitbreidde onder de inheemsche bevolking, werden geen bepaalde uitingen waargenomen.
De aanslag en het invorderen van de belastingen, zoomede
het verrichten van de noodige heerendiensten, leverden geen
moeielijkheden op.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen bevredigend. Op 11 Maart 1918 werd door een Atjeher
een aanslag gepleegd op den gezaghebber van Lho Soekon
(afd. .Noordkust van Atjeh), den lste-luitenant der infanterie
M. SCHOUTEN, die daarbij gewond werd, doch spoedig lierstelde. De aanrander moest de daad met zijn leven bekoopen.
In den vooravond van 12 Februari 1919 werd ter hoofdplaats
Koeta Radja df. beheerder van het Oranje Hotel, J . T H .
H E N S E , gewezen onderofficier bij de marechaussee, door een
Atjeher uit de onderafdeeling Oelèë Lheuë op straat vermoord. De aanleiding tot den moord bij den dader moet
worden gezocht in teleurstelling in zijn huiselijk leven en
godsdienstig fanatisme.
Het volksonderwijs onderging wederom eene belangrijke
uitbreiding. Het aantal volksscholen, dat op het einde van
1917 220 bedroeg (waaronder 10 scholen A-oor meisjes) met
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12 2(il leerlingen, onder wie 1140 meisjes, steeg tot 2öÜ
scholen (waaronder 20 scholen voor meisjes) met 14 751 leerlingen, onder wie 1321 meisjes.
De gezondlieidstoestand werd in de laatst© maanden van
| 191S ongunstig beïnvloed door het optreden van de sedert
! geheel geweken Spaansche griep, welke 'ziekte vele slachtj offers maakte onder de bevolking, al was ook de sterfte iu
t verschillende streken niet zoo hoog als in andere gedeelten
I van den archipel. Van andere epidemieën bleef de bevolking
I verschoond. Zcoals gewoonlijk kwamen dysenterie en malaria
in het geheele gewest voor.
In de onderafdeeling Lho Nga (afd. Groot-Atjeh) en ook in
| de onderafdeeling Meulaboh (afd. Westkust van Atjeh)
werden onder het vee eenige verspreide gevallen van piroplasmose en miltvuur waargenomen. In de onderafdeeling Takeïngon (afd. Noordkust van Atjeh), alwaar in het begin van
1518 nog enkele gevallen van surrah voorkwamen, bleef de
veestapel verder van deze ziekte verschoond.
In nog grootere mate dan in 1918 ondervond de handelsbeweging den invloed, van den Europeeschen oorlog. De beperkende bepalingen op den in- en uitvoer en het stilliggen
van de scheepvaart op de Strnits gedurende eenigen tijd van
het jaar I>emoeilijkten den omzet van handelsproducten en
drukten zwaar op de prijzen van in- en uitvoerartikelen;
vooral de prijzen van bouwmaterialen werden tot eene ongekende hoogte opgevoerd.
Behalve in de onderafdeelingen Tamiang en Langsar (afd.
Oostkust van Atjeh) en Singkel (afd. Westkust van Atjeh),
waar tamelijk veel van de te velde staande padi door overttroomingen verloren ging, was de rijstoogst gunstig en zelfs
beter dan in 1917. Behalve aan den rijstbouw werd ook veel
zorg besteed aan de teelt van andere voedingsgewassen en de
uitbreiding daarvan ook op de cultuurondernemingen in de
afdeeling Oostkust van Atjeh van bestuurswege zooveel mogelijk bevorderd en aangemoedigd.
De aanplant van klappers werd door de bevolking geregeld
uitgebreid, ondanks liet feit. dat de copra-prijzen als gevolg
van den oorlogstoestand gedrukt waren.
Aan de teelt van pinang en peper werd eveneens uitbreiding gegeven, vooral in de afdeelingen Noord- en Oostkust
van Atjeh. De oogst en de gemaakte prijzen waren over het
algemeen goed.
D P uitkomsten van de zeevischvangst bleven gunstig.

§ 4. SUMATRA'S WESTKUST.
De politieke toestand bleef in 1918 gunstig. De aaurakingen, welke ook met de bewoners van zeer afgelegen
kampongs op de Mentawei-eilanden werden verkregen, waren
bijzonder vriendschappelijk, in verband waarmede versohillende zaken' in overleg met de betrokken hoofden in der
minne konden worden opgelost. Evenals in 1917. werden ook
in 1918 weder verzoeningsfeesten gehouden voor vroeger gepleegde moorden.
Vooral op de groote plaatsen, doch ook daarbuiten openbaart zich in de inlandsche wereld eene toenemende belangstelling in de sociale en economische vraagstukken van den
dag en begint het vereenigingsleven gaandeweg te ontluiken.
Het aantal vereenigingen der Sarekat Islam nam wederom
toe, terwijl ook het aantal kringen van de vereeniging Insulinde zich uitbreidde. Deze vindt men thans te Pajokoeinboeh, Pangkalan Koto Baroe, Limbanang (afd. L Koto),
Fort van der Capellen. Padang. Solok. Selajo (afd. Solok),
Bajang (afd. Painan) Fort de Koek. Baso. Tilatang (afd.
Agam) en Poeloe Tello (afd. P a d a n g ) ; terwijl Sarekat
Islam-vereenigingen bestaan te Moearopanas (afd. Solok),
Fort van der Capellen. Lintau en Padangsiboesoek (afd.
Tanahdatar), Pajokoemboeh Piladang, Koebang, Moengkar (afd. L Koto). Poeloe Tello (afd. Padang), Padang,
Pakandangan. Maroenggi, Soenoer, Soengei Limau, Pariaman (afd. Batipoeh en Pariaman), Ajerbangis (afd. Loehoeksikaping), Ampang gadang, Tjandoeng, Bajoer Palembajan en Padanglawas (afd. Agam).
Door 33 in de Padangsche Beneden- en Bovenlanden be-

staande vereenigingen werd besloten tot de vorming van een
bond onder den naam ..Sjarikat Sumatra".
De bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten, voorkomende
in de in Ind. St. 1914 n°. 474 opgenomen ,,Negari-ordonnantie voor Sumatra's Westkust", welke in de practijk leemten bleken te bevatten (zi© blz. VI, 2de kol. van- de Inleidingtot K. V. 1917). werden herzien bij de in Ind. St. 1918
u". 677 afgekondigde ..Inlandsche gemeente-ordonnantie
voor Sumatra's Westkust".
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen gunstig. Het aantal misdrijven was echter grooter dan
in 1917, hetgeen voor een deel het gevolg was van den minder
gunstigen economisohen toestand der bevolking, terwijl ook
het getal veediefstallen toenam. Onder de dwangarbeiders in
de Onibilin-mijnen werden, hoofdzakelijk als gevolg van
rassenhaat, een groot aantal moorden gepleegd (26, tegen
11 in 1917).
Op de Mentawei-eilanden bleef het Itijnsche Zendinggenootschap met succes arbeiden (zie K. V. 1918. kol. 11) en
breidde het aantal zielen der Christengemeenten daar zich
wederom uit. Het ledental van de Christengemeenten op de
Batoe-eilanden, waar het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending werkzaam is, steeg
van 751 op uit. 1917 tot 813 op uit. 1918.
De gezondheidstoestand liet in de tweede helft van 1918
veel te wenschen over; de Spaansche gTiep woedde in hevige
mi te in het geheele gewest. De negari Xaras (afd. Batipoeh
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en Pariamon) werd door eene malaria-epidemie geteisterd;
van de ± 3200 personen sterke bevolking stierven er van
Juli tot en met November ruim 300. Ook in het district Rau
en in de negarieën Sasak en Soendatar (afd. Loeboeksikaping) lieersclite de malaria epidemiscli, doch in een mindere
mate dan in Naras:
Besmettelijke veeziekten kwamen zoo goed als niet voor.
Niettegenstaande de geheerscht hebbende groote droogte,
waardoor vele van regen afhankelijke velden niet beplant
konden worden, en het optreden hier en daar van muizen en
padiboordcrsplagen. mag de rijstoogst in 1918 bevredigend
genoemd worden. Het in 1917 uitgevaardigde uitvoerverbod
van rijst (zie K. V. 1918, kol. 12) had het gunstige gevolg,
dat de prijzen van dit artikel niet meer werden opgedreven.
In de afdeelingen Loeboeksikapin<>\ Solok en L Koto g:tf

g 5.

de bevolking wederom uitbreiding aan hare koffietuinen,
waarvan de oogst bevredigend was. De koffieprijzen, die in
liet begin van 1917 vrij goed waren, doch later in het jaar
terugliepen, herstelden zich geheel tengevolge van de groote
vraag naar koffie tegen het einde van 1918. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor met betrekking tot de copra.
De opbrengst van de klapneraanplantingen, welke voor de
bevolking van de kuststreken en die van de eilanden een
belangrijke bron van inkomsten vormt, was gewoon.
De tabaksvelden in de onderafdeelingen Soeliki en Pajokoemboeh leverden een mooien oogst op; de tabaksprijzen
waren echter lager dan in 1917.
De uitkomsten van de zeevi.schvangst in de onderafdeeling
Loehoeksikaping waren gunstig, zoodat voor eene waarde
van ± f 100 000 aan visch kon worden uitgevoerd.

TAPANOELI.

De algemeene politieke toestand was bevredigend. Van
eene feitelijke actie van de Permalim-secte in de Bataklanden werd niets vernomen. De hoofduanlegger van de
Parlioedamdam-beweging in 1917, Pengambe Djae. werd
door den inheemschen rechter tot 7 jaar dwangarl>eid veroordeeld. Op Nias valt gaandeweg verbetering in den politieken toestand waar te nemen; de bestuursambtenaren
ondervinden aldaar meer en meer medewerking van de zijde
van de veelal nog zeer onontwikkelde en primitieve volkshoofden.
De resultaten door de zending op Nias verkregen, waren
niet ongunstig. Ook in de Bataklanden breidde de zending
zich wederom uit, hoewel lang niet in de mate als eenige
jaren te voren. In het zuiden van het gewest (Groot-Mandaiiing), waar Mohammedaansche invloeden overheerschend
zijn, waren de uitkomsten van den zendihgsarbeid zeer gering.
De Islam verwierf, evenals in 1917. wederom aanhangers
onder de heidensche bevolking van de tot de Bataklanden behoorende onderafdeelingen Silindoeng en ï o b a . I n laatst<fenoemde onderafdeeling werden 2, in Silindoeng 6 moskeeën
opgericht.
De Sarekat Islam-vereenigingen doen op maatschappelijk
en economisch gebied weinig van zich hooien.
De belangstelling voor eene behoorlijke opvoeding van de
jeugd in het algemeen, en onder de meer gegoede en aanzienlijke inlanders in het. bijzonder, blijft steeds toenemen.
Men tracht zijn zoons zooveel mogelijk geplaatst te krijgen
op de Europeescbe school te Sibolga of de Hollandsch-inlandsche scholen te Sibolga of Padang Sidimpoean; aange~
zien deze inrichtingen echter niet aan alle aanvragen om
plaatsing kunnen voldoen, worden de kinderen soms naar
Padang of Medan en zelfs naar Atjeh gezonden.
Over liet algemeen was de veiligheidstoestand in het gewest
goed.
In Juni en Juli 1918 brak in de onderafdeelingen Angkola
en Sipirok en Sibolga en Batang Toroe-districten cholera
uit. Door op groote schaal systematisch doorgevoerde inenting was het mogelijk de ziekte tot de aanvankelijke haarden
te Inperken: het aantal slachtoffers was betrekkelijk gering.
I n de tweede helft van 1918 lieersclite de Spaansche griep
vrij algemeen en veroorzaakte vele sterfgevallen ; de hooger
gelegen streken werden later bezocht dan de kuststreken,
maar bleven geenszins vrij. terwijl het gure Miniaat in het
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gebergte de ontwikkeling van gevaarlijke complicaties zeer
bevorderde. De in Mandailing verkregen resultaten met de
malaria-bestrijding waren bevredigend. Naar de oorzaak van
de uitbreiding van de malaria in de onderafdeeling Angkola
en Sipirok wordt door den burgerlijken geneeskundigen
dienst een onderzoek ingesteld.
De veestapel had weinig van besmettelijke ziekten te
lijden. De vrij aanzienlijke achteruitgang van den paardenstapel in de onderafdeeling Silindoeng moet worden toegeschreven aan het feit, dat in de middelpunten van de paardenfokkerij aldaar te uitgestrekte terreinen grond door de
bevolking voor landbouwdoeleinden werden afgezonderd,
.waardoor het weidegebied voor de paarden te klein werd voor
de behoefte, hetgeen leidde tot eene hoogere dan normale
sterfte. Van bestuurswege worden daartegen maatregelen geGedurende het grootste gedeelte van 1918 was de handel
over het algemeen zeer slap. doordat de prijzen van rubber,
benzoë, koffie en copra te laag bleven om loonend te zijn.
Tegen liet einde van het jaar kwam daarin, in verband
met de loopende vredesgeruchten, eene verandering ten
goede.
De uitkomsten van den rijstoogst waren over het geheel
goed; in Groot-Mandailing. het voornaamste rij stuit voerend e
gebied van het gewest, zelfs zeer gunstig. Op Nias wordt er
door het bestuur — hier en daar met goed gevolg — naar
gestreefd om de bevolking voor de rijstteelt op sawahs te
winnen.
Tengevolge van de lage koffieprijzen vond geen uitbreiding van de aanplantingen plaats: integendeel liet men de
tuinen verwilderen en werden de vruchten grootendeels niet
geoogst. De belangstelling voor de teelt van koffie nam bij
de stijging der prijzen tegen het einde van 1918 weer toe.
Deze gang van zaken viel niet alleen waar te nemen in de
oude koffielanden Mandailinsr, Sipirok en Noord-Padanglawas, maar ook in de nieuwste koffiegebieden in de Bataklanden (Dairi, Toba, Silindoeng, Samosir, Toba-hoogvlakte).
De uitvoer van visch nam wederom aanzienlijk toe en stee»'
van 75 317 K.G. in 1917 tot 140 047 K.G. in 1918.
Tengevolge van den buitengewoon zwaren regenval was
vooral in de tweede helft van 1918 de waterstand van het
Toba-meer abnormaal hoog, waardoor heel wat schade werd
toegebracht aan langs den oever gelegen sawahs en tuinen.

BENKOELEN.

De Sarekat Islnm-vereenigingen, welke nog in het gewest
worden aangetroffen (zie K. V. 1918, kol. 13), bleven een
kwijnend bestaan lijden.
Het Mohammedanisme breidde zich wederom uit onder
do heidenen in de Pasemahlanden van de afdeeling Manna.
Het aantal Roomsch-katholieke Christenen in die afdeeling

l>edroeg einde 1918 407, tegen 44 in 1917. Op Enggano, waar
het Itijnsche Zendinggenootschap haar arbeidsveld heeft,
liep do Christen-gemeente terug van 308 tot 236 leden.
Omtrent de proef met de immigratie van Soendaneezen in
dit gewest zie men hoofdst. J , afd. I, § 5.
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groote schaal. Bijzondere aandacht werd gewijd aan de bestrijding bij het veefokmateriaal van texaskoorts, welke ziekte
meestal doodelijk is.
De algerneene uitkomsten van den. rijstoogst waren bevredigend, dank zij de moeite welke het bestuur zich gaf om de
bewerking en beplanting van de velden tijdig gedaan te
krijgen. In Kepajang begonnen verscheidene Chineezen zich
op den sawalihouw toe te leggen.
De opbrengst van de koffietuinen was bevredigend. De
koffieprijzen, die in het begin van 1918 laag bleven, verbeterden tegen het einde van het jaar aanmerkelijk.
De handel bleef over het algemeen weinig levendig.

Do veiligheid van personen an goederen bleef tamelijk l>evredigend.
Malaria en dysenterie kwamen ook in 1918 voor en eischten
hare onvermijdelijke offers. In de laatste maanden van 1018
vertoonde de Spaansche griep zich in alle deelen van het
gewest. De beschikbare gegevens wijzen uit dat de sterfte
het grootst was in de on de ra f deel in gen Benkoelen en Iledjang, waar per 1000 zielen onderscheidenlijk gemiddeld 16
en. 14 sterfgevallen voorkwamen. Met inenting en herinenting op groote schaal tegen pokken, waarmede in 1917 een
aanvang was gemaakt, werd voortgegaan.
Onder de paarden komt veel surrah voor, hetgeen een hinderpaal vormt voor de bevordering van de paardenteelt op
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LAXPOXGSCHE DISTRICTEN.

In de onderaf deel ing Koto Agoeng werd onder de Islamieten eene godsdienstige opleving waargenomen, welke zich
uitte in het beter in acht nemen van de ritueele voorschriften.
Van het werk der bestaande Sarekat Islam-vereenigingen
werd ook in 1918 weinig bespeurd.
De veiligheid van personen en goederen bleef over het
algemeen bevredigend. Evenals in 1917, werden ook in 1918
in het onderdistrict Talangpadang uit kwaadwilligheid
pepertuinen door afsnijding van de ranken ernstig l>eschadigd. Het gelukte een dezer zaken tot klaarheid te brengen;
een 5-tal daders werd op voorbeeldige wijze gestraft. De beruchte roover Pangkalbatin, die wegens moord op een onderopzichter bij den Zuid-Sumatra staatsspooi weg ter dood veroordeeld was, doch wien het in Februari 1916 gelukte uit de
gevangenis te Tandjoengkarang te ontsnappen en die zich
sedert aan verschillende misdrijven schuldig maakte (zie
K. V. 1917, kol. 17), werd in Mei 1918 opgevat.
De drang onder de inlandsche ambtenaren om hunne zonen
op de Europeesche lagere school of op de Hollandsch-inlandsche school geplaatst te krijgen is groot: slechts een betrekkeiijk klein gedeelte der jongelieden loopt echter de school
af. Drie zonen van ambtenaren studeeren aan de opleidingsschool te Serang en één studeert aan de Stovia, terwijl voorts
nog eenige jongelieden den noodopleidingscursus voor inlandsche ambtenaren te Weltevreden (welke cursus bestemd
is voor jongelieden uit geheel Zuid-Sumatra) volgen.
ATooral in de laatste maanden van 1918 liet de gezondheidstoestand veel te wenschen over. De Spaansche griep
maakte een groot aantal slachtoffers in het geheele gewest.
Op het kolonisatieterrein overleden aan deze ziekte 188 personen. In de onderafdeeling Toelangbawang kwam eene
cholera-epidemie voor, tengevolge waarvan 160 personen
stierven. Inenting op groote schaal had hier plaats, evenals
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in de kustkampongs aan de westzijde der Lampong-baai,
waar tot tweemaal toe de cholera epidemisch optrad. Het
aantal slachtoffers was hier echter veel geringer. Malaria
en mijnwonnziekte vertoonden zich wederom in het geheele
gewest.
In de laatste dagen van December 1918 werd een 5-tal gevallen van mond- en klauwzeer bij van Java ingevoerd vee
waargenomen.
De toestand van den handel bleef in algemeenen zin
gunstig. De gemaakte peperprijzen waren nog hooger dan
in 1917, waardoor de geringere opbrengst van den oogst geheel werd vergoed. De richting, waarin de handel in de
onderafdeeling Sepoetih zich tot dusver bewoog, wijzigde
zich in 1918 geheel en al. Werden vroeger alle voortbrengselen naar Menggalo gevoerd en daar verhandeld, nu door
het openen van de Zuid-Sumatra-lijn via het station Blam
hangan eene kortere verbinding is geschapen met Telokbetong, gaat alle peper daarheen. Het is te verwachten dat,
wanneer de spoorlijn tot Koto Boemi gereed zal zijn, de geheele handel Telokbetong als middelpunt zal kiezen.
De rijstoogst, welke in het geheele gewest ongeveer 460 000
pikol bedroeg, was gunstiger dan in 1917. Allerwegen, niet
liet minst op het kolonisatieterrein, had nieuwe sawah- en
ladangaanleg op groote schaal plaats.
In de onderafdeeling Kalianda begint de klapperteelt meer
en meer de aandacht van de bevolking te trekken.
De inlandsche visscherijvereeniging te Telokbetong ,,Perbandaharaan" schafte zich een motorboot met 2 prauwen
aan, waarmede een geregelde vaart en sleepdienst op de
Ratai-, Poendoeh- en Pedado-baaien is begonnen.
De ontvangsten van het plaatselijk fonds te Telokbetong
bedroegen in 1918 f 33 695 en de uitgaven f 32 020, tegen
onderscheidenlijk f 28 900 en f 31 200 in 1917.

PALEMBANG.

Na het verzet in Februari 1918 in de onderafdeeling Ogan j marga's der onderafdeeling Eomering Hilir (afd. PalemHilir der afdeeling Palembangsche Benedenlanden (zie K. V. bangsohe Benedenlanden) bezweken in November 179 per1918, kol. 15) bleef de politieke toestand in het geheele ge- sonen aan die ziekte. Aan de Spaansche griep, welke in de
west goed en werden oide en rust nergens meer verstoord.
laatste maanden van 1918 ook in dit gewest heerschte, beDe plaatselijke Sarekat Islam-afdeeiingen deden weinig zweken + 2500 persenen.
van zich spreken.
De veestapel bleef over 't algemeen van ziekten verschoond.
Over het algemeen was de veiligheid van personen minder
De handelstoestand bleef in 1918 vrijwel gelijk aan dien
gunstig, die van goederen daarentegen bevredigend. Het in 1917. Ook in 1918 had de verminderde invoer nagenoeg
aantal gevallen van moord en doodslag bedroeg 12S. tegen geen invloed op den binneplandschap handel.
58 in 1917.
De sawahs in de Palembangsche Benedenlanden leverden
De gouvernements-inijnonderneming te Tandjoeng (onder- veel minder op dan in 1917. De padi-oogst in de Palemaf d. Lematang Hilir, afd. Palembangsche Bovenlanden) bangsche Bovenlanden daarentegen vertoonde eene kleine
moest in October 1918 wegens cholera worden besmet ver- vermeerdering (1060449 pikol, tegen 1029 743 pikol in
klaard. Dank zij de aanstonds genomen maatregelen en het 1917), welke te danken was aan den goeden oogst in de Pase-;
invallen van overvloedige regens kon de besmetverklaring malilanden. In de onderafdeeling Lematang Hilir ging door
reeds weder op 7 Novcml>er d. a. v. worden opgeheven. Ook ziekte in het gewas ruim 1500 pikol padi verloren. De verop enkele andere plaatsen in de genoemde onderafdeeling mindering in de opbrengst van de rijstvelden in de onderwerd, zij het ook sporadisch, cholera waargenomen. In enkele afdeeling Komering Oeloe en Moearodoeo der afdeeling
Handelingen der Staten-Generaal.
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Ugan en Komering Oeloe hield in 1918 aan, hetgeen godeeb
lelijk moet worden toegeschreven aan de ziekte veroorzaakt
door de aanwezigheid van boorden in liet ff&wa», doch voorna mei ijk aan het feit dat de bevolking liever nibbertuinen

aanlegt.

De koffie-aanplantingen in de afdeelingen Palembangsche
Bovenlanden en OgUl en Komering Oeloe werden oenigszins
uitgebreid.
In de Palembangsche Bovenlanden "i's de katoenoogst zeer
gunstig en bedroeg onderscheidenlijk + 8000 en 6000 pikol
moer dan in 1917 en 1916.
Een buitengewoon hooge waterstand van de Moesi en hare

8 9.
Rust en orde werden nergens verstoord. De terugkeer in
den loop van 1918 van de talrijke, wegens deelneming aan
den opstand van 1916 veroordeelde personen, die gratie hadden gekregen, gaf tot dusver bet bestuur, behoudens een
nauwgezet toezicht op het doen en laten dier personen, geen
aanleiding tot het nemen van bijzondere maatregelen. Dat
het vertrouwen van de bevolking in het bestuur reeds thans
geheel is hersteld is ongetwijfeld voor een belangrijk deel het
gejolg van die gratieering. De dankbaarheid van de bevob
king van het district Tjermin-naii-Gedang (afd. Sarolangoeu) uitte zich in April 1919 in een, op verzoek van de bevolking door den controleur bijgewoond, groot feest (sedekah) ter herdenking van de terugkomst van de veroordeeb
den. bij welke gelegenheid door verschillende vooraanstaande
personen toespraken werden gehouden, waarbij dank werd
betuigd voor de grootmoedigheid van het Gouvernement, dat
genade voor recht had doen gelden.
De laatste der in Mei 1917 uit de gevangenis te Djambi
ontsnapte ter dood veroordeelden (zie K. V. 1918, kol. 17)
werd. niet behulp van de bevolking, in Mei 1918 opgevat.
Aangezien het, zooals reeds is opgemerkt, overal rustig
was. kon het bestuur zijne volle aandacht wijden aan de verschillende, vooral tijdens het in 1917 gehouden onderzoek
door het lid van den Raad van Nederlandsch-Indië den heer
.7. II. LIEFKIXCK, aan het licht gekomen grieven der bevob
king.
Van eene bijzondere opleving van het Mohammedanisme
werd niets meer bemerkt. Wel is waar trachtte nog een persoon te Paoeh (afd. Moearotembesi) en een ander te Brambang (afd. Djambi). in het begin zelfs met eenig gevolg,
volgelingen te verkrijgen voor verkeerde leerstellingen, doch
de bewegingen verliepen spoedig, omdat het bestuur, dat
door de bevolking van de handelingen dier personen op de
hoogte werd gesteld, aanstonds de noodige maatregelen kon
nemen. Het verbod voor de Sarekat Islam- en Samaritoel
Insan-vereenigingen ter gewestelijke hoofdplaats om nieuwe
leden aan te nemen bleef ook nojf in 1918 gehandhaafd.
Verder bleven in de overige afdeelingen de Sarekat Islamvereenigingen naast die van de Sarekat Abang verboden.
Bijzondere maatregelen werden door het bestuur getrof-
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zijrivieren, voornamelijk van de Lematang en hare zijtakken,
veroorzaakte in de tweede helft van J u n i 1918 eene hevige
overstrooming in de benedenlanden van Pal ombuig. Het
ergst werd de ondeiafdeeling Lematang Oeloe geteisterd. De
overstrooming kostte aan ti mensehen het leven, terwijl veel
vee verdronk en uitgestrekte rijstvelden werden verwoest;
verder werd aanzienlijke schade toegebracht aan wegen en
kunstwerken, zoomede aan een groot aantal huizen en padischuren. In Februari 1919 herhaalde de overstrooming zich
in de onderafdeeling Moesi Oeloe, waarbij de nog te velde
staande rijst werd vernield en in den Moearoenim-weg eene
brug van 31,5 M. lengte weggeslagen werd.

DJAMBI.
feu om ook in dit gewest de productie van rijst en andere
levensmiddelen zooveel mogelijk op te voeren. Ten einde de
bevolking in staat te stellen zich ongestoord aan den veldarbeid te wijden, werden, bij wijze van renteloos voorschot,
rijst en zaaizaad verstrekt; de bevolking verleende hare
medewerking tot het doen slagen der maatregelen tot uitbreb
ding van het plantareaal, blijkbaar inziende dat zij alleen
door grooteren aanplant van voedingsgewassen ontkomen
kan aan de dreigende voedselschaarscbte, welker invloed zich
ook in dit gewest in de laatste maanden van 1918 deed gelden
in den vorm van steeds hooger wordende rijstprijzen.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te
wenschen over; groot© misdrijven bleven uitzondering. JNfuast
eenige diefstallen, meest van lichten aard, kwam in de afdeeling Djambi één geval van moord voor.
De economische toestand was minder gunstig, aangezien de
rubberprijzen gedurende een groot deel van het jaar zeer
laag bleven, zoodat zelfs in vele rubberaanplantingen niet
meer werd getapt, terwijl de handel in boschproducteu
kwijnde. Eerst in de laatste maanden van het jaar kwam in
de rubberprijzen eenige verbetering. De bevolking der afdeeling Koerintji verkeerde in minder gunstige omstandigheden omdat koffie bijna ouverhandelbaar was.
De uitkomsten van den rijstbouw waren als gewoonlijk in
Koerintji overvloedig en in de overige afdeelingen over het
algemeen meer bevredigend dan in de laatste jaren. De
hooge waterstand van de rivieren in December 1918 heeft
echter aan de laaggelegen rijstladangs in de afdeelingen
Djambi en Moearotembesi schade toegebracht.
De gezondheidstoestand was in de eerste acht maanden van
1918 over het algemeen bevredigend. Slechts enkele gevallen
van pokken kwamen in de afdeelingen Djambi en Koerintji
voor. Slechter werd de toestand in de laatste maanden van het
jaar, toen de Spaansche griep ook hier optrad en nagenoeg
het geheele gewest teisterde.
Veeziekten van besmettelijken aard, vooral de surrah.
Welke ziekte in 1918 voornamelijk ter gewestelijke hoofdplaats onder de paarden vele slachtoffers maakte, kwamen
voor in de afdeelingen Moearoboengo, Koerintji, Moearotemhesi en Djambi.

OOSTKUST VAN SUMATRA.

De gronden, waarop de stad Medan gebouwd is, niet uitzondering van de sultanskampong en de kampong Soongoi
Kerah Pertjoet, welke kort tevoren door het zelfbestuur van
Doli aan het Gouvernement en aan do gemeente Medan waren
geschonken, zijn bij het rechtstreeks l>estuurd gebied inge'lijfd (Ind. St. 1918 n». 749).
De verhouding tot de inlandsche zelfbesturen liet niets te
wenschen over.
De korte verklaring, door Mohamad Siloeng gelar Soetan
Mansoer, ook genaamd Iïadji Achmad. als bestuurder van
het landschap Taml>oesei (afd. Bengkalis) afgelegd, is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 29 Aug. 1918 n°. 35.

De bestuurden
en Ramba (afd.
India Moeda en
Besar, overleden

December 1918.

van de landschappen Boga (afd. Asahan)
Bengkalis). Ahdoel Madjit Datoe Radja
Mohamad Sjarif gelar .Tang di Pertoean
onderscheidenlijk op 17 October on 14

Voor bestuurder van het landschap Singingi (afd. Bengkalis), waarvan de eenig overgebleven medebestuurder Datoe
Bandahara in 1910 wegens hoogen ouderdom en ziekelijken
toestand zijne waardigheid had nedergelegd. werd Mohamad
Sirih bestemd (Gouv. Bt. 2 Dec. 1918 n°. 29).
Toean Djintar, bestuurder van het landschap Tanahdjawa
(afd. Simeloengoen en de Karolanden), die zich had schub
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d i g g e m a a k t a a n h a n d e l i n g e n welke zijne h a n d h a v i n g a l s e n werd zij n i e t alleen t e M e d a n , m a a r ook o p a n d e r e plaat*
sen in liet gewest w a a r g e n o m e n ; in het geheel vielen 18 perb e s t u u r d e r onmogelijk m a a k t e n , werd bij Gouv. U t . 15 J a n .
soneu a a n d e ziekte ten offer. I n verschillende deelen van het
1919 n°. 6 van zijne w a a r d i g h e i d o n t h e v e n .
gewest kwam c h o l e r a voor. D e h a v e n p l a a t s T a n d j o e n g b a l e i
M e t Si B O M T , zoon van den in 1915 wegens o n g e s c h i k t h e i d
en d e p l a a t s K i s a r a n (onderafd. A s a h a n ) moesten in .Juni
van zijne w a a r d i g h e i d ontheven b e s t u u r d e r v a n h e t l a n d 1918 wegens cholera l>esmet v e r k l a a r d worden, terwijl betschap P a n e l (ai'd. Simeloengoen en de K a r o l a n d e n ) , is voorzelfde met de p l a a t s B a n d a r p o e l a u (onderafd. A s a h a n ) in
loopig als w a a r n e m e n d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
Noveml>er g e s c h i e d d e . V a n de 93 a a n g e t a s t e personen stierven
D e s u l t a n van L a n g k a t , Ahdoel Aziz Abdoel-djalil R a h m a t
e r 50. I n d e a f d e e l i n g Simeloengoen en de K a r o l a n d e n
Sjah h e r d a c h t den 2tisten Mei 1919 den d a g d a t hij g e d u m a a k t e de ziekte 65 slacli tof fors. I n de afdeelingen Deli en
r e n d e 25 j a r e n h e t b e s t u u r over d a t l a n d s c h a p gevoerd h a d ,
S e r d a n g en Beiigkalis heerschte de cholera in m i n d e r e m a t e
bij welke gelegenheid h e m de gelukwenschen v a n den L a n d (onderscheidenlijk 10 en 17 d o o d e n ) . I n d e afdeeling Sime~
voogd werden o v e r g e b r a c h t .
loengoen en d e K a r o l a n d e n viel eene groote u i t b r e i d i n g
De o p l e i d i n g voor d e b e s t u u r s t a a k v a n d e n oudsten zoon
van de d y s e n t e r i e w a a r t e n e m e n . A a n g e t a s t werden 1705
en a a n s t a a n d e n o p v o l g e r van den s u l t a n v a n L a n g k a t , T e n g personen, v a n wie er 1358 overleden (in 1917 onderscheidenkoe M a h m o e d , welke a a n v a n k e l i j k p l a a t s h a d bij den assislij k 909 en 7 1 ) . I n A s a h a n is de ziekte t h a n s verdwenen. I n
t e n t - r e s i d e n t v a n Deli e n S e r d a n g (zie K. V. 1918. kol. 1 9 ) ,
Deli en S e r d a n g e n L a n g k a t eischte zij onderscheidenlijk 88
geschiedt t h a n s bij den b e s t u u r s a m b t e n a a r v a n d e a f d e e l i n g
en 27 slachtoffers. I n de tweede helft van 1918 werd h e t geLangkat.
liech' gewest bezocht door de S p a a n s c h e g r i e p , w a a r a a n velen
A a n d e o p v o e d i n g van h u n n e zonen en v e r w a n t e n blijven
bezweken. I n de afdeelingen D e l i e n S e r d a n g , Simeloengoen
de i n l a n d s c h e zelf b e s t u u r d e r s , landsgrooten en hoofden van
aanzien veel zorg besteden. Vele hoofdenzonen g e n i e t e n h u n n e en de K a r o l a n d e n en B e n g k a l i s bedroeg h e t a a n t a l a a n deze
opvoeding a a n o n d e r w i j s i n r i c h t i n g e n op J a v a ; d e b e l a n g s t e b ziekte o v e r l e d e n e n onderscheidenlijk 1726, 2608 en 1149. Ook
in de a f d e e l i n g e n L a n g k a t en A s a h a n heeft de griep tal v a n
l i n g van de aanzienlijke i n l a n d e r s voor de H o l l a n d s o h - i n l a n d slachtoffers g e m a a k t .
sche scholen in h e t gewest is zeer groot.
Over h e t a l g e m e e n h a d d e veestapel w e i n i g van besnietteDoor d e S a r e k a t I s l a m - v e r e e n i g i n g e n , welke op bijna alle
lijke ziekten t e lijden. Borstziekte en varkenspest bleven in
b e v o l k i n g s n i i d d e l p u n t e n worden a a n g e t r o f f e n , werden verd e eerste helft v a n 1918 n o g heersenen onder de v a r k e n s te
g a d e r i n g e n belegd, o. m . ter b e s p r e k i n g v a n verschillende
B a g a n Si A p i A p i en Selat P a n d j a n g , e c h t e r niet in verb e l a n g r i j k e sociale a a n g e l e g e n h e d e n zooals voedselscbaarschte,
ontrustende mate.
den stij g e n d e n l e v e n s s t a n d a a r d , de inheenische r e c h t s p r a a k ,
Meer n o g d a n in vorige j a r e n , werd in 1918 in alle takken
enz. De in die v e r g a d e r i n g e n a a n g e n o m e n moties w e r d e n
v a n h a n d e l e n verkeer de n a d e e l i g e invloed v a n den oorlog
dikwerf l a n g s telegrafischen weg ter kennis van d e R e g e e gevoeld, in hoofdzaak als gevolg van de zoozeer g e s t r e m d e
ring gebracht.
s c h e e p v a a r t en h e t d a a r m e d e g e p a a r d g a a n d e gebrek a a n
V a n de p a r h o e d a m d a m - b e w e g i n g (zie K . V . 1918, kol. 19)
s c h e e p s r u i m t e en de bezwarende in- e n u i t v o e r b e p a l i n g e n .
werd in 1918 w e i n i g g e m e r k t . I n de B a t a k - s t r e k e n v a n SerAls gevolg van het uitvoerverbod v a n rijst uit B a u g o o n en
d a n g h a d eene korte o p l e v i n g p l a a t s tijdens h e t lreerscheu
de B r i t s c b e h a v e n s aan den overwal werd de r i j s t h a n d e l gealdaar van de Spaansche griep. I n Toewalang-Nabaroetan
heel o n t w r i c h t en kwam dit gewest, d a t ten aanzien v a n d i t
(onderafd. P a dan g e n B e d a g e i ) n a m e n de p e n g h o e l o e m e t
h o o f d v o e d i n g s m i d d e l d e r b e v o l k i n g vrijwel u i t s l u i t e n d van
nog 15 k a m p o n g b e w o n e r s de p a r h o e d a m d a m l e e r a a n , welke
h e t b u i t e n l a n d afhankelijk is, voor groote moeielijkheden t e
a l d a a r werd onderwezen door een goeroe uit Simeloengoen.
s t a a n . V a n s c h a a r s c h t e a a n rijst was e c h t e r , mede dank zij de
D e I s l a m blijft zich l a n g z a a m u i t b r e i d e n o n d e r d e n o g
groote hoeveelheden welke door b e m i d d e l i n g v a n het c e n t r a l e
heidensche b e v o l k i n g v a n de onderaf deelingen B o v e n - D e l i ,
d i s t r i b u t i e - k a n t o o r te B u i t e n z o r g w e r d e n ingevoerd, geen
B o v e n - L a n g k a t , A s a h a n , L a b o e h a n b a t o e , Simeloengoen en
s p r a k e . D e voedselcrisis was d a n ook geen gevolg v a n een
Siak.
tekort aan rijst, doch moest worden toegeschreven in de eerste
Het l e d e n t a l van d e door het X e d e r l a n d s c h Z e n d e l i n g g e p l a a t s a a n de onzekerheid en o n r e g e l m a t i g h e i d in den toenoot schap g e s t i c h t e , Christelijke zendingsgemeenteii in de
voer, voorts aan de soms o n g e l i j k m a t i g e v e r d e e l i n g . waardoor
Deli- en Serdang-doesoens bedroeg op liet einde van 1918
a a n den eenen k a n t opeenhooping v a n voorraden, aan den
572. tegen 536 in 1917. I n de onderaf deeling Simeloengoen.
a n d e r e n k a n t h i e r en d a a r een plaatselijk tekort aan lijst
w a a r liet ltijnsch Z e n d i n g g e n o o t s c h a p zijn arbeidsveld heeft,
ontstond, en eindelijk aan de b u i t e n g e w o n e p r i j s s t i j g i n g van
werden in 1918 491 personen (onder wie 64 volwassenen)
h e t a r t i k e l . D a a r i n voorgelicht door d e s k u n d i g e commissiën,
gedoopt. H e t a a n t a l z e n d i n g s g e m e e n t e n in deze onderafdeekon h e t b e s t u u r de noodige m a a t r e g e l e n n e m e n om den toel i n g bedroeg op het e i n d e van 1918 4 5 , m e t 8020 zielen. I n
stand te l>eheerschen.
de o n d e r a f d e e l i n g K a r o l a n d e n , w a a r de beide g e n o e m d e zenEen kantoor v a n voedingsmiddelen werd o p g e r i c h t dat de
d i n g s g c n o o t s c h a p p e n werkzaam zijn, bleef het a a n t a l C h r i s l>eschikking kreeg over f 200 000 u i t de l a n d s c h a p s k a s s r n ;
tenen n a g e n o e g gelijk en liedroeg op het einde v a n 1918 767.
dit kantoor b a d filialen in alle onderaf deel ingen en zorgde
D e school v a n d e A m e r i c a n Methodist E p i s c o p a l C h u r c h ,
voor den inkoop van rijst, p a d i en sago en den verkoop van
t h a n s o n d e r l e i d i n g v a n den z e n d e l i n g - l e e r a a r P r e s t o n Cole,
ffoedkoope regeeringsrijst ten behoeve van d e a r m e bevolv e r v a n g e r v a n L . Oechsli (zie K . V . 1917, kol. 2 7 ) . werd in
k i n g . zoomede voor de voorziening in voedingsmiddelen op
1918 door 209 l e e r l i n g e n bezocht, tegen 100 in 1917 e n 122
die p l a a t s e n , w a a r een tekort d r e i g d e te o n t s t a a n .
in 1916. Het a a n t a l scholieren d e r school, tevens i n t e r n a a t ,
I n 1918 werd wegens g e b r e k a a n scheepsruimte nog geen
van de Hoomsch-katholieke g e m e e n t e te M e d a n bleef n a g e 34, millioen K . G . tabak uitgevoerd (in 1917 4? millioen K . G .
noeg gelijk aan d a t van 1917 (onderscheidenlijk 68 en 7 0 ) .
D e heterogene b e s t a n d d e e l e n w a a r u i t de bevolking b e s t a a t e n in 1916 20J millioen K . G . ) .
in a a n m e r k i n g g e n o m e n , kon d e veiligheid van personen e n «k D e uitvoer van rubber bleef ongeveer gelijk met dien van
1917 en was d e r h a l v e veel hooger d a n in 1916.
goederen over het algemeen bevredigend genoemd worden.
Over het a l g e m e e n waren d e u i t k o m s t e n van den rijstoogst
Zoowel het a a n t a l groote misdrijven a l s d a t der o v e r t r e d i n g e n
b e v r e d i g e n d : s a w a h - u i t h r c i d i n g had g e d u : nde 1918 wederom
(ook die van de koelie-ordonnantie) v e r m i n d e r d e n e e n i g s z i n s .
p l a a t s . Het. hevloeiingsgebicd in de o m g e v i n g van P e m a t a n g
E r h a d d e n e c h t e r 36 a a n s l a g e n p l a a t s op assistenten op c u l S i a n t a r en P e r d a g a n g a n ( S i m e l o e n g o e n ) , met een <WKUnent u u r o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n 2 met doodelijken afloop, tesrcn
lijk oopervlak van ongeveer 6000 H . A . , werd geheel b e n l a n t .
.'12, w a a r v a n 1 met doodelijken afloop, in 1917. Ook in 1918
Aan het r i j s t g e w a s van den na-oogst werd evenwel vrij l>ed r o e g de algemeene evenals d e g e w a p e n d e p o l i t i e , w a a r v a n
l n n g r i j k e schade toegebracht door een w a l a n g - s a n g i t - p l a a g .
de eerste in dit gewest een zware taak heeft t e v e r v u l l e n ,
Voor een groot gedeelte is de o m v a n g , welke deze p l a a g
veel bij tot v e r z e k e r i n g van rust en ordo en veiligheid van
beeft k u n n e n a a n n e m e n , te 'rijten aan liet ze?r ongelijktijdig
personen en goederen.
p l a n t e n , w a a r d o o r in verschillende tijdperken van groei en
I n F e b r u a r i en M a a r t 1918 werden in enkele douaneloodsen
riipheid v e r k e e r e n d e padi in dezelfde sawahvlakten stond.
t e B e l a w a n v e r s c h e i d e n e doode r a t t e n gevonden, welke bij
Van de 6000 TT.A. grond, welke in het gebied ten oosten van
het onderzoek in het pathologisch l a b o r a t o r i u m t e M e d a n ,
de k a m p o n g T a n a h d j a w . i , trelegen tussehen d e Bah T o n g pestratten bleken te zijn. O n d a n k s de a a n s t o n d s cetroffen
goeran en de Aek Lemboet ( S i m e l o e n g o e n ) . voor - a w a h - a a n '
m a a t r e g e l e n , v e r s p r e i d d e de pestziekte zich b u i t e n B e l a w a n ,
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leg blij keu geschikt te zijn (zie K. V. 1918, kol. 2 1 ) , werd in

11)18 4000 H. A. in ,>awahs omgezet.
De opbrengst va/i de niet aardappelen beplante gronden op
de Karo-hoogvlakte, welke in 1917 van + 57 000 pikol in
1910 tot ± 09 000 pikol was gestegen, liep in 1918 weer tot
het cijfer van 1910 t e r u g , welke a c h t e r u i t g a n g moet worden
toegeschreven a a n het u i t g e p u t gei aken v a n d e g r o n d e n ,
waardoor niet alleen vaak ziekten o p t r e d e n , m a a r ook de
oogsten v e r m i n d e r e n .
D e g r o e n t e n t e e l t op de K a r o - h o o g v l a k t e l e v e r d e b e l a n g r i j k e
winsten op door d e hooge prijzen, welke, voor v e r s c h i l l e n d e
soorten g r o e n t e n konden worden g e m a a k t . D e afvoer v a n
kool n a a r de benedenst reken n a m zeer toe en Bteeg tot
248 000 stuks ( i n 1010 en 1917 onderscheidenlijk 2800 e n
20 000 s t u k s ) .

§ 11.

64

De in 1017 in verschillende k l a p p e r t u i n e n in B e n e d e n Aeahan g e h e e r s e h t h e b b e n d e hevige p l a a g van B r a t h a r t o n a
c a t o x a n t h a , welke tegen het einde v a n 1017 reeds b e l a n g r i j k
was a f g e n o m e n (zie K. V, 1918, kol. 22) was tegen A p r i l
1918 geheel v e r d w e n e n . P l o t s e l i n g brak e c h t e r dezelfde p l a a g
niet groote hevigheid uit in a a n p l a n t i n g e n in S e r d a n g op
ongeveer 150 K . M . var. den ziektehaurd in A s a h a n . Door
k r a c h t i g e m a a t r e g e l e n , als k a p p e n en b r a n d e n van de zwaar
a a n g e t a s t e b l a d e r e n en afzoeken v a n d e insecten, werd de
p l a a g beperkt en in korten tijd b e d w o n g e n . Piiikele kleine
a a n p l a n t i n g e n der bevolking w e r d e n vrijwel v e r n i e l d . D e
uitvoer van eopra bleef nagenoeg gplijk a a n dien v a n 1917.
D e u i t k o m s t e n van d e zeevischvangst waren voor de bewoners van de kuststreken der a f d e e l i n g B e n g k a l i s , m e t
Hagan Si A p i Api als u i t v o e r h a v e n , g u n s t i g .

BIOÜWENO!DERH00RIGHEDEN.

gevolge van ziekte o n d e r de v a c c i n a t e u r s , is het nog n i e t
De politieke toestand bleef g u n s t i g .
g e l u k t de ziekte te doen v e r d w i j n e n . I n de tweede helft van
De tijdelijke w a a r n e m e n d e b e s t u u r d e r van het tot de
het j a a r werd het geheele gewest door de S p a a n s c h e g r i e p
K o e a n t a n - d i s t r i c t e n behoorende l a n d s c h a p V Koto di Moedik
b e z o c h t ; zeer velen vielen als slachtoffer dezer g e v a a r l i j k e
(Loeboe D j a m b i ) , Djamaiili, werd, na een proeftijd, wegens
ziekte. D e sterfte was het grootst o n d e r de koelies op de
gebleken o n g e s c h i k t h e i d van zijne w a a r d i g h e i d o n t h e v e n ;
o n d e r n e m i n g e n van l a n d b o u w en n i j v e r h e i d in de a f d e e l i n g
wegens het" o n t b r e k e n van een geschikten c a n d i d a a t werd de
T a n d j o e n g p i n a n g (van de 40Ö2 contract-koelies a l d a a r stierbetrokken c o n t r o l e u r bij het b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r a a n g e ven er 4 3 8 , of + 1 0 ° ' . ) . Hoewel o« e n k e l e p l a a t s e n in de
wezen om voorloopig voor het zelfbestuur op te t r e d e n .
a f d e e l i n g L i n g g a de ziekte in hevige m a t e o p t r a d , h a d d e n de
V a n de zelfhesturen in dit gewest g i n g ook in d i t verslagm e d e a l d a a r gelegen t e r r e i n e n der S i n g k e p T i n m a a t s c h a p p i j
j a a r weinig k r a c h t u i t . terwijl, w a t de b e l a n g s t e l l i n g in bevan de e p i d e m i e betrekkelijk weinig te lijden. Ook in de
s t u u r s a a i i g e l e g e n h e d e n betreft, geen n o e m e n s w a a r d i g e voora f d e e l i n g K a r i m o e n werd van d e g r i e p weinig last onderu i l g a n g kon worden o p g e m e r k t .
vanden, terwijl in de afdeeling 1 I n d i a g i r i slechts enkele geD e veiligheid v a n personen en goederen g i n g over het
vallen
m e t doodelijken afloop v o o r k w a m e n .
a l g e m e e n eenigszins vooruit. A l s gevolg van het betere
D e a l g e m e e n e toestand v a n den h a n d e l was, d e bijzondere
politietoezicht k w a m e n k e t j o e p a r t i j e n , b r a n d s t i c h t i n g e n en
t i j d s o m s t a n d i g h e d e n in a a n m e r k i n g g e n o m e n , in 1918 vrij
veediefstallen niet m e e r voor. E e n p a a r gevallen van zeeroof
n o r m a a l . Het uitvoercijfer van g a m b i r . het voornaamste u i t werden g e m e l d , doch het d a a r n a a r ingesteld onderzoek heeft
v o e r a r t i k e l , d a t in 1917 eenigszins was t e r u g g e i c o p e n , steeg
niet k u n n e n leiden tot het o p v a t t e n v a n de d a d e r s , die, volweder. D a a r e n t e g e n werd m i n d e r copra uitgevoerd, hetgens m e d e d e e l i n g e n u i t E n g e l s c h e n bron, u i t ons gebied afgeen een gevolg was van de in d e eerste helft van
k o m s t i g zouden zijn. doch volgens h i e r bekomen i n l i c h t i n 1918 geheerscht h e b b e n d e droogte, w a a r d o o r de o p b r e n g s t
gen in D.joliore zouden t h u i s behooren. Door geregeld p a van de k l a p p e r a a n p l a n t i n g e n eenigszins v e r m i n d e r d e . De
trouilleeren van de g e w a p e n d e politie in de Koe:intan-disuitvoer van r u b b e r afkomstig uit t u i n e n der b e v o l k i n g
t r i c t e n o n d e r v o n d d e bevolking a l d a a r m i n d e r d a n vroeger
steeg a a n z i e n l i j k , hetgeen voornamelijk d a a r a a n was toe
overlast van de t a l r i j k e zich a l d a a r o p h o u d e n d e gedroste
te schrijven, dat in verschillende t u i n e n voor het eerst
d w a n g a r b e i d e r s van Sawahloento ( O m b i l i n - m i j n e n ) en van
werd g e t a p t . D e r u b b e r p r i j z e n v e r b e t e r d e n iu de tweede
de wegwerken in M i d d e n - S u m a t r a .
helft van 1918. De lielangrijke padi-oogst in de a f d e e l i n g
V a n het meer opgewekt godsdienstig leven, d a t tijdens en
I n d r a g i r i , hoewel wederom iets k l e i n e r dan in 1917, was
na de D j a m b i - o n l u s t e n zich in Z u i d - I n d r a g i r i o p e n b a a r d e ,
ruimschoots voldoende voor de behoefte van de eigen beviel niet veel m e e r te bespeuren. De te B r i g l R a d j a in 1916
v o l k i n g ; de overvloedige oogst in de I n d r n g i r i s c h e Beo p g e r i c h t e en e r k e n d e S a r e k a t I s l a i n - v e r e e n i g i n g b e s t a a t
< n t d e n l a n d e n stelde de r i j s t p l a n t e r s a l d a a r in de gelegen*
feitelijk nog slechts in n a a m .
heid om een gedeelte van den oogst tegen goede prijzen aan
Als m e r k w a a r d i g h e i d kan worden v e r m e l d , d a t in de afde bevolking van de meer l a n d w a a r t s in gelegen streken van
deeling P o e l a u Toedjoeh een E u r o p e a a n tot den Islam overg e n o e m d e a f d e e l i n g van de hand te doen. Ook in de onderg i n g , terwijl een i n l a n d e r ( h a d j i ) h e t C h i n e e s e h e geloof oma f d e e l i n g K o e a n k i n - d i s t r i c t e n leverde d e rijstoogst bevredihelsde.
g e n d e r e s u l t a t e n on. zoodat slechts w e i n i g aanvoer van u i t Over het a l g e m e e n was de gezondheidstoestand m i n d e r
heemsche rijst behoefde p l a a t s te h e b b e n . H e t b e s t u u r
g u n s t i g d a n in 1917. De m a l a r i a , als a l t i j d de meest op den
s l a a g d e e r in om bij rle bevolking in eenige gedeelten van
voorgrond t r e d e n d e ziekte, eischte in 1918 weder vele glachtden P o e l a u Toedjoeh-arehipel het p l a n t e n v a n rijst meer
offers. E v e n e e n s kwam beri-beri v e e l v u l d i g voor, vaak m e t
i n g a n g te doen v i n d e n .
doodelijken afloop. Pokken werden w a a r g e n o m e n in de afD e M a l e i s c h e en een deel van de Chineesehe b e v o l k i n g
d e e l i n g I n d r a g i n ; wel is w a a r d r o e g d e ziekte geen epidevindt in de zeevischvangst een goed m i d d e l van b e s t a a n .
misch k a r a k t e r en zijn er niet veel menschen a a n overleden,
doch door het zeer verspreid wonen van de bevolking en t e n -

§ 12. BAMiA EN ONDEBH0ORIGHEDEN.
De v e r h o u d i n g tusschen de i n h e e m s c h e b e v o l k i n g en het
Chineesehe e l e m e n t liet niets t e wenschen over. De veiligheid van personen en goederen was m i n d e r g u n s t i g dan in

1917. Verscheiden rampokpartijën

en groote

diefstallen

k w a m e n voor, w a a r v a n de d a d e r s meestal gedroste niijnwerkers w a r e n . I n M a a r t 1918 wekte een t e r hoofdplaats P a n g k a l p i n a n g g e p l e e g d e moord op twee gegoede Chineesehe in-

gezetenen eenige o p s c h u d d i n g . De m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e r
v e r z e k e r i n g van orde en r u s t . in v e r b a n d met het o n t b r e k e n
v a n de noodige scheepsgelegenhoid vóór de Chineesehe
arbeiders om n a a r hun geboorteland t e r u g te keeren, b e a n t woordden a a n h e t doel.
I n de afdeelingen P a n g k a l p i n a n g en Soengailiat poogden
een d r i e t a l a a n h a n g e r s van d e leer van B i n t i t alias M o h a m a d
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Ali Patan uit winstbejag, de ilmoe die zij het vorig1 jaar
hadden afgezworen, bij hunne kamponggenooten opnieuw
ingang te doen vinden. Tegen betaling van Indragen, loopende van f 5 tot f .'55, zouden nieuwelingen in hunne leerstellingen worden ingewijd. Hunne pogingen mislukten
echter geheel. De hoofdaanlegger zal voor den landraad terechtstaan.
De Islam breidde zich eenigszins uit onder de heidensche
,,orang L o m " en ..orang Sekah".
In de eerste negen maanden van 1918 was de algejneene
gezondheidstoestand gunstig. Malaria bleef voorkomen, doch
in veel mindere mate dan in 1917. Beri-l>eiï vertoonde zich
nog slechts sporadisch in enkele kuststreken. In de maanden October, Noveml>er en December maakte de Spaansche
griep onder alle bevolkingsgroepen hare slachtoffers. Gedurende de epidemie stierven 40l9 personen (9 Europeanen,
2558 inlanders en 1452 Chineezen en andere vreemde oosterlingeu). Einde 1918 was de gevreesde ziekte geheel geweken.
Op 16 December 1918 moest de havenplaats Muntok wegens
cholera besmet worden verklaard. Ter voorkoming van uitbreiding dezer ziekte naar het binnenland werd de inlandsclie
bevolking aldaar met goed gevolg tegen cholera ingeënt en

3 13.

6fi

werden venier de noodige maatregelen genomen. Einde
December kwamen geen gevallen meer voor. Van de 22 door
oholera aangetaste personen bezweken er 13.
Veeziekten kwamen niet voor.
De algemeene toestand van den handel kon, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, gunstig worden ge»
noemd.
De rijstopbrengst was anderhalf maal grooter dan in 1917,
welke vermeerdering valt toe te schrijven aan de, op raad van
het bestuur, voortgezette groote uitbreiding van den rijstbouw op ladangs.
De peperteelt. waarop zoowel Chineezen als inlanders zich
toeleggen, bracht wederom groote sommen onder de bevolking. Uitgevoerd werd voor eene waarde van f 5 000 000,
waarvan echter een gedeelte in handen der opkoopei's kwam.
De pepertuinen werden aanzienlijk vergroot door het bij-.
planten van ruim 2 millioen ranken.
De klapper- en rubberaanplantingen ondergingen wederom eenige uitbreiding.
De uitkomsten van de zeevischvangst, hoewel niet voldoende om in de groote behoefte van dit gewest te voorzien,
waren in 1918 wederom bevredigend.

B1LLIT0X.

Omtrent de werking van geheime Chineesche genootschappen valt niets te vermelden.
Het aantal Christen-Chineezen
(Roomsch-katholieken)
bedroeg op het einde van 1918 92, tegen 85 in 1917. Eenige
Chineezen gingen tot den Islam over.
De veiligheid van personen en goedereu liet over het algemeen weinig te wenschen over. Ook in de mijnen werden
orde en rust niet verstoord.
De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig,
waartoe het weer heeft medegewerkt; een bepaalde droge tijd
kwam in 1918 niet voor, terwijl de regenval overvloedig was.
Het sterftepercentage van de door Spaansche griep aangetaste personen was vrij gering: van de ingedeelde mijnwerkers, ter stej'kte van ruim 10 300 man, werden er in de tweede

helft van 1918 2600 door de ziekte aangetast, van wie er
slechts 31 overleden.
Evennis in 1918 was de toestand van den handel over het
algemeen bevredigend. De uitvoercijfers van damar en copra
liepen eenigszins terug.
De opbrengst van de droge rijstvelden was wederom lager
dan in 1917 en daalde tot ruim 15 000 pikol, of ongeveer de
helft van den oogst in 1915. Cassave leverde een normaal
beschot op.
.Met de uitbreiding van de klappertuinen werd voortgegaan.
Het saldo van liet stadsfonds te Tandjoengpaiidan — waarvoor een beheersreglement werd vastgesteld — steeg van
f .'1707 op het einde van 1917 tot f 4800 op het einde van 1918.

a i*- WESTEBAFDEBLING VAX BOBXEO.
De verhouding tot Serawak bleef zeer vriendschappelijk.
De gewezen panembahan van Simpang (afd. Ketapang),
Oeti Pandji, die zich wegens zijne tegenover het wettig zelfl>estuur van Simpang aangenomen houding te Pontianak
moest verantwoorden (zie K. V. 1918, kol. 23). verkoos, niettegenstaande daardoor de hem van landswege toegekende
onderstand kwam te vervallen, naar Simpang terug te
keeren. In December werd de terugkomst van den ex-panembahan, die inmiddels op 13 April 1919 is overleden, uitgebuit
door een Maleier en eene Maleische vrouw. Zij gaven zich
tegenover de Dajaks van Simpang Oeloe uit voor afgezanten
van den ex-panembahau, die, volgens hen. het bestuur over
het landschap weer had aanvaard. De gebruikelijke middelen van voorspiegeling van verlaging van belasting en afschaffing van heerendiensten werden aangewend tot het verkrijgen van invloed, hetgeen bij de bijge-'.oovige Dajaks als
altijd ingang vond. Dank zij de toevallige aanwezigheid in
Simpang Oeloe van den gezaghebber van Soekadana. die
daardoor aanstonds met de Dajaksche hoofden en bevolking
de noodige besprekingen kon houden, en den door twee brigades der militaire bezetting van Ketapang naar die streken
ondernomen patrouillegang keerde, na de gevangenneming
van bovengenoemde personen, vóór het einde van 1918 de
rust in Boven-Simpang terug. In April 1918 veroorzaakten
twee Maleien in het zuidelijkste district van Boven-Matan
eenige onrust onder de Dajaksche bevolking aldaar door zich
uit te geven voor de gesneuvelde, doch uit den doode herrezen leiders van de in 1914 in Matan plaats gehad hebbende
Handelingen der Staten-Generaal.
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onlusten (zie K. V. 1914, kol. 25). Die onrust eindigde met
. de gevangenneming van de beide Maleiers en met hunne
i bestraffing door de betrokken inheemsche rechtbank. I n
| Augustus en September had in de beide zuidelijke districten
van Boven-Matan opnieuw eene dergelijke beweging plaats,
thans op touw gezet door 2 Maleische vrouwen. Ook deze
l>eweging verliep, nadat de vrouwen, die zich voor de wedu| wen van de in 1914 gevallenen uitgaven, en eenige der
| Dajaks, die zich bij hen hadden aangesloten, waren gevan! gen genomen.
Onder de Chineesche bevolking in het gewest bleef de rust
onverstoord.
Het lid van de bestuurscommissie van het landschap Sekadau Pangeran Perdana Mantri, die reeds door den resident,
onder nadere goedkeuring van de Begeering, wegens onbetrouwbaarheid in de uitoefening van zijne functiën was geschorst (zie K. V. 1918. kol. 23'24) werd bij Gouv. Bt. 12
Oct. 1918 n°. 32 van zijne waardigheid ontheven. Twee der
andere leden van genoemde bestuurscommissie, Hadji Abdoellah Pangeran Mangkoe Boemi en Abang Mangkoe
(Mangkoeng) Baden Xata Kesoenia. werden bij Gouv. Btn.
17 April 1919 n°. 62 en 27 Juni 1919 n°. 86. op'hun verzoek,
eervol van hunne functiën ontheven, waardoor de bestuurscommissie, welke aanvankelijk uit vier leden bestond, er drie
heeft verloren, Het eenig overgebleven lid, Hadji Goesti
Achmad, voert thans het zelfbestuur over Sekadau.
Met goedkeuring van de Regeering werd Goesti Oema met
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den titel van Pangeran Mas aangewezen tot opvolger in het
bestuur over het landschap Simpang.
«ij Gouv. Bt. 5 Juni 1919 n°. 25 werd Sjarif Dzin ibn'oel
marboém Sjarif Ismail (Sjarif Zein Alidroes), op zijn verzoek,
eervol ontheven van zijne waardigheid van bestuurder van
het landschap Koeboe (afd. Pontianak), terwijl tevens werd
bepaald dat het l>estuur van genoemd landschap zal worden
gevoerd door eene bestuurscommissie, bestaande uit Sjarif
Johja, distriotshoofd van Padangtikar, en Kasimin, districtshoofd van Koeboe. onder leiding van den controleur van
Pontianak.
De veiligheid van personen en goederen was over het algemeen bevredigend. Het aantai misdrijven nam in geringe
mate toe, vermoedelijk een gevolg van den minder gunstigen
econoniischen toestand waarin enkele deelen van het gewest
verkeerden.
De zelfbestmuders gaan voort met meer zorg te besteden
aan de opvoeding van hunne kinderen. De kosten van de opvoeding van enkele afstammelingen van zelfbesluurders,
welke niet door de naaste familieleden of door de betrokken
landschapskas kunnen worden gedragen, werden voor rekening van den Lande genomen.
In de onderafdeelingen Pontianak en Landak der afdeeling Pontianak was de gezondheidstoestand in de eerste niaanden van 1918 over 't algemeen bevredigend; in de onderafdeeling Sanggau daarentegen bepaaldelijk ongunstig. Vele
gevallen van beri-beri, malaria en mazelen kwamen aldaar
voor. In het begin van September 1918 werden de eerste
duidelijke gevallen van Spaansche griep waargenomen, die
in ' t eerst een goedaardig karakter had. In October maakte
de ziekte daarentegen een groot aantal slachtoffers, vooral in
de benedenlanden.
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De handel was gedurende het grootste gedeelte van 1918
nog lusteloozer dan in 1917. Alleen tegen het einde van het
jaar viel, in verband met de vredesvooruitzichten, eene kleine
verlevendiging waar te nemen.
Uitvoerartikelen hadden over het algemeen nagenoeg geen
marktwaarde, terwijl de prijzen van de ingevoerde artikelen
abnormaal hoog bleven. Alleen peper maakte goede prijzen,
waardoor de ongunstige invloed van een middelmatigen oogst
werd opgeheven.
Hoewel de uitkomsten van den rijstoogst veel gunstiger
waren dan in de voorafgegane jaren, vooral in de onderafdeelingen Singkawang, Pamangkat, Mampawa en Bengkajang, was 't beschot toch niet meer dan bevredigend te
noemen, zoodat, evenals vroeger, groote hoeveelheden rijst
moesten worden ingevoerd. Het te velde staand gewas had
veel van varkens, apen en eekhoorns te lijden. Door het verleenen van steun van overheidswege werd de bevolking van
de afdeeling Sintang in de gelegenheid gesteld om in haar
levensonderhoud te voorzien; in andere afdeelingen waar
misoogst was voorgekomen, werd zaadpadi verstrekt.
De klappertuinen der bevolking ondergingen wederom
eenige uitbreiding; aan de gambir-aanplantingen werd meer
zorg besteed.
De uitbreiding van het Mohammedanisme onder de Dajaksche bevolking was van nagenoeg geen beteekenis.
Het Christendom, dat voornamelijk gepredikt wordt door
de Roomsch-katholieke Missie van de paters Capucijnen van
Handel te Pontianak en de American Methodist Episcopal
Chureh, breidt zich slechts langzaam uit.

ZUIDER- ES OOSTER AFDEELING VAN BORNEO.

Dij Gouv. Bt. 31 Juli 1918 n*. 25 werd beslist over het lot
van de voormalige sultansfamilie van Pasir (zie K. V. 1918,
kol. 25/27).De gewezen sultan werd verbannen naar Telokbetong, Pangeran Mantri naar Padang, Pangeran Prawiro
naar Banjoemas en Adji Moedjoch naar Benkoelen j laatstgenoemde overleed kort na zijne aankomst aldaar. Een der
laatste raddraaiers uit Pasir, Matempoeloe. werd in de
Boven-Ajoe-streek opgevat en wacht thans te Tanahgrogot
zijne veroordeeling af. Op 27 October 1918 werd de controleur I). J . MKULHIJK te Kandangan, bij eene poging tot arrestatie van een amokmaker, door dezen vermoord: van eenige
politieke beteekenis was dit feit echter niet. De in Maart
1917 naar de Tidoengsche landen gezonden patrouille (zie
K. V. 1918, kol. 27) verbleef aldaar ook in 1918. Bij het bezoeken van de verst afgelegen streken, bleken eenige bij de
grens van Sera wak op ons gebied wonende Da ja k-stammen
zich onderhoorigte gevoelen aan Serawak. Aan die stammen,
die bedreven zijn in liet aanleggen van nattte rijstvelden en
het beschermen van hunne aanplantingen tegen allerlei plagen, werd uitgelegd dat zij op Nederlandsen-Indisch grondgebied wonen en de sultan van Boeloengan hun bestuurder
is. Orde en rust werden in het betrokken gebied nergens verstoord.
In het begin van Maart 1919 ontstond in Melak (onderafd. Oost-Koetei, afd. Samarinda) onder de bevolking onrust, doordat er, volgens geruchten, door Toendjoeng-Dajaks
zou worden gesneld in verband met de begrafenisfeesten van
twee overleden Toendjoeug-hoofden. Door tijdig ingriioen
van het bestuur, dat de beide lijken onmiddellijk liet begraven, en het aansprakelijk stellen van de Toendjoenghoofden voor mogelijke gebeurlijkheden. werden de snelpartijen voorkomen.
Van de Sarekat Islam-vereenigingen in dit gewest ging
ook in 1918 weinig kracht uit. Van de in 1918 als rechtspersoon erkende vereenigingen te Djelai, Koeala Pemboeang,
Koealakapoeas, Beraoe en Long Iram verminderde het ledental reeds weder in belangrijke mate. omdat men niet tevreden
was over het geldelijk l>eheer der vereenigingsgeldmiddelen.
De vereeniging te Beraoe liet, mede tengevolge van wanbeheer der gelden, in het geheel niets meer van zich hooren.

Adji (Si) Bagian. die in 1897 was aangewezen tot toekomstig bestuurder van het landschap Sambalioeng, deed afstand
van zijne aanspraken. Het bestuur over genoemd' landschap
blijft, totdat daarin definitief kan worden voorzien, opgedragen aan Datoe Ranik, den tegenwoordigen waarnemenden bestuurder.
De veiligheid van personen liet over het algemeen niets te
wenschen over, die van goederen daarentegen wel, mede als
gevolg van den slechten econoniischen toestand in enkele
streken van het gewest.
In de eerste helft van 1918 was de algemeene gezondheidstoestand gunstig. In de tweede helft begon de cholera op te
treden om gevolgd te worden door de Spaansche griep. Het
aantal slachtoffers van de cholera, voor welke ziekte alleen
de afdeeling Zuidoostkust van Borneo gespaard bleef, bedroeg in de afdeelingen Bandjermasin, Oeloe Soengei. Koealakapoeas, Doesoenlanden en Samarinda onderscheidenlijk
316. 1131, 75. 316 en 242. De cijfers van de aan griep bezwekenen bedroegen voor genoemde afdeelingen onderscheidenlij k 5191. 11 907. 1184. 182 en 1734. en 2900 voor de afdeeling Zuidoostkust van Borneo. Indien hierbii in het oog
wordt gehouden, dat uit de binnenlanden nagenoeg geen gegevens werden ontvangen (het cijfer aangaande de Zuidoostkust van Borneo bijv. betreft alleen het gebied in de
naaste omgeving van de bestuursvestigingen). dan ligt de
gevolgtrekking voor de hand dat de griep in dit gewest buitengewoon hevig heeft gewoed.
Besmettelijke veeziekten kwamen niet voor.
' De algemeene toestand van den handel vertoonde weinig
verschil met dien van 1917. Ook in 1918 was de invoer van
Kaapsche diamanten nog niet hernieuwd. Het graven naar
diamant in Martapoera leefde door de langdurige droogte
zeer op; hierdoor was het mogelijk de in de rivieren ontstane
zandbanken af te zoeken, vaak met zeer gunstig gevolg. De
in 1917 verkregen gunstige uitkomsten van den houthandel,
voornamelijk in de afdeeling Zuidoostkust van Borneo, bl©ven ook in 1918 aanhouden.
Evenals in 1917 viel de rijstoogst in verschillende deelen
van het gewest slecht uit, zoodat in enkele streken rijstgebrek, in andere rijstsehaarsehte ontstond. De afdeeling Oeloe
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Soengei, waarvan de onderafdeelingen Barabei. Kandangan
en Rantau liet rijstland bij uitnemendheid van deze residentie vormen, leverde echter een zeer mooien sawah-oogst, zoo
zelfs, dat het gewest grootendeels uit dien oogst voorzien kon
worden, toen de aanvoer van buitenlandsche rijst nagenoeg
ophield. De oogst van de moeras-sawahs mislukte ook in
üeloe Soengei zoo goed als geheel tengevolge van de abnoruiale droogte. In de afdeeling Bandjermasin was de oogst
veel beter, doch toch nog bij lange na niet voldoende voor de
behoefte der hevolking. In de onderafdeeling Beneden- en
Boven-Dajak (afd. Koealakapoeas) werd ongeveer een derde
verkregen van den oogst van 1917. In de onderafdeeling
Samarinda werden verscheidene mooie sawah-complexen met
rijpende padi door groote overstroomingen in April, Mei en
Juni 1918 verwoest, terwijl in de onderafdeeling BovenMahakam (afd. Samarinda) van de ladangs niet veel verkregen werd, omdat men in het einde van 1917 geen groote
boschcomplexen kon afbranden wegens overvloedigen regenval. Om dezelfde reden kwam ook van de ladangs in de afdeeling Zuidoostkust van Borneo weinig terecht. Vooral in
Pasir heeft zich dit sterk doen gevoelen en heeft rijstgebrek
geheerscht. De oogst van sawah-rijst in de onderafdeeling
Tanahboemboe (afd. Zuidoostkust van Borneo) is daarentegen gunstiger geweest.
De klapperaanplantingen der bevolking in de afdeeling
Oeloe Soengei en in de onderafdeeling Tanahboemboe (afd.
Zuidoostkust van Borneo) werden wederom uitgebreid.
Dooi' de in den langdurigen drogen tijd plaats gehad heb-
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bende bosch- en alang alang-branden werd nog al schade
aangericht aan de hevea-tuinen der bevolking in de afdeelingen Bandjermasin en Oeloe Soengei en in de onderaf deeling Sampit (afd. Koealakapoeas).
De zeevischvangst leverde gunstige uitkomsten. Uit Kota
Waringin werd uitgevoerd 154000 K.G. trassie en 122 273
K.G. gedroogde visch, tegen onderscheidenlijk 83 460 K.G.
en 62 500 K.G. in 1917.
Tengevolge van den overvloedigen regenval in de brongebieden van de Barito-, Mahakam-, Kahajan- en Kapoeasrivieren hadden groote overstroomingen plaats, welke aan
het te veld staaude gewas niet weinig schade toebrachten.
Menschenlevens bleven echter» gespaard.
In den nacht van den 21sten op den 22sten Juli 1919 vernielde een hevige brand wederom (zie K. V. 1917, kol. 30)
het grootste gedeelte van de handelswijk Pasar Baroe te Bandjerniasin ; 24 tokoblokken, 3 pasarloodsen, een komedieloods
en 5 woonhuizen werden in de asch gelegd". De schade
werd op ongeveer f 1500 000 geschat, waarvan echter een
bedrag van f 1 050 000 door assurantie gedekt was. De oorzaak van dezen brand, waarbij geen menschenlevens te betreuren vielen, moet vermoedelijk aan onvoorzichtigheid
worden toegeschreven. Den 3den Januari van dat jaar was
Bandjermasin 's nachts reeds door een ernstigen brand geteisterd, toen in de Pasar Lama-wijk een achttal tokoblokken,
een pasarloods en een woonhuis door het vuur vernield werden. Van de schade, welke + f 250 000 hedroeg, was een
bedrag van f 180 000 door verzekering gedekt.

8 1(5. CELEBE8 EN ONDERHOOBIflflEDEN.
In het rechtstreeks bestuurd gebied van dit gewest werden
orde en rust nergens verstoord. Dok in de zelfbesturende
landschappen was de politieke toestand over het algemeen
gunstig. Gevallen van geestdrijverij en verstoringen van rust
en orde kwamen, op eene enkele uitzondering na, niet voor. I n
Augustus 1918 pleegde de kampong Eëmoiko (distr. Poleang,
onderafd. Boeton) verzet tegen het wettig gezag, op aanstoken van een zekeren I Masala, die van het landschapshoofd
van Poleang aanzegging had gekregen om zijn sinds jaren
aldaar uitgeoefend bedrijf van sangian (amulettenverkooper)
te staken. Eene militaire patrouille werd nabij die kampong
door de kwaadwilligen beschoten, waarna de bende, waarvan
een man sneuvelde, op de vlucht sloeg. Het verzet breidde
zich niet verder uit. De opstandelingen werden rusteloos door
militaire patrouilles vervolgd, met het gevolg, dat in het
begin van September de uitgewekenen zich bij den inlandschen bestuursassistent begonnen te melden. De hoofddader
en enkele zijner getrouwe volgelingen, van wie er in Februari
1919 vier sneuvelden, zijn nog steeds voortvluchtig.
In Maart 1919 trachtte een aantal bewoners van Boeakajoe
(onderafd. Makale, afd. Loewoe) onrust te verwekken door
het doen herleven van oude ceremoniën (zooals het offeren
van witte kippen), welke indruischten tegen de bestaande
adatinstellingen en de strekking hadden om het gezag van
enkele adathoofden te ondermijnen. Nadat de vier hoofdaanleggers waren veroordeeld, zagen de overigen van hun bedrijf
af en keerde de rust spoedig terug.
De korte verklaring werd afgelegd door Patta Achmad
als bestuurder van het landschap Enrekang (afd. Pare Pare),
door I Makoeng, als bestuurder van het landschap MaloeseTasi (afd. Pare Pare), door Sao Sao als bestinrrder van het
landschap Laiwoei (afd. Oost-Celebes), door Moehmad Ali,
als bestuurder van het landschap Boeton (afd. Oost-Celebes),
en door PawelaE als bestuurder van het landschap Tjenrana
(afd. Mandar), welke verklaringen werden goedgekeurd en
bekrachtigd bij Gouv. Btn. 4 J u l i 1918 n°. 78, 2 Aug. 1918
n°. 10. 2 Aug. 1918 n°. 15, 4 Oct. 1918 n°. 43 en 8 Mei 1919
n°. 30.
Den 28sten November 1918 overleed de aroe van het landschap Maiwa (afd. Pare Pare). La Sjini. Een opvolsrer is nog
niet aangesteld. Ingevolge Gouv. Bt. 14 J a n . 1919 n°. 27
werd La Parang Barana Lolo aangewezen als bestuurder van
het landschap Maloewa (afd. Pare Pare), ter vervanging van
den op 22 Januari 1917 overleden titularis La Galie.

De veiligheid van personen en goederen bleef zoowel in het
rechtstreeks bestuurd gebied van dit gewest als in de zelfbesturende landschappen zeer veel te wenschen overlaten. De
oorzaken van de groote misdadigheid zijn. zooals in een
vorig verslag bereids werd opgemerkt, de twist- en roofzieke
aard van de bevolking, meer in het bijzonder van Makassaav
en Boeginees, hare dohbelzucht, haar verspreid wonen en
hare roekelooze zorgeloosheid, en daarnevens het gemis van
verantwoordelijkheidsgevoel bij de hoofden.
De evangelisatie maakte op het schiereiland Za Mala
(Oost-Celebes) wederom vorderingen; evenals in 1917 gingen in 1918 ongeveer 400 personen tot het Christendom over.
In de afdeeling Makasser steeg het aantal Christenen, dat
in 1917 van 474 in 1916 tot 417 was tevuggeloopen, in het
verslagjaar tot 509. In de Toradja-distrieten Soepiran en
Baseang van de onderafdeeling Pinrang vordert de zending
geleidelijk. In Malili wordt door de zending het zoogenaamde
Poso-systeem gevolgd, namelijk langzame kerstening door
middel van onderwijs, met behoud zooveel mogelijk van de
adat der bevolking. In de onderafdeeling Kolak'a verkeert de
zendingsarbeid nog in het stadium van voorbereiding, doordat de daar werkzame zendeling-er naar streeft om het vertrouwen van de bevolking te winnen.
Het aantal aanhangers van Ce ongeveer 80 jaren geleden
uit Mekka in dit gewest ingevoerde Tariqah Moehammadiah,
meer bekend onder de namen Tariqah Saman, Samanyah
en Halawatiah, breidde zich wederom eenigszins uit, voornamelijk in de afdeeling Boni en in de onderafdeelingen
Palopo en Malili der afdeeling Loewoe. In Februari 1918
verscheen de Arabier Sech Saleh bin Abdulrachman Jalei,
die op verscheidene plaatsen in de onderafdeeling Pinrang
(afd. Pare Pare) geld inzamelde, met het doel om de bestaande moskeeën te verbeteren en nieuwe op te richten.
Tevens spoorde hij de menschen aan tot trouwer moskeebezoek en het betoonen van meer ijver voor hun godsdienst.
Zijn optreden sloeg bij de over het algemeen op godsdienstig
gebied onverschillige bevolking in. en had inderdaad een
grooter moskeebezoek en grootere belangstelling voor godsdienstzaken ten gevolge, hetwelk echter na zijn vertrek weder
verminderde. In Juli kwam te Kotoe (onderafd. Enrekang)
een zekere La Matoedjoe, oorspronkelijk uit die kampong
afkomstig maar sinds woonachtig in Pinrang, die in de
genoemde kampong een nieuwe langkara (bedehuis) trachtte
op te richten. Zonder toestemming van den betrokken iman
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werden de benoodigdheden uit de bestaande langkara gehaald en opgeslagen in een voor liet beoogde doel gebouwde
loods. Aangezien verder bleek, dat ook het kamponghoofd
werd tegengewerkt, werd La Matoedjoe met eenige volgelingen gearresteerd en terzake door den bevoegden hadat

veroordeeld.

Evenals in 1917. doch thans in mindere mate, kwam in
1918 de pokziekte in verschillende, deelen van het gewest
voor en moesten voor enkele plaatsen besmetverklaringen
worden afgekondigd, welke in den loop van het jaar weder
konden worden opgeheven. Het aantal gemelde gevallen
met doodelijken afloop, bedroeg 507, waarvan in de onderafdeeliug Rante Pao (afd. Loewoe) alleen 239. Aan de moerassige zuidkust van de onderaf deeling Boeloekoemba (afd.
Bonthain) kwamen vele gevallen van malaria voor, evenals
op de eilanden Lintea en Tiworoe (afd. Oost-Celebes).
Door verstrekking van kininetabletten op groote schaal
werd aan de zieke bevolking met goed gevolg hulp verleend.
I n de afdeeling Bonthain breidde de lepra zich uit. De behoefte aan eene leprozerie aldaar doet zich dan ook dringend
gevoelen. In October 1918 deed plotseling de Spaanscbe
griep hare intrede in dit gewest. Eerst zich bepalende tot
de hoofdplaats Makasser, breidde de gevreesde ziekte zich
al heel spoedig over liet geheele gewest uit en maakte overal
tal van slachtoffers. Bijna alle scholen moesten voor korteren
of langeren tijd gesloten worden. Op het einde van 1918
kon de ziekte, die onder de bevolking verschrikkelijk heeft
gewoed, als geweken worden beschouwd. Aangezien van

§ 17.
Een gedeelte van de in Xoveml>er 1916, op aanstoken van
Toma-I-Dompo, naar het moeilijk bereikbare gebergte in
Boven-Saoesoe (Parigi) uitgeweken Raranggonauers (zie
K. V. 1917, kol. 33 en K. V. 1918, kol. 29/30) is nog niet
teruggekeerd. Eene patrouille, die in Februari 1918 eenige
uitgewekenen op een ladang omsingelde, werd aangevallen,
waarbij 2 der kwaadwilligen met het blanke wapen werden
gedood. In October deed de controleur van Paloe in de kampong Djonoe. waar Raranggonauers wonen die niet waren
uitgeweken en ook enkele der teruggekeerden zicb weder
hadden gevestigd, een feestmaaltijd aanrichten om de lieden
op hun gemak te stellen en eene poging aan te wenden om op
deze wijze aanraking te krijgen met de uitgewekenen. Nadat
de gemoederen tot rust waren gekomen, verzochten drie mannen hunne familieleden te mogen gaan opzoeken om hen tot
terugkeer te bewegen. Hunne zending had echter geen gunstigen uitslag. Een hunner bekwam van den hoofdleider Labariri een paranghouw over de hand, de beide anderen werden op stokslagen onthaald en men riep hen nog toe niet
terug te komen, daar zij bij eene volgende ontmoeting zouden worden gedood. De sedert uitgezonden patrouilles hadden evenmin het gewenschte gevoljj. Met de To-Wana. de
berg bevolking van het zuidoostelijk gedeelte van het landBchap Todjo en het daaraan grenzende landschap Boengkoe
(zie K. V. 1918, kol. 30/31) werd op zeer vriendschappelijke
wijze nauwere aanraking verkregen. Door den controleur van
Poso werd namelijk in den aanvang van 1919 met den zelfbestuurder van Todjo een bezoek gebracht aan de To-Wanakampong Bone-bae. Terwijl aanvankelijk slechts een 80-tal
persóhen, allen krachtige jonge mannen, in de kampong aanwezig waren, kwamen al spoedig meer mannen en ook
vrouwen, kinderen en ouden van dagen, blijk gevende van
hun vertrouwen, zich in de kampong verzamelen, 's Avonds
en den volgenden dag kwamen nog ongeveer honderdvijftig
lieden uit het gebergte zich bij den controleur melden. Een
aangericht ,,kajori"-feest (zang met dans) bracht mannen
en vrouwen in eene opgewekte stemming, en groot was hnnne
vreugde, welke zij in den zang te kennen gaven met de woorden: ..de duisternis is geweken, zon en maan zijn weer in
ons Wana-land teruggekeerd". Bij het vertrek uit de kampong deden nagenoeg alle aanwezigen den controleur en
den zelfbestuurder tot aan de rivier uitgeleide. Vele handen
hielden ongevraagd de prauw vast, om te beletten dat deze
door den sterken stroom zou worden medegevoerd. Het is

enkele afdeelingen geen volledige gegevens omtrent het aantal slachtoffers werden ontvangen, kan het juiste aantal
aan de ziekte bezwekenen niet worden opgegeven; geschat
wordt, dat + 65 000 personen als slachtoffer vielen.
De binnenlandsehe handel bleef over het algemeen vrij
levendig.
De rijstoogst was over het geheel bevredigend, behalve
in de afdeeling Boni, waar de groote rijstaanplaut door te
vroeg invallen der droogte (begin J u n i ) nagenoeg geheel
mislukte. Wel werd hier en daar van de sawahs geoogst en
leverden de laag gelegen, vroeg l>eplante velden nog eenig
beschot op, doch op den geheelen aanplant maakte dit weinig uit. In de onderafdeeling Barroe (afd. Pare Pare) was
de opbrengst van de rijstvelden overvloedig.
De klapperteelt, welke voor de bewoners van vele kuststreken van belang is, breidde zich wederom uit.
De maïsopbrengst was zeer bevredigend.
De inzameling en uitvoer van boscbvoortbrengselen, waaronder rotan en damar de voornaamste plaats innemen, bleef,
tengevolge van de lage prijzen van die artikelen, beneden
het normale.
Zoowel in het zelfbesturend als in het rechtstreeks bestuurd
gebied van dit gewest worden plaatselijke kassen aangetroffen. Het beheer en de administratie van de plaatselijke
fondsen, behoorende aan de rechtsgemeenschappen in het
rechtstreeks bestuurd gebied, geschiedt volgens daaromtrent
door den gouverneur bij besluit vastgestelde voorschriften.

IENADO.
te verwachten, dat zich geleidelijk meer lieden in kampongs
zullen vereenigen, waardoor zich onder dit nomaden-volk
geregelder toestanden zullen ontwikkelen. Ook in de afdeeling Parigi kwam ons bestuur meer in aanraking met de
moeilijk te bereiken en nog ongeregistreerde bevolking van
het grensgebergte tusschen de onderafdeelingen Parigi
eenerzijds en Toli Toli en Donggala anderzijds. Eenige
hoofden meldden zich reeds bij den Europeeschen bestuursambtenaar en kozen een terrein van vestiging uit. Op de
plaats eener oude verlaten kampong, Bambanoesia geheeten,
en boven de strandkampong Pelasa gelegen, begon men
reeds met den aanleg van tuinen. De verwachting is niet
ongerechtvaardigd, dat ook hier eerlang een ordelijke staat
van zaken zal worden verkregen.
In Mei 1918 werd overal in het gewest een verhoogd godsdienstig leven waargenomen, zich uitende in een getrouwer
nakomen van de voorgeschreven godsdienstige gebruiken en
in duidelijker aan den dag tredende verdraagzaamheid
jegens andersdenkenden. Te Peta (eiland Groot-Sangi) werd
een oogenblik de rust verstoord door eene op de pasar ontstane woordenwisseling tusschen een Chinees en een lid
der aldaar opgerichte Sarekat Islam-vereeniging, welke
oneenigheid voor eenige honderden leden dier vereeniging
reden was om te hoop te loopen en den inmiddels in de
woning van een landgenoot gevluchten Chinees te bedreigen. Daar de Cliineesche gemeente zich rustig hield, kwam
de menigte al spoedig tot bedaren en nam de rustverstoring
geen ernstig karakter aan. Korten tijd later ontstond tezelfder plaatse oneenigheid tusschen eenige Sarekat Islam-leden
en een geloofsgenoot, niet-lid dier vereeniging. De laatste
bekwam daarbij eenige slagen en hem werd het hoofddeksel
van het hoofd gerukt, waarna dit, onder levendigen bijval
van de toegestroomde Sarekat Islam-leden, op de pasar
werd verbrand. Ter voorkoming van verdere ongeregeldheden werd eene brigade gewapende politie naar GrootSangi gedirigeerd.
In de onderafdeeling Toli Toli staakten op 13 Mei 1919 een
80-tal heerendienstplichtigen uit de kampong Saloempagan,
na daags te voren een door den ondervoorzitter der Centrale
Sarekat Islam, Abdoel Moeis, belegde vergadering te hebben bijgewoond, plotseling hun werk aan den weg van Toli
Toli naar Lal>oeaiigdedeh. De aanzegging aan de onwilligen
door het districtshoofd van Lingadang, die zich op 21 Mei
te Saloempagan bevond, om het werk te hervatten, had geen
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gevolg. Zij v e r k l a a r d e n d a a r t e g e n bezwaren t e h e b b e n en
weigerden zelfs a a n ieder© o p r o e p i n g v a n h e t districtshoofd
gevolg te geven. I n a f w a c h t i n g van bevelen t e r z a k e v a n
den controleur v a n ï o l i T o l i , J . P . D E K A T A N G E L I N O , werden door liet districtshoofd v e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e onwilligen geen o p d r a c h t e n m e e r gegeven. D o o r d a t d e cont r o l e u r den r e s i d e n t op eene dienstreis n a a r P a l o e moest
vergezellen, was hij g e d u r e n d e d e tweede helft v a n M e i n i e t
in Toli Toli en keerde hij e e r s t op 29 Mei op zijne s t a n d p l a a t s t e r u g . Door h e t districtshoofd op de hoogte g e b r a c h t
van liet g e b e u r d e , begaf d e c o n t r o l e u r , vergezeld door den
l a n d s g r o o t e van Toli Toli, H a d j i A l i , het districtshoofd,
d e n , b e l a s t i n g s c h r i j v e r , a l s m e d e v a n e e n s e r g e a n t en vier
g e w a p e n d e p o l i t i e d i e n a r e n , zich dadelijk n a a r S a l o e m p a g a n ,
w a a r den 4den J u n i d e h e e r e n d i e n s t z a a k werd onderzocht
e n berecht. E e n tweetal o n w i l l i g e n , d i e h a l s s t a r r i g weigerden a a n iedere o p r o e p i n g v a n d e n c o n t r o l e u r om voor h e m
t e verschijnen t e voldoen en door d e p o l i t i e u i t h u n n e
h u i z e n moesten worden g e h a a l d en zich d a a r n a voor d e n cont r o l e u r zeer onbetamelijk gedroegen, werden m e t een m a a n d
t e n a r b e i d s t e l l i n g g e s t r a f t , terwijl voorts n o g 2 2 h u n n e r ,
wegens het n e d e r l e g g e n v a n h e t werk en h e t n i e t willen
gehoor geven a a n d e bevelen v a n h e t districtshoofd, m e t 14
d a g e n werden g e s t r a f t . H u n allen werd o p g e d r a g e n zich
gereed te h o u d e n om d e n volgenden m o r g e n t e g e n 8 u u r
n a a r Toli Toli te g a . m , w a a r t e g e n op d a t oogenblik geen
bezwaar werd i n g e b r a c h t , ook n i e t m e t h e t oog op d e poeasa
die den 29sten Mei was i n g e t r e d e n . Voor de r e g e l i n g van
« e n i g e zaken begaf de c o n t r o l e u r zich n o g in den n a m i d d a g
van 4 J u n i , vergezeld v a n de personen die h e m u i t Toli Toli
gevolgd waren, n a a r P i n d j a n g , w a a r d e n a c h t werd doorgeb r a c h t . I n den vroegen m o r g e n v a n den 5den v a n d a a r t e r u g gekeerd, was hij tegen 7 u u r weer t e S a l o e m p a g a n . O m 8 u u r
m a a k t e men zich gereed voor de afreis. D e g e s t r a f t e heerend i e n s l p l i c h t i g e n h a d d e n zich reeds vereenigd en w a r e n o n d e r
g e l e i d e van de g e w a p e n d e p o l i t i e d i e n a r e n d e n w e g n a a r Toli
Toli o p g e g a a n . I n t u s s c h e n h a d zich b u i t e n h e t g e z i c h t v a n
de p a s a n g g r a h a n , v a n w a a r u i t de c o n t r o l e u r vertrok, eene
groote m e n i g t e v e r z a m e l d , o n d e r a a n v o e r i n g v a n den i m a m
en den k r i n g l e i d e r d e r S a r e k a t I s l a m . Toen d e c o n t r o l e u r
nauwelijks b u i t e n d e erf af s c h e i d i n g was gekomen, k w a m de
m e n i g t e in de r i c h t i n g v a n den p a s a n g g r a h a n o p d r i n g e n . Den
h e e r d e K A T AvGELINO, die geen stap terugweek, werd o n middellijk d a a r o p over d e n a r m v a n h e t k a m p o n g h o o f d heen
een k l e w a n g h o u w t o e g e b r a c h t , die h e m h e t l i n k e r j u k b e e n
verbrijzelde. E e n tweede slag trof h e m de linkerdij en deed
h e m tegen den g r o n d s l a a n , waarna, een d e r d e doodelijke slag
h e m trof. D e l a n d s g r o o t e H a d j i Ali kreeg een lanssteek in de
r e c h t e r z i j d e ; de b e l a s t i n g s c h r i j v e r , die n a a r d e p a s a n g g r a h a n
t r a c h t t e te v l u c h t e n , werd a c h t e r h a a l d en b e k w a m t w e e ged u c h t e k l e w a n g h o u w e n over den r u g en over h e t r e c h t e r d i j been. D e m e n i g t e begaf zich d a a r o p weer n a a r d e n grooten
weg om de g e w a p e n d e p o l i t i e d i e n a r e n t e a c h t e r v o l g e n en de
h e e r e n d i e n s t p l i c h t i g e n en g e v a n g e n e n t e o n t z e t t e n . D e gew a p e n d e politiedienaren werden in een g e v e c h t m e t de
m e n i g t e gedood, terwijl H a d j i Ali kort d a a r o p bezweek t e n gevolge van h e m n o g t o e g e b r a c h t e k l e w a n g h o u w e n . Y a n de
beide oppassers, die bij liet geval t e g e n w o o r d i g w a r e n en zich
bij den a a n v a n g v a n h e t gevecht m e t de g e w a p e n d e politie
u i t de voeten h a d d e n g e m a a k t , werd e r een. de oppasser v a n
den controleur, al spoedig a c h t e r h a a l d , doch, wijzende op zijn
l i d m a a t s c h a p v a n de S a r e k a t I s l a m en z e g g e n d e , d a t de
a n d e r e oppasser -— d i e v a n het districtshoofd — een C h r i s t e n
was, liet men hem m e t r u s t o m den a n d e r t e a c h t e r v o l g e n .
L a a t s t b e d o e l d e schijnt te zijn a c h t e r h a a l d en a f g e m a a k t ,
doel) zijn lijk werd n o g n i e t g e v o n d e n . H e t districtshoofd van
Noord-Toli Toli, een j o n g e r e broeder van den l a n d s g r o o t e
H a d j i A l i . die zich eveneens bij den c o n t r o l e u r h a d bevond e n , kon zich, door zijne b e t e r e b e k e n d h e i d d a n de a n d e r e n
m e t de t e r r e i n g e s t e l d h e i d in de k a m p o n g en de l i g g i n g v a n
de w o n i n g e n , aan de v e r v o l g i n g d e r m e n i g t e o n t t r e k k e n door
te v l u c h t e n n a a r de w o n i n g v a n het k a m p o n g h o o f d . w a a r hij
zich g e d u r e n d e eenitre d a g e n s c h u i l h i e l d . Toen zijne a a n wezigheid d a a r bekend werd werd h i j . o p last v a n den i m a m ,
gevankeliik n a a r diens w o n i n g o v e r g e b r a c h t . Men schijnt
niet dadelijk geweten te hebben w a t m e t h e m a a n te v a n g e n .
Na verloop van eenige d a g e n k w a m men e c h t e r op h e t denkHandelingen der Staten-Generaal.
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beeld h e m t e g e b r u i k e n als tusschenpersoon tusschen liet
G o u v e r n e m e n t e n d e s c h u l d i g e k a m p o n g o m deze l a a t s t e v a n
a l l e schuld vrij t e p l e i t e n . Door b e d r e i g i n g m e t den dood
werd hij g e d w o n g e n o m eenige door d e n schrijver van h e t
k a m p o n g h o o f d gestelde brieven t e o u d e r t e e k e n e n , g e r i c h t
a a n den r e s i d e n t , d e n assistent-resident v a n D o n g g a l a en den
p r e s i d e n t d e r C e n t r a l e S a r e k a t I s l a m , w a a r i n de k a m p o n g b e v o l k i n g zich b e k l a a g d e over h e t feit, d a t d e controleur e n
H a d j i A l i zich zonder eenige reden m e t g e w a p e n d e politie
n a a r de k a m p o n g h a d d e n begeven om o p de k a m p o n g l i e d e n
t e l a t e n schieten en hen m e t d e k l e w a n g te doen a a n v a l l e n ,
op g r o n d v a n welke g e w e l d d a d e n de b e v o l k i n g zich u i t zelfv e r d e d i g i n g h a d genoodzaakt gezien d e n c o n t r o l e u r en de
h e m vergezellende personen te dood en. Bij de k o m s t v a n den
a s s i s t e n t - r e s i d e n t m e t 2 b r i g a d e s i n f a n t e r i e t e r p l a a t s e (12
J u n i ) w e r d e n h e m d a n ook deze brieven o v e r h a n d i g d , doch
h e t districtshoofd kwam terstond u i t d e n k r i n g d e r overh a n d i g e r s te voorschijn en, zich a a n zijne voeten w e r p e n d e ,
gaf hij d e n assistent-resident te k e n n e n o p welke wijze hij
e r toe gekomen w a s om de brieven te o n d e r t e e k e n e n .
E e n i g e d a g e n n a den moord g i n g een groot a a n t a l lieden
v a n S a l o e m p a g a n op roof u i t . E e n m a a l u i t h e t evenwicht
gevallen kon m e n de lust n i e t weerstaan om twee Chineesche
tokohouders t e r p l a a t s e v a n h u n n e b e z i t t i n g e n te berooven.
H u n n e winkels w e r d e n geheel l e e g g e p l u n d e r d . A a n g e m o e d i g d door d i t succes, begaven eenige h u n n e r zich n a a r de
n a b i j g e l e g e n k a m p o n g B i n o n t o a n , w a a r , m e t b e h u l p van
lieden u i t de t u s s c h e n g e l e g e n k a m p o n g P i n d j a n g en o n d e r
b e d r e i g i n g m e t de b u i t g e m a a k t e geweren d e r g e w a p e n d e
p o l i t i e nog een Chineesche t o k o h o u d e r v a n een gedeelte zijner
goederen werd beroofd. Toen m e n den b u i t n a a r S a l o e m p a g a n
b r a c h t , wist h e t k a m p o n g h o o f d v a n B i n o n t o a u de weldenk e n d e n o u d e r zijne lieden te v e r z a m e l e n om de overblijvende
goederen n a a r zijne w o n i n g over te b r e n g e n en d e t e r u g keerende k w a a d w i l l i g e n t e beletten zich ook d a a r v a n meest e r t e m a k e n . O n a f h a n k e l i j k h i e r v a n g i n g i n de k a m p o n g
K a p a s het k a m p o n g h o o f d e r toe over m e t een klein g e t a l
a a n h a n g e r s ook een in zijn k a m p o n g s t a a n d e Chineesche
toko te p l u n d e r e n . H e t meeren deel d e r goedgezinde bevolk i n g verzette zich d a a r e c h t e r m e t k r a c h t tegen en h e t w a s
a a n h a a r h o u d i n g t e d a n k e n , d a t h e t hoofd belet werd a a n
zijn voornemen gevolg te geven.
I n h e t b e g i n v a n J u n i werd b e r i c h t o n t v a n g e n over e e n e
o n r u s t i g e b e w e g i n g o n d e r leden d e r S a r e k a t I s l a m - v e r e e n i g i n g in h e t l a n d s c h a p K a i d i p a n - B e s a r . terwijl in de kuststreken v a n h e t l a n d s c h a p B o l a a n g M o n g o n d o u eenige gist i n g werd w a a r g e n o m e n o n d e r o n t e v r e d e n e l e m e n t e n . T e
T i l a m o e t a ( a f d . G o r o n t a l o ) werd in J u l i door eene g e w a p e n d e
b e n d e S a r e k a t I s l a m - l e d e n een g e v a n g e n e ontzet, w a a r d o o r
bij de b e v o l k i n g a l d a a r eenige o n r u s t werd v e r w e k t . D e in d e
r e s i d e n t i e M e n a d o gelegerde g e w a p e n d e p o l i t i e w e r d , i n
v e r b a n d m e t d e n 'loop d e r g e b e u r t e n i s s e n , m e t 4 b r i g a d e s
v e r s t e r k t , ten e i n d e door m a c h t s v e r t o o n v e r d e r e rustverstor i n g e n te v o o r k o m e n . N a a r de s t e m m i n g * e n h o u d i n g v a n de
b e v o l k i n g in d e v e r s c h i l l e n d e deelen v a n h e t gewest wordt
een n a u w k e u r i g onderzoek ingesteld.
N a d a t bij o r d o n n a n t i e v a n 4 A u g . 1919 d e r e i s r e g e l i n g
van 1918 ( I n d . S t . n°. 694) toepasselijk v e r k l a a r d was op de
zelf b e s t u r e n d e l a n d s c h a p p e n b u i t e n J a v a en M a d o e r a , wier
v e r h o u d i n g t o t d e E e g e e r i n g van N e d e r l a n d s e h - I n d i ë b e lieerscht wordt door de z o o g e n a a m d e k o r t e v e r k l a r i n g of een
d a a r m e d e overeenkomend s t a a t s s t u k . w e r d e n , in v e r b a n d m e t
het voorgevallene, bij G o u v . B t . v a n dezelfde d a g t e e k e n i n g
n°. 1 1 , als streken b i n n e n welke h e t reizen v a n n i e t a l d a a r
w o o n a c h t i g e personen alleen geoorloofd is m e t een paspoort
aangewezen de ondorafdeelingen S a n g i - e i l a n d e n . B o l a a n g
M o n g o n d o u . K w a n d a n g , B o a l e m o , D o n g g a l a , Toli Toli,
P a r i j n en Bwool in het gewest M e n a d o .
I n N o v e m b e r 1918 overleed d e b e s t u u r d e r van h e t l a n d sebap Siaoe Conderafd. S a n g i - e i l a n d e n ) A . T. K . B o g a r . terwi'1 in D e c e m b e r twee zelfbestuurders u i t de a f d e e l i n g M i d den-rviebes. namelijk Prampose. bestuurder van Paloe,
"n Tpinampo ook g e n a a m d Tomei M a s i , b e s t u u r d e r v a n
K o e l a w i , aan de gevolgen van de S p a a n s c h e g r i e p bezweken.
L a a t s t g e n o e m d e w a s eerst kort te voren als b e s t u u r d e r o p g e t r e d e n ; de door h e m afgelegde korte v e r k l a r i n g was goedgekeurd en b e k r a c h t i g d bij G o u v . B t . 25 J u n i 1918 n°. 5 2 .
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De bestuurder vun het landschap Poso, Papa I Owo, werd
bij Gouv. Bt. 18 Fel». 1919 n". 54, op zijn verzoek, eervol
van zijne waardigheid ontheven. De door den raad van
landsgrooten van Toli Toli afgelegde korte verklaring (zie
K. V. 1918, kol. 31) werd goedgekeurd en bekrachtigd bij
GOUT. Bt. 31 Mei 1919

n°.

46.

Behalve in de onderaf deelingen Sangi- en Talaud-eilanden,
waar vele gevallen van koortsen voorkwamen, was in de
eerste 9 maanden van 1918 de algemeene gezondheidstoestand niet ongunstig. Tegen het einde van 1918, 'in November vooral, heeft de Spaansche griep in hevige mate over
het geheele gewest gewoed en vele slachtoffers geëischt.
Velen overleden door onvoldoende verpleging, terwijl een
groot gedeelte der bevolking zich door den ziektetoestand
niet van voedsel kon gaan voorzien. Hier en daar werden
commissies van bijstand gevormd om de zieken aan voedsel
te helpen en de lijken te begraven. Op de meeste plaatsen
moesten gouvernements- en handelskantoren en toko's tijdelijk gesloten worden wegens ziekte van het personeel, terwijl de pasars niet meer werden bezocht. Het hevigst heeft
de ziekte in de onderafdeeling Gorontalo gewopd. waar,
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naar schatting, ongeveer 10 % der bevolking aan de ziekte
of aan hare gevolgen is bezweken.
Gevallen van kwaden droes onder de paarden kwamen hier
en daar voor; in de afdeeling Gorontalo stierven vele runderen aan pyroplasmose, terwijl in de afdeeling MFddeii"
('elel>es eene onbekend gebleven ziekte onder paarden en karhouwen heeft geheerscht, waaraan ongeveer GO paarden en
100 karbouwen zijn bezweken.
De handel bleef nog steeds gedrukt.
Over het algemeen waren de uitkomsten van den rijstoogst
vrij gunstig. De uitbreiding van de rijstvelden was belangrijk en maakte goed wat door plagen en rampen verloren
De koffieoogst was bevredigend.
In Juli en Augustus 1918 hadden uitbarstingen plaats van
den onderzeesehen vulkaan bij het eiland Mnhengetang (onderafd. S tngi-eilanden, afd. Menado). De bevolking van het,
eiland vluchtte naar de nabijgelegen eilanden Karakitang
en Siaoe, doch keerde sedert geleidelijk weder naar hare
woonplaatsen terug.

AMBOINA.

In de afdeeling Ceram bleef de politieke toestand gunstig. vangen van een Chineeschen vogeljager. die tusschentijds
De tijdelijke bezetting, welke in December 1917 te Manoesa was teruggekeerd, dat 7 zijner medejagers op ongeveer 1
Manoewa (West-Ceram) werd gelegerd, ten einde aldaar tot uur afstand van de Beneden-Mapi-rivier in het binnenland,
betere toestanden te geraken (zie K. V. 1918, kol. 31), kon in door de als zeer wild bekende staande bevolking waren aanhet begin van April 1918 weder worden opgeheven. Gedu- gevallen, waarbij één hunner werd vermoord, terwijl vier
rende het verdere deel van 1918 gaf Manoesa Manoewa niet lieden zwaar en een persoon licht gewond werden. Drie van
alleen geen reden meer tot klagen, doch beijverde de bevol- de vier zwaargewonden overleden aan boord op de terugreis.
king zicli zelfs van hare goede gezindheid te doen blijken. Drie jachtgeweren en ongeveer tweehonderd hagelpatronen
Dok de tijdelijke legering van troepen te Ahiolo en Siahaja
gingen bij die gelegenheid verloren. Door het gemis aan
had het gewenschte gevolg: de invloed en de gezagsuitoefe- snelle verbindingsmiddelen kon niet dadelijk daadwerkelijk
tegen de schuldigen worden opgetreden en werd eerst in de
ning der hoofden werden ook hier l>eter bevestigd.
In den ochtend van 15 Februari 1919 werd eene op de eerste dagen van Augustus een brigade gewapende politiehertenjacht zijnde patrouille gewapende politiedienaren, dienaren daarheen gezonden. De patrouille keerde in het
sterk 5 man, onder een niet-Europeeschen detachements- l>egi n van October te Merauke terug, na vele moeilijkheden
comm.indant, nabij de strandkampong Seliha (onderafd. en ontberingen ondervonden te hebben. Eene vredelievende
Wahai, afd. Ceram) door een deel der bevolking van die aanraking met de bevolking van de streek, waar de overval
negorij, onder wie het kamponghoofd Hita-Hita en diens had plaats gehad, werd niet verkregen.
broeder, vermoord. De controleur, die, na het vernemen van
De in de kuststreken wonende Ka ja Kaja's verleenden
het bericht, aanstonds naaf Seliha vertrok, en aldaar in den hunne medewerking bij het opvatten van gedroste dwangnacht van 18 op 19 Februari niet de beschikbare politie* arbeiders. Het snellen behoort bij deze stammen tot het vermacht aankwam, vond de negorij geheel verlaten. De lijken leden.
der vermoorde politiedienaren, waaronder dat van den coniIn de afdeeling West-Xieuw-Guinea was de politieke toemandant, werden teruggevonden, doch van de wapens (kara- stand goed. Alleen de bevolking van Baham. het gebied ten
bijnen en klewangs) was geen spoor te ontdekken. Werd aan- oosten van Kapaur, waarmede wij nog zoo goed als geen aanvankelijk gevreesd <lat het succes de moordenaars zou leiden
vaking hebben, is uiterst wantrouwend. Eene enkele maal,
tot verder driest optreden en dat de bevolking der stam- dat aanraking plaats had. was zij van vriendschappelijken
negorijen in het binnenland en de aldaar rondzwervende aard. Met kampongvorming en het onder geregeld bestuur
lieden, onder wie de beruchte gewezen dwangarbeider en brengen van zwervende of verspreid wonende stammen werd
moordenaar Wena, zich bij hen zouden aansluiten, tot dus- voortgegaan, waarbij de bevolking, behoudens enkele uitver is daarvan niets gebleken. F i t Amlxiina werden 2 briga- zonderingen. zich zeer gewillig en volgzaam betoonde.
des militairen gezonden, terwijl uit West-Ceram nog 3 briDe veiligheid van personen en goederen liet. evenals in
gades militairen aan den patrouillegang in het betrokken 1917. in het onder geregeld bestuurstoezicht staand gedeelte
gebied — in verband met de uitgestrektheid daarvan en de van het gewest weinig te wenschen over.
zeer lastige terreinsgesteldheid — zullen deelnemen. Einde
De gezondheidstoestand was in 1918 alles behalve gunstig
Maart 1919 was met de uitgewekenen nog geen aanraking en gedurende de laatste maanden zelfs zeer slecht. Overal
verkregen. Eene persoonlijke wraakneming van het kam- kwamen vele koortsgevallen voor. In Moernaten (onderafd.
ponghoofd Hita-Hita jegens den detnehementscommandant West-Ceram) heerschte in de maanden Januari en Februari
zou de oorzaak van het gebeurde zijn.
eene kwaadaardige malaria-epidemie, die vele slachtoffers
Onze bestuursinvloed bleef zich in de afdeeling Zuid- eischte. terwijl in laatstgenoemde maand in dezelfde onderNieuw-Guinea uitbreiden. Twee nieuwe bestuursvestigingen, afdeeling in het dwangarbeiderskwal tier te Oeraoe plotsenamelijk een aan de Boven-Merauke en een aan de Boven- ling beri-heri epidemisch optrad. Dank zij de aanstonds geDigoel-rivier, werden in 1918 opgericht. Eene tot tweemaal troffen maatregelen kon de ziekte weder spoedig worden betoe door de gewapende politie ondernomen poging om uit dwongen. De Spaansche griep, die in November het hoofd
Merauke over land de Boven-Digoel te bereiken mislukte opstak, verspreidde zich met verbazingwekkende snelheid
door de drassige gesteldheid van het terrein. In Mei 1918 door het geheele gewest. Vooral op Ceram en in West-Nieuwvertrokken een twintigtal motorbooten, toebehoorende aan
(Tiiinea was zij zeer kwaadaardig en maakte vele slachtoffers.
verschillende handelaren te Merauke, met 405 jagers, naar Vermelding verdient dat een deel van de bevolking van alle
de Digoel-ri vieren ter vogel jacht. In Juni werd bericht ont- bergnegorijen in West-Ceram werd ingeënt tegen pokken.
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Dit mag ook in politieken zin een succes worden genoemd,
daar de gedwongen inenting van Alfoersche negorijen aan de
noordkust in November 1914 één van de oorzaken was van
den opstand, die in de daarop volgende maand uitbrak.
Besmettelijke ziekten onder bet vee kwamen niet voor.
De handel bleef over het algemeen zeer slap. E r ging nog
minder om dan in 1917.
De uitkomsten van de zeevischvangst waren gunstiger dan
in 1917.
De Protestantsche zending in dit gewest, welke in handen
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is van de Utrechtsche Zendingsvereoniging en van de Protc-tantsehe kerk in Nederlandsch-Indië, was met succes werkzanm; in het geheel werden ruim 5200 personen (volwassenen
en kinderen) gedoopt.
In Zuid-Nieuw-Guinea bleef de invloed van de zending
gering. In de afdeelingen Kei- en Tanimbar. en Babar-eilanden breidt het katholicisme, dat aldaar gepredikt wordt door
de Roomsch-katholieke missie der congregatie van het Heilige Hart van Issoudun, zich gestadig uit. Ruim 900 heidenen omhelsden het katholieke geloof.

§ i<>. TERNATE EN ONDERHOOBIGHEDEN.
De politieke toestand was in 1918 over het algemeen guustig. In Juli kwam men in de afdeeling Noord-Nieuw-Guinea
eene uitgebreide beweging op het spoor, uitgaande van den
gewezen oetoesan van Salawati, Mohamad Ali Arfan alias
Wariri, welke ten doel had zich tegen liet Nederlandseh gezag
te verzetten en dit af te werpen, zoodra Nederland in oorlog
mocht geraken, wat men toen scheen te verwachten. Van
Sorong tot en met de Schouten-eilanden, Japen en Roou
kon deze heweging met zekerheid worden nagegaan. Een
spoedig ingrijpen en de opvatting van den hoofdaan legger
deed alle plannen, welke o. m. beoogden het afbranden van
onze bestuursvestiging Sorong, in duigen vallen. De hoofdaanlegger werd voor verschillende vergrijpen gestraft met
levenslange verbanning buiten Nieuw-Guinea en met 6 jaar
gevangenisstraf. Het gehouden onderzoek bracht verder aan
het licht, dat de familie van den overleden radja van Salawati eene groote slavenhandelaarskliek vormde; aan dit bedrijf, waarvan het bestuur tot dusver onkundig was gebleven, werd de kop ingedrukt.
In het achterland van Demta hadden in de tweede helft
van 1918 moordpartijen plaats door Papoea's van Kaore en
Japsi. voornamelijk op Papoea's van den Nemboran-stam;
ruim 50 lieden moeten hierbij zijn omgekomen. I n Juli 1919
werd door den resident telegrafisch om versterking van de
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gewapende politie verzocht, in verband met van den assistentresident van Noord-Nieuw-Guinea ontvangen berichten omtrent herhaalde moordaanslagen van Arfakkers op de kustbewoners en van eene groote vechtpartij tusschen twee kampongs in het gebied van Hollandia. Twee brigades infanterie
zijn inmiddels naar Manokoeari gezonden, ten einde in de
betrokken gebieden te patrouilleeren.
De veiligheid van personen en goederen liet vooral in
Noord-Nieuw-Guinea te wenschen over.
In April werd de secretaris van het landschap Tidore. Azizoedin bin Sjamsoedin, op zijn verzoek eervol uit zijne betrekking ontslagen. In zijne plaats trad Abdoelhamid bin
Moesa als secretaris op.
Tot en met October 1918 was de gezondheidstoestand over
het algemeen vrij gunstig. In November en December
heerschte overal in liet gewest de Spaansche griep, gepaard
met groote sterfte.
Besmettelijke veeziekten hebben zich niet voorgedaan.
I n vogelhuiden ging veel minder om dan in 1917. in welk
jaar de handel in dit artikel zich eenigszins had hersteld.
Met den coprahandel was het bijzonder goed gesteld.
De Alfoeren op Halmahera vertoonen weinig neiging om
tot het Christendom over te gaan.

TTMOR EX ONBEBHOORH HEDEN.

I n de plaats van H . Tanof. die voor bestuurder van het
landschap Koepang bestemd was, doch vóór het afleggen van
de korte verklaring overleed (zie K. V. 1918. kol. 35). trad
op Nicolaas Nisnoni. De door hem afgelegde korte verklaring
werd bij Gouv. Bt. 7 April 1919 n°. 17 goedgekeurd en bekrachtigd.
I n de onderafdeeling Roti legden Paulus David Manafé
en David Jacobis Messakh de korte verklaring af als bestuurders onderscheidenlijk van het nieuw gevormde landschap
Daedoeloe (zie t. a. p.) en het landschap Thie, welke verklaringen werden goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Btn. 10
Febr. en 12 Maart 1919 nos. 55 en 32. In dezelfde onderafdeeling werd, nadat de bestuurder van het landschap Lelenoek, Soleiman Daik. op zijn verzoek eervol van zijne waardigheid was ontheven, dit landschap vereenigd met het landschap Rote Talada (Gouv. Bt. 15 Maart 1919 n°. 20). De
bestuurder van Rote Talada, Ghristiaan Jeremias Michel
Ainalo. wiens korte verklaring werd goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 4 Dec. 1918 n°. 35, zal, in verband met de
plaats gehad hebbende vergrooting van zijn landschap, die
verklaring moeten afleggen.
I n Augustus 1918 toonden eenige kampongs in het landschap Poereman (onderafd. Alor) zich onwillig om de bevelen van het zelfl>estüur op te volgen. Door het tijdig verschijnen van eene militaire patrouille, die de belhamels opvatte, werd de rust niet verstoord. Op 7 September kwamen
eenige bergkampongs van het landschap Alor, zoomede
enkele van het aangrenzende district Mataroe van het landschap Koei. in verzet. Eene vrouw stelde zich als godsgezante
met den titel van sultane aan het hoofd der beweging. Zij
schreef zichzelve bovenaardsche macht toe, beloofde aan de
bevolking dat zij, mits hare raadgevingen werden gevolgd.

verder een onafhankelijk bestaan zou kunnen voeren, vrij van
alle verband met radja's en de ..Kompagnie". Toen de radja
van Alor, Ba la Nampira, met een tiental volgelingen, nabij
de kampong Foengwatti die versterkt bleek te ziin, poolshoogte ging nemen, werd hij verraderlijk overvallen, vermoord en^ gesneld. Ook zeven zijner volgelingen werden af gemaakt. Nadat de andere drie volgelingen de jobstijding te
Knlabalii hadden gebracht, werd onmiddellijk door 2 brigades infanterie eene actie ingezet. De van zware steenen borstweringen voorziene kampongs Foengwatti en Afembekka
werden genomen. Veertien opstandelingen sneuvelden, terwijl aan onze zijde 4 man door pijlschoten licht werden gewond. Ook de kampong Manet, die eveneens versterkt bleek
te zijn. werd genomen, waarbii 71 man van de bezetting
sneuvelden. De...sultane", die zich bij een handgemeen liet
vallen en zich dood hield, bleek bij hare arrestatie ongedeerd te zijn. Na het nemen van de versterkingen trok een
deel der kwaadwilligen zich terug in een grot. Op herhaalde
aanmaningen om zich over te geven ontving men een weigerend antwoord. Dertien lieden, die uit de grot komende, de
troepen aanvielen moesten worden neergelegd, terwijl de
overigen langs een niet bekenden uitweg wisten te ontkomen.
Bij verder patrouilleeren van de militairen in het in verzet
gekomen gebied sneuvelden bij aanrakingen met deze bende,
na herhaald sommeeren en bij verzet tegen pogingen tot geva ngenneming, nog 32 man, terwijl 71 man werden gevangen genomen, onder wie eenige ongeregistreerden. Geleidelijk keerde de bevolking daarop weder in hare kampongs
terug, terwijl vele hoofden zich bij den patrouillecommandant kwamen melden. Hiermede was deze beweging geheel
gebroken en de rust wedergekeerd.
Bij Gouv. Btn. 13 Sept. 1918 n°. 18, 14 Febr. 1919 n°. 43
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en 7 April 1919 ii°. 16 werden door Bain Soma, Koliamang
BMO en Koliamang Wono als bestuurdei-s van de in de onderafdeeling Alor gelegen landschappen Koei, Barnoesa en
Pantar Matahari Naik goedgekeurd en bekrachtigd. Laatstgenoenid landschap was, ingevolge Gouv. Bt. 5 Sept. 1918
n°. 19, gevormd door samenvoeging van de lnndschappen
Blagar en Pandai. Het bestuur over het landschap Alor,
welks bestuurder, zooals hiervóór is gemeld, in Septeml>er
1918 werd vermoord, zal worden waargenomen door Oemar
Watang Nainpira gedurende de minderjarigheid van den
rechthebbende Achmad. Als bestuurder van het landschap
Poereman zal Besi Bakoe optreden.
In de onderafdeeling Sawoe (Zuid-Timor en Eilanden)
werd Semuel Thomas Bjawa bij Gouv. Bt. 21 Nov. 1918 n°.
44 erkend en bevestigd als bestuurder van het met de landschappen LiaE en BaJ Bioea vergroote landschap Sawoe (zie
K. V. 1918. kol. 35).
Be politieke toestand in de afdeeling Noord- en MiddenTimor liet niets te wenschen over. I n de onderafdeeling
Xoord-Midden-Timor meldden zich in het landschap Insana
200 ongeregistreerden, terwijl ook in het landschap Beboki
de toestand goed vooruit ging; het aantal ongeregistreerden
aldaar is thans nog slechts gering. Op de Portugeesche grens
kwamen minder veediefstallen voor dan in 1917, terwijl ook
de veiligheid van personen verbeterde. B e goede samenwerking met de Portugeesche grens-autoriteiten werkte daartoe
niet weinig mede.
Be voor bestuurder van de landschappen Rioeng, Nagé
en Keo (onderafd. Ngada, afd. Flores) aangewezen personen, Pettor Poea Miniak, Roga Nolé en Moewa Tonga, legden
de korte verklaring af, welke verklaringen werden goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. Bt. 13 Bec. 1918 n°. 53.
Bjawa Tai, de aangewezen bestuurder van Ngada, kwam,
evenals zijn zoon, te overlijden; beiden werden het slachtoffer der Spaansche griep. Het landschapsbestuur zal nu
worden opgedragen aan Pea Mole, een neef van Bjawa Tai.
Be bestuurder van het landschap Larantoeka (afd. Flores), Bon Johannes Servus Biaz Vierra. Godinho, werd bij
Gouv. Bt. 1G April 1919 n°. 43, op zijn verzoek, eervol van
zijne waardigheid ontheven.
Op 8 Augustus 1918 ontving de gezaghebber van Zuid"West-Soemba (afd. Soemba) bericht van den wegmantri te
Anakala dat de bevolking van de kampong Lekokka, na gedurende één dag heerendienst verricht te hebben, weer naar
hare kampong was teruggekeerd en niet meer wilde werken.
Yan den bestuurder van Anakala werd vernomen, dat een
zekere Siwa Woenoe de bevolking zou hebben toegesproken
en haar hebben gedwongen hem te gehoorzamen, aangezien
de dochter van den duivel hem in zijne droomen verschenen
was; deze had hem beloofd de bevolking van Lekokka te
zullen helpen en gelukkig te maken, zoodat zij voortaan
een zorgeloos leven zou lijden. lederen avond zou deze duivelin in de kampong de noodige karbouwen en varkens gereed laten staan om geslacht te worden; heeren dien sten en
belasting betalen zouden worden afgeschaft, terwijl de menschen zich ook niet behoefden te vermoeien om hunne ladangs
en sawahs te bewerken, daar de duivelin het steeds padi en
djngoeng zou laten regenen. Aan een met den zelfbestuurder
van Anakala uitgezonden militaire patrouille gelukte het
niet Siwa Woenoe, die reeds een 100-tal gewapende volgelingen om zich heen had verzameld, te arresteeren. Toen de
patrouille eenige dagen later naar Anakala terugkeerde, bleek
een steile heuvelrug vóór deze kampong door eene bende
van 50 ii 60 man te zijn bezet. Toen na herhaalde aanmaningen de kwaadwilligen zich niet wilden melden en steeds
schreeuwende de patrouille met lansen bedreigden, beklommen de militairen den heuvelrug. Be lieden, die zich trachtten te verzetten, werden met eenige salvo's waardoor twee
hunner sneuvelden, verjaagd en vluchtten weg in de ra.vij-
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nen van de Memboro-rivier. Het kamponghoofd van Lekokka kwam zich dadelijk melden; eenige uren later Siwa
Woenoe en den volgenden dag diens volgelingen, bestaande
uit 57 man. Hiermede was het verzet geheel gebroken en
keerden orde en rust terug.
Be door de bestuurders van de in de afdeeling Soemba
gelegen landschappen Taboengdoeng en Larendi, met name
Oemboe Ndai Liti Ata en Oemboe Lili Kani Paraing (ook
genaamd Oemboe ltaraboenggi), afgelegde korte verklarin[ gen werden bij Gouv. Btn. 1 Febr. en 31 Mei 1919 nos. 30
en 45 goedgekeurd en bekrachtigd.
Be iloomsch-katholieke zending op het eiland Mores,
welke geleid wordt door de Congregatie der paters van het
Goddelijk Woord te Steyl, en ter hoofdplaats Larantoeka
hare hoofdkerk heeft, maakte in 1918 3571 bekeerlingen.
Be Islam bleef zich langzaam onder de heidensche bevolking van het district Bonggo (landschap Bima) uitbreiden.
Be veiligheid van personen en goederen bleef vooruitgaan.
Bat niettemin het aantal misdrijf zaken steeg boven dat van
j 1917 is niet toe te schrijven aan eene grootere misdadigheid
van de bevolking, doch is een gevolg van eene betere uitoefening der justitieele politie en de toeneming van het vertrouwen van de bevolking jegens het bestuur, waardoor
meer zaken ter berechting aangebracht werden.
Be gezondheidstoestand was over het algemeen niet gunstig. I n November en Becember van het verslagjaar heerschte
in het geheele gewest de Spaansche griep in hevige mate.
Vooral op de eilanden Flores, Soemba en Soembawa maakte
deze ziekte tal van slachtoffers. Het aantal sterfgevallen
bedroeg in bovengenoemde maanden in de afdeelingen Soemba en Soembawa onderscheidenlijk 9513 en 6670. Van de
andere afdeelingen ontbreken de juiste cijfers. I n November
i deden zich eenige gevallen van pokken voor in het district
Lewa Tobi der onderafdeeling Oost-Flores en Solor. Boor
I onmiddellijk de vereischte maatregelen te treffen breidde
de ziekte zich niet uit en bleef zij beperkt tot enkele gevallen. Malaria kwam ook op vele plaatsen van het gewest voor.
Be veestapel had wederom veel van ziekten te lijden. Op
Roti bezweken 592 paarden en 578 karbouwen. I n de onderafdeeling Midden- en Zuid-Mangcarai stierven 200 buffels
aan septickaemia haemorrhagica epizoötica, terwijl als gevolg van de geheerscht hebbende groote droogte op Soembawa, waardoor gebrek aan voedsel en water ontstond. duizenden paarden en karbouwen van uitputting omkwamen.
i Aan malleus stierven op genoemd eiland bovendien 266
| paarden, aan surra 96 paarden en 115 karbouwen, aan
j anthrax 44 paarden en 109 buffels, aan septichaemie 47
buffels en aan miltvuur 27 karbouwen. I n de afdeeling
Noord- en Middeu-Timor kwamen ook vele gevallen van
septichaemie onder de paarden en karbouwen voor, waarvan
de meeste met doodelijk verloop.
Be handel bleef gedrukt.
Ook in 1918 waren de uitkomsten van den rijstbouw op
I sawahs over het geheel bevredigend, ofschoon het te velde
staande gewas van de voortdurende droogte te lijden had.
Be djagoengoogst was, niettegenstaande de droogte, overal
gunstig.
Be klapperboomen droegen in het geheele gewest weinig
j vracht. Be oorzaak hiervan is nog niet bekend. Van gouverI nementswege werd aan de bevolking van Kisar een renteloos
I voorschot verleend om klapperbibit aan te koopen. ter herj stelling van hare in 1908 door den typhoon vernielde klapperaanplantingen.
Op 10 April 1918 woei over het geheele eiland Timor een
'. geweldige orkaan, die groote verwoestingen aanrichtte. Ter
; reede Koepang werden 3 schoeners tegen de rotsen stuk geslagen, waarbij een matroos verongelukte. Ook op de eilanden Roti en Sawoe werden verschillende huizen beschadigd.

j) 21. B A H EN LOMBOE.
Boor den raad van Sasaksche hoofden en oudsten te Selong
werd een zekere Goerf» Mina wegens het zaaien van haat

tegen het Gouvernement veroordeeld. Goeroe Mina was een
der ijverigste volgelingen van Goeroe Bane. die in de afdee-
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ling Lombok de terugkomst van den vroegeren vorst van
Selaparang, wiens réincarnatie hij zou zijn, in uitzicht
stelde, en die voor het winnen van aanhangers de leer der
„waktoe tiga" verspreidde. Maatregelen zijn in overweging
om aan de propuganda van laatstgenoemde, die er reeds bij
velen in geslaagd was het geloof te doen postvatten omtrent
den terugkeer van den bedoelden vorst en de vervanging van
de bestaande Itegeering, op afdoende wijze paal en perk te
stellen.
De veiligheid van personen en goederen bleef over het geheel bevredigend. Het aantal veediefstallen in de onderafdeeling Oost-Lombok, dat in 1917 reeds hooger was dan in
1916, nam in het verslagjaar wederom, doch thans belangrijk,
toe.
De malaria-epidemie, welke in 1917 in Zuid-Bali optrad,
maakte ook in 1918 in het zuidelijk gedeelte van genoemde
af deeling nog vele slachtoffers. Tegen het einde van het verslagja'ar verdween de epidemie plotseling. Van October tot
en met December 1918 heerschte de Spaansche griep in zeer
hevige mate in het gelieele gewest. Het aantal slachtoffers
bedroeg 58 343.
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Besmettelijke veeziekten kwamen zoo goed als niet voor.
In Zuid-Bali stierf een belangrijk aantal runderen tengevolge van voedselschaarschte, ontstaan als gevolg van de
langdurige droogte in de laatste maanden van 1918.
De toestand van den haudel bleef, de omstandigheden in
aanmerking genomen, over het algemeen bevredigend.
Over den rijstoogst viel over het geheel niet te kingen. In
Zuid-Bali was de opbrengst van de sawahs nog lang niet zooals vroeger, hetgeen moet worden toegeschreven aan het feit,
dat de waterwerken, welke door de aardbeving in 1916 nagenoeg alle verwoest werden, nog niet voldoende water konden
leveren. In Januari 1918 (in Februari d. a. v. werd het uitvoerverbod van rijst voor het gewest afgekondigd) werd uit
Lombok veel rijst verzonden, voornamelijk naar het oostelijk
deel van den archipel.
In tegenstelling met 1917, leverde de koffie-oogst in de
afdeeling Boeleleng een zeer goed beschot op, in de afdeeling
Zuid-Bali daarentegen was de opbrengst belangrijk lager dan
in 1917.
De uitkomsten van de klapperteelt waren bevredigend.

1Ü19—1920.

5.

Xed.-Indië.

11
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LANDMACHT.
Ingevolge Gouv. Bt. 5 Nov. 1918 n°. 47 is eene commissie jaarklassen 1896 en 1897 en van hen die geboren zijn in een
ingesteld, welke tot taak zal hebben de Regeering voor te der jaren 1887 tot en met 1893, voorschriften vervat zijn
lichten omtrent de vraag, in hoever de bezolditrinsr van het in Ind. St. 1918 nos, 484 en 832. Van de jaarklasse 1895
militaire personeel der landmacht in Nederlandsch-Indië werden ingeschreven 960 dienstplichtigen, van wie lichaaan billijke eischen voldoet en hoever daarin wijziging zal melijk voor den dienst bij de militie geschikt werden bevonden 700 personen. De indeeling van de ingelijfden dezer
dienen te worden gebracht.
.
Bij K. B. 18 Maart 1918 n°. 49 (Ind. St. n°. 610) is eene jaarklasse bij de verschillende wapens en diensten is gerewijziging gebracht in de in Ind. St. 1910 n°. 158 opgenomen geld bij Gouv. Bt. 6 Dec. 1918 n°. 20 (Ind. St. n°. 811).
bepalingen aangaande de detacheering bij het deDartement Het bij de vesting-artillerie ingedeeld aantal is, in vergevan koloniën van officieren van liet leger in Nederlandsch- ' lijking met dat der jaarklasse 1894, met 10 man verhoogd.
Wat aangaat de inlijving en indeeling van de ingeschreIndië.
Eene regeling betreffende de detacheering van verlofs- venen der jaarklasse 1896 zijn maatregelen genomen bij Ord.
officieren van het leger hier te lande bii dat in Nederlandsch- van 26 Maart 1919 (Ind. St. n°. 157) en Gouv. Bt. 8 Mei 1919
Indië is bekrachtigd bij K. B. 27 J a n . 1919 n°. 61 (Ind. St. n*. 26 (Ind. St. n*. 216).
n°. 196).
De inschrijving van de landstormjaarklassen 1874 tot en
Aan de consulaire ambtenaren van vreemde mogendheden met 1886 is ingevolge Ord. van 11 Sept. 1918 (Ind. St. n°.
is vrijstelling verleend van keuring, registratie en vorde- 644) vastgesteld van en met den eersten October tot en met
ring van paarden en motorrijtuigen voor den krijgsdienst den 30sten November 1918.
(Ind. St. 1919 n°. 154).
Bij de in Ind. St. 1918 n°. 645 opgenomen Ord. van 11
Ter voorloopige uitvoering van de laatste zes hoofdstuk- Sept. 1918 is de verplichte aangifte tot 'inschrijving gereken van het dienstplichtbesluit (zie K. V. 1918, kol. 39) geld van dienstplichtigen op wie het dienstplichtbesluit
zijn voorschriften gegeven bij Ord. van .30 Mei 1918 (Ind. van toepassing is geworden na het verstrijken van het voor
St. n°. 270). terwijl bij Gouy. Bt. 13 Juli 1918 n°. 16 (Ind. hunne jaarklasse vastgesteld tijdvak van inschrijving.
Tot uitvoering van art. 8 van het dienstplichtbesluit is bij
St. n°. 450) bepalingen zijn vastgesteld, uitmakende het
tweede gedeelte van de dienstplichtregeling (inlijving bij de Gouy. Bt. 1 Juni 1918 n°. 11 (Ind. St. n°. 271) eene voormilitie, werkelijke dienst, verlof, enz.). Het eerste gedeelte loopige regeling getroffen nopens aan daarvoor in aanmervan die regeling, zoomede de voorschriften tot voorloopige king komende dienstplichtigen uit te keeren vergoedingen
uitvoering van de eerste vijf hoofdstukken van het dienst- tijdens hunne opkomst voor eerste oefening.
plichtbesluit zijn onderscheidenlijk gewijzigd bij Gouv. Bt.
Bij Gouv. Bt. 11 Mei 1918 n°. 68 (Ind. St. n°. 243) is
13 Aug. 1918 n'. 30 (Ind. St. n".'571) en Ord. van 12 Maart bepaald, dat ten aanzien van de ingelijfden bij den verplich0
1919 (Ind. St. ii . 133).
ten krijgsdienst in algemeenen zin van toepassing zullen zijn
De eerste inschrijving van dienstplichtigen heeft plaats de voor de overige militairen geldende voorschriften, reglegehad van den 8sten tot en met den 20sten April 1918, en nienteu en tarieven.
bepaalde zich tot de jaarklas=e 1894. Van deze jaarklasse,
Bij Ord. van 30 Juli 1918 (Ind. St. n°. 530) is eene
genoemd naar het geboortejaar der dienstplichtigen, werden regeling getroffen voor de opleiding tot korporaal en onderin het geheel ingeschreven 927 personen, van wie, na ge- officier van bij de militie ingelijfden.
houden geneeskundig onderzoek, 665 voor inlijving beschikEene regeling nopens de oproeping voor herhalingsoefebaar waren, welke inlijving op 23 Juli 1918 heeft plaats ningen van de ingelijfden der militie bij de onbereden
gevonden. Aangezien voorloopig twee jaarklassen .per jaar wapens, wapenonderdeelen en diensten is opgenomen in Ind.
zullen worden ingelijfd, is de duur der eerste oefening ge- St. 1919 ii°. 74.
bracht op ten hoogste zes maanden.
Bij Gouv. Bt, 4 Mei 1918 n°. 28 (Ind. St. n°. 232) zijn beVan de dienstplichtigen zijn ingevolge Gouv. Bt. 19 Juli palingen vastgesteld aangaande de toekenning van vergoe1918 n°. 29 (Ind. St. n°. 495) — behoudens de daarin ver- dingen aan geneesheeren, die als leden van een keuringsraad
melde uitzonderingen •— 50 ingedeeld bij de vesting-artil- voor de keuring van dienstplichtigen zijn aangewezen.
lerie en de overigen bij de infanterie. De indeeling geschiedt
Eene regeling van de inkomsten van voor werlcelijken
in dier voege, dat met Europeanen gelijkgestelde Chineezen dienst opgeroepen dienstplichtigen, aan wie, om daarin aanbij do sedentaire diensten worden geplaatst, tenzij zij uit- gegeven redenen, verlof buiten bezwaar van den lande is
drukkelijk verlangen hunne dienstplichten bij een der wa- verleend, is bekrachtigd bij Gouv. Bt. 26 Febr. 1919 n°. 28
pens te vervullen. De sedentaire diensten hebben zich voor (Ind. St. n°. 99).
de jaarklasse 1894 bepaald tot die bij den hospitaaldienst
Ter uitvoering van het bepaalde bij art. 56, eerste lid,
en bij de automobielcompagnie. waarbij in 't geheel 3 dienst- van het dienstplichtbesluit is bij Ord. van 29 Juni 1918
plic-htigen de eerste oefening hebben doorloopen. Alle voor (Ind. St. n°. 360) met het oog op de geleidelijke opheffing
de eerste oefening onder de wapenen geroepen dienstplich- van de schutterijen op Java, eene regeling getroffen ten
tigen zijn gelegerd in van de overige troepen afgezonderde aanzien van dienstplichtigen, gewezen schutters (zie hierna
gedeelten der militaire kampementen. De ingelijfden zijn onder § 5). Voorts zijn, ter verdere uitvoering van dat beverdeeld over vier in koele klimaten gelegen garnizoenen, sluit, bij Gouv. Bt. 9'Juli 1918 n°. 69 (Ind. St. n°. 435) bet. w. Buitenzorg, Bandoeng, Magelang en Malang.
palingen vastgesteld in geval van desertie.
Bij Ord. van 19 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 783) zijn regelen
Voor de dienstneming bij het reservekader voor de infanvastgesteld, aangaande de inlijving der dienstplichtigen van terie. de cavalerie, de vesting-artillerie, de bereden artillerie
de jaarklasse 1895, terwijl aangaande de inschrijving van en de genie is eene voorloopige regeling vastgesteld bij Ord.
die dienstplichtigen, zoomede van ben. behoorende tot de van 30 Juli 1918 (Ind. St. n°. 548).
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$ 1. LEVENDE STRIJDKRACHTEN.
Van de 30 918 infanteristen waren bij de veldinfanterie
17 010 (d. i. 118 minder dan de ..tegenwoordige" vastgestelde legersterkte eischte). Van deze 17 010 man veldtroepen (432 minder dan einde 1917) waren er — na aftrek van
zieken en geëvacueerden en van hen, die om andere redenen
niet tot uitrukken konden worden aangewezen — beschikbaar
om te velde te trekken 15 027, d. i. 88,34 % van de sterkte
der veld troepen, tegen 15 418. d. i. 88,39"... op einde 1917.
Naar den landaard waren de aldus beschikbaren verdeeld:

Samenstelling en sterkte van het leger. In t r ó k « B
zijn statistische gegevens betreffende het leger over 1918 byeengebracht. Uit staat 1 dier bijlage blijkt, dat tengevolge
van verschillende wijzigingen (vgl. wat de normaal vastgestelde legersterkte betreft Ind. St. 1915 n". 404. laatstelijk
gewijzigd bij Ind. St. 1919 n°. 256) de normaal vastgestelde
sterkte met 9 officieren en 251 militairen beneden dien rang
toenam, terwijl de ,,tegenwoordige" (tijdelijk geldende)
vastgestelde legersamenstelling einde 1918 73 officieren (of
als zoodanig dienstdoenden) en 1522 militairen beneden dien
rang meer aanwees dan einde 1917. Op eerstgenoemd tijdstip
overschreed de ,,tegenwoordige" vastgestelde sterkte de
„normale" met 152 officieren (of als zoodanig dienstdoenden) en 4219 militairen beneden dien rang, in hoofdzaak bij
de vliegafdeeling, de infanterie, de artillerie, de genie, den
geneeskundigen, den topographischen dienst, den trein, het
korps militaire schrijvers en het remonte-depot. welk personeel o. a. noodig was voor twee divisies marechaussee op
Java (Meester-Cornelis en Soerabaja), de geweermitrailleursafdeelingen bij de veldbataljons, het 1ste garnizoensbataljon van Atjeh en onderhoorigheden (tijdelijke bezetting
van Medan), het garnizoensbataljon van de Westerafdeeling
van Borneo, van de Zuider- en Óqsterafdeeling van Borneo,
van Timor en on derhoorigheden| de garnizoenscompagnie
van Tapanoeli (detachement in de Pakpaklanden), de bereden artillerie, de militaire hospitalen en het remontedepot.
De sterkte van het leger nam voor officieren (of als zoodanig dienstdoenden) toe van 1373 tot 1404; die voor militairen beneden dien rang ging terug van 40 170 tot 39 755
(zie tabel 1 of tabel 8 van bijlage B ) . *)
Tegenover de cijfers der „tegenwoordige" vastgestelde
legersterkte wezen de hiervóór opgegeven sterktecijfers, voor
zooveel de officieren betreft (onderluitenants —- met uitzondering van apothekers-assistenten in dien rang — medegeteld) eene toeneming van het tekort van '7 tot 49, terwijl
het teveel aan onderofficieren en manschappen (2950) afnam
tot 1013. Bij de infanterie en de cavalerie bestond een teveel
van onderscheidenlijk 1939 en 12 man of in ' t geheel 1951
man. Aangezien echter bij de vliegafdeeling, de artillerie, de
genie, de intendance, de militaire administratie, den geneeskundigen dienst, den topografischen dienst, den trein, het
korps militaire schrijvers, het korps stafmuzikanten, de militaire school, het remonte-depot en het kader bij de militaire
strafgevangenis, tevens huis van detentie, en de militaire
provoosthuizen een tekort aanwezig was, en bij het korps
militaire schrijvers, zoomede bij den kospitaaldieust, het
door de vastgestelde legersterkte gevorderde aantal plaatsen
niet ten volle door militairen was bezet, toonen de cijfers in
bijlage B, tabel 1, tegenover de eischen der ,,tegenwoordige"
vastgestelde legersterkte een tekort aan Europeanen van 4410
man en een teveel aan Amboineezen en inlanders onderscheidenlijk van 4454 en 969 man, d.i. zooals hierboven aangegeven een teveel van 1013 man. Einde 1918 waren bij het
leger 325 burgerpersonen en 433 niet-Europeesche militairen
(403 Amboineezen en 30 inlanders) aanwezig ter vervanging
van Europeesche ziekenverplegers en schrijvers (bovendien
1 Europeesch burger ter vervanging van ontbrekend militair
personeel bij den topografischen dienst), welk personeel in
mindering is te brengen van het zooeven vermeld tekort aan
Europeanen van 4410, dat daardoor ten slotte tot 3651 wordt
teruggebracht. Van de 4454 teveel aanwezige Amboineezen
waren er einde 1918 636 ter vervanging van Europeesche
militairen bij den hospitaaldienst en 124 ter vervanging van
Amboineesche militairen bij het korps militaire schrijvers,
zoodat het teveel in de gelederen slechts 3694 bedroeg.
1) Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat in den sterktestaat 6 onderluitenants-apothekers-assistenten (volgens de formatie moeten
6 onderluitenants-apothekers-assistenten aanwezig zijn) niet bij de militairen
beneden den rang van officier zijn gerekend, daarentegen wel in tabel 1, omdat in deze tabel eene splitsing voorkomt in „officieren en als zoodanig
dienstdoenden" en „militairen beneden den rang van officier" eai genoemde
onderluitenants-apothekers, daar zy slechts het getuigschrift bezitten van
apothekers-bediende, den dienst van officier-apotheker niet mogen verrcchten.

Europeanen
Amboineezen
Inlanders

1917:
2585 = 8 5 , 0 3 %
5503=91,26%
7330=87,55%
15 418 = 88,39 %

1918:
2199 = 83,96%
5334 = 91,22%
7494 = 87,71%
15 02r = 88,34 %

De sterkte nam af van 31 441 tot 30 918, dus met 523 man,
terwijl het aantal dergenen, die onmiddellijk beschikbaar
waren toenam van 25 951 tot 26 046, d. i. met 95 man.
De vervanging van Europeesche fuseliers door Amboineezen bij de infanterie-korpsen — vgl. K. V. 1918, kol. 41 —
moest uitgebreid worden tot het 5de en het 13de bataljon,
zoodat thans nog slechts bij 7 van de 21 veldbataljons Europeanen zijn ingedeeld.
Bij Gouv. Bt. 29 Juli 1918 n°. 12 (Ind. St. n°. 519) is
bepaald, dat voor de sergeanten (wachtmeesters) van nietEuropeeschen landaard, die, bij wijze van proef, de plaats
van een Europeeschen ranggenoot zullen innemen en mitsdien worden gelijkgesteld aan de Europeesche sergeanten
(wachtmeesters), ten aanzien van de aan die gelijkstelling te
ontleenen aanspraken op inkomsten en vergoedingen, dezelfde beginselen zullen gelden als bij bevordering. Voorts
zullen, ingevolge Gouv. Bt. 18 Mei 1918 n°. 55. de nietEuropeesche sergeanten-schrijvers, die voldaan hebben aan
het examen voor Europeesche sergeanten-schrijvers, met deze
laatste gelijkgesteld worden. Eindelijk is bij Gouv. Bt. 2
Sept. 1918 n°. 12 bepaald, dat de niet-Europeesche stafschrijvers van de infanterie, de cavalerie, de artillerie en de
genie worden gelijkgesteld met hunne Europeesche rang
(stand) genooten.
Het vrijwillig autoniobielkorps en het vrijwillig motorberichtrijders-korps 2 ) tellen thans onderscheidenlijk 47 en 18
leden. In verband met de opheffing van deze korpsen worden
geen nieuwe leden meer aangenomen en geen afloopende verbintenissen hernieuwd.
Plaatselijke imleeliilg. De militaire bezetting in de Pakiaklanden (Tapanoeli) bleef gehandhaafd en wordt — vooroopig tot einde 1919 — boven de sterkte van het leger gevoerd, zoodat de tegenwoordige vastgestelde legersterkte
daarmede blijft uitgebreid.
De staf en 3 compagnieën van het 18de bataljon infanterie
werden te Poerworedjo gelegerd, waarheen ook de tijdelijk te
Willem I gevestigde compagnie op 15 April 1919 zal overgaan.
Van het 10de bataljon werden de staf en 3 compagnieën te
Weltevreden, en werd 1 compagnie t e Lahat — ressorteerende onder het militair commando van Palembang en
Djanibi — gelegerd.
Bij Gouv. Bt. 26 April 1918 n°. 40 werd het 2de garnizoens
bataljon van Celebes en Menado opgericht. Het 19de bataljon infanterie (korps-gedeelte op Celebes) werd te Malang
gelegerd.
In 1918 werd het vliegkamp te Soekamiskin (bij Band >eng)
in gebruik genomen (zie K. V. 1918, kol. 42).
De indeelings- en legeringsstaten van de veldbaca',jon*, het
korps marechaussee, de mitrailleurcompagnieën, de depotbataljons, de kaderscholen, de afdeeling ordonnans-wielrijders. de garnizoensinfanterie. de cavalerie, de artillerie,
de genie, de intendance, de militaire administratie, het korps

f

2) Eene nieuwe regeling voor dat korps is opgenomen in Ind. St. 1918
n°. 717.
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officieren van gezondheid, het kc^ps militaire apothekers en
apothekers-assistenten, het korps militaire paardenartsen,
den trein, de commiezen bij de groote onderdeelen van het
leger en liet tot het leger bekoorend inlandsch burgerpersoneel ondergingen wijziging (Gouv. Btn. 17 Juli 1918 n°. 22,
14 Aug. 1918 n°. 19 en 8 Febr. 1919 u°. 3 ) .
Ook in 1918 werden, in het belang van orde en rust uit
verschillende garnizoenen gedurende korteren of langeren
tijd troepen naar elders gezonden. Behalve de geregelde
patrouilledienst tot het bevestigen van ons gezag in Atjeh
en onderhoorigheden, Tapanoeli, Palembang en Djambi,
Eiouw (afd. Indragiri), de Westerafdeeling van Borneo, de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Ceiebes en Menado
(afd. Midden-Celebes), Tinior en onderhoorigheden, Amboina en Ternate (West-Ceram en Djailolo) en Noord-Nias
werden o. a. excursiën ondernomen naar Palembang en
Djambi, waar een deel van de bevolking der marga's Gloembang en Kerto Moelia weigerde de bestuursbevelen op te volgen ; naar Atjeh en onderhoorigheden, in 't bijzonder wegens
verzet in het landschap Wojla, zoomede naar Timor en
onderhoorigheden (West-Soeinba en Alor) wegens moeilijkheden bij de inning der belastingen en de uitvoering der
heerendiensten.
Aanvulling van het korps officieren. I n 1918 overtroffen de winsten in het officierskorps (149) de verliezen
(132) met 17 officieren. Gerangschikte gegevens daaromtrent bevat het vijfjarig overzicht in tabel 8 van bijlage B.
Het aantal in de sterkte tellende officieren nam toe van 1187
tot 1204. J ) Aangezien tegelijkertijd het aantal voor 2de
luitenants in de plaats tredende onderluitenants met 15 vermeerderde (van 185 tot 200) en het aantal adjudant-onderofficieren. dienstdoend officier, met 1 verminderde, 2 ) wees de
sterkte aan officieren (en als zoodanig dienstdoenden) einde
1918 31 meer aan dan op uit. 1917. Het op laatstgenoemd
tijdstip, in vergelijking met de destijds geldende ,,tegenwoordige" vastgestelde legersterkte, bestaand tekort van 7
zou, rekening houdende met de sedert plaats gehad hebbende
vermeerdering van de tegenwoordige vastgestelde legersterkte met 73, derhalve opgeloopen zijn tot 49. In aanmerking nemende dat van de 3 officieren in de vastgestelde
legersterkte uitgetrokken als adjudant van den GouverneurGeneraal, er 2 tot de landmacht behooren, moet het tekort
op 48 worden gesteld. Onbezet bleven bij den generalen staf
18 plaatsen (waarvan bij de vliegafdeeling 17), bij den gewestelijken en plaatselijken staf 2, bij de infanterie 43, bij
de cavalerie 3, bij den geneeskundigen en hospitaaldienst 7,
bij den topografischen dienst 1 en bij den trein 1 plaats.
Voor het aanvullingsexamen bedoeld in de overgangsbepalingen van K. B. 1 Dec. 1915 n°. 12 (Ind. St. 1916 n°.
194) heeft zich 1 gegadigde opgegeven, die slaagde, zoodat
thans nog slechts 6 inlandsche officieren voor dien rang opgeleid in Indië aanwezig zijn, die nog niet geheel zijn gelijkgsteld met hunne Europeesche ranggenooten (zie K. V. 1918,
kol. 43). Van dit aantal hebben zich 4 opgegeven om deel te
nemen aan het in 1920 te houden examen.
Voorzieninsr in de behoefte aan militairen beneden den
r r u g van officier. Tabel 8 (b) van bijlasro B bevnt een
uitgewerkt numeriek overzicht van de gedurende de laatst
verloopeu 5 jaren bij het leger in de sterkte gebrachte militairen beneden den rang van officier en van de daartegenover staande verliezen: tabel 10 een vijfjarige statistiek betreffende de reëngagementen en tabel 11 een overzicht, alle
over 1918, nopens de winsten en verliezen aan kader.
Met betrekking tot de niet-Europeanen valt op te merken,
dat de werving onbeperkt was opengesteld voor gepasporteerden, voor zoons van actief dienende militairen, voor Soendaneezen. Madoereezen. Timoreezen, Atjehers en Batakkers en
beperkt voor Amboineezen en Javanen.
Voor de legerreserve (vgl. K. V. 1918, kol. 43) hadden
1) Onder deze officieren waren er 24, die van het Nederlandsche leger bij
het Indische waren gedetacheerd, waarvan er 19 (8 kapiteins en 11 lsteluitenants) als tweede luitenant en 5, als behoorende tot den geneeskundigen
dienst, als eerste luitenant in de sterkte telden, als zijnde niet gedetacheerd
op den voet van K. B. 18 Aug. 1871 n°. 10 (Ind. St. n°. 176).
2) Thans zijn geen adjudant-onderofficieren, dienstdoende officieren meer
in het leger aanwezig.
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zich, op het tijdstip van afsluiting in Indië van de mededeelingen voor dit hoofdstuk (1 April 1919) 167 Europeanen en
27 inlanders (onder wie 4 Amboineezen) verbonden; in 1918
bedroegen die cijfers 243 Europeanen en 31 inlanders (onder
wie 3 Amboineezen).
De in 1905, bij wijze van proef, genomen maatregel, ten
doel hebbende de werving van Indo-Europeanen te bevorderen en het bij het leger bestaand tekort aan Europeanen door
andere elementen aan te vullen (zie t. a. p.) is bestendigd;
in 1918 hebben zich geen personen aangemeld. De aan de
van het eiland Kisar (Amboina) afkomstige mestiezen geboden gelegenheid om een voorloopige verbintenis bij het
leger aan te gaan bleef ook in 1918 zonder gevolg.
Bij K. B. van 4 J u n i 1919 (Ned. St. n°. 274) is bij de
koloniale reserve te Nijmegen de gelegenheid geopend om als
adspirant-onderofficier dienst te nemen bij het leger in
Nederlandsch-Indië. Bepalingen omtrent dit nieuwe instituut
zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 23 Sept. 1918 n°. 21 (Jav. Ct.
n°. 79).
Militair Onderwijs. Tabel 12 van bijlage B bevat eene
numerieke opgave betreffende de bij de verschillende inrichtingen van militair onderwijs hier te lande voor Indisch
officier in opleiding zijnde leerlingen, zoomede omtrent die
bij de militaire school te Meester-Cornelis. De opgaven betreffende de kader- en korpsscholen en de hoefsmidschool zijn
opgenomen in tabel 13 van bijlage B.
Van de sedert 1903, bij wijze van proef, aan jongelieden
van Europeesche afkomst geboden gelegenheid om, onder het
genot van eene toelage, bij de korpsen en instellingen van hét
leger eenig handwerk of ambacht te leeren (zie t. a. p.) is
wederom een ruim gebruik gemaakt. Van de jongelieden,
die einde Maart 1918 in opleiding waren, werden er gedurende het verslagjaar 24 van hunne tewerkstelling ontheven
(8 wegens overgang in 's lands dienst, 6 wegens overgang in
particulieren dienst, 2 wegens intreden van het 20ste levensjaar, 5 wegens overgang naar de Technische school te Djokjakarta en 3 wegens wangedrag), terwijl 1 leerling overleed.
In het verslagjaar werden 12 jongelieden in opleiding genomen, zoodnt einde Maart 1919 in het geheel 50 leerlingen
in opleiding bleven.
In December 1918 en Februari 1919 werden tot de te Bandoeng geopende leergangen voor krijgskundige en intendance-studiën — vgl. K. V. 1918. kol. 44 — onderscheidenlij k 11 leerlingen (10 van de infanterie en 1 van de artillerie) en 3 leerlingen (2 van de militaire administratie en 1
van de infanterie) toegelaten. Wegens de slechte verbinding
met Nederland werden de leerlingen van den te MeesterCornelis ingestelden leergang ter opleiding van de tot de
Koninklijke Militaire Academie en den Hoofdcursus toegelaten jongelieden voor hunne practische vorming bij liet 15de
bataljon infanterie gedetacheerd. In ' t laatst van 1918 vertrokken de leerlingen van laatstgenoemden leergang naar
Nederland, met uitzondering van hen, die in Indië het eindexamen zullen afleggen.
De reglementen voor den Hoofdcursus, de Koninklijke
Militaire Academie en de Cadettenschool zijn gewijzigd bij
K. Bn. van 12 Maart 1919 (Ned. St, nos'. 101 t/m 103)':
eerstgenoemd reglement bovendien bij K. B. van 6 Juni
1919 (Ned. St. n°. 279). Het reglement voor de Hoogere
Krijgsschool onderging wijziging bij K. B. 6 J u n i 1919
(Ned. St. n°. 278).
Bij de wet van 25 Maart 1918 (Ned. St. n°. 175. Ind. St.
n°. 641) is wijziging gebracht in de wet van 21 Juli 1890
tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht,
voor zooveel daarbij de opleiding voor den officiersrang en
de hoogere vorming van den officier zijn betrokken.
De algemeene voorschriften voor de leers-ancren in de
Javaansche en Soendaneesche taal voor officieren, vastgesteld
bij Gouv. Bt. 2 April 1913 n°. 29, ondergingen wijziging
bij Gouv. Btn. 15 Aug. 1918 n°. 62 (Bijbl. Ind. St. n°'. 9048)
en 18 Nov. 1918 n°. 46 (Bijbl. Ind. St. n». 9130).
In het verslagjaar werd overgegaan tot de oprichting van
leergangen in de Nederlandsche taal ten behoeve van nietEuropeesche militairen. Deze voorloopig te Weltevreden,
Meester-Cornelis, Tjimahi, Bandoeng. Magelang, Salatiga
en Malang gevestigde leergangen worden in de eerste plaats
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in de kampementen der 19de compagnie artillerie te Bandoeng de noodjge bij- en verbouwingen plaats; te Magelang,
Bandoeng, Malang en Buitenzorg werden voor dat doel compagnieskazernes onderscheidenlijk in de kampementen van
het 7de, 15de, 8ste en 14de bataljon infanterie ingericht.
Eindelijk hadden te Tjimahi eenige verbouwingen plaats in
liet kampement van het korps genietroepen voor legering van
de dienstplichtigen, ingedeeld bij de telegraafafdeeling van
dat korps.
De bij- en verbouwingen aan de kampementen voor het
Bewapening. De rerwapeniiur ron het korps genie- 10de en 20ste bataljon infanterie te Weltevreden werden voltroepen met karabijnen, model '95, kwam tot stand, evenals tooid; te Bandoeng werd ten behoeve van de W e r i n g der
de indienststelling van de geweermitrailleurs, model '15, opgerichte automobiel-compagnie een tijdelijk kampement
gebouwd, in den trant, als voor de 19de compagnie artillerie.
bij de infanterie.
I n 1918 is bij de voortgezette conservatie-Droeven met Nog kwamen geheel of nagenoeg gereed: het nieuwe kampehet rookzwak buskruit voor scherpe patronen voor geweer ment te Tjilatjap, de nieuwe indeeling van het fort Vastenen karabijn, model '95, geen merkbare achteruitgang in de burg te Soerakarta, een kampement in half duurzamen trant
scheikundige stabiliteit waargenomen. De toestand van het te Malang, te Meureudoe en te Lokop, het logies en de stalpijpkruit is niet merkbaar verminderd. De scheikundige ling voor de verschillende treindetachementen te Bangkalan,
stabiliteit van de in 1918 ontvangen nieuwe partiien rook- Pamekasan en Soemenep, de verbetering van het militair
zwak kruit, waarvan een van Amerikaauschen oorsprong, was hospitaal en de aangrenzende afdeeling voor besmettelijke
ziekten te Weltevreden, de barak voor besmettelijke zieken
gunstig.
te Poeroektjahoe, de inrichting voor de verpleging van pestKleeding en u i t r u s t i n g . De proeven bij hei wapen der lijders te Djokjakarta, zoomede het complex munitiemagacavalerie met nieuw model ledergoed hebben goed voldaan. zijnen in de nabijheid van Bandoeng; een aanvang werd geAan alle onderofficieren beneden den rang van adjudant- maakt met den bouw van eene nieuwe militaire vestiging te
Sehiarang, het vergrooten van de kazerne in het eavalerieonderofficier wordt thans witte bovenkleeding verstrekt.
Door de granaatwerpers bij de infanterie wordt voortaan kampement te Maiang, den bouw van een provoosthuis te
Padang, de verbetering van de militaire vestiging te Ponop de grijsgroene jas een onderscheidingsteeken gedragen.
Ook aan de telefonisten bij de infanterie, de cavalerie, de tianak, den bouw van een half duurzaam kampement te
vesting- en bereden artillerie en de verdedigingswerken, Panton Laboe en te Boeloeh Blang Ara (Atjeh en onderzoomede aan peilers, hulppeilers en waarnemers der vesting- hoorigheden), de vernieuwing van de bivaks te Mamoedjoe,
artillerie, auto-bestuurders bij de genie en de artillerie en Boeton en Kandari (Celebes en onderhoorigheden) en Atamaan seiners 1ste klasse bij de infanterie, de artillerie en boea (Timor en onderhoorigheden) en den bouw van een
genie worden (dergelijke) onderscheidingsteekenen toege- hospitaal te Poerworedjo (Kedoe).
Ten einde te voorzien in het tekort aan logiesruimte werden
kend.
Aangezien het te verwachten is, dat in de naaste toekomst in verschillende infanterie-kampementen tijdelijke barakken
de rangen van Europeesch sergeant, wachtmeester, fourier gevestigd.
I n verband met de oprichting van eene vliegafdeeling. is te
en korporaal ook zullen worden vervuld door niet-Europeanen,
is in het rangdistinctief voor eerstbedoelden eene kleine wij- Soekamiskin, in de nabijheid van Bandoeng, een aanvang
ziging gebracht, ter onderscheiding met het niet-Euro- gemaakt met den bouw van een vliegkamp.
Te Willem I werd de woningverbetering, enz. in het belang
peesche kader, dat nog niet voldaan heeft aan de hoogere
eischen, voor Europeanen gesteld. Voor de officieren, onder- van de bestrijding van het pestgevaar, voortgezet; te Salaluitenants en adjudant-onderofficieren der cavalerie werd, . tiga werd ermede begonnen.
ter betere aanduiding van het wapen, een nieuw onderscheiTer tegemoetkoming aan de onvoldoende magazijnsruimte
dingsteeken vastgesteld.
zijn in liet magazijn van oorlog en in het garnizoenskleedingmagazijn te Bandoeng bijbouwingen tot stand gebracht.
De militaire bakkerij te Tjimahi onderging uitbreiding
Huisvesting. Met den bouw van
officierswoningen
werd voortgegaan te Tjimahi, Bandoeng.
Magehuig door de bijbouwing van een afzonderlijk meelmagazijn. Ten
en Singkawang, zoomede op enkele plaatsen in Cele- behoeve van de concentratie van het waschbedrijf aldaar is
bes. Gereed kwamen dergelijke woningen te Bandoeng, Soe- l>egonnen met den bouw van eene militaire stoomwasscherij.
Het voormalig magazijn van oorlog te Padang werd purakarta, Amboina en hier en daar in Celebes en onderhoorigheden. Te Ngawi werden 2 officierswoningen, welke vroeger bliek verkocht.
aan liet departement der burgerlijke openbare werken waren
Te Amboina werd een gedeelte van een der logiesgebouafgestaan, weder onder militair beheer gebracht en na ver- wen in liet fort Nieuw Victoria ingericht tot kleedingmagabetering bestemd tot luitenantswoningen. Eindeliik werden zijn.
v
te Willem I alle officierswoningen binnen de voormalige
vesting ontruimd en aan gehuwde Europeesche onderoffiVoeling en verpleging. Bij Gonv. Bt. 15 Maart 1918
cieren ter bewoning aangewezen.
n°. 12 (Ind. St. n". 133) is een nieuw tarief vastgesteld voor
De te Tjimahi, Padang en Magelang onderscheidenlijk in
de voeding bij mobilisatie.
uitvoering zijnde 3, 2 en 2 woningen voor adiudant-onderSedert 1 September 1918 wordt, bij wijze van proef, geofficieren werden voltooid, terwijl te Bandoeng nog 6 zulke durende een jaar aan de troepen op Java geheel afgewerkte '
woningen in uitvoering zijn.
(witte), instede van zilvervlieshoudende rijst verstrekt,
Met den bouw van woningen voor gehuwde Europeesche omdat tegen het gebruik van laatstbedoelde soort bij den
onderofficieren werd voortgegaan; gereed kwamen dergelijke soldaat nog immer een sterke tegenzin bestaat. Ten einde
woningen te Tjimahi, Malang. AVeltevreden, Meester-Cor- tegemoet te komen aan het gemis van de in de zil\ervliesnelis, Magelang en Padang. Onderofficierswoningen zijn nog houdende rijst aanwezige beri-beri werende stoffen, zijn
onderhanden te Bandoeng (36), te Tjimahi (5) en te Malang maatregelen genomen voor eene ruimere verstrekking van
(2). Te Meester-Cornelis werd logies opgericht voor 20 ge- andere vitaminenrijke voedingsmiddelen.
huwde Europeesche korporaals of minderen, terwijl te BanDe duurzaamheid van gebakken rijst in blik, bestemd om
doeng en te Soerabaja zulke woningen in aanbouw zijn.
als noodrantsoen te worden genuttigd, is voldoende gebleken,
Ten behoeve van doortrekkende militairen is in het kampe- zoodat voor de definitieve samenstelling van dat rantsoen
ment van liet 15de bataljon infanterie te Bandoeng een tij de- liet noodige wordt verricht.
lijk doorgangshuis opgericht; eene dergelijke inrichting voor
Het grasland te Tjimahi — zie K. V. 1918. kol. 46 — is
doortrekkende gehuwde Europeesche onderofficieren «is ge- tot eene uitgestrektheid van 122 bouws in bewerking gevestigd te Tjimahi.
bracht. De opbrengst was echter alleen in de' maanden
December, Januari en Februari toereikend om in de behoefte
Ten behoeve van de legering der militieplichtigen hadden
benut voor de niet-Europeesche sergeanten, korporaals en
soldaten van wie, niet net oog op hunne ontwikkeling en
karaktereigenschappen mag worden verwacht, dat zij in
aanmerking komen voor het bekleeden van Europeesche
kaderbetrekkingen.
Aan den oproep voor opleiding tot vliegenier werd op bevredigende wijze gevolg gegeven, doch de in Augustus en
September 1918 voorgekomen vliegongelukken brachten
velen er toe om van hunne sollicitatie af te zien.
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aan gras voor de garnizoenen te Tjimahi en Bandoeng te voorzien. Gedurende de overige maanden van het .jaar moest het
ontbrekende hij particulieren worden aangekocht: de productie zal echter door eene hetere bevloeiing van de terreinen
zooveel mogelijk worden opgevoerd.

Algemeenc gezondheidstoestand en ziekenverpleging.
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plaats in de omgeving van Salatiga, terwijl eene kaderoefen ing voor de cavalerie werd gehouden in Cheribon. Door de
vesting- en veldartillerie werden schietoefeningen gehouden.
Remonte. Het remonte-depot te Padalarang leverde in
1918 aan het leger 56 paarden en 19 muildieren (33 paarden
voor de cavalerie en 23 paarden en 19 muildieren voor de
artillerie), tegen 201 paarden in 1917. Door eene commissie
van 3 officieren werden in het laatst van 1918 in Australië
aangekocht 550 paarden (300 voor de artillerie en 250 voor
de cavalerie). Door de tijdens den Europeeschen oorlog ingestelde permanente commissie tot aankoop van legerpaarden 2 ) op Java werden in 1918 7 paarden aangekocht.
Voor de aanvulling van den trein en de mitrailleur-compagnieën werden in 1918 60 paarden aangekocht. Voor de
aanvulling van den transporttrein in Atjeh en onderhoorigheden werden in den loop van 1918 3 trekossen en 2 olifanten
aangeschaft.
De in Ind. St. 1918 n°. 104 opgenomen regeling op het
vorderen van paarden onderging aanvulling en wijziging bij
Ord. van 1 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 746).

Ofschoon uitgebreide opgaven betreffende den gezondheidstoestand van liet Nederlandsch-Indische leger over het jaar
1918 nog ontbreken, kunnen toch thans reeds enkele cijfers
worden genoemd, die een beeld daarvan geven. Voor de juiste
opgaven wordt verwezen naar de hier te lande door het Centiaal Bureau voor de Statistiek uitgegeven sanitaire statistische gegevens, waarvan het overzicht over 1915 verschenen is.
Het aantal ziekte- en sterfgevallen bedroeg in 1918
onderscheidenlijk 30 651 en 460, tegen 29 718 en 224 in 1917.
Het aantal gevallen van buiktyphus beliep 139 met 21 sterfgevallen, tegen 2-32 en 27 in 1917. Voor malaria werden voor
de eerste maal 131G, bij herhaling 3231 (te zamen 4547) gevallen behandeld, met 19 sterfgevallen, tegen 1731 en 3889
(te zamen 5620), met 10 sterfgevallen in 1917. Het aantal
gevallen van pokken (variolas) bedroeg 8, waarvan 1 met
1'ostdniveiidienst. Het aantal postduivenstations werd in
doodelijk verloop. Wegens influenza werden 3174 militairen
1918 uitgebreid met één (te Soerabaja). De duiven van
behandeld, van wie er 121 overleden. Boor cholera, dysen- dit station onderhielden eene geregelde verbinding tusschen
terie en beri-beri werden onderscheidenlijk aangetast 44, 656 eenige marineschepen en den wal. Die van het station
en 31 (waaronder 22 primaire nieuwe gevallen) militairen, Bandoeng werden met goed gevolg gebruikt voor de berichtvan wie er 9, 8 en 0 overleden. Tegen hondsdolheid overbrenging gedurende de kaderoefening der cavalerie in
werden 12 militairen voorbehoedend behandeld, tegen 9 in Cheribon, terwijl de duiven van het station Salatiga deel1917. Van de H 3 lijders aan tuberculose overleden er 68. namen aan de kaderoefening tusschen Magelang en Salatiga.
Wegens syphilis en gonorrhoea kwamen voor de eerste maal
Van belang waren eenige overzeewedvluchten. welke door
onderscheidenlijk 770 en 1892 lijders onder behandeling,
den Algemeenen Javaschen Postduivenbond werden uitgezoonrede 1993 en 3336, die reeds vroeger aan die ziekten
schreven en waarbij bleek, dat de afstanden Telokbetong—
hadden geleden. TJlcus niolle kwam 1375 maal voor. Door
Weltevreden, Sapoedi—Soerabaja en Bali—Soerabaja geepidemische cerebro spinaal meningites werden 3 militairen
makkelijk afgelegd kunnen worden.
aangetast, van wie er 2 overleden. Voor mijnwormziekte
werden 173 gevallen behandeld, tegen 533 in 1917. Wegens
Reglementen en dienstvoorschriften. In 1918 werden
pneumonia crouposu kwamen 413 militairen in behandeling,
door den commandant van het leger o. a. de volgende reglevan wie er 46 overleden.
Ook in 1918 bestond bij alle hospitalen een zeer groot in- luenten en dienstvoorschriften vastgesteld: Beglement op den
compleet aan verpleegsters 1ste klasse. In de aanwerving van inwendigen dienst der infanterie, herdruk 1917; Orders voor
de infanterie n°. 1 tot en met 12 (1917); Soerat peratoeran
niet-Europennen ter opleiding voor den verplegingsdienst en
ter aanvulling van het tekort aan Europeesche ziekenver- akan pekerdjaiin Gymnastiek bagi Bala tentara Hindia
Nederland, berdrak 1917: Prijslijst van het materieel der
plesers, viel ook in 1918 eenige verbetering te bespeuren.
artillerie, uitgave 1918: Kitab stabelan benteng, uitgave
Bij K. B. 2 Maart 1918 n°. 16 (Bijbl. Ind. St. n°. 9037)
1918: Grondslag voor opleiding en oefening van den trein,
is eene nieuwe regeling vastgesteld betreffende de ; ianneniing van studenten in de geneeskunde ter opleiding voor uitgave 1918; Administratieve voorschriften voor den dienst
de betrekking van arts bij den burgerlijken geneeskundigen van het wapen der genie in Nederlandsch-Indië met daarbij
dienst in jVederlandsch-Indië, dan wel voor die van officier ! hehoorende modellen (1917): Handboek voor den technischen
dienst van de telegraafafdeelinsr van het korps genietroepen
van gezondheid bij het leger daar te lande.
van het Xederlandsch-Indisch leger. Deel I I , afdeeling I I ,
Be algemeene gezondheidstoestand der legerpaarden was technische kantoordienst: Idem, Deel I I , afdeeling I I I , lijnook over het jaar 1918 bevredigend. Bij eene totale gemiddel- dienst: Soerat perantoeran akan pembarisan oleh geniede sterkte van 2961 (3009) J ) paarden en muildieren werden
troepen : Voorschriften nopens het militair brandspuit3649 (3SGG) ziektegevallen of 123.3 (128.5) % van de sterkte wezen (uitgave 1918); Reglement op de excercitiën voor de
l>ehandeld. De verliezen liedroegen aan sterfgevallen 0,18 genietroepen: Handleiding ten gebruike bij den cursus voor
(1,66) °,'„ aan afgemaakte paarden 3.24 (3.26) ?£ en aan op gediplomeerde ziekenverplegers van het Nederlandsch-Inreform gestelde paarden 3.95 (3,46)^0. zoodat het totaal der discli leger, gewijzigde herdruk 1917: Handleiding voor het
verliezen 7,37 (8,38) % bedroeg. Gesplitst naar den aard der gebruik van den filterwagen, uitgave 1917: Handleiding voor
ziekten bedroegen de verliezen: 15 paarden aan malleus het gebruik van den keukenwagen, herdruk 1917: Prijslijst
(kwaden droes), 4 aan pernicieuse anaemie en 9 aan daar- van artikelen bij de intendance in gebruik, beheer of bemede verband houdende ziekten.
waring; Velddienstvoorschrift voor het Xederlandsch-Tndisch leger, Deel I en I I en Aanhangsel op idem, Deel I .
Manoeuvres. De in 1918 door de verschillende wapens
gehouden veldoefeningen op kleine schaal vonden, waar
Vi IriiniiiLi II en straffen. Een overzicht van de aan de
mogelijk, in vereoniging met de plaatselijk aanwezige andere
wapen* plaats. Daarbij verbleven meermalen afdeelingen | militairen der landmacht in 1918 toegekende eerbelooningen
van de veldtroepen eenigen tijd buiten hare garnizoenen. i wegens aan den lande bewezen bijzondere diensten ter zake of
Door de I l d e , l i l d e en IVde brigade werden manoeuvres ge- ter gelegenheid van krijgsverrichtingen in NederlandschIndië is opgenomen in tabel 14 van bijlage B.
houden onderscheidenlijk in Boemiajoe, op Madoera en in het
Het aantal militairen beneden den rang van officier, dat
oosten van de Pieanger-Regentschappen, aan welke laatste
manoeuvres eene geneeskundige oefening werd verbonden. l in 1918 aanspraak kreeg op de gouden, zilveren en bronzen
Door de IVde brigade werd voorts eene mobilisatieoefening I medaille en op den zilveren gesp voor langdurigen trouwen
gehouden. Cavalerie-gevechtsoefeningen, waaraan weid deel- dienst beliep 3268. tegen 2929 in 1917.
Tabel 15 van bijlage B bevat eene numerieke opgave begenomen door alle veldeskadrons en de lijfwachtcavalerie,
treffende eenige klassen van gestraften of om ïiiet-eervolle
benevens door de compagnie strijders-wielrijdêrs. vonden
redenen uit het leger of tijdelijk uit het korps afgevoerden,
1) De cijfers tusschen haakjes hebben betrekking op het vorige verslagjaar.

2) Slet ingang van 1 Januari 1919 werd die commissie ontbonden.
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terwijl tabel 16 een overzicht geeft van de in 1918 wegens
dronkenschap aan Europeesche militairen opgelegde straffen,
waaruit blijkt, dat van de 7416 Europeesche militairen er
zich 793 nu en dan aan misbruik van sterken drank schuldig
maakten en daarvoor in 941 gevallea werden gestraft. I n
1917 bedroegen deze getallen 7220, 1014 en 1334.
Maatregelen en instellingen in het belang van het zedelijk en stoffelijk welzijn van den soldaat. Het aantal zalen
tot ontspanning voor Europeesche onderofficieren is met 2
uitgebreid, zoodat thans 18 van zulke gelegenheden in gebrui k zijn.
Negen nieuwe ontspanningslokalen voor Europeesche mindere militairen werden opgericht, terwijl één dergelijke inrichting werd opgeheven, zoodat einde 1918 83 van die verblijven aanwezig waren.
Ook gedurende 1918 bleef de gelegenheid opengesteld om
tot schoen- en kleermaker bij de korpsen te worden opgeleid.
Aan de kookschool, verbonden aan de kaderschool te Tjimahi. bleef voor inlandsche (niet-Amboineesche) militairen
de gelegenheid bestaan om zich voor kok te bekwamen.

§ 2.

De verantwoording over het beheer der 85 militaire societeiten wees een voordeelig saldo van rond f 90 400. De waarde
van gebouwen, meubilair en bibliotheken werd einde 1918
geschat op f 717 700. Ook voor 1919 wordt geldelijke steun
verleend aan vereenigingen, welke zich ten doel stellen het
zedelijk welzijn der militairen te bevorderen, en wel ten behoeve van de tehuizen van den Christelijken militairen bond
voor Oost- en Wost-Indië te Weltevreden, Meester-Cornelis,
Buitenzorg en Tjimahi; van het Leger des Heils te Weltevreden, Bandoeng. Soerakarta, Malang, Soerabaja en Ambarawa ; van den Katholieken Socialen Bond te Weltevreden, zoomede aan dergelijke instellingen te Bandoeng, Tjimahi, Willem I (Ambarawa). Magelang. Soerakarta. Malang, Salatiga en Soerabaja.
Telefonen. Het personeel, ten behoeve van don aanleg
van bestuurstelefonen in de Westera f deeling van Borneo
werkzaam, keerde in den loop van 1918 naar zijn garnizoen
terug.

VERDEDIGINGSWERKEN.

Voortgegaan werd met het beramen van maatregelen voor
den bouw van nieuwe en het in staat van verdediging bren-

§ 3.
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gen van bestaande werken, en met den aanleg van nieuwe
wegen.

T 0 P 0 G R A P H I S C H E DIENST.

De vastgestelde samenstelling van den dienst onderging
gedurende het verslagjaar slechts enkele wijzigingen van
tijdelijken aard (Gouv. Btn. 20 Maart, 6 Juli en 13 Sept.
1918 lios. 40, 33 en 14).
De triangulatiebrigade was werkzaam ter Oostkust van
Sumatra, in Tapanoeli, Djambi, Banka, de Kleine Soendaeilanden. Zuid-Celebes. Noord-Celebes en Ambon. Verkend
werden in 't geheel 260 triangulatiepunten ; gebouwd werden
320 pilaren.
Primaire metingen werden verricht op 15 stations, secundaire en tertiaire metingen op 25 stations. Berekend werden
1 S-punt en 76 T-punten.
De metingen op Java verricht door de opleidingsbrigade,
de 2de opnemingsbrigade, het zelfstandig detachement te
Bandoeng en het gedetacheerd gedeelte van de 2de opnemingsbrigade te Buitenzorg, waren grootendeels eeue voortzetting van de werkzaamheden gedurende het vorig verslagjaar en werden uitgevoerd in de residentiën Madioen. Kediri,
Soerakarta. Djokjakarta, Preanger-Regentschappen, Cheribon en Batavia. De schetskaart van de residentie Soerakarta
kwam gereed. Totaal werd op Java nieuw opgemeten of herzien op de schaal 1:25 000 of grooter 2098.8 K.M.2 en
op de schaal 1 : 5 0 000 5922 K.M. 2 , terwijl 2976,3 K.M.
hoofdwegen werden gemeten.
De opnemingswerkzaamheden op Celebes hadden door een
tekort aan personeel nog niet het gewenschte vlugge verloop; van de bestaande gegevens zullen spoedig schetskaarten
op de schaal 1 : 100 000 verschijnen ten einde nan de behoefte
aan kaarten zoo goed mogelijk te voldoen. Totaal werd dit
jaar opgenomen 1067,3 K.M.2'op de schaal 1 : 50 000 en 333
K.M. hoofdwegen, zoodat thans in het geheel 2808 K.M. 2
van het zuidwestelijk schiereiland in kaart zijn gebracht.
Op Zuid-Sumatra, waar de behoefte aan kaarten o.a. ten
behoeve van den aanleg van spoorwegen steeds grooter wordt,
werden de werkzaamheden door de 1ste en 3de opnemingsbrigaden regelmatig voortgezet: opgeleverd werden op de
schaal 1 : 100 000 3567 K.M.2 e n op de schaal 1 : 200 000
910 K.M. 2 , terwijl 1388 K.M. hoofdwegen werden gemeten,
voornamelijk in de residentie Benkoeien o. a. ook voor de
samenstelling van een reiskaart van die residentie.

Op Sumatra's Oostkust werden door de 4de brigade 1291
K.M. 2 0 p d e schaal 1 : 50 000 in kaart gebracht, terwijl door
de brigade van Atjeh en onderhoorigheden 517 K.M. 2 op de
schaal 1 :40 000, i095 K.M. 2 op de schaal 1 : 80 000 en 236
K.M. aan wegen werden opgemeten en gekaarteerd.
Van het eiland Ceram kwam het gedeelte West-Ceram en
daarmede het zwaarste en moeilijkste gedeelte gereed. De
opneming van het overige zal uiteraard minder tijd in beslag
nemen.
Behalve Java en Madoera, waar door de 4 landrenteopnemingsbrigades in het verslagjaar werd gemeten in de
gewesten Preanger-Regentschappen, Cheribon. Kedoe. Banjoemas. Pasoeroean. Besoeki, Soerabaja, Semarang. Madioen
en Madoera, werd in 1918 ook de residentie Bali en Lombok
onderhanden genomen; in 't geheel werden opgemeten
839115 bouws desagrond, 11 552,5 K.M. wegen en desagrenzen en 332 proefvelden. Deze metingen werden tevens
benut voor het samenstellen van voorloopige reiskaarten,
waarvan die betreffende de residentiën Renihang, Soerabaja
en Madoera binnenkort zullen verschijnen.
Het ligt in de bedoeling om in streken, waarvan alleen
verouderde detailbladen bestaan, de herziening daarvan door
de landrente-opnemingsbrigades geleidelijk ter hand (e doen
nemen. Zoo werd reeds bij de 3de landrente-opnemingsbrigade, bij wijze van proef, ter vaststelling van de meest gewenschte werkwijze, een aanvang gemaakt met het vervaardigen van nieuwe 25 000ste bladen (Polyeder-projectie) van
de residentiën Pasoeroean en Soerabaja, ter vervanging van
de oude detailbladen op de schaal 1 :20 000 (Bonne-projectie). In het geheel werden 248 K.M. 2 hermeten, terwijl de
wegraetingen 1939 K.M. bedroegen.
Het aantal afgeleverde afdrukken nam wederom belangrijk toe en bedroeg gedurende het verslagjaar bijna 5 millioen, tegen 3,8 millioen in het voorafgegane jaar. Ruim de
helft van het afgeleverde werk (ruim 2 600 000 afdrukken)
was ditmaal bestemd voor de andere departementen.
Het aantal werkkrachten in de werkplaatsen onderging
door tijdelijke uitbreiding van de legersterkte eene zeer gewenschte vermeerdering.
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§ 4.

KRIJGSVERRICIITOGEN.

Gedurende liet jaar 1918 hadden krijgsverrichtingen plaats
of was gewapende tusschenkonast noodig in: de residentie
Palembang (Ogan Hilir), het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden (landschap Poleang), de residentie Timor
en onderhoorigheden (eiland Alor) en het gouvernement
Atjeh eu onderhoorigheden (in Wojla).

VERLIEZEN AAN 'S VIJANDS ZIJDI.

Amboineezen.

Inlanders.

Gesneuveld.

2

6

4

13

a

Gewond.

Europeesche
mindere militairen.

Offic. en onderluitenants.

Gewond.

Inlanders.

J

Amboineezen.

8
e

Europeesche
mindere mui.
tairen.

C
1
N

Offio. en onder
luitenants.

Gesneuveld.

Inlanders.

Europeesche mindere militairen.

Officieren en nniler.

Aangezien de gebeurtenissen reeds• zijn beschreven in
hoofdstuk C, kan hier met enkele algemeene opgaven nopens
de geleden verliezen, de plaats gehad hebbende aanvu llingen, enz. worden volstaan.

VERUBZEN A A N ONZE ZIJDE.

AANVULLING.

GEWEST.

96

1
>
«
CS

<

13

25

34

353

11

16

51

79

—

1

1

—

35

36

79

2

55

27

189

|

Timoren onderhoorigheden

20

1

1

1

4

1

•
2002

1
.

|

87

|

9

1

12

|

7
]

1 1

16

1 1

124

1

Ternate

34

1 1

Celebes en Menado . . .

33

19

373

Zuider- en Oosterafd. van
13

1

1

331

1

277

1

139

I

Westerafd. van Borneo. .

27

I

Atjeh en onderhoorigheden

1

2

161

42

25

Voorts weiden verschillende hoeveelheden vuuiwapenen buit gemaakt.
§ 5.

KORPSEN M E T RECHTSTREEKS TOT H E T LEGER

Voor de numerieke opgaven aangevende den toestand op
einde 1918 betreffende de schutterijen en de overige in deze
paragraaf bedoelde, op militairen voet inarerickte korpsen,
zij verwezen naar tabel 17 van bijlage B.
In verband met de instelling van een militie en een laudstorm — zie K. V. 1918, kol. 39 — is bii Ord. van 29 Juni
1918 (Ind. St. u°. 360) bepaald, dat bij de schutterijen op
Java geen personen meer worden ingelijfd. Voor de schutterijen te Batavia en te Semarang is door den commandant van
liet leger eene nieuwe sterkte vastgesteld, terwijl de kleinere
schutterij-korpsen te Djokjakarta en te Soerakarta, m e t
ingang van 15 Januari 1919, werden opgeheven (zie ook hiervóór onder § 1).
. Aan de lijst van vrijstellingen voor den persoonlijken
schutterlij ken dienst is uitbreiding gegeven bij Ordn. van
8 en 22 Aug. 1918 ( I n d . St. nos. 561 en 595).'
§ 6.

KONINKLIJK KOLONIAAL H H J T A I R

In den loop van 1918 zijn in het invalidenhuis opgenomen
59 oud-militairen uit Oost-Indië en zijn uit de sterkte afgevoerd 34 man (13 wegens overlijden en 21 die op verzoek
ontslagen zijn). Dientengevolge telde het gesticht op uit.
1918 238 verpleegden (64 gegradueerden en 174 minderen),
tegen 213 (55 gegradueerden en 158 minderen) in 1917.
Gerekend over het geheele jaar, huisvestte het gesticht
in 1918 gemiddeld 222 man per dag. I n de ziekeninrichting
waren, bij het einde van elk kwartaal van 1918, in verpleging achtereenvolgens 20, 20, 23 en 25 man.

BEH0ORENDE.

Ook in 1918 werd door enkele schutterij-korpsen deelgenomen aan de legerschietwedstrijden. terwijl een detachement van de artillerie-schutters (zie K. V. 1917, kol. 55) de
oefeningen met het geschut in het artillerie-schietkamp te
Batoedjadjar bijwoonde.
De regelen aangaaude de verstrekking uit 's lands voorraad van munitie aan schietvereenigingen ondergingen wijziging bij Gouv. Btn. 25 Nov. 1918 n°. 94 (Bijbl. Ind. St. n°.
9132) en 29 J a n . 1919 n°. 47 (Bijbl. I n d . St.'n 0 . 9146).
Bij wijze van tijdelijken maatregel is bij Gouv. Bt. 11
Juli 1918 n°. 13 personeel van de gewapende politie aangewezen voor het toezicht op en de leiding van de oefeningen
bij het vrijwilligerskorps „Tapanoeli".

I N V A L I D E N B U S (OP BRONBEEK).
Met de vervulling van verschillende betrekkingen waren
op uit. 1918 belast 86 verpleegden, onder wie 21 gegradueerden.
De uitgaven voor het invalidenhuis* in 1917 bedragen
hebbende f 162 196 of — na aftrekking van de ten bate v i n
het gesticht ingehouden gagementen en pensioenen • (ad
f 41 217) — f 120 979. bedroegen in 1918, volgens voorloopige
opgaven, f 155 302, of — na aftrekking als voren — (in 1918
is aan gagementen en pensioenen ingehouden f 4 2 466)
f 112 836.
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K.
ZEEMACHT.
Bij Ord. van 23 Mei 1918 (Ind. St. n°. 262) zijn, ter verzekering van de geheimhouding van verschillende verdedigingsmaatregelen, maritieme kringen ingesteld, waarbinnen
enkele beperkende bepalingen gelden. De aanwijzing van
«enige watergebieden als maritieme kringen geschiedde bij

§ 1.

KONINKLIJKE MARINE.

Personeel. De gemiddelde sterkte over 1918 van liet
personeel der zeemacht bedroeg 318 officieren, 1919 Europeesche en 1391 inlandsche onderofficieren en manschappen;
in het geheel derhalve 3G28 koppen, tegen 3783 in 1917.
Hoeveel manschappen aan het einde van 1917 en 1918 wareningeschreven in de rol van de in dienst zijnde schepen en
inrichtingen der zeemacht en hoeveel hun aantal meer of
minder bedroeg dan de ,.bepaalde sterkte" blijkt, zoowel
voor de Indische militaire marine als voor het Nederlandsch
eskader in Oost-Indië uit bijlage C. Tevens doet deze staat
in totaal kennen de „bepaalde" en ,.aanwezige" sterkte
aan officieren en aan verdere bemanning, afzonderlijk,
ook wat het machinedrijvers- en stokerspersoneel en het personeel van het korps mariniers betreft. De aanneming van
inlanders voor den zeedienst bleef opengesteld bij de marinekazerne te Soerabaja en had voorts plaats bij de kweekschool
voor inlandsche schepelingen te Makasser. Bij deze school
werden 147 en bij de marinekazerne 17 inlanders aangenomen. Laatstgenoemden zijn bestemd om hunne opleiding
bij de kweekschool te ontvansren.
De aanneming leverde geen moeilijkheden op. Zooals
blijkt uit bijlage C is liet aantal inlandsche schepelingen
in 1918 met 56 koppen vermeerderd.
De algemeene gezondheidstoestand was ook in 1918 ongunstig, in hoofdzaak tengevolge van een 2-tal influenzaepidemieën in de maanden Juli en October/November. Aan
influenza pneumonie overleden 8 inlanders en 1 Europeaan;
aan croupeuze pneumonie 1 Europeaan en 1 inlander. H e t
aantal primaire gevallen van malaria was in 1918 veel minder dan in de beide voorafgegane jaren; daarentegen was
het aantal malaria-recidiven wederom aanzienlijk. Aan de
bestrijding der muskietenplaag werd krachtig de hand gehouden. Het aantal gevallen van venerische ziekten bleef
nagenoeg stationnair. Aan cholera overleden 1 Europeaan
en 1 inlander. Beri-beri deed zich slechts in zeer lichten
graad voor aan boord van de opnemingsvaartuigen. Afgekeurd voor den dienst in de tropen werden 47 Europeanen
en 8 inlanders. E r overleden 7 Europeanen en 17 inlanders.
De voorschriften aangaande aanneming, reëngageering en
ontslag van inlandsche schepelingen bij de Koninklijke marine (Ind. St. 1915 n°. 560) ondergingen wijziging bij Gouv.
Bt. 4 Juli 1918 n°. 58 (Ind. St. n°. 388).
Bij Ord. van 31 Juli 1918 (Ind. St. n°. 543) is het inlandsen
personeel der Koninklijke marine, dat voor het verrichten
van hydrographische werkzaamheden gedetacheerd is op een
opnemingsvaartuig der gouvernements-marine, onttrokken
aan de geldende regeling van de vergoeding voor meerdere
bedrijfskosten (Ind. St. 1915 n°. 556).
Bij Ord. van 6 J a n . 1919 (Ind. St. n°. 7) is art. 26 van de
regeling van het korps inlandsche schepelingen ingetrokken,
ten einde uitbreiding te kunnen geven aan de toekenning

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

Gouv. Bt. van denzelfden datum, n°. 2x (Ind. St. n°. 263).
Voor eene wijziging in de bepalingen nopens de maritieme
kringen zie men I n d . St. 1918 n°. 741.
Bij Gouv. Bt. 27 Dec. 1918 n°. 36 is ingesteld de dienst
van het tijdelijke marine-vliegkamp te Tandjoengpriok.

van de daarin omschreven tegemoetkomingen wegens tafelgeld.
Materieel. Het Nederlandsch eskader bestond in den aanvang van het verslagjaar uit de pantserschepen De Zeven
Provinciën,
De Iiuyter en Koningin Regentes en de torpedobootjagers Wolf, Fret, Bulhond,
Jaklials, Lynx en
Hermelijn. De Hertog Hendrik werd in November 1918 aan
het eskader toegevoegd, ter vervanging van het zusterschip
De Zeven Provinciën;
de Hermelijn en Bulliond werden
onderscheidenlijk op 17 en 20 Maart vervangen door de
torpedobootjagers Vos en Panter. Dientengevolge was het
Nederlandsch eskader op het einde van het verslagjaar samengesteld uit de pantserschepen De Ruyter
(vlaggeschip),
Koningin Regentes en Hertog Hendrik en de torpedobootjagers Wolf, Fret, Lynx, Jakhals, Vos en Panter. Van de
Indische militaire marine waren in den aanvang van het
verslagjaar in dienst 4 flottieljevaartuigen, 4 opiiemingsvaartuigen, de onderzeeboot K1 en 8 torpedobooten (alle
behalve de Cerberus). Het opnemingsvaartuig Lombok werd
31 Juli 1918 uit dienst gesteld, terwijl het zusterschip Sumbawa op 1 Januari 1919 vervangen werd door de Tydeman.
De dssahun (mijnenlegger) werd 10 Maart 1919 vervangen
door het tot mijnenlegger verbouwde stoomschip Siboga. I n
den aanvang van 1919 werden 4 torpedobooten aan de sterkte
onttrokken. Op het einde van het verslagjaar waren derhalve
in dienst de flottieljevaartuigen Siboga en Serdang (mijnenleggers), Mataram en Koetei, de opnemingsvaartuigen Tydeman, Van Gogh en Van Doorn, de onderzeeboot K I en 4 torpedobooten. Als munitieschepen bleven te Soerabaja het voormal ig pantserschip Prins Hendrik der Nederlanden en het
voormalig flottieljevaartuig Makasser.
Opgaven betreffende de bedrijfskosten van de schepen en
van enkele maritieme inrichtingen aan den wal gedurende
het jaar 1918 treft men aan in tabel 4 van bijlage C.
Steenkolen. Ook gedurende 1918 werden de opslagplaatsen geregeld aangevuld niet steenkool in eigen beheer in
Nederlandsch-Indië gewonnen, terwijl in het tekort werd
voorzien door aankoop van Borneo- en Cardiff-kolen. De met
steenkolenbriketten van verschillende samenstelling (afkomstig uit Sawahloento) genomen proeven hadden aanvankelijk
zeer bevredigende resultaten. Door de schepen van het Nedêrland?ch eskader werden voor den gewonen dienst wederom
Onibilin- en Boekit Asem-kolen (uit Palembang") gebruikt.
Een mengsel van deze laatste kolen met buitenlandsche kolen
voldeed niet. Poelau Laoet-kolen werden uitsluitend verstrekt in het oostelijk deel van den archipel aan schepen van
de gouvernements-marine en de Indische militaire marine.
De marine-opslagplaats te Poso (Menado) is opgeheven
(zie Bijbl. Ind. St. n°. 9135).
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g 2.

GOUVERNEMENTSMARINE.

['enoneel. In J'J1S zijn 282 schepelingen aangenomen,
terwijl 546 schepelingen hun dienstverband verlengden.
Op' het einde van 1918 bedroeg de aanwezige sterkte aan
•ambtenaren en beambten 162 man, ongerekend één gezaghebl>er en vier eerste-machinisten, eerstgenoemde tijdelijk
geplaatst bij het hoofdkantoor van' scheepvaart en laatstgenoemden bij den aanbouw en de herstelling van gewestelijke
en andere landsvaartuigeii, doch met inbegrip van 24 i>pvarenden, die gevoerd buiten de sterkte van hun korps, dienst
deden aan boord van de schepen der bebakenintr en kustverlichting, bij de uildieping van het westervaarwater naar
Soerabaja en het vaarwater naar Pontianak. De openvallende
plaatsen van leerling-maehinist werden aangevuld uit in
Indië wonende gegadigden, met uitzondering van zes plaatsen. waarvoor candidaten uit Nederland werden uitgezonden.
De bezoldiging van de ambtenaren en beambten der gouvernementsmarine is opnieuw geregeld bij Gouv. Bt. 23 Juli
1918 n°. 67 (Ind. St. n°. 504).
Bij K. B. 15 Nov. 1918 n°. 44 (Ind. St. 1918 n°. 552)
kwam eene aanvulling en wijziging tot stand van de overeenkomsten met verscliillende instellingen, enz. nopens de
opleiding van personeel voor de betrekking van derden stuurman bii de gouvernementsmarine (Ind. St. 1917 n°. 105).
Bij Gouv. Bt. 2 April 1919 n°. 23 zijn tijdelijke maatregelen getroffen ten aanzien van de opleiding van 2deofficieren en 2de-werktuigkundigen bij de gouvernementsmarine voor den hoogeren rang.
Het reglement op den victualie-dienst aan lword van de
stoomers der gouvernementsmarine (Ind. St. 1910 n°. 530)
onderging wijziging bij Gouv. Bt. 4 Oct. 1918 n°. 63 (Ind.
St. n°. 689). '

8 3.

8 4,

H A V E N 8.

Batavia (Tandjoengvriok).
Soerabaja
Soniarang
Tjilaijap
.
Padaug (Kmmaliaven) . .
Pangkalanbrandau. . . .
POÜIOO B s m b i l a n f .

Belawan Dcli
Palembang
Bandjormasin
Balikpapan
Samarinda
Makasser
Menado
Ternate
Soonienep
Singaradja
Sabar.g
Sambo
Pontianak

.

.

.

Aan-

In-

Aan-

tal.

boud.

tal.

1880
1846
1038
200
881
1 441
1680
1378
649
470
107'J
880
645
145

86

m
255
910
4 932
727

8731
6 844
6 456
815
2 692
79
017
1547
809
685
2 210
818
2513
598
260
491
827
4167
! 2193
! 250

•

lnhoud.

0 735
0 074
1 5134
540
198
612
1037
1542
97
1889
003
1313
1301
515
784
551
783
845
1870
020
648
881 2316
163
034
76
8M
1073
019
249
820
1950
888
6593
2S'il
742
270
1720
1K40
911

1

Materieel. Op «inde Maart 1919 bestond de vloot der
gouvernementsmarine uit 23 schepen. Hiervan waren 13 bestemd voor de stationsdiensten, 3 voor aljjemeene diensten,
3 tot tegengang van den opiumsluikhandel op zee. 1, voor
kabelwerk, 1 voor zeevisscherij- onderzoek, terwijl 2 schepen
in reserve waren.
Bij de gewestelijke vaartuigen werden in dienst gesteld 9
motorbooten, namelijk 1 te Soerabaja, 1 te Tülatiap, 1 te
Pngoeroetan (Tapanoeli), 1 te Palembang, 1 te Diambi ter
vervanging van motorboot n°. 86, 1 te Pekboehan Dajang
(Djambi), 1 in Boven-Kapoeas (Westera f deeling van Borneo), 1 te Makasser en 1 te Alor (Timor en onderhooriglieden): verder 2 stoomvaartuigen (Ophelia en Jeanne),
onderscheidenlijk gestationneerd te Djambi en te Tandjoengpinang (Riouw en onderhoorigheden), het eerste ter vervanging van het in 1917 gezonken vaartuig Piet. Twee stoomvaaituigen, een huisboot en 5 laadprauwen werden als gewestelijk vaartuig afgevoerd.
In aanbouw bevinden zich 1 hekwieler voor reserve, 6
stoomvaartuigen, waarvan 1 voor Ternate, 1 voor Sambo en
4 voor reserve, zoomede 4 motorbooten, namelijk 1 voor
Sekadau (Westerafdeeling van Borneo) en 3 voor Poelau
Toedjoeh (Riouw en onderhoorigheden).
Op einde Maart 1919 waren in dienst 43 stoom- en 68
motorvaartuigen, benevens vele roei- en zeilvaartuigen.

wordt vei-wezen naar het jaarverslag 1 dier inrichting.
Bij Ord. van 4 Juli 1918 (Ind. St. n°. 393) is eene wijziging gebracht in het stelsel van opneming der restanten in
de magazijnen bij het etablissement.

SCHEEPVAART.

De scheepvaartbeweging in 1918, in vergelijking met die
in 1917 en 1916, blijkt uit de hieronder volgende opgave van
het aantal en den inhoud (in 1000 M 3 .) der in de voornaamste havens van Nederlandsch-Indië aangekomen stoom- en
zeilschepen.
*
— - -1917.1)

De vloot was einde December 1918 bemand met 772 mindere schepelingen.
Nadere opgaven nopens de gevorderde diensten en de aanwezige bemanning van de stoomschepen der gouvernementsmarine vindt men in bijlage D.

MARINE-ETABLISSEMENT.

De bezoldigingsregeling van een deel van het personeel bij
het etablissement onderging nadere wijziging bij Gouv. Bt.
13 Juli 1918 n°. 60 (Ind. St. n°. 460).
Voor verdere bijzonderheden betreffende het etablissement

1910. !)
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De aard van de scheepvaartbeweging in 1918 wordt voor de
voornaamste havens aangegeven in de onderstaande tabel.
Aangekomen

HAVENS.

191S. Vl

stoomschepen.

Aan-

ln-

Aan-

tal.

; houd.

tal.

1669
1771

| 5 994
! 5632
4 690
906
164
300
500
1G37
1300
57
I ."..'9
480
1147
1160
609
891
425
554
753
1908
525
450
662
1400
105
644
72
173
924
626
231
701
520
1159
7 014
3065
690
283

1) I n verband met de nieuwe voorschriften voor de samenstelling v a n de
s c h e e p v a a r t s t a t i s t i e k (zie Bijbl. Ind. St. n ° . 7853) zijn alleen zeilvaartuigen
van 300 113. en daarboven opgegeven.

Batavia

(Tandjoengpriok)

Soarabaja
Samarang
Tjilatjap
Padang (Emmahaven). .
Pangkalanbrandan . . .
Poe'oo Sombilang . . .

Balawaa Deii

1649
1750
905
168
653
1286
1536
1101

Palembang
Bandjormasin

632
415

Baükpapan

754
523
622
105
72
924
889

Samariuda

atakaaaar
Monado
Ternate
Socinonep

Singaradja
Sabang
Sambo
Pontianak

604

6149
690

zoilschopon van zeilvaartuigen van
300 M». netto in- minder dan 300 MS.
houd en daarboven
netto inhoud.

Nettoinhoud
(in M>.)

Aan-

Nuttoinhoud
(in M».)

Aan-

tal.

tal.

Nettoinhoud
(in MS.)

5 942009
5 611168
4 696 079
287 024
1 618123
50416
393 438
1140 515
078 274
546 272
1897 383
454 568
1399 953
643 951
172 852
625 002
O.I4 343
1147 913
2 505 957
282 525

20
15

52150
20 396

27
9 052
1480

2 958
200 880
58 386

6
7
14
63
40
77
10
4

19178
18679
7030
80163
19 471
212 499
7 569
10322
1605

1186
1250
1009
1523
443
846
237
178
2 789
155
17
2506

2
16
865

6802
11091
558577

27 781
108 862
B8 129
141 796
17 528
20 096
18 438
15 422
54 252
1856
375
45 555
19 217
5 922
549126
42614

842

45
4 599
820

Volgens de in bijlage E, onder I vermelde plaatselijke
opgaven bedroeg het aantal in Nederlandsch-Indië thuis be-
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hoorende, op zeebrieven en jaarpassen varende stoom-, motoren zeilschepen, groot 7£ M 3 . (2,83 register-ton) en daarboven, op uit. 1918 onderscheidenlijk 210 en 5763, met eene
gezamenlijke inhoudsgrootte van 506 422 M 3 . Van de zeilschepen waren er 49 op Europeesche wijze getuigd.
De aangehaalde bijlage vermeldt tevens (onder I I ) het
aantal zeeschepen (stoom- en andere), welke op einde 1918
te boek stonden als van een Nederlandsch-Indischen zeebrief
voorzien, en (onder I I I ) het aantal schepen, ten behoeve
waarvan in dat jaar jaarpassen werden afgegeven. Voorts
bevat zij (onder IV) eem opgaaf van de vaartuigen, die in de
wateren van den Nederlandsch-Indischen archipel zijn verongelukt.
Eerste zeebrieven zijn in 1918 uitgereikt aan 2 stoomschepen, ter grootte van 10 236,80 en 48,93 M 3 . netto, waarvan
het eerste in Nederland was gebouwd, 1 in Nederland gebouwd motorschip, groot 1130,33 M 3 . netto en 1 in Nederland van stapel geloopen zeelichter, groot 2016,65 M 3 . netto.
Bij üouy. Bt. 29 Aug. 1918 n°. 11 (Ind. St. n°. 614) is de
bevoegdheid geregeld van het hoofd van plaatselijk bestuur
te Muntok tot het verleenen van eerste jaarpassen.
Eene aanvulling van art. 6 der bepalingen omtrent de zeebrieven en jaarpassen kwam tot stand bij K. B. 4 J u l i 1918
n°. 43 (Ind. St. n°. 765).
De reglementen ter voorkoming van aanvaring op zee en
van aanvaring of aandrijving op de rivieren en binnenwateren in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1914 nos. 225 en 226)
ondergingen wijziging bij Ord. van 26 Maart 1919 (Ind. St.
n°. 155).
Bij Gouv. Bt. 28 April 1919 n°. 34 (Ind. St. n°. 204) is
eene regeling vastgesteld voor vergoeding bij verlies of beschadiging van goederen behoorend aan personeel bij den
dienst van scheepvaart.
"Voor wijzigingen en aanvullingen van de instructie van
den hoofdinspecteur van scheepvaart zie men Bijbl. Ind. St.
nos. 8957, 9032 en'9137.

Bêbnkeninp, fcastrerliehtiiiff en loodswezen. De b©bakeningsstoomers Hoofdinspecteur
Zeeman on Pliaius, het
motorbebakeningsvaartuig Castor en het inspectievaartuig
Orion deden onafgebroken dienst.
Het aantal kustlichtinstallaties onderging de volgende
uitbreiding. Te Peknlongan werd op het westelijke havenhoofd een wit vast licht ontstoken, rondoni zichtbaar. Te
Tapa Toean werd op het uiteinde van den steiger een rood
vast licht in gebruik gesteld. Het onbewaakte licht te Hoelawa (Ce'.ebes' noordkust) werd gewijzigd in een bewaakt
licht. Op den kop van den steiger te Bengkalis werd beoosten
het roode vaste licht een wit vast licht in dienst gesteld.
Voorts werden roodè vaste lichten ontstoken OD de hoofden
te Boela (oostkust van Ceram), te Poso (Menado) en te Ende
(Flores). Op het eiland Djamoer der Aroa-groep (Oostkust
van Sumatra) werd 24 Mei 1918 een wit schitterlicht in gebruik genomen. Het witte schitterlicht op den linkeroever bij
de monding der Babalan-rivier (Palembang) werd gewijzigd
in een wit vast licht. In den ingang van het vaarwater naar
Tarakan werd in November 1918 een zwart geschilderd loodslichtschip gestationneerd. toonende een wit schitterlicht.
Ter reede Linkas werden 3 lantaarnboeien geleed, terwijl de
vroeger opgerichte acetyleenbakens werden ontstoken. De
zwarte gasboei ter reede van Cheribon werd vervangen door
een groen vast licht. Ter reede Tandjoengpriok werd ten behoeve van den baggerdienst der burgerlijke openbare werken
een acet.yleenboei gelegd.
Op einde Maart 1919 lagen te water: 6 acetyleenhoeien,
64 Pihtsch-gasboeien, 26 lantaarnboeien (op 15 Maart 1918
onderscheidenlijk 3, 65 en 23); het aantal acetyleen- en
Pintseh-gasbakens bedroeg 42 en 15 (op 15 Maart 1918 42
en 15). Het aantal ijzeren schioefpaalbakens, houten en
steenen bakens bedroeg op einde Maart 1919 onderscheidenlijk 830, 57 en 28, terwijl op dat tijdstip te water lagen 406
tonnen (op 1") Maart 1918 waren deze cijfers 206. 54, 28 en
402).
Het in Ind. St. 1917 n°. 203 opgenomen reglement voor
den loodsdienst te Tarakan (Zuider- en Oostera f deeling van
Borneo) is op 1 December 19*18 in werking getreden (Ind.
St. 1918 ii°. 734). Voor eene wijziging van dat reglement
zie men Ind. St. 1918 n°. 735.

De sterkte van liet personeel bij den loodsdienst te Emmahaven en Palembang is nader vastgesteld bij Gouv. Bt. 13
Nov. 1918 n°. 22 (Ind. St. n°. 766).
Bij Ord. van 8 Maart 1919 (Ind. St. n°. 125) is een nieuw
reglement voor den loodsdienst van Soerabaja ingesteld.
Aan loodsgelden werden in de 3 laatste jaren ontvangen:

Tandjoengpriok (Batavia)
Soerabaja (ürisee) . . .
Tjilatjap
Emmahaven (Padang) . .
Aroobaai en Babalan-geul
Koetei-rivier
Balikpapan
Palembang
Makassor
Sanibo
Tarakan

1916.

1917.

1918.

88 976
448 514
29346
51930
39 985
47 634
76 808
65022
23105
24 990

68603
416702
17078
82 560
BI 510
29116
63 467
58178
21482
32300

6-1105
426 612
12 408
32110
34 956
24 986
64 779
64 733
19 252
34 708
2108

Kuvf-nitiiltstcil. De lijst van begrenzingen van reeden
(Ind. St. 1898 n°. 240) is nader aangevuld en gewijzigd (zie
Ind. St. 1918 nos. 660 en 712 en 1919 n°. 53).
Bij Ordn. van 18 Febr. 1919 (Ind. St. nos. 83 en 84) zijn
een 2-tal reglementen vastgesteld aangaande het gebruik van
ruimte in loodsen, enz. van de haven van Soerabaja.
Aan haven- en ankeragegelden werden in 1918 geheven
op Java en Madoera f 3Ó5 539 en in de buitengewesten
f 181 889, tegen f 308 877 en f 207 264 in 1917. Met ingang
van 1 Januari 1919 is die heffing vervangen door een zoogenaamd bakengeld (Ind. St. 1918 n°. 329); een lijst van
havens waar geen bakengeld geheven wordt, is vastgesteld
bij Gouv. Bt. 21 Nov. 1918 n°. 25 (Ind. St. n°. 786), aangevüld bij Gouv. B t , 1 Febr. 1919 n°. 14 (Ind. St. n°. 54). I n
verband met de nieuwe regeling zijn de loodstarieven voor
Tandjoengpriok, Soerabaja en Balikpapan verlaagd (Ind.
St. 1919 n°. 125), bij welke gelegenheid tevens een nieuw
reglement voor den loodsdienst te Soerabaja is vastgesteld.
Het algemeen politiereglement voor reeden in Nederlandsch-Indië (Ind. St. 1905 n°. 547) is nader aangevuld bij
Ordn. van 24 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 662), 19 Nov. 1918
(Ind. St. n°. 782) en 12 Mei 1919 (Ind. St. n°. 218).

Hydrographlsehe dienst. Het opnemingsvaartuig Van
vjrogh verrichtte van 28 April tot 21 December 1918 opnemingen ter westkust van Sumatra. Tevens stelde het schip
een onderzoek in naar het bestaan van enkele riffen in de
Java-zee en ter Oostkust van Sumatra. De gezomlheidstoestand was gunstig. Het opnemingsvaartuig Sumbawa is 27
Mei 1918 weder in dienst gesteld, verrichtte plaatselijke opnemingen te Misool en Ambon, vervolgde de opneming ter
noordkust van Waigeo (West-Nieuw-Guinca), alsmede die
van de Tijger-eilanden en het Hagedis-eiland en omgeving
(bezuiden Boeton). Op 1 Januari 1919 werd het schip buiten
dienst gesteld. In Juli en Augustus 1918 heerschte aan boord
eene influenza-epidemie; overigens was de gezondheidstoestand gunstig. Het opuemingsvaartuig Van Doorn is 1 Augusius 1918 weder in dienst gesteld en zette de opneming van
de Kaïigean-groep voort. Verder verrichtte liet schip revisiewerk in de monding van de Eekan-rivier (Oostkust van
Sumatra) en nam de rivier zelf eveneens op: daarna werkte
hel vaartuig aan de opneming van het eiland Waigeo (WestXieuw-Guinea). De gezondheidstoestand was aanvankelijk
ongunstig, verbeterde daarna, doch werd later weder minder
gunstig, n e t opnemingsvaartuig Tydéman werd 1 Januari
1919 in dienst gesteld en verrichtte opnemingswerkzaamheden te Sahang. De gezondheidstoestand was vrij gunstig.
Omtrent de werkzaamheden hier te lande verricht, valt
het volgende te vermelden. In het tijdvak 1 Mei 1918—
1 Mei 1919 werden uitgegeven de volgende nieuwe kaarten:
n°. 18. Oostkust Sumatra. Riviermonden; n°. 34. Westkust
Celebes. Hoek Mandar tot Doda : n°. 107. Oostkust Celebes.
Straat Wowoni en vaarwater naar de Kandaribaai; n°. 187.
Oostkust Celebes en Banggai-archipel. Vaarwaters en ankerplaatsen : n°. 229. Zuidoostkust Celebes. Vaarwaters en anker-
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plaatsen; n°. 233. Zuidkust Ceram, Vaarwaters nabij Ambon;
n°. 247 A . Westkust Sumatra. Mentawei-eilanden. West- en
zuidkust Siberoet; n°. 252, Oostkust Celebes, Labengke tot
hoek Nipa Nipa; n°. 317. Zuidoostkust Celebes. Toekang
Besi-eilanden • n°. 318. Zuidkust Celebes. Bingkoka-baai tot
Straat Tioro en eiland Kaboëna; n°. 324, Westkust NieuwGuinea. Straat Sele; n°. 370. Zuidoostkust Celebes. Straat
Tioro; n°. 371. Toekang Besi-eilanden. Vaarwaters en ankerlaatsen; n°. 405, Moluksche Archipel, West-Ceram en
oeroe. Hernieuwde uitgaven verschenen van: n°. 12. Oostkust Sumatra. Straat ltoepat tot Tandjoeng Parit (eiland
Bengkalis). Blad I V ; n°. 13. Oostkust Sumatra. Tandjoeng
Parit (eiland Beugkalis) tot Straat Doerian, Blad V ; n°.
29. Westkust Sumatra. Sibolga tot Temang en eiland Nias;
n°. 05. Java-zee en aangrenzende vaarwaters. Blad I ; n°. 66.
Java-zee en aangrenzende vaarwaters. Blad I I ; n°. 74. Westkust Sumatra. Batoe-eilanden. Vaarwaters nabij en beoosten
P i n i ; n°. 81. Noordkust Java. Semarang tot Soerabaja. Blad

È

§ 5.

J04

I V ; n°. 28 Noordkust Java, Soerabaja tot Straat Bali. Blad
V ; n°. 97. Noordkust Java. Westervaarwater van Soerabaja;
n°. 100. Noord- en westkust Sumatra. Diamantpunt tot
Singkel; n°. 103. Oostkust Sumatra. Singapoera tot Straat
Banka; n°. 133. Oostkust Borneo. Vaarwaters en ankerplaatsen; n°. 160. Oostkust Sumatra. Palembang-rivier. P .
Pajoeng tot Palembang; n°. 251. Westkust Sumatra. Simeuloe; n°. 274. Vaarwaters en ankerplaatsen op de westkust van
Sumatra. Blad I. Verbeterbladen verschenen op de kaarten
nos. 4, 54, 55, 134, 135, 142, 158, 159, 160, 182, 184, 185,
273, 246 A . 327, 341 en 407 en op de voorloopige plannenkoart n°. 65.
Nieuwe bijlagen I en I I (lichtenlijst en betonningsstaat)
verschenen op de deelen I, I I , III, IV en V I van den Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel. In den zeer belangrijken achterstand van het graveerwerk werd in toenemende mate voorzien door photographische of autographische bewerking.

VERRICHTINGEN DER ZEEMACHT.

Ook gedurende 1918 waren de schepen van het Nederlandsch eskader (zie § 1 van dit hoofdstuk) voornamelijk
belast met de handhaving der onzijdigheid in den Archipel,
tot welk doel, zoowel afzonderlijk als in eskaderverband, verschillende kruistochten werden ondernomen. Na het sluiten
van den wapenstilstand werd aan de schepen meer vrijheid
van beweging toegestaan. De torpedobootjagers waren in het
laatste gedeelte van 1918 behulpzaam bij de uitvoering der
maatregelen tot bestrijding van de Spaansche griep in de
residentiën Amboina en Ternate; gedurende de eerste maanden van 1919 hielden die schepen om beurten toezicht te
Terampah, welke plaats, in verband met het visschen naar
mijnen door Briische oorlogsschepen nabij de Anambaseilanden, tijdelijk tot basis was ingericht.

Van de schepen der Indische militaire marine bestemd
voor algemeene diensten waren de Assahan en Serdang
onderscheidenlijk te Soerabaja en Sabang beschikbaar voor
den mijnendienst; laatstgenoemd vaartuig tevens voor de
handhaving der neutraliteit in de wateren rond Poélo We.
De Mataram bleef toegevoegd aan de kweekschool voor inlandsche schepelingen te Makasser en maakte in verband
hiermede reizen in den omtrek. De Koetei deed voor de
handhaving der onzijdigheid verschillende reizen naar Ambon en Sabang. Voornamelijk was deze bodem te Emmahaven aanwezig, van waar hij regelmatig oefeninestochten
ondernam. De KI vertoefde hoofdzakelijk te Soerabaja;
oefeningstochten van langeren duur strekten zich uit tot den
Riouw-archipel, Ampenan en Bandjermasin.
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F.
AANGELEGENHEDEN BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING
VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
R 1. RECHTERLIJKE MACHT.
verwezen naar Ind. St. 1918 nos. 18, 241, 542, 638, 687

Voor enkele voorzieningen met betrekking tot het
personeel der Europeesche en inlnndsche rechtbanken zij

I

en 837.

RECHTSWEZEN I \

Bij Gouv. Bt. 17 April 1919 n°. 55 (Ind. St. n". 194) zijn
de landraad en het residentiegerecht te Bekasi (res. Batavia)
opgeheven en is het rechtsgebied van dien landraad gevoegd
bij dat van dien te Meester-Cornelis, terwijl, in verband
hiermede, bij Ord. van deuzelfden datum (Ind. St. n°. .195)
de noodige voorzieningen zijn getroffen nopens het rechtswezen in genoemde residentie.
Aan de algemeene bepalingen van wetgeving voor Xederlandsch-Indië is bij K. B. 28 Dec. 1917 n°. 93 (Ind. St. 1918
n°. 234) een nieuw art. 22a toegevoegd nopens den invloed
van liet volkenrecht op de rechtsmacht van den rechter en
de uitvoerbaarheid van vonnissen en authentieke acteu, terwijl bij dezelfde gelegenheid het reglement op de rechterlijke
organisatie is aangevuld om den Gouverneur-Generaal de
bevoegdheid toe te kennen, het uitbrengen van een «xploit
in strijd met volkenrechtelijke verplichtingen van den staat
te beletten. Laatstgenoemd reglement is bovendien nog op
verschillende punten gewijzigd bij K. B. 1 Oct. 1918 n°. 45
(Ind. St. 1919 n°. 10) tot nadere regeling van de revisie van
strafvonnissen, in verband waarmede ook het inlandsen
reglement verschillende wijzigingen onderging.

Inlandaeh reglement.

Bq K. B. 21 Oct. 1918 ii'. 69

(Ind. St. 1919 n°. 75) is art. 312 van dat reglement — zoomede het landgerechtreglement en het reglement op de strafvordering — herzien, ten einde eene beknopter motiveering
van strafvonnissen mogelijk te maken. Voorts zijn bij K. B.
18 Nov. 1918 n°. 16 ( I n d . S t . 1919 n°. 107) in het reglement
een vijftal artikelen ingevoegd, houdende eene regeling
nopens de gelijktijdige tenuitvoerlegging van meerdere
civiele vonnissen gewezen tegen deuzelfden schuldenaar.
UndgereCflten. Bij Gouv. Bt. 19 Febr. 1919 n°. 54
(Ind. St. n". 87) is het aantal landgerechten bij welke, bij
gebrek aan rechterlijke ambtenaren, ook niet-rechtskundige
landrechters mogen worden benoemd, uitgebreid. Wijziging
van liet rechtsgebied van verschillende landgerechten vond
plaats bij de ordonnantiën in Ind. St. 1918 nos. 517, 756,
806 en 849 en 1919 nos. 100. 116 en 136. terwijl, in verband
hiermede, nog enkele wijzigingen zijn gebracht in de bij
Gouv. Bt. 22 Sept. 1917 n». 7 (Ind. St! n°. 576) — zie K. V.
1918. kol. 62
vastgestelde regelingen (Ind. St. 1918 nos.
296, 518, 757, 807 en 850 en 1919 n°. 137).

I
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Rechtswezen in de luiileiiirpwesten. De reglementen tot
regeling van het rechtswezen in de buitengewesten zijn. ge- ,
wijzigd bij Ord. van 29 Oct. 1918 (Ind. St. n°. 737), waarbij
de bevoegdheid der magistraatsgerechten in strafzaken is j
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

H E T ALGEMEEN.

uitgebreid tot de berechting van overtredingen op welke eene
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden is gesteld.
Voorts ondergingen de reglementen voor Ternate en voor
Menado eenige wijzigingen bij Ord. van 31 Juli 1918 (Ind.
St. 11°. 538) met het oog op de indienststelling van een rechtskundig voorzitter bij de landraden te Ternate en te Gorontalo. In verband hiermede zijn bij Ord. van denzelfden datum
(Ind. St. n°. 539) nieuwe bepalingen vastgesteld ter uitvoering van enkele artikelen van laatstbedoeld reglement. H e t
reglement voor Timor en onderhoorigheden is gewijzigd bij
Ord. van 13 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 650) in verband met de
rechtspraak over de inheemsebe bevolking in het rechtstreeks bestuurde gebied. Aan het reglement voor Palembang is bij Ord. van 30 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 680) eene
nieuwe bepaling toegevoegd, nopens het krachtens rechterlijke uitspraak in een gesticht of ziekenhuis doen opnemen
van personen, die lijdende aan afzichtelijke ziekten, in het
openbaar bedelen of zonder middelen van bestaan rondzwerven. De reglementen voor Sumatra's Westkust en Tapanoeli, Benkoelen, Oostkust van Sumatra, Menado, Celebes
en onderhoorigheden. Amboina, Ternate en onderhoorigheden, Timor en onderhoorigheden en de afdeeling ZuidJueuw-Guinea van de residentie Amboina zijn gewijzigd bij
Ord. van 27 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 853) in'verband met dé
bepalingen betreffende het burgerlijk en handelsrecht der
Clüneezen en liet reglement op het houden der registers van
den burgerlijken stand voor die bevolkingsgroep (Ind. St.
1917 nos. 129 en 130). De uitvoeringsvoorschriften der
artt. 9, 12, eerste lid, en 18 van liet reglement voor Timor
en onderhoorigheden zijn herzien bij Ord. van 29 J a n . 1919
(Ind. St. n°. 45). Verder zijn de reglementen voor de gewesten Oostkust van Sumatra en Celebes en onderhoorigheden gewijzigd bij Ord. van 12 Mei 1919 (Ind. St. n°. 224),
met liet oog op de instelling van landgerechten in dat gebied. De voorschriften tot uitvoering van eenige bepalingen
van het reglement tot regeling van het rechtswezen in de
residentiën Sumatra's Westkust en Tapnnoeli ondergingen
wijziging bij Ord. van 14 Mei 1919 (Ind. St. n°. 227), in
verband met de wijziging der administratieve indeeling van
laatstgenoemd gewest (Ind. St. 1918 n°. 718)
Ten slotte zijn de rechtsreglementen voor de buitengewesten nog gewijzigd bij Ord. van 16 Mei 1919 (Ind. St. n°.
234). niet het oog op de in bet inlandsoh reglement (zie
hiervóór) en andere reglementen aangebrachte wijziging.
In verband met de bij Gcuv. Bt. 5 Nov. 1918 n°. 4 (Ind.
St. n°. 749) vastgestelde inlijving bij het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië van een deel van den
grond waarop de stad Medan is gebouwd, is bij Ord. van 30
Dec. 1918 (Ind. St. n°. 854) eene overgangsbepaling in het

1919—1920.
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Xed.-Indië.
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leven geroepen nopens de afdoening van de op het tijdstip
dier in lij ving bij de inheemsche rechters aanhangige Baken

[nheemsehc rechttpraak. Bij Ord. van 9 Dec. 1918 (Ind.
St. n°. 815) is eene regeling bekraehtigd. waardoor de rechtsinacht van den sultan van Djokjakarta nauwkeuriger is vastgesteld.
De bepalingen ter verzekering van eene richtige reehtsbedeeling naar de godsdienstige wetten, volksinstellingen en
ebruiken in liet gouvernement Atjeh en ouderlioorigheden,
uiten de af'dceling Groot-Atjeh en de onderafdeeling
Sjngkel, zijn op een enkel punt gewijzigd bij Ord. van 17
Juli 1918 (Ind. St. n°. 481).
Bij Ord. van 31 Juli 1918 (Ind. St. n°. 540) zijn eenige
wijzigingen gebracht in liet reglement voor den rijksraad te
Teruate (Ind. St. 1874 n°. 144), met. het doel het voorzitterschap dier rechtbank op to dragen aan den voorzitter van den
landraad aldaar. Om gelijksoortige reden zijn bij Ord. van 31
Juli 1918 (Ind. St. n°. 541) de bepalingen omtrent den te
Gorontalo gevestigden grooten madjelis voor de voormalige
rijken Gorontalo, Bone. Limbotto en Boalemo (res. Menado)
(Ind. St. 1889 n°. 95. juncto n°. 257 en 1916 n°. 207) herzien
en opnieuw vastgesteld.
Bij Gouv. Bt. 15 Aug. 1918 n°. 59 (Ind. St. n°. 580) zijn
bij elk der raden van kerta's op Bali en Lombok drie padanda'a (rechters) in dienst gesteld, terwijl bij Ord. van 28
Oct. 1918 (Ind. St. n°. 726) het aantal rechters bij die raden
is gebracht op drie en de benoeming dier rechters is opged ra gen aan den directeur van justitie.
Bij Ord. van 13 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 650) is bepaald,
dat de inheemsche bevolking der onderafdeeling Wetar van
de residentie Timor en onderhoorigheden voorshands wordt
gelaten in het genot harer eigen rechtspleging.
Aangaande de door de hoofden van gewestelijk bestuur
en verschillende zelfbesturen vastgestelde regelingen betreffende de inheemsche rechtspraak kan het volgende worde medegedeeld:
Soerakarta.
In aansluiting aan de bij Ord. van 7 J a n .
1903 (Ind. St. n°. 8) gegeven verordening omtrent de eigen
rechtspraak der zelfbestuurders, is bij pranatan 13 Jan. 1913
n°. 1/Q opgenomen in het rijksblad 1917 onder n°. 22 door
het Mangkoenegarasche zelfbestuur eene regeling betreffende
die rechtspraak vastgesteld, welke sedert ongewijzigd is gebleven.
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spraak in Palembang" en „Toelichting op de Oendang Oendang Simboer ï j a h a j a " , zooals die sedert zijn gewijzigd en
laatstelijk in druk uitgegeven in 1917. Na dien herdruk
zijn daarin nog enkele wijzigingen gebracht bij circulaire's
van den resident van Palembang van 10 Sept. 1917 n°. 10857/
21, 14 J a n . 1918 n°. 607/21, 7 Maart 1918 n°. 3228/21 en 12
Sept. 1918 n°. 12154/21.
Tapanoeli.
Bij resident sbesluit 21 Nov. 1918 u°. 658 is
art. 41 der bij besluit van 28 J u l i 1909 n°. 4055 vastgestelde
en bij besluit van 10 Dec. 1909 n°. 6691 gewijzigde ,.Regeling van hel formeele deel der eigen rechtspraak voor de
inheemsche bevolking van de afdeeling Bataklanden" vervangen door 2 nieuwe artikelen, houdende eene regeling der
gijzeling.
Zniiler- en Oosteraf/Ieelinp van liorneo.
Bij besluit van
het zelfbestuur van Boeloengan van 20 Aug. 1918 n°. 166,
bekrachtigd door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling
vim Borneo op 23 Oetober d.a.v.. zijn nieuwe karapatan's
ingesteld te Mantarang en te Loembis.
Amboina.
Bij besluiten van den resident van Amboina
j van 13 Juli 1918 n°. 432, 30 Aug. 1918 n°. 621 en 26 Oct.
I 1918 n°. 738 zijn enkele wijzigingen, hoofdzakelijk verband
houdende met de invoering van het nieuwe strafwetboek,
• gebracht in de op 1 Mei 1916 in werking getreden regeling
i voor de rechtspraak over de inheemsche bevolking in die
| gedeelten der residentie Amboina, Wil lil de bevolking ingevolge art. 1 van het Amboina-reglement vooralsnog is gelaten in het bezit van hare eigene rechterlijke instellingen
en rechtspleging, met uitzondering van de afdeelingen Zuiden West-Nieuw-Guinea.

Rechtspersoonlijkheid van vereeniiriiigen. In 1918 zijn
i in Indië. op den voet van K. B. 28 Maart 1870 n°. 2 (Ind.
St. n°. 64), 143 vereenigingen als rechtspersoon erkend, alle
op 2 na (zie Ind. St. 1918 nos. 102 en 124) aangegaan voor
j minder dan 30 jaren: 13 ervan, meest van godsdienstigen
J of liefdadigen aard, waren door Chineezen en 45 (35 van
1
economischen, 1 van liefdadigen en 3 van godsdienstigen
i aard, 1 schoolvereeniging, 3 vakvereenigingen en 2 socie! teiten) door inlanders opgericht. Rechtspersoonlijkheid werd
I aan 3 vereenigingen geweigerd, waaronder 2 wier statuten
j niet in overeenstemming waren te achten met het werkelijk
I karakter der vereeuiging en 1 die moest worden aangemerkt
j als wederkeerige waarborgmaatschappij, in den zin van artikel 10 van het genoemde Koninklijk besluit.

Djokjakarta.
I n verband met Gouv. Bt. 28 Maart 1917
n°. 52 (Ind. St. n°. 127) is in 1917 eene zelfbestuursverordening, regelende de samenstelling en de rechtsbevoegdXaamlooze ven nootschap pen. In 1918 is in Indië bewilliheid van de Balemangoe, vastgesteld en afgekondigd in het
i ging verleend op de oprichting van 297 en hier te lande op
rijksblad van Djokjakarta, onder n°. 18.
I die van 14 naamlooze vennootschappen, welke haar werkOostkust van Sumatra.
Dorr het zelfbestuur van Asahan > kring uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indië vinden,
is op 11 December 1918 eene wijziging gebracht in art. 10 van alle nader vermeld in bijlage F , tabel I. Van 7 der eerste en
de verordening van 4 Dec. 1899 nopens de samenstelling der j 3 der tweede groep had, op het tijdstip van afsluiting van
het overzicht (15 Mei 1919). de voorgeschreven openbaarKerapatan.
raaking nog niet plaats gehad. Bewilliging op de wijziginDjambi.
Bij circulaire van den resident van Djambi van gen in de statuten van vennootschappen is gedurende 1918
25 J a n . 1918 n°. 567/21 zijn enkele wijzigingen aangebracht in Nederlandsch-Indië in 112 gevallen verleend.
in de zoogenaamde ,,Oendang Oendang Djambi", waardoor
Rechtstoestand van personen. Van de in het laatste lid
den resident de bevoegdheid is verleend om de vonnissen
van art. 109 van het Regeeringsreglement aan de Indische
der inheemsche rechters te wijzigen.
Regeering voorbehouden bevoegdheid is gedurende 1918
Palembanfj.
Voor deze residentie zijn nog steeds van gebruik gemaakt door met Europeanen gelijk te stellen 557
kracht de bij rondschrijven van den resident van 30 Nov. personen, onder wie 266 inlanders (164 mannen en 102 vrou1911 n°. 9752/12 vastgestelde: ..Regeling van de samensteh wen) en 291 Chineezen (Ind. St. 1918 nos. 49, 105. 191, 434,
ling en de rechtsbevoegdheid der rapats in de residentie j 659, 684, 758, 831, 845 en 851). De meesten waren ChrisP a l e m b a n g " : „Aanteekeningen betreffende de adatrecht- I tenen.

g S.

BURGERLIJK RECHT, HANBELSRECHT EN B U R G E R L I J K E

Onteigening, huiirroniniissiën, enz. De in Ind. St. 1864
n°. 6 (zooals het sedert is gewijzigd) opgenomen voorschriften. regelende de onteigening ten algemeenen nutte in
Nederlandsch-Indië. zijn aangevuld bij Ord van 21 Oct. 1918

RECHTSVORDERING.

(Ind. St. n°. 716) houdende bepalingen, die veroorloven om
in het algemeen belang of ten behoeve van 's lands dienst
waren in bezit te nemen en de verhandeling daarvan van
wege den lande te doen geschieden, zoomede bij Ord. van

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
109

Hoofdstuk F,

3 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 803), houdende machtiging om
planten of' plantendeeleu, die geschikt zijn om als plantof zaaimateriaal te dienen, van regeeringswege in bezit te
nemen.
De huurcomnnssie-ordonnantiën (Ind. St. 1918 nos. 288 en
289) — zie K. V. 1918, kol. 64 — ondergingen enkele wijzigingen bij Ordn. van 7 Aug. 1918 (Ind. St. n°. 557 x )' en
558).
Ten einde nog op andere wijze dan geschied is bij Ord. in
Ind. St. 1918 n°. 136 (zie K. V. 1918. kol. 64). de gelegenheid te openen om opdrijving van prijzen te voorkomen, is
bij Ord. van 22 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 787) bepaald, dat de
hoofden van gewestelijk bestuur gemachtigd kunnen worden
tot vaststelling van een maximumprijs v:in levensmiddelen,
grondstoffen voor levensmiddelen of huishoudelijke artikelen.
De bepalingen betreffende het burgerlijk en handelsrecht
voor de Chineezen (Ind. St. 1917 *i°. 129) en het reglement
op het houden der registers van den burgerlijken stand voor
die bevolkingsgroep (Ind. St. 1917 n°. 180) 2 ) zijn op sommige punten gewijzigd bij Ord. van 27 Juni 1918 (Ind. St.
n°. 356).
Het tijdstip van inwerkingtreding der verschillende algemeene verordeningen betreffende de nieuwe regeling van
den privaatrechteliiken toestand der Chineezen is bij Gouv.
Bt. 14 Febr. 1919 'n°. 49 (Ind. St. n°: 81) vastgesteld op 1
Mei 1919.
Burgerlijke stand.

De Ord. van 4 Juni 1904 (Ind. St.

1) Bekrachtigd bij K. B. 15 Febr. 1919 n°. 50 (Ind. St. n° 243).
2) Ter uitvoering van art. 1, lid 2, van dat reglement zijn nog enkele
maatregelen genomen bij Gouv. Bt. 14 Febr. 1919 n°. 49 (Ind. St. n°. 81).
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n°. 279) betreffende de registers van den burgerlijken stand
voor de zoogenaamle gemengde huwelijken onderging eenige
wijzigingen bij Ord. van 13 Noy. 1918 (Ind. St. n°. 769) in
verband met bovengenoemde nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen.

Overschrijving van eigendommen.

In verband mei de

Ord. van 24 Juni 1914 (Ind. St. n°. 400) — zie K. V. 1915,
kol. 74 — zijn bij Ord. van 27 Mei 1918 (Ind. St. n°. 266)
enkele voorzieningen getroffen ten aanzien van de op de afdeeling Zuid-Bali betrekking hebbende acten van in- en overschrijving van onroerende goe'deren.
Bij Ord. van 29 Aug. 1918 (Ind. St. n°. 613) is de ambtenaar l>elast met het bestuur over de afdeeling Muntok (res.
Banka en onderlioorighti!en). bevoegd verklaard tot het inen overschrijven van den eigendom van vaartuigen op inlandsche wijze getuigd.
De in Ind. St. 1905 n°. 227 opgenomen regeling van de
storting in 'slands kas van door ambtenaren genoten wordende emolumenten wegens in- en overschrijving van vaste
goederen onderging wijziging en aanvulling bij Ord. van 21
Nov. 1918 (Ind. St. n°. 785).
Lndere onderwerpen. Ten aanzien van enkele and»re tot
deze paragraaf behoorende onderwerpen worden enkel statistieke opgaven verstrekt. Die opgaven, welke zijn opgenomen in bijlage F , tabellen I I , I I I . IV en X, betreffen de in 1918 verleden akten van oogstverband en behandelde faillissementen, zoomede de in dat jaar gesloten huwelijken tusscheu personen, die aan een verschillend recht zijn
onderworpen en de in 1917 gedane inschrijvingen in de
registers van den burgerlijken stand.

8 4. STRAFRECHT EN STRAFVORDERING.
Bij K. B. 27 Juli 1918 n°. 22 (Ind. St. n°. 755) is art.
240, 1ste lid, van het wetboek van strafrecht in overeenstemming gebracht met het gewijzigd art. 113 van het Regeeringsreglement (vgl. K. V. 1917, kol. 2). De invoeringsverordeuing van dat wetboek (Ind. St. 1917 n°. 497) onderging wijziging bij K. B. 3 Juni 1918 (Ind. St. n°. 790), bij
welke gelegenheid ook eene wijziging is gebracht in art. 219,
lste lid, van het reglement op de strafvordering. Dat regiement is verder gewijzigd bij K. B. 1 Oct. 1918 n°. 45 (Ind.
St. 1919 n°. 10), houdende eene nieuwe regeling van de
rechtspraak in revisie van strafvonnissen, zoomede bij K. B.
21 Oct. 1918 n°. 69 (Ind. St. 1919 n°. 75), ten einde eene
beknoptere motiveering van strafvonnissen mogelijk te
maken.
Bij Ord. van 12 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 647) zijn strafbepalingen vastgesteld tegen het koopen, enz. van goederen
behoorende tot de kleeding, uitrusting of wapening van gewapende politiedienaren.

Herziening van strafvonnissen van inlandsehe rerhtfoaii-

ken door de raden van justitie. In 1918 zijn door de
raden van justitie te Batavia Semarang. Soerabaja. Padang. Medan en Makasser onderscheidenlijk 572, 596, 1081,
489, 763 en 543 revisiezaken behandeld; daarbij werd door
de raden te Semarang. Soerabaja, Padang, Medan en Makasser onderscheidenlijk in 11. 59, 3. 10 en 5 gevallen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om mondeling debat toe
te staan (zie art. 301 & van het reglement op de strafvordering
in Ind. St. 1901 n°. 124).
Uitlevering. Gedurende 1918 werd aan het bestuur der
Straits Settlements 1 Europeaan uitgeleverd.

' irijftMhelding en vermindering van straffen.

De tot

deze rubriek behoorende mededeelingen van statistischen
aard zijn opgenomen in bijlage F , tabel V I I .

VeediefstaUen en rietbranden (on Java ea Madoera).
Voor opgaven daaromtrent zij verwezen naar bijlage F
VI en X I I I .

tabel

§ 5. GEVANGENISWEZEN.
De gezondheidstoestand der gevangenen liet, tengevolge
van het epidemisch heersenen der Spaansche griep, te
wenschen over. I n de gevangenissen, waar de gestraften in
hoofdzaak binnen de gevangenismuren worden tewerkgesteld, droeg de ziekte in het algemeen een goedaardiger
karakter dan in de gestraften-kwartieren, waar de veroordeelden bij buitenwerk zijn ingedeeld.
Het gebrek aan plaatsruimte in de gevangenissen deed
zich in stijgende mate gevoelen. De aanbouw van nieuwe
inrichtingen vorderde, wegens gebrek aan materialen, slechts
uiterst langzaam.
_*• De uitkomsten van de verschillende gevangenis-bedrijven
waren zeer bevredigend j de opbrengst der caoutchoue-aanplantingen op Noesa Kambangan nam wederom aanzienlijk

toe; het product heeft zich op de markt een voortreffelijken
naam weten te verwerven.
Door het schoenmakersbedrij f in 's landsgevangenis te
Djokjakarta werd in de geheele behoefte aan schoeisel van
het leger en de gewapende politie voorzien; de weverij in de
strafinrichting te Cheribon bewees, tijdens den gebrekkigen
aanvoer van geweven stoffen, goede diensten.
Bij Gouv. Bt. 22 Aug. 1918 n°. 61 (Ind. St, n°. 597) is
bepaald, dat bij de gevangenis te Pekalongan eene commissie
van bijstand werkzaam zal zijn.
Eene nieuwe instructie voor de inspecteurs van het gevangeniswezen is vastgesteld bij Gouv. Bt. 6 Aug. 1918 n°.
47 (Bijbl. Ind. St. n°.' 9038).
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Dn'ftllgoptocding. In den loop van 191S werden 73 minderjarigen (70 jongens en 3 meisjes) ter beschikking van de
Regeenns gesteld, naar den landaard te verdeelen in 1 Europeaan, ti Chineezen en 66 inlanders. Van die minderjarigen
werden er 51 geplaatst in het op 1 Maart 1918 geopende
la ndsopvoedingsgesticht te Semarang, 2 in de Witte Êruis-
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kolonie te Warak bij Salatiga en 2 in gezinnen te Medan,
onder verantwoordelijkheid van de vereeniging ,,Pro Juvent u t e " aldaar. Drie pupillen (2 knapen en 1 meisje) ontvluchtten, terwijl aangaande 15 knapen op uit. 1918 nog
geen beslissing genomen was.

RECHT ÈN MILITAIRE R K ( H T S P K A A h .

Bij E . B . 14 Nov. 1918 (Ind. St. u°. 799) is het tijdstip
van inwerkingtreding der wet van 16 Mei 19l4 (Ind. St. n°.
677) — zie K. V. 1915. kol. 75 — gesteld op 1 December
1918.
De in E . B. 20 Sept. 1911 n°. 50 (Ind. St. n°. 633) vervatte regeling van den rechtstoestand van niet-Europeesche
officieren en adspirant-officieren van het leger in Nederlandsch-Indië is gewijzigd bij E . B. 29 April 1918 n°. 79

(Ind. St. n°. 599), bij welke gelegenheid tevens de rechtstoestand van niet-Europeesche officieren van de Eoninklijke
Marine is geregeld.
Bij het op 1 Mei 1919 (Ind. St. 1919 n°. 174) in werking
getreden E . B . 2 Oct.'1918 n°. 35 (Ind. St. 1919 u°. 11) is
eene nieuwe regeling vastgesteld nopens het recht van beJdag tegen eene krijgstuchtelijke straf.

DOOB DE HOOFDEN VAX G E W E S T E L I J K BESTUUR VASTGESTELDE
REGLEMENTEN EN KEUREN VAX POLITTE.
Van de door de hoofden van gewestelijk bestuur ten ianzien van een aantal binnen den kring van hunne wetgevende
bevoegdheid vallende onderwerpen vastgestelde en in de Jav.
Ct. van 1918 afgekondigde verordeningen verdienen afzonderlijke vermelding: de door den resident van Djokjakarta
vastgestelde verordening tot intrekking van het reglement
op het registreeren van rijwielen in de residentie Djokjakarta. en van het verlnxl tot het gebruik van niet-geregistreerde rijwielen op de openbare wegen in dat gewest (Jav.
Ct. n°. 78); de door den resident van Bnnka en onderhoorighcden vastgestelde verordening op het dragen van wapens
door inlanders of met hen gelijkgestelden in die residentie
(Jav. Ct. n°. 103): de door den assistent-resident van Billiton vastgestelde verordening tot intrekking van: de verordening op liet praesteeren van gemeentediensten door vreemde
oosterlingen aldaar, het reglement op het verhuren van
paarden. rij-, voer- of vraehtvoertuigen ter hoofdplaats Tandjoengpandan en de verordening op het bezit, de registratie
en het verinnen van rijwielen (Jav. Ct. n°. 2 8 ) : de door den
resident van Palembang vastgestelde verordening op het gebruik Tan motorrijtuigen op de openbare wegen, met uitsondering van die behoorende tot de gemeente Palembang en
tot de ressorten der plaatselijke raden van de onderafdeelingen Ogau Hilir. Komering Hilir en Lemating Hilir (Jav.
Ct. n°. 94) : de door den resident van Riouw en onderhoorigheden vastgestelde verordeningen tot bescherming van de
visscherij en ter voorkoming der vermindering van len
vischrijkdom in de tot die residentie behoorende zeeën en
rivieren (Jav. Ct. n°. 70): de door den civiel en militair
gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden vastgestelde verordening op het ankeren van schepen en vaartuigen in de
nabijheid der zeetelegraafkabels ter reede Tapa Toean (Jav.
Ct. n°. 70); de door den resident van Tapanoeli vastgestelde
verordening op de maximum snelheid, waarmede met motorrijtuigen mag worden gereden op de wegen gelegen binnen
de bebouwde kommen der plaatsen Sibolga, Bat.mg Toroe,
Padang Sidimpoean. Penjaboengan. Eota Nopan, Moeara
Sipongi, Sipirok, Taroetoeng, Si Borong Borong, Balige,
Logoeboti en Porsea (Jav. Ct. n°. 7 0 ) ; de door den resident
van Benkoelen vastgestelde verordening ter verbetering van
den veestapel (Jav. Ct. n°. 103); de door den resident der
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo vastgestelde verordeningen tot tegengang van fraude bij den verkoop van goedkoop vischzout te Moearamoentai (landschap Eoetei) (Jav.
Ct. n°. 62), en op het visschen in de openbare wateren met
aanwending van vergiftige, bedwelmende of ontplofbare

stoffen (Jav. Ct. n°. 103); de door den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden vastgestelde verordening op het
ankeren van schepen en vaartuigen in de nabijheid van het
landeinde der telegraafkabels, die ter hoogte van den lichttoren Marisa te Makasser aan land komen (Jav. Ct. n°. 9 9 ) ;
de door den resident van Menado vastgestelde verordening
op het ankeren van schepen, het gebruik maken van vaarboomen. al dan niet voorzien van haken, het visschen en het
ophalen van vaartuigen op het strand in een gedeelte der
reeden van Eema en Gorontalo (Jav. Ct. n°. 3 2 ) ; de door den
resident van Amboina vastgestelde keuren op het door landsonderhoorigen zonder vergunning van den gemachtigde van
het zelfbestuur van Tidore voor AVest-Xieuw-Guinea jagen
op alle soorten van paradijsvogels, papegaaiachtige vogels en
kroondniven (Jav. Ct. n°. 81) en op het koopen of aannemen
door landsonderhoorigen van buiten concessie-terreinen gewonnen boschprodticten in de tot het landschap Tidore behoorende afdeeling AVest-Nieuw-Guinea der residentie Amboina (Jav. Ct. n°. 8 1 ) ; de door den resident van Timor en
onderhoorigheden vastgestelde keur houdende verbod tot het
kappen en vervoeren van djatihout in de landschappen Soembawa. Bima. Dampoe en Sanggar (Jav. Ct. n°. 7 3 ) ; en de
door den resident van Bali en Lombok vastgestelde verordeï) in gen tot wijziging van het reglement op het gebruik van
en liet verkeer op de ooenbare wegen, zoomede het verhuren
van paarden, rij- en voertuigen in de residentie Bali en Lombok (Jav, Ct. n°. 8). tot toepasselijkverklaring van de verordening op het nummeren van gebouwen en perceelen met
eenigen titel bezeten, op de gewestelijke hoofdplaats Singaradja, de afdeelingshoofdplaatsen Denpasar en Mataram,
soomede te Ainpenan en Laboehanhadji, op de hoofdplaatsen
Tabanan, Eloeirgkoeng en Gianjar der gelijknamige onderafdeelingen van de afdeeling Zuid-Bali en op de plaats
Bangli in de genoemde onderafdeeling Eloengkoeng (Jav.
Cl. n°. 4 7 ) : op het gebruik van motorrijtuigen op de openbare wegen (Jav. Ct. n°. 5 1 ) ; tot regeling van het toezicht
op den overgang van den eigendom en het beheer van runderen, buffels en paarden in de afdeelingen Boeleleng en
Djembrana en in het onder reclitstreeksch l>estuur staand
gebied van de afdeeling Zuid-Bali (Jav. Ct. n°. 5 2 ) ; en
tot vaststelling van bepalingen tot beveiliging der landeinden van Ampenan en te Boeleleng van den tusschen die
plaatsen gelegen onderzeeschen telegraafkabel en van het
landeinde te Boeleleng van den kabel naar Sitoebondo (Java)
(Jav. Ct. n°. 86).
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§ 8.

BIJZONDERE

Recht van vcreeni^ing en vergadering. Ter uitvoering
van art. 111 van het Itegeeringsreglement zijn,
van een nog nader te bepalen tijdstip, bij K.
1918 n°. 38 (Ind. St. 1919 n°. 27) bepalingen
betreffende de uitoefening van het recht van
en vergadering in Nederlandsch-Indië.

§ 9.

H*

RECHTEN.

Openbare rtwt en orde in het gewest hunner inwoning gevaarlijk werden geacht. Daarentegen is gedurende dat tijdvak ten
opzichte van 14 vroeger politiek verwijderden de maatregel
opgeheven en aan een drietal.eene andere plaats tot verblijf
aangewezen.
Aan één, niet in Nederlandsch-Indië geboren persoon
(Nederlander) werd krachtens art. 45 van gemeld reglement
het verblijf in Nederlandsch-Indië ontzegd.

met ingang
B. 17 t)ec.
vastgesteld
vereeniging

Recht van verblijf. De gebruikelijke statistische opgaven
omtrent toelating en vestiging of inwoning in NederlandschIndië zijn opgenomen in bijlage F , sub V I I I en I X .
De in Ind. St. 1917 n°. 693 opgenomen toelatings-ordonnantie is gewijzigd bij Ord. van 9 Juli 1918 (Ind. St. n°.
437), in dien zin, dat de aanstelling van secretarissen van
immigratie-commissiën niet uitsluitend aan den Gouverneur-Generaal wordt voorbehouden: zoomede bij Ord. van
16 J a n . 1919 (Ind. St. n°. 22), met betrekking tot de inwisseling van de vergunningen tot ontscheping tegen toelatingskaarten.
Bij Ord. van 21 Maart 1919 (Ind. St. n°. 150) zijn de
beperkende bepalingen in zake liet wonen van vreemde oosterlingen opgeheven.
Aan 11 Europeanen en met hen gelijkgestelden is in 1918
vergunning tot reizen in Nederlandsch-Indië verleend. Aan
al deze personen, die hunne aanvraag tot een enkel gewest
bepaalden, werd de vergunning door den hoogsten gewestelijken gezaghebber verleend (3 voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en 8 voor de Westerafdeeling van
Borneo).
Eene nieuwe regeling nopens de afgifte van buitenlandsche paspoorten en legitimatie-bewijzen is vastgesteld bij
Ord. van 6 Juli 1918 (Ind. St. n°. 446), welke regeling in
werking treedt met ingang van 1 September 1919 (Ind. St.
1919 n°. 406).
Sedert de afsluiting van de gelijksoortige opgaven in K. V.
1918 (15 Maart 1919). werd de in art. 47 van het Regeeringsreglement omschreven politieke maatregel van verwijdering
toegepast op 7 personen (1 uit Soerakarta, 1 uit Atjeh en
onderhoorigheden. 1 uit Djainbi en 4 uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Bouieo). die, hoewel in rechten niet vervolgbaar, wegens verschillende bezwarende feiten voor de

191».

Drukpers.
Ingevolge het op 1 October 1918 (Ind. St.
1918 n°. 544) in werking getreden K. B. 4 Febr. 1918 n°. 61
(Ind. St. n°. 269) is uit het reglement op de drukwerken
in Nederlandsch-Indië de bepaling vervallen dat alle drukpersdelicten behooren tot de bevoegdheid van de raden van
justitie.
In 1918 waren 36 vervolgingen wegens drukpersdelicten
bij de raden van justitie aanhangig, waarvan er 17 tot veroordeeling, 3 tot vrijspraak en 1 tot ontslag van rechtsvervolging leidden; in 3 zaken werd, voordat zij naar de openbare terechtzitting waren verwezen, de vervolging gestaakt,
terwijl 12 zaken aanhangig bleven.
Slavernij en pandelingsehap.
ïn het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden bestaan slavernij en pandelingschap, hoewel wettelijk afgeschaft, nog wel. doch aangezien
de onvrije meestal als huisgenoot behandeld wordt, is het
dikwijls moeilijk uit te maken of men met een vrijwillig
blijven in den dienstbaren staat, dan wel met eene door dwang
of vrees beheerschte dienstbetrekking te doen heeft. In de
afdeeling Oost-Celebes werden twee gevallen van pandelingschap door de inheemsche rechtbank berecht.
Tu West-Nieuw-Guinea zijn in 1918 geen gevallen van
slavernij of pandelingschap meer bekend geworden. Daarentegen wordt slavernij in enkele uithoeken van NoordNiemr-Guinea nog wel aangetroffen; zoo bleek in 1918, dat
een omvangrijke slavenhandel werd gedreven door de familie
van den overleden radja van Salawati. Aan dit bedrijf werd
een einde gemaakt en aan talrijke slaven de vrijheid geschonken .

PERSONEN EN INSTELLINGEN MET H E T RECHTSWEZEN IN VERBAND.

Praktizijns en notarissen. In 1918 zijn 5 rechtsgeleerde
practizijns aangesteld, namelijk 1, 1, 2 en 1 onderscheidenlijk bij den raad van justitie te Semarang, Padang, Medan
en Makasser. Aan een of meer gedeelten van het notarieel
examen onderwierpen zich 57 adspiranten, van wie er 29
slaagden (16 voor het eerste, 5 voor het tweede, 4 voor het
derde, 2 voor het tweede en derde gedeelte en 2 voor het
geheele examen). Voor verdere bijzonderheden zij verwezen
naar het verslag van de examencommissie (Jav. Ct. 1918
n°. 101).
Bij Ord. van 22 Mei 1918 (Ind. St. n°. 257) is het vacatieloon voor de leden van de commissie belast met het afnemen
van het notarisexamen gesteld op f 15 daags.
Het K. B. 12 Febr. 1913 n°. 130 (Ind. St, n°. 346), houdende regelen voor het afnemen in Nederland van het zoogenaamd klein-notarisexamen, is aangevuld hij K. B. 18 Mei
1918 n°. 73 (Ind. St. n°. 626).
In verband met de wijziging der administratieve indeeling van de residentie Tapanoeli (Ind. St, 1918 n°. 718), is
de aanwijzing der ambtenaren, die in dat gewest met de uitoefening van het notarisambt belast zijn, herzien (Ind. St.
1919 n°. 228).

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

Met het oog op de nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen, is het reglement op het notarisambt in Nederlandsch-Indië bij Ord. van 13 Nov. 1918 (Ind.
St, n°. 768) aangevuld met een nieuw art. 37o, houdende de
verplichting van notarissen om van de te hunnen overstaan
tot stand gekomen adoptiën door Chineezen kennis te geven
aan de weeskamer, indien de geadopteerde onder voogdij
staat of komt te staan.
Tolken. De in K. Bn. 15 Sept. 1917 nos. 31 en 32
en 25 Oct. 1917 n°. 57 (Ind. St. 1918 nos. 71, 72 en 117) vervatle regeling aangaande de opleiding tot tolk voor de Japansche spreektaal onderging wijziging en aanvulling bij K. B.
10 Mei 1918 n°. 57 (Ind. St. n°. 651).
Wees- en boedelkamers. De formatie van het personeel
bij de weeskamers onderging wijziging — hetzij definitief,
dan wel op tijdelijken voet — bij Gouv. Btn. 17 J u n i 1918
n°. 36 (Ind. St, n°. 314) en 14 April 1919 n°. 64. Men zie ook
omtrent dit onderwerp Bijbl. Ind. St. nos. 9002, 9117 em
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ARBEIDSINSPECTIE EN' KOELIEWERVING.

Do ondernemingen ter Oostkust van Sumatra en in Atjeh
eu onderhoorigheden werden in 1918 geregeld door de aldaar
bescheiden ambtenaren der arbeidsinspectie bezocht, terwijl
ook werden nagegaan de ondernemingen in Paleinbang,
Sumatra's Westkust, Benkoelen, Tapauoeli, Lampongsche
districten, Riouw en onderhoorigheden, Billiton, Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Celebes en onderhoorigheden, Menado, Amboina en
Ternate en onderhoorigheden.
Bij Gouw Bt. 14 Febr. 1919 n°. 7 is eene commissie ingesteld, welke tot taak zal hebben een onderzoek te doen naar
de arbeidstoestanden op Java en Madoera.
I n die deelen der buitengewesten, waar regelingen van de
onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers en
werklieden op ondernemingen van land- of mijnbouw of van
anderen aard van kracht zijn, hadden de in 1918 geregistreerde werkovereenkomsten betrekking op 120173 werklieden. Het aantal in 1918 overleden contractarbeiders bedroeg 8839. Eene splitsing van die getallen voor elk der
betrokken gewesten afzonderlijk, waarin tevens is vermeld
tot welken landaard de aangeworven contractkoelies behooren, is opgenomen in bijlage F , onder X I .
In het gewest Palembang werkten, behalve op de in K. V.
1918, kol. 71 vermelde landbouwondernemingen, nog contract-arbeiders op de ondernemingen Danau Alai en Aer
Teman, zoomede, in gering aantal, bij de Bataafsche Petroieummaatschappij. 'De geneeskundige verpleging en de behandeling van de arbeiders was niet overal even bevredigend ;
maatregelen tot verbetering zijn getroffen.
I n het gewest Sumatra's Westkust waren contractkoelies
werkzaam op de ondernemingen in de afdeelingen Padang,
Tanahdatar, Painan, L Koto, Solok, Loeboeksikaping, Agam
en Batipoeh en Pariaman. De gezondheidstoestand was over
het algemeen bevredigend.
Het aantal ondernemingen met contractarbeiders in de
residentie Tapanoeli bedroeg 16. De behandeling van de
arbeiders was over het algemeen bevredigend; de huisvesting
en geneeskundige verpleging waren voldoende.
De behandeling van de werklieden in de Lampongsche
districten was in het algemeen behoorlijk; de huisvesting
was goed, terwijl de geneeskundige verpleging aan de daaraan te stellen eischen voldeed. Daarentegen liet de gezondheidstoestand te wenschen over; vele gevallen van influenza
deden zich voor; in het geheel overleden 466 arbeiders. Het
aantal gevallen van desertie was belangrijk.
I n de residentie Riouw en onderhoorigheden werkten contractarbeiders bij de Petroleum-tankinstallatie op het eiland
Sambo, bij de exploitatiemaatschappijen Galang, Noembing en Poelau Boelan, op de ondernemingen Kepala Djerie

en Telang (alle in de af deeling Tandjoengpinang), alsmede
op de in de afdeeling Indragiri gelegen landbouwondernemingen Ajer Moelik, Djapoera, Soengei Lalah, Pengalian en Klawat. De geneeskundige behandeling liet hier
• en daar te wenschen over; naar verbetering wordt gestreefd.
i De huisvesting was over het algemeen behoorlijk.
Bij de Billiton-Maatschappij bedroeg het aantal contractI koelies (uitsluitend Chineezenj 16 182, tegen 15 662 in 1917.
De behandeling en de geneeskundige verpleging van de
werklieden waren goed; de huisvesting was bevredigend. Het
aantal veroordeelingen wegens desertie, dienstweigering en
andere overtredingen van de koelie-ordonnantie bedroeg
onderscheidenlijk 74, 74 en 377.
Het aantal met contractkoelies werkende ondernemingen
in de W'esterafdeeling van Borneo bedroeg 6, waarvan 3
gelegen in de afdeeling Pontianak, 2 in de afdeeling Singkawang en 1 in de afdeeling Sintang. De behandeling en
de huisvesting van de arbeiders waren bevredigend; de geneeskundige hulp was voldoende. De influenza heerschte
op alle ondernemingen.
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
werden contractkoelies aangetroffen op dezelfde ondernemingen als vermeld in K. V. 1918, kol. 72. De gezondheidstoestand was niet onverdeeld gunstig; op bijna alle ondernemingen heerschte Spaansche griep; op enkele ondernemingen deden zich ook vele gevallen van cholera voor. De behandeling en huisvesting van de arbeiders gaven geen reden
tot klagen: ook de geneeskundige verpleging was over het
algemeen bevredigend.
De toestand van de contractkoelies in de residentie Amboina was over het algemeen bevredigend j waar de geneeskundige behandeling te wenschen overliet, is daarin verbetering gebracht.
I n de residentie Ternate en onderhoorigheden werkten
contractkoelies op de ondernemingen van de Morotai-Cultuurmaatschappij, op de landbouwonderneming ,,Golohaia"
en bij de Bat jan-Archipel-Maatschappij. De arbeidstoestanden waren niet ongunstig.
Bij Ord. van 20 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 655) zijn maatregelen getroffen voor den verplichten aanplant, enz. van
voedingsmiddelen door werkgevers, bij wie arbeiders op den
voet eener koelie-ordonnantie in dienst zijn.
Het aantal in 1918 per Nederlandsen stoomschip naar
Suriname vertrokken emigranten bedroeg 608.
Omtrent de in het tijdvak 1 J u n i 1918 tot uit. Mei 1J>19
verleende vergunningen tot het werven van inlanders i»
Nederlandsch-Indië voor het verrichten van arbeid in vreemde
landen, zij verwezen naar bijlage F , tabel X I I .
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CJ.
COMPTABILITEIT.
Bij K. B. 16 Aug. 1918 (Ned. St. n°. 520) is de tekst van
het K. B. 30 Maart 1867 (Ned. St. n°. 19), juncto K. Bn.
25 Nov. 1884 (Ned. St. n°. 225) en 11 Juli 1918 (Ned. St.
n°. 446), houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering
der wet tot regeling van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, voor zooveel
de ontvangsten en uitgaven betreft, overeenkomstig die wet
in Nederland te doen, opnieuw bekend gemaakt.
De Indische comptabiliteitswet (Ned. St. 1917 n°. 275;
Ind. St. 1917 n°. 521) is nader gewijzigd bij de wet van 15
Dec. 1917 (Ned. St. 1917 n°. 7Q2; ïnd. St. 1918 n°. 8) in
verband met de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek
van strafrecht voor Nederlandsch-Indië en bij de wet van
15 Maart 1919 (Ned. St. n°. 115; Ind. St, n°. 176), ten einde

den termijn voor de behandeling van de ontwerpen der begrooting van Nederlandsch-Indië door den Volksraad t«
verlengen.
Ingevolge de wet van 6 J u n i 1919 (Ned. St. n°. 280; Ind.
St. n°. 327) is, ter aflossing van vlottende schuld, eene
geldleening van nominaal f 180 millioen ten name en ten
laste van Nederlandsch-Indië aangegaan, tegen eene rente
van zes ten honderd 's jaars.
Met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen en
voorschriften is bij Gouv. Bt, 13 Maart 1919 n°. 49 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9180) bepaald dat de rekeningen wegens reis-,
verblijf" en transportkosten betreffende gedane reizen, vóór
de betaalbaarstelling niet aan het onderzoek door de Algemeene Rekenkamer zijn onderworpen.
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ALGEMEEN BURGERLIJK BEHEER.
Bij Gouv. Bt. 6 Juli 1918 n°. 5 werd de directeur van
Landbouw, Nijverheid en Handel, de heer dr. H . J . LOVINK,
op zijn verzoek, met ingang van 17 J u l i 1918, eervol uit
's lands dienst ontslagen. Hij werd als zoodanig opgevolgd
door den heer J . SIBINGA MULLER, te voren lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Gouv. Bt. 21 Dec.
1918 n°. 3 ) .
In de plaats van den heer F . A. LIEFRINCK, aan wien, op
zijn verzoek, met ingang van 14 December 1918, eervol ontslag uit 's lands dienst werd verleend (Gouv. Bt. 4 Dec. 1918
n°. 8), is bij Gouv. Bt. 17 Dec. 1918 n°. 47 tot directeur van
Financiën benoemd de heer mr. dr. D. TALMA, te voren hoofdambtenaar ter beschikking van den directeur van Gouvernementsbedrijven.

Bij Gouv. Bt. 7 Aug. 1918 n°. 40 (Ind. St. n°. 560) is da
bezoldiging van het hoofd van den gouvernements accountantsdienst en van de gouvernementsaccountants nader geregeld.
Met intrekking van K. B. 21 Sept. 1866 n°. 66 (Ind. St.
n°. 127, zooals liet sedert is gewijzigd en aangevuld), is bij
K. B. 16 Sept. 1918 n°. 60 (Ind. St. 1919 n°. 2) de werkkring
van de departementen van algemeen bestuur in NederlandschIndië opnieuw omschreven.
Omtrent de vervanging, bij ontstentenis of tijdelijke verhindering, van den commandant der zeemacht en hoofd van
het Departement der Marine, zie men Ind. St. 1918 n°. 690.
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I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIK
§ 1. EUROPEESCH BESTUUR; POLITIE.
a.

Palembanj?. Bij Gouv. Bt. 24 Aug. 1918 n°. 10 (Ind. St.

EUROPEESCH BESTUUR.

Een overzicht betreffende de tewerkstelling op uit. 1918
van de controleurs en adspirant-controleurs bij het binnenlandsch bestuur op en buiten Java en Madoera — ook van
de tijdelijk boven de formatie in dienst gestelde — is opgenomen onder I van bijlage G.
De nieuwe inkomstenregeling voor de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur (zie K. V. 1918, kol. 77)
onderging wijzigingen bij Gouv. Btn. 31 Juli 19i8 n°. 75
(Ind. St. n°. '535) en 27 J a n . 1919 n°. 41 (Ind. St. n°. 38).
De bezoldiging van de hulp-gezaghebbers bij het binnenlandsch bestuur is, met ingang van 1 October 1918, verhoogd
(Gouv. Bt. 17 Mei 1919 n°. 37 in Ind. St. n°. 236).
JAVA EN MADOERA.

De administratieve indeeling van de residentie Batavia is
nader gewijzigd bij Gouv. Btn. 6 Sept. 1918 n°. 39 en 31
Dec. 1918 n°. 61 (Ind. St. nos. 636 en 856).
De "standplaats van den controleur ten behoeve van de
controle-afdeeling Radjagaloeh (afd. Madjalengka, res. Cheribon) zal voorloopig ziin Madjalengka instede van Leuwimoending (Gouv. Bt. 31 Juli 1918 n°. 77); het dienstgebied
van dien controleur is uitgebreid tot de geheele af deeling
Madjalengka (Ind. St. 1919 n°. 237).
Boven de sterkte zijn tijdelijk vijf controleurs in dienst
gesteld, één ter beschikking van den resident van Soerakarta
om dien hoofdambtenaar bij de behandeling van agrarische
en andere belangrijke aangelegenheden behulpzaam te zijn,
één ter beschikking van den resident der Preanger-Begentschappen ten behoeve van de werkzaamheden verband houdende met de ontvoogding van het inlandsch bestuur en drie
ter beschikking van den resident van Batavia (twee om te
worden belast met werkzaamheden in het belang van de
voedselvoorziening in dat gewest en één voor werkzaamheden
in het belang van de invoering der voor de gouvernementslanden geldende regelingen op de tot het domein van den
Lande teruggebrachte particuliere landerijen) (Gouv. Btn.
25 Sept. 1918 n°. 55, ] Febr. 1919 n°. 24, 26 Febr. 1919
n°. 30, 28 Mei 1919 n°. 38 en 12 Maart 1919 n°. 19).

Lampongsche districten. De tijdelijke toevoeging van
een gezaghebber aan den assistent-resident van SepoetihToelangbawang (Ind. St. 1917 n°. 4) is bij Gouv. Bt. 13 Juli
1918 n°. 43 (Ind. St. n". 455) bestendigd!

Atjeh on onderhoorigheden. Bij Gouv. Bt. 27 Sept. 1918

n°. 1 T . ( I n d . St. n°. 678) is dit gewest gesteld onder het bestuur van een civiel gouverneur.

Oostkust van S u m a t r a . Bij Gouv. Bt. 21 Juli 1918 n°. 10
(Jav. Ct. n°. 60) is tijdelijk een controleur ter beschikking
gesteld van den gouverneur van dit gewest voor werkzaamheden in het belang der pestbestrijding.
Krachtens Koninklijke machtiging (zie K. V. 1917, kol.
84) is bij Gouv. Bt. 5'Nov. 1918 n°. 4 (Ind. St. n°. 749), met
ingang van 1 Januari 1919, de grond, waarop de stad Medan
is gebouwd, met uitzondering van de sultanskampong (Kota
Masoen) en de kampong Soengei Kerak Pertjoet, ingelijfd
bij het rechtstreeks bestuurd gebied van Nedeiiandsch-Indië.

Rionw en onderhoorteheden.

Bij Gouv. Bt. 31 Juli

1918 n°. 78 (Ind. St. n°. 537) is bepaald dat het gebied van
de afdeeling Indragiri, voor zoover het gelegen is buiten de
onderafdeelingen Kwantandistricten en Indragirische Benedenlanden, zal vormen eene afzonderlijke onderafdeeling
Indragirische Bovenlanden onder een gezaghebber met
standplaats Bengat.

Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo. Bij Gouv. Bt.

BuiTENGEWESTEN.

S u m a t r a ' s Westkust. De standplaats van den controleur
der onderaf deeling Ophir (afd. Loeboeksikaping) zal instede
van Taloe zijn Padang Toedjoeh (Ind. St. 1918 n°. 797).
Tapanoeli. Ten behoeve van de onderafdeeling Silindoen^
(afd. Bataklanden) is een controleur in dienst gesteld (Ind.
St. 1918 n°. 454).
Bij Gouv. Bt. 22 Oct. 1918 n°. 16 (Ind. St. n°. 718) is
— met ingang van 1 J u n i 1919 (Ind. St. 1919 n°. 229) — de
administratieve indeeling van dit gewest tijdelijk gewijzigd:
o. a. is de afdeeling Beneden-Tapanoeli opgeheven en zijn
van de tot die afdeeling behoord hebbende onderafdeelingen
Sibolga en Ommelanden, Nias en Natal en Batang Natal de
eerstgenoemde twee weder zelfstandige afdeelingen geworden
en is de derde als onderafdeeling toegevoegd aan de afdeeling
Padang Sidimpoean.
Handelingen der Staten-Generaal.

n°. 612) is een nieuwe staat, aantoonende de administratieve
indeeling van dit gewest, vastgesteld.
De standplaats van den assistent-resident der Palembangsche Benedenlanden zal voorloopig Palembang zijn instede
van Sekajoe (Gouv. Bt. 3 Dec. 1918 n°. 13).
Bij Gouv. Bt. 12 April 1919 n°. 3 (Jav. Ct. n°. 31) is tijdelijk een controleur in dienst gesteld ten behoeve van de werkzaamheden verbonden aan het ontwerpen, vastleggen en op
kaart brengen van reservegronden voor de ontginningen van
de inlandsche bevolking in dit gewest.

Bijlagen.

1919—195

9 April 1919 n°. 48 (Jav. Ct. n°. 30) is tijdelijk'een controleur toegevoegd aan den resident van dit gewest om te worden
belast met het verzamelen van gegevens, benoodigd voor de
samenstelling eener landrenteregeling, alsmede met de
verdere voorbereiding van de invoering dier regeling in de
afdeeling Oeloe Soengei.
De indiensttreding van een korps roeiers ten behoeve van
liet onderhoud van aanrakingen met het Apo Kajan-cebied
Czie K. V. 1913. kol. 75) is bij Gouv. Bt. 14 Mei 1919 n°. 37
(Ind. St. n°. 230) ingetrokken.
felebes en onderhoorishoden. De tijdelijke indienststelling van een gezaghebber voor de onderafdeeling Pitoe
Oeloema Salo (afd. Mandar), van een controleur voor de
onderafdeeling Mnsnmba (afd. Loewoe) en van vier inlandsche bestuursassistenten voor de onderafdeelingen Balanipasche en Binoeangsche Benedenlanden (afd. Mandar), Ma.
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kale, Masainba en Kolaka (afd. Loewoe) is bij Gouv. Bt. 24
Aug. 1918 n°. 32 (Ind. St. n°. 603) bestendigd.
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 n°. 88 (Ind. St. n°. 410) is een
controleur in dienst gesteld ten einde te worden belast met
werkzaamheden ten behoeve van de zelf besturende landschappen in dit gewest.
Monado. De tijdelijke indienststelling van een controleur
in dit gewest, ten einde te worden belast met de voorbereiding der inrichting van het gemeentewezen en van eene regeling tot afkoop van heerendiensten (zie K. V. 1917, kol. 85),
is bestendigd bij Gouv. Bt. 13 J u l i 1918 n°. 52 (Ind. St.
n°. 465).
De grens tusschen de afdeeling Midden-Celebes der residentie Menado en de onderafdeeling Mamoedjoe der afdeeling Mandar van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden is vastgesteld bij Gouv. Bt. 7 Maart 1919 n°. 34 (Ind.
St. n°. 120). "
T e r n a t e en onderhoori^heden. Ten behoeve van de
Schouten-eilanden, de Japen-groep en de Waropenkuststreek
(afd. Noord-Ï^ieuw-Guinea) is een gezaghebber in dienst gesteld (Gouv. Bt. 17 Juli 1918 n°. 47 in Ind. St. n°. 485).
Voor de genoemde afdeeling is nog een gezaghebber in
dienst gesteld bij Gouv. Bt. 8 Aug. 1918 n°. 36 (Ind. St.
n°. 564).
Bali en Lombok. Bii Gouv. Bt. 8 Aug. 1918 n°. 2
(Jav. Ct. n°. 65) is tijdelijk een controleur toegevoegd aan
den resident van dit gewest om te worden belast met de
verdere voorbereiding van de invoering van eene nieuwe
landrente-regeling.
6.

ALGEMEENE POLITIE.

Bij Gouv. Bt. 30 Juli 1918 n°. 26 (Ind. St. n°. 529) is een
nieuwe staat vastgesteld van de maandelij ksche bezoldiging
van het politiepersoneel der algemeene politie in Neder-

§ 2.

landsch-Indië boven den rang van posthuiscommandant der
lste klasse en van het personeel beneden den rang van mantripolitie op de hoofdplaatsen Batavia, Meester-Cornelis, Semarang en Soerabaja.
Met intrekking van Gouv. Bt. 1 Aug. 1917 n°. 34 (Ind.
St. n°. 470), is bij Gouv. Bt. 23 Aug. 1918 n°. 2 (Ind. St.
n°. 598) het noodige personeel ten behoeve van de politieschool te Batavia in dienst gesteld. Bij dezelfde gelegenheid is, met intrekking van Gouv. Bt. 16 Aug. 1917 n°. 23
(Ind. St. n°. 499), het personeel van de algemeene politie
op de hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja, met
inbegrip van Meester-Cornelis, voorloopig samengesteld en
ingedeeld.
Het personeel der algemeene politie in de residentiën Soerakarta, Semarang, Bembang, Kedoe en Kediri is tijdelijk
uitgebreid (Gouv. Btn. 12 en 18 Maart 1919 nos. 22 en 30).
Het inlandsch personeel der algemeene politie te Madioen
en te Malang is gereorganiseerd (Ind. St. 1918 nos. 830
en 833).
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 n°. 47 (Ind. St. n°. 386) is de
sterkte van het personeel der algemeene politie in het gouvernement Oostkust van Sumatra nader vastgesteld.
c.

GEWAPENDE POLITIE.

Bij Ord. van 12 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 647) zijn maatregelen getroffen tot tegengang van den verkoop van goederen behoorende tot de kleeding, uitrusting of wapening
der gewapende politie.
Het Gouv. Bt. 4 Febr. 1914 n°. 11 (Bijbl. Ind. St. n°.
8180), waarbij o. m. de uitrusting van het korps gewapende
politie is vastgesteld, is aangevuld en gewijzigd bij Gouv.
Bt. 13 Maart 1919 n°. 45 (Bijbl. Ind. St. n°.' 9182).
Het voorschrift betreffende de Meeding en uitrusting van
het personeel, behoorende tot het korps gewapende politie
(Bijbl. Ind. St. n°. 8365) onderging eene wijziging bij
Gouv. Bt. 10 Maart 1919 n°. 36 (Bijbl. Ind. St. n°. 9178).

G E W E S T E L I J K EN P L A A T S E L I J K

Decentralisatiebesluit. I n verband met de vorming van
onderafdeelings- en districtsraden in Palembans? en Sumatra's Westkust, is bij K. B. 23 Mei 1918 n°. 29 (Ind. St.
n°. 605) art. 6 van het decentralisatiebesluit (Ind. St. 1905
n°. 137) ingetrokken.
Bij K. B. 26 Juli 1918 n°. 74 (Ind. St. n°. 592) is art. 1
van dat besluit gewijzigd met betrekking tot de samenstelling der gewestelijke raden.
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ZELFBESTUUR.

plaats van de helft der leden van den plaatselijken raad van
het cultuurgebied der Oostkust van Sumatra en van de geïneenteraden, voor zoover daarvoor verkiezingen zijn ingevoerd. I n de opengevallen plaatsen van de leden der gemeenteraden werd door verkiezing en van die van den cultuurraad door benoeming voorzien.
De Mesordonnantie (Ind. St. 1908 n°. 53) is op verschillende punten nader gewijzigd bij Ord. van 26 J u n i
1918 (Ind. St. n°. 338), terwijl bij Gouv. Bt. van denzelfden datum n°. 10 (Ind. St. n°. 339) ook in de kiesvoorschriften (Ind. St. 1908 n°. 125) en de daarbij gevoegde
modellen nadere wijzigingen zijn gebracht.
Bij Ord. van 22 Juli 1918 (Ind. St. n°. 499) zijn voor
de gemeente Padang andere data vastgesteld dan die, genoemd in de kiesordonnantie, voor de opnieuw op te maken
kiezerslijst voor die gemeente en voor de met die nieuwe
lijst als grondslag te houden periodieke verkiezing.
Het aantal leden van den gewestelij ken raad van Besoeki
is bij Ord. van 9 Febr. 1918 (Ind. St. n°. 77) vermeerderd
tot 2 1 .

Plaatselijke raden. Bij Ordn. von 15 Juni 1918 (Ind. St.
n°. 308) en 27 Juni 1918 (Ind. St. nos. 350, 351 en 352)
zijn voor de onderaf deelingen Padangpandjang (res. Sumatra's Westkust), Ogan Hilir. Komering Hilir en Lematang
Hilir (res. Palembang) plaatselijke raden ingesteld, terwijl
de eerste begrootingen voor die af deelingen zijn vastgesteld
hij Ordn. van 15 Juni 1918 (Ind. St. n°. 309) en 27 J u n i
1918 (Ind. St. nos. 353, 354 en 355).
Bij Ord. van 8 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 64) is voor de
Minahasa (res. Menado) een plaatselijke raad ingesteld en
zijn de noodige geldmiddelen voor dien raad uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch-Indië afgezonderd.
Bij Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 65) is de verkiezing van de tot de inlanders behoorende leden van den
Minnhasa-raad en hetgeen daarop betrekking heeft geregeld.
Bij de Ordn. in Ind. St. 1919 nos. 20ó en 252 zijn voor de
hoofdplaatsen Menado en Bandjermasin gemeenteraden ingesteld, terwijl de eerste begrootingen voor de nieuwe gemeenten zijn vastgesteld bij de Ordn. in Ind. St. 1919 nos.
206 en 253.

Burgemeesters. Bij Ordn. van 13 Juli 1918 (Ind. St.
n°. 458) — in werking getreden 15 Aug. 1918 (Ind. St.
n°. 547) —, 14 Maart 1919 (Ind. St. n°. 138) en 12 Juni 1919
(Ind. St. n°. 270) is het ambt van burgemeester te Makasser,
te Palembang en te Malang ingesteld, terwijl bij Gouv. Btn.
13 Juli 1918 n°. 47 (Ind. St. n°. 459), 14 Maart 1919 n°. 4
(Ind. St._n°. 139) en 12 J u n i 1919 n°. 7 (Ind. St, n°. 271)
de bezoldiging van die titularissen is vastgesteld.

Driejaarlijksche aftreding van raadsleden; verkiezingen.
Gedurende het verslagjaar had de driejaarlijksche aftreding

Wijziging van instellingsordonnantiën. I n verband met
de instelling van het ambt van burgemeester ondergingen de
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ordonnantiën houdende instelling van de gemeenten Makas8er, Palembang en Malang (Ind. St. 1906 nos. 171 en 126
en 1914 n°. 297) de noodige wijzigingen.
.

Aan locale gebicdsdeelcn in "beheer gegeven zaken. D©

Ord. in Ind. St. 1909 n°. 181, houdende instelling van
een plaatselij ken raad voor het cultuurgebied der Oostkust
van Sumatra ^en afzondering van geldmiddelen voor dien
raad, is nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 21 Febr.
1918 (Ind. St. n°. 98), in verband met de instelling van een
havenbedrijf te Belawan.

Afgezonderde geldmiddelen. Ten behoeve van de gemeen.
ten Menado en Bandjermasin en van het ressort Minahasa is
uit de algemeene geldmiddelen afgezonderd onderscheidenlijk f 43 360, f 43 500 en f 74 450. Verhoogd werden de geldmiddelen, afgezonderd voor de gemeenten Soekaboemi (Ind.
St. 1918 n°. 168) (in verband met de indienststelling van
eigen personeel voor de uitvoering der locale werken) en
Soerabaja (Ind. St. 1918 n°. 474) (ter tegemoetkoming in de
kosten van onderhoud en verlichting van eenige wegen),
onder gelijktijdige vermindering van de voor de gewesten Madioen, Soerabaja en Pasoeroean (Ind. St. 1918 n°.
752) en voor de gemeente Batavia (Ind. St. 1919 n°. 164)
afgezonderde geldmiddelen onderscheidenlijk met f 6304,
f 6781, f 21350 en f 600. De vermindering van de geldmiddelen voor de gewesten hield verband met de instelling van de gemeenten Madioen, Modjokerto, Pasoeroean
en Probolinggo, terwijl die voor de gemeente Batavia plaats
vond naar aanleiding van de overname van de bewaking der
spoorwegovergangen in den weg Weltevreden—Tandjoengpriok langs het Goenoeng Sahari-kanaal door den dienst der
staatsspoorwegen. Het geheele bedrag van de op den voet van
art. 68a, lid 1, van het Eegeeringsreglement, voor gewesten
en gedeelten van gewesten bij wijze van vaste uitkeering afgezonderde geldmiddelen steeg door deze verminderingen en
verhoogingen van f 5 379 814 tot f 5 498 749, ongerekend de
uitkeering aan de gemeente Makasser van een aandeel in de
ruwe opbrengst van de belasting op het slachten van buffels,
runderen, paarden en tamme varkens, voor zoover die belasting wordt verkregen uit de slacht van runderen, buffels en
paarden, waarvan het bedrag voor 1919 op f 3000 ie geraamd.
Locale belastingen. Met intrekking van de Ord. in Ind.
St. 1906 n°. 455, zijn bij Ord. van 23 Sept. 1918 (Ind. St.
n°. 663) -— in werking getreden 1 Januari 1919 (Ind. St. n°.
664) — nieuwe regelen gesteld voor de invordering van locale
belastingen, begrepen in kohieren, registers, leggers of staten.
Door de Eegeering werden goedgekeurd: de verordeningen
tot heffing eener belasting op honden op verschillende plaatsen in het gewest Preanger-Eegeiitschappen (buiten de gemeenten Bandoeng en Soekaboemi) en in de gemeenten Probolinggo, Pasoeroean en Bindjai (Jav. Ct. 1918 n°. 58 en
1919 nos. 2, 21 en 4 2 ) ; de verordening tot heffing van eene
motorrijtuigenbelasting in het gewest Madoera (Jav. Ct,
1918 n°. 98); de verordening tot heffing van eene automobielbelasting in de gemeente Semarang (Jav. Ct. 1918 n°.
105); de verordeningen tot invoering van eene belasting op
het houden van openbare vermakelijkheden in de gemeenten
Tebingtinggi, Tandjoengbalai, Probolinggo en Bindjai en in
de gewesten E e m b a n g e n Bantam (Jav. Ct. 1918 n°. '68 en 89
en 1919 nos. 4, 21, 29 en 3 0 ) ; de verordening van de gemeente Batavia tot verhooging van de belasting op de openbare vermakelijkheden tot 20 procent (Jav. Ct. 1918 n°. 101) •
de verordeningen tot het heffen van eene belasting op den
verkoop van sterken drank in het klein in de gemeenten
Cheribon, Pematang Siantar, Bindjai, Magelang, Tebingtinggi, Tandjoengbalai en Batavia en in de gewesten Bantam en Kedoe buiten de gemeente Magelang (Jav Ct 1918
nos. 57, 61, 68, 75, 88 en 95 en 1919 nos. 48, 8 en 9 ) ; de verordening regelende de bijzondere heffing voor het begraven
van lijken van Chineezen te Tjikoendoel nabij Soekaboemi
in de gemeente van dien naam (Jav. Ct. 1918 n°. 91); de
verordening tot heffing van eene belasting op het maken 'van
reclame in de gemeente Soerabaja (Jav. Ct. 1918 n°. 72);
de verordeningen tot heffing eener gemeentelijke inkomstenbelasting in de gemeenten Cheribon en Medan (Jav. Ct. 1918
n°. 103 en 1919 n°. 3 ) ; de verordening tot heffing eener
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,,aanvullingsinikomstenbelasting" in de gemeente Batavia
(Jav. Ct. 1919 n°. 14); de verordening op eene (nieuwe)
wegenbelasting in de gewesten Pasoeroean eu Eembang (Jav.
Ct. 1918 n°. 71 en 1919 n°. 3 6 ) ; de verordening tot heffing
en invordering eener belasting op het bouwen en sloopen in
de gemeente Palembang (Jav. Ct. 1919 n°. 2 ) ; de verordeningen tot heffing van 10 opcenten op de hoofdsom van de
inkomstenbelasting in het cultuurgebied der Oostkust van
Sumatra (Jav. Ct. 1918 n°. 57), van 20 opcenten op de hoofdsom van de inkomstenbelasting in het gewest Soerabaja buiten
de gemeenten Soerabaja en Modjokerto (Jav. Ct. 1918 n°.
96), van 5 opcenten op de hoofdsom van de inkomslenbelasting in de gemeente Magelang (Jav. Ct. 1918 n°. 99), van
10 opcenten op de aanslagen in de inkomstenbelasting van
meer dan f 16 in de gemeente Pasoeroean (Jav. Ct. 1918 n°.
102), van 20 opcenten op de hoofdsom der inkomstenbelasting in het gewest Kedoe buiten do gemeente Magelang (Jav.
Ct. 1919 n°. 2), van 20 opcenten op de hoofdsom der inkomstenbelasting in de gemeente Tegal (Jav. Ct. 1919 n°. 12),
tot heffing van 5 opcenten op de aanslagen van vreemde
oosterlingen in de belasting op de bedrij f s- en andere inkomsten in de gewesten buiten Java en Madoera in het
cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (Jav. Ct. 1918 n°.
57), van 5 opcenten op de aanslagen op de bedrijfs- en andere
inkomsten op Java en Madoera in de gemeente Magelang
(Jav. Ct. 1918 n°. 99), van 10 opcenten op de aanslagen in
de bedrijfs- en andere inkomsten op Java en Madoera van
meer dan f 16 in de gemeente Pasoeroean (Jav. Ct. 1918 n°.
102) en van 10 opcenten op de aanslagen van vreemde oosterlingen in de bedrijfs- en andere inkomsten op Java en
Madoera in het gewest Kedoe buiten de gemeente Magelang
(Jav. Ct. 1919 n°. 2) ; de verordening bepalende dat de heffmg van 15 opcenten op de aanslagen der landsinkomstenhelasimg en op de aanslagen in de belasting op debedrijfs- en
andere inkomsten op Java en Madoera van meer dan f 27,72
in de gemeente Batavia niet meer zullen geschieden in de
belastingjaren 1919 en volgende (Jav. Ct. 1918 n°. 101); de
verordeningen tot heffing van 50, 20, 25. 10, 20, 30, 30, 20 en
20 opcenten op de hoofdsom der verpondingsbelasting onderscheidenlijk in de gemeente Salatiga, in het gewest Soerabaja
buiten de gemeenten Soerabaja en Modjokerto, in de gemeenten Madioen, Pasoeroean, Modjokerto, in het gewest
Cheribon buiten de gemeente van dien naam, in het gewest
Eembang, in het gewest Kedoe buiten de semeenta Ma"elang, m de gemeente Probolinggo (Jav. Ct. 1918 nos. 91 96
97, 102, 102 en 102 en 1919 nos. 2, 2 en 2 1 ) ; de verordeningen
van de gemeente Batavia tot heffing van 20 buitengewone
opcenten op de verpondingsbelasting (Jav. Ct. 1918 n°. 1011 •
de verordeningen tot heffing van 50, 40, 20. 25, 20, 30 en lÓ
opcenten op de hoofdsom der personeele 'belasting, onderscheidenlijk in de gemeenten Salatiga, Probolinggo', in het
gewest Soerabaja buiten de gemeenten Soerabaja e n M o d j o kerto, in de gemeenten Madioen, Modjokerto, in het gewest
Eembang, in het gewest Kedoe buiten de gemeente Ma (relang (Jav. Ct. 1918 nos. 91, 92, 96, 97 en 102 en 1919 nos" 2
en 3 ) ; de verordening tot intrekking van de verordening
tot heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting in de gemeente Magelang (Jav. Ct. 1918 n°. 99);
de verordeningen tot heffing van eene straatverlichting
belasting in de gemeente Fort de Koek en in de onderafdeeh n g Lematang Hilir (Jav. Ct. 1919 nos. 4 en 4 5 ) ; de verordening tot heffing van een vast recht voor vergunningen
tot het openen of houden van verhuurderijen van voertuigen en rij-. last- en trekdieren in de gemeente Cheribon
(Jav. Ct. 1918 n°. 69); de verordening tot vaststelling van
eene kostenonislagverordening voor wateraf- en/of aanvoerwerken in de gemeente Batavia (Jav. Ct. 1918 n°. 91) • de
wijzigingen van de verordeningen tot het heffen van êene
belasting op het houden van openbare vermakelijkheden in
de gemeenten Cheribon, Tegal, Pematang Siantar en Bandoeng (Jav. Ct. 1918 nos. 65, 88 en 105 en 1919 n°. 45) j van
de verordeningen tot heffing van eene wegenbelasting in de
gewesten Pasoeroean en Besoeki (Jav. Ct. 1918 n ' . 91 en
1919 n*. 8 5 ) ; TOD de verordeningen tot heffing van eene
gemeentelijke inkomstenbelasting in de Gemeenten Buitenzorg en Cheribon (Jav. Ct. 1918 n°. 88. en 1919 nos. 17 en
4,.); van de verordening tot heffing en invordering van eene
motorrijtuigenbelasting in het gewest Preanger-Eegent-
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schappen (Jav. Ct. 1918 n°. 69); van de verordening tot
heffing van opcenten op de landsbelastingen in de gemeente
Tegal: van de verordening tot heffing van opcenten op de
landsinkomstenbelasting in de gemeente Meester-Cornelis
(Jav. Ct. 1918 n°. 105 en 1919 n°. 19) en van de verordening
tot heffing van opcenten op de aanslagen in de belasting
op de bedrij f s- en andere inkomsten op Java en Madoera
in de gemeente Mcester-Comelis (Jav. Ct. 1919 n*. 19).

Gemeentelijke on gewestelijke geldloeningen.
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Gewestelijke Bedrag
of gemeenteder
raad van: leening.

^Ordonnantie
Bestemming van de opbrengst
ter
goedkeuring
der leening.
in Ind. St.

Soerabaja.

Voorziening in kasgeld.

1918 n°. 834

Aankoop en verbetering van
pasarterreinen en bouw van
loodsen en winkelgebouwtjes
op die terreinen.

1918 n°. 840

f600000

Pasoeroean.

170 000

Bekrach-

tigd werden de hieronder nader omschreven besluiten van
gewestelijke en gemeenteraden, strekkende tot het aangaan
van geldleeningen.

Soerabaja.

9000 0OQ

Gewestelijke Bedrag j Bestemming van de opbrengst Ordonnantie
ter
neentellor
goedkeuring
leening.
raad van: leenïng. •
in Ind. St.

Buitenzorg. f 300000; Bouw van woningen ter ver- 1918 n°. 513
betering van de volkshuisvesting.
Pekilongan. 450 000 Bouwen verplaatsing van pasar 1918 n°. 531
loodsen, zoomede bijkomende
werken tot verbetering van
pasartoestanden.
Cheribon.

100000

Pematang
Siantar.
Bandosng.

Buitenzorg.
Buitenzorg.
Hagelang.

Soerabaja

Bouw van pasarloodsen en ver- 1918 n°. 505
betering van het pasarwezen.
Bouw van dienstwoningen voor 1918 n°. 584
gemeente-ambtenaren, bouw
van een raadhuis en verbetering van het gotenstelsel.

",(H>

1000

Bouw van woningen voor de 1918 n°. 632
ambtenaren, verbonden aan
het departement van gouv.
bedrijven.

1100 000 Aanlegeenerdrinkwaterleiding, 1918 n°.
kosten van het grondbedrijf
en bouw van woningen.
200 000 Bouw van woningen ter ver- 1918 n°. 699
betering van de volkshuisvesting.
. 160 ooo Verbetering van pasars, afkoop j 1918 n°. 754
der voortzetting van eeneparticuliere pasar, aankoop van |
een terrein en bouw van een
bioscoop.
60 000 Voorziening in de behoefte aan i 1918 n°. 796
buitengewoon wegenonder- I
houd.

§ 3.

Gemeentelijk grondbedrijf, goed- 1918 n°. 855
koope woningbouw, rioleering
en afwatering, op te richten
hypotheekbank,
raadhuis,
ambts- en dienstwoningen,
gemeentelijk waterleidingbedrh'f en bioscoopgebouw.

Bij Ordn. van 25 Juli 1918 (Ind. St. n°. 510), 18 Dec.
1918 (Ind. St. n°. 838) en 29 J a n . 1919 (Ind. St. n°. 43) zijn
eenige besluiten van den gemeenteraad van Batavia bekrachtigd, strekkende tot tijdelijke wijziging van de bestemming
van een gedeelte der opbrengst van eene geldleening.
Garantstellingen. Bij Ord. van 3 Juli 1918 (Ind. St.
n". 374) is het besluit van den gemeenteraad van Semarang
bekrachtigd, strekkende tot het verleenen van rentegarantie
op eene door de woningvereeniging Semarang uitgegeven
obligatie-leening, terwijl bij Ordn. van 30 Aug. en 12 Sept.
1918 (Ind. St. nos. 618 en 646) zijn bekrachtigd de besluiten
van de gemeenteraden van Batavia en Semarang strekkende
om hun gebied garant te stellen voor de verplichtingen welke
eene hypotheekbank krachtens de door haar uit te geven
pandbrieven tegenover derden op zich zal nemen.
Pestbostri.jding. Bij Gouv. Bt. 18 Juni 1918 n°. 52 (Ind.
St. n°. 316) is aan den gemeenteraad van Medan overgedragen de uitvoering der regelen, betreffende de verbetering en
afbraak van pestgevaarlijke gebouwen en de met het oog op
het pestgevaar te stellen eischen nopens de oprichting van
nieuwe gebouwen, de uitbreiding of verandering van bestaande gebouwen en het bewonen en gebruiken van gebouwen en erven (Ind. St. 1914 n°. 486), terwijl tevens voorschriften zijn vastgesteld met betrekking tot die overdracht.
Artesische boringen. Voor een ontwerp-overeenkoinst betreffende het uitvoeren van artesische boringen ten behoeve
van locale ressorten zie men Bijbl. Ind. St. n°. 8982.
Verrichtingen der locale r a d e n . Hieromtrent zij verwezen
naar het eerlang uit te geven afzonderlijk verslag.

INLANDSCH BESTUUR.

Bij Gouv. Bt. 20 Febr. 1918 n°. 34 (Bijbl. Ind. St. n°.
9031) zijn alle voorschriften, betrekking hebbende op de
ingevolge bet eerste lid van art. 11 van het benoemingsreglement voor den inlandschen bestuursdienst (Bijbl. Ind. St.
n°. 8167) aangewexen personen, toepasselijk verklaard ten
aanzien van hen die in het bezit zijn van verschillende getuigschriften van genoten opleiding.
JAVA F.N- MADOEHA.

Bij Ord. van 25 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 674) is de mogelij kheid •reoperd om, bij wijze van proef, verschillende bevoegdheuen en bemoeienissen, thans uitgeoefend door Europeesche of hoogere inlandsche bestuursambtenaren, over te
dragen op den regent of op l a g e n inlandsche bestuursambtenaren in de daarvoor in aanmerking komende afdeelingen en
regentschappen op Java en Madoera. Bij Gouv. Bt. van den-

zelfden datum n°. 64 (Ind. St. n°. 675) is de afdeeling Tjiandjoer (res. Preanger-Regentschappen) aangewezen als afdeeling, waarin de bedoelde overdracht van bevoegdheden
kan plaats vinden.
De bezoldiging van de hulpschrijvers en onderdistrictsschrijvers op Java en Madoera is nader geregeld bij Gouv.
Bt. 19 Juli 1918 n°. 65 (Ind. St. n°. 497).
Met nadere wijziging van het „Register betreffende de
vrijstellingen van belastingen en heerendiensten, welke in de
gouvernementslanden op Java en Madoera in de z.g. vrije
desa's worden genoten" (zie K. V. 1913. kol. 79) is bepaald
dat een 39-tal desa's in de residentie Kedoe niet meer gerekend worden te behooren tot de vrije desa's (Bijbl. Ind.
St. nos. 9058, 9113. 9160 en 9161).
Ten behoeve van elk der onderdistricten Brebes (res. Pekalongan) en Kota Toeban (res. Renibang) is een onderdistrictshoofd in dienst gesteld (Ind. St. 1918 nos. 428 en 464).
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Bij Gouv. Bt. 29 Aug. 1918 n°. 65 (Ind. St. u°. 616) is
het district Djabakota (reg. en res. Soerabaja) opnieuw in
onderdistricten verdeeld.
Nopens de in 1918 plaats gehad hebbende samenvoegingen
en splitsingen van desa's komen opgaven voor in tabel I I
van bijlage G.

van de koeria Panjalwengan (onderafd. Groot- en Klein»
Mandailing, Oeloe en Pakantan) en gevoegd bij de koeria
Singkoeang (onderafd. Natal en Batang N a t a l ) .

Atjeh en onderhoorlgheden. Bij Gouv. Bt. 8 Juli 1918

n u . 6 (Bijbl. Ind. St. n°. 9011) zijn de grenzen vastgesteld
tusschen de landschappen Taraiang en Serbodjadi eenerzij ds
en de landschappen Langsar en Peureuia anderzijds.

BüITEXGEWESTEX.

Omtrent de beginselen welke bij de bevestiging en regeling
van het inlandsen gemeentewezen in acht zijn te nemen zie
men Bijbl. Ind. St. n°. 9118.

Zolder* on Oosterai'deeling van Borueo. Ten belioeve

van de onderafdeeling Boeloengan (afd. Samarinda) zijn bij
Gouv. Bt. 2 Sept. 1918 n°. 57 (Ind. St. n°. 620) twee inlandsche posthouders in dienst gesteld, één voor de Tidoengsche landen en één voor de Poedjoengan- en Lepo Maoets treken.

S u m a t r a ' s Westkust. Bij Ord. van 27 Sept. 1918 (Ind.
St. n°. 677) zijn, met ingang van 31 December 1918 (Ind.
St. n \ 744), met intrekking van de ,,negari-ordonnantie voor
Sumatra's Westkust" (Ind. St. 1914 n°. 774), nieuwe bepalingen vastgesteld met betrekking tot de regeling van de
huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in dit
gewest.

Timor en onderhoorUtheden.
Ten belioeve van elk der
onderaf deelingen Ende, Alor en Noord-JIidden-Timor (afd.
Noord- en Midden-Timor) is een bestuursassistent vast in
dienst Besteld (Gouv. Bt. 2 Sept. 1918 n°. 55 in Ind. St.
n*. 619).
Nopens de samenvoeging van eenige landschappen in dit
gewest zie men § 20 van hoofdst. C.

Tapanoeli. Bij Gouv. Bt. 17 Oct. 1918 n°. 15 (Ind. St.
n°. 711) is de kamponggroep Si Oelang Aling afgescheiden

8 4.
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BESTUUR OVER VREEMDE OOSTERLINGEN.

Bij Gouv. Bt. 12 Oct. 1918 n°. 44 ( I n d . St. n \ 705) is bepaald dat de luitenant der Chineezen te Fort de Koek voortaan slechts belast zal zijn met het bestuur over de Chineezen
te Fort de Koek en Padangpandjang, terwijl ten behoeve van
het bestuur over de Chineezen te Pajokoeniboeh een luitenant
van dien landaard in dienst is gesteld.
Het personeel van het Chineesch bestuur in de residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo is bij Gouv. Bt. 6

§ 5.

Sept. 191S n°. 21 (Ind. St. n°. 634) met een luitenant voor de
afdeeling Samarinda, gevestigd te Balikpapan, uitgebreid.
Iu genoemd gewest is de betrekking van luitenant der Chineezen te Pleihari opgeheven (Ind. St. 1918 n°. 844).
Door den gewestelij ken raad der Preanger-Begentschappen
zijn de grenzen bepaald van de wijken voor Chineezen te
Tjimahi. Tjiandjoer, Soemedang, Gare
roet, Tasikmalaja en
Tjiamis (Jav. Ct. 1918 n°. 62).

BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Emigratie van Javanen er. Soendaneeien naar de buiten- ! gedaan om nieuwe emigranten van Java voor de kolonies in
gewesten. Omtrent de proefnemingen ter koloniseering van
landstreken in de Lanipongsehe districten met van Java
afkomstige gezinnen en met de overbrenging van Soendaneesche gezinnen naar de onderafdeeling Redjang der afdeeling Lebong van de residentie Benkoelen, worden de volgende bijzonderheden ontleend aan de over 1918 door den
leider dier proefnemingen uitgebrachte verslagen.
Boven het met regeeringshulp overgekomen aantal gezinnen, afkomstig uit de gewesten Kedoe en Kediri, emigreerden naar de Lanipongsehe districten uit de afdeeling Keboemen op eigen kosten 250 personen. Het bevolkingscijfer
steeg van 7893 tot 8903; bet aantal sterfgevallen bedroeg in
1918 483 (5,43%), tegen 293 (3,72%) in 1917. terwijl het
geboortecijfer in het verslagjaar gunstiger was dan in 1917.
De toestand van den veestapel was bevredigend. Onder
liet gekruiste vee hadden de volgende veranderingen plaats:
geboren 373 stuks, aangekocht 4 stuks, gestorven 44 stuks en
verkocht 158 stuks, alzoo eene toeneming met 175 stuks.
De oogst der padi van de natte en droge velden slaagde
goed en leverde + 70 000 pikol op, tegen 38 000 pikol in
1917. De hunne voltooiing naderende irrigatie-werken maakten het mogelijk de sawabs zeer belangrijk uit te breiden.
Met het oog op de verwachte schaarschte aan leyensmiddelen werd aangedrongen op het planten van djagoeng en
andere droge gewassen. De teelt van tabak leverde door de
hooge prijzen eene aardige verdienste voor de kolonisten op.
De bevolking ging in het verslagjaar in welvaart vooruit.
Een aanvang werd gemaakt met het kadastraal opmeten
van de gronden van eenige desa's, met het doel die gronden
daarna in erfelijk individueel bezit aan de betrokken kolonisten af te staan.
I n het verslagjaar werden geen rechtstreeksche pogingen
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

| de onderafdeeling Redjang aan 1e werven. Eenige verlof; gangers keerden met een aantal mannen, vrouwen en kinderen van Java terug. Het bevolkingscijfer daalde van 831 tot
764; het aantal sterfgevallen — hoofdzakelijk tengevolge
ran de Spaansche influenza — bedroeg 132 (16%), tegen
14 (0,5%) in'1917.
De kolonisten bewerkten zonder uitzondering allen een
sawah; de ladangbouw geraakte geheel op den achtergrond.
In 't geheel werden 187 bouws sawah bewerkt; de opbrengst
bedroeg 8415 pikol padi, tegen 8207 pikol in 1917.
De. aanplantingen van de tweede gewassen waren zeer belangrijk en leverden den kolonisten ruime verdiensten op.
De theecultuur werd uitgebreid, doch aan het onderhoud en
de uitbreiding van de koffietuinen werd weinig zorg besteed
v. egena de zeer lage koffieprijzen. Veel kapokl>oomen en vooral
rxnehtboomen werden aangeplant.
De veestapel breidde zich niet uit.
Het fokken van pluimvee en het kweeken van goudvisch
leverden eene ruime bijverdienste op.
De emigranten gevoelen zich in de kolonie zeer tevreden.
In September 1918 werd een groote slamatan gegeven ter
herdenking van het tienjarig bestaan van de eerste nederzettingen.
Grenzen van plaatsen.
Bij Gouv. Bt. 22 J u n i 1918 n°. 36
(Ind. St. n°. 333) zijn de grenzen van de hoofdplaats Tehingtinggi (onderafd. Padang en Bedagei, afd. Deli en Serdang,
gouv. Oostkust van Sumatra) vastgesteld.
Bestrijding van d r a n k g e b r u i k . Tot tegengang van het
misbruik van sterken drank zijn voorzieningen getroffen door
den gewestelij ken raad der Preanger-Regentschappen (Jav.

1919—1920.

5.

Ned.-Indië.
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Ct. 1918 n°. 42) en de gemeenteraden van Pekalongan (Jav.
Ct. 1918 ix°. 2 ) , Salatiga (Jav. Ct. 1918 n°. 2 ) , Cheribon (Jav.

zigd en aangevuld met betrekking tot de ontzegging van de
bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen.

Makasser (Jav. Ct. 1918 n°. 70), Magelang (Jav. Ct. 1918
n°. 74), Tebingtinggi (Jav. Ct. 1918 n°. 90) en Tandjoeng.
balai (Jav. Ct. 1918 n°. 98).
Het verbod tot bereiding van gedistilleerd in eenige buitengewesten (zie I n d . St. 1915 TÏ°. 223) is bij Ord. van 30
Aug. 1918 (Ind. St. n°. 617) uitgebreid tot bet eiland We
(gouv. Atjeh en onderboorigheden).
Bij Gouv. Bt. 7 Sept. 1918 n°. 28 is eene commissie ingesteld, welke tot taak zal bebben aan de Regeering voorstellen
te doen strekkende tot beatrij ding v n n bet alcoholmisbruik in
Indië, met bepaling dat deze commissie zal worden genoemd
alcoholbestrijdingscommissie.

Reizen. Met intrekking o. a. van de Ord. van 23 J a n .
1918 (Ind. St. n°. 33), zijn de voor verschillende gewesten
buiten Java en Madoera getroffen regelingen op het reizen
bij Ord. van 8 Oct. 1918 (Ind. St. n°. 694) herzien. Ter uitvoering van die „reisregeling 1918" zijn bij Gouv. Bt. van
denaelfden datum n°. 15 (Ind. St. n°. 696) de landstreken
aangewezen, waar het reizen aan niet binnen die streken
woonachtigen alleen geoorloofd is met een paspoort.

Ct. 1918 n°. 50), Pematang Siantar (Jav. Ct. 1918 n°. 62),

Motorrijtuigen. 'Bij Ord. van 11 Juli 1918 (Ind. St.
n°. 439) is bet motorreglement (Ind. St. 1917 n°. 73) gewij-

II.

Ontvlambare Vloeistoffen. Be voorschriften betreffende
den opslag en het bezit van petroleum en soortgelijke licht
ontvlambare vloeistoffen in Nederlandsch-Indië (Ind. St.
191.7 n°. 160) zijn gewijzigd bij Ord. van 13 Mei 1919 (Ind.
St. n°. 220).

P E R S O O N L I J K E DIENSTEN.
§ I.

JATA EN MADOERA.

I n 1918 zijn in de residentie Soerabaja 900 dagdiensten
gevorderd ten behoeve van het verrichten van zware herstellingen aan den zeedijk, aangezien daarvoor op behoorlijke
voorwaarden geen of niet in voldoenden getale vrije werkliedeu te verkrijgen waren.
Bij Ord. van'22 Juni 1918 (Ind. St. n°. 334) is de voor de
residentie Besocki aan het hoofd vnn gewestelijk bestuur verleende bevoegdheid om in het belang der openbare veiligheid
tijdelijk aan de inlnndscbe bevolking buitengewone gemeentelijke diensten van politioneelen aard op te leggen ingetrokken.
Nopens de opbrengst in 1918 van het door de hoerendionstplichiige bevolking verscbuldigd hoofdgeld (Ind. St. 1914

§ 2.

n°. 313) zijn opgaven verstrekt in bijlage H . Daaruit blijkt,
dat de aanslag f 9 512 769 bedroeg, van welk bedrag bij het
einde van het jaar f 9 529 502 was aangezuiverd, zoodat, na
aftrek van de aan de desahoofden toekomende 8 % collecteloon, zuiver overbleef f 8 767 142.
Do inning van het hoofdgeld gaf moeilijkheden in de residentiën Semarang en Rembnng, waar liet hoofdgeld van de
aanhangers van de Snmin-leer gerechtelijk moest worden ingevox-derd, en in de afdeeling Toeloengagoeng der residentie
Kediri, waar de Sarekat Islam-vereeniging hare leden aanspoorde bet zich met de vlotte betaling van het hoofdgeld
niet moeilijk te maken.

BÜITENOEWE8TEX.

De beerendienstregelingen voor dè residentiën Sumatra's
Westkust (Ind. St. 1914 n°. 731) en Tapanoeli ( I n d . St.
1913 n°. 128) zijn, met ingang van 1 Januari 1919, gewijzigd en aangevuld bij Ordn. van 16 Oct. 1918 (Ind. St. nos.
708 en 709), waardoor eene belangrijke verzachting van de
voor die gewesten van kracht geweest zijnde beerendienstbepalingen tot stand kwam (zie hoofdst. B , kol. 23). In verband
daarmede zijn de voorschriften tot uitvoering van de ordonnanties tot regeling van de heerendiensten in die beide gewesten erewijzicd en aangevuld bij Gouv. Bt. 16 Oct. 1918
n°. 36 (Bijbi. Ind. St, n°. 9095).
Bij Ord. van 16 Oct. 1918 (Ind. St. n°. 710) zijn. met ingang van 1 Januari 1919, de beerendiensten afgeschaft waar
deze in het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten
Java en Madoera van de inboorlingen gevorderd kunnen
worden voor eersten aanleg van en voor belangrijke omleggincren en belangrijke verbeteringen in de groote doorgaande
verharde verkeerswegen. De voorschriften ter uitvoering van
de ordonnanties tot regeling der heerendiensten in do Lampongsche districten. Menado en Banka zijn. in verband biermede, gewijzigd (Bijbl. Ind. St. n°. 9096).
Bij Ord. van 14 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 772) is eene algemeene regeling in het leven geroepen, waarbij de gelegenbeid geopend wordt om met alle of een deel der heerendienstplichtigen gezamenlijk van eenige inlandsche gemeenschap
(gemeente) of onderdeel daarvan, in de daarvoor in aanmerking komende gewesten buiten Java en Madoera o. m. over-

eenkomsten te sluiten omtrent den afkoop van een of meer
diensten of onderdeden daarvan, waartoe zij verplicht zijn,
en om, voor gevallen dat voormelde regeling geen toepassing
kan vinden, bedoelde heerendienstplichtigen elk afzonderlijk
telkens voor een bepaald tijdvak tegen betaling van zekere
geldsom vrij te stellen van het verrichten van de op hen rustonde heerendiensten. Voorschriften ter uitvoering van die
Ord. zijn gegeven bij Gouv. Bt. 14 Nov. 1918 n°. 29 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9111).
Bij Ord. van 31 J a n . 1919 (Ind. St. n°. 61) zijn de regelen
vastgesteld, betreffende den aard en den duur der persoonlijke diensten, wcartoe de mannelijke inlandsche bevolking
in de residentie Djambi verplicht is, zoomede omtrent de gevallen waarin — benevens de wijze en voorwaarden waarop —
die diensten kunnen worden gevorderd. Voorschriften ter uitvoering von die ordonnantie zijn opgenomen in Bijbl. Ind.
St. n°. 9159.
De opgaven over 1918 van bet aantal beerendienstplichtigen in de buitengewesten, waar heerendienstregelingen
werken, en omtrent den aard en omvang van den door hen
verrichten arbeid, zijn opgenomen in bijlage J .
Voor zoover uit die opgaven blijkt, zijn in bijna alle gewesten minder dagdiensten verricht dan in 1917. Eene uitzondering hierop maakt de residentie Bali en Lombok, waar
in de afdeeling Zdid-Bali meer moest worden gewerkt aan
de door de aardbeving beschadigde wegen en bruggen.
Tewerkstelling van heerendienstplichtigen op verderen

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
Hoofdstuk J, afd. II, III en IV.

133

afstand van hunne woningen dan het daarvoor aangenomen
maximum vond plaats in Benkoelen, de Lampongsche dis
triolen en Menado.
Plaatsvervanging en afkoop van heerendiensten kwamen
ook in het verslagjaar veelvuldig voor.
De aanslag van de ter hoofdplaats Benkoelen geheven

in.

belasting, in de plaats tredende voor vrijstelling van den
arbeid aan wegen aldaar (Ind. St. 1874 n°. 276, juncto
1870 n°. 58), bedroeg in 1918 voor inlanders f3706 en voor
Chineezen en andere vreemde oosterlingen f-186, van welke
bedragen in dat jaar onderscheidenlijk f1876 en f 221
werd geïnd.

LANDELIJKE INKOMSTEN.

Landrente (in de t pouvcrneuierttslamlen op Java on

Jïafloera). Behalve in de tot het Staattdomein teruggebrachte particuliere landerijen Kandanghaoer en Indramajoe-West der residentie Cheribon, in het in de residentie
Batavia gelegen voormalig particulier land Angke Kapok
en in de overige sedert tot het landsdomein teruggebrachte
landerijen van laatstgenoemd gewest, waar onderscheidenlijk
de in Ind. St. 1911 n°. 638, Ind. St. 1914 n°. 315 en Ind.
St. 1918 n°. 366 opgenomen afzonderlijke regelingen werken,
alsmede in de residentie Preanger-Iiegentschappen (met
uitzondering van een veertiental districten), in welk gewest
die aanslag overigens nog geregeld bleef op den voet van
Ind. St. 1896 n°. 126, juncto 1906 n°. 188 en 1909 n°. 591,
zoomede in een aantal districten der residentiën Madioen,
Soerabaja, Madoera en Cheribon, waar, in afwachting van
de verdere invoering der nieuwe regeling, de aanslag weder
geregeld werd volgens de in October 19Ö5 verstrekte voorschriften (zie K. V. 1907, kol. 151), geschiedden de aanslag
en de inning overeenkomstig de bij Ord. van 25 J u n i 1907
(Ind. St, n°! 277), juncto de Ordn.'van 20 Maart 1909 (Ind.
St. n°. 208). 22 D e c . 1 9 0 9 (Ind. $t. n°. 591) en 20 Dec.
1912 (Ind. St. n°. 605) vastgestelde nieuwe regeling.
Laatstgenoemde regeling vond, ingevolge de Ord. van 11
Dec. 1916 (Ind. St. n°. 735), in 1918 mede voor het eerst
toepassing in 5 districten van do residentie Preanger-Regeutschappen en voorts in 5 districten der residentie Pekalongan, 2 districten der residenlie Cheribon, 7 districten der
residentie Rembang, 5 districten der residentie Madoera
en 6 districten der residentie Mr.dioen.
In bijlage K, onder I , zijn onder B, met betrekking tot
die districten, overzichten opgenomen van de oppervlakte

IV.

124

der landrenteplichtige gronden en van het bedrag van den
aanslag in de landrente vóór en na de invoering van de
nieuwe regeling.
Uit de gewestelijke opgaven nopens den aanslag en de
inning van de landrente over 1918 (zie bijlage K, onder I A)
blijkt dat de geheele aanslag in 1918 bedroeg f 22 202 629,
tegen f 2 1 647 624 in 1917, zijnde dus eene vermeerdering
van f 555 005. I n verband met misgewas en wegens andere
gewichtige redenen werd vrijstelling verleend tot een bedrag
van f 9 8 3 533, terwijl f198 017 moest worden afgeschreven
wegens het onbeplant blijven van gronden.
Door een en ander moest dus de aanslag verminderd worden met f 1181 550 (in 1917 met f 1 031 474), zoodat werkelijk te heffen viel f21021079. tegen f 20 636 575 in 1917.
De hoogere aanslag was hoofdzakelijk een gevolg van de
invoering van do nieuwe landrenteregeling.
Op het einde van 1918 was van de aanslag nog niet aangezuiverd f 591 598. Door met de inning belaste personen
werd geïnd, doch niet verantwoord f 12 433.

Andere landelijke inkomsten. Hiermede worden 1

de vertieningbelasting en de tesangbelasting in het gouvernement Celebes en onderhoorigheclen, de belasting op de
sawahs en die op de tegalvelden en tuinen in de afdeelingen
Boeleleng, Djembrana en Lombok (Bali en Lombok), de
belasting op de vischvijvers van Java en Madoera en de
verhuur van vischvijvers in sommige gewesten on en buiten
Java.
De omtrent deze heffingen ontvangen opgaven ziin opgenomen in bijlage K, onder I I .

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; UITGIFTE V A N GROND.
§ 1. JAVA EN M LDOERA.

Het reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten
de Tjimanoek op Java (Ind. St. 1912 n°. 422, zooals het
sedert is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd bij
Ordn. van 12 Dec. 1918 en 25 Maart 1919 (Ind. St. 1918
n°. 827 en 1919 n°. 152).
In hot verslagjaar is verklaard dat het algemeen belang
vordert dat tot het Landsdomein worden teruggebracht: het
in het onder-district en district Tangeranj* (afd. en res.
Batavia) gelegen particuliere land TjocroeRbetoeng-Sampiran (Ord. van 20 Sept. 1918 in Ind. St. n°. 656). de in het
onderdistrict Koepang (distr.. afd. en res. Soerabaja) gelegen particuliere landen Koepang-Zuid en Goenoengsari
(Ord. van 23 Sept. 1918 in Ind. St. n°. 661). het in de districten Weltevreden en Batavia (afd. en res. Batavia) gelegen particuliere land Tjempaka Poetih met Sonthar en
het in het district Weltevreden gelegen particuliere land
Kwitang-Oost of Tanah Tinggi (Ord. van 8 Oct. 1918 in Ind.
St, n°. 697), de in het district, de afdeelintr en de residentie
Semarang gelegen particuliere landerijen Babadan, Panggoeng-Oost, Panggoeng-"We;-t, Darat, Karangbalong, Karangajoe, Kalihanteng, Krapiak, Koermosari, Tawang Gilen,
Tawang Tempel, Tawang Ngaglik, Simongan. Mloio, Pang-

goeng Gedoug Batoe, Penggiling en Boeloe (Ord. van 9 Xov.
1918 in Ind. St. n°. 759) en het in het district Djasinga
(afd. Buitenzorg. res. Batavia) gelegen particuliere land
Tjikadoe (ook wel genaamd Tjiledjet of Tendjo) (Ord. van
11 Dec. 1918 in Ind. St. n°. 823). '
Bij Ord. van 30 Juli 191S (Ind. St. n°. 524) is eene voorziening getroffen nopens de verplichtingen, waaraan de inlandsche opgezetenea van op Java gelegen particuliere landerijen, welke aan den Lande overgaan, zullen ziin onderworpen van het tijdstip van den eigendomsoverjransr af tot liet
tijdstip waarop eene landrenteregeling in werking zal kunnen treden en het hoofdgeld zal kunnen worden geheven.
De resident van Batavia is bij Gouv. Bt. 12 Aug. 1918
n°. 15 (Bijbl. Ind. St, n°. 906¥) gemachtigd om bij overgang
aan den Lande van particuliere landerijen over de daarvoor
in aanmerking komende ter vrije beschikking van den Lande
staande ontgonnen gronden met de zich daarop bevindende
aanplantiugen, vischvijvers en nipahbosschen te beschikken,
voor zoover de Regeering aan ecu en ander geen andere bestemming wenscht te geven.
Het landhuurreglement voor de residentiën Soerakarta en
Djokjakarta (Ind. St. 1911 n°. 432, 1915 n°. 641 en 1918

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
135

.

Hoofdstuk 3, afd. IV.

n". 19) is nader gewijzigd bij Ord. van 26 Maart 1919 (Ind.
St. n°. 168) mot betrekking tot de bevoegdheid om als
lraulliuurder in die gewesten onder de bepalingen van dat
reglement cp te treden.
Bij

GOUT. Bt.

18 Jan.

1919

o».

23

(Ind.

St.

n°.

17)

is

i36

golden, zijn 3305 aanvragen, betrekking hebbende op 4025
bouws.
Het aantal gestraften wegens eigenmachtige ontginning
bedroeg in 1918 5648 (tegen 4605 in 1917). van wie achtereenvolgens 34, 81, 53 7, 532, 669, 52, 424. 48. 495, 206,
1624, 678. 187, 88 en 13 in de residentiën Bantam, Batavia,
Preanger-Regentschappen, Cheribon, Pekalongan. Semarang,lïembang, Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki. Banjoemas,
Kedoe, Madioen, Kediri en Madoera.
Van de desahoofden werd, als gewoonlijk, weinig' medewerking ondervonden bij het tegengaan van overtredingen
der ontginningsordonnantie.

bepaald dat de grondImurordonnantie (Ind. St. 1918 nos. 88
en 214) in eenige districten op Java en Madoera in werking
treedt met ingang vau 1 April 1919. De genoemde ordonnantie is aangevuld bij Ord. van 7 Maart 1919 (Ind. St.
n°. 124).
Bij Gouv. Bt. 10 April 1918 n". 26 (Bijbl. Ind. St. n°.
9005) is bepaald, dat door de inlandsche zelfbesturen in de
gewesten Soerakarta en Djokjakarta ten behoeve van een
persoon, op wien de voorschriften van het burgerlijk wetboek
Uitgifte van grond in erfpacht. OeduiGnde 1918 zijn in
voor Xederlandsch-Indië betreffende zakelijke rechten toe- erfpacht toegezegd 39 perceelen, tegen 49 in 1917 en 32 in
passelij k zijn, voorshands geen andere rechten op grond 1916. Geen van deze perceelen is in hetzelfde jaar afgestaan;
worden verleend, met de uit de aanduiding van die rechten wèl kon worden besloten tot de uitgifte van 27 in vorige
blijkende bedoeling om een recht te vestigen, dat in aard jaren in erfpacht toegezegde perceelen, zoodat in 1918 in het
en omvang gelijk staat met een der in genoemd wetboek geheel zijn afgestaan 27 perceelen, tegen 30 in 1917 en 24 in
schreven zakelijke rechten, dan het in den derden en in 1916.
den zevenden titel van het I l d e boek van genoemd wetboek
Het aantal gedurende 1918 ingeschreven (door de aanomschreven eigendomsrecht en recht van opstal. Tevens zijn vragers aanvaarde) perceelen bedroeg 79 (waarvan 13 in 1918
de regelen vastgesteld, welke daarbij in acht moeten worden en 66 in vorige jaren afgestaan), gezamenlijk groot 10 980
genomen.
bouws, tegen 85 perceelen,. tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van iö 160 bouws, in 1917. Van de in i918 aanvaarde
Oi:zetting van communaal i?i erfelijk individueel grond» perceelen, van welke er 20 ten name van Chineezen, 1 ten
\n•.;!! yond in 1918 plaats in een drietal desa's in de afdeeling name van een inlander en de overige ten name van EuroJapara der residentie Semarang, terwijl vervanging van de peanen of cultuurmaatschappijen zijn ingeschreven, waren
periodieke verdeeling der communale bouwgronden door het er 17 bestemd tot uitbreiding van bestaande ondernemingen,
zoodat zij niet voor het volle tijdvak van 75 jaren, doch voor
stelsel van vaste aandeelen niet plaats had.
den verderen duur van het reeds op die ondernemingen geyestigd
zijn afgestaan. Van die 79 perceelen
Vervanging van erfelijk Individueel grondbezit door is voor 3erfpachtsreckt
de canon vastgesteld op f 10, voor 1 op f 6, voor 12
ftsrrsrischen eigendom. Tot het verkrijgen van agrarischen op
voor 1 op f 4, voor 9 op f 3, voor 12 op f 2,50, voor 15
eigendom op den voet van IL B. 16 April 1872 n°. 29 (Ind. op ff 5,
2,
voor 6 op f 1,50 en voor 20 op f 1 per bouw 's jaars.
St. n°. 117) zijn gedurende 1918 24 aanvragen, betrekking
Op het einde van 1917 werden in erfpacht bezeten (volgens
hebbende op eene gezamenlijke uitgestrektheid van ruim 62 verbeterde
opgaven, zie tabel IV A van bijlage L) 3607 perbouws, aanhangig gemaakt, zoodat met de op het einde van
ter gezamenlijke grootte van 744 343 bouws, welke
1917 — blijkens verbeterde opgaaf — aanhangig gebleven ceelen,
uitgestrektheid als gevolg van de besproken veranderingen,
30 aanvragen voor ruim 340 bonws, in 1918 te behandelen bij
bet einde van 1918 gestegen was tot 755 323 bouws, vervielen 54 aanvragen voor ruim 402 bouws, waarvan er 23 deeld
3686 perceelen. Behalve deze perceelen. waarop
voor ruim 35 bouws zijn toegewezen, en 1 voor 37/500 bouw tijdens over
de
uitgifte in erfpacht geen titel gevestigd was,
is vervallen.
waren op het einde van 1918 nog, als in erfpacht bezeten,
Tengevolge van de nieuwe toewijzingen, behoorde bij het ingeschreven 91 perceelen (33 316 bouws), uitmakende groneinde van i918 eene uitgestrektheid van ruim 12 396 bouws den, welke vóór de vestiging van dien titel als huurgronden
aan inlanders in agrarischen eigendom toe (vgl. de geweste- te boek stonden (zie de volgende rubriek). Uit tabel IV A
lijke opgaven in tabel I I van bijlage L ) . Verhuur van in van bijlage L blijkt, hoe de voormelde 33 316 bouws, naar
agrarischen eigendom verkregen gronden geschiedde in de gelang ook van het aantal perceelen. waarvoor die uitgeresidentiën Preanger-Begentschappen, Pekalongan, Soera- strektheid stond ingeschreven, over de gewesten verdeeld
ba ja, Madioen en Kediri.
waren en van welke jaren de uitgifte dagteekent.
Bij het einde van 1918 bedroeg het aantal nog niet aanVerhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders. vaarde,
reeds afgestane perceelen 48, betrekking hebbende
I n 1018 zijn in de gouvernements residentiën, op den voet op 8985 bouws, en dat der toegezegde, maar nog niet afgevan de Ord. in Ind. St. 1900 n°. 240. 24 118 huurovereen- stane perceelen 101 met eene uitgestrektheid van 67 810
komsten bekrachtigd, betrekking hebbende op 183 919 bouws bouws; Cijfers per gewest vindt men in de voormelde tabel
(zijnde 1180 huurovereenkomsten en 24 229 bouws minder IV A.
dan in 1917).
Het aantal aanvragen in 1918 om verschillende redenen
Nadere opgaven daaromtrent bevat tabel I van bijlage L. afgewezen, bedroeg 57, tegen 187 in 1917.
Be gewestelijke verslagen maken melding van 10 overtreHet over 1918 door verschillende erfpachters op Java —
dingen (6 door Europeanen en 4 door vreemde oosterlingen) ook door hen, die gewezen huurgronden in erfpacht bezitten
en van 307 gevallen, waarin de bekrachtiging geweigerd — aan canon verschuldigde bedroeg f 1917 296.
werd.
Bij het einde van 1918 waren op den voet van het sedert
ingetrokken Gouv. Bt. 20 Juni 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St,
tginning door inlanders van woesten, niet tot de i n°. 5611). dan wel op dien van de ordonnantie in Ind. St.
;a's behoorenden irrond. Uit do gewestelijke statistiek, 1904 n°. 326, juncto 1905 n°. 153 en 1908 n°. 263. betreffende
opgenomen in tabel I I I van bijlage L, blijkt, dat gedurende den afstand van grond tot uitoefening van den kleinen land1918, op den voet van de ontginningsordonnantie (Ind. St. of tuinbouw door minvermogende Europeanen en met hen
1896 n°. 44 en 1904 n°. 416) aan inlanders 36 260 vergun- gelijkgestelden, toegezegd 15 perceelen, tot eene gezamenniiigen zijn verleend om domeingrond te ontginnen, en wel li.ike grootte van 188 bouws en afgestaan, doch nog niet aantot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 27 509 bouws, vaard 35 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte van 916
tegen 24 993 bouws, te ontginnen krachtens 31 174 vergun- bouws, terwijl 258 perceelen, tot eene gezamenlijke grootte
ningen, in 1917.
van 2762 bouws, door de aanvragers waren aanvaard (vgl.
Van de vóór 1.918 verleende vergunningen van dezen aard
de gewestelijke opgaven sub I V C van bijlage L ) . Het aankwamen er in dat jaar 316 te vervallen, betrekking hebbende tal aanvragen, in 1918 om verschillende redenen afgewezen,
op 303 bouws (in 1917 728 vergunningen voor 757 bouws),
bedroeg 6, tegen 10 in 1917.
hoofdzakelijk wegens het niet nakomen van de bii de vergunningen gestelde voorwaarden.
Vervansring van h u u r door erfpacht. Be oppervlakte
Afgewezen op soortgelijke gronden als daarvoor tot dusver van de erfpachtsperceelen, welke uit gewezen huurgronden
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Landsdomein behoorende terreinen, welke op kosten van den
lande door ophooging, wegaanleg, afwateringswerken als
anderszins geschikt of beter geschikt zijn gemaakt voor bebouwing en bewoning zoowel ondershands als bij openbare
aanbieding met het recht van opstal kunnen worden afgestaan. Ter toelichting van deze bijzondere opstalregeling zie
men Bijbl. Ind. St. n°. 9120.

bestaan, bedroeg op het eind* van 1918 33 316 bouws, verdeeld over 91 perceelen (vgl. noot a van tabel I V A van
bijlage L ) .
Verhuur van grond. Voor andere dan landbouwdoeleinden waren op het einde van 1918 van kracht 795 huurovereenkomsten, namelijk voor terreinen in de residentiën Bantam 2, Batavia 187, Preanger-Regentschappen 32. Cheribon
83, Pekalongan 9, Semarang 17, Rembang 28. Soerabaja
372, Pasoeroean 8, Besoeki 17, Banjoemas 16. Kedoe 8,
Djokjakarta 1, Madioen 1, Kediri 6 en Madoera 8. Het verschuldigde wegens huursom bedroeg onderscheidenlijk f 16,
f 14 888, f 959. f 319, f 2873. f 1889, f 506. f 15 449. f 209,
f 284, f 449, f 50, f 24, f 72 ,f 39 en f 638. De in de baai van
Sidajoe (Soerabaja) door aanslibbing ontstane onder de benamingen ,,tambak wader p a r i " en ,,tanah tlatah laoet"
bekende gronden werden aan de bevolking1 verhuurd voor
f 2463, terwijl de in de residentiën Rembang en Soerabaja
gelegen, ten behoeve van de werken in de Solo-vallei onteigende en, na de staking van die werken, verhuurde, gronden onderscheidenlijk f 10 147 en f 2450 aan huur opbrachten.
Verkoop van grond. De gezamenlijke uitgestrektheid
van de kleine stukken grond, die in 1918 voor woonerven en
nijverheidsinrichtingen door het Land aan particulieren in
eigendom zijn afgestaan, bedroeg 4 297 910 M*., waarvoor
bedongen is'f 865 224.
Volledige opgaven daaromtrent zijn te vinden in tabel V
van bijlage L.

Uitgifte van grond me* h'ct reebt van opstal. De onder
dezen titel in 1918 door het Land aan particulieren afgestane kleine stukken domeingrond besloegen gezamenlijk
2 094 970 M 2 ., waarvoor door de verkrijgers verschuldigd
was f 115 788 (zie tabel V van bijlage L ) .
Met aanvulling van de bepalingen, opgenomen in Ind. St.
1872 n°. 124, juncto 1875 n°. 180 en 1897 n°. 34, is bij Gouv.
Bt. 11 Sept, 1918 n°. 28a (Ind. St. n°. 649) bepaald onder
welke voorwaarden gronden, deel uitmakende van tot het

§ 2.

Uitgifte van grond in bruikleen of met het recht van
gebruik. Voor de uitoefening van den kleinen land- of
tuinbouw, op den voet van het sedert ingetrokken Gouv. Bt.
20 J u n i 1901 n°. 10 (Bijbl. Ind. St. n°. 5611). waren op
het einde van 1918 in bruikleen afgestaan 11 Derceelen,
waarvan 3 betrekking hadden op 22\ bouws en 8 op ruim
68 820 M 2 . Cijfers per gewest vindt men in tabel V I van
bijlage L.
Voorts werden in 1918 in bruikleen of met het recht van
gebruik afgestaan in de residentie Preanger-Regentschappen
een gedeelte van het erf van de assistent-residentswoning te
Tjiandjoer en 2 stukken grond groot onderscheidenlijk i000
en 20 000 M 2 ., het eerste en het tweede voor de oprichting
van een kerkgebouw met bijbehooren en het derde voor de
stichting van een herstellingsoord voor longlijders, 3 stukken
grond Ï7i de residentie Pekalongan, jrroot onderscheidenlijk
1360. 786 en 1090 M 2 ., voor den aanleg van waterwerken en
de oprichting van de noodige. met die werken verband houdende opstallen, in de residentie Pasoeroean 4 stukken
grond, groot onderscheidenlijk 5285, 501, 4780 en 3842 M 2 .,
voor den aanleg van waterwerken en het oprichten van de
noodige met die werken verband houdende opstallen, en 1
stuk grond, groot 27 665 11 2 ., voor eene brandvrije strook
rondom een petroleumopslngplaats en 1 stuk grond in de
residentie Madioen, groot 90 M 2 ., voor de oprichting van gebouwen en de uitvoering van werken.

Beschikking door het Tand over erom! in het bezit van
' l e r l e n . Pon overzicht van de in '918 plaata gehad hrbbende "onteigening bij minnelijke schikking van voor de uitvoering van 's lands werken benoodigd.e gronden, bii de inlap dsche bevolking in gebruik, is opgenomen onder V I I van
bijlage L.

BUITENGEWESTEN.

Verhuur van grond door inlanders aan nict-inlanders.

GOU VERNEMENTSLANDEN.

Bij Ord. van 2 Juli 1918 (Ind. St. n°. 367) zijn ter uitvoering van net eerste lid van art. 1 van K. B. 13 Juli 1917
n°. 45 (Ind. St. n°. 662), houdende regeling van den rechtstoestand van de grondstukken, gelegen in het gebied van het
op 1 Maart 1913 onder rechtstreeksch bestuur gebracht landschap Lingga-Riouw en onderhoorigheden, en niet behoorende tot het zeestrand of de oevers van groote rivieren, welke
bij vloed onder water loopen, noch begrepen in lnndbouw- of
gambir-concessies, noch deel uitmakende van peper-, klapperof andere tuinen, welke ter bewoning of voor inrichtingen tot
uitoefening van een bedrijf, op voormeld tijdstip op rechtmatige wijze bij met inlanders gel ijkgestelden in gebruik
waren, regelen gesteld voor de inschrijving van het eigendomsrecht in de daarvoor bestemde openbare registers,
terwijl bij Gouv. Bt. 2 Juli 1918 n°. 31 (Ind. St. n°.
368) eene regeling tot stand kwam van de verhuur aan met
inlanders gelijkgestelden van in genoemd gebied gelegen
grondatukken, behoorende tot het zeestrand of de oevers der
groote rivieren welke bij vloed onder water loopen en bebouwd met paalwoningcomplexen.
Het agrarisch reglement voor het gewest Menado (Ind. St.
1918 n°. 80) is op 1 April 1919 in werking getreden (Ind. St.
1919 n°. 98). Bij Ord. van 24 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 97) is
een tarief vastgesteld voor de vergoeding verschuldigd aan de
inlandsche ambtenaren of andere personen, belast met het
uitreiken van afschriften van akten als bedoeld in art. 15
van dat agrarisch reglement.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.
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De omtrent dit onderwerp voor de residentiën Sumntra's
AVestkust. Lampongsche districten, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Menado en Amboina uitgevaardigde regelingen vonden in 1918 toepassing in Sumatra's Westkust op
de afdeelingshoofdplaatsen, voor den bouw van opstallen,
terwijl in de Minahasa (Menado) 457 perceelen van inlanders
voor den tijd van ten hoogste 5 jaren aan niet-inlanders werden verhuurd.

Ontginnina' door inlanders van domeingrond.

In de

Lampongsche districten werden terreinen aangewezen, binnen welker grenzen de inlandsche bevolking vrijelijk ladangs
mocht aanleggen.
In Benkoelen had uitbreiding van de ontginningen bijna
overal plaats, meest voor den aanleg van droge en natte
rijstvelden (het laatste vooral op aandrang van het bestuur
met het oog op de voedselvoorziening), doch eveneens voor
koffie-, klapper-, kruidnagel", hevea- en gambirtuinen en
voor tweede gewassen.
In de residentie Menado werden in de Minahasa door de
hoofden van plaatselijk bestuur 2 en door de districtshoofden
223 vergunningen verleend tot ontginning van 20 en 286
bouw grond en in de afrloelinir Goroi-tab. dcor de di«trirtshoofden 665 vergunningen voor ontginning van ruim 676
bouw.
In Djambi werden de tevoren door de bevolking ontgonnen en na benutting verlaten boschterreinen (bloekargronden) gedeeltelijk voor de teelt van hevea gebezigd. Om rede-

1919—1920.

5.

Ned.-Indië.

18
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nen van hydrologisch belang en tot behoud van waardevol
houtgewas werd liet aanleggen van ladangs en aanplantin»
gen op enkele aangewezen boschterreinen verboden.

Uitslfte YBH grond In erfpacht.

D» erfpachtsordonnantie

voor de buiten bezittingen (Ind. St. 1914 n°. 367) onderging
eenige wijzigingen bij Ord. van. 15 Juli 1918 (Ind. St. n°.
472). In 1918 kwamen 278 aanvragen om uitgifte in erfpacht
van domeingrond tot afdoening (tegen 292 in 1917), van
welke er 182 zijn afgewezen. De 96 ingewilligde aanvragen
hadden betrekking op een gelijk aantal perceelen, tot eene
uitgestrektheid van 84 484 bouws.
Van het beginsel om slechts bij uitzondering den canon
lager te stellen dan het in 1888 aangenomen laagste bedrag
van f 1 per bouw 's jaars, tenzij het streken geldt, waarvoor
een lager bedrag vooralsnog aanbeveling verdient tot aanmoediging van de vestiging eener particuliere landbouwnijverheid, is in 1918 afgeweken ten aanzien van 1 perceel in
Atjeh en onderhoorigheden (maatstaf f 0,30), 7 perceelen in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (maatstaf f 0,50),
1 perceel in Menado (maatstaf f 0,50), 3 perceelen in
Amboina (maatstaf f 0,25), 3 perceelen in Bali en Lombok
(maatstaf f 0,75 voor 1 perceel, f 0,50 voor 1 perceel en
f 0,25 voor 1 perceel), 1 perceel in Benkoelen (maatstaf
10,50) en 2 perceelen in Palembang (maatstaf f 0,50).
Voor 21 perceelen van geringe uitgestrektheid werd de
pachtsom op een hooger bedrag dan f 1 per bouw 's jaars
gesteld, namelijk voor 9 perceelen in de Padangsche Benedenlanden (canon f 2 ) , 2 perceelen in Djambi (canon f 5 ) ,
3 perceelen in Atjeh en onderhoorigheden (canon f 2), 5
perceelen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (canon
f 3 voor 1 perceel en f 2 voor 4 perceelen), 1 perceel in de
Lampongsche districten (maatstaf f 5 ) en 1 perceel in Palembang (maatstaf f 3).
Ingeschreven, d. i. door de aanvragers (5 naamlooze vennootschappen, 9 Europeanen, 3 inlanders en 29 vreemde
oosterlingen) aanvaard, zijn in 1918 54 perceelen, waarvan er 5 in 1915, 10 in 1916, 35 in 1917 en 4 in 1918 waren
toegezegd, naar schatting gezamenlijk groot 17 265 bouws.
Voor deze perceelen, afgestaan voor den tijd van 75 jaren,
is als maatstaf van den jaarlijkschan canon aangenomen
het hoogste bedrag van f 1 per bouw, met uitzondering van
hoogerbedoelde perceelen.
I n 1918 is aanteekening gehouden van het tenietgaan van
het erfpachtsrecht op 28 vóór dat jaar aanvaarde perceelen,
tengevolge waarvan de uitgestrektheid der erfpachtsgron.

V.

140

den is verminderd met 95 564 bouws. Aangezien op het einde
van 1917 in erfpacht werden bezeten (volgens verbeterde
opgaven (zie bijlage L, onder I V A) 1073 perceelen, stonden er dus op het einde van 1918 te boek 1127 perceelen,
die eene uitgestrektheid besloegen van 1 238 452 bouws.
Ingevolge Ind. St. 1886 n°. 39, was over 1918 canon te
betalen o.a. voor 388 vóór 1913 aanvaarde perceelen. Het
verschuldigd bedrag beliep f 301 954.
Omtrent de aanzuivering gedurende 1918 wegens achterstand over vorige jaren, wordt verwezen naar tabel I V B
van bijlage L.
Uitgifte van grond tot uitoefening van den kleinen landof tuinbouw op den voet van Ind. St. 1904 n°. 326, juncto
1908 n°. 263, kwam in 1918 slechts voor in de Lampongsche
districten (1 perceel van ongeveer 7 bouw).
Verhuur van grond'. De bestaande overeenkomsten betreffende de verhuur van de landen Lajang en Totaka in
de afdeeling Makassc-r (Celebes en onderhoorigheden), en
de klappertuinen op het eiland Kelemoa (Billiton) bleven
voortloopen, terwijl die betreffende de met klapperboomen
begroeide tot het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden
behoorende eilandjes ondershands voor den tijd van één jaar
ward verlengd. Uit di"n hoofde was achtereenvolgens verschuldigd f 731.44 5 , f 84 en f 2120.
Aan huurpenningen van eenige aan de bevolking verhuurde domeingronden (tuinen en sawahs) in de residentie
Bali en Lombok (afdeelingen Boeleleng en Lombok) moest
in 1918 f 2381,37 worden betaald.

Uitgift* van grond in eigendom of met het recht van
opstal. Hieromtrent zij verwezen naar de gewestelijke
opgaven in tabel V van bijlage L.
Uitgifte met h e t recht van gebruik kwam in 1918 niet
voor.
2.

ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN.

Bij Ord. van 6 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 61) is eene regeling getroffen nopens de uitgifte van gronden in erfpacht
in de zelfbesturende landschappen der gewesten buiten Java
en Madoera, ten behoeve van personen, op wie de voorschriften van het burgerlijk wetboek voor NederlandschIndië betreffende zakelijke rechten toepasselijk zijn.

AGRARISCHE EN KADASTRALE OPNEMINGEN.
§ 1. AGRARISCHE OPNEMINGEN.

Van de drie op Lombok bescheiden inlandsche landmeters
bleef er één te Mitaram belast met de opneming en kaarteering van de petjatoe-, paoeman- en wakapgronden en met
de aanvulling en verbetering van de agrarische gegevens

§ 2.

voor de onderafdeeling West-Lombok. De overigen bleven
werkzaam in de onderafdeeling Midden-Lombok, ten einde
de bevloeide en van regen afhankelijke sawahs. zoomede
tuinen en tegalvelden, op te meten.

KADASTER.

Aan het einde van 1918 bestond het personeel bij het
kadaster in Nederlandsch-Indië uit: 1 hoofd van den kadastralen dienst, 3 inspecteurs, 1 tijdelijk waarnemend inspecteur, 4 bewaarders, 62 landmeters en adjunct-landmeters,
6 commiezen, 30 klerken, 20 hoofdmantri's en 188 mantri's
en leerling-mantri's.
Aan den opleidingsleergang voor technisch personeel bij
den kadastralen dienst in Nederlandsch-Indië waren op het
einde v< u 1918 in opleiding 15 adjunct-landmeters en 37
inlandsche jongelieden. Het onderwijs werd gegeven door
2 landmeters, 1 hoofdmantri en 2 mantri's.

I n het landmetersexamen slaagden 6 van de 7 candidaten,
allen van den opleidingsleergang afkomstig.
De bezoldiging van de adjunct-landmeters bii den kadastralen dienst is opnieuw geregeld bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918
n°. 66 (Ind. St. n°. 394).
De voorschriften ter verzekering van de grenzen van gronden, welke worden opgemeten voor de opmaking van meetbrieven (Ind. St. 1912 n°. 497) zijn aangevuld bij Ord. van
15 Juli 1918 (Ind. St. n°. 471). _
In het overzicht sub I I I van bijlage G zijn de voornaamste
verrichtingen onder cijfers gebracht. Uit dat overzicht
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blijkt, dat het aantal opgemaakte meetbrieven 2 2 % meer
bedroeg dan in 1917.
Behalve voor de bij houd ing van het eigen domskadaster en
de vernieuwing van kadastrale plans en registers, zijn in
1918 door het personeel van het kadaster noj>- werkzaamheden
verricht ten behoeve van: de vaststelling van de verpondingswaarde voor het tijdvak 1918—1922; de regeling van
den agrarischen rechtstoestand van tot het staatsdoineiu
teruggebrachte particuliere landen; de voorgenomen onteigening van particuliere banden in de gewesten Batavia,
Semarang en Soerabaja; de vestiging van erf pachtsrechten
voor de uitoefening van den kleinen land- en tuinbouw door
minvermogende Europeanen en met hen gelijkgestelden; de
samenstelling van de door het departement van binnenlandsch bestuur uitgegeven nieuwe lijst van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië; de vervaardiging van
overzichtskaarten, aangevende de ligging der erfpachtsperceelen in twee districten der Preanger-Regentschappen ten
behoeve van de agrarische inspectie. Voorts werden in de
gewesten Batavia, Cheribon, Pekalongan,
Banjoemas,
Kedoe, Rembang, Soerabaja, Sumatra's Westkust en Meuado metingen verricht voor de herziening van de kadastrale
plans.
Voor de landrenteregeling op het voormalige particuliere
land Bloeboer (hoofdplaats Buitenzorg) werden 13 bladen
bijgewerkt ten aanzien van nieuw ingeschreven, gesplitste en
samengetrokken perceelen. onder een westerschen titel hezeten.
Een aanvang werd gemaakt met de kadastreering deihoofdplaatsen Sibolga en Padangsidimpoean in het gewest
Tapanoeli.

1919.
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Van de nederzettingen Kolaka, Banggai en Boeuta in
Celebes en onderhoorigheden werden kadastrale blokkaarten
vervaardigd.
De werkzaamheden voor de opmakinsr der meetbrieven tot
oplossing der Medansche grondkwestie zijn voltooid.
Een overzichtskaart van de cultuurondernemingen in het
gouvernement Oostkust van Sumatra is in bewerking.
Het gebruik, dat door verschillende takken van rrouvernementsdienst en door locale raden van de kadastrale kaarten
en register» wordt gemaakt, nam weder in sterke mate toe.
Tal van kaarten werden op de kadasterkantoren door eigen
personeel dier diensten nageteekend. Waar dit niet mogelijk
bleek, werden zulke copieën door het kadaster kcsteloos vervaardigd.
In het geheel werden kosteloos ten behoeve van den lande
en de genieenten verstrekt 267 meetbrieven. 253 landmeterskennissen, 341 certificaten, 75 kopieën en 21 extracten en
zijn 8228 inzagen verleend, terwijl 4 meetkundige verrichtingen kosteloos werden uitgevoerd.
Te Djokjakarta en Bandjermasin konden weder kadaster' kantoren worden gevestigd, terwijl voor het gewest Tapanoeli de werkzaamheden van gouvernementslandmeter worden opgedragen aan het kadasterkantoor te Padang.
Aan het hoofdbureau van het kadaster werden onderzocht
' de door de gouvernement* landmeters vervaardigde meet! brieven in de gewesten, waar het kadaster nog niet is ingej voerd, zoomede de schetskaarten en processen-verbaal van
de in de buitengewesten in erfpacht aangevraagde gronden.
Aan ten bate van den lande ontvangen salarissen voor verrichtingen ten gerieve van het publiek werd in 1918 in
's lands kas gestort f 143 511. tegen f 126 564 in 1917.

v~L PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.
De bediening van de paketvaart in den Indischen ArchipeJ
vanwege de Koninklijke Paketvaartmaabchamnj, ingevolspe
de met haar gesloten overeenkomst (zie Ind. St. 1916 n°. 25
en Bijbl. Ind. St. n°. 8597), *) had in 1918 niet zonder stoornissen plaats. De sterke achteruitgang van het op regelmatige diensten afgelegde aantal mijlen was een gevolg
van de inbeslagneming door het Britsche Gouvernement in
Maart 1918 van een 6-tal schepen der Maatschappij, waarvan
e r één — het stoomschip Tasman — in den loop van het jaar
in de Middellandsche Zee door duikbooteu tot zinken werd
gebracht.
De volgende cijfers geven een overzicht omtrent het bedrijf
der Maatschappij gedurende 1918 in vergelijking met de uitkomsten van de twee voorafgegane jaren.
Aantal geographische mijlen, door
de schepen der Maatschappij
afgelegd:
op regelmatige diensten
op bijzondere reizen
op rivieren
voor overbrenging van troepen
in het geheel derhalve (geographische
mylen)
terwijl op de verschillende
lijnen
nevenstaand aantal reizigers werden vervoerd:
landsreizigers
particuliere reizigers

1916:
537 651
195 257
17112
969

1917:
533 500
243 637
18558

1918:
475 221
244 OH
16 536

750992

795 695

737 771

81564
607 760

86 105
687 755

90 624
576 669

689 324

773 860

667 293

De door de Maatschappij onderhouden vaart op Singapore
en Pinang, die voorloopig was gestaakt, werd hervat;
enkele lijnen moesten echter, door het verlies van schepen,
worden opgeheven of bekort. Op de Javu-Australië-lijn
1) Wat betreft het van regeeringswege voorbehouden toezicht en onderzoek omtrent alle punten, vermeld in de met de Maatschappij gesloten overeenkomst zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9102.

werden slechts 8 reizen volbracht. Naar Ranguon wffrden 18 reizen gemaakt, waarna de dient getaakt werd.
in verband met hei verbod van uitvoer van rijst uit
Britscïi-Indië. De dienst op de Deli-China-iiin racet eveneens wegens gebrek aan schepen vervallen. Naar Bangkok
werden, tot vervoer van de van landswege aangekochte
rijst, 32 reizen ondernomen. Ten slotte werden nog extrareizen gemaakt naar Britsch-Indië, Japan en Saigon. Ook de
bediening van de Java-China-Japan-lijn had niet zonder
stoornissen plaats. I n de maand Maart werden te Hongkong
de stoomschepen Tjibodas en Tjitaroem en te Manila de
stoomers Tjikembang en Tjisondari door het Amerikaansche
Gouvernement in be<las- genomen: hetzelfde geschiedde met
het stoomschip Arakan van de Java-Pacific-lijn in San
Francisco. De nog in de Indische havens aanwezige schepen
werden daarom voorloopig aangehouden en de vaart
eerst weder hervat, nadat betere toestanden waren ingetreden. In het zeer drukke goederenvervoer naar China en
Japan en omgekeerd werd zooveel mogelijk voorzien door het
beladen van eenige schepen der stoomvaartmaatscliappijen
Nederland en Rotterdamsche Lloyd en der Koninklijke
Paketvaartmaatschappij. welke geen vaarbeurt hadden.
De dienst op de Java-Pacific-lijn ondervond gedurende de
laatste maanden van 1918 den nadeeligen invloed van de
door Amerika ten aanzien van den invoer gestelde beperkingen. In verband hiermede maakten eenige schepen van die
lijn tusschenreizon naar Hongkong en Japan.
Het rijstvervoer van Saigon naar Nederlandsch-Indië was
, wederom het geheele jaar opengesteld; eenige malen werd
een e volle scheepslading naar Java vervoerd.
!
De rechtstreeksche wekelijksche maildienst tusschen
Nederland en Tndiö van de stoomvaartmaatschappijei lf Ne, derland" en ,,Rotterdamsche Lloyd" bleef ook in 1918 ach| terwege. In de tweede helft van 1918 ondernamen de stoomers
Noordam, Tabanan en Benglcalü in convooi een reis van
Nederland naar Indië en terug. Sedert werden (begin 1919)
nog enkele reizen in rechtstreekschen dienst gemaakt. I n den
Pacific-maildienst deden de schepen der Maatschappij
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,.Nederland" 10 reizen naar Amerika* en terug, terwijl die
van d« Maatschappij ,,Itotterdainsche Lloyd" onder'sckeidenlijk 7 en G reizen maakten. I n den vrachtbootdienst deed
de maatschappij „Nederland" 4 reizon van Indië naar
Amerika en 2 reizen terug en do ..Rotterdamsche Lloyd" 1
reis naar Amerika. Door de beide genoemde stoomvaartmaatschappijen werd gedurende 1918 alle aandacht gewijd aan de
uitbreiding der vloten. De Maatschappij „Nederland" bestelde 6 nieuwe vrachtschepen, terwijl op stapel stonden 1
mailschip en 2 vrachtbooten; de „Kotterdamsche Lloyd"
deed 8 nieuwe vrachtschepen aanlxmwen.
De door de oorlogvoerende Mogendheden in beslag ge-

VIL
a.

Volkskredicibanken
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nomen scheepsruimte beliep onderscheidenlijk 75 400 en
09 000 bruto register tonnen.
Onder dagteekening van 13 Juni 1919 is — ter vervanging
van de op 24 April 1918 gesloten, met 6 maanden verlengde
overeenkomst — met de beide stoomvaartmaatschappijen
te zamen een nieuw contract gesloten voor het vervoer van
landbouwvoortbrengselen uit Indië herwaarts, waarbij de
vrachten aanmerkelijk zijn verlaagd.
Door de Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaartmaatschappij werden in de Java—New-York-lijn vier beurten uit
en drie beurten naar New-York bediend, terwijl voor het
vervoer van suiker en rijst twee rondreizen Java—Hongkong—Japan—Saigon—Bangkok—Java werden volbracht.

VOLKSKREDIETWEZEN.

dorpskredietinstellingen.

Om dezelfde redenen als die vermeld in K.V. 1918 (kol.
99) werden ook thans weder een aantal desaloemboengs opgeBij Gouv. Bt. 7 Maart 1919 n°. 35 (Ind. St. n°. 121) is, heven (het aantal verminderde van 10 858 tot 10 390). Toch
met ingang van 1 Augustus 1919 (Ind. St. n°. 380), eene hebben de desaloemboengs in de tijden van voedselnood genieuwe regeling getroffen met betrekking tot de formatie, toond van groot nut te zijn, niet enkel door haren rijstvoorenz. van het aan den dienst van het volkskredietwezen ver- raad, maar mede door hare geldreserves, die voor aankoop van
padi ten behoeve van de gemeenteleden konden worden gebonden personeel.
bruikt. Het doel dezer geldreserves is op deze wijze den gemeenteleden duidelijker geworden. De o-ezamenlijke bedrijfsJAVA EN MADOEEA.
voorraad der desaloemboengs bedroeg e- uit. September 1918
Het aantal afdeelingsbanken bleef gelijk aan dat in het (het einde van het boekjaar) 2 772 000 pikol padi, tegen
vorige jaar (70). Aan één afdeelingsbank, die groote bedra- 2 097 0^> pikol een jaar tevoren. Hiervan stond 408000
gen op hare vorderingen moest afschrijven, werd opnieuw pikol uit onder de bevolking. In dat boekjaar maakten
een subsidie verleend van f 300 'smaands en van eene andere i 402 000 personen van de padi-kredietgelegenheid gebruik,
volksbank werd de subsidie verhoogd met f 250 's maands, hetgeen — aangezien het maximum van het in den loop van
ten einde haar gelegenheid te geven om personeel beschik- het jaar uitstaand bedrag ongeveer 78 % bedraagt van den
baar te stellen voor de leiding van inlandsche coöperatieve bedrijfsvoorraad — beteekent dat ongeveer 1,54 pikol per
persoon werd uitgeleend. Het jaar te voren werd aan 1 359 000
pogingen.
Thans genieten nog 24 van de 70 banken subsidie tot een personen gemiddeld 1,57 pikol uitgeleend.
gezamenlijk bedrag van f 5000 's maands. In tegenstelling
De loemboengs werken thans bijna geheel met eigen vermet vorige jaren, namen de uitzettingen af. Ongerekend de mogen : slechts 43 500 pikol, of nog geen 1,6 % van het padileeningen aan inlandsche gemeenten en dergelijke lichamen kapitaal. was nog niet teruggegeven inleg van de bevolking.
(welke voor Java en Madoera in liet afgeloopen jaar f 714 000 Het is den desalieden evenwel niet steeds voldoende duidebedroegen), werd door de banken in 1918 f 25 i02 000 uitge- lijk, dat deze bedrijfsvoorraad bezit is van de gemeente en
leend, tegen f 25 322 000 in 1917.
niet van de gemeenteleden.
Ook dit jaar werd de winst der loemboengs, voor zoover
Het bedrijfskapitaal der banken bestond op het einde van
1918 uit f 25 417 000 aan opgenomen gelden; het uitstaand niet benoodigd tot dekking van de bedrijfskosten, grootendeels in geld omgezet en bij het reservekapitaal gevoegd,
bedrag op dien datum beliep f 21 447 000. De verhoudingvan
deze cijfers (118,5 %) is ongunstiger dan in het voorafgegane omdat de meeste loemboengs haren maximum bedrijfsvoorjaar, toen het percentage 116,6 % was. Het leeuwendeel van raad. die veilig in voorschot kan worden verstrekt, reeds
hebben bereikt. I n nog sterkere mate dan de bedrijfsvoorraad
j e opgenomen gelden vormen de deposito's.
De mutaties bij deze beleggingen — gewoonlijk met een vermeerderde dan ook het vermogen in geld, namelijk van
opzeggingstermijn v a n e e n jaar— waren ge- f 3 989 600 tot f 5 222 000.
De medewerking van de bevolking in het beheer en de
rirger dan in 1017. Werd in laatstgenoemd jaar op een belegd
bedrag, dat op uit. 1917 f 14 029 000 bedroeg, f 4 602 800 controle van de dorriskredietbankje* blijft nog steeds ontof 32.7"', terugbetaald, in 1918 waren de cijfers onderschei- breken, en waar leiding en toezicht of de inrichting Van de
denlijk f 14 293 000 . f 3 994 000 en 28 %. Nieuwe deposito's administratie onvolledig zijn, loopt het op mislukking uit.
Vooral de landbouwbankjes. waarbij de aflossingen niet in
werden opgenomen tot een bedrag van f 4 569 000. hetgeen
evenwel niet beteekcnt, dat liet aanbod zich daartoe bepaalde. termijnen geschieden, bieden een voortdurend gevaar van
De belegging is gewild bij het publiek. Toch stuitte de schuldvernieuwing of achterstand. Tegenover de opheffing
ran 172 bankjes, stond de oprichting van een 129-tal. zcodat
poging der Centrale Kas om de afdeelingsbanken te bewegen
om hare deposito-rente tot 5% te verlagen af op de vrees der het totaal van 2107 tot 2064 daalde. I n Djokjakarta breidde
bankbestnren, dat die maatregel een verloop in deze beleg- het aantal bankjes zich uit van 18 tot 25 en op verzoek van
gingen ten gevolge zou hebben. Onder de opgenomen gelden den Mangkoenegaraschen zelfbestuurder werden ook in diens
komen voorts vooral de beleggingen van dorpskredietinstel- | rijk 7 bankjes opgericht. De agrarische toestanden in de
lingen en dergelijke corporaties in aanmerking (op uit. Vorstenlanden, die zakelijke zekerheidstelling door leeners
1918 tot een bedrag van f 7 975 000). Als spaarbanken blij- uitsluiten, maken deze plaatselijke kleinkrediet-organisaties
ven de afdeelingsbanken van weinig beteekenis. Van de tot den meest gewenschten vorm van kredietverleening. Het
aangewende bedrijfskapitaal, de uitstaande leeningen ver- '
Centrale Kas was on uit. 1918 f 386 300 opgenomen, tegen
meerderd met de kasgelden, daalde van f 1335 000 tot
f 303 100 op het einde van 1917.
Ook in 1918 maakten enkele Europeesche bankbeheerders f 1 302 500 : echter was f 856 000 bij afdeelingsbanken gedezich aan bedrog schuldig, terwijl sommige banken ook thans poneerd, tegen f 753 000 in het vorige jaar. De verhouding
weder groot nadeel ondervonden van de lichtzinnige wijze, van de opgenomen gelden tot het eigen vermogen en het
geldelijk aandeel van belanghebbenden is voor deze dorpswaarop kredieten waren verstrekt.
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kredietinstellingen veel gunstiger dan voor de afdeelingshanken. Het credit der desabanken bestond bii het einde van
1918 tot een bedrag van f 513 000 uit gelden, opgenomen
van afdeelingsbanken en desaloemboengs, tegen f 382 500
aan inlagen van belanghebbenden en f 1 319 000 aan zuiver
vermogen. Dit laatste nam toe met f 140 000; het van de
andere kredietinstellingen opgenomen geld vermeerderde met
f 155 000. W a t het doelhebbersohap van belanghebbenden
betreft, dit leidt veelal niet tot grootere belangstelling en
daar de administratie dier kleine bedragen en de controle
tijdroovend zijn, werd hier eu daar van verdere pogingen in
deze richting afgezien. Het totaal van de leeningen, in den
loop van het verslagjaar verstrekt, bedroeg f 6 5G9 000, tegen
f 6 755 000 in het voorafgegane jaar. In den loop van 1918
werden ruim 607 000 personen door de bankjes aan krediet
geholpen, nameHj] '''' '•'. irannen "n 40 n't vrouwen (in het
vorig'jaar respectievelijk 606 000, 6 4 % en 36%).
BuiTBKUSWBSTBV.

Bij GOUT. Bt. 26 Aug. 1918 n*. 42 (Tav. Ct. n\ 73) werd de
te Saparoea opgerichte vereeniging ,,Ambonsche Volksbank"
als rechtspersoon erkend. Sommige der beslaande banken
breidden zich belangrijk uit. Het gezamenlijk bedrij f skapitaal van de volksbanken bestond op uit. 1918 voor f 4 822 000
uit opgenomen geld, tegen f 3 033 600 bij het einde van
het voorafgegane jaar. Gedurende het versla«•jnar werd
f 4 127 000 uitgeleend; op uit. 1918 stond f 4 OOI ÓOO uit. In
1917 waren deze cijfers-f 4 367 500 en f 3 078 900. De tegemoetkoming aan de Lampongsche bank werd ingetrokken,
waardoor het bedrag der maandelijksche subsidies van
f 3890 tot f 3640 daalde.
Bij het einde van 1918 bedroeg het aantal dorpsbanken in
de buitengewesten 698. Het grootste aantal hiervan (499)
treft men aan ter Sumatra's Westkust. De band, die
vroeger de ïnarga-Wnkjes in dit gewest aan den gewestelijken volksbond bond, is thans grootendeels verbroken;
de dorpsbankjes zijn weder uitsluitend onder toezicht
van de bestuursambtenaren en de plaatselijke ambtenaren
bij het volkskredietwezen gesteld. I n de meeste gewesten
vormen de dorpskredietinstellingen eene aanvulling van de
grootere volksbanken. Alleen in de Karolandeu (Sunntia's
Oostkust) werken zij geheel zelfstandig. Men treft dorpsbankjes, behalve ter Sumatra's Westkust en in de KaroIsnden (J8). aan in Atjeh (39), Djambi (24), Benkoelen
(66), Bali (35) en de Minahasa (17). In laitstgenoeind ressort zijn deze kleinkredietiustellingen gedeeltelijk coöperatief georganiseerd (een zevental) en niet als gemeentelijke
instelling. Het bedrijfskapitaal van de bankjes bestond voor
f 448 500 uit inlagen van de bevolking, hetzij in den vorm
van aandeelen, hetzij in dien van verplichte inlagen in den
vorm van een zeker percentage van elke leening. Vrijwillige
spaarbelegging is nog uitzondering. Het eigen vermogen
der bankjes bedroeg f 410 000. tegen f 379 30Ö in 1917. Gedurende 1918 werd f 718 300 uitgeleend aan 52 200 personen (in het voorafgegane jaar aan 63 300 personen
f 1000 000). Het totaal der uitstaande leeningen beliep op
uit. 1918 f 514 700.

H6
b.

De Centrale

Kas.

Het grondkapitaal van de Centrale Kas (f 2 875 250)
onderging in 1018 geen wijziging. Het bedrag, waarvoor
aan banken krediet werd geopend, steeg van f 4 451 000 op
uit. 1917 tot f 4 881000 op uit. 1918, d. i. tot f 2 005 750
boven het grondkapitaal. In deze kredietopening waren 55
banken op Java en Madoera betrokken voor f 3 246 000 en
12 banken in de buitengewesten voor f 1635 000, waarvan f 475 000 onder garautie van de Regeering, omdat de
Centrale Kas, uit onbekendheid met of ingevolge pen ongunstig oordeel over de economische en sociale toestanden
in het ressort der betrokken banken, dan wel in verband
met de speciale doeleinden van het geopende krediet, de
risico van kredietleening alleen niet durfde aanvaarden.
De Itegeering behoefde echter uog niet als borg te worden
aangesproken.
Zoowel wat het bedrag der geopende kredieten betreft
(voor Java en Madoera gemiddeld f 59 000, voor de buitengewesten f 136 250 per bank), als wat aangaat het op dat
Krediet opgennniene (voor Java on ICadoera op uit. 191^,
f 386 300 of 11 % van het krediet, voor de buitengewesteu
f 723 699 of 44 %) is de Centrale Kas van de meeste beteekenis als kredietinstelling voor de banken in de buitengewesten. Opmerking verdient, dat de terugvordering door
desaloemboengs vau haar rekening-courant-saldi bij de afdeelingsbanken op Java, ten einde padi te kunnen opkoopen
.< om in eventueele voedselschaarschte te voorzien, de betrokken
banken slechts in geringe mate noopte bij de Centrale Kas
voor aanvulling van bedrijfskapitaal aan te kloppen. In 1917
toch was het door de op Java en Madoera van de Centrale
Kas opgenomen krediet slechts f 23 000 lager. Daarentegen
stonden op het einde van het verslagjaar 42 banken tot een
bedrag van f 917 600 credit bij de Centrale Kas, waaronder
38 met f 848 300 op Java en Madoera, tegen 34 met f 726 000
op uit. 1917. Bovendien was door 7 banken f 75 540 als
reservefonds bij de Centrale Kas belegd, tegen f 80 400 op
het einde van het voorafgegane jaar. De gemiddelde rente
door de Centrale Kas aan de itegeering te betalen bleef, evenals in 1917. ruim 3,18 °/0 bedragen. Evenwel werden bij K.B.
30 Mei 1918 n°. 23 (Ind. St. n°. 848) de artikelen 4 en 12 van
de statuten der Centrale Kas in dien zin gewijzigd, dat deze
het recht heelt gekregen om de rente verschuldigd over 1917
en volgende jaren in het bedrijf te blijven aanwenden als
rentevrije uitgestelde schuld, totdat de reserve der Kas tot
25 % van het grondkapitaal is gestegen. Over de beide verloopen jaren heeft de Centrale Kas daardoor reeds de beschikking verkregen over een rentevrij kapitaal van ruim
f 183 000.
Onder geregelde controle der Centrale Kas staan 51 ban:
ken, waarvan 49 op Java en Madoera, tegen 50 en 48 in
1917.
De jaarrekening van de Centrale kas over 1918 wijst een
verlies aan van f 97 807. tengevolge van eene nieuwe afschrijving op het effectenbezit, tot een bedrag van f 147 195.
I n totaal werd tijdens de oorlogsjaren reeds f 388 287 afgeschreven. Het saldo verlies is door deze afschrijving weder
tot f 134 366 gestegen. Zonder deze afschrijving zou de winst
in 1918 f 49 388 hebben bedragen, tegen f 75 697 in 1917.

VIII. DIENST DER CHINEESCHE ZAKEN.
Aan het hoofd van den dienst der Chineesche zaken, den
heer J . L. J . M. EZERMAN, werd, op verzoek, eervol ontslag
uit 's lands dienst verleend (Gouv. Bt. 2 Mei 1919 n°. 4), terwijl in zijne plaats tot die betrekking werd benoemd de heer
H . Mouw, tijdelijk waarnemend hoofd van den immigratiedienst (Gouv. Bt. 19 Mei 1919 n°. 19).

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1919—1920.

In het verslagjaar werden dienstreizen gemaakt naar
Soerabaja, Makasser, de Westerafdeeling van Borneo, Semarang, Billiton, Banka en onderhoorigheden, Madioen, Koedoes, Bali en Riouw en onderhoorigheden.

5.

ISed.-Indië.

19
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K.
I. ONDERWIJS. l)
De in K. V. 1917, kol. 109, rei-melde op verschillende
plaatsen voorbereide leergangen over Indische onderwerpen
ten behoeve van onderwijzers en onderwijzeressen hebben
meerendeels een aanvang genomen.
In vele gevallen slaagde men er in samenwerking te verkrijgen tusschen lichamen van verschillende richting. De
moeste leergangen kwamen tot stand door de vreemde krachten van meer dan eene plaatselijke organisatie, waarbij de
regeling geschiedde door een dezer vereenigingen of door
eene tot dat doel gevormde gemengde commissie.
Het Koloniaal Instituut te Amsterdam verklaarde zich
bereid bij te dragen in de plaatselijke kosten der leergangen,
indien de vereenigingen, die de regeling op zich genomen
badden, het Instituut als samenwerkende vereeniging wilden
erkennen. Van dit aanbod werd gebruik gemaakt door de
leergangen te Amersfoort, Breda, Heerenveen en Nijmegen.
Alle leergangen werden van regeeringswege gesubsidieerd.
Vanwege het Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer weiden, met subsidie van de gemeente Deventer, twee reeksen
van cursorische voordrachten gehouden, welke lezingen zich
zooveel mogelijk bij de verzamelingen van het museum aansloten.
Voorbereid of in werking zijn nieuwe leergangen te Sneek,
Assen, Zwolle, Oldenzaal, Doetinchem, Beverwijk, Alphen,
Tiel en Middelburg.
Bij Gouv. Bt. 7 Sept. 1918 n°. 29 (Jav. Ct, n°. 75) is
een onderwijsraad ingesteld, die tot taak heeft den directeur van onderwijs en eeredienst van voorlichting te dienen in zake technisch-onderwijskundige en opvoedkundige
vraagstukken.
Bij K . B . 28 J u n i 1918 n°. 9 (Ned. St. n°. 435, Ind. St.
n°. 747) zijn regelen vastgesteld omtrent de toekenning van
beurzen ten behoeve van Indische jongelieden voor hunne
verdere studie in Nederland aan inrichtingen van hooger
onderwijs. Voorschriften voor de uitvoering van art. 5 van
dat besluit zijn bekrachtigd bij Gouv. Bt. 30 Jan. 1919
n°. 37 (Jav. Ct. n°. 10).
Ingevolge Gouv. Bt. 19 Oct. 1918 n°. 34 (Ind. St. n°. 714)
kunnen Europeesche of inlandsche onderwijzers geplaatst
worden aan openbare inrichtingen van onderwijs, waar het
personeel onvoltallig is.
Eene dergelijke regeling, voor zoover betreft de openbare
scholen van midelbaar en van technisch onderwijs, waar het
Europeesch onderwijzend personeel onvoltallig is, is getroffen bij Gouv. Bt. 14 Mei 1919 n°. 39 (Ind. St. n \ 232).
Bij 'Gouv. Bt. 12 Dec. 1918 n°. 19. juncto 26 April 1919
n°. 4, is machtiging verleend cm te Bandoeng een leergang
te openen ter voorbereiding van Europeesche leerkrachten
voor studie van land- en volkenkunde van Nedérl?ndschIndië en van inheemsche talen.

Openbaar Europeesch lager onderwijs. In 1918 werden
nieuwe openbare lagere scholen geopend te Makasser (1ste
school A) en te Modjokerto (1ste school). Opgeheven werden de meisjesscholen te Tegal en te Makasser. Het aantal
dier scholen bedroeg daardoor op het einde van dat jaar
198 (198), namelijk 179 (177) gemengde en 19 (21) meisjesscholen. Een namiddagcursus in de Fransche taal ter voorbereiding voor het toelatingsexamen tot de hoogere burgerscholen was verbonden aan 37 (37) en een cursus in de
nuttige handwerken voor meisjes aan 34 (33) scholen.
De openbare Europeesche lagere scholen telden uit. 1918
gezamenlijk 27 378 (26 817) leerlingen (16 089 (15 768) jongens en 11289 (11049) meisjes). I n het genoemd totaalaantal zijn beorrepen 6023 (5828) leerlingen, behoorende tot
de inlandsche of met haar gelijk gestelde bevolking, namelijk 4935 (4631) inlanders en 1088 (1197) vreemde oosterlingeu, van wie onderscheidenlijk 932 (1018) en 382 (401)
meisjes. Het aantal niet-betalende leerlingen bedroeg 7469
(7694).
Aan de bedoelde scholen waren op het einde van 1918
363 (414) onderwijzers en 467 (452) onderwijzeressen verbonden. Bovendien waren 4 onderwijzers werkzaam aan de
voorbereidende afdeeling van de school tot opleiding van
inlandsche rechtskundigen, 3 aan die tot opleiding van
Indische artsen te Batavia en 4 aan de Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja.

Bijzonder Europeesch laffer o^dervijs. In het verslag-

Het Europeesch schoolreglement (Ind. St. 1908 n°. 312)
is, met betrekking tot de vacantiën, bij Gouv. Bt. 27 Juni
1918 n°. 42 (Ind. St. n°. 357) nader gewijzigd.
Bij Ord. van 19 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 841) is het Europeesch onderwijsreglement (Ind. St. 1894 n°. 192) nader
aangevuld, ten einde uitbreiding te geven van de gevallen,
waarin de bevoegdheid tot het geven van onderwijs ^vervallen
kan worden verklaard. Voorts onderging dat reglement op
een enkel punt nog wijziging bij Ord. van 8 Maart 1919
(Ind. St. n°. 126).

jaar werden 3 bijzondere Europeesche lagere scholen geopend,
namelijk de Roomsch-katholieke jongensschool te Semarang van de ,,Katholieke schoolvereeniging St. Xaverius",
de Christelijke 1ste Europeesche lagere school te Bandoeng
en de school te Tebingtiuggi (Oostkust van Sumatra), waardoor het aantal dier scholen kwam van 47 op 50, waaronder
40 (37) waar uitgebreid lager onderwijs werd gegeven.
Aan 45 (37) van de 50 (47) scholen werden in 1918 van
gouverncmentswege tegemoetkomingen verleend (zie voor
de splitsing daarvan bijlage M). Voorts werden subsidiën
toegekend aan de school der vereeniging ,,Soerabajasche
inanstrieschool vcor meisjes" (f 2400). aan de industrieschool
,,Insulinde" te Batavia (f 5400"). aan de onderwijsleergangen van den ..Indischen Bond" te Batavia en MeesterCornelis (f 1800) en aan de leergangen in de Nederlandsche
taal van de groep Nederlandsch-Indië van de vereeniging
,,Algemeen Nederlandsch Verbond" ( f 5 0 000).
Het aantal leerlingen van de bijzondere Europeesche
lagere scholen steeg in 1918 van 814Ó tot 8715 (3877 jongens en 4838 meisjes). Onder deze leerlingen bevonden er
zich 1706 (1658) van niet-Europeeschen landaard, namelijk
583 (540) kinderen van inlanders en 1123 (1118) van vreemde
oosterlingen, onder welke onderscheidenlijk 161 (145) en
435 (433) meisjes.
Aan de gezamenlijke bijzondere scholen waren 96 (85)
onderwijzers en 217 (217) onderwijzeressen verbonden.
Op verschillende plaatsen bestonden namiddagscholen en
avondleergangen voor enkele vakken van lager of meer
uitgebreid lager onderwijs, of voor onderwijs in het Nederlandsch aan inlanders en met hen gelijkgestelden.
Scholen of klassen van voorbereidingsonderwijs werden
aangetroffen op 34 (36) plaatsen (25 op Java en 9 in de
buitengewesten) en wel ten getale van 61 (68). De regelen
voor de toekenning van subsidiën aan deze inrichtingen
ven onderwijs ziin gewijzigd bij Gouv. Bt. 6 Juli 1918
n°. 7 (Bijbl. I n d . ' S t . n°. 9008).

1) In de af deeling Onderwijs zijn do getallen betreffend© voorafgegane
jaren, voor zoover noodig, verbeterd naar do gegevens van de sedert verschenen algemcene onderwijsverslagen. De tusschen ( ) geplaatste cursieve
cijfers hebben betrekking op het jaar 1917.

Openbaar Hollandseh-inlandsch oi'derwiis.. Bij Gouv.
Bt. 5 Febr. 1919 n°. 52 (Ind. St, n°. 59) is het kosteloos
toelaten van kinderen en pupillen van het inlandsch onder»
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wijzend personeel tot eene openbare Hollandsch-inlandsche
school geregeld.
Bij Gouv. Bt. 5 Juni 1918 n°. 6 (Ind. St. n°. 279) is
de betrekking van inlaDdsch hulponderwijzer van den lsten
rang bij de school voor kinderen van Amhonsche burgers te
Amboina ingetrokken, tegen tijdelijke indienststelling van
2 inlandsche hulponderwijzers.
Bij Gouv. Bt. 28 Juni 1918 n°. 46 (Ind. St. n°. 358)
is bepaald, dat het leerplan en de instructie van het onderwijzend personeel der Aiubonsche burgerschool, der Depoksche school en der Saparoeasche school worden vastgesteld
door den directeur van onderwijs en eeredienst.
De bezoldigingsregeling van de tijdelijke adjunct-inspecteurs van het Hollandsch-inlandsch onderwijs is gewijzigd
bij Gouv. Bt. 29 Aug. 1918 n°. 12 (Ind. St, n°. 615), juncto
Gouv. Bt. T Oei. 1918 n \ 10 (Ind. Si. n°. G92).
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 n°. 7 (Bijbl. Ind. St. n°. 9007)
is een driejarige namiddagleergang in de Nederlandsche
taal voor de aan de Depoksche school te Depok verbonden
ulandsche leerkrachten ingesteld.
In 1918 werden Hollandsch-inlandsche scholen geopend
te Djokjakarta (2de Hollandsch-inlandsche school). Sintang
!V,'esl!raideelin!r van Borneo). Ternate, Moearoeniin (Palembang) en Sibolga (Tapanoeli). Het aantal dezer scholen
kwam daardoor van 116 op 121 (89 (88) op Java en Madoera
en 32 (28) in de buitengewesten), waarvan 108 met 7, 2 met
6, 7 met 5, 2 met 4 en 2 met 3 klassen. Aan 46 (27) scholen
was een leergang in de nuttige handwerken voor meisjes
en aan alle zevenklassige scholen, zoomede aan de Hollandschinlandsche school te Siak Sri Indrapoera (Oostkust van Sumatra) een éénjarige middagcursus in de Nederlandsche
taal verbonden.
De Hollandsch-inlandsche scholen telden op het einde van
1918 gezamenlijk 22 445 (21690)
leerlingen (17 592 op
Java en Madoera en 4853 in de buitengewesten). Gedurende
dat jaar waren er in liet geheel 27 718 (26 863) leerlingen
ingschreven. van wie 21 883 op Java en Madoera (4405
meisjes) en 5835 in de buiten gewesten (956 meisjes).
Aan de scholen waren op genoemd tijdstip 283 (307)
Europeesche (121 vrouwelijke) en 475 (437) inlandsche
leerkrachten verbonden: 427 (431) der laatstgenoemden
waren opgeleid aan eene gouvernements-kweekschool of aan
eene daarmede gelijkgestelde bijzondere inrichtins: 36 hunner waren in het bezit van het einddiploma der hoogere
kweekschool te Poerworedjo. terwijl er 12 niet aan eene
kweekschool w7aren opgeleid.
De Depoksche school (met een Europeesch hoofd en 5
inlandsche leerkrachten) telde op het einde van 1918 188
(167) leerlingen (onder wie 53 meisjes). Onder deze leerlingen waren 6 kinderen van Chineezen.
De scholen voor kinderen van mindere inlandsche militairen, afkomstig uit de gewesten Menado, Amboina, Ternate en onderhoorigheden en Timor en onderhoorigheden,
die den Christelijken godsdienst belijden, te Meester-Cornelis (een Europeesch hoofd en 4 inland°che leerkrachten),
Tjimahi (een Europeesch hoofd en 5 inlandsche leerkrachten). Magelang (een Europeesch hoofd en 7 inlandsche
leerkrachten), Djokjakarta (een Europeesch hoofd en 4
inlandsche leerkrachten), Koeta Badja (een Europeesch
hoofd en 5 inlandsche leerkrachten) en Makasser (een Europeesch hoofd en 4 inlandsche leerkrachten), telden op het
einde van 1918 onderscheidenlijk 173 (150), 233 (204), 299
(344). 97 (87). 350 (302) en 239 (222) leerlingen, onder
wie 84. 108. 117, 35. 153 en 100 meisjes.
Bij de Menadosche (2 Europeesche en 5 inlandsche leerkrachten), de Tondanosche (een Europeesch hoofd en 6 inlandsche leerkrachten), de Amoerangsche (een Europeesch
hoofd en 5 inlandsche leerkrachten), de Langoansche (2
Europeesche en 5 inlandsche leerkrachten) en de Ajeiinadidische school (een Europeesch hoofd en 3 inlandsche leerkrachten) waren op 31 December 1918 onderscheidenlijk de
volgende aantallen leerlingen ingeschreven: 251 (232) (onder
wie 51 meisjes). 257 (213) (onder wie 83 meisjes, 10 Europeanen en 15 Chineezen). 205 (7-5$) (onder wie 72 meisjes,
5 Europeanen en 62 Chineezen), 196 (7-50) (onder wie 66
meisjes, 8 Europeanen en 10 Chineezen) en 154 (98) (onder
wie 43 meisjes en 1 Chinees).
De Ambonsche burgerschool (een Europeesch hoofd en 8
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inlandsche leerkrachten) werd op het einde van 1918 bezocht
door 350 (349) leerlingen, onder wie 114 meisjes.
De te Saparoea (Amboina) gevestigde school voor Emopeanen en voor aanzienlijke en gegoede inlanders en met hen
gelijkgeslelden, genaamd ..Saparoeasche school" (2 Europeesche en 8 inlandsche leerkrachten) telde op het einde van
1918 444 (456) leerlingen, onder wie 153 meisjes en 57 Europeanen.
Namiddagcursussen in de nuttige handwerken voor meisjes waren verbonden aan de Ambonsche scholen te Tjimahi,
Magelang, Makasser en Koeta Radja; voorts aan de Tondanoscho. Amoerangsche en Langoansche school, de Ambonsche
bui "•'.')•'chonl on ae Saparoeasche school.
Aan de .Depoksche, Menadrsche, Tondanosche, Amoerangsc-he, Langoanflche school, de Ambonsche burgerschool en
Saparoeasohe school waren namiddagcurMissen in de Nedar.
landsche taal verbonden.
liijzowler Honundsch-iiilandsoli onderwijs. De r^gefen
voor de toekenning van tegemoetkomingen uit 's lands kas
ten behoeve van kosthuizen, verbonden aan ondersteunde
bijzondere Hollandsch-inlandsche meisjesscholen (Ind. St.
1917 n°. 544) zijn gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 3
Maart 1919 (Ind. St. n°. 109).'
Het aantal bijzondere Hollandsch-inlandsche scholen bedroej? op het einde van 1918 -!0 (39),(26 (25) on Java ei 14
(14) in de buitengewesten), waarvan er 26 (25) waren gesubsidieerd. Bovendien bestonden er op 27 plaatsen Nederlandsche leergangen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waar door 104 leerkrachten aan 3475 leerlingen onderwijs werd gegeven. Van deze 27 leergangen genoten er 22
subsidie.
Op genoemd tijdstip telden de Hollandsch-inlandsche
scholen te zamen 5854 (5166) leerlingen, onder wie 2106
meisjes, terwijl gedurende het jaar 7554 (5997) leerlingen
(onder wie 2749 (2194) meisjes) waren ingeschreven. Er
waren aan 39 scholen (van één school werden geen gegevens
ontvangen) 99 (101) Europeesche (onder wie 68 vrouwelijke)
en 75 (54) inlandsche leerkrachten (onder wie 35 opgeleid
aan eene kweekschool) verbonden.
Openbaar HoMan^sch-Chineesch onderwijs. Bij GOUT.
Bt. 9 J a n . 1918 n°. 33 (Bijbl. Ind. St. n». 8914) is bepaald, dat de aan de openbare Hollandsch-Chineesche s-:hclen toegevoegde namiddagleergangen in de Engelsche en
Fransche talen ook toegankelijk zullen zijn voor de lcerlingen van de openbare Europeesche niet-eerste lagere gemengde scholen en wat de Engelsche namiddagleergangen
betreft, mede voor de leerlingen van de openbare Europeesohe lagere niet-eerste meisjesscholen, welke niet deelnamen
aan het op die scholen gegeven onderwijs in de Fransche
taal.
In 1918 werden nieuwe Hollandsch-Chineesche scholen
geopend te Koeta Badja en Probolinggo (Pasoeroenn), zoodat het aantal van deze inrichtingen van 31 op 33 kwam.
Een namiddagcursus in de Fransche taal was verbonden
aan 5 (5), een cursus in de Engelsche taal aan 15 (14) en
één in de nuttige handwerken vcor meisjes aan 9 (7) scholen.
Op het einde van het jaar telden de Hollandsch-Chineesche scholen te zamen 7317 (6717) leerlingen (5359 (5000)
jongens en 1958 (1717) meisjes). Onder hen bevonden zich
37 (35) kinderen van Europeanen (18 meisjes) en 120 (96)
van inlanders (20 meisjes). Het aantal niet betalende leerlinken bedroeg 8 (8).
Aan de genoemde scholen waren op het einde van 1918
89 (91) onderwijzers en 111 (101) ondeiwijzeressen verbonden.
Biizowler nollandseli-f'hineescb onderwijs. In het verslagjaar werden 2 nieuwe scholen geopend, namelijk 1 te
Keboemen (Kedoe) en 1 te Moentilan (Kedoe), zcodat er
op het einde van 1918 9 (7) bijzondere Hollandseh-Cbineesche scholen he tondel
melijk één t p Batavin v i rte
,,Vereeniging tot de oprichting en instandhouding van
Christelijke inlandsche en Hollandsch-Chineesche scholen
te Batavia", één te Bandoeng van de ..Commissie voor de
Hollandsch-Chineesche zendinersschool", één te Soeknboemi
van de ,,Vereeniging school met den bijbel voor Chineezen
en andere oosterlingen", één te Magelang van de ,,Vereeni-
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ging tot oprichting en instandhouding van HollandschDhinet the scholen niet den bijbel in de residentie Kedoe",
één te Tc-munggoeng (Kedoe), één te Djokjakarta van de
\. •eiii^iug ,.School met den bijbel te Djokjakarta", één
te Soerokarta van de ..Vereenigiug tot oprichting en instandhoudinn van Christelijke scholen en internaten in do resi:
; Soerakarta" en de 2 Iwvengenoemde.
Up het einde van het jaar 1918 telden de bijzondere Hollanuie •VOhineesche scholen te zanien 1146 (643) leerlingen
(837 (492) jongens en 289 (151) meisjes). Onder hen bevo'jcien pricli 81 (3S) kinderen van Europeanen (49 meisjes)
en 123 (54) van inlanders (13 meisjes).
Aan de genoemde scholen waren op het einde van 1918
19 (16) onderwijzers en 17 (8) onderwijzeressen verbonden.

Geldelijk overzicht.
Uit traven en ontvangsten.
A.

1917.

1918.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie.
Europeescb lager onderwijs . . .
Hollandsen-inlandsen onderwijs. .

117 327

f

136 500

Fenoneü en verdere uitgaven.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-Chineesch onderwas .
Hollandsen-inlandsen onderwijs. .

O) 4 109 117
656 617
1 860 054

a) 4 01S95S
736 913
1 992 363

540 294
324 766
476 838

372 132
223113
956 535

f 8 085 013

f 8 430 514

Gebouwen en huishuur.
Europeesch lager onderwijs . . .
Hollandsch-Chineesch onderwys .
Hollandsch-inlandsch onderwijs. .
Totaal
B.

. . .

BIJZONDER ONDERWIJS.

Europeesch lager onderwijs b) . .
Voorbereidingsonderwijs
(Fröbeb
scholen)
Industrie* en herhalingsonderwijs
Uitrustings- en overtochtskosten
ten behoeve van Europeesche
onderwyzers
Totaal

. . .

898 000!

1059 716

70 550 j
6 600

74 295
0 600

25 000 1

25 000

995 150 ! f

1 165 611

B.

Bij Gouv. Bt. 8 Maart 1918 n°. 5 is tijdelijk de betrekking
van adjunct-inspecteur van het voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs ingesteld.
Ingevolge Gouv. Bt. 13 April 1918 n°. 59 zal te Bandoeng
een leergang worden geopend ter bekwaming van Euiopeesche leerkrachten voor de leiding van de lichamelijke oefeuingen bij inrichtingen van voortgezet inlandsch onderwijs.
Op het einde van 1918 bestonden er 13 (13) openbare
scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs, waar^g
van 8 (8) met een voorklasse. Bij deze scholen waren op ge»
uoenid tijdstip de volgende aantallen leerlingen ingeschreven:
Bandoeng 228 (209), Djokjakarta 177 (160), Padang 118

(10i). Batavia 138 (106), Semarang 124 (//*). Soerabaja

2G4 (238), Soerakarta 138 (160), Buitenzorg 72 (67), Malaug
122 (116), Medan 67 (41), Madioen 71 (56), Makasser 42
(43) en Magelang 121 (92). Onder het totaal aantal van 1682
(1500) leerlingen bevonden zicli 647 (572) meisjes, 522 (469)
inlanders en 117 (104) vreemde oosterlingen.
Bij de genoemde scholen waren op uit. 1918 85 (75) onderwijzers en 10 (10) onderwijzeressen werkzaam (de hoofden
inbegrepen).
De Tondanosche school (met een voorklas.se) telde op uit.
1918 97 (115) leerlingen, onder wie 40 (54) meisjes, 73 (79)
inlanders en 13 (21) vreemde oosterlingen. Er waren 6 (7)
Europeesche onderwijzers werkzaam.
I iizoiuler onderwijs. Bij Ord. van 13 Juli 1918 (Ind. St.
n°. 453) zijn de regelen voor de toekenning van ondersteuningen uit 's lands kas aau inrichtingen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs gewijzigd.
'
Bij den aanvang van het schooljaar 1918—1919 werd aan
de bijzondere Europeesche lagere 1ste school der Semarang—
Cheribon-Stoomtrammaatschappij, gevestigd te Tegal, een
cursus van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs verbonden, aanvankelijk alleen bestaande uit een eerste klas. Aan
de bijzondere Europeesche lagere school van de ..Vereenigiug
der Zusters Franciscanessen te Semarang". gevestigd te
Bangkong, was een cursus van voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs voor meisjes verbonden. De cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs van de ..Vereenigiug tot
het oprichten, besturen en instandhouden van scholen met
den bijbel te Batavia" werden in den loop van het verslagjaar omgezet in zelfstandige scholen voor dat onderwijs,
namelijk een meisjesschool te Salemba en een gemengde
school in Gang Mendjangan. Aan géén dezer inrichtingen
waren voorklassen verbonden. De 4 genoemde scholen en
cursussen telden op het einde van 1918 onderscheidenlijk 17,
43 (30). 48 (47) en 65 (59) leerlingen, onder wie 'totaal
140 (104) meisjes, 10 (7) inlanders en 8 (4) vreemde oosterlingen.
Aan deze inrichtingen waren 5 (4) onderwijzers en 11 (7)
onderwijzeressen verbonden (de hoofden inbegrepen).

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

Geïnde schoolgelden.
Europeesch lager onderwijs b) . .

152

f 1130 380 f

1127 632

VOORTGEZET EN UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

.'haar onderwijs. Met ingang van het schooljaar
1919/20 is. ingevolge 'Gouv. Bt. 17 Maart 1919 n°. 2 (Jav.
Ct. n°. 23), te Amboina een openbare school van voortgezet
en uitgebreid lager onderwijs geopend.
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918' n°. 6 (Ind. St. n°. 382) is het
voor de Tondanosche school vastgesteld bedrag voor toezicht
u]) een afzonderlijk meisjesinternaat verhoogd.
Met wijziging in zoover van het Europeesch schoolreglemeiit, is bij Ord. van 4 Juli 1918 (Ind. St. n°. 398) de mogelijkhcid geopend om bij die openbare scholen van voortgezet
en uitgebreid lager onderwijs, welke zes of meer klassenafdeelingeu tellen, de gewone personeelssterkte met één leerkracht uit te breiden.
a) Hierin zijn begrepen de uitgaven voor aanschaffing van schoolbenoodiguheden, welke in verband met de tijdsomstandigheden in Indië moesten
worden aangekocht instede van in Nederland.
b) Hieronder het Hollandsch-Chineesch en het Hollandsch-inlandsch onderwijs.

191'

1918.

Voortgezet en uitgebreid lager
onderwijs.
A. OPENBAAR ONDERWIJS.

f

11900
593 459
127 881

f

f

732 690

f 1 080 203

•
47 313

5T000

Personeel en verdere uitgaven . .
Gebouwen en huishuur
. . . .
Totaal
B.

.

. .

13 572
676 314
890 317

BIJZONDER ONDERWIJS.

Subsidiën
aan cursussen van
voortgezet en uitgebreid lager

Totaal
Geïnde schoolgelden

.

. .

f

47 313

f

57 000

f

52 619

f

53 225
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C.

MlDDZCLBAAR ONDERWIJS.

Openbaar middelbaar onderwijs. Bij Gouv. Bt. 14 Nov.

lingen voor enkele vakken, op het einde van 1918 onderschei*
denlijk 57 (49) en 55 (59) leerlingen. Het eindgetuigschrift
werd uitgereikt aan 7 (11) en 16 (12) leerlingen.
Bij de hoogere burgerschool met driejarigen cursus te Soerabaja van de vereeniging ..De Meisjesschool" aldaar bedroeg het aantal op het einde van 1918 aanwezige leerlingen
42 (53); 12 (15) leerlingen slaagden in het eindexamen.

1918 n°. 28 (Ind. St. n°. 771) kwam eene aanvulling lot
stand van de in Ind. St. 1914 n°. C24 opgenomen bepalingen
tot vaststelling van do bezoldigingen van de directeuren en
leeraren bij de openbare hoogere burgerscholen en de openbare scholen van technisch onderwijs.
Geldeliik overzicht.
I n verl>and met het voornemen om in Nederlandsch-Indiè
naast de bestaande hoogere burgerscholen met vijfjarigen
cursus eene inrichting voor middelbaar onderwijs (algemeene
Uitgaven en ontvangsten.
1917.
middelbare school, afdeeling B) in het leven te roepen, is
bij de wet van 16 J a n . 1919 (Ned. St. n°. 19; Ind. S t
n°. 161) overgegaan tot gelijkstelling van Indische getuidschriften van het eindexamen der hoogere burgerscholen
MIDDELBAAR ONDERWIJS.
met vijfjarigen cursus met het getuigschrift van die inrichA. OPENBAAR ONDERWIJS.
tingen in Nederland.
Bij Gouv. Bt. 19 Oct. 1918 n°. 28 (Ind. St. n°. 713) is het
f
15 308
programma, behoorende bij het reglement voor de eindexamens der hoogere burgerscholen met vijfjarigen leergang
Personeel en verdere uitgaven.
(Ind. St. 1918 n°. 100) gewijzigd.
Bij K. B. 22 Aug. 1918 n°. 56 (Ind. St. n°. 820) is Hoogere burgerscholen met vijfeene wijziging gebracht i n de bijzondere voorwaarden voor
890 086
jarigen CUISUS
benoembaarheid tot leeraar en leerares bij het middelbaar
197 958
onderwijs en regelen betreffende uitzending uit Nederland
111325
van personeel voor die betrekkingen (Ind. St. 1897 n°. 247),
Het reglement op de hoogere burgerscholen is, met betrekking tot de toelating van leerlingen, aangevuld bij
Totaal . .
f 1214 677
Gouv. Bt. 2 April 1918 n°. 3 (Bijbl. Ind. St. n°. 8960).
Voorts onderging dat reglement, zoomede het reglement
B. BIJZONDER ONDERWIJS.
voor de openbare scholen voor technisch onderwijs te Batavia,
Soerabaja en Djokjakarta wijziging bij Gouv. Btn. 21 Juli
Landsbijdragen.
1918 n°. 55 (Bijbï. Ind. St! n°. 9016), 2 Oct. 1918 n°. 1
(Bijbl. Ind. St. n°. 9092) en 8 J a n . 1919 n°. 26 (Bijbl. Ind. Hoogere burgerschool van de verSt. n°. 9139).
eeniging „De meisjesschool" te
Voor eene wijziging van het programma van het toeSoerabaja
15 600
latingsexamen tot de eerste klassen van de openbare hoogere Hoogere burgerschool van de
burgerscholen in Nederlandsch-Indië zie men Bijbl. Ind. St.
vereeniging „Hoogere burgern°. 9175.
school voor meisjes" te Batavia
19 800
t
Aan de toelatingsexamens voor de laagste klasse van de
Hoogere
burgerschool van de Zushoogere burgerscholen onderwierpen zich 1401 candidaten,
ters Ursulinen te Noordwij k
tegen 1198 in 1917. Op het einde van 1918 telden de hoogere
(Koningin Emma-school) . . .
burgerscholen met vijfjarigen cursus te Batavia. Semarang,
15 600
Soerabaja en Bandoeng. ongerekend de toehoorders en de Hoogere burgerschool van de Zusleerlingen voor enkele vakken. 1943 (1567) leerlingen, nameters Ursulinen te Weltevreden
lijk 13Ö4 (1130) jongens en 579 (437) meisjes. Onder deze
(Prinses J u l i a n a - s c h o o l ) . . . .
17 700
1943 leerlingen bevonden zich 97 (78) kinderen van inlanders (onder wie 11 (4) meisjes) en 184 (145) Chineesche
Totaal . . . f
kinderen (onder wie 13 (8) meisjes). De Prins Hendrik68 700
school (afdeeling hoogere burgerschool met driejarigen
Ontvangsten.
cursus) te Batavia telde op het einde van 1918 251 (220)
leerlingen (onder wie 72 (57) meisjes, 20 (10) inlanders Hoogere burgerscholen met 5-jaen 41 (36) vreemde oosterlingen.
rigen cursus
f
180 594
Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot de hoogere burPrins
Hendrik-school
20 219
gerscholen en de Prins Hendrik-school (afdeeling hoogere
burgerschool) was toegelaten, bedroeg op het einde van 1918
85 (68), onder wie 21 (13) meisjes en 11 (8) inlandm*.
Totaal
f
200 813
Verder genoten enkele leerlingen van de Koning Willem
III-school te Batavia en van de hoogere burgerschool te
Semarang ondersteuning uit particuliere fondsen.
Bijzonder middelbaar onderwiis. Ingevolge K. B. 25
J u n i 1917 n°. 205 — zie K. V. 1918, kol. 109 — zijn bij
Gouv. Bt. 7 J u n i 1918 n°. 61 (Ind. St. n°. 286) bepalingen
vastgesteld omtrent de verstrekking en de behandeling van
de opgaven en inlichtingen in zake de pensioensgrondslagen
voor Europeesche bijzondere leeraren. Strafbepalingen tegen
het doen van onjuiste opgaven of het geven van onvoldoend
onderwijs zijn opgenomen in Ind. St. 1918 n°. 285. juncto
n°. 654.
De hoogere burgerschool van de stichting ,,Hoogere burgerschool voor meisjes" te Batavia werd op het einde van
1918 bezocht door 96 (85) leerlingen; 18 (15) harer behaalden het einddiploma.
De Prinses Juliana-school van de Zusters TJrsulinen te
Weltevreden en de Koningin Emma-school van de Zusters
TJrsulinen te Noordwijk (beide hoogere burgerscholen met
3-jarigen cursus voor meisjes) telden, ongerekend de leerHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1919—1920.

D.

a.

Onmiddellijk

1918.

f

14 511

927 119
211 628
102 819
f 1 256 077

f

21300

f

33 300
21300
21300

f

97 200

f

237 244
19 820

f

257 064

VAKONDERWIJS.

bij het lager onderwijs

aansluitend.

Bij Gouv. Bt. 13 Sept. 1918 n°. 13 (Incl. St. n°. 648) werd
de bezoldiging van dé onderwijzers voor practisch onderwijs
bij de Koningin Wilhelmina-school te Batavia, de Koningin
Emma-school te Soerabaja en de Technische school te Djokjakarta herzien.
Van eene wijziging in het reglement voor de openbare
scholen voor technisch onderwijs is reeds hiervóór onder § C
melding gemaakt.
openbare technische scholen. De Koninm'n Wilhelnunaschool te Batavia telde op het einde van 1918 605 (542) leerlingen (ongerekend die voor enkele vakken), namelijk 260
(210) voor werktuigkunde, 329 (321) voor bouwkunde en 16
(11) voor mijnbouwkunde. Onder deze leergangen waren 165
6.

Ned.-Indië.

20
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(142) inlanders en 49 (39) Chineezen. Op dat tijdstip had de
Koningin Emma-school te Soera ba ja 529 (413) leerlingen
(ongerekend die voor enkele vakken), namelijk 319 (265) voor
bouwkunde en 210 (148) voor werktuigkunde. Onder deze
leerlingen waren 111 (98) inlanders en 65 (41) Chineezen.
Het aantal leerlingen, dat kosteloos tot deze technische
scholen was toegelaten, bedroeg op het einde van 1918 193
(170), onder wie 71 (52) inlander»; 40 (40) leerlingen (onder
wie 19 (18) inlanders) waren tevens in het genot van een
gouvernements studiebeurs.
De technische school te Djokjakarta werd op het einde van
het verslagjaar bezocht door 164 (31) leerlingen (69 (15)
Europeanen, 91 (15) inlanders en 4 (1) Chineezen), van
welke 25 (3) (7 Europeanen en 18 inlanders) als kostelooze
leerlingen waren ingeschreven. Deze school zal, ingevolge
Gouv. Bt. 16 April 1919 n°. 66 (Ind. St. n°. 189). Prinses
Juliana-school heeten.

Openbare smbaehtsleeriraotr te Batavia. Deze leergang
telde op het einde van 1918 154 (108) leerlingen (128 (93)
voor metaal- en 26 (15) voor houtbewerking).
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 u°. 1 (Ind. St. n°. 377) is de
sterkte van het onderwijzend personeel bij den ambachtsleergang te Batavia met een onderwijzer der 3de klasse uitgebreid, terwijl de bezoldiging van de onderwijzers aan dien
leergang is verhoogd bij Gouv. Btn. 4 Juli 1918 n°. 69
(Ind. St. n°. 397) en 27 Sept. 1918 n°. 42 (Ind. St. n°. 676).
Het reglement voor den ambachtsleergang is aangevuld bij
Gouv. Bt. 5 Aug. 1918 n°. 55 (Bijbl. Ind. St. n°. 9036). Eene
op tijdelijken voet getroffen regeling voor het verleenen van
studiebeurzen aan leerlingen van den ambachtsleergang is
opgenomen in de Jav. Ct. 1919 n°. 47.

Bijzondere Semarantsehe technische school.

De pe-

subsidieerde technische school te Semarang had op het einde
van 1918 107 (117) leerlingen en wel 52 (58) voor bouw- en
55 (50) voor werktuigkunde. Het eindgetuigschrift werd behaald door 20 (14) leerlingen.
b.

Niet onmiddellijk bij het lager onderwijs
sluitend* (uitsluitend
openbaar).

aan-

Opleidingsscholen voor inlandsche a m b t e n a r e n .
Bij
Gmi.v. BIn.' 16 Xov. 1918 n°. 21 (Ind. St. n°. 778) en 19 Febr.
1919 n°. 53 (Ind. St. n°. 86) zijn de reglementen der opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren, der kweekscholen
voor inlandsche onderwijzers en der opleidingsschool voor
inlandsche ambtenaren, tevens kweekschool voor inlandsche
onderwijzers te Slakasser gewijzigd.
Het aantal leerlingen van elke der opleidingsscholen te
Bandoeug, Serang. Magelang, Madioen. Probolinggo, Blit a r en de op 2 Januari 1918 geopende school te Fort de Koek
bedroeg op het einde van 1918 onderscheidenlijk 142 (140),
121 (127), 139 (140), 134 (130), 123 (134), 137 (140) en
38 leerlingen. Aan de overgangsexamens van de 1ste naar de
2de afdeeling (met uitzondering van de uit 1 klasse bestaande school te Fort de Koek) werd met goed gevolg deelgenomen door onderscheidenlijk 18 (20), 21 (23), 26 (16),
14 (23), 15 (19) en 17 (23) leerlingen, van wie er zich 18
(14), 14 (14), 16 (8), 11 (15), 12 (19) en 16 (16) voor de
2de afdeeling lieten inschrijven. Eindexamen in de 2de afdeeling werd afgelegd te Bandoeng, Serang, Magelang.
Madioen, Probolinggo en Blitar door onderscheidenlijk 12
(20), 3 (10), 11 (11), 11 (77). 20 (13) en 14 (12) leerlingen,
die allen slaagden.
Bij Gouv. Bt. 18 Dec. 1918 n°. 2 (Jav. Ct. n°. 105) is bepaald, dat te Batavia een leergang zal worden geopend ter
opleiding van een groep jongelieden tot inlandsch bestuursambtenaar voor Zuid-Sumatra. Banka en onderhoorigheden
en Billiton.

Opleidingsschool voor inlandsche ambtenaren, tevens
kweekschool voor inlandsche onderwijzers te 3Iakasser.
Bij Gouv. Bt. 9 Juli 1918 n°. 1 (Ind. St. n°. 433) werden tot
deze school boven de sterkte toegelaten 2 jongelieden uit de
onderafdeeling Bima (Timor).
Op het einde van 1918 bedroeg het aantal leerlingen 111
(777), van wie 64 (64) uit Celebes. 26 (26) uit de Zuider- en
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Oosterafdeeling van Borneo en — boven de formatie — 19
(19) uit Timor en 2 (2) uitTernate. Drieën twintig (27)leerlingen gingen van de voorbereidende afdeeling over naar de
vakafdeeling. Eindexamen werd afgenomen aan 11 (8) leerlingen van de 5de (1 (2) adspirant-ambtenaar en 10 (6)
adspirant-onderwijzers) en aan 7 (70) leerlingen van de 6de
klasse (2 (7) adspirant-ambtenaren en 5 (9) adspirant-onderwijzers), die allen slaagden.

Opleidingsschool voor inlandsche rechtskundigen te

Batavia. Bij Gouv. Bt. 8 Juli 1918 n°. 13 (Ind. St. n°. 431)
is het besluit in Ind. St. 1908 n°. 621, houdende vaststelling
van het leeraarspersoneel van de school en van de bezoldigingen van dat personeel, nader gewijzigd.
Het schooljaar 1917/1918 ving aan met 46 (39) leerlingen
in de voorbereidende en 22 (26) in de rechtskundige afdeeling. I n den loop van den cursus verlieten 9 (9) leerlingen
de school, van wie 6 (8) na met goed gevolg afgelegd eindexamen, zoodat het schooljaar eindigde met 59 (56) leerlingen. Met uitzondering van 8 (7) werden alle leerlingen
tot eene hoogere klasse bevorderd. Voor den cursus 1918/1919
meldden zich 55 (27) leerlingen voor de 1ste klasse der voorbereidende afdeeling aan, onder wie 10 (5) afkomstig van de
buitengewesten. Dertien (14) hunner (1 (3) van de buitengewesten) werden toegelaten. Van de 6 leerlingen (1 van de
buitengewesten) die zich voor de 1ste klasse der rechtskundige afdeeling hadden aangemeld, werden er 2 (1 van de
buitengewesten) toegelaten. Allen waren kostleerlingen, uitgezonderd 23 (75), die huisvesting vonden bij Europeesche
gezinnen ter plaatse.
Handelsleergang te Soerabaja. Op het einde van 1918
telde deze leergang 51 (38) leerlingen.
Handelsschool te Batavia. Bij de aan de Prins Hendrikschool te Batavia verbonden handelsschool waren op het
einde van 1918 69 (53) leerlingen ingeschreven, onder wie
6 (8) meisjes, 6 (8) inlanders en 13 (12) vreemde oosterlingen; 1 (7) hunner was kosteloos toegelaten.
Zeevaartkundige leergang te Batavia. De bij de Prins
Hendrik-school bestaande zeevaartkundige leergang telde op
het einde van 1918 11 (3) leerlingen.
In afwachting van de oprichting van een aan de
Koningin Wilhelmina-school te Batavia te verbinden hoogeren technischen leergang, is, ingevolge Gouv. Bt. 13 J u n i
1919 n°. 78 (Jav. Ct. n°. 48), met ingang van 1 J u l i 1919,
op elk der hoofdplaatsen Batavia. Semarang en Soerabaja een
tweejarige avondleergang ingesteld voor de opleiding van
opzichters bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken tot architect bij dien dienst.

Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1917.

1918.

UITGAVEN.
Vakonderwijs.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Technische \ Personeel, enz. . .
scholen. ( Gebouwen, enz. . .
Ambachtsleergang te Batavia . .
Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot opleiding van inlandsche
Opleidingsscholen
voor inlandsche
ambtenaren.

|
'

Personeel
_, ,
Gebouwen .

Totaal

f

513 778 f
44 642
26 963
9 520

575 290
55 724
52 528
11020

110 846

123 090

326 063
121 748

409 125
107 658

f 1153 560 , f 1 334 435
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Geldelijk overzicht.
1917.

Uitgaven en ontvangsten.
B.

1918.

BIJZONDER ONDERWIJS.

Subsidiën ten behoeve van de technisebe school te Semarang . .

f

13 500 f

13 700

f
Ambachtsleergang te Batavia . .
Handelsleergang te Soerabaja . .
School tot opleiding van inlandsche
rechtskundigen
Opleidingsscholen voor inlandsche

Totaal.

waren er 72 875 (68 282) leerlingen ingeschreven. Het aantal meisjes klom op Java en Madoera van 14 953 tot 15 476
en in de buitengewesten van 10 821 tot 16 297.
Bij Gouv. Bt. 11 Oct. 1918 n°. 23 werden gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van een in te richten leergang in de
Nodanandacha taal te Koepantr, met liet deel om mestiezenkinderen van het eiland Kisar, die in verband met hun
leeftijd en hunne ontwikkeling voorloopig niet in aanmerking
konden komen voor toelating tot de openbare Europeesche
lagere school te Koepang, in staat te stellen bij het begin van
het schooljaar 1919/20 het onderwijs op die school te volgen.

Bijzonder inlandsen onderwijs. Bij Ord. van 19 Oct.

ONTVANGSTEN.

2.
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. . .

f

51035 f

62 770

1770

2 492

15 805

13 973

13 057

23 291

81667 f

102 526

Onderwijs met eene inlandsche taal als voertaal.

Bij een ouder dagteekening van 12 Januari 1918 aan de
inlandsche schoolcommissies gericht rondschrijven van den
directeur van onderwijs en eeredienst (Bijbl. Ind. St. n°.
8931) zijn spellingstelsels vastgesteld voor de overzetting van
de Maleische, Javaansche, Soendaneesche en Madoereesche
talen in Latijnsch letterschrift.
De bezoldiging van inlandsche leerkrachten afkomstig van
gouvernements-norrnaalsckolen voor de opleiding van inlandsche onderwijzers is nader vastgesteld bij Gouv. Bt. 4
J u l i 1918 n°. 2 (Ind. St. n°. 378).
Volksonderwijs. Bij Gouv. Btn. 23 Juli 1918 n°. 26 en
24 Mei 1919 n°. 5 is bepaald, dat op nog ten hoogste 20 door
den directeur, van onderwijs eu eeredienst aan te wijzen
plaatsen, bij wijze van proef, zal worden geopend een uit
twee jaarklassen bestaande leergang ter opleiding van volksonderwijzers. Op het einde van 1918 waren op Java en
Madoera 4473 (4185) volksscholen in werking, waaraan 6060
(5654) onderwijzers verbonden waren. Aan 38 936 (33 704)
leerlingen kon een getuigschrift van met goed gevolg doorloopen cursus worden uitgereikt.
Het aantal volksscholen in de buitengewesten bedroeg 1142
(801). Aan deze scholen waren + 1500 (1030) leerkrachten
verbonden; 5912 (4908) leerlingen verlieten de school met
een getuigschrift.

1918 (Ind. St. n°. 715) zijn regelen getroffen voor het verleenen van geldelijke tegemoetkomingen uit 's lands kas aan
particuliere inlandsche huishoudleergangen in de residentie
Preanger-Regentschappeh, verbonden aan openbare lagere
inlandsche scholen der 2de klasse of aan daarmede overeenkomende particuliere lagere inlandsche scholen.
De regelen voor de toekenning van subsidiën uit 's lands
kas aan particuliere inlandsche scholen in de nfdeeling
Menado zijn nader gewijzigd en aangevuld bij Ord. van 11
Nov. 1918 (Ind. St. n°. 764).
Op Java en Madoera daalde het aantal der zendingsscliolen
van 174 tot 173 op het einde van 1918, dat der overige bijzondere scholen van 248 tot 224. De buiteugewesten telden
op het einde van 1917 1681 scholen op godsdiensligen grondslag en 404 andere scholen, tegen onderscheidenlijk 1722 en
364 op het einde van 1916.
De bijzondere scholen op Java en Madoera telden gedurende 1918 36 136 leerlingen, tegen 44 271 gedurende 1917.
Op het einde van 1918 waren er nog 23 910 (28775) ingeschreven. De bijzondere scholen in de buitengewesten telden
gedurende 1917 154 256 (145 366) en bij het einde van dat
jaar 116172 (113 485) leerlingen. Het aantal scholen in de
residentie Tapanoeli alleen bedroeg op het einde van 1917
582 met 38 224 leerlingen, tegen 633 met 42 397 leerlingen
op het einde van 1916 en in de residentie Menado 537 met
32 218 leerlingen, tegen 511 met 29 462 leerlingen op het
einde van 1916.
Omtrent de in 1918 toegekende tegemoetkomingen ten behoeve van particuliere inlandsche scholen zie men bijlage N .

Geldelijk overwicht.
Uitgaven en ontvangsten.

a) Hieronder ook de school tot opleiding van inlandsche ambtenaren, enz.
te Makasser.
6) De scholen worden als geopend beschouwd, zoodra er onderwijzend
personeel voor is aangev,
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Lager onderwijs met eene inlandsche taal als voertaal.
A.

OPENBAAR ONDERWIJS.

Inspectie.

Openbaar inlandsen onderwijs. In 1918 zijn inlandsche
scholen der 2de klasse geopend 6) in Bantam (11), Batavia
(5), Preanger-Rogentsch.ippen (30), Cheribon (15), Pokalongan (7), Semarang (11), Rembang (7), Soerabaja (10),
Pasoeroean (8), Besoeki (5). Banjoemas (5), Kedoe (10),
Djokjakarta (3), Soerakarta (6), Madioen (6). Kediri (10),
Sumatra's Westkust (4), Tapanoeli (1), Benkoelen (2), Lampongsche districten (3). Palembang (o), Pjambi (2). Oostn a t van Sumatra (4), Banka (1), Westerafdeeling van Borneo (5), Zuider- en Óosterafdeeling van Borneo (4), Celebes
en onderhoorigheden (2), Ternate en onderhoorigheden (2),
Timor en onderhoorigheden (1) en Bali en Lombok (4). waardoor het aantal dier scholen op Java en Madoera steeg van
989 tot 1135 en in de buitengewesten van 490 tot 530.
De scholen op Java en Madoera telden gedurende 1918
206 102 (200156) leerlingen en op het einde van het jaar
143 228 (142 415). Het aantal ingeschreven leerlingen op
de scholen in de buitengewesten bedroeg gedurende 1917
100 248, tegen 99 793 gedurende 1916. Op het einde van 1917

1911

Inlandsch onderwijs
Inlandsch volksonderwijs

308 288
351 666

. . . .

Personeel en verdere uitgaven.

I

Inlandsch onderwijs
Gebouwen en huishuur (inlandsch
onderwijs)
Tegemoetkomingen en andere uitgaven voor het inlandsch volksonderwijs
Volksscholen in Atjeh
Totaal
B.

. . .

BIJZONDER ONDERWIJS.

Subsidiën ten behoeve van het
inlandsch lager onderwijs . . .

309 235
387 007

3 339 480

3 660 276

1 344 135

2 803 127

828 136
166 068

1081000
222 000

f 6 337 773

f 8 462 645

!
f

785 271

f

850 440
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Geldelijk overzicht.
Uitgaven en ontvangsten.

1917.

1918.

Geïnde schoolgelden.
f

502 669 f
•54 840

3.

. . .

f

557 509 f

B12 369
45 069
557 438

Opleiding van onderwijzers en examens ter verkrijging van o-nderwijsbevoegdheden.
A.

1.

OPENBARE

Batavia 40 {42), te Semarang 36 (25) en te Soerabaja 36 (35)
berlingen (onder wie 18 (25), 36 (13) en 20 (77) vrouwelijke)
de lessen. Onder de in den loop van 1918 bij de scholen te
Batavia, Semarang en Soerabaja afgeschreven 47 (20. 7 en
20) leerlingen waren er onderscheidenlijk 7 (8), 0 (2) en. 6
(4), die in dat jaar de hoofdakte verwierven.

Ucer^ang ter voorbereiding tot het examen in do wis-

Inlandsen onderwijs
Verkoop aan particulieren van inlandsehe boekwerken en andere

Totaal

160

OPLEIDINGSINRICHTINGEN.

De bepalingen nopens de toekenning van studietoelagen
aan jongelieden in het bezit van de onderwijzersakte, die zich
verbinden om na verkrijging van de akte van bekwaamheid
als hoofdonderwijzer in den Indiscben dienst te treden, zijn
aaiigevuld bij E . B. 12 J u n i 1918 n°. 54 (Ind. St. n°. 743).
Bij Gouv.' Bt. 14 Nov. 1918 n°. 32 (Ind. St. n°. 775)
is bet programma voor het examen ter verkrijging van de
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in
de gymnastiek gewijzigd.
Ingevolge Gouv. Bt. 19 Mei 1919 n°. 15 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9221) zijn leergangen ingesteld, bestemd
om personen, in het bezit van
de akte van bekwaam.heid nis hoofdoriderwijzer(es) bij het Europeescli
lager onderwijs, gelegenheid te geven zich voor te bereiden
tot het examen ter verkrijging van eene akte van bekwaamheid van huis- en schoolonderwijs in de beginselen van wiskunde, Engelsche taal en het handteekenen. zullende tot den
leergang voor de Engelsche taal ook hulponderwijzers (essen)
kunnen worden toegelaten. Een dergelijke leergang voor
hoofdonderwijzers bij het Europeesch lager onderwijs, ter
voorbereiding tot het examen ter verkrijging van eene akte
voor huis- en schoolonderwijs in de beginselen der wiskunde
is op 1 Juli 1919, ingevolge Gouv. Bt. 17 Maart 1919 n°. 15
(Jav. Ct. n°. 21), geopend te Djokjakarta.
Bij Gouv. Bt. 27 J u n i 1919 h°. 37 (Jav. Ct. n°. 53) is
machtiging verleend om te Batavia eene openbare kweekschool tot opleiding van fröbelonderwijzeressen te vestigen.
N o r m ^ a l e u r ^ s te Batavia. De normaalcursus ter opleiding voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer bij het
Europeesch lager onderwijs (zoogenaamde hulpakte) te Batavia had op het einde van 1917 19 leerlingen (6 mannelijke en
13 vrouwelijke), van wie er 13 (waaronder 4 mannelijke en
4 vrouwelijke na het behalen van de akte van onderwijzerfes)
in den loop van 1918 werden afgeschreven. Toegelaten werden
11 leerlingen, zoodat de cursus op het einde van 1918 17 leerlingen (3 mannelijke en 14 vrouwelijke) telde, van wie er
9 voor het tweede of hoogste studiejaar waren ingeschreven.
Bij Gouv. Bt. 1 Aug. 1919 n°. 4 (Jav. Ct, n°. 67) is een
nieuw reglement voor den normaalcursus vastgesteld.
Opleiding van Indische Jongelieden aan (openbare of
biizondere) kweekscholen hier te lande. De wegens de
tijdsomstandigheden voorloopig in Indië opgeleide 10 jongelieden zijn, met de 4, in Indië aangewezenen, in het begin van
dat jaar naar Nederland vertrekken. De in E . V. 1915. kol.
118, vermelde regeling ten aanzien van deze opleiding is gewijzigd bij K. B . 18 Dec. 1918 n°. 29 (Ind. St. 1919 n°. 142).

T>ergni>gcn ter voorbereiding tot het examen in de
kennis der n a t u u r . De leprs-ing \P- Batavia telde on bet
einde w n 1918 8 (8) leerlingen. De in Augustus 1918 te
Soerabaja geopende leergang had op het einde van 1918 7
leerlingen.
Xormaalscholen ter voorbereiding t o t het examen vsn
hoofdonderwijzer.
Bij het einde van 1918 volgden te

kunde. Deze in het verslagjaar te Bandoeng geopende leergang telde op het einde van 1918 10 leerlingen.

Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwijzersfessen). Voor de opening van eene kweekschool ^oor
de opleiding van inlandsche onderwijzeressen in MiddenJava zijn maatregelen getroffen bij Gouv. Bt. 29 J u n i 1918
n°. 3a (Ind. St. n°. 359).
Het aantal leerlingen van elke der kweekscholen te Bandoeng, Poerwakerta (tijdelijk te Bandoeng). Djokjakarta,
Oengaran, Salatiga, Probolinggo, Fort de Koek en Amboina
bedioeg op het einde van 1918 135 (126), 25, 116 (124), 113
(114), 24. 105 (120), 121 (128) en. 46 (40) (onder wie onderscheidenlijk 12, 0. 6, 14, 24, 5, 15 en 5 meisjes). Hieronder
zijn begrepen 62 leerlingen boven de formatie, namelijk 23
die bestemd zijn om, na afgelegd eindexamen, de lessen aan
de middelbare landbouwschool te Buitenzorg te volgen, 35
vrouwelijke leerlingen boven de formatie en 4 (8) adspirantambtenaren van de kweekschool te Fort de Koek. Aan de
in 1918 afgenomen eindexamens onderwierpen zich 68 leerlingen van de 6de klasse, van wie er 64 slaagden.
Aan de toelatingsexamens voor de verschillende scholen
werd deelgenomen door 539 candidaten, van wie er 170 aan
de eischen voldeden en als leerlingen werden ingeschreven.
Hoogere kweekschool te Poerworedio. Bij Gouv. Bt.
6 Juli 1918 n°. 11 (Bijbl. Ind. St. n°. 901Ö) is een reglement
voor de school vastgesteld.
De in Ind. St. 1914 n°. 623 opgenomen bepalingen betreffende de school ondergingen wijziging bij Gouv. Bt. 6 J u l i
1918 n°. 11 (Ind. St, n». 423).
Bij de school waren op het einde van 1918 61 (58) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 3 klassen, namelijk 25 in
de 1ste, 20 in de 2de en 16 in de 3de klasse. Het personeel
bestond op dat tijdstip uit een directeur en 4 Europeesche
onderwijzers, onder wie één uitsluitend belast met het onderwijs in de gymnastiek en één, uitsluitend belast met het
onderwijs in het teekenen.
TfoHamlsch-Chineesche kweekschool te >?>estor-CorneJis.
De ten aanzien van deze school getroffen tijdelijke voorzieningen zijn bij Gouv. Bt. 5 J u l i 1918 n°. i 3 (Ind. St. n°.
417) door definitieve vervangen.
Bij de school waren op het einde van 1918 45 (24) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 2 klassen, namelijk 24 (onder
wie 5 meisjes) in de 2de en 21 (onder wie 5 meisjes) in de
1ste klasse, Het personeel bestond uit een directeur en 2
Europeesche onderwijzers.
yorn?*ialscholen voor de opleiding van inlandsche hnlponderwijzersfessen). Bij Gouv. Btn. 14 en 15 Juni 1918
nos. 4 en 33 (Ind. St. nos. 300 en 306) is bepaald, dat te Makasser. Pematang Siantar, Djokjakarta en Padangpandjang
normaalscholen met vierjarigen leergang geopend zullen
worden.
De scholen te Batavia, Poerwakarta, Salatiga, Poerwakerta, Blitar. Bondowoso, Padangpandjang. Garoet, Soerakarta, Diomhany. Makasser, Pema<nng Siantar, Diokjakarta (tijdelijk te Semarang) en Padangpandjang *) telden op
het einde van 1918 onderscheidenlijk 63 (40). 83 (80), 85
(82), 83 (85). 82 (82), 63 (40), 86 (61). 40. 50. 40. 42. 40,
20 en 20 leerlingen, onder wie 3 (1). 5 (6). 5 (5), 4 (5).
0 (0), 0 (0). 6 (7). 0, 0, 0. 2. 0. 20 en 20 meisjes. Elke school
staat onder leiding van een Europeeschen onderwijzer (directeur), bijgestaan door inlandsche leerkrachten. Op het einde
van 1918 waren aan deze scholen 51 leerkrachten verbonden.

Normaalcursussen voor inlandsche hulponderwijzers. Op
1) De beide laatstgenoemde scholen uitsluitend foor hulponderwij»oree»en.
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het einde van 1918 waren bij deze tweejarige cursussen 688
(712) leerlingen ingeschreven.
De normaalcursus te Poerwakerta (Banjoemas) is, iugevolge Gouv. Bt. 11 J u n i 191.9 n°. 12, met ingang van het
schooljaar 1919/1920 naar de hoofdplaats Banjoemas overgebracht.
A.

2.

BIJZONDERE

OPLEIDINGSINEICHTINGEN.

Bij K. B. 12 J u n i 1918 n°. 53 (Ind. St. n°. 742) is eene
regeling getroffen tot het verleenen van bijdragen aan vereenigingen, instellingen en personen, die onderwijzers, bestemd voor het gesubsidieerd bijzonder onderwijs in Nederlandsch-Indië, doen opleiden voor de hoofdakte.
Opleidilig voor Europeesche akte-examens. Gelegenheid
tot opleiding voor Europeesche akte-examens bestaat bij de
normaalklassen ter opleiding van onderwijzeressen, verbonden aan 8 bijzondere meisjesscholen (4 te Batavia, 1 te
Semarang, 2 te Soerabaja en 1 te Malang) en bij de bijzondere normaalschool te Malang. Deze inrichtingen telden
op het einde van 1918 te zamen 259 (207) leerlingen. Verder
bestaat bij het meerendeel der meisjesscholen gelegenheid
om zich te bekwamen voor de akte-examens in de vreemde
talen en in de handwerken voor meisjes.

Cursussen

voor

de opleiding

van

hoofdonderwij-

zersfessen). Een cursus voor de opleiding iot het examen
van hoofdonderwijzeres is verbonden aan de school van
de Zusters Ursulinen te Weltevreden. Er waren op het einde
van 1917 4 en op uit. 1918 2 leerlingen ingeschreven. In
1918 namen 2 leerlingen deel aan het examen, van wie er
1 slaagde.

Kweekscholen voor de vorming van inJandsehe onderwijzers. Bij Ord. van 12 Fob». 1919 (Ind. St. n°. 73)
werden de regelen en voorwaarden voor de toekenning van
eene bijdrage uit 's lands kas aan particuliere kweekscholen
voor de vorming van inlandsche onderwijzers nader gewij zigd.
De te Batavia gevestigde kweekschool voor inlandsche
onderwijzers van de vereeniging ..Associatie van Oost en
W e s t " had op het einde van 1918 59 (57) leerlingen (onder
wie 5 (3) meisjes). Aan deze school waren 8 Europeesche
en 3 inlandsche leerkrachten verbonden. Voor het toelatingsexamen gaven zich 51 candidaten - op, van wie er 14 als
leerling werden' aangenomen.
De Roomsch-katholieke kweekschool voor de vorming van
inlandsche onderwijzers te Moentilan (Kedoe) telde op het
einde van 1918 119 (120) leerlingen. Aan het eindexamen
namen 17 leerlingen deel, die allen slaagden. Aan deze
school waren 12 leerkrachten (onder wie 9 Europeesche)
verbonden. Voor het toelatingsexamen hadden zich 59 candidaten aangemeld, van wie er 26 werden toegelaten (2 zonder examen).
De Roomsch-katholieke kweekschool voor meisjes te Mendoet (Kedoe) telde op het einde van 1918 46 leerlingen,
in 3 klassen. E r waren 4 leerkrachten (2 Europeesche) aan
verbonden. Eindexamen werd nog niet afgenomen.
Het aantal leerlingen bij het seminarie te Depok (Batavia), waar Christen-inlanders uit verschillende streken van
den archipel kosteloos tot onderwijzer, tevens zendelinghelper, worden opgeleid, bedroeg op bet einde van 1918
39 (41), verdeeld over 4 jaarklassen. I n den loop van dat
jaar verlieten 9 (9) leerlingen de inrichting, na met gunstigen uitslag het eindexamen te hebben aiïrelegd. Het personeel bestond uit een zendeling-leeraar als directeur, een
Europeeschen hoofdonderwijzer. 2 (2) inlandsche onderwijzers en een Europeeschen muziekonderwijzer.
De door de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Bandoeng onderhouden kweekschool telde op het einde van 1918
38 (40) leerlingen. Het personeel bestond uit 2 Europeesche
onderwijzers en 4 inlandsche leerkrachten. Bij het eindexamen slaagden 6 (6) van de 7 candidaten.
Op het einde van 1918 bedroeg het aantal leerlingen van
de ,,Keuchenius-school" te Djokj :karta, waar inlandse hs
jongelieden worden opgeleid tot helpers bij het onderwijs
en den dienst des Woords, 49 (50). De 13 (7) candidaten,
die in 1918 aan het eindexamen deelnamen, slaagden allen.
De directeur van deze inrichting 1 wordt bijgestaan door een
Europeesche leerkracht en 3 (3) inlandsche onderwijzers.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1919—19
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De vanwege de Doopsgezinde Zendingsvereeniging te Mergaredja (Semarang) opgerichte kweekschool voor inlandsche
onderwijzers, waaraan 1 (2) Europeesche en 4 inlandsche
leerkrachten verbonden'waren, werd op het einde van 1918
bezocht door 38 (45) leerlingen, verdeeld over 5 klassen.
Veertien leerlingen slaagden in het eindexamen.
De door de Salatiga-zending te Tingkir (Semarang) opgerichte kweekschool voor inlandsche onderwijzers telde op
het einde van 1918 14 (37) leerlingen, geplaatst in de 1ste
klasse. In liet eindexamen slaagden alle 18 leerlingen. Aan
deze school waren een Europeesche leerkracht en 2 inlandsche onderwijzers verbonden.
Bij de door het Nederlandsch Zendelinggenootschap onderhouden kweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers, tevens godsdienstvoorgangers, te Madjawarna (Soerabaja) waren op het einde van 1918 42 (33) leerlingen ingeschreven. I n het verslagjaar werden 17 leerlingen afgesolireven, van wie er 12 het einddiploma verwierven. Er
werden 26 nieuwe leerlingen toegelaten (12 boven de formatie). Ket onderwijs werd gegeven door een Europeesche leerkracht en 2 inlandsche onderwijzers.
Bij het seminarie te Sipoholon (Tapanoeli) slaagden alle
28 (21) leerlingen in het eindexamen. Het personeel bestond
uit 3 Europeesche en 2 inlandsche leerkrachten. Aan de
kweekschool te Na Roemonda (Tapanoeli) waren op het einde
van 1918 40 (48) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 2
klassen. Het personeel bestond uit 1 Europeeschen en 1 inla n d s c h e n on d erw ij ze r.
Aan de kweekschool te Ombalata (Tapanoeli) waren 70
(72) leerlingen ingeschreven, verdeeld over 2 klassen. Het
personeel bestond uit 2 Europeesche leerkrachten en 1 inlandsclien onderwijzer.
Bij de van het Nederlandsch Zendelinggenootschap uitgaande kweekschool to Raja (Oostkust van Sumatra) slaagden in 1918 10 van de 11 candidaten in het eindexamen.
Het hoofd van deze inrichting wordt bijgestaan door 2 inlandsche onderwijzers. Op het einde van 1918 waren er 32
(29) leerlingen ingeschreven.
De door het Rijnsche Zendinggenootschap te Bandjermasin
onderhouden kweekschool, waaraan, behalve het hoofd, 2
inlandsche leerkrachten zijn verbonden, telde op het einde
van 1918 40 (48) leerlingen.
De door het Nederlandsch Zendelinggenootschap onderhouden kweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers en gemeentevoorgangers te Koeranga (Tomohon)
(Menado) telde op uit. 1918 55 (55) leerlingen, allen afkomstig uit de Minahasa. Alle 14 leerlingen, die aan liet
eindexamen deelnamen, slaagden. Het onderwijs wordt gegeven door 2 Europeesche en 4 (3) inlandsche leerkrachten.
De kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Kaloewatoe (Sangi-eilanden) van het Sangi- en Talaud-comité
telde op het einde van 1918 52 (51) leerlingen; 9 van de 10
leerlingen verwierven in 1918 het einddiploma. Het hoofd
der inrichting wordt bijgestaan door 3 inlandsche leerkrachten.
Bij de door de Roomsch-katholieke zending onderhouden
kweekschool te Woloan (Menado), waaraan 3 Europeesche
en 4 inlandsche leerkrachten verbonden zijn, waren op het
einde van 1918 47 (50) leerlingen ingeschreven. In het eindexamen slaagden alle 11 candidaten.
De kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Pendolo
(Menado) telde op het einde van 1918 19 leerlingen. Het
hoofd der inrichting (een zendeling-leeraar) wordt bijgest.ian door 1 inlandschen onderwijzer. Alle 9 candidaten
slaagden in 1918 in het eindexamen.
De Roomsch-katholieke kweekschool C voor de vorming
van inlandsche onderwijzers te Men doet (Kedoe) telde op
het einde van 1918 in 2 klassen 31 leerlingen. Aan het eindexamen namen 14 leerlingen deel. van wie er 5 slaagden;
3 (waaronder 2 Europeesche) leerkrachten waren aan deze
school verbonden.
De Roomsch-katholieke kweekschool B voor de vorming
van inbndsche onderwijzers te Moentilan (Kedoe) telde op
uit. 1918 99 (93) leerlingen, verdeeld over 4 klassen. Aan
het eindexamen namen 21 (15) leerliugen deel, die allen
slaagden. Aan deze school waren 3 Europeesche en 5 inlandsche leerkrachten werkzaam.
De normaalcursus te Pajeti (Soemba), uitgaande van de
0. 5. Ned.-Indië.
21
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Zending der gereformeerde kerken, telde op het einde van
1918 18 leerlingen (11 in de 1ste en 7 in de 2de klasse). De
7 leerlingen uit de 2de klasse verwierven allen het einddiploma, terwijl 6 slaagden in het gouvernements kweekelingexamen.
De normaalcursus te Larantoeka (Flores), uitgaande van
de paters van de congregatie van liet 'Goddelijk Woord te
Steyl, telde op het einde van 1918 32 leerlingen (17 in de
lste en 15 in de 2de klasse). Van de 12 candidaten die aan
het gouvernements kweekelingexamen deelnamen slaagden
er 7.
Behalve de beide bovengenoemde normaalcursussen bestaan op verschillende plaatsen cursussen voor de opleiding
van inlandsche hulponderwijzers, meerendeels uitgaande van
onderwijzers bij kweek- en opleidingsscholen.
B.

18 (39) vrouwen) aan de eischen voldeden. I n de buitengewesten onderwierpen zich onderscheidenlijk 531 (586) en
1731 (1632) candidaten (onder wie 8 (12) en 100 (126)
vrouwen) aan die examens, van wie er 206 (270) en 565
(729) (4 (8) en 31 (54) vrouwen) het diploma verwierven.

Geldelijk overzicht.

onderwijs. In 1918 weiden in het frehrel C2 (40) volledige
examens voor de hoofdakte, 126 (113) voor de onderwijsnkte
en 111 (144) voor andere akten van bekwaamheid afgelegd,
waarvan onderscheidenlijk 35 (15), 85 (61) en 53 (80) met
gunstigen uitslag.

A.

OPENBARE OPLEIDINGSINRICHTINGEN.

Opleiding van Europeesche onder-

Examen voor de akte ..Nederlandsen" {Ind. St. 1912
Ti". 210). Aan dit examen onderwierpen zich 102 (61) candidaten, van wie er 44 (25) aan de eisenen voldeden.
Bij Gouv. Bt. 4 Oct. 1918 n°. 12 (Ind. St. n°. 685) is de
in Ind. St. 1912 n°. 240 opgenomen regeling omtrent de
voortgezette studie der Nederlandsche taal door opgeleid inlandsch onderwijzend personeel, nader gewijzigd.
Lcpoksch examen (Bijbl. I n d . St. n°. 4756). Dit examen
werd afgenomen te Depok en te DjokJakarta. Van de 24
candidaten die zich hadden aangemeld slaagden er 12.

Bevoegdheden tot het geren van inlandsen lager onde,rvrijs. In 1918 meldden zich on Java en Madoera voor het
examen voor hulponderwijzer 1075 (911) (onder wie 16 (24)
vrouwelijke) en voor dat voor kweekeling 4045 (5466) (onder
wie 18 (88) vrouwelijke) candidaten aan, van wie er onderscheidenlij k 432 (348) en 670 (1122) (onder wie 16 (14) en

f

Opleiding van inlandsche onder-

Totaal

Examens in de inlandsche talen en de land- en volken-

kunde van Xerlerlandsch-ïndië. In 1918 werden 19 (21.)
candidaten geëxamineerd in een inlandsche taal en 5 (14) in
de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, van wie
er 6 (11) en 4 (7) slaagden.

1918.

OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS.
Uitgaven.

AKTE-EXAMENS.

Bevoegdheden tot het geven van Europeescb lager

1917.

Uitgaven en ontvangsten.

B.

. . . .

f

69 741

f

208 865

606 594
441 953

774 969
801 489

1118 288

f 1784 823

17000

28 860

71924

140073

BIJZONDERE OPLEIDINGSINRICHTINGEN.

Opleiding van Europeesche onder\.ijzcrs (essen)
Opleiding van inlandsche onderwjjzers
Totaal

. . . .

88 924

Opleiding van Europeesche onderwijzers a)

1 160

f

168 933

Ontvangsten.
906

a) Normaalcursussen te Batavia, normaalscholen te Batavia, Semarang en
Soerabaja, Hollandsch-Chineesche kweekschool te Meester-Cornelis en de toelagen voor uitrusting van Indische jongelieden, die naar Nederland worden
gezonden om tot onderwijzer te worden opgeleid.
b) Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwijzers, hoogere
kweekschool te Poerworedjo, normaalscholen en normaalcursussen tot opleidins van inlandsche hulponderwijzers.
c) Kweekscholen voor de vorming van inlandsche onderwijzers, normaalscholen en hoogere kweekschool te Poerworedjo.

II. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
§ 1. STUDIE YAH OOSTERSCHE TALEN EN VAN DE INSTELLINGEN VAN DEN ISLAM.
De regeeringscommissaris voor inlandsche en Arabische
zaken had ook gedurende 1918 geen tijd beschikbaar voor het
instellen van bepaalde onderzoekingen van wetenschappelijken aard, uitgezonderd die welke rechtstreeks verband
hielden met of noodzakelijk waren voor de behandeling van
aangelegenheden, waarover zijn advies gevraagd was.
De taaiambtenaar Baden dr. Hoesein Djajadiningrat ging

§ 2.

voort met de afwerking van het Atjehsch-Nederlandsch
woordenboek en verrichtte tevens werkzaamheden in verband
met zijne terbeschikkingstelling van den regeeringscommissaris voor inlandsche en Arabische zaken.
De gepensionneerde assistent-resident H . J. E. F .
SCHWARTZ bleef zich wijden aan de samenstelling van een
Balineesch-Nederlandsch woordenboek.

OUDHEIDKUNDE.

Bij Gouv. Bt. 20 Mei 1919 n°. 42 (Jav. Ct. n°. 41) is bepaald, dat de werkkring van den oudheidkundigen dienst
zich mede zal uitstrekken over de in Indië aanwezige oud-

heden van Chineeschen oorsprong; bij dezelfde gelegenheid
zijn de titels van bouwkundige, adjunct-bouwkundige en
chef van het technisch personeel brj dien dienst gewijzigd
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in bouwkundig inspecteur, bouwkundig adjunct-inspecteur
en fotograaf-teekenaar.
De werkzaamheden aan den hoofdbouw te Panataran
werden voltooid. Het zoogenaamde tempeltje met jaartal
werd opnieuw opgebouwd. Eene badkamer, waarvan overblijfselen werden gevonden, zal zooveel mogelijk hersteld
worden. Een groot Mahakaïa-beeld werd van BHtar teruggebracht naar het pendopo-terras, waar het thuis behoort.
Thans is geconstateerd, dat aan den hoofdbouw beelden van
Brahma, Wishnoe en viwa aanwezig geweest zijn. De systematische, met vakkennis en veel toewijding verrichte restauratie te Panataran heeft verrassende resultaten opgeleverd;
toch was het onoordeelkundige werk, indertijd van minder
deskundige zijde verricht, niet overal ongedaan te maken.
Met de herstelling van de Prambanan-bouwvallen il een
aanvang gemaakt: ook daar heeft vroeger eene onoordeelkundige restauratie plaats gehad, maar gelukkig zal veel
weder ongedaan kunnen worden gemaakt.
Op het Tjandisewoe-tenein kwamen eenige merkwaardige
fragmenten voor den dag, waarvan vooral drie Buddhakoppen de aandacht trekken.
Ter betere bescherming zullen vele monumenten door
levende paggers omgeven worden.
De tijdelijke inspecteur P . V. VAN STEIN CALLENFELS werd,
na zijne opgravingswerkzaamheden te Gedong Sanga voltooid te hebben (zie K. V. 1918, kol. 119). belast met het
toezicht op de verdere werkzaamheden op den Diëng.
Het oudheidkundig onderzoek ter noordkust van Atjeh is
voorloopig beëindigd.
De beeldenverzameling te Magelang werd naar Prabanan
overgebracht.

§ 3.

KONINKLIJK MAGNETISCH

1919.

Door de medewerking van den resident van Djokjakarta
verkreeg de oudheidkundige dienst van de commissie van het
grondbedrijf gratis de beschikking over een stuk grond voor
den eventueelen bouw van een museum te Djokja.
Onder de vondsten verdienen vooral vermelding die van
een stel van negen koperen platen in het Trawoelansche en
van twee bronzen handen, behoord hebbende tot beelden van
groote afmetingen.
In 1918 werd een bezoek gebracht aan de zich in Cheribon
bevindende overblijfselen uit de laat-Hindoe-javaansehe
periode; de toestand, waarin deze zich bevinden, laat alles
te wenschen over, doch gebrek aan geschoold personeel staat
nog niet toe de restauratie er van ter hand te nemen.
W a t de oudheden uit de koloniale periode betreft is het
eerst aan de orde de herstelling van de Portugeesche buitenkerk te Batavia. De Uitkijk in oud-Batavia werd door de
tusschenkomst van den oudheidkundigen dienst behouden.
In de Molukken werden verscheidene fortjes uit den Compagnies-tijd door de goede zorgen van den resident van Ternate geïnspecteerd, schoongemaakt en opgeknapt.
Behalve de gewone kwartaalverslagen, verscheen het
tweede deel van den nieuwen ,,Inventaris der Hindoe-oudlieden". Vcovts kwam in handschrift <reree<! een reisgids vo«r
Prambanan en nabijgelegen oudheden, met eene Javaansche
vertaling, terwijl van den indertijd door dr. N. J . KROM:
samengestelden gids voor den Boroboedoer eene Engelsche
vertaling in bewerking is, waarvan het Bureau voor vreemdelingenverkeer te Batavia de uitgave en de verspreiding op
zich genomen heeft.

EN METEOROLOGISCH OBSERVATORIUM.

Omtrent de verrichtingen van het observatorium in 1918
zij verwezen naar het jaarverslag der inrichting over dat
jaar. Met betrekking tot de weersgesteldheid gedurende den
verslagtijd kan het volgende worden medegedeeld.
Te Batavia handhaafde de lage luchtdrukking van het
vorige jaar zich nog in J a n u a r i ; daarna trad eene stijging
in en bleef de luchtdrukking tot het einde van het jaar
boven het gemiddelde. De temperatuur was in het begin van
het jaar bijzonder laag, vooral in Februari. Tot en met J u n i
bleef zij beneden het gemiddelde, doch de volgende maanden, vooral October, waren warmer dan gemiddeld. De zonneschijn was gedurende het grootste deel van het jaar boven
het gemiddelde cijfer, behalve in Januari en vooral in Februari, toen hij er beneden bleef. De afwijkingen in de bevolkingscijfers waren tegengesteld aan die van den zonneschijn, behalve in de maanden Mei en December.
Gedurende de maanden Januari en Februari stond de
westmoeson "krachtig door; in het begin van Maart trad de
kentering in, die ook in April nog aanhield. De oostenwind
was in Mei nog slechts alleen in het zuidoosten van den
archipel merkbaar. Van Juni af stond de oostmoeson krachtig door en verflauwde eerst in het laatst van November. I n
December heerschte kentering.
De regenval was in Januari over den geheelen archipel
vrijwel normaal. In Februari waren, vooral in het noordelijk

deel van Java, de regens zeer overvloedig; in het noordwestelijk deel van den archipel was daarentegen de regenval
zeer gering; elders waren de afwijkingen van minder beteekenis. I n Maart zette zich eene droogte-periode in. dio
zich tot en met October. op weinige uitzonderingen na, in
den geheelen archipel deed gevoelen. Qp Java bleven van
Maart tot October de regens belangrijk beneden normaal, op
eene geringe uitzondering na, namelijk een deel van WestJava in Juli en Augustus. In de buitengewesten vielen in
Mei vrijwel normale regens over het geheele gebied; in J u n i
was er een surplus ter Sumatra's Westkust, in Augustus een
vrij normale val in Sumatra, in September een surplus in de
Padangsche Boven- en Benedenlanden en ter Sumatra's Oostkust. I n November vielen op J a v a de regens in, maar de
maandsommen bleven nog overwegend beneden het gemiddelde. In het zuidoostelijk deel van den archipel waren de
negatieve afwijkingen nog overwegend, in Sumatra de positieve. I n December was over den geheelen archipel de regenva] vrijvp] normaal, mei uitzondering van een tekort ter
Sumatra's Westkust en in het Barisau-gebergte.
Bij Gouv. Bt. 23 Juli 1918 n°. 66 (Ind. St. n°. 503) is een
nieuwe staat vastgesteld, aangevende de samenstelling en
bezoldiging van het personeel bii het Koninklijk Magnetisch
en Meteorologisch Observatorium.

§ 4 . GENOOTSCHAPPEN TER BEVORDERING VAN WETENSCHAPPEN EN N U V E R H E I D ; WETENS C H A P P E L I J K E WERKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD; T I J D S C H R I F T E N EN NIEUWSBLADEN.
De hier te lande en in Indië gevestigde genootschappen op indologisch gebied
voortzetten.

bleven hunne verschillende uitgaven
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III. EEREDIENST.
1.

C H R I S T E L I J K E GODSDIENST.

i < hc ProtegtftntSChe Kerk. Van het organiek toegestaan aantal van 41 predikanten waren bij het einde van
:
' iu functie, terwijl er nog 2 bnvo;i de formatie ; u
dienst waren. Voorts waren er 27 hulppredikers en 8 Europeesche godsdienstleeraars (zie Ind. St. 1901 n°. 255) in
dienst.
van landswejre bezoldigde inlandsche leeraars waren er
einde 1018 324 in dienst. Voor het inlandsen leeraarsambt
waren bij het einde van 1918 in opleiding (zie Ind. St. 1870
u°. 125 juncto 1885 n°. 84) 110 kweekelingen, van wie er 20
in den loop van het jaar als zoodanig waren aangenomen.
Ook in 1918 zijn de gebruikelijke toelagen uit 's lands kas
verleend, zoowel die welke strekken ter voorziening op plaatsen waar geen predikant bescheiden is (een 56-tal. waaronder
12 in de buitengewesten), in het godsdienstonderwijs der
Europeesche jeugd door middel van daartoe door het kerkbestuur aangewezen personen (onder wie 30 vrouwen), als
de toelagen ter tegemoetkoming van enkele gemeenten in de
kosten van den openbaren eeredienst, zoomede ten behoeve
van het godsdienstonderwijs bij inlandsche Ckristengemeenten, die over geen uit 's lands kas bezoldigden Europeeschen
of inlandscb.au geestelijke konden beschikken. Laatstgenoenide toelagen werden in 1918 genoten door de gemeenten
in de residenties, Amboina. Menado en Timor en onderhoorigheden.
De regeling van de standplaatsen en van de werkkringen
van de predikanten en hulppredikers (Bijbl. Ind. St. n°.
7508) onderging nadere wijziging, voor zooveel betreft het
dienstwerk van de predikanten te Amboina (Bijbl. Ind. St.
n°. 9106).
Bij Gouv. Bt, 14 Aug. 1918 n°. 27 (Ind. St. n°. 573) is,
ten behoeve van elke der inlandsche Protestantsche geineenten te Soeknboerni, Willem I, Goinbong, Djokjakarta, Malang en Meester-Cornelis, een inlandsche leeraar in dienst
°esteld
n
Het K. B. 22 April 1901 n°. 68 (Ned. St. n°. 78a; Ind. St,
n°. 255) betreffende voorziening in de godsdienstige behoeften van de Christelijke gemeenten en van de garnizoenen in
Nederlandsch-Indië onderging, met terugwerking tot 1
Januari 1918, nadere wijziging en aanvulling bij K. B. 2
Mei 1919 n°. 49 (Ned. St. n°. 253, Ind. St, n°. 460), strekkende tot verbetering van de geldelijke positie der godsdienstleeraren.
De overgangsbepaling in de bezoldigingsregeling der hulppredikers (Ned. St, 1917 n°. 725, Ind. St. 1918 n°. 248),

§ 2.

hierop neerkomende dat de voorafgegane diensttijd zal medetellen voor de toekenning van de aan de nieuwe bezoldiging
verbonden verhoogingen, behoudens dat. wanneer daardoor
aanspraak zou worden verkregen op meer dan één verhooging
te gelijk, de tweede en volgende verhoogingen telkens één
jaar later zouden worden toegekend, is bij E . B. 3 J u n i 1919
a*. 31 (Ned. St. n°. 273; Ind. St. n*. 636) ingetrokken, aangezien zij tot onbillijkheden aanleiding gaf'.
Roomech-katholieke Kerk. Bij hot einde van 1918
waren, met inbegrip van de twee apostolische vicarissen en
de drie apostolische prefecten, in Indië aanwezig 115 geestelijken. Bezoldiging uit 's lands kas wordt genoten door 33
geestelijken en 11 inlandsche of met inlanders gelijkgestelde
hulpleeraren bij de Roomsch-katholieke gemeenten.
Op aanvragen van de zijde van het Roomschvkatholiek
kerkbestuur om op 's lands kosten door verschillende geestelijken kerkelijke dienstreizen te laten doen. buiten de vaste
dienstreizen, werd gunstig beschikt.
Voor het geven van Christelijk onderwijs aan de Roomschkatholieke jeugd werden in 1918 toelagen verleend aan 31
gemeenten (hiervan 20 in de buitengewesten), terwijl de gemeenten te Koeta Radja en te Makasser in het genot bleven
van eene kleine tegemoetkoming in de kosten van den eeredienst,
Bij Gouv. Bt, 4 Sept. 1918 n°. 16 (Ind. St. n*. 629) is er in
toegestemd, dat een nieuwe statie of kerkelijk gewest voor
Roomsch-katholieke geeestelijken wordt gevormd, met Soerakarta als standplaats en omvattende de residentie van dien
naam.
De standplaats van de Roomsch-katholieke geestelijken te
Soengaiselan (Banka) is verlegd naar Sambong in dezelfde
residentie (Gouv. Bt. 7 J u n i 1918 n°. 11).
De apostolische prefectuur van Nederlandse h Borneo is
verheven tot een apostolisch vicaraat en is de aldaar bescheiden prefect benoemd tot apostolisch vicaris.
Zendingswerk (buiten dat der Roomsch-katholieke missie).
Gedurende het tijdvak 1 Juli 1918 tot en met einde J u n i 1919
zijn in Indië toegelaten 2 zendeling-leeraren en werd het gebied van 2 zendeling-leeraren uitgebreid. Toelating als hulpzendeling is in gemeld tijdvak verleend aan 19 inlanders.
Omtrent de vanwege de zending in stand gehouden ziekeninrichtingen zie men afdeeling V van dit hoofdstuk.

MOHAMMEPAAXSCHE GODSDIENST.

Van de mededeelingen op Mohammedaansch godsdienstig
gebied, welke in de gewestelijke verslagen voorkomen, ie
reeds melding gemaakt in hoofdstuk C.
Ook in 1918 werden geen Nederlandsche pelgrimsschepen
in de vaart gebracht en vertrokken evenmin dergelijke schepen uit de Straits Settlements. Gedurende dat jaar meldden
zich bij ons commissariaat voor pelgrimsaangelegenheden te
Djeddah 81 Nederlandsch-Indische pelgrims aan. van wie j

er 26 van nieuwe passen werden voorzien, terwijl onderscheidenli.ik 42 en 13 personen in het bezit waren van (in
Nederlandsch-Indië) door het consulaat-generaal te Singapore afgegeven passen.
Het grootste gedeelte van de 26 personen aan wie passen
voor de terugreis naar Java werden uitgereikt, bestond uit
pelgriinsjechs en andere personen, uitgezonden ten behoeve
van de werving voor de aanstaande bedevaart

IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID, UITKEERINGSEN SPAARFONDSEN.
Over weezenverpleging en armenverzorging, over liefdadigheids- en daaraan verwante vereenigingen, zoomede

over het particulier spaarbankwezen, zijn de voor dit verslag
ontvangen opgaven bijeengebracht in bijlage P .
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V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.
Personeel. Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 n°. 68 (Ind. St.
n°. 396) is de bezoldiging van den inspecteur-pharmaceut
bij den burgerlijken geneeskundigen dienst herzien.
Bij Gouv. Bt. 6 Nov. 1918 n*. 43 is de betrekking van
inspecteur-onderdirecteur opgeheven en is tijdelijk ingesteld
het ambt van hoofd van de administratie.
Het aantal gouvernements artsen is bij Gouv. Bt. 26 Oct.
1918 n°. 56 (Ind. St. n°. 723) vermeerderd tot 79, terwijl bii
Gouv. Bt. 9 Juli 1918 n°. 86 (Ind. St. n°. 438) het personeel
bij den geneeskundigen dienst organiek is uitgebreid met
twee gouvernements tandheelkundigen, in verband o. a. met
het geven van tandheelkundig onderwijs.
Ingevolge Gouv. Bt. 7 Oct. 1918 n°. 38 is, bij wijze van
proef, een leergang geopend voor de opleiding van apothekersbedienden. Een programma voor dezen leergang is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9125.
Bij G o u v . B t . 31 Juli 1919 n°. 6 (Jay. Ct. n°. 64) is bepaald dat op een nader vast te stellen tijdstip een leergang
zal worden ingesteld voor de opleiding van analysten en van
controleurs voor de volksgezondheid.
Bij Gouv. Bt. 12 Juli 1918 n°. 5 (Ind. St. n°. 449) is de
bezoldiging van den geneesheer-directeur bij het Koningin
Wilhelmina-gasthuis voor ooglijders te Bandoeng verhoogd.
De in Bijbl. Ind. St. n°. 7376 opgenomen instructie voor
den hoofdinspecteur, hoofd van den burgerlijken geneeskundigen dienst is nader gewijzigd (zie Bijbl. Ind. St. n°.
9109).
Eene nadere wijziging van het in Bijbl. Ind. St. n°. 5663
opgenomen reglement betreffende de bevoegdheden en verplichtingen van Indische geneeskundigen is opgenomen in
Bijbl. Ind. St. n°. 8934.
Voor de burgerlijke geneeskundige indeeling van Java en
Madoera en eenige gewesten in de buitenbezittingen zie men
bijlage OQ van deel I van den Regeeringsalmanak voor
Nederlandsch-Indië voor 1919.
Gewestelijke opgaven van de» getalsterkte van het bii de
verschillende onderdeelen van den dienst der nestbe^trijding op uit. 1918 werkzaam personeel, zijn vervat in den
in kol. 171/17-1 voorkomenden staat.
Voor opgaven omtrent het bii het einde van 1918 in Nederlandsch-Indië toegelaten (al dan niet aan 's lands dienst
verbonden) genees-, heel-. verlos-, tandheel" en artsenijkundig personeel zij verwezen naar staat I I van bülnge Q.
Ziektenwetgeving. Met intrekking (zie Ind. St . 1919
n°. 242) van Ind. St. 1918 n°. 498 is de epidemie-ordonnantie (Ind. St. 1911 n°. 299, zooals het sedert is gewijzigd) voor
de hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soera ba ja, d° plaats
Meester-Cornelis en het gouvernement Oostkust van Sumatra
gedeeltelijk van toepassing verklaard (Ind. St. 1919 n°. 241).
Voorts is die ordonnantie, op tijdelijken voet, ten deele van
kracht verklaard, voor zooveel betreft meningitis cerebrospinalis epidemica (Ind. St. 1919 n°. 203).
De in 1917 in de gewesten Pasoeroean, Soerabaja en Madioen doorgevoerde., op eenvoudige leest geschoeide inlichtingsdienst der pestbp triiding — vel. K. V. 1918. kol. 127 —
is in den loop van het jaar ook toegepast in de residentiën
Kediri en Soerakarta. In de daarvoor in aanmerking komende
6treken van de gewesten Semarang en Kedoe en de hoofdplaatsen Djokjakarta en Soerakarta is die dienst op de oude
wijze gehandhaafd. Met het oog op de voor de hoofdplaatsen
Semarang en Soerakarta, onderscheidenlijk op 1 April 1917
en 1 Januari 1919. van kracht verklaarde doodschouwordonnantie, is van dien tijd af de onmiddellijke inlichtingsdienst aldaar niet meer door den dienst der pestbestrijding
verricht, doch alleen afgegaan op de bevindingen van den
burgerlijken geneeskundigen dienst, voor zoover het voorkomen van pestgevallen betrof. In het pestgebied zijn in het
verslagjaar door het personeel van den inlichtingsdienst 734
(in 1917 421) pestgevallen (waaronder 44 — in 1917 64 —
longpestgevallen) vastgesteld, verdeeld over de volgende gewesten: Madioen 39 (waaronder 31 longpestgevallen). Soerabaja 182. Soerakarta 12, Semarang 255 (waronder 5 longpestgevallen), Djokjakarta 5 en Kedoe 241 (waaronder 8 longpestgevallen).
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1919—1920

De ambulance te Soerakarta is opgeheven; de gebouwen
dezer ziekeninrichting zijn tijdelijk ten gebruike afgestaan
aan de vereeniging „Ziekenzorg" aldaar (Gouv. Bt. 4 Febr.
1918 n°. 51).
De ontsmetting van per spoor of tram vervoerde artikelen
is, behalve op de reeds in K. V. 1918, kol. 127, genoemde
plaatsen, ook nog toegepast op de van uit de onderdistrictshoofdplaats Babat (afd. Lamongan, res. Soerabaja) verzonden goederen. In het geheel zijn 43 598 (in 1917 34 860)
wagon- of tramzendingen ontsmet. De mechanische ontsmetting van woningen en gebouwen is in het bijzonder dooigevoerd in de onderdistricten Ambarawa en Djamboe (afd.
Salaliga. res. Semarang) en in het onderdistrict Soemawana
(afd. Temanggoeng, res. Kedoe).
Aan het toezicht op den bouw van woningen, op den in
K. V. 1918, kol. 127/128 aangegeven voet, werd strikt de
hand gehouden. Op uit. 1918 waren verbeterd 605 041 woningen (555 085 —• verbeterde opgaaf — op uit. 1917). Het
aantal in 1918 verbeterde huizen bedraagt 56 929. De in 1917
ter hoofdplaats Semarang aangevangen verbetering van pakhuizen is geleidelijk voortgezet, terwijl deze maatregel mede
wordt doorgevoerd ter hoofdplaats Soerabaja, zoomede in de
bevolkingscentra van de overige binnen het zoogenaamde
pestgebied gelegen gewesten.
Het aantal automobielen voor den vervoerdienst is gebracht op 44, welke in het geheel hebben afgelegd 599 184
K.M. (in 1917 742 241 K.M.). terwijl de exploitatiekosten
per K.M. hebben bedragen ongeveer f 0,27 (in 1917 ruim
f 0,21).
In de machinale houtzagerij te Kediri zijn gedurende 1918
4 331 Q S2 M». (in 1917 5107 395 M \ ) do'lkenhout verwerkt
tot 2 8:15179 M3'. (in 1917 8666209 M \ ) bozoaed hout. d-.t
tegen zelfkosten is afgestaan ten behoeve van de woningverbetering in verschillende gewesten.
In liet jaar 1918 zijn deels voor het eerst, deels bij hernieuwing besmet verklaard wegens pest: Bassein. Calcutta,
Hongkong, Karachi, Moulmein, Pinang, Singapore en do
westkust van Zuid-Amerika (van Taltal tot Arica), zoomede
in Nederlandsch-Indië verschillende streken van de gewesten
Soerabaja. Madioen. Ivedne en Oosiknst van Snmatra : wegens
cholera: Bombay, Manila en Madras, zoomede in Nederlandsch-Indië de havenplaatsen Cheribon, Indramajoe,
Japara, Semarang, Soerabaja, Menggalo, Tandjoengbalai,
Muntok en Bandjermasin en verschillende plaat-en en streken
in de gewesten Batavia, Preanger-Regentschappen. Pekalongan, Semarang. Soerabaja, Madoera. Pasoeroean, Besoeki,
Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta, Soerakarta, Madioen, Tapanoeli, Palembang, Oostkust van Sumatra en Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo; wegens pol-leen: verschillende
plaatsen en streken in de gewesten Palembang en Celebes en
onderhoorigheden.
Geneeskundig staatstoezicht. Bii Gouv. Bi. 11 Deo. 1918
n°. 59 (Ind. St. n°. 818) is de hoofdplaats Soerakarta aangewezen als plaats, waarvoor de doodschouw-ordonnantie in
Ind. St. 1916 n°. 612 1 ) eveneens toepassing zal vinden.
Bij Ord. van 3 J a n . 1919 (Ind. St'. n°. 3) zijn do slrafbepalingen in de opiumaanvoerordonnantie (Ind. St. 1918
n°. 34) meer in overeenstemming gebracht met de nieuwe
straf wet ceving. Laatstgenoemde ordonnantie
onderging
tevens nog eenige wijziging en aanvulling bij Ord. van 19
Maart 1919 (Ind. St. n°. 145).
Geneeskundige behandeling van landswege. Hiervoor zij
verwezen naar staat I I I van bijlage Q.
In 1918 waren 1C2 mantri-verolesen bii verschillende zifkeninrichtingen geplaatst, terwijl bij het einde van het jaar
nog 241 jongelieden in opleiding waren tot inlandsch verpleger (verpleegster).
Met wijziging in zoover van de regelen voor de vorming
van inlandsch verplegingspersoneel, is het maximum aantal
1) Deze ordonnantie ia op een enkel punt gewijzigd bij Ord. van 12 Mei
1919 (Ind. St. n°. 225).
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+ ) De gewestelijke leider van den dienst der pestbestrijding in de residentie Soerabaja U belast met de gewestelijke leiding van dien dienst in het gewest Madoer

in opleiding zijnde leerlingen-verpleger (verpleegster) opgevoerd tot 500 (Gouv. B. 27 Juli 1918 n°. 43).
Indische a r t s e n . Bij de school tot opleiding van Indische
artsen te Weltevreden begon liet schooljaar 1917/1918 met 192
leerlingen (waarvan 11, onder wie 5 vrouwelijke, zonder
dienstverband). Op het einde van het schooljaar bedroeg het
aantal leerlingen 162. Aan het in de maanden November en
December 1917 afgenomen eerste gedeelte van het eindexamen
namen 18 candidaten deel, van wie 17 werden toegelaten tot
het tweede gedeelte. Gedurende denzelfden tijd werden 3
recidivisten voor het 2de gedeelte geëxamineerd, die allen
slaagden. In April en Maart 1918 werd het tweede gedeelte
afgenomen, waarbij 17 leerlingen tot Indisch arts werden
bevorderd.
Het aantal zieken, behandeld op de aan de school verbonden poliklinieken, bedroeg 7819. Voor de splitsing van dit
aantal wordt verwezen naar staat 115 van bijlage Q.
De kosten van de school bedroegen gedurende het schooljaar 1917/1918 f 200 766, waaronder f 49 248 wegens toelagen
aan de leerlingen, tegen 176 278 en f 37 509 gedurende
1916/1917.
Gedurende 1918 ontvielen 3 Indische geneeskundigen aan
's lands dienst, terwijl door de school, zooals boven aangegeven, afgeleverd werden 20 artsen.
Bij de Nederlandsch-Indische artsenschool te Soerabaja
begon het schooljaar 1917/1918 met 120 leerlingen (onder wie
2 vrouwelijke leerlingen zonder dienstverband). Aan het
einde van het schooljaar bedroeg het aantal leerlingen 110.
De kosten van de school bedroegen in 1918 f 131 000, waaronder f 55 265 wegens toelagen aan de leerlingen, tegen
f 58 823 en f 25 753 gedurende 1916/1917.
Vroedvrouwen. Staat I V van bijlage Q treeft een overzieht van het aantal en den afloop van verlossingen gedurende
het jaar 1918 verricht door vroedvrouwen, die onderstand
van Ir.ndswege ontvangen.
Het aantal leerlingen-vroedvrouw, die gedurende 1918 aan
gouvernements ziekeninrichtingen hare opleiding genoten,
bedroeg 18. In den loop van dat jaar slaagden 9 leerlingen in
het verloskundig examen (vgl. overigens staat I van bijlage O).
Bij Gouv. Bt. 13 Juli 1918 n°. 53 (Ind. St. n°. 466) is aan

de Vereeniging tot bevordering der inlandsche ziekenverpleging te Semarang eene tegemoetkoming toegekend ten behoeve van de door die vereeniging in het belang van de opleiding van inlandsche meisjes tot vroedvrouw tot stand gebrachten wijkverplegingsdienst.
Inentingen tegen besmettelijke ziekten. Tabel VIL4
van bijlage Q toont den omvang aan van de verrichtingen der
inlandsche inenters gedurende 1918; staat V I L 5 vermeldt
het aantal inentingen en herinentingen, enz. bij de landskoepokinrichting te Weltevreden gedurende de laatste 5
jaren. Een nieuw reglement voor die inrichting is vastgesteld
'bij Gouv. Bt. 10 Maart 1919 n°. 35.
Staat V I I I van bijlage Q bevat de vijfjaarlijksche statistiek van de bij het Instituut-PASTEüR tegen hondsdolheid
behandelde personen.
Ziekengestichten en fondsen. Staat I van bijlage Q bevat
eene gewestelijke opgaaf van het aantal op uit. 1918 bestaande lands- en bijzondere ziekeninrichtingen; in de staten
I I I en V zijn opgaven opgenomen nopens de behandeling in
de landsziekeninrichtingen en in eenige particuliere inlandsche ziekenhuizen, terwijl staat X I eene splitsing geeft van
de in het verslagjaar aan bijzondere inrichtingen voor ziekenverpleging uitgekeerde tegemoetkomingen.
Bij Gouv. Bt. 4 Juli 1918 n°. 81 (Ind. St. n°. 403) is bij
de centrale burgerlijke ziekeninrichting onderscheidenlijk te
Batavia, Semarang en Soerabaja een administrateur in dienst
gesteld.
Krankziimigeiwezen. Voor het aantal verpleegden in de
krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang zij verwezen naar tabel VI van bijlage Q.
De beide gestichten bieden thans huisvesting voor ± 3540
lijders, en wel dat te Buitenzorg voor 341 Europeanen en 767
inlanders en dat te Lawang voor 243 Europeanen en 2186
inlanders.
Met het oog op de groote behoefte aan plaatsruimte, zal,
met wijziging in zoover van de oorspronkelijke plannen (vgl.
K. V. i918, kol. 136), te Magelang een krankzinnigengesticht
worden gevestigd, met den bouw waarvan reeds een aanvang
is gemaakt. Voor de aanwijzing van terrein voor de oprichting van verpleeghuizen voor krankzinnigen te Medan,

/»

Padang. Makasser, Palembang, Menado, Pontianak en Bandjermasin werden in het verslagjaar voorbereidende stappen
gedaan, terwijl omtrent het ontwerp voor den bouw van die
tehuizen sedert overeenstemming is verkregen. Voor de tijdelijke opneming van patiënten (zie t. a. p.) is nog het hulpstadsverband te Batavia aangewezen.
Ingevolge Gouv. Bt. 22 Juni 1918 n°. 33 (Ind. St, n°. 332)
is in den staat aangevende de samenstelling van het personeel bij het krankzinnigengesticht te Lawang de betrekking
van burgerlijk apothekersbediende opgenomen, terwijl bij
Gouv. Bt. 8 Juli 1918 n°. 9 (Ind. St. n°. 427) het voor de
gezinsverpleging van inlandsche lijders van het gesticht te
Buitenzorg beschikbaar gesteld bedrag werd verhoogd.

i

Aantal
"
arbeiders.
Benkoelen (gouvernements en particuliere
goudbedrijven)
34^
Oostkust van Sumatra
bouwbedrijven)

Sterfte per duizend
in 1918: in ]917:
27

8

22

11

(particuliere land260 000

Op het gebied der particuliere, clan wel gemeentelijke of
gewestelijke ziekenzorg valt een belangrijke vooruitgang te
constateeren. Verscheidene locale raden werden bereid gevonden de oprichting van aan moderne eischen beantwoordende ziekenhuizen, met geldelijken steun van landswege,
op zich te nemen. Zoo werd de aanbouw van ziekenhuizen
onder handen genomen te Bandoeng, Soekaboemi Garoet
Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. Clienbon, Medan, Palembang, Makasser, enz. Het aantal
Aangaande de sterfte en de doodsoorzaken onder de Euro- gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen neemt gestadig
peanen en met hen gelijkgestelden in verschillende plaatsen toe (zie staat X I van bijlage Q). In de buitengewesten is"
van Nederlandsch-Indië over 1918 geeft bijlage Q (onder , met aanvankelijk welslagen, aangestuurd op aansluiting bij
X) uitvoerige gegevens.
| ziekenhuizen, uitgaande van particuliere onderneminn-eh •
De sterfte onder de inlandsche bevolking, die in de eerste ' van land- of mijnbouw.
helft van het jaar niet noemenswaard van vorige jaren verWat aangaat het opnemen en verplegen van aan besmetschilde, steeg daarna belangrijk, tengevolge van de influenza- teiijke ziekten lijdende ambtelooze burgerpersonen in de
epidemie, die zich over den geheelen archipel uitbreidde besmettelijke afdeeling der militaire hospitalen te Batavia
en vooral in de maand November tallooze slachtoffers eischte. 1 Semarang en Soerabaja zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9065!
Het sterftecijfer per duizend bedroeg over het geheele jaar
Wat betreft de verschillende voorkomende besmettelijke
voor West-Java 26,9, voor Midden-Java 39,1 en voor Óost- volksziekten zij het volgende vermeld:
Java 42 (onderscheidenlijk 20,4, 29,9 en 20,2 in 1917). Voor
Cholera
Van Batavia, waar zij reeds in het begin van
de sterftecijfers in de verschillende gewesten van Java en
het jaar heerschte, verspreidde deze ziekte zich gaandeweg
: Madoera wordt verwezen naar bijlage Q.
De sterfte onder de contract-arbeiders, deels Chineezen, over de meeste gewesten van Java en Madoera j overal waar
deels Javanen, bij eenige bedrijven en ondernemingen, in zij optrad, werd zij krachtig bestreden, hetzij door vaccinatie
vergelijking met 1917, blijkt uit den hieronder volgenden dan wel door afzondering van de aangetasten. Het aantal
gevallen beliep te Batavia 899 (met 444 overledenen), te
staat:
Semarang 1475 (met 1227 overledenen) en te Soerabaja
Aantal
Sterfte per duizend
294 (met 230 overledenen). In de Zuider- en Oosterafdeearbeiders.
in 1918 : in 1917 :
ling van Bomeo kwamen 2807 gevallen, met 2092 overBanka (gouvernements tinbedrijf)
17 300
31
8
ledenen, ter kennis van den burgerlijken geneeskundigen
Billiton (particulier tinbedrijf)
15 500
9
7
dienst. Verder kwamen enkele gevallen voor in de gewesten
Sawahloento (gouvernements steenkolenbeBanka, Tapanoeli, Lampongsche districten, Palembang,
drrjf)
7 500
17,4
12
Oostkust van Sumatra en Celebes en onderhoorigheden.
Poeloe Laoet (idem)
Lampongsche districten
bouwbedrgf)

2 400

27,2

7 800

50

9

(particulier land20

Diphtherie kwam hier en daar verspreid voor. Eene lichie
epidemie vertoonde zich in de maanden Maart, April en
Mei te Soerabaja (totaal 68 gevallen, met 4 overledenen).
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Dysenterie komt, zoowel in bacillairen als in amoebenvorm, bijna overal in den archipel veelvuldig voor. Vermeb
ding verdienen de epidemieën van amoeben-dysenterie in
de gevangenis te Kasijan (257 gevallen met 49 overledenen)
en in het krankzinnigengesticht te Lawang (88 gevallen,
met 19 overledenen).
Influenza woedde, in een van haar kwaadaardigste vormen
(Spaansche griep), in de tweede helft van het jaar over
den geheelcn archipel. Eigenlijk kan men spreken van twee
epidemieën, waarvan de eerste heerschte gedurende de maanden Juli, Augustus en September, en de tweede, veel heviger
en algemeener, in November. Scholen moesten hier en daar
gesloten worden; verschillende bedrijven konden slechts op
gebrekkige wijze worden voortgezet. Tienduizenden vielen
als slachtoffers van deze ziekte, vooral wanneer pneumonie
als complicatie optrad. I n sommige streken werd in het
begin gedacht aan het optreden van eene pestpneumonie,
hetgeen echter bij bacteriologisch onderzoek bleek niet het
geval te zijn. Onder de maatregelen ter bestrijding van de
ziekte behoorden het op ruime schaal verspreiden en kosteloos toedienen van geneesmiddelen en het verstrekken van
goed toebereid voedsel aan behoeftigen, terwijl verder eene
commissie werd ingesteld om het optreden en het verloop
van de ziekte te bestudeeren. Zeer zwaar werden die streken
geteisterd waar chronische malaria of andere ziekten reeds
tot verzwakking van de bevolking hadden geleid. Het getal
der overledenen is niet met zekerheid op te geven, daar de
ziekte niet in de epidemie-ordonnantie is opgenomen en er
dus geen verplichte aangifte bestaat. Volgens de opgaven
van de fungeerende inspecteurs van den geneeskundigen
dienst wordt het aantal slachtoffers voor sommige streken
van de residentie Ternate en onderhoorigheden geschat op
6 ü 12 %, van het tot die residentie behoorende eiland ïobelo
op 10 % en van de Dairi-landen (Tapanoeli) op 3 a 4 %.
Volgens eene berekening, gegrond op de wekelijksche opgaven van de algemeene sterftestatistiek, zijn er in geheel
Netlerlandsch-Indië gedurende November 1918 416 000 personen meer overleden dan in dezelfde maand van 1917, welk
verschil, met zeer groote waarschijnlijkheid, op rekening
van de onderwerpelijke ziekte moet gesteld worden.
Meningitis ccrebrospinalis epidemica kwam verspreid voor
onder de gevangenen te Batavia (9 gevallen), in een koeliedepot in Semarang (19 gevallen), zoomede hier en daar in
Soerakarta en Djokjakarta en ter Oostkust van Sumatra. I n
het kampement der gewapende politie te Soekaboemi, waar
de huisvesting thans ruimer en beter is ingericht, kwamen
nog slechts 7 gevallen voor, tegen 26 in 1917 en 61 in 1916.
Vest. Deze ziekte deed in 1918 haar intrede ter Oostkust
van Sumatra; op 18 Maart van dat jaar werd het geheele
gewest pestgevaarlijk verklaard. E r werd een pestbestrijdingsdienst ingesteld met den directeur van het pathologisch
'laboratorium te Medan als leider. Het aantal gerapporteerde
gevallen beliep 18, waaiwan 1 te Belawan, 2 te Medan (in
Maart), zoomede 15 (13 met doodelijken afloop) op de onderneming Tandjong Djati bij Bindjai (in September). Sinds
Juni werden te Belawan geen pestratten meer gevonden, zoodat in het laatst van het jaar alle beperkende maatregelen
konden worden ingetrokken, uitgezonderd de geregelde controle op de rattensterfte.
Van de in het algemeen genomen maatregelen tot bestrijding van de pestziekte is reeds hiervóór mededeeling gedaan.
Hieronder volgt een overzicht over het tweede halfjaar van
1918 en het eerste halfjaar van 1919 van de aangetasten en
overledenen aan pest.

GEBIED.

Res. Semarang.
Afd. Semarang
» Salatiga .

„ Kendal

. . .

Tweede halfj aar
1918.

Eerste halfjaar
1919.

Aangctast.

Overleden.

Aangetast.

Overleden.

142
—

142
—

16
233
13

16
233
13
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GEBIED.

Tweede halfjaar
1918.

Eerste halfjaar
1919.

Aangetast.

Aange- 1 Overtast. | leden.

Overleden.

Res. Soerabaja.
„ Lamongan

. . . .

85
11

. . .

6
144

85
11

133

131

1
360

1
360

4

4

Res. Kedoe.
„ Temanggoeng

6

144

Res. Kediri.

Pokken heerschten in het bijzonder in de residentie Batavia (ter hoofdplaats Batavia kwamen 624 gevallen voor, met
478 dooden). Het totaal aantal gevallen op Java beliep'3365
(2114 in 1917).
Buiten Java werd de ziekte voornamelijk geconstateerd
op Celebes. Eene lichte epidemie trad in het laatst van het
jaar op ter hoofdplaats Palembang.
Bcri-beri kwam slechts hier en daar sporadisch voor. Het
reglement voor het beri-beri-gesticht te Buitenzorg, waar
bijna uitsluitend zieke en zwakke dwangarbeiders zijn opgenomen. onderging wijziging bij Gouv. Bt. 12 J u n i 1918 n°.
37 (Bijbl. I n d . St. n°. 8984).
Framboesia tropica. Ter bestrijding van deze nog veelvuldig voorkomende ziekte door middel van salvarsan zijn bij
Gouv. Bt. 11 J a n . 1919 n°. 60 gelden toegestaan.
Malaria. De gunstige invloed van de ter bestrijding van
deze ziekte uittgevoerde assaineeringswerken blijkt wel het
duidelijkst uit de volgende sterftecijfers, die betrekking
hebben op de inlandsche, Chineesche en Klingaleesche kampen te Sibolga (Tapanoeli), welke het meest onder den invloed van de ter plaatse heerschende ongunstige toestanden
stonden: 1912 79,3 %, 1913 52.2 %. 1914 42,4 %;1915 32,2%,
1916 42,6%. 1917 3 5 % en 1918 22,5 %.
Het malaria-onderzoek werd ook in het verslagjaar krachtig voortgezet; vanwege den burgerlijken geneeskundigen
dienst werd eene handleiding voor dat onderzoek uitgegeven
en in ruime mate verspreid.
Oogziekten.
I n het Koningin Wilhelmina-gasthuis te
Bandoeng werden ingeschreven 4785 patiënten, van wie er
1197 (18 Europeanen, 67 Chineezen en 1112 inlanders) in
de inrichting werden opgenomen. Hier en elders kwamen
onder de oogpatiënten veel trachoomlij ders voor.
Tuberculose.
Het onderzoek van de in K. V. 1918, kol.
132, genoemde commissie werd voortgezet. Aan de t.a.p.
vermelde centrale vereeniging tot bestrijding van de tubercnlose werd van landswege geldelijken steun toegekend.
Voor de oprichting van sanatoria voor tuberculose-lijders
door genoemde vereeniging werd eveneens subsidie verleend.
di Heelkundig laboratorium. Het aantal onderzoekingen
van diairnostischen aard aan het laboratorium verricht bedroeg 5976, tegen 3420 in 1917. Verder hadden onderzoekingen plaats naar de aanwezigheid van pest-, lepra- en tuberkelbacillen, naar malaria-parasieten, enz. Voor de justitie
werd 57 malen onderzoek verricht op het voorkomen van
bloed- en sperma-vlekken. Ook werd een onderzoek ingesteld
naar de oorzaken van het optreden der influenza. Van een
aantal bronwatermonsters werden scheikundige analyses verricht. Het onderzoek inzake voedselproblemen, in verband
met het vitamine-vraagstuk, werd voortgezet. Het in 1917
gestaakte onderzoek van te Tandjoengpriok gevangen ratten
- vgl, K. V. 1918, kol. 134 — 'werd hervat.
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VI. LOTERIJEN.
De trekking van de voor 1917/1918 toegestane groote geldloterij van f 500 000 (zie K. V. 1918, kol. 135) had reeds op
14 Februari 1918 plaats, aangezien de loten reeds vóór dien
datum waren uitverkocht.
Voor het tijdvak 1 Juli t/m 31 October 1918 werden 11
kleine geldloterijen toegestaan tot een gezamenlijk bedrag
van f 100 000, waarvan de winsten bestemd waren voor de
vereeniging ,,Tiong Hoa King Kie Hwee" te Batavia, de
afdeeling Batavia van het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Batavia, de Salatigasche militaire sportvereeniging1 te
Salatiga, de vereeniging ..Vreest God, eert den Koning' te
Ambarawa, de vereeniging van „Amboineesche onderofficieren bij het Nederlandsch-Indische leger tot onderlinge

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1919—192!).

steun" te Djokjakarta, de sociëteit ,,de Vrijheid" te Benkoelen, den heer P . J . van Hoof, pastoor te Soengaiselan
(Bauka), de Vereeniging Studiefonds ,,Kota Gedang" te
Kota Gedang, het Comité der Padangsehe tentoonstelling
te Padang, den heer J . Bos, apostolisch prefect der Roomschkatholieke Missie op Nederlandsch Borneo te Pontianak en
de vereeniging ,,Palembangsche Fröbelschool" te Palembang. De trekking van twee dier loterijen werd vervroegd en
de datum gesteld op ongeveer een week na het tijdstip, waarop de loten bij de aangewezen lotenverkoopers waren uitverkocht, terwijl de vergunning van een dier loterijen op verzoek werd ingetrokken, wegens het onverkocht blijven der
loten.

5.

Xed.-Indië.

23
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1. WATERSTAAT EN BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
S 1.

PERSONEEL; UITVOERING VAN WEBKEN.

De in K. V. 1917, kol. 139, vermelde tijdelijke maatregel
Personeel. Bij Gouv. Bt. 24 April 1918 ii°. 68 (Intl. St.
n°. 212) is eene wijziging gebracht in het reglement op den j tot uitbreiding van het aantal opzieners der wegen in elke
dienst yan 's lands waterstaat (Ind. St. 1910 n°. 177), met i der onderafdeelingen Gianjar en Kloengkoeng (res. Bali en
betrekking tot de aanwijzing van de standplaatsen van de 1 Lombok) is bij Gouv. Bt,"8 Juli 1918 n°. 11 (Ind. St. n°.
afdeelingshoofden en van de ingenieurs en de architecten 429) bestendigd.
van den algemeenen dienst der irrigatie-afdeelingen.
Ten behoeve van den wegenaanleg in de buitengewesten is,
Bij Gouv. Bt. 16 Nor. 1918 n°. 23 (Ind. St. n°. 780) zijn ingevolge Gouv. Bt. 24 Juli 1918 n°. 43 (Ind. St. n°. 509),
in verschillende regelingen, met betrekking' tot de Europee- een lei tier der opnemingen aan gesteld.
sche en inlandsche landsdienaren bij den waterstaat en
Bij K. B. 15 J a n . 1919 n°. 42 (Ind. St. n°. 197) is eene
's lands burgerlijke openbare werken, zoodanige wijzigingen wijziging gebracht in dat van 7 Febr. 1910 n°. 7 (Ind. St.
aangebracht dat die regelingen op beide groepen van lands- n°. 227), voor zoover betreft het bedrag van de toelage aan
dienaren van toepassing zijn geworden.
tewerkgestelde ingenieurs en gegradueerde ambtenaren, die
De in 1918 voor den" Indischen dienst, ter benoeming tot bestemd zijn voor den waterstaat en 's lands burgerlijke
ingenieur voor de landsgebouwen, adspirant-ingenieur, op- openbare werken.
zichter, bouwkundig opzichter en teekenaar uitgezonden personen zijn allen geplaatst.
Uitvoering van werken. Volgeus de boekingen ten laste
Op half' April 1919 was de stand van het in dienst zijnde van de begrooting is in 1918 aan burgerlijke landswerken
technisch personeel, zoowel dat in vasten dienst als dat, ten koste gelegd wegens gewoon onderhoud en herstellingen
liet welk boven de vaste sterkte werd gevoerd, hij de verscliiï- f 7 190 859 en wegens vernieuwing en nieuwe werken in
eigen beheer f 35 935 596. Die boekingen omvatten evenwel
lende diensten als hieronder vermeld:
niet het geldswaardig bedrag van de verbruikte materialen
uit 's lands voorraad. De waarde dier verstrekkingen, voor
zoover vernieuwing en nieuwe werken betreft, bedraagt
f 1 920 363, waardoor het totale bedrag van f 43 126 455
1NDEELIXG.
N
stijgt tot f 45 046 818. In dit totale bedrag zijn niet be99
grepen de uitgaven, welke in het verslagjaar gedaan zijn ten
o
behoeve van tle werken in het belang der gezondheid. Voor
deze werken werd, met inbegrip van de verbruikte materialen, in het geheel besteed een bedrag van f 2 281441.
.Algemeene dienst.
72
136
62
274
Evenals in vorige jaren, is bij de uitvoering 1 van werken,
Dienst der irrigatie-afdeelingen
62
82
40
176
voor zooveel doenlijk, partij getrokken van de werkkrachten
Gewestelijke dienst
17
103
43
174
van veroordeelden tot dwangarbeid en van door den politierechter gestraften, terwijl de geldswaarde, welke die arbeid
Bepaalde diensten
17
18 j 17
53
vertegenwoordigd heeft, met het departement van justitie is
verevend.
158o) SUb) ' 162 c)
13
4-1

I!

Bovendien waren boven de sterkte in dienst

22

23

30

1

</) Hieronder 12 ingenieurs voor de landsgebouwen, 1 ingenieur-deskundige
op het gebied van assainceringswerken, 1 ingenieur-deskundige op het gebied
van drinkwaterleidingen, 1 ingenieur-deskundige op het gebied van gewapend
beton, 1 tijdelijk ingenieur van den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken en 3 tijdelijke ingenieurs voor de bevloeiing in de buitengewesten.
Onvervuld waren 53 plaatsen van ingenieur van den waterstaat.
li) Namelijk 44 architecten en 270 opzichters (60 opzichtersplaatsen waren
onvervuld). Bij de opzichters zijn medegeteld 30 bouwkundige opzichters, die,
bij wijze van proef, tijdelijk in dienst zijn gesteld.
<•) S onileropzichtersplaatscn waren onvervuld.

§ 2.

BIJZONDERHEDEN NOPENS DE VERSCHILLENDE POORTEN VAN AYERKEN.

Oebonwen. In de in § 1 vernielde som van f 45 046 818
is begrepen een bedrag van f 13 930 755, hetwelk in 1918,
niet inbegrip van het geldswaardig bedrag aan grondstoffen

uit 's lands voorraad, is verwerkt voor gebouwen, met uitzondering van die behoorende tot den dienst van het havenwezen
(vernieuwing en nieuwe werken).
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Wegen 60 bruggen. Voor het aanleggen van nieuwe en
het verbeteren van bestaande wegen, zoomede voor het bouwen of' vernieuwen van bruggen en duikers, enz. (zonder liet
aan onderhoud of herstelling ten koste gelegde) is in 1918 van
landswege uitgegeven f 5 628 167. Dit bedrag is als volgt te
verdeelen: f 4 284 280 voor den aanleg en de verbetering van
wegen, f 1141197 voor den bouw en de vernieuwing van
bruggen, f 126 824 voor het doen van opnemingen en f 75 916
voor het maken van oeververdedigingen en bexchoeiingen.

182

VEHWERKTE BEUHAOEN IN 1 9 1 8 .
OMSCHRIJVING

Werken in het belang van de erezondheid, waaronder
drinkwatervoorzieningen. Ten behoeve van de werken in
het belang van de volksgezondheid werd in het jaar 1918 uitgegeven een bedrag van f 1 816 187 en voor den aanleg van
waterleidingen f 465 254, onder welke bedragen zijn begrepen
de uitgaven voor opnemingen en voorbereidingen.
Voor het gewoon onderhoud en voor herstellingen van de
bestaande werken is besteed op Java en Madoera f 15 310 en
in de buitengewesten f 11 623, in het geheel f 26 933.
Een reglement op het verstrekken van water uit de waterleiding te Pasoeroean is vastgesteld bij Gouv. Bt. 22 April
1919 n°. 4.
De volgende staat bevat een overzicht van de kosten, besteed
aan de daarnaast vermelde werkzaamheden,

DE

wo 2
«z»
.

TOELICUTINOEN.

<1 ffl

£>
. S I3
a?o
Verbetering van den
watoraan- en afvoer
ter hoofdplaats Batavia

Batavia.

Bevloeiings-, afwatering* en waterkeeringswcrken. Het
geheele verwerkte bedrag voor onderhoud, opnemingen, de>bietmetingen, enz. ten behoeve van de gestaakte bevloeiingsen afwateringswerken in de Solo-vallei (residentiën Rembang
en SoeralKija) beliep bij liet einde van 1918 f 18 09-i 460. ])e
uitgaven voor opnemingen .zijnde f 18 971, hadden ook thans
weder grootendeels betrekkinsr op metingen en waarnemingen in het belang van verschillende kleine verbeteringsplannen, die slechts zijdelings in verband staan met de eigenlijke
Solo-vallei-werken.
De opruiming der van de gestaakte werken afkomstige voorraden werd voortgezet, in dier voege, dat. in verband met de
schaarschte van bouwstoffen, de verstrekking tot de landsdiensten beperk! bleef. Aan verkochte materialen, enz. was op
het einde van 1918 f 2 884 933 ontvangen.
Voor de voortzetting van de reeds in uitvoering zijnde
groote bevloeiings- en afwateringswerken is in het jaar 1918
een bedrag van f 1802 441 uitgegeven. Voorts werd aangevangen met de werken tot bevloeiing van Noord-Krawang uit
de Tjitaroem (res. Batavia), waaraan nog slechts f 3547 werd
jiitgegeven.
Voor de verbetering van bestaande bevloeiings- en afwateringswerken of den aanleg van nieuwe werken van geringen
omvang is in het verslagjaar f 5 444 824 uitgegeven, waarvan
f 4 877 776 voor werken op Java en Madoera en f 567 048 voor
werken in de lmitengewesten.
Tot de werken van geringen omvang (voor zoover betreft
de l>evloeiings- en afwateringswerken) behooren de reeds in
K. V. 1915, kol. 142, genoemde.
Onder de werken van geringen omvang zijn tevens die
werken gerangschikt, welke strekken tot verbetering of uitbreiding van in gebruik zijnde groote bevloeiings- en afwateringswerken, of tot verbetering van rivieren en andere
waterloopen, voor zoover die werken naar hun aard niet tot
de eigenlijke ,,waterkeeringswerken" konden worden gerekend.
Voor de uitvoering van waterkeeringswerken werd in het
verslagjaar f 2 066156 besteed, waarvan f 1968 979 voor
werken op Java en Madoera en f 97 176 in de buitengewesten.
Voor opnemingen en teekenwerk ten dienste van groote,
zoowel nis van kleine bevloeiingswerken is in liet verslagjaar
f 532 820 uitgegeven, waarvan op Java en Madoera een bedrag van f' 403 08] en in de buitengewesten f 129739. Onder
de voor die opnemingen gedane uitgaven zijn niet begrepen
die ten behoeve van de werken in Noord-Bantam en de
Bandjar-Tjahjana-werken, welke uitgaven, evenals in vorige
jaren, ten laste van de voor de uitvoering der betrokken
werken toegestane fondsen werden gebracht.
I n J u n i 1919 (zie Jav. Ct. n°. 61) is een algemeen regiement vastgesteld op het gebruik en de verdeeling van het
water uit water- of bevloeiingswerken van openbaar n u t in
de Preanger-Begentschappen.

VAN

WEBKEN.

Cheribon.

opne
f147 368 Administratie,
ming en voortzetting
van de uitvoering.

Rioleering on afwatering van de hoofdplaats Cheribon . .

174 '.140 Administratioen roortzetting van de opnemingen en uitvoering.

Normulisceien en bedijken van de kali
Soekalila

S801

Verbetering van den
watertoe- en afvoer
ter hoofdplaats Soerabaja

Soerabaja.

Idem.

Voortzetting der opnemingen en projectwerk.

Normaliseering van d»
Soerabaja-rivier be-

neden sluis Ooebong
en hare armen de

kali Mas tot den
grooten Boom on do
Kali Pegirian tot
brug Pegirian. . .

109 466 Voortzet! ing
uitvoering.

Werken aan de OedJoeng

6160

Werken in Noord*
West-Soerabaja . .

van

de

der

op-

Voortzetting van
uitvoering.

de

Voortzetting
nemingeji.

1198 7S0 Uitvoering.

Opmaken van plannen
vooreene gewestelijke
d i'inkwattTvoorzief 2 203
ning

Metingen.

Drink watervoorziening

Pasoeroean.

ter hoofdplaats Pasoeroean en omlig
gende desa's . . .

75830

Proefpompen van de
artesische put op het
erf van de kweek-

school voor lnlandsche onderwazen
te Probolinggo

Sumatra's
kust.

W6St-

. .

1200

Verzamelen
gevens.

Jewell-fUter-inetal.
laiie te Emmahaven.

4187

Voltooid.

Drinkwatervoorziening
te Poerian (afd. Tanahdatar)
. . . .

2443

Idem.

Debietmetingen in do
SoengeiBramai(afd.
Padang)

476

Verbetering van den
watertoe- en afvoer
ter hoofdplaats Padang
Tapanoeli.

Werken tot verbeterlng van den gezondheidstoestand
ter
hoofdplaats Öibolga.

Benkoelen.

Verbetering van den
watertoe- en afvoer
van het gedeelte der
hoofdplaats
Benkoelen tussehen fort
M.ulhorough en Pasar Malintang en
Pondokbesie . . .

Lampongsehe
tricten.

dis-

Opnemingen ten behoeve van werken te
Telokbetong, Tandjoengkarang
en
Pandjang
. . . .
Verbetering van de
waterafvoergoten in
de Europeescho wijk
te Telokbetong . .

Oostkust van Sumatra.

liet maken van een
badgelegenheid
ter
hoofdplaatsBengkalis.

Zuider- en Oosterafdeel.ng v. Borneo.

Watervoorziening
van Bandjermasin .

van

ge-

Voortzetting der waarnemingon.

1132

Opnemingenen projectwerk.

151 252 Voortzetting
voering.

4 214

Uitvoering.

5 498 Voortzetting
nemingen.

2 829

der uit-

der

op-

Uitvoering.

363 Idem.
Voortzetting proofpompen.
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31
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Menado.

Celebes on onderhuorigheden.

Watervoorziening In
het gewest Menado.

f 597C

Debietbepalingen van
8 artesischo putten
te Gorontalo . . .

1076

Het doen van opnomingen
ten
behoeve van de drinkwatervoorziening
van Makasser. . . .

1827

. W A
TOELICJHTINCIEN.
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231

-

Voortzetting
nemingen.

—

Idem.

der op-

Idem.

Aanleg vaiiGeiiodrinkwaterleiding te Ma860 000
Amboina.

Inpoldering van het
terrein der bestuursvestiging te Merauke

—

Uitvoering.

r 1047

Voortzetting
voering.

der u i t

Uitbreiding der watervoorziening te Fakfak
(West-Nieuw.
8 00
Opnemingon ten behoeve van werken
in hot belang van
de gezondheid in hot
gewest Amboina .
Timor en onderhoorigheden.

Het doen van opnemingon ten behoeve
van uit te voeren
werken in het belang dor gezondheid
in het gewest Timor.

Bali en Lombok.

Het doen van opnemingen ton behoeve
van het verbeteren
v a n den watertoeen afvoer te Ampenan en de drinkwaterleiding te Tjakranegara, Mataram
en Ampenan . . .

Uitvoering.

—

399 Bron-opnemingen.

—

248 Opnemingen.

.
—

Het doen v a n opnemingen ten behoeve
van het gotenstelsel
te
Pabean-Singa-

—

1423 Voortzetting dor opnemingen.

358 Opnemingen.

Havens en reeden. Gedurende het verslagjaar werd, naast
de verzorging van het gewone onderhoud, voor zoover de
omstandigheden zulks toelieten, krachtig voortgewerkt aan de
verbetering en uitbreiding der verschillende havens, de invoering van het nieuwe havenbeheer, de afkondiging van de
daarmede samenhangende havengrenzen, belangenkringen,
reglementen, enz. ')
Omtrent de meest op den voorgrond tredende onderdeelen
zij het volgende vermeld.
Te Tandjoengpriok kwam het entrepotkanaal gereed, welk
kanaal — eene vertakking vormend van de westergracht —
gegraven werd in verband met de groote vraag naar terreinen
voor pakhuisbouw nabij de groote scheepvaart-etablissementen. De westergracht zelf werd verbreed, terwijl het oosterboord daarvan eene bekading kreeg. Aan de verruiming van
het kanaal van Kodja en bijkomende werken werd f 303 000
ten koste gelegd. De opspuiting van de vischvijvers op het
land Pedjongkoran ten oosten van kampong Kodja werd voltooid. Aan dit werk. benevens de verbetering in den waterafvoer, werd f 483 000 besteed. Hierdoor is een terrein" ter
oppervlakte van 210 H.A. drooggelegd, zoodat sedert het
besyin van de havenuitbreiding in het geheel 620 H.A. terrein tot 1,60 M. + B. P . is opgehoogd. De werkzaamheden
tot voltooiing van de tweede binnenhaven naderen haar voleinding. Aan het bevloeren en leggen van sporen op het voor
algemeen gebruik bestemde noordelijke kadegedeelte van het
westerboord werd f 44 000 verwerkt. De in gewapend beton
uitgevoerde loods I aan het westerboord, met een vloeropper1) Reglementen betreffende het gebruik van ruimte in loodsen en op terreinen van de havens van Semarang, Makasser, Belawan en Tandjoengpriok
zijn onderscheidenlijk opgenomen in Ind. St. 1919 nos. 182, 183, 185 en 187.
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vlak van 6000 M 2 . werd in exploitatie gebracht. De
kade voor de loodsen E t/m G aan het westerboord der
eerste binnenhaven werd opnieuw bevloerd. De oude sporen
en draaischijven werden opgebroken en nieuwe, waaronder
een kraanspoor, aangebracht. Onder de verschillende werken
van kleineren omvang moet vermeld worden de bouw van
nieuwe pasarloodsen nabij den grooten in aanleg zijnden
koelie-kampong. Het electriciteitsnet onderging belangrijke
uitbreiding. De in volle exploitatie gekomen haven werd geheel als bedrijf ingericht en het bedrij f spersoneel dientengevolge georganiseerd.
Aan de verbetering van de watervoorziening van Tandjoengpriok werd in het verslagjaar f 217 000 ten koste gelegd; de verkoop van water door derden werd verboden. Het
aantal prauwen voor de waterverstrekking van schepen steeg
dientengevolge tot zes, met een inhoud van ruim 600 M 8 . I n
verband met het voornemen tot het boren van nieuwe putten
ter voorziening in het tekort aan water, werd in de plaats
van de oude leidingen van Gedong Roeboeh naar Tandjoengpriok en van Soengei Bamboe naar Tandjoengpriok eene
nieuwe 10-duimsleiding van Gedong Roeboeh via Soengei
Bamboe naar Tandjoengpriok aangelegd. De hoofdhuis langs
den zuiderweg werd vergroot tot 8 duim en doorgetrokken
tot op korten afstand van de visschershaven. Nagenoeg: alle
woningen in kampong Kodja. zooniede alle gebouwen in de
koelie-kampong der Koninklijke Paketvaartinaatschappij
werden aan het waterleidingsnet aangesloten.
De aanvoer te Tandjoengpriok van goederen voor export
bestemd was buitengewoon groot. Het gebrek aan afscheepruimte had ten gevolge dat met haast werd gewerkt aan het
bouwen van opslagloodsen (waaraan ook het Gouvernement
deelnam)j ten behoeve waarvan zeer veel aanvraag was naar
terreinen langs het entrepot-kanaal. Aan verschillende aanvragen tot het huren van aan water gelegen terreinen kon
niet worden voldaan.
De bewakingsdienst te Tandjoengpriok werd belangrijk
uitgebreid. Vat men de uitgaven voor nieuwe werken samen
dan blijkt daarvoor rond f 1 500 000 te zijn besteed.
Ook de haven van Cheribon onderging eene zeer beteekenende uitbreiding. I n de eerste plaats werd in het verslagjaar f 216 000 verwerkt aan de verlenging van de havendammen, terwijl aan het uitgraven van bassins en het winnen
van handelsterrein nog f 125 000 werd besteed. De vraag naar
terrein overtreft ook hier het aanbod.
Te Tjilatjap bepaalden de nieuwe werken zich tot de voltooiing der groote hangars en eenige kleinere constructies,
in afwachting van de goedkeuring der ontworpen nieuwe
plannen.
Te Semarang werden de werkzaamheden aan de prauwenhaven krachtig voortgezet, nadat de resultaten van de proeven met grondverbetering afdoende hadden aangetoond dat
genoegen moest worden genomen met eene iets kleinere belasting achter de te bouwen kademuren, dan in normale gevallen. De caissons van de kademuren werden gesteld, met
karang en grond aangevuld en de achterliggende loodsen,
waarnaar sterke vraag was, voor de exploitatie in gereedheid
gebracht. Ten slotte werd, in verband met het onderzoek naar
de economische mogelijkheid tot het bouwen van een diepzeehaven, van Mei tot Juli ter reede van Semarang een proef geul gebaggerd (verwerkt f 210 000), welke de in de toekomst
te verwachten opslibbing van zoodanig werk oractisch zal
moeten aantoonen.
Het eerste uitbreidingswerk der haven van Soerabaja,
namelijk het maken van 430 M. kade voor diepgaande schepen aan het westerboord van het havenbassin, benevens het
verbeteren van de daarbij behoorende terreinen kwam. behoudens enkele onderdeelen. waaronder een gedeelte van de
achteraanvulling, tegen het einde van het verslagjaar gereed. De kosten van dit werk hebben tot uit. van het jaar
bedrogen f 2 980 000. Voor het verlengen der bovengenoemde
kade in zuidelijke richting ter lengte van 490 M. werd toegestaan f 4 535 000, waarvan reeds bijna één millioen gulden
verwerkt werd. Voor het maken en inrichten van een caissonbouwplaats werd toegestaan f 355 350, waarvan werd verwerkt f 144 000. Het dok van gewapend beton kwam gereed
en werd te bestemder plaatse (den zuidwestelij ken hoek van
het havenbassin) gesteld. Voor aanleg van wegen op de
haventerreinen werd in het verslagjaar f 184 000 uitgegeven.
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De twee gewapend beton-meerstoelen, bestemd om het
14 000-tons dok op zijne definitieve plaats te houden, kwamen
bijna gereed (verwerkt f 136 000). Verschillende terreinen
en wateroppervlakken (oosterboord, westerkanaal) werden
gewonnen en gegraven. Hiermede was een bedrag van
f 1000 000 gemoeid.
De slibarbeid in het westervaarwater van Soerabaja werd
voortgezet. De slibvloot bestond uit de Lucifer,
Nepturws,
Albertine, Aletta en Beatrix. De Albatros bleef als werkschiD
toegevoegd. E r werd geslibd zoowel bij uit- als bij inloopend
tij, als de stroom voldoende snelheid had. De drempel werd
opgelood in April en November 1918. De minste diepte middenvaarwaters bedroeg in April 1018 88 d.M. en in November 88£ d.M. onder Soeraba.jaHha ven vloed-peil. Voortgegaan
werd met de verbreeding van het vaarwater. Uit de profielen
werd opgemeten dat tusschen de opnemingen in November
1917 en November 1918 de preulinhoud was toegenomen met
58 325 M».
De werkzaamheden aan de proefvakken van den 13 K.M.
langen dam van Oedjoeng Pirïng naar het Djamoean-rif, van
groote beteekenis voor den toegang naar de haven van Soerabaja, werden beëindigd.
De door de staatsspoorwegen in 1917 op de havenpier, in
verband met den suikerafvoer gebouwde loodsen, welke door
het havenbestuur werden overgenomen, voldeden alleszins;
zij werden ten deele ook gebezigd voor het tijdelijk inrichten
van een immigratie-kantoor, de kantoren van den havenmeester en den havenarts, den douanedienst, enz. Met
het oprichten van een kantoor voor den havenmeester
op de noordpier werd tegen het einde van het jaar
een begin gemaakt. De verbreeding van den toegang
tot de marine-haven kon pas in November worden ter hand
genomen. De Kali Mas werd van de Iioode Brug tot aan
zee geregeld op diepte gehouden. De opgebaggerde specie
bedroeg in 1918 ruim 2S6000 M 3 . Bij het gewoon onderhoudsbaggerwerk in het havenbassin werd opgebracht eene
hoeveelheid specie van ruim 873 000 M 3 . (kosten f 306 000).
De gedeeltelijke electrische verlichting van de haventerreinen kwam aan het einde van het verslagjaar tot stand.
Alle beschikbare terreinen zijn in huur gegeven of aangevraagd. In verband met de tijdsomstandigheden had nog
geen volledige bebouwing plaats. Weliswaar gingen verschillende particulieren tot het bebouwen van hunne terreinen
over en kwamen dan ook vele pakhuizen tot stand, doch de
groote stoomvaartmaatschappijen konden nog geen van allen
tot het stichten van hare etablissementen besluiten.
Te Belawan beperkte men zich, in verband met de in beginsel goedgekeurde plannen voor aanleg van een oceaanhavenkade, wat het kusthaven-etablissement betreft, tot de
meest dringende verbeteringen, waartoe voornamelijk behoorde de uitbreiding van de opslaggelegenheid, zoowel van
gouvernementswege als door particulieren.
Inzake den aanleg van de oceaanhaven werd de bouw van
een 485 M. lange aanlegkade voor schepen met 10 M. diepgang, en bijbehoorende werken (winnen van terreinen. ophoogen van kampongs, enz.) tot den prijs van f 6 547 500
gegund, zoodat in begin 1922 de oplevering van het werk kan
verwacht worden.
De slibzuiger Java zette het geheele jaar het uitdiepen van
de Belawan-geul voort (verwerkt f 350000). Verzet werd,
in de beun gemeten, 1 millioen M 3 .; de herpeilingen van de
geul gaven een totalen vooruitgang van 512 000 M 3 .
De steiger en de loodsen van de haveninrichting van Telok
Niboeng kwamen in het begin van het jaar gereed en zijn
sedert in gebruik genomen.
De haveninrichting van Pangkalansoesoe (Aroe-baai)
kwam, op de spooraansluitingen na, voor gebruik gereed.
In verband met den mogelijken aanleg van de spoorbaan
Padang Sidimpoean—Sibolga zijn, ten einde het haventerrein voldoende uitbreiding te kunnen schenken, te Sibolga
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perceelen grond nabij den bestaanden steiger aangekocht en
ontruimd.
Te Emmahaven werd doorgewerkt aan de verzwaring van
den zeebreker en de herstellingen aan de schroefpaalsteigers.
De bouw van een voorwacht werd voltooid; met de oprichting van een nieuw entrepot werd een aanvang gemaakt. I n
't geheel werd, met inbegrip van verbetering in de afwatering der terreinen en uitbreiding van de waterleiding, besteed f 260 000.
De uitdieping van de prauwenhaven ter hoofdplaats Benkoelen werd, ondanks de vaak in de haven optredende deining, voortgezet. Het uitbaggeren door middel van een {*rijpemmer gaf, na verschillende proefnemingen, de beste uitkomsten. Ook het haventerrein werd in orde gebracht.
Het proefbaggerwerk in de Barito-rivier ter uitdieping van
de toegangsgeul naar Bandjermasin werd geëindigd. De
waarnemingen ter bepaling van het verloop der aanslibbing
werden geregeld voortgezet.
De slibarbeid op den Kapoeas-drempel (vaarwater naar
Pontianak) werd voortgezet. De slibvloot bestond in Maart
1919 uit de Wanda, Ursula, Violetta, Charlotte, Louise en
de bootjes D en E . De Barito bleef werkschip. Einde December bleek de minste diepte middenvaarwaters te zijn 30.7
d.M. onder gemiddeld zeevlak. De breedte van de geul nam
over een groot deel der lengte toe.
Te Makasser werd ten noorden van den kademuur (lang
1340 M.). die, op een 200 M. na, geheel werd verhuurd,
oeverterrein aangewonnen voor steenkolen- en petroleumopslag. Het niet verhuurde gedeelte blijft voor exploitatie in
eigen beheer bestemd. Aangezien noch door verbetering van
remmingwerk, noch door andere eenvoudige middelen, de
aan de nieuwe kade merende schepen in den westmoeson tegen
averij te beschermen waren, werd aangevangen met den bouw
van twee golfbrekers, de eerste op de koraalbank Groot Lae
Lae en de tweede over de gelijksoortige bank Klein Lae Lae,
zich uitstrekkende in noordelijke richting evenwijdig aan
den oever.
In het geheel is in het verslagjaar voor de werken te Makasser ruim f 660 000 besteed.
Te Ambon kwam de bouw van een gewapend beton-steiger
gereed. Midden 1918 werd het werk door de Hollandsche
Beton-maatschappij opgeleverd. Aan dezelfde aanneeinster
werd vervolgens opgedragen de bouw van opslagloodsen, benevens het maken van grondwerken en oeververdediging ter
verkrijging van een groot haven-emplacement.
Te Timor-Koepang werd, ten einde een oordeel te kunnen
vormen aangaande de gunstigste plaats voor het landen van
schepen gedurende elk jaargetijde, een proef steiger gebouwd.
Te Ampenan werd begonnen met de verlenging van den
aanlegsteiger; aan de overzijde van Straat Lombok werd het
maken van een afscheepplaats, tevens aanlegkade voor zeeschepen in de P a n t a i Timoer-baai (Zuid-Bali), zoo goed als
voltooid (totale kosten rond f 1 000 000).
Machtiging werd verleend om na verkregen instemming
van het betrokken departementshoofd, ambtenaren van
andere departementen dan dat der burgerlijke openbare
werken tot beheerder of directeur eener kleine haven aan te
wijzen, van welke machtiging in toenemende mate is gebruik
gemaakt (zie Bijbl. Ind. St. n°. S996).
In het belang van de gezondheid is het noodzakelijk gebleken de drinkwatervoorziening tot een havenmonopolie
te maken, dat het eerst werd toegepast te Tandjoenprpriok
(vgl. K. V. 1915. kol. 144). daarna te Belawan (Ind. St.
1919 n°. 114/115).
De dienst van het baggerwezen, welke in 1917 reeds als
een afzonderlijk bedrijf werd opgezet, kon in 1918 als zoodanig gevoerd worden. Al het materieel en het bij den dienst
betrokken personeel werd onder één bedrijfsleider gebracht,
die zoowel voor het onderhoud der bestaande als voor de
uitvoering van nieuwe baggerwerken zorgt.

5.

Ned.-Indië.
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II. STOOMWEZEN.
Met nadere wijziging van de bepalingen betreffende de
organisatie van den dienst van het stoom wezen, is bij Gouv.
Bt. 29 Oct. 1918 n°. 49 (Ind. St. n 4 . 739) bepaald, dat de
titel van opzichter bij dien dienst wordt veranderd in dien
van werktuigkundige.
Toezicht op ketels. Op het einde van 1918 waren in gebruik bij particulieren 5151 stoomketels met een verwarmd
oppervlak van 427 738 M 2 ., hieronder begrepen 677 scheepsketels met een verwarmd oppervlak van 58 617 M 2 ., hetgeen,
vergeleken met het jaar 1917, eene vermeerdering aanwijst
van 21 land- respectievelijk 21 scheepsketels. Het aantal
oververhitters met 8056 M 2 . verwarmd oppervlak bedroeg
230, terwijl het aantal voorwarmers 5 stuks beliep met 994
M 2 . verwarmd oppervlak.
Wegens vergoeding voor kosten van onderzoek en beproeving werd f 15 080 ontvangen, tegen f 22 464 ini 1917.
H e t aantal beproevingen voor eerste indienststelling beliep 165; het aantal periodieke onderzoekingen steeg tot
5865, waarvan 230 door deskundigen, niet behoorende tot
den dienst van het stoomwezen.
H e t aantal ketels aan den lande toebehoorende. waarop
het stoomwezen toezicht houdt, bedroeg aan het einde van
het verslagjaar 944 land- en 106 scheepsketels. Toezicht werd
voorts uitgeoefend op 534 locomotiefketels der particuliere
spoor- en tramwegen.
De gecommitteerde hier te lande van het stoomwezen
onderzocht 25 ontwerpen, waarvoor f 230 werd ontvangen.
Beveiliging van fabrieken en werkplaatsen. Het aantal
particuliere fabrieken en werkplaatsen, welke onder het vei-

ligheidsreglement vallen, was aan het einde van het verslagjaar gestegen tot 2355, terwijl 49 landswerken en fabrieken
van akten van bevindingen waren voorzien.
I n de particuliere fabrieken kwamen 134 ongevallen voor
(met 27 dooden, 58 ernstig- en 49 licht gekwetsten), waarvan er 26 niet konden voorkomen worden. I n landsf abrieken
en werkplaatsen kwamen 18 ongevallen voor van lichten
aard.
Het veiligheidsreglement (Ind. St. 1910 n°. 406, zooals het
sedert is aangevuld), is nader gewijzigd en aangevuld bij
Ord. van 22 Mei 1919 (Ind. St. n°. 245).
Laboratorium voor materiaal-onderzoek. Het aantal
onderzoekingen nam ook in 1918 sterk toe. I n het geheel
kwamen 610 aanvragen om onderzoek binnen, tegen 366 in
1917. I n onderzoek bleven 46 ontwerpen, zoodat 564 rapporten werden uitgebracht, tegen 332 in 1917.
Het laboratorium blijft in hoofdzaak keuringen verrichten, terwijl verder ook de oorzaken van fouten werden nagegaan en een enkele maal in het belang van de industrie proeven werden genomen, betrekking hebbende op den aanmaak
van bouwstoffen, zooals Portland-cement, steenen, enz. H e t
grootste aantal keuringen betrof ijzer. De meeste rapporten
daarover zijn toegelicht door micro-photographieën.
Voor onderzoekingen ten behoeve van particulieren werd
ontvangen een bedrag van f 6366. terwijl ten behoeve van
's lands dienst een bedrag van f 2896 werd verrekend.
I n J u n i 1918 is door den directeur der burgerlijke openbare werken een nieuw tarief van de onderzoekingskosten
vastgesteld.
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I.

FINANCIEN.

§ 1.

BEGBOOTING.

Begrootingswetten.

Bij de wet van 7 Dec. 1918 (Ned. St. n°. 789. Ind. St, 1919
n°. 178) is de termijn verlengd, binnen welken wijziging van
de begrootingen van Nederlandsch-Indië voor de jaren 1917
en 1918 mogelijk is.
Begrooting 1917. Bij de wetten van 7 J u n i 1919 (Ned.
St. nos. 294 en 295) is de begrooting van .uitgaven van Nederlandsch-ïndië voor het dienstjaar 1917 nader gewijzigd.
Begrooting 1918. Bij K. B. 22 Aug. 1918 n°. 54 (Ned.
St. n°. 525, Ind. St. 1919 n°. 12) is, op den voet van art. 30
der Indische comptabiliteitswet, van het Iste op het I l d e
hoofdstuk der begrooting van uitgaven overgeschreven eene
som van f 1 390 000 voor de aanschaffing van benoodigdheden
voor den telegraaf" en telefoondienst.
Bij de wetten van 11 J a n . 1919 (Ned. St. nos. 21 en 20,
Ind. St. nos. 130 en 160), 21 Maart 1919 (Ned. St. n°. 129,
Ind. St. n°. 220) en 27 J u n i 1919 (Ned. St. n°. 405, Ind. St.
n°. 503) is de begrooting van uitgaven voor het dienstjaar
1918 verhoogd.
Bij de wet van 7 Juni 1919 (Ned. St. n°. 296, Ind. St.
n°. 628) is een door den Gouverneur-Generaal boven de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1918
geopend krediet (tegemoetkoming wegens duurte van levensmiddelen aan de hiervoor in aanmerking komende lagere
burgerlijke en militaire landsdienaren), ad f 6 000 000, bekrachtigd.
Begrooting 1919. Bij de vier wetten van 6 J u n i 1919
(Ned. St. nos. 281, 282, 283 en 284) is deze begrooting vastgesteld. Sedert zijn de beide hoofdstukken der uitgaven orewijzigd bij de wetten van 6 Juni, 27 Juni en 25 Juli 1919
(Ned. St. nos. 285, 403 en 525). in verband waarmede de
eindcijfers der vier hoofdstukken zijn als volgt:

§ 2.

Middelen in Nederland (hoofdstuk I der Middelen)
f 22 351 540
Middelen in Indië (hoofdstuk
I I der Middelen)
375 2Ó4 230
f 397 605 770
Uitgaven
stuk I
Uitgaven
I I der

in Nederland (hoofdder Uitgaven)
f 102580 718
in Indië (hoofdstuk
Uitgaven)
402 547 603
505 128 321
Nadeelig verschil ... f 107 522 551
b.

Begrootingsrekeningen.

Het slot der rekening van ontvangsten en uitgaven voof
Nederlandsch-Indië over 1914 is vastgesteld bij de wet van
7 Juni 1919 (Ned. St. n°. 293, Ind. St. n°. 623).
Tot vaststelling van het slot der rekening over 1915 zal
eerlang een wetsontwerp worden aangeboden. De laatstbedoelde rekening wijst de volgende uitkomsten aan:
Ontvangsten in Nederland
f 21979 791,73*
Ontvangsten in Indië
287 754 192,77*
f 309 733 984,51
Uitgaven in Nederland f 52 944 712,64 5
Uitgaven in Indië ...
294 942 104,36
—
Nadeelig slot

347 8 % 817,00*
f

38 152 832,49*

LANDSKASSEN IN INDIE EN KAS BEHEER IN NEDERLAND EN INDIE

De kassen der 2de klasse te Medan en Makasser zijn verheven tot kassen der 1ste klasse, in verband waarmede twee
algemeene ontvangers der 1ste klasse in dienst gesteld zijn,
tegen intrekking van een gelijk aantal kashouders der 2de
klasse (Gouv. Bt. 2 J u l i 1918 n'°. 33 in Ind. St. 1918 n°. 370).
Bij dezelfde gelegenheid is bepaald dat, met ingang van een
nader te bepalen dag, eene landskas der 3de Masse wordt
geopend te Moearoenim, tegen opheffing van de door een
commies beheerde kassen te Lahat en Batoeradja (PalemOpgaven, aanwijzende den stand van de gezamenlijke
landskassen op Java en Madoera en van die in de buitengewesten bij het einde van elke maand van 1918 zijn opgenomen
in bijlage R.
Het verschil tusschen de in 1917 met de disconteering bij
's lands kassen van vendu-acceptatiën ontvangen diecontorente en de aan de postspaarbank ter zake van haar in 's lands

kas berustende gelden uitgekeerde vergoeding bedroee
f 9320.86.
I n Indië zijn door het Gouvernement betalingen voor de
Nederlandsche Regeering gedaan, waarvan een gedeelte is
terugbetaald door storting in de maanden Februari en Maart
1919 van f 10 millioen en f 10 millioen bij het bijkantoor der
Javasche Bank te Amsterdam.
Ten behoeve van de Javasche Bank zijn tin en f 100 000 000
aan Nederlandsch-Indische schatkistbiljetten verbonden,
waarop door het Gouvernement bij die bank gelden in
loopende rekening kunnen worden opgenomen tot een bedrag
van onderscheidenlijk f 5 000000 en f 100 000 000.
_ De rekening met 's Rijks schatkist wees de volgende nadeelige uitkomsten aan:
f

69 789 966,29* op eind Augustus 1918.
74 953 614,49 „
„ September „
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f

73 314 968,28s
78 044 478,475
81 782 487,885
76 324 987,81»
95 476126,52*
101880 256,50
112 604 556,02s
133 908 280,62=

op eind
,,
M
,,
|J
,,
n
,,
»»
,,
»»
„
»»
„

October
1918
November „
December ,,
Januari 1919
Februari
,,
.Maart
,,
April
Mei

8 3.

De in 1918 hier

te lande door tusschenkomst van de Nederlandsche Handeb
maatschappij voor 's lands rekening verkochte producten bestondén uit 4424 pikol Java-koffie, 1367 pikol Banka-tin,
502 K.G. getahpertja en 1692 K.G. caoutchouc. De ruwe
opbrengst, ad f 864 614 (hieronder een aandeel in de opbrengst van kinaveegsél, van vorige jaren overgebleven, benevens de overprijs verkregen met in vorige jaren op grond

I 4.
A.

Verpachte

f 140 697 958,58
149 500202,11

op eind J u n i
„

„

1919

Juli

Bij de wet van 20 Dec. 1918 (Ned. St. n°. 831, Ind. St.
1919 n°. 208) is de Minister van Financiën bevoegd verklaard
tot de overschrijding van de aan het slot van art. 30 der
Indische comptabiliteitswet gestelde grens met f 165 000 000.
Van de door 's Rijks schatkist aan Indië geleende gelden
wordt 4£ % 's jaars in rekening gebracht.

VERKOOP VAN PRODUCTEN.

Ter vervanging van de bij de wet van 15 Dec. 1917 (Ned.
St. 1917 n°. 709, Ind. St. 1918 n°. 230) bekrachtigde, op uit.
1918 eindigende overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatscbappij voor den verkoop hier te lande van de voor
's lands rekening in Nederlandsch-Indië gewonnen voortbrengselen van Iand- en mijnbouw is, onder dagteekening
van 15 Juli 1918, eene nieuwe éénjarige overeenkomst gesloten die bekrachtigd is bij de wet van 20 Dec. 1918 (Ned.
St, 1918 n°. 828, Ind. St. 1919 n°. 177).

Veilingen en onderhandschc verkoopen.

192

van de kina-overeenkomst verkochte partijen), liet, na aftrek
van de kosten van aflading in Indië, vervoer over zee en verkoop (dus ongerekend de in Indië gedane uitgaven, waaromtrent opgaven per oogstjaar worden aangetroffen in de bij
hoofdstuk 0 behoorende staten), ten bedrage van f 57 893,
eene zuivere opbrengst van f 806 721 over. Voor uitvoerige
opgaven omtrent een en ander zie men bijlage S.
Bevrachtingen. Met 1 in den overeengekomen maildienst
vertrokken stoomschip werd in 1918 door de stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd" voor 's lands rekening herwaarts verscheept 885 pikol koffie.
Verzekering. De in 1918 door de Nederlandsche Handel.
maatschappij geldelijk verantwoorde producten vertegenwoordigden, berekend naar de prijzen op de tijdstippen van
verscheping, eene waarde van f 778 434, welke som geheel
voor risico van den Staat is gebleven.

ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN.

middelen.

J a v a en Madoera. Van de zoogenaamde kleine middelen
bestaat alleen nog de pacht der vogelnestklippen in de
residentiën Bantam, Bembang, Soerabaja, Besoeki en
Madoera, waarvan voor eene nieuwe opveiling in aanmerkiug
kwamen die in de gewesten Bantam en Rembang.
Van deze kleine middelen gezamenlijk beliep de pachtsom
over 1919 f 31 954, tegen f 28932 over 1918. Bijzonderheden
hieromtrent zijn te vinden in bijlage T. De aanzuivering
van de pachtsommen over 1918 geschiedde in het algemeen
naar behooren. Bij het einde van dat jaar was door 2 pachters nog verschuldigd f 380, waarvan inmiddels f 30 is aangezuiverd.
Buitengewesten. De met betrekking tot de rente-tarieven
voor de pandhuizen in de voormalige afdeeling Redjang en
Lebong (res. Benkoelen) getroffen uitzonderingsmaatregel
(Ind. St. 1904 n°. 123) is bij Gouv. Bt. 7 Oct. 1918 n°. 36
(Ind. St. n°. 693) ingetrokken. Een uniform rentertarief voor
alle pacht-pandhuizen in de buitengewesten is vastgesteld
bij Gouv. Bt. 14 Febr. 1919 n". 29 (Ind. St. n°. 77).
De nog alleen in Celebes en onderhoorigheden bestaande
pacht van overvaarten ') is met ingang van 1 April 1919 in
eigen beheer overgegaan. Overigens vond in die gedeelten
van de buitengewesten, waar de pachtovereenkomsten met
einde Maart 1919 kwamen te verstrijken, de opveiling weder
tweeledig plaats, namelijk voor een korteren en een langeren
termijn, waarbij in de meeste gevallen tot gunning voor den
langeren termijn werd overgegaan, omdat de aanbiedingen
daarvoor voordeeliger waren. Op den regel van openbare verpachting is eene uitzondering gemaakt voor het zoutmiddel
in het gouvernement Oostkust van Sumatra (Ind. St. 1919
1) Het tarief voor de overvaarten in genoemd gewest is aangevuld bij Ord.
van 18 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 836).

n°. 168), om de redenen vermeld in K. V. 1918, kol. 149.
Voorts is de verpachting van het recht tot het heffen van
eene belasting op sago, was, {jetah, enz. in de afdeeling Bengkalis van dat gewest gedurende April 1919 (Ind. St'. 1919
n°. 170) ondershands afgestaan, aangezien de voorbereidingen voor die verpachting niet tijdig genoeg gereed kwamen.
De eerstvolgende veiling had nu plaats voor de tijdvakken
1 Mei 1919 tot einde Maart 1920 en 1 Mei 1919 tot einde
Maart 1922 (Ind. St. 1919 n°. 171).
Voor alle verpachte kleine middelen gezamenlijk bedraagt
blijkens bijlage T de pachtsom over 1919 f 642 521. tegen
f 988 974 in 1918, welk verschil voornamelijk het gevolg is
van de afschaffing der speelpachten, alsmede van de belangrijk mindere opbrengst van de zoutpacht. welke gedurende
het tijdvak 1 April 1917 tot einde Maart 1918 was afgestaan
voor f 438 000 en zoodoende gedurende het 1ste kwartaal
1918 nog f 109 500 opleverde, terwijl zij de overige 9 maanden van dat jaar slechts f 36 000 opbracht.
Van hetgeen in 1918 aan pachtsommen verschuldigd was,
bleef op het einde van dat jaar notr slechts f 7857 te voldoen,
waarvan inmiddels nog f 10 is afbetaald.
In die gewesten buiten Java en Madoera, waar de uitoefening van het pandhuisbedrijf niet aan pachters, maar
aan licentie-houders is toegestaan, zijn in 1918 22 pandhuisvergunningen uitgereikt, welke alleen gelden voor de daarin
genoemde plaats en steeds afloopen bij het einde van het
jaar van uitgifte. Die vergunningen waren verdeeld als volgt:
Riouw en onderhoorigheden 2 (41 565 beleeningen, waarop
f 125 472 werd voorgeschoten), Menado 4 (19 808 en f 89 803),
Amboina 5 (20 975 en f 31183), Timor en onderhoorigheden 4 (20587 en f 98 056). Ternate en onderhoorigheden 2
(3879 en f 16 581), Bali en Lombok 5 ( 4 1 642 en f 149 096).
De rentevoet, in 1918 bij gelicentieerde pandhuizen gevolqrd, wordt opgegeven per maand te hebben l>edragen:
in Riouw en onderhoorigheden 5 a 13 %, in Menado 4 a 5 %,
/
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in Amboina 3 a 6 %, in Tinior en onderhoorigheden 4 a 5 */u» 1 009*704 thail in 1917, of ± 2,5 % minder, welke achteruitterwijl bij den aanvang van 1919 in dat gewest 1 vergunning gang moet worden toegeschreven aan den minder gunstigen
werd uitgereikt naar een gemiddelden rentevoet van 2 % per econoniisehen toestand der bevolking, als gevolg van de
maand, in Ternate en onderhoorigheden 3 a 4 % en in Bali stijging der prijzen van do eerste levensbehoeften.
en Lombok 6 %.
De verkoop in de gewesten buiten Jav.'i en Madoera l>edroeg 1351789 thail bereid opium, tegen 1428 731 thail
B. Onverpachte middelen en inkomsten.
in 1917.
Opiumregie. De bij Ord. van 24 J a n . 1918 (Ind. St.
Het aantal opslagplaatsen op Java en Madoera onderging
n°. 35) genomen nadere maatregelen tot wering van den geen verandering. Het aantal verkoopplaatsen lvedroeg op
sluikhandel in opium en andere verdoovende middelen binnen het einde van het verslagjaar 777, d.i. 21 minder dan op
het gebied van Nederlandsch-Indië ondergingen wijziging uit. 1917. Het aantal van eene vergunning voorziene verbij Ord. van 7 Aug. 1918 (Ind. St. n°. 559).
bruiksplaatsen (kitten) verminderde van Gl tot 55.
Bij Qour. Bt. 15 Aug. 1918 n°. 5 (Ind. St. n°. 570) is
Het aantal aanhalingen in het regiegebied op Java en
de bestaande regeling van de opstelling en de bezoldiging Madoera bedroeg in 1918 471 (waaronder 452 van regievan de assistent-collecteurs en bet personeel der verkoop- opium), tot eene gezamenlijke hoeveelheid van ruim 38 kati.
plaatsen op Java en Madoera ingetrokken en vervangen door
Het aantal opslagplaatsen, verkoopplaatsen en toegestane
een© nieuwe. O.a. werden in dienst gesteld ten boogste 100 veibruiksplaatsen (kitten) in de buitengewesten bedroeg op
hoofdmantri'a voor den opiumverkoop. I n verband met een uit. 1918 onderscheidenlijk 18, 533 en 39, tegen 18, 587
en ander zijn in de in Bijbl. Ind. St. n°. 8645 opgenomen on 42 op uit. 1917.
voorloopige regelen ten aanzien van de benoeming, het ontIn 1918 bedroeg het aantal aanhalingen in het regiegebied
slag en de werkzaamstelling van do assistent-collecteurs, de der buitengewesten 532, tot. eene gezamenlijke hoeveelheid
mantri's voor den opiumverkoop en de helpers bij den dienst van ruim 380 kati.
der opiumregie op Java en Madoera de noodige wijzigingen
Met de beperking van de uren van openstelling der vergebracht (Bijbl. Ind. St. n°. 9045), terwijl aangaande de koopplaatsen werd, waar mogelijk, voortgegaan.
benoeming, enz. van dat personeel in de buitengewesten rege.
Bij Gouv. Bt. 26 Oct. 1918 n°. 50 is eene commissie ingelingen zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. 15 Aug. 1918 n". 8 steld, welke tot taak zal hebben aan de Regeering voorstellen
(Bijbl. Ind. St. n°. 9046). Eene herziening van de bepalingen te doen, strekkende tot bestrijding van bet opiummi<bruik
betreffende bet Europeesch personeel van den dienst der in Xoderlandscb-Indië.
opiumregie kwam tot stand bij Gouv. Bt. van denzelfden
l n - en uitvoerrechten. Nopens de vestiging, opheffing of
datum n°. 6 (Ind. St. n°. 577). In de residentie Palembang,
waar bet beheer van het depot ter hoofdplaats als verplaatsing van tolkantoren en hulptolkantoren zie men
Ind. St. 1918 nos. 740 en 813 en 1919 nos. 41 en 66.
bij betrekking was opgedragen aan een ambtenaar van een
In verband met het gewijzigd beheer van de haven van
anderen diensttak, is een assistent-collecteur in dienst gesteld
Soerab.ija zijn de bepalingen op de heffing en verzekering
(Ind. St. 1918 n°. 578).
der in- en uitvoerrechten gewijzigd en aangevuld bij Ord.
In verband met eene wijziging van de administratieve van 18 Febr. 1919 (Ind. St. n°. 86). Gelijke wijzigingen
indeeling der residentie Batavia, is de aanwijzing van ver- hadden plaats ten aanzien van de havens van Makasser en
boden leringen in dat gewest herzien (Ind. St. 1918 Belawan (Ind. St. 1919 nos. 184 en 186).
n°. 725).
Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1918 n°. 60 (Ind. St. n° 586) zijn
Bij Gouv. Bt. 22 Nor. 1918 n°. 48 <Tnd. St. n°. 788) is de bepalingen nopens de samenstelling en de bezoldigingen
het tijdstip, waarop ingevolge de voor de residentie Bankq
van bet personeel bij den dienst der in- en uitvoerrechten en
en onderhoorigbeden geldende regiebepalinjren, het ver- accijnzen gewijzigd.
leenen van gebruikslicenties aan na 1 Aj>ril 1915 van buiten
op den invoer, anders dan ten behoeve
het gewest aangeworven contractarbeiders bij de Banka- vanVerbodsbepalingen
den
lande,
van
zout,
afkomstig uit 's lands pakhuizen en
tiuwinninjj wordt gestaakt, vastgesteld op 1 Januari 1919.
verstrekt ten behoeve van de visscherij, in het tolgebied, met
Bij Ord. van 4 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 804) zijn de voor uitzondering van eenige gedeelten van het gouvernement
de in verschillende gedeelten van het regiegebied werkende Oostkust van Sumatra, zijn vastgesteld bij Ord. van-31 Maart
licentiestelsels geldende bepalingen in dien zin aangevuld,
1919 (Ind. St. n» 167).
dat in gevallen, waarin eene strikte toepassing van die beDe bepalingen omtrent het toekennen van premiön bij het
palingen aanleiding zou kunnen geven tot noodelooze hardheid. door den Gouverneur-Genoraal machtiging kan wor- doen von aanhalingen en confiscatiën (Ind. St. 1873 n°. 265,
zoon Is het sedert is gewijzigd) ondergingen nadere wjjaffiiur
den verleend daarvan af te wijken.
bij Gouv. Bt. 6 Mei 1919 n°. 37 (Ind. St. n°. 213). '
Tot beperking van de boeveelheid regie-opium, welke op
De Indische tariefwet (Ind. St, 1910 n°. 79, zooals het
het eiland Billiton door daartoe gerechtigde personen mas*
is gewijzigd) onderging nadere aanvullingen wijziging
worden bezeten en vervoerd, zijn voorschriften gegeven bij sedert
bij
de
op 1 Augustus 1919 (Ned. St. n°. 501) in werkiiv
Ord. van 4 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 805).
getreden wet van 7 J u n i 1919 (Ned. St. n°. 292).
Bij Gouv. Bt. 23 J a n . 1919 n°. 53 (Ind. St. n°. 29), juncto
Terwijl in 1917 de ontvangsten in bet tolgebied aan in- en
Gouv. Bt. 7 Maart 1919 n°. 33 (Ind. St, n°. 119) zijn
uitvoerrecht
gezamenlijk hadden bedragen f 26 162 535, is in
de verboden kringen in de residentiën Kedoe, Semarang,
1918 f 27 324 779 ontvangen, waarvan op Java en Madoera
Soerakarta, Madioen en Rembang uitgebreid, terwijl bij
f 18 280022 ( f 1 105 275 meer dan in 1917) en in de buiten.
Ord. van denzelfden datum (Ind. St. n°. 30), juncto Ord.
gewesten f 9 044 757 (f 56 969 meer dan in 1917). Na
van 7 Maart 1919 (Ind. St. n°. 118) een licentiestelsel in
die streken is ingevoerd. I n het belang van eene betere con- bijtelling van nagevorderd recht en na aftrek van de terugtrole is verder bepaald, dat bij de in de nieuwe verboden betalingen werden in 1917 en 1918 aan in- en uitvoerrecht
kringen gelegen verkoopplaatsen uitsluitend van een letter de onderstaande sommen ontvangen:
1917.
1918.
voorziene tubes verkrijgbaar worden gesteld (Ind. St'. 1919
Invoerrecht
f 24 155 262 f 25 723116
n°. 31).
Maatregelen tot verdere beperking van het opiumgebruik
Fitvoerrecht
2 007 273
1601663
ter Oostkust van Sumatra zijn genomen bij Ord. van 14
f 26162 535 f 27 324 779
Febr. 1919 (Ind. St. n°. 79), in verhand waarmede de beVoor elk kantoor in het bijzonder zijn de cijfers over 191S
palingen voor de opiumregie in dat gewest zijn herzien (Ind.
vermeld in staat I van bijlage IJ, terwijl uit een ander
St. 1919 n°. 78). Voor zooveel betreft dergelijke maatregelen
ten aanzien van het opiumgebruik in de onderafdeeling overzicht van denzelfden staat blijkt boeveel de voornaamste
Samosir der residentie Tapanoeli zie men Ind. St. 1919 der bij in- en uitvoer belaste goederen, zoowel in genoemd
jaar als in 1917, aan recht opbrachten.
n°. 80.
Op Java en Madoera — met inbegrip van de gewesten
Wegens overtreding van de bepalingen op de tolrechten
Bantam on Proanger-Regentsohappen, waar slechts op hadden in 1918 612 bekeuringen plaats (waarvan er 601 bij
enkele plaatsen regie-opium is verkrijgbaar gesteld — is in
onderbandsebe schikking werden afgedaan) tegen 544 in
1918 in het geheel verkocht 984 487 thail bereid opiuin, tegen
1917.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1919—19 0. 5. Ned.-Indië.
25
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Accijnzen. De bedragen, welke de in een grootèr of
kleiner gedeelte van het tolgebied geheven accijnzen in de
jaren 1917 en 1Ü18 in 'slands kas deden vloeien, blijken uit
de onderstaande opgaat' (vjior 1918 zij bovendien verwezen
naar staat I van bijlage Ü)>
1918.

mr.

Accijns oj) inlandsen gedistilleerd

.

Accijns op tabak
Accijns op petroleum
Accijns op lucifers

470136
78 708
7 532 902
4 378 445

946
84
7 069
3 986

963
342
683
904

f' 12 460191 f 12 087 912
Wegens overtreding van de accijnsbepalingen betreffende
het inlandsen gedistilleerd, de petroleum en de lucifers, weiden in 1918 84 bekeuringen afgedaan (tegen 87 in 1917),
waarvan 15 bij onderhaudsche schikking.
Met gebruikmaking van de bij Ord. in Ind. St. 1919 n°. 66
verleende bevoegdheid, zijn bij Gouv. Bt. 8 Febr. 1919 n". 30
(Ind. St. n°. 67) uitzonderingsmaatregelen genomen ten aansien vnn de heffing van accijns voor het product van de

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen
Alzoo werkelyk te heffen
Geïnd bedrag

. . . .

fabriek der Bataafsohe Petröleummaatschappij te Boela
(Amboina).

1918.
(Voorloopige opgaven.)

Java en
Madoera.

Java en
Madoera.

Buitengeweston.

G66SM

f 1917621

f

27 511

101503

528 SS1

f1816118

1790

8 380

Buiucgewesten.

Aanslag
Af: wegens toegestane verminderingen

f 17467a • f

Alaoo werkeljk to heffen
. . . .
Bovendien verschuldigd aan schatlingskosteOj voor znover zij den
aangeslagenen in rekening waren
te brengen

f 1640177 i f

Derhalve in het geheel door de aangeslagenen verschuldigd
. . . .
Geïnd bedrag a)

99 5»'. '

PMO

f 1653 717 I f
1560140 j

680671
098 86S

1918.
(Voorloopige opgaven.)

Java en
Madoera.

Java en I Buiten.
Madoera. I gewesten.

Buitengewesten.

f 1954S142 | f .SS41844 f 12702790 , f 2400150
191 918

36^27

581969

565511

1229

f 1824498 I f „566740
1722479!
518320

a) Onder de geïnde bedragen is hier en bij andere hierna t e vernielden
belastingen niet alleen begrepen wat op den aanslag van hetzelfde jaar ontvaugen, maar ook wat van den achterstand over vorige jaren aangezuiverd is
(wat de personeele belasting betreft, ook hetgeen gestort is wegens t e verbalen kosten van schatting), zoomede de boete wegens te late betaling, terwijl daarentegen, ingevolge artikel 24 der Indische comptabiliteitswet 1917
(Ind. St. n°. 521), in mindering is gebracht hetgeen tengevolge van verkeerden
aanslag over het behandeld of over eenig vorig jaar, dan wel uit anderen
hoofde, aan belanghebbenden is terugbetaald.

Java
en Madoera.

Verminderingen

f
. . . .

Werkelijk te heffen bedrag
Geïnd bedrag

2 717175

2 390 415

22877
f 2377 279
3395213

f

f

Java en
Madoera.
Bedrag van de belasting
over 1918
Van dat bedrag werd in
1918 betaald. . . . .
Aan
achterstand
over
vorige jaren en boeten
werd bovendien betaald

\f\

'

Totaal in 1918 geïnd (zie
noot, kol. 195) . . . .
In 1917 is geïnd (verbeterde opgave)
. . . .

Totaal.

374 040 i f

3 091215

Java
en Madoera.

Buitenge westen.

Buitengewesten.

f 3 567 545 f 8563844 f12131389
430 731

780 226

f3 917 040 f 8994575, f 12911615
3 793 947

9 152 896 j 12 946813

deze belasting geïnd f 2117 070, tegen f 2 326 944 in 19.1.7,
alzoo in 1918 minder f 209 874. Deze vermindering is te
wijten aan de moeilijke tijdsomstandigheden, de hooge
prijzen der levensmiddelen en den daarmede gepaard gaanden minder gunstigen economischen toestand der inlandsche
bevolking, terwijl de prijs der huiden aanzienlijk daalde.

1) De in Ind. St. 1914. n°. 130 opgenomen ordonnantie is bij Ord. van 23
Jan. 1919 (Ind. St. n°. 32) aangevuld met eenige bepalingen nopens vaetstelling en plaats van aanslag.

f 7 805 820 f

953 580

f 8 759 400

43 620

370 380

2 027140

49 830

2 076 970

330 420

f 2 720 835

f 5 778 680

903 750

f 6 682 4S0

Buitengewesten.

Java
en Madoera.
f

22 941 750

f

1 793 930
66 120 j

5 638 920

f

17 302 830

—

f

Totaal.

f

24 735 680

Java
en Madoera.
f

Hondenbelasting. Ingevolge Ord. van 31 J a n . 1919 (Ind.
St. n°. 50) wordt de belasting op honden ook geheven ter
hoofdplaats Pontianak der residentie Westera f deel ing van
Borneo.

spelen brachten in 1918 op Java en Madoera f 38 150 op.
tegen f 38 400 in 1917. I n de buitengewesten bracht de belasting in 1918 op f 339 357, tegen f 61 6G5 (verbeterde
opgave) in 1917.
De in Ind. St. 1912 n°. 230 opgenomen ordonnantie is in
dier voege herzien, dat voor de in de residentie Batavia
gelegen plaats Tangerang, na hare opheffing als afdeelingshoofdplaats, gehandhaafd blijft de voor de afdeelingshoofdplaatsen op Java en Madoera geldende licentieprijs (Ind. St.
1918 n'. 591).
Belastingen van verschillenden aard, die slechts in het
een of ander gewest worden geheven. Omtrent de opbrengst
of den aanslag van deze belastingen vindt men opgaven over
1917 en 1918 in tabel X van bijlage TT.
Oorlogswinstbelasting. Bij Ord. van 29 J a n . 1919 (Ind.
St. n°. 44) is de termijn voor bet aanvragen van verrekening
van oorlogsverliezen over de jaren 1917 en 1918 met oorlogswiusten over voorafgegane jaren, verlengd tot en met 31
December 1919.
Bij Ord. van 16 J u n i 1919 (Ind. St. n°. 278) zijn de bepalingen der ordonnantie op de oorlogswinstbelasting 1917
(Ind. St. n". 592) inzake de navordering nader aangevuld.
De aanslag in deze belasting en het geïnd bedrag in Indie
beliep (volgens voorloopige opgaven):

1918.

—

91290

Buitengewesten.
f

—

5 705 040

1 727 810 i f 19 030 640

—

Nhuhtbelastingeii in de buitengewesten. In 1918 is aan
rundslachtbelasting geïnd f 449 691, tegen f 483 591 in 1917,
en aan varkensslachtbelasting f 354 671, tegen f 367 392 in
1917. Voor nadere gegevens zie men de tabellen V I I en I X
van bijlage II.

1917.

1916.

Totaal.

Belasting op het slachten van varkens op Java en
Madoera. De opbrengst van deze belasting bedroeg in 1918
f 150154, tegen f 161 725 in 1917, alzoo een nadeelig verschil
van f 11 571 (zie de gespecificeerde opgave in tabel V I I I van
bijlage Ü ) , welke daling o.a. moet worden toegeschreven
aan het verminderd verbruik, tengevolge van de stijging der
vleeschprijzen.
Het aantal overtredingen beliep 4, met een gelijk aantal
beklaagden, tegen 12 met 12 beklaagden in 1917.

Be lieentiën voor het houden van Chineesche dobbel*

f4 296 610 1 f 12838398 f 17135 008

349 495

Voor gespecificeerde opgaven zie tabel VI van bijlage U.
Het aantal overtredingen wegens slachten zonder vergunning bedroeg in 1918 1486, met 1628 beklaagden, tegen 1614
met 1776 beklaagden in 1917.

Totaal.

Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens op Java en Madoera. In 1918 is terzake van

1915.

Buitengewesten.

326 760
f

:

f 19356224 , f S805017 f 12674 311
j 1880980S ! 2542 456
16163 677

1914.

Aanslag

12S479

Verponding en daarmede overeenkomende heffingen.
Bij Gouv. Bt. 3 Maart 1919 n°. 44 (Ind. St. n*. 110)
is deze belasting met ingang van 1 April d.a.v. ingevoerd
in het gewest Banka en onderhoorigheden.
Bij Ord. van 26 Maart 1919 (Ind. St. n°. 156) zijn van
verponding vrijgesteld de in de Vorstenlanden gelegen gronden, waarop ia gevestigd het in art. 1 van het K. B. 18 Juli
1916 n°. 3 (Ind. St. 1918 n°. 21) bedoeld zakelijk recht,
In het geheel was in 1918 op en buiten Java en Madoera
aan verponding te heffen f 3 376 962, tegen f 3 304 997 (volgeus verbeterde opgaven) in 1917. Geïnd is, met inbegrip
van het aangezuiverde over vorige iaren en van boeten,
f 3123:341 in 1917 en f 2 775 686 in 1918.
Voor eene specificatie per gewest zie tabel lVrt van
bijlage F .
Opgaven nopens het aantal aangeslagenen en het bedrag
van den aanslag over 1917, afzonderlijk voor Europeanen,
Chineezen, andere vreemde oosterlingen, inlanders en naamlooze vennootschappen zijn opgenomen in tabel IV& van
bijlage TT.
De op 1 Januari 1902 ingevoerde, met de verponding overeenkomende belasting terzake van door niet-inlanders zonder
wettigen titel geoccupeerde erven, gelegen op het domein
Bloeboer (Batavia), beliep in 1918 f 913,04, tegen f 332,76*
(volgens verbeterde opgaven) in 1917.

19 45S
f

1917.
(Verbeterde opgaven.)

Xov. 1918 (Ind. St. u°. 79&) zijn de inlandsche arbeiders op
andere ondernemingen dan die van landbouw in het gewest
Biouw en onderhoorigheden onttrokken aan de (algemeeue)
belasting op de bedrijIS» en andere inkomsten in de gewesten
buiten Java en Madoera (Ind. St. 1914 n ü . 130) l ) en onderworpen aan de in Ind. St. 1907 n°. 183 opgenomen regeling
der belasting op de bedrij f s- en andere inkomsten in de bezittingen buiten Java en Madoera.
Bij Ord. van 9 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 814) is, in verband
met de late vaststelling van den aanslag in de belasting op
de bedrij fS- en andere inkomsten over het jaar 1918, de
termijn, waarbinnen het bedrag van dien aanslag door de
vreemde oosterlingen ter hoofdplaats Makasser kan worden
voldaan, verruimd. Een zelfde maatregel is genomen bij Ord.
van 19 Dec. 1918 (Ind. St. n°. 842) ten aanzien van de
belastingplichtigen in de afdeeling Semarang, zoomede bij
Ord. van 7 Mei 1919 (Ind. St. n°. 215) ten opzichte van
de vreemde oosterlingen ter hoofdplaats Palembang en de
inlandsche bevolking in het gewest van dien naam.
Omtrent de verdeeling van het aantal aangeslagenen naar
hun jaarlijksch inkomen, den aanslag en andere gegevens
betreffende deze belasting, vindt men opgaven over 1917 en
1918 in de tabellen V« en Yb van bijlage II. Onderstaand
overzicht doet de in genoemde jaren geïnde bedragen kennen:

Voor opgaven nopens den aanslag per gewest, nopens het
cijfer der aangeslagenen en nopens de groepeer mg naar hun
belastbaar inkomen van de op uit. van verslagjaar reeds in
deze belasting getroffen personen zie onder Illff, U l o en
I l l c van bijlage U.
Gedurende 1Ü1S zijn 241 bezwaarschriften ingediend, tegen
213 in 1917. Hiervan kwamen onderscheidenlijk 8 en 20 in
behandeling bij den raad van beroep voor belastingzaken te
Batavia.

Personeele belasting. Over 1918 zijn in het geheel aan»
geslagen 37 950 Europeanen en 57 513 vreemde oosterlingen
(onderscheidenlijk 325 minder en 512 meer dan in 1917).
Voor elk gewest in het bijzonder blijken de uitkomsten der
belasting over beide jaren uit bijlage U. tabel I I . I n 1918
kwamen 63 bezwaarschriften in, tegen 173 in 1917. Hiervan
kwamen er onderscheidenlijk 1 en 17 in behandeling bij den
raad van beroep voor belastingzaken te Batavia.
Afzonderlijk voor Java en Madoera en de buitengewesten
beliepen de aanslagen en het geïnd bedrag als volgt.
1917.
(Verbeterde opgaven.)

Belasting op de bcdrijfs- en andere inkomsten van inlanders en vreemde oosterlingen. Ingevolge Ord. van 27

Inkomstenbelasting. In 1918 zijn, volgens voorloopige
opgaven, in liet geheel aangeslagen 44 275 personen en 667
naamlooze vennootschappen en andere lichamen. Het bedrag
van den aanslag beliep, na aftrek van toegestane verminderingen, f 14 951590 (volgens voorloopige opgaven), tegen
f 23 161241 (volgens verbeterde opgaven) in 1917.
UU het volgend overzicht blijkt, hoeveel Java en Madoera
en hoeveel de buitengewesten in die bedragen deelen, en hoeveel in elk der genoemde jaren aan inkomstenbelasting werd
geïnd:
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ïye

f

91 290

—

437 280

Totaal.

f

437 280

—

f

—

—
f

528 570

Java
en Madoera.

f

528 570

—

1320

Buitengewesten.
f

—
f

31410

—
1320

4 372 866

f

31 410
336 244

Totaal.

f
♦

32 730
_

f

32 730
4 709110
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Voorts is, krachtens art. 98 der oorlogswinstbelasting 1916,
zooals dit artikel wordt gelezen ingevolge art. 1 van de wet
van 23 Mei 1917 (Ned. St. n°. 406), uit de opbrengst van
de Nederlandsche oorlogswiustbelastiug over de jaren tot en
met 1919 eene som van f 14 285 105 op voorloopige afrekening aan Nederlandsch-Indië uitgekeerd.
Zegelrecht. Aan zegelrecht ' is, volgens voorloopige
opgaven, in 1918 ontvangen f 8 494 406 (f 2 388 055 op Java
en Madoera en f 1 106 251 in de gewesten daarbuiten), tegen,
volgens verbeterd© opgaven, f 2 727 701 in 1917 (f 2118 468
op Java en Madoera en f 609 233 daarbuiten), welke hoogere
opbrengst voornamelijk een gevolg is van de sedert 1 April
1918 ook over de buitengewesten uitgestrekte immigratiewetgeving.
De lijst van vrijstellingen van zegelrecht is aangevuld of
gewijzigd bij Ord'n. van 26 Aug. 1918 (Ind. St. n°. 604),
13 Nov. 1918 (Ind. St. n°. 770) en 5 Mei 1919 (Ind. St.
n°. 212), terwijl de zegelordonnantie eene wijziging onderging bij Ord. van 22 Mei 1919 (Ind. St. n°. 247). De zegelvrijstelling van geschriften betreffende de Indische militie
werd opgenomen in art. 9 van het „Dienstplichtbesluit" in
Ind. St. 1918 n°. 70.
Inpevolge Ord. van 8 Oct, 1918 (Ind. St. n°. 695) worden
j e geschriften, uitgereikt op den voet van wettelijke bepalingen betreffende het reizen binnen Nederlandsch-Indië,
aan een zegelrecht onderworpen.

Overschrijvings-, benevens snecessie- en overgangsrecht.
De opbrengst van deze belastingen was in 1917, volgens verbeterde, en in 1918 volgens voorloopige opgaven als volgt:

Overschrijvin'gsrecht
Successie-en oveigangsrecht

j 1 9 1 ' f 1088 851
/ i9i3
1 927 350

f 204 236

f 1 893 087

232 &S3

2 159 983

226 530

17 034

243 564

443 166

15 442

458 598

\ J917
j i9iS

Paiidhuisdienst. Op het einde van 1918 waren in werking
352 leenbanken. tegen 338 op uit. 1917, waarin 44 816 078
panden werden beleend, waarop f 116 904 359 werd voorgeschoten, tegen in 1917 onderscheidenlijk 40 451428 en
f 99G22 685. De exploitatiekosten bedroegen in 1918
f 7 814 451, of verdeeld over het aantal panden, + f 0,17* per
pand, terwijl eene winst van f 9 080 093 werd gemaakt; deze
cijfers beliepen over 1917 onderscheidenlijk f 6 865 307,
f'0.17 en f 7 369 578.
Het pandhuisreglement onderging eene wijziging bij
Ordn van 20 Aug. 1918 (Ind. St, n°. 589) en 25 J a n . 1919
(Ind. St. n°. 34).
Eene eenvormige regeling bij den pandhuisdienst is mgevoerd bij GOUT. Bt. 20 Aug. 1918 n°. 29 (Ind. St. n°. 590),

waarbij tevens het salaris is herzien van de beheerders,
onderbeheerders en technische instructeurs en het ambt van
hoofdbeheerder is ingesteld.

II.
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Recht op de openbare verkoopingen. Bij de landsvendukantoren (vendukantoren der 1ste klasse, waaronder begrepen
die, welke beheerd worden door algemeene ontvangers van
's lands kassen) is in 1918 omgezet aan voor particuliere rekening verkochte «oederen f 6 252 048 en aan voor gouvernements rekening verkochte goederen en producten f 1 079 994
(in 1917 onderscheidenlijk f 8186 967 en f 1283 638) en te
dier zake aan recht geheven f 604 955, latende, na aftrek van
de kosten der kantoren, eene winst van f 443 106 (over 1917
bracht dit recht onzuiver f 610 586 en zuiver f 450460 op).
Bij de vendukantoren der 2de klasse (die, waarvan het
beheer eene bijbetrekking uitmaakt) beliep de omzet in 1918
bij de door notarissen beheerde kantoren f 17 155 384 en bij
die onder beheer van gewestelijke secretarissen, commiezen
op assistent-residentiekantoren of besturende ambtenaren
f 1318 731, te zamen f 18474115, welke sommen over 1917
bedroegen f 17 815 595 + f 1219 459 = f 19 035 054. Aan
voor gouveriiements rekening verkochte goederen,~enz. was
onder den omzet van de kantoren der 2de klasse begrepen
f 2 887 630 (in 1917 f 3 654 877). Als aandeel van den lande
in de inkomsten der vendukantoren 2de klasse is in 1918
geïnd: ter zake van de door notarissen beheerde kantoren
f 464 609 en ter zake van de overige kantoren f 41 748\ te
/.amen derhalve f 506 417 (in 1917 *. 4.55 880 en f 38 711 o\
te Mmen f 494 591). De zuivere opbrengst voor den lande
voor alle vendukantoren te zamen beliep alzoo in 1918
f 949 523 (in 1917 f 954 051).
Ingevolge Gouv. Bt. 2 Juli 1918 n°. 33 (Ind. fit. n°. 370)
is het venduv.ezen in de residentie Palembang in dien zin
gewijzigd, dat van het ambtsgebied van het vendukantoor
der 2de klasse te Lahat is afgenomen de plaats Moearoenim
en dat op die plaats een vendukantoor der l s t klasse is gevestigd. Voorts is bij dezelfde gelegenheid bepaald, dat :n
het gouvernement Oostkust van Sumatra zijn gevestigd een
vendukantoor der 1ste klasse te Medan, voor de afdeeiingen
Deli, Serdang en Langkat en te Tandjoengbalai voor de
onderaf deelingen Asahan en Batoebara, en een vendukantoor
der 2de klasse te Laboehanbilik, voor de onderafdeeling
Laboehanbatoe, te Pematang Siantar, voor de afdeeling Simeloengoen en de Karolanden en te Bengkalis voor de afdeeling
van dien naam.
Bij Gouv. Btn. 15 en 27 Aug. 1918 nos. 58 en 14 (Ind. St.
nos. 579 en 606) zijn de kommen van de gewestelijke hoofdplaatsen Djambi en Bandjerniasin en de afdeelingshoofdplaats Samarinda aangewezen als gedeelten van de gewesten
Djambi en Zuider- en Oostera f deel ing van Borneo, waarop
van toepassing is het bepaalde bij lid 6 van art. 22 van het
vendureglement ( I n d . St, 1908 n°. 189 in verband met
Ind. St. 1910 n°. 257 en 1916 n°. 583). nopens het houden van
verkoopingen tegen contante betaling.
Ingevolge Gouv. Bt. 6 Dec. 1918 n°. 18 (Ind. St. n°. 809)
wordt het vendukantoor der 2de klasse te Banda Neira met
ingang van 1 Januari 1919 opgeheven en het ambtsgebied
daarvan gevoegd bij dat van het vendukantoor der 2de
klasse te Amboina. Voorts is bij Gouv. Bt. 27 Maart 1919
n°. 33 (Ind. St. n°. 159) overgegaan tot de opheffing van
het vendukantoor der 2de klasse te Sibolga en de oprichting
van een dergelijk kantoor te Goenoengsitoli. De regeling
van het venduwezen in de afdeeling Midden-Celebes (res.
Menndo) onderging wijziging bij Gouv. Bt. 24 Mei 1919
n°. 49 (Ind. St. n°. 249).

MUNTWEZEN, GELDMARKT.
§ 1.

MUNTWEZEN.

Van de voor 1916, 1917 en 1918 aangevraagde muntsoorten
vgl. K. V. 1918, kol. 157 — zijn sedert (tot 15 September
1919") naar Indië verscheept f 1000 000 aan rijksdaalders,
f 3 500000 aan guldens, f 1000 000 aan halve guldens,
f 2 700 000 aan kwartguldens, f 3 000 000 aan 10 cent-stukken
en f 164 000 aan centen. Vooralsnog is de uitzending sevraagd van f 5 000 000 aan guldens.

In 1918 zijn 4 inlanders, onder wie 1 vrouw, vei-oordeeld
tot gevangenisstraf wegens muntnamaak. "Wegens het desbewust uitgeven van valsch geld zijn 61 personen aangeklaagd, van wie er 16 veroordeeld (2 tot betaling van
geldboeten en 14 tot gevangenisstraf), 12 vrijgesproken en
29 van rechtsvervolging ontslagen zijn, terwijl 4 voortvluchtig zijn. De aangehaalde stukken werden, voor zoover
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Wegens valechheid, vervaUching, opzettelijke schending of
beschadiging zijn in 1U1S van gouvernemeutswege aan den

niet bleek dal de aanbieden te kwader trouw handelden, na
voor den omloop ongeschikt ie zijn gemaakt, aan de eigenaren
teruggegeven. ')

omloop onttrokken
6168 stuks zilveren munten (318 rijk>( _

1) De Javasche Bank handelde aldus met 959 rijksdaalders, 863 guldens,
1133 halve guldens, 435 kwartjes en *84 10 cent-stukken.

guldens en 1726 10 cent-stukken) vu 945 stuks nikkelen
stuivers.

| 2.

JAVASCHE BANK.

Tengevolge van de talrijke en steeds strengere maatregelen vau de oorlogvoerenden kwam het economische leven in
Nederlandsch-Indië in liet vijfde oorlogsjaar nog ernstiger
in het gedrang, dan tot dusver reeds het geval was geweest.
De toestand dreigde in de tweede helft van 1918 noodlottig
te worden, indien niet de zekerheid bleef bestaan dat de cultures ook dan zouden kunnen doorwerken, wanneer de verscheping der producten nog langer belemmerd bleef en de
prijzen verder mochten inzinken. De Javasche Bank, die het
steeds van overwegend belang geacht had dat de arbeid in de
cultures zoo ongestoord mogelijk voortgezet werd, aarzelde
niet ook voor die omstandigheden de financiering tot den
kostprijs van het product toe te zeggen. Zij achtte het echter
aan een goeden gang van zaken bevorderlijk, wanneer de
kredietverleening niet rechtstreeks aan de producenten zou
geschieden, maar aan eene door die producenten onder hunne
gezamenlijke aansprakelijkheid op te richten cultuurbank,
die de voorschotten aan de verschillende ondernemingen zou
regelen. Deze cultuur-hulpbank kwam 19 September 1918 tot
stand; hoewel zij niet in werking behoefde te treden, heeft
de samenwerking van alle belanghebbenden veel bijgebracht
om in den ontredderden toestand verbetering te brengen, zoodat Xederlandsch-Indië, mede dank zij het ten einde loopen
van den oorlog, voor een ernstige ramp is gespaard gebleven.
Het kon echter niet uitblijven dat ook dit jaar een sterk
beroep gedaan moest worden op de circulatiebank voor krediethulp, zoowel van de zijde van den landbouw als van
handel en industrie. Daarnevens echter trekt ook het hooge
bedrag dat het Gouvernement als voorschot aan de Javasche
Bank ontleende, de aandacht; gemiddeld stond het Gouvernement ruim f 40000000 debet in rekening-courant.
De rentegevende uitzettingen der Bank bedroegen dientengevolge ruim f 43 000 000 meer dan het vorige jaar en
bereikten nu een gemiddeld cijfer van f 157142 000 of ruim
het dubbele van dat in liet laatste jaar vóór den oorlog. De
vermeerdering tegenover het vorige boekjaar komt voornamelijk voor rekening van de voorschotten in rekening-courant,
welke in 1917/1918 gemiddeld f 63 322 000 en in het loopende
boekjaar f 117 920 000 bedragen.
Aan gedisconteerd handelspapier was gemiddeld f 941 000
meer in portefeuille en aan vendupapier f 338 000 minder.
Het gemiddeld cijfer voor de buitenhindsche wissels was in
verband met de zeer onzekere wisselkoersen en het beperkte
handelsverkeer met het buitenland aanzienlijk lager en bedroeg nu f 22 860 000, tegen f 34 390 000 in het vorige jaar.
Aan prolongaties stond wederom gedurende het geheele jaar
niets uit.
Het omzetcijfer voor voorschotten in rekening-courant op
onderpand van wissels en effecten is gedaald van f 465 millioen tot f 413 inillioen, op uitvoerproducten van f 154 mülioen tot f 127 millioen en op goud en zilver van f 2,2 millioen tot f 1,4 millioen. De omzet ten aanzien van invoergoederen is gestegen van f 4 millioen tot f 11 millioen.
Zijn de operaties veel grooter dan het vorige jaar geweest,
ook de obligo's der Bank zijn verder gestegen. I n de eerste
Dlaats bereikte de bankbiljettencireulatie on het einde van
het boekjaar een maximum van f 214 millioen, zoodat de
stijgende tendenz nog steeds blijft bestaan, ook na de belangrijke vergrooting die de circulatie in de naar laatste jaren
reeds heeft ondergaan. Die omloop toch bedroeg in 1915/1916
sremiddeld f 130 millioen, in 19161917 f 153 millioen, in
1917 1918 f 169 millioen en thans t 191 millioen (10 jaar «releden nog slechts f 69 millioen). Verder zijn ook de onmiddellijk opeischbare schulden, welke voor "nex grootste geHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

daalders, (jJ. ) gulden», 1888 halve guldens, 3043 kwart-

deelte uit credit-saldi van rekeniug-courauthouders bestaan,
wederom aanmerkelijk gestegen (gemiddeld f 87,3 millioen,
tegen f 51,7 millioen een jaar te voren).
De Javasche Bank is er in geslaagd haar metaalvoorraad
met de sterke verhooging der obligo's gelijken tred te doen
houden. Zooals te verwachten was bleef voor de Javasche
Bank steeds de gelegenheid open om bij de Nederlandsche
Bank goud te betrekkeu, terwijl zij ook hare steeds voortgezette pogingen om in het buitenland naar behoefte goud te
verkrijgen, met succes bekroond zag. De Javasche Bank behoefde dan ook geen gebruik te maken van de wijziging, welke
bij het begin van den oorlog in de dekkingsvoorschriften «remaakt werd. Gedurende het geheele boekjaar bleef de metaaldekking boven de voorgeschreven 4 0 ' % van het gezamenlijk
bedrag der obligo's, terwijl gemiddeld nog een metaalsaldo
van ruim f 8 millioen beschikbaar bleef. De metaalvoorraad
der Bank bedroeg op het eind van het boekjaar f 138,7 millioen, zijnde 40,5% van haar obligo's, tegen f 111,8 millioen
of 46,1 % op 31 Maart 1918.
Kostte het veel moeite en overleg steeds naar behoefte te
voorzien in de noodige vergrooting van den metaalvoorraad,
onmogelijk bleek het de voorraden in Nederlandsch-Indië
volgens voorschrift te versterken. Uit Amerika kon steeds
goud naar Indië verscheept worden, mits tegen vooraf geleverd bullion en de mijnbouwmaatschappijen in Indië hebben dan ook dit jaar wederom daartoe medegewerkt door
haar geheele opbrengst ter beschikking van de Javasche Bank
te stellen, waarmede ook hare eigen belangen het beste gediend waren. Uit Nederland kon echter nagenoeg niets verscheept worden, zoodat aan de Javasche Bank dispensatie
verleend werd van artikel 20, lid 2, van het Octrooi.
Zilveren standpenningen werden van regeeringswege aangevoerd tot een bedrag van slechts f 800 000; aangezien het
zilver voortdurend in de circulatie bleef afvloeien, liep de
voorraad van f 19 millioen op einde Maart 1918 terug tot
ruim f 9 millioen.
Veel sterker dan het vorige jaar het geval was maakten
handel, industrie en cultures gebruik van de gelegenheid
om door bemiddeling van de Javasche Bank gelden naar
Nederland over te maken. Het Gouvernement behoefde
slechts remises naar Nederland te maken tot een bedrag van
f 4 millioen, tegen f 18 millioen en f 39,3 millioen in de beide
voorafgegane jaren, hetgeen buitengewoon hooge cijfers
waren. Het publiek daarentegen behoefde dit jaar f 40 millioen, tegen het vorig jaar slechts f 20 millioen; de jaren
daarvóór waren echter ook hoogere bedragen (namelijk 25, 38
en 49 millioen gulden) noodig geweest. Het cijfer der afgiften voor particuliere rekening omgekeerd van Amsterdam op
Indië was dit jaar f 12.1 millioen, tegen de laatste drie jaren
telkens ruim f 9 millioen. Bovendien werd voor het Gouvernement een bedrag van f 20 millioen overgemaakt, een feit
dat de laatste drie jaren niet meer was voorgekomen.
Uit de cijfers voor de plaatselijke overwijzingen en die
tusschen de Indische kantoren onderling blijkt duidelijk, hoe
de Javasche Bank in toenemende mate tegen geringe vergoeding het betalingsverkeer vergemakkelijkt. Tusschen de Indische kantoren onderling werd afgegeven voor een bedrag
van f 456 millioen, tegen f 404 millioen een jaar te voren en
noo- slechts f 181 millioen vijf jaar terug. Het plaatselijk
giro-verkeer beliep nu f 573 millioen, tegen f 472 millioen
ten vorigen jare en f 258 millioen vijf jaar geleden; ook het
aantal der plaatselijke iriro's steeg in die jaren (\un 34 221
tot 59 402 stuks).
Toonde de omzet in de clearing te Batavia het vorige jaar
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eene vermindering aan van f 21 millioen, thans is die omzet
weder aanzienlijk gestegen. Bedroeg deze namelijk ten
vorigen jare f 937 millioen, thans was hel f 1821 millioen,
waarmede het milliard voor het eerst werd overschreden. Het
aantal stukken in clearing verrekend steeg tezelfder tijd van
99 653 tot 114 513. De cijfers van de clearing te Semarang,
Socrabeja en lieden zijn ook alle hooger dan het vorige jaar,
zoodat het totaal voor de vier clearingplaatsen in dit boekjaar met f 2934 millioen ruim f 840 millioen hooger was dan
het vorige jaar. Het aantal stukken steeg van 366 000 tot
441 000, zoodat de instelling der clearing dus in al deze
plaatsen zeer goed blijkt te blijven voldoen.
De bewaarnemingen bij de Javasche Bank vermeerderden
in den loop van het boekjaar van f 30,6 millioen tot f 41,2
millioen, waaronder f 3,4 millioen franco ten name van de
postspaarbank.
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Het disconto bleef ook dit jaar onveranderd op 3A% gehandhaafd. Tengevolge echter van de grootere uitzettingen
steeg bet bruto winstcijfer der Bank met ongeveer f 1,9 millioen. De rente op voorschotten in rekening-courant bedroeg
f 1 825 000 meer, de rente op disconteeringen, de koersverschillen en de winsten op munt en muntmateriaal waren gezamenlijk f 112 000 meer, terwijl de provisie-rekening
f 40 000 hooger was. De interest van effecten en hypotheken
was echter f 104 000 minder. I n verband met het hoogere
onkostencijfer en de afschrijvingen was de zuivere winst per
slot van rekening bijna f l ï millioen hooger dan het vorige
jaar, zoodat het dividend van 1 8 % in de beide laatste jaren
thans verhoogd kon worden tot 25 %, terwijl aan de koloniale
kas een bedrag van f 1519 008 ten goede kwam, tegen
f967 327 ten vorigen jare.
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W.
B U R G E R L I J K E E N MILITAIRE L A N D S D I E N A R E N .
Bij Gouv. Bt. 30 Mei 1918 n°. 1 is de heer J . DE GROOT,
hoofdambtenaar ter beschikking wan het hoofd vun den dienst
der staatsspoor- en tramwegen, tijdelijk ter beschikking gesteld van den voorzitter van den raad van departetnentshoofden, ten einde te worden belast niet het ontwerpen van
eene algerneene regeling van de opleidingsvoorwaarden voor
.en de bezoldigingen in de lagere betrekkingen bij alle takken
van 's lands burgerlijken dienst, voor zoover betreft in Indië
opgeleide of op te leiden krachten.
Bij E . B. 12 April 1918 n°. 29 (Bijbl. Ind. St. n°. 9050)
zijn aan de rijksuniversiteit te Leiden hulpleeraarschappen
in het Javaansch en in het Maleisch ingesteld in het belang
van het onderwijs in die talen aan studenten, die zich voorbereiden voor landsbetrekkingen in Nederlandsch-Indië.
Opleiding van ambtenaren voor den Nederlands<hIndisi-heii bestuursdienst. Met afwijking in zoover van liet
besluit op de Indische bestuursopleiding (Ind. St. 1907
n°. 2-30. zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld), is bij
K. B. 24 Aug. 1918 n°. 10 (Ned. St. n°. 532, Ind. St. 1919
n°. 40) machtiging verleend om, in verband met de buitengewone omstandigheden, de in 1917 in Nederlandseh-Iudië
aangewezen en aldaar nader aan te wijzen candidaat-Indische ambtenaren het voorbereidend examen in Nederlandsch-Indië te doen afleggen.

Examens voor den Xederlaiidscli-liidisehen bestuurs(licnst. In de tweede zitting van de commissie, die hier te
lande in 1918 was belast met het afnemen van de examens
voor den Nederlandsch-Indischen aJuiinistiatieven dienst,
onderwierpen zich 21 candidaten aan het eindexamen en 18
aan het voorbereidend examen. Van de eerstbedoelden slaagden er 14 en werden er 7 afgewezen, terwijl van de laatstbedoelden 15 candidaten werden toegelaten en 3 werden afgewezen.
Voor de heide examens, die in 1919 hier te lande werden
afgenomen, luidden zich onderscheidenlijk 41 en 28 eandidaat-Indische ambtenaren aangemeld. In het voorbereidend
examen slaagden 31 candidaten, terwijl er 7 werden verwezen naar de tweede zitting: 3 werden afgewezen. In het
eindexamen slaagden 22 candidaten, 4 werden verwezen naar
de tweede zitting en 2 werden afgewezen. Voor de tweede
zitting hadden zich 17 candidaten opgegeven.
In 1919 zijn hier te lande 43 en in Indië 4 jongelieden als
candidaat-Indisch ambtenaar aangewezen.

Xcdcrlandscli-Iiidisclic BestuiirsarauViiiie. In 1918 zijn
door' den Gouverneur-Generaal geen ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur voor de studie aan de academie aangewezen, in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden
en de slechte scheepvaartverbindingen.

Gegradueerde ambtenaren voor den

kantoordienst.

Sedert de laatste opgaaf zijn twee doctoren in de rechtswetenschap, die niet het groot-ambtenaarsexamen of faculteitsexamen hadden afgelegd, naar Indië uitgezonden ter
plaatsing bij den kanteordienst. waaronder begrepen de
dienst ter griffie van het hooggerechtshof en van Europeesi :he of inlandsche rechtbanken.
Facultcitsexamen. Gedurende het academiejaar 1918/1919
slaagden 10 doctoren in de rechtswetenschap in het bij art.
141, 2de lid, der wet op het hooger onderwijs bedoelde faculteitsexamen.
Klein-ambtenaarsexamen. De in Bijbl. Ind. St. n°. 6049
opgenomen en sedert herhaaldelijk aangevulde opgave van
ambten en' bedieningen, voor de vervulling waarvan het
examen niet behoeft te worden afgelegd, is nader gewijzigd
bij Gouv. Bt. 9 Aug. 1918 n°. .35 (Bijbl. Ind. St. n°. 9039).

Examens voor de benoembaarheid tot bepaalde betrek-

kingen, II il zending van personeel voor die betrekkingen.
Met intrekking van K. B. 5 Febr. 1910 n°. 4.3 (Ind. St.
n°. 232. zooals het sedert is gewijzigd), zijn bij E . B. 16
Mei 1919 n°. 63 (Ind. St. n°'. 589) bijzondere voorwaarden
voor benoembaarheid tot ingenieur bij 's lands mijndiensten
ini Nederlandsch-Indië en regelen betreffende de opleiding
van zoodanig personeel vastgesteld.
Met intrekking van K. Bn. 25 Juni 1914 n°. 60 (Ind. St.
n°. 697), 1 Maart J.917 n°. 63 (Ind. St. n°. 361) en 17 Oct.
1917 n°. 6 (Ind. St. 1918 n°. 57) zijn bij E . B. 31 Jan. 1919
n°. 11 (Ind. St. n°. 359) de voorwaarden vastgesteld voor
benoembaarheid tot en opleiding en uitzending van veeartsen
bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst in Nederlandsch-Indië.
De bij E . B. 18 Febr. 1910 n°. 60 (Ind. St. n°. 265) vastgestelde bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot
adjunct-landmeter en landmeter bij het kadaster in Nederlandsch-Indië — sedert door nieuwe voorwaarden vervangen; vgl. E\ V. 1918, kol. 162 — zijn bij het op 1 Februari
1918 (Ind. St. 1918 n°. 602) in werking getreden E . B? 21
Mei 1917 n°. 40 (Ind. St. 1918 n°. 600) ingetrokken; voorts
zijn bij K. B. 4 Dec. 1917 n°. 52 (Ind. St. 1918 n°. 601) ingetrokken de in Ind. St. 1866 n°. 46 opgenomen voorwaarden voor benoembaarheid van hen, die het beroep van geëxamineerd en beëedigd landmeter in Nederlandsch-Indië in of
buiten 's lands dienst verlangen uit te oefenen. Bij Gouv.
Bt. 8 Maart 1919 V . 45 (Ind. St. n°. 128) zijn — met ingang
van 1 April 1919 — voorwaarden van benoembaarheid tot
gouvernements landmeter in Nederlandsch-Indië vastgesteld,
zoomede een programma van het examen voor die betrekking.
Met intrekking van E . B. 4 Oct. 1916 n°. 39 (Ned. St. n°.
464; Ind. St. 1917 n°. 62) zijn bij E . B. 24 Dec. 1918 n°. 39
(Ind. St. n°. 146) voorwaarden voor benoembaarheid tot
technisch ambtenaar in den rang van adspirant-houtvester
en de hoogere rangen bij het boschwezen in NederlandschIndië vastgesteld, zoomede regelen betreffende de toekenning van studietoelagen aan jongelieden, die aan de landbouwhoogeschool te Wageningen studeeren en genegen zijn
om zich te verbinden om na volbrachte studie als adspiranthoutvester in Indischen dienst te treden.
Bij E . B. 28 Febr. 1919 n°. 60 zijn voorwaarden vastgesteld voor benoembaarheid tot en opleiding voor scheikundig
ingenieur voor den Indischen dienst.
Bij Gouv. Bt. 5 Maart 1919 n°. 3 (Ind. St. n°. -111) zijn
— met ingang van 15 Juli 1919 (Ind. St. n°. 355) — bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot technische betrekkingen bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbara werken vastgesteld. Het E . B. 7 Febr. 1910 n°. 7 (Ind.
St. n°. 227), juncto 25 Febr. 1915 n°. 45 (Ind. St. n°. 333), is
nader gewijzigd bij E . B. 15 J a n . 1919 n°. 42 (Ind. St. n°.
197) voor zooveel betreft het bedrag van de toelage aan hier
te lande tewerkgestelde ingenieurs en gegradueerde ambtenaren, die bestemd zijn voor den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken of voor den dienst der staatsspoorwegen.
Omtrent eene wijziging van de regelen betreffende de
opleiding en uitzending uit Nederland van personeel voor
den post-. telegraaf" en telefoondienst in Nederlandsch-Indië
zie men hoofdst. P , afd. I.
Wat aangaat de bijzondere voorwaarden van benoembaarheid tot leeraar en leerares bij het middelbaar onderwijs zie
men hoofdst. K, afd. I .
Ambtenaren v o o r d e rechterlijke macht in Xederlandschrndië. Bij E . B. 10 Dec. 191S n°. 36 (Ned. St. 1918 n°. 797 ;
Ind. St. 1919 n°. 151) is 'eene wijziging gebracht in art. 2
van E . B. 16 Oct. 1917 n°. 37 (Ind. St. 1918 n°. 60) wat aangaat het tijdstip van ingang der verhooging van de voorloopige bezoldiging van Indische rechterlijke ambtenaren.
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Overdracht van bevoegdheid. De in Ind. Kt. 1917 n°. 11S zoodanige paarden, aan officieren bij het leger in Nederopgenomen regeling betreffende de bevoegdheid tot benoeniing, schorsing en ontslag van eenige klassen van burgerlijke landsdienaren onderging nadere wijziging bij Gouv.
Bt. 28 Oct. 1918 n°. 44 (Ind. St. n°. 727).
Bij Gouv. Bt. 25 J a n . 1919 n°. 32 (Ind. St. n°. 36) is de
bevoegdheid geregeld van een lageren gezaghebbende dan den
Gouverneur-Generaal tot herplaatsing van ambtenaren buiten
werkelijken dienst of op wachtgeld.
Geneeskundige keuring. Ter voldoening aan het in lud.
St. 1918 n°. 152, juncto uos. 276 en 642, opgenomen keuringsreglement is door den hoofdinspecteur van den burgerlijken
geneeskundigen dienst bij besluit van 19 Sept. 1918 (Bijbl.
Ind. St. n°. 9081) vastgesteld eene rangschikking der verschillende betrekkingen iu de klassen vermeld in bijlage 1
van dat reglement, eene opgaaf van betrekkingen waarvoor
ook voor tijdelijken dienst en voor inlandsche ambtsbekleeders keuring is voorgeschreven, zoomede een model voor het
(gelieim) keuringsreglement.
Ter toelichting van dat keuringsreglement zie men Bijbl.
Ind. St. n°.-9124.

Bezoldigingen, toelagen, voorschotten. Bij E. 15. 23
Febr. 1918 n°. 57 (Ind. St. n°. 533) is dat van 28 Sept. 1917
n°. 39 (Ind. St. 1918 n°. 26) aangevuld, ten einde te voorkomen dat zij, die reeds iu het genot van inkomsten van den
lande zijn, bovendien eene voorloopige bezoldiging zouden
" Bij Gouv. Bt. 15 Aug. 1918 n°. 9 (Ind. St, n°. 574), juncto
Gouv. Bt. 17 Maart 1919 u°. 47 (Ind. St. n°. 141), is de bezoldiging vastgesteld van de inlandsche beambten van de
departementen van algemeen bestuur (uitgezonderd het
departement van oorlog), de Algemeene Secretarie en de A1gemeene Rekenkamer. Bij Gouv. Bt. 12 Febr. 1919 n°. 17
(Ind. St. n". 72), juncto Gouv. Bt. 29 Maart 1919 n°. 63 (Ind.
St, n°. 166), zijn de hoofden der departementen van algemeen bestuur (uitgezonderd het departement van oorlog), zoomede de Algemeene Secretaris, de voorzitter van de Algemeene
Rekenkamer en de hoofdinspecteurs van den burgerlijken
geneeskundigen dienst, van den dienst van het hoschwezen,
van scheepvaart en van den dienst der opiumregie gemachtigd
om bij de aanstelling van inlandsch personeel al dadelijk een
of' meer regelmatige bezoldiyinosverhooffingen toe te kennen.
Bij Gouv. Bt. 5 Maart 1919 n°. 4 (Ind. St, n°. 112) is
bepaald dat de architecten, opzichters en onderopzichters voor
de landsgebouwen op denzelfden voet worden bezoldigd als de
ambtenaren van gelijken rang bij den waterstaat en 's lauds
burgerlijke openbare werken.
Met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen,
is bij Gouv. Bt. 17 April 1919 n°. 47 (Ind. St. n°. 193) een
nieuw reglement op de toekenning van nouactiviteitstraktement, wachtgeld en onderstand aan burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië vastgesteld.
Bij E . B. 28 Juni 1918 n°. 9 (Ind. St. n°. 747) zijn regelen
vastgesteld omtrent de beschikbaarstelling van beurzen ten
behoeve van Indische jongelieden voor hunne verdere studie
in Nederland.
De in K. V. 1918. kol. 104, vermelde Kon. Bn. hetreffende de voorloopige bezoldiging van personen in bijzondere
gevallen voor den duur van hun gedwongen verblijf in
Nederland ondergingen wijziging bij K. B. 23 Aug. 1918
n°. 64 (Ind. St. 1919 n°. 19).
De in Ind. St. 1917 n°. 42 opgenomen voorschriften omtrent het verleenen van voorschotten op traktement aan officieren en militairen beneden dien rang bij het leger in Nederlandsch-Tndië zijn nader aangevuld bij Gouv. Bt. 18 J a n .
1919 n°. 73 (Ind'. St, n°. 23).
Voorschriften omtrent het verleenen van voorschotten op
soldij aan alle onderofficieren, zoomede aan de gehuwde
Europeesehe militairen beneden dien ranjj bij het leger in
Nederlandsch-Indië, zijn vastgesteld bij Gouv. Bt. van den- I
zelfden datum n°. 74 (Ind. St, n°. 24).
Voor de toekenning van rentelooze voorschotten voor de
aanschaffing van dienstrijpaarden of dienstrijwielen aan inlandsche landsdienaren zijn maatregelen getroffen bij Gouv.
Bt. 21 Juli 1918 n°. 54 (Bijbl. Ind. St. n°. 9018).
De voorschriften omtrent de verstrekking van dienstpaarden, en van voorschotten op traktement tot den aankoop van

landsch-Indië. die verplicht, dan wel gerechtigd zijn tot het
houden van één of meer dienstrijpaarden (Ind. St! 1903 n°.
419, zooals liet sedert is gewijzigd en aangevuld), zijn nader
gewijzigd bij Gouv. Bt. 31 Juli 1918 n°. 74 (Ind. St. 'n°. 534).
Bij Gouv. Bt. 24 Juli 1919 n0. 60 (Jav. Ct. n°. 62) is, bij
wijze van tijdelijken maatregel, eene regeling voor de toekenning van eene geldelijke tegemoetkoming voor <aanschaffing en onderhoud van huisraad aan alle gehuwde niet-Europeesche onderofficieren vastgesteld.
Men zie verder omtrent deze onderwerpen Ind. St. 1919

n°. 585.
Reis* en verblijfkosten.

Het in Ind. St. 1890 n°. 209

opgenomen reisreglement onderging nadere wijziging bij
Gouv. Bt. 24 Sept. 1918 nü. 46« (Ind. St. n". 679).
Bij Gouv. Bt. 4 Maart 1918 n°. 26 (Bijbl. Ind. St. n°.
8943) is bepaald dat wanneer ambtenaren op dienstreis, in
het door hen gebezigde vervoermiddel zicli door een of meer
landsdienaren doen vergezellen, deze landsdienaren geen vervoerkosten in rekening mogen brengen over de als medereizigers afgelegde afstanden.
De in Bijbl. Ind. St. n°. 8803 opgenomen regeling voor de
gedeeltelijke terugbetaling van. reiskosten aan militairen,
enz., die zich voor rekening van den Lande buiten hun standplaats geneeskundig hebl>en doen behandelen, onderging
wijziying bij Gouv. Btn. 5 April 1918 n°. 17 (Bijbl. Ind. St.
n°. 8951) en 2 April 1919 n°. 33 (Bijbl. Ind. St. n°. 9185).
Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften,
is bij Gouv. Bt, 15 Juli 1918 n°. 17 (Bijbl. Ind. St. n°. 9015)
bepaald, dat de gouvernements Indische geneeskundigen het
recht hebben om voor hunne dienstreizen reiskosten in rekening te brengen op den voet van het Europeesehe reisreglement.
Men zie omtrent dit onderwerp verder Ind St. 1918 nos
566, 691 en 825 en 1919 nos. 89, 96, 134 en 181.
Verloven. Bij E. B. 4 April 1919 n°. 12 (Ned. St. n°. 145.
Ind. St. n°. 373) is een reglement vastgesteld op het verleenen van verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Bij E . B. 27 J a n . 1919 n°. 61 (Ind. St. n°. 196) is eene
regeling vastgesteld betreffende de detacheering van verlofsofficieren van het leger in Nederland bij dat in Nederlandsch-Indië.
Het reglement op het verleenen van veiloven naar Europa
aan de officieren van het leger in Nederlandseh-Indië (Ind.
St. 1893 n°. 237. zooals het sedert is gewijzigd) onderginjr
eene nadere wijziging bij K. B. 2 Mei 1919 n°. 1 (Ind St
n°. 5S6).
In 1918 is aan 85 burgerlijke en 30 militaire landsdienaren
(Europeesehe ambtenaren en officieren en onderluitenants
der landmacht) buitenlandsch verlof wegens langdurigeu
dienst verleend (tegen 43 tn 8 in 1917), terwijl aan 14 Euro.
peesche ambtenaren en 7 officieren der landmacht zoodanig
verlof wegens ziekte werd toegestaan (in 1917 16 ambtenaren
en 4 officieren).
Buitenlandsch verlof buiten bezwaar van den lande werd
verleend aan 3 landsdienaren, te»en 4 in 1917.
Men zie verder omtrent dit onderwerp Ind. St, 1919 n°. 62
en Bijbl. Ind. St. n°. 9176.

Pensioenen, gagementen en onderstanden. Bij E. B.
27 J u n i 1918 n°. 36 (Ind. St. n°. 745) is eene nadere regeIing getroffen betreffende de toekenning van pensioen aan
de vóór 1 Januari 1914 overeenkomstig den rang van kapitein en dien van majoor gepensionneerde officieren van het
Indische leger.
Bij E . B. 25 Juli 1918 n°. 69 (Ned. St. n°. 473, Ind. St,
n°. 826) is art. 27 van het gagementsreglement CInd. St.
1849 n°. 8) aangevuld inzake de onvervreemdbaarheid der
ga gemen ten.
Bij E . B. 25 Febr. 1919 n°. 23 (Ned. St, n°. 51, Ind. St.
n". 265) is bepaald, dat gewezen militairen beneden den rang
van onderluitenant bij wederindiensttreding in het genot
blijven van hun militair pensioen of gagement.
Ingevolge de wet van 25 Juli 1918 (Ned. St. n°. 480, Ind.
St. n°. 846) zijn fondsen opgericht voor de pensioenen van de
Europeesehe en inlandsche burgerlijke en militaire lands-
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dienaren in Nederlandsch-Indië, wier indiensttreding moet
gerekend worden te zijn geschied met ingang van 1 Januari
1917 of later. Ter voldoening aan art. 2 van deze wet zijn,
onder dagteekening van 16 Oetober 1918, een 2-tal K. Bn.
vastgesteld, één tot bekrachtiging van de regelen voor het
beheer, enz. betreffende de fondsen (Ned. St. 1918 n°. 566;
Ind. St. 1919 n°. 199) en één tot instelling van eene directie
en tot regeling van de bezoldigingen van het personeel der
fondsen (Ned. St. 1918 n°. 567; Ind. St. 1919 n°. 200).
Bij K. B. 2 Juni 1919 n°. 70 (Ned. St. n°. 272) is — met
terugwerkende kracht tot 1 Oetober 1918 — het reglement
op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor ééns
aan de Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen
beneden dan rang van onderluitenant van het NederlandschIndische leger (Ind. St. 1905 n°. 299, zooals het sedert is
gewijzigd) nader gewijzigd, waarbij de pensioensvooruitzichten zijn verbeterd en de voor de toekening van voortdurend
pensioen vereischte diensttijd is verminderd van 15 tot 12
jaren.
Men zie verder omtrent deze onderwerpen Ind. St. 1918

n°. 722.

Overtocht.

Bij K. B. .'51 Dec. 1918 n°. 21 (Ind. St.

1919 n°. 148) is bepaald dat aan gepasporteerde militairen,
die recht op overtocht voor landsrekening konden doen gelden ten laste van de Indische begrooting (zie Ind. St. 1916
n°. 605), doch die door omstandigheden verband houdende
met den oorlog, verhinderd werden binnen den gestelden tijd
van dat recht gebruik te maken, overtocht ten 'laste van de
Indische begrooting wordt verleend, mits door hen daartoe
aan den Gouverneur-Generaal het verzoek wordt gedaan niet
later dan zes maanden nadat het overtochtsreglement weder
geheel van tracht zal zijn geworden en de reis binnen een
jaar na het weder in werking treden van dat reglement wordt
aanvaard.

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

210

Kostuum. Bij Gouv. Bt. 1 Mei 1919 n°. 56 (Ind. St.
n°. 207) zijn de voorschriften betreffende het kostuum der
rechterlijke ambtenaren (Ind. St. 1848 n°. 8) toepasselijk
verklaard op de inlandsche rechtskundigen.
Militaire architecten, enz. De in Ind. St. 1914 n°. 413
opgenomen, herhaaldelijk gewijzigde regeling betreffende
het korps architecten, opzichters en militaire onderopzichters
der genie van het leger in Nederlandsch-Indië onderging
nadere wijziging bij K. Bn. 9 Oct. 1918 n°. 64 en 21 J u n i
1919 n°. 62 (Ind. St. 1919 no.s. 33 en 597).
Militaire apothekers. Het in Bijbl. Ind. St. n°. 7053
opgenomen reglement betreffende de opleiding van militaire
apothekers van het leger in Nederlandsch-Indië onderging
eene wijziging bij K. B. 29 April 1918 n°. 76 (Bijbl. Ind. St.
n°. 9082).
Weduwen» en weczenfondsen. Bij Gouv. Bt. 1 Maart
1919 n°. 58 (Ind. St. n°. 106) is het tarief vastgesteld van
emolumenten en verdere wisselvallige inkomsten, genoten
wordende door de deelgerechtigden aan het weduwen, en
weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch»
Indië, berekend over één jaar. waarnaar de bijdragen aan dat
fonds zullen worden geheven van 1 Januari 1919 t/m 31
December 1921.
In verband met de oprichting van de pensioenfondsen voor
de landsdienaren in Nederlandsch-Indië (zie hiervóór), zijn
de reglementen voor het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, het
\veduwen- en weezenfonds der Europeesche officieren van het
Nederlandsch-Indische leger en het weduwen- en weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij de
koloniale troepen nader gewijzigd en aangevuld bij K. B .
16 Oct. 1918 n°. 75 (Ned. St. 'n°. 568; Ind. St. 1919 n°. 201).

1919—1920.

5.

Ned.-Indië.
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O.
AANGELEGENHEDEN, BEHOORENDE TOT DEN WERKKRING VAN HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.
Bij Gouv. Bt. 30 J u l i 1918 n°. 14 (Ind. St. n». 522) is
bepaald, dat de afdeeling Nijverheid en Handel van liet
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in den
vervolge afdeeling Handel zal worden genoemd, terwijl bij
Gouv. Bt. IC Aug. 1918 n°. 31 (Ind. St. n°. 583), met ophef'.
fing van het proefstation voor rijst en tweede gewassen, het
laboratorium voor agrogeologie en grondonderzoek, het
microbiologisch laboratorium, het agricultuur-chemisch laboratorium en het handelslaboratoriuni bij genoemd Depar-

I.

LANDBOUW.

Op het einde van 191i8 bestond het Europeesch personeel
van den lundbouwvoorlichtingsdienst uit 19' landbouwleeraren, 1 landbouw-adviseur, 17 adspirant-kmdbouwleeraren en tijdelijke landbouwkundige ambtenaren; voorts
uit 2 tijdelijke ambtenaren in het belang van de inlandsclie
theecultuur in de Preanger-Regentschappen. 4 ambtenaren
bij den landbouwvoorlichtingsdienst, i opzichter bij den
selectie- en zaadtuin te Moearoenim, 1 opzichter belast met
het toezicht op de irrigatie-proeven in Demak, 1 tijdelijk
opzichter in het belang van de aardappeleultuur in de
controle-af deeling Tengger, 1 tijdelijk ambtenaar voor de

§ 1.

tement, eene af deeling- Algemeen proefstation voor den landbouw en eene afdeeling Nijverheid zijn ingesteld. Voorts zijn
bij Gouv. Bt. 30 Juli 1918 n°. 19 (Ind. St. n°. 523) aan dat
Departement nog de afdeelingen Landbouweconomie en
Zaad teelt toegevoegd.
Met intrekking van de betrekking van adjunct-gouvernements-pomoloog, zijn bij meergenoemd Departement drie
tuinbouwkundigen in dienst gesteld (Ind. St. 1918 n°. 761).

volksrubbercultuur in de residentie Palembang en 1 tijdelijk
ambtenaar voor de katoencultuur op Flores. Het inlandsen
personeel bestond uit 27 landbouwleeraren, 22 adspirantiandbouwleeraren en 8 beambten bij den landbouwvoorlichtingsdienst.
Het gezamenlijke personeel is verdeeld over 14 ressorten
op Java en 12 ressorten in de buitengewesten.
In de examens voor Indisch landbouvvleeraar en inlandseh
landbouwleeraar slaagden in 1918 respectievelijk 3 en 4
personen.

JAVA E.\ MADOERA.

1°. . INLANDSCHE L A N D B O U W .
Volgens de van de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur ontvangen opgaven (vgl. bijlage V, tabel I) nam in
1918 de uitgestrektheid van de voor de geregelde teelt ontgonnen bouwvelden der inlandsclie bevolking op Java en
Madoera wederom toe. Tegen 8 375 978 bouws op uit. 1917,
beliep die oppervlakte op het einde van 1918 9 126 502 bou-wns,
of 750 524 bouws meer.
Als sawahs en als tegalvelden werden onderscheidenlijk
4 227 642 en 4 898 860 bouws gebezigd, tegen 4114 340 en
4 261 638 bouws in 1917. Padi werd geteeld op 4 920 005
bouws. Van de met padigewas beplante velden mislukten
307 172 bouws, of 6,24 %, tegen 4,35 % in 1917.
Rijst. Uit staat I van bijlage V blijkt, dat in 1918 op
Java en Madoera sawah-rijst geoogst is van 4 057 699 bouws,
d. i. 165 009 bouws meer dan in 1917. De geheele opbrengst
aan sawah-padi bedroeg in 1918 100 338 666 pikol droge padi,
of gemiddeld 23,03 pikol per geplante bouw, terwijl de
geheele opbrengst in 1917 99 029 494 pikol, of 24,20
pikol per bouw, beliep. De grootste uitgestrektheid werd
geoogst in Mei (1 023 181 bouws) en de geringste in
Januari (53 101 bouws). Het meest werd geoogst in
de Preanger-Regentschappen (447 104 bouws, waarvan

11 S02 551 pikol) en het minst in Djokjakarta (78 359 IMDUWS,
waarvan 1 723 898 pikol) en op Madoera (79 313 lxmws,
waarvan 1347188 pikol). De oogst van groeier uitgestrektheden dan in liet voorafgegane jaar ging echter gepaard met
grootere mislukkingen, namelijk 298 979 bouws, tegen
199 166 bouws in 1917. De mislukkingen waren het belangrijkst in Cheribon (65 259 bouws), Semarang (47 804 bouws)
en Soerabaja (43 875 bouws), terwijl de geringste uitgestrektheid mislukte in Besoeki (366 bouws).
De geslaagde uitgestrektheid drooggeteelde padi (padi
gogo) bedroeg in 1918 op Java en Madoera 555 134 IKHIWS,
d. i. 1972 bouws meer dan in 1917, en de mislukte uitgestrektheid 8193 bouws ,tegen 2895 bouws in 1917.
Aannemende, dat de opbrengst van droge rijst per eenheid
van oppervlakte voor geheel Java en Madoera de helft van
die van sawah-padi bedraagt, dus voor 1918 11,51 pikol per
geplante bouw, dan kan de geheele oogst van onbevloeide
padi op 6 483 894 pikol worden geschat.
Maïs. Maïs werd in 1918 op Java en Madoera geoogst van
2166 928 bouws, waarvan 57 864 bouws in West-, 908 583
bouws in Midden- en 1200 481 bouws in Oost-Java. I n 1917
weid van 2 138 444 bouws maïs geoogst.
Het grootste aandeel in den oogst hadden Pasoeroean
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(443 770 bouws), Madoera (325 040 bouw»), Rembang
(367 228 bouws) en Besoeki (264 970 bouws). In vergelijking
met vorige jaren was de toeneming van de geoogste uitgestrektheden het sterkst in Rembang en Besoeki, terwijl
vooral in Semarang, Pasoeroean en Pekalongan, maar ook
op Madoera en in Banjoemas veel minder werd geoogst dan
gewoonlijk (zie tabel I I I van bijlage V ) . De meeste maïs
werd geoogst in Januari (326 521 bouws) en de minste in
April (50 860 bouws).

1919.
214

Het bereidingsetablissement te Ngebel (Madioen) werd
einde December 1918 gesloten en in verband daarmede de
verplichte levering in do residentie Madioen, behalve in de
afdeeling Ngawi, ingetrokken (Ind. St. 1919 nos. 5 en 6).
Van ziekten en plagen onder koffie» en schaduwboomen
werd weinig last ondervonden.
De drie tijdelijke Europeesche opzieners in de residentie
Pasoeroean en het tijdelijk inlandsch personeel bleven ook
gedurende 1918 nuttig werkzaam.
Zooveel mogelijk werd alle nog onbeplante kof f iereserve»
Cassave.
Cassave werd in 1918 geoogst van 1 051 965 grond en afgeschreven aanplant door beplanting met tweede
bouws (waarvan 184 656 bouws in West», 577 750 bouws in gewassen dienstbaar gemaakt aan de voedselvoorziening.
In het plantjaar 1917/1918 is de omvang van de op hoos
Midden- en 289 559 bouws in Oost-Java), tegen in 1917 van
717 552 bouws. De g-rootste uitgestrektheden cassave weiden gezag aangelegde koffieplantsoenen verminderd van 10 177
geoogst in de Preanger-Regentschappen (124 681 bouws), tot 8892 en die van de vrijwillig aangelegd© of als zoodanig
Semarang (106 579 bouws), Soerakarta (102 271 bouws) en bekend staande tuinen van 29 818 tot 28 700 bouws. I n de
Kedoe (101 538 bouws). De toeneming van de geoogste uit» verplichte aanplantingen daalde het aantal boomen van 12.1
'
gestrektheden was, behalve in de genoemde, ook sterk in alle tot 10.2 millioen.
Op het einde van October 1918 waren in de oultuurandere gewesten, behalve Bantam (zie tabel I I I van bijlage
V ) . Gerekend voor geheel Java en Madoera werd de grootste plannen begrepen 854 desa's met 111 842 bij de verplichte
uitgestrektheid cassave geoogst in September (113 745 bouws) teelt ingedeelde gezinnen, verdeeld over 29 districten, welke
totalen op het einde van October 1917 797 en 109 884 been de geringste in Mei (64 331 bouws).
droegen, verdeeld over 29 districten. Tijdelijk, en wel alleen
ten behoeve van het onderhoud van reeds bestaande aanAardnoten. Aardnoten werden in h_et afgeloopen jaar ge- plantingen, waren nog bij de verplichte teelt betrokken 389
oogst van 304 428 bouws (304 434 bouws in 1917). Het meest desa's, behoorende tot 24 districten, waaronder 21 waar.
van dit gewas werd geoogst in de Preanger-Regentschappen naast de volgens de cultuurplannen ing-edeelde desa's ook
(37 184 bouws), Semarang (31 698 bouws), Rembang (31 657 vrijgestelde desa's voorkwamen, ©n 3, welke niet meer in de
bouws) en PaiSoeroean (31 610 bouws). De toeneming was het cultuurplannen begrepen waren.
sterkst in de Preanger-Regentschappen, Rembang en Besoeki.
Bij plant heeft niet meer plaats.
Daarentegen werd minder dan gewoonlijk geoogst in CheriDe oogst (inlevering) van 1918 bedroeg 44 939 pikol. Op
bon, Kediri, Madioen, Pekalongan en Pasoeroean (zie staat het einde van Mei 1919 bedroeg do raming voor dat oogstI I I van bijlage V ) . De meeste aardnoten werden geoogst in
iaar 22 500 pikol, waarvan aan Java-, Liberia-, Robusta- en
October (36 380 bouws) en de minste in December .(17 578 Quillou-koffie achtereenvolgens 10 4SO, 10, 11950 en 60
bouws).
pikol.
De hoeveelheid achterhaalde, aan d© verplichte levering
Kedele. Kedele werd geoogst van 222 426 bouws (247 582 onttrokken koffie, bedroeg 22 pikol.
bouws in 1917). De grootste uitgestrektbeden werden geoogst
Op 18 December 1918 werd op een© groote koffieveiling
in Madioen (34 567 bouws), Kediri (28149 bouws), Peka- te Batavia 10' 000 pikol tegen bevredigende nrijzen verkocht.
longan (22 816 bouws) en Semarang (22 587 bouws). De Op 10 plaatsen zijn in 1918 kleine koffieveilingen gehouden,
toeneming van de geoogste uitgestrektheid was alleen van waarop in het geheel 1053 pikol 1ste en 2de soort Java-,
eenige beteekenis in Besoeki, Pekalongan en Kedoe, terwijl Lil>eria-, Robusta- en Quillou-koffie uit de oogstjaren 1916.
vooral in Semarang, maar ook in Kediri, Soerabaja, Madioen, 1917 en 1918 werd verkocht. De opbrengst bedroeg
Pasoeroean en Rembang, veel minder werd geoogst dan ge- f 11 705,02.
woonlijk (zie staat I I I van bijlage V). In Juli werd de meeste
kedele'geoogst (54 148 bouws), in December de minste (4418
b. Gouvernemcnts
kina-onderneming).
bouws).
De weersgesteldheid werd in 1918 gekenmerkt door een©
Andere peulvruchten. Andere peulvruchten dan aard- langdurige en hevige droogte. Gedurende de maanden
noten en kedele werden geoogst van 398 456 bouws (320 273 Januari en Februari stond' de westmoeson krachtig door,
bouws in 1917). De grootste uitgestrektheden werden geoogst hetgeen zeer gunstig was voor het inboeten der oude tuineD.
in Cherïbon (41 800 bouws), de Preanger-Regentschappen Met het verenten en verspenen op de kweekerijen kon tot
(36 688 bouws), Rembang' (36 373 bouws) en op Madoera eind© April worden voortgeg-aan. Voor de kweekerijen was de
(36 111 bouws). De toeneming was, behalve in deze gewesten, droogte echter zeer ongunstig - : van de plantjes, die in Maart
ook sterk in alle andere gewesten, behalve Bantam en Pasoe» en April verspeend waren, stierven enkele af, eveneens van
soean (zie staat I I I van bijlag-e V);. De meeste dezer peul- de pas geslaagde enten, terwijl de groei over 't algemeen
vruchten werden geoogst in October (50 493 bouws) en de sterk vertraagd w:erd. Na het invallen der regens herstelden
minste in Januari (18 684 bouws).
zich echter de jonge plantjes spoedig. De kina-plantsoenen
hadden van de droogte opvallend weinig te lijden, hetgeen
Andere gewassen. Andere gewassen werden geoogst van o.m. moet worden toegeschreven aan de diep© grondbewerking
1 337 872 bouws, waarvan het meest in de Preanger-Regent- in de voorafgegane j a r e n ; alleen onder de inboetelingen
schappen (253 917 bouws) en op Madoera (161033 bouws). kwam gering© sterft© voor. Gingen m voorgaande jai"en
Deze gewassen bestonden uit 437 434 bouws bataten, 154 926 langdurige droogten vaak gepaard met nachtvorsten, gebouws thee, 142 919 bouws tabak. 19 072 bouws Spaansche durende dit jaar werd geen nachtvorst waargenomen. Evenpeper, 18 741 bouws groenten, 18 265 bouws inlandsch suiker- min hadden de aanplantingen te lijden van hevig© winden,
riet, 12 863 bouws aardappelen, 6623 bouws indigo en 527 029 zooals in 1917 het geval was. Tengevolge van het late doorbouws verschillende andere hiervóór niet genoemde gewassen. komen van deni westmoeson kon ©erst einde December begnnnen worden met het overbrengen van planten uit de
kweekerijen in den vollen grond.
Het totale beplante oppervlak der onderneming bedroeg
2". 's LANDS A A N P L A N T I N G E N .
op uil. 1918 1474 bouws en 411 G rijnlandsche roeden, tegen
1492 bouws en 283 n rijnlandsche roeden op het einde van
a. Koffictcdt aan de verplichte hrcrinr/
onderworpen.
1917. Hiervan was beplant met Ledgeriana (zaailingen en
De opheffing van de gedwongen teelt en levering van on(en) 11-13 bouws on 374 G rijnlandsche roeden, Hybriden
(zaailingen en enten) 50 bouws on 40 G rijnlandsche roeden,
koffie in de «westen Pekalongan en Semarang (zie K. V.
1918 kol. 177) kwam op 1 Juni 1919 tot stand (Ind. St. Suecirubra 75 bouws en 446 G rijnlandsche roeden en Robusta
205 bouws en 51 G rijnlandsche roeden.
1919 n". 202).
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Op Let einde van het verslagjaar bedroeg het aantal planten
in den vollen grond 10811)500, tegen 9 989 000 op uit. 1917.
Do toeneming van het aantal planten is een gevolg van het
dicht inboeten der hiaten, in de oude tuinen ontstaan door
het oogsten van zieke boomen.
Volgens zeer globale schatting bevonden zich op het einde
van 11)18 in de kweekerijen 4082 500 plantjes, in verschillende stadia van ontwikkeling.
De verkoop van kina-zoden en planten leverde in 1918
eene brulo-opbrengst van f 31 04* ,62*. Al het geleverde
zaad beaat eene kiemkracht van meer dan 90 % en gaf op
de proofzaadbedden der onderneming zeer goede uitkomsten.
Gegronde klachten omtrent slecht slagen van geleverd zaad
werden dan ook niet vernomen.
Ziekten en plagen veroprzaakten geen schade van beteekenis. Djamoer oepas (Corticium salmonicolor) werd zeer
weinig waargenomen. VVortelschimmel bleef vrij veel voorkomen onder do Ledgeriana- en ltobusta-zaailingen, hoewel
minder dun in voorgaande jaren. In enkele zaadbedden 07)
een der ufdeelingen vertoonde zich mopog, waarschijnlijk
tengevolge van te sterk begieten. Helopeltis Antonii kwam
gedurende de droogte vrij veel voor; doch door geregeld
wegvangen van de insecten werd de schade tot een minimum
beperkt, behalve op een der afdeelingen, waar gedurende
korten tijd geen geschikt werkvolk voor het vangen beschikbaar was. In het begin der droge periode werden enkele
tuinen vrij sterk aangetast door hileud inerang (Euproctis
ilexuosa), doch de plaag was veel minder hevig dan in-iret
droge jaar 1914 en verdween na korten tijd weer geheel.
Hileud ben gs rat (Miresa nitens) vertoonde zich in beperkte
mate in enkele tuinen der afdeeling Tjinjiroean. De droog'te
werkte de verbreiding der roode mijt (Tetranychus bimaculatus) zeer in de hand, doch geregelde bestuiving met zwavelpoeder bleek een uitstekend bestrijdingsmiddel te zijn. W a a r
dit middel van den beginne af werd toegepast, stonden de
zaadbedden even gunstig alsof er geen mijten gewceet waren.
De oogst 1918 bedroeg 1026 677 K.G. bast. Hiervan was
op uit. 1918 verkocht aan de Bandoengsche kininefabr: >!;
21)0 997 K.G., in voorraad bij dje fabriek 98 358 K.G. en
in voorraad op de onderneming 722 322 K.G.
Het grootste deel van den oogst werd verkregen door
uitdunnen en opkappen: een kleiner gedeelte was afkomstig
van zieke boomen en van de gerooide Ledger-enten-tuinen op
Bioenggoenoeng.
De winst der onderneming over 1918 bedroeg, na aftrek
van rente en afschrijving, f 249 340,57. tegen f 1 003 827,88''
in 1917. Dit groote verschil wordt verklaard door den abnormaal grooten verkoop van gouvernementsbast in het tweede
halfjaar 1917, toen het totale contractueele jaarkwantum
voor het 5de oontraetjaar (Juni 1917—Juni 1918) verkocht
werd. Tengevolge daarvan kon in het 1ste halfjaar 1918 geen
gouveraements kinabast meer verkocht worden.
Tengevolge van liet stopzetten van den afscheep en in
verband met den geringen verkoop von bast in 1918, is de
voorraad gouvernements kinabast in Indié' buitengewoon
groot geworden (1 320:895 K.G. op 1 Januari 1919).
rt. Gouvernement»

getahpertja-onderncming

Tjipetir.

Ook in 1918 werd aan den aanplant, waarvan de uitgestrektheid 1498 H.A. bedroeg (1089 H.A.. getahpertja en
344 H.A. rubl>er), geen verdere uitbreiding'
f;e^e\en.
De weersgesteldheid kenmerkte zich door een zeer drogen
oostmoeson.
Voldoende werkvolk was over het algemeen beschikbaar om
de aanplantingen op intensieve wijze te onderhouden en den
oogst te verzamelen.
Met kracht werd voortgegaan met het verbeteren van de
bodemgesteldheid door maatregelen tegen afspoeling en het
aanplanten van groenbempsters.
In de getahpertja-aanplontingen bleef de schade, aangericht door de als gewoonlijk optredende dierlijke vijanden
als meikevers, bladrollers en boorrupsen, stutionnair. terwijl
plantaardige vijanden van weinig beteekenis waren. I n do
rabberaanplanten nam de bruine binnenbastziekte in sterke
mate toe, terwijl voor het eerst meeldauw, en wel in vrij
lievige mate, optrad.
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De getahpcrtjabladoogst bedroeg 3 555 587 K.G.. tegen
3 880480 K.G. in 1917, welke vermindering een eevolg was
van de droge weersgesteldheid. De geheele bladoogst werd
in do proeffabriek verwerkt; daaruit werd verkregen
67 593,6 K.G. getahpertja (66699 K.G. in 1917). De geheele oogst werd, in verband met den oorlogstoestand, die
verzending naar Nederland onmogelijk maakte, tegen een
zeer goeden prijs in Indië verkocht.
De rubberproductie bedroeg 110 295,3 K.G., tegen 106 678,1
K.G. in 1917. Wegens de onbevredigende marktprijzen ais
gevolg van den oorlog, werd in 1918 slechts eene kleine
hoeveelheid rubber verkocht, terwijl de rest in 1919 tegen
goede prijzen van de hand werd gedaan.
De coca-oogst verminderde sterk tengevolpe van de toenemende beschaduwing der cocaheesters door de getahpertjaboomen, waartusschen zij geplant zijn. De productie bedroeg
18 752,5 K.G., tegen 28 839 K.G. in' 1917. In het verslagjaar
werd slechts weinig coca verkocht.
I n verband met de geringe rubber* en eocaverkoopen werd
slecht! op de getahpertja winst van beteekenis gemaakt.
Volgens de commercieele boekhouding bedroeg de netto-winst

f 192 698,02, tegen f 835046,69* in ,1917.

Op uit. 1918 bedroeg de boekwaarde van de onderneming
f 474 775,97\
3°.
a.

PARTICULIERE ONDERNEMINGEN.

Landbouwondernemingen,
uiul uitend op ovcreenkomtten met de inlandsche bevolking
berustende,
en ondernemingen tot opkoop en bereiding
van
landboutcvoortbrengselen.

Suikerondernemingen. Blijkens de door tusschenkomst
van het Algemeen syndicaat van suikerfabrikanten in
Nederlandsch-Indië verkregen opgaven (zie bijlage I J ,
staat I ) namen in Ï918 135 ondernemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten met de bevolking, aan de suikercampagne deel; de administrateurs van een tweetal dier
ondernemingen bleven echter nalatig in het verstrekken van
gegevens. Van de 133 overige verwerkten er 111 uitsluitend
riet van eigen aanplant. Zij verkregen eene totale productie
van 1263 211904 K.G. suiker (waarvan 1162 686 791 K.G.
hoofdsuiker), tegen 1 337 673 978 K.G. door 12S ondernemingen in 1917 (waarvan 1 193 691239 K.G. hoofdsuiker).
Gedurende het verslagjaar betaalden deze 133 ondernemingen aan de inlandsche bevolking wegens loonen, gedane leveringen en grondhuur f 56 149 835, of gemiddeld f 422180
per onderneming, tegen f 360 629 per onderneming in 1917.
Voor opgaven omtrent den rietaanplant en de opbrengst
van elke onderneming afzonderlijk wordt verwezen naar het
overzicht in de genoemde bijlage, welk overzicht ook de
hierna onder b, e en d bedoelde ondernemingen omvat, namelijk die, welke niet of niet uitsluitend berusten op
overeenkomsten met de inlandsche bevolking, zoomede de
verhuurde onderneming Tjolomadoe in Soerakarta, in
het geheel ten getale van 51. Een dezer ondernemingen verstrekte geen gegevens; de 50 overige leverden 510123 768 K.G. suiker op, uitmakende met de
1263 211905 K.G. van de geheel op den grondslag
van vrijwillige overeenkomsten met de bevolking werkende
fabrieken, eene gezamenlijke opbrengst van 1803 335 673
K.G. Door middel van niet-officieele opgaven kon nog worden vastgesteld, dat de 3 fabrieken, die geen opgaven indien. .
den, 10 891173 K.G. suiker opleverden, zoodat de geheele
suikeropbrengst van Java in 1918 bedroeg 1 814 226 846 K.G.,
bereid door 186 fabrieken. Wordt de 43 203 913 K.G. zaksuiker voor de helft gerekend, dan bedraagt de opbrengst
1792 625 ton, tegen 1860179 ton in 1917. en wordt de
gemiddelde opbrengst per fabriek over geheel Java 9 637 768
K.G., tegen 101O3 638 K.G. in 1917.
Betreffende de ondernemingen, welke in 1918 plantriet
(bibit) voor de suikerfabrieken leverden, zij verwezen naar
3tnat I I van bijlage I J .
Hoewel de westmoeson voor den aanplant van het riet niet
gunstig was, liet de weersgesteldheid van den oostmoeson
niets te wenschen over en waren de uitkomsten van den oogst,
<ooral wat de opbrengst van suiker betreft, schitterend te
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noemen, ü a t de gemiddelde opbrengst per bruto bouw minder
groot was dan in 1917, moet voornamelijk geweten worden
aan de vele rietdiefstallen en rietbranden (zio de opgaven
in bijlage F , onder £ 1 1 1 ) , die een belangrijk deel van den
oogst ileden te loor gaan.
De bewaking van de riettuiuen was, op den voet van het
bepaalde bij lnd. St. 189t> n". 104, in nagenoeg alle suikervoortbrengende gewesten opgedragen aan van bestuurswege
aangestelde oppassers, die door de ondernemers betaald worden. Deze bewaking bleek echter gedurende het verslagjaar
beslist onvoldoende. Het sluiten van contracten 1 op langen
termijn, voortgekomen uit concurrentie, bleef nog voortbestaan. Üp sommige ondernemingen, waar het riet nog na
uit. Juni te velde stond, werd een bijslag boven deu coutractueelen huurprijs toegekend. Deze bijslag bedroeg in
i'asoeroean 1' 3,30 per bouw en werd na den maaltijd uiibetaald. Hoewel niet met zekerheid geconstateerd kan worden, dat deze vrijgevigheid invloed uitoefende op de bevoliving, is het toch opmerkelijk dat in de genoemde residentie
van de -iÜ 102 bouws aanplant niet meer dan 445 bouws verbrandden, terwijl er in dat gewest ook minder riet gestolen
werd dan bijv. in Kediri.
De niaximum-huurprijs beliep in de residentie Banjoeinas
f 75. in Besoeki f 100, in Kedoe f 85 en in Pasoeroean f 80
per bouw.
De loonen der gewone fabrieksarbeiders bedroegen bij een
achturigen werkdag f 0,25 a f' 0,50 per d a g ; ambachtslieden
maakten f 0,40 a f 2,50 per dag, terwijl suikerkokers op
maandgeld f 80 a f 100 's maands konden verdienen, lit
taakwerk brachten gewone koelies het dikwijls tot f 1
per dag.
Bij Gouv. Bt. 24 Dec. 1918 n°. 70 is eer.3 commissie
(„suiker-enquêtecommissie") benoemd, welke tot taak heeft
een onderzoek in te stellen naar de verhoudingen en toestauden in de suikerindustrie en. zoo noodig, in verband daarmede aan de Regeering voorstellen in te dienen nopens eene
betere regeling dier verhoudingen. Aan die commissie zijn,
ten einde haar in staat te stellen om zich de voor de uitvoering van hare opdracht noodzakelijke inlichtingen te verschaffen, de noodige bevoegdheden toegekend (zie lnd. St.
1919 n°. 105).
Bij Urd. van 25 Nov. 1918 (lnd. St. n°. 791) is eene yoorziening getroffen ten einde overal, waar het om economische
redenen afkeuring verdient, te voorkomen dat ten behoeve
van suikerondernemingen eenigerlei aandrang wordt uitgeoefend of eenige handeling wordt verricht, daartoe strekkende dat voor beplanting met suikerriet bestemde gronden
niet met padi worden beplant gedurende den aan de beplanting met suikerriet vooraf gaanden westmoeson.
Tabaksondernemingen.
Van de op Java werkende
labaksondarnemingcn, geheel of gedeeltelijk berustende op
overeenkomsten met de inlandsche bevolking tot huur van
gronden of opkoop van gewas, geeft bijlage Z een overzicht.
De oogst aan bladtabak en krosok van 29 ondernemingen,
die opgaven indienden, bedroeg 8 913 748 K.G.
De buitenlandsche handel in Java-tabak was in 1918 van
zeer weinig beteeke.nis, wegens de onmogelijkheid tot afscheep
naar Nederland. Behalve eenige superieure partijen Besoeki.
tabak. welke uitgevoerd konden worden naar Amerika, werd
nog n a t tabak naar Frankrijk en Scandinavië verscheept.
Aan Hollandsche koopers werden vrij belangrijke hoeveelheden van den nog op Java opgeslagen voorraad uit de
oogsten 1916 en 1917 (welke naar schatting een millioen
pakken bedroeg) verkocht, om voor kooper's rekening te worden bewaard.
In de residentie Pasoeroean zijn de proeven, genomen met
Manila-, Kedoe- en Deli-zaad. niet naar wenseh geslaagd.
I n de afdeeling Loemadjang kwamen vier scliuurbranden
voor, waarvan er twee aan kwaadwilligheid en twee aan
onvoorzichtigheid te wijten waren.
In Besoeki werd in het verslagjaar een proef genomen met
eene tabaksmarkt. Het doel was goodtrekeurdo vrije naoogs)tahak aan de meestbiedenden te verkoopen. waarbij de gewestelijke raad zijne bemiddeling verleende. In het geheel
werd ter veiling aangeboden 5500 pikol kampongkrosok,
welke ruim een ton opbracht. In de afdeeling Djember
kwamen 36 schuurbranden voor.
Handelingen der Staten-Generaal.
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Bijlagen.

In Banjoemas was de oogst over het algemeen bevredigend,
vooral op de Slamat-hellingen in de afdeeling Poerbalingga*
Er kwamen 5 schuurbranden voor, waarvan er 4 aan kwaadwilligheid waren toe te schrijven, terwijl een brand veroorzaakt werd door vonken uit eene locomotief.
*
In Kedoe vermeerderde het aantal ondernemingen met één
(in de afdeeling Magelang). Op de onderneming Moeutilan
werd in 1918 geen tabak geplaut.
Indigo-onderneming. De in de afdeeling Butang der
residentie Pekalongan gelegen indigo-onderneming „Koetosari" beschikte in 1918 over een aanplant van 100 bouws,
waarvan ± 2500 K.G. indigo werd verkregen.
Andere ondernemingen. Het aantal en de opbrengst van
de rij-itpelle),ijen, en cassavemeelfabrieken,
voor zoover zij
omtrent haar bedrijf in 1918 opgaven verstrekten, blijkt uit
de volgende overzichten.
Rijstpellerijen.
Aantal
pellern'en.

GEWESTEN.

Verwerkte
padi

Verkregen
rust

ir pikols.
Bantam
Batavia
. . .
Preanger-Regentschappen. . .

Besoeki

8
176
30
2
2
6
1
7
4
1
1

70086
3 583 092
197 804

426 187

32 919
1 885 445')
95 523
105102
6280
40180
9 616
199 039
214761
2500
9 449

1) Hieronder 142 086 pikol ga.b&.

Cassavemn eel'fabrieken.
Aantal
fabrieken

GEWESTEN.

Preanger-Regentschappen.

Pasoeroean

. .

26

1
2
1
1
4

Verkregen meel, enz.
(in pikols).

183 087
13883
54 608
36 200
2 620
21 033
450
5 833
317
1000
239 800

(meeli
(flake)
(pearl)
(natte sago)
(sifting)
(ampas)
(meel)
„
,
„
„

De bepalingen der fabriekenordonnantie (lnd. St. 1899
n°. 263, zooals dat sedert is gewijzigd) en de in Bij hl. lnd. St.
nos. 7238, 7560 en 7826 opgenomen voorschriften tot verdere
uitvoering dier verordening zijn voor de gewesten Kediri en
Pasoeroean toepasselijk verklaard op ondernemingen voor de
bereiding van cassave-meel en andere cassave-producten
(lnd. St. 1918 n°. 704).
De kenan ff a-oliefabriek in Bantam verwerkte 1500 pikol
kenan ga bloemen, waaruit 9000 K.G. olie werd bereid. Citronella-olie werd geproduceerd door 11 fabrieken in de
Preanger-Regentschappen, 3 fabrieken in Cheribon en

1919—1920.

5.

Ned.-Indië.
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1 fabriek in Soerabajaj de opbrengst bedroe»' onderscheiden*
lijk 26 343, 4766 en* 24 000 K.G. Van de fabrieken in ue
resideutiën Batavia, Kedoe, Soerakarta en Madoera werden

geen opgaven ontvangen.

Eene kapokzuiverinirichMng

in Bantam kocht van de bevol-

king 400 pikol ongezuiverde kapok ter verwerking. In de
residentiën Batavia, ('lieribon, Kediri, Madioen, Pasoeroean
en Bemarang werden door onderscheidenlijk 3 2. 2, 1, 1 en 7
dergelijke inrichtingen geproduceerd 445, 6356, 1090, 50. 480
en 4817 pikol gezuiverde kaj)ok.*
Koffie-otidei nemingen niet aanplant op van de bevolking
gehuurde gronden komen voor in de residentie Besoeki; een
drietal dier ondernemingen, met een aanplant van ITT bouws,
verkregen eene opbrengst van 304 584 K.G. bereide robustakoffie.
In de residentie Pasoeroean leverde eene rubber-onderveming, met een aanplant van 192 bouws, 5125 K.G.
rubber op.
De onderneming ,,Soejadi" in de Preanger-Regentschappen produceerde 11 428 K.G. droge thee, bereid uit 51414
K.G. natblad, opgekocht van de bevolking.
In de residentie Pekalongan hadden 2 ondernemingen
rijstaanplantingen,
die te samen 6783 pikol padi opleverden.
h.

Landbouicovdemcmingcn
op gronden door Jen
Lande in erfpV/cht afgestaan.

Opgaven omtrent de exploitatie der erfpachtsperceelen zijn
over 1918 ontvangen ten aanzien van 630 ondernemingen,
omvattende eene uitgestrektheid van 51T 1182 bouws.
De beplante oppervlakte beliep bij 615 ondernemingen
386068 bouws, oï' 3394 bouws meer dan in 1917 voor 661
ondernemingen werd opgegeven.
De koffie-oogst bedroeg op 221 van de 239 ondernemingen
49226968 K.G., terwijl in 1917 de productie op 229 van de
249 ondernemingen 36 913 604 K.G. (verbeterde opgaaf)
bedroeg.
De opbrengst van kinabast Indroeg 6 566 287 K.G. op 6S
van de 80 ondernemingen, tegen 6 693 451 K.G. op 81 van
de 91 ondernemingen in 1917.
Aan thee werd door 185 van de 2U3 ondernemingen
27 575 799 K.G. verkregen terwijl in 1917 de opbrengst bij
168 van de 238 ondernemingen 35 006 530 K.G. beliep. Het
aantal fabrieken, dat nat blad opkocht van de bevolking,
was kleiner dan in 1917: de opgekochte hoeveelheid in 1918
bedroeg 10 928 309 K.G., tegen 24 544 164 K.G. in het
voorafgegane jaar.
Aan tabak oogstte men van 8 ondernemingen 81 537 K.G.,
tegen 22148 K.G. van 5 ondernemingen in 1917.
Van 26 ondernemingen werd 801603 K.G. cacao verkregen, tegen 1 038 020 K.G. van 31 ondernemingen in 1917.
Rubber weid gewonnen op 216 van de 280 ondernemingen
tot eene koeveelheid van 15 713 065 K.G., tegen 16646 178
K.G. in 1917 op 241 van de 287 ondernemingen.
De opbrengst van op erfpachtsperceelen «mipitte kapok bedroeg in 1918 958408 K.G.. legen 1 696 8S5 K.G. in 1917.
Bovendien bedroeg de oogst aan kapokvruchten, welke aan
kapokaniverinrichtingen verkocht werden, 20678136 stuks,
tegen 23 438125 in 1917.
Van 4 vezelonderneniingen weid verkregen 588 T89 K . 6 . ,
tegen 882 323 K.G. (waarvan 158 000 K.G. Manilla-hennep)
van 5 ondernemingen in 1917. De eenige Manilla-bennepnanplant (in Besoeki) werd in het verslagjaar geroeid.
Voor meer uitvoerige gegeven* omtrent aanplant en
opbrengst in elk gewest afzonderlijk wordt venvezen naar
bijlage AA.
Voor zoover daaromtrent gegevens zijn ontvangen, beliepen
de in 1918 dooi' de ondernemers aan de inlandsche bevolking
betaalde •ommen wegens loonen en leveringen ruim
f 38 700 597 voor 555 ondernemingen, of gemiddeld f 69 730
T>er onderneming, tegen f 44 345 010 'voor 660 ondernemingen
in 1917. of gemiddeld f 67 189 tier onderneming.
e.

TsOfüBbouw) op'gronden,
in eigendom

aan

particuliere»

afgestaan.

De rijstoogst op de particuliere landen Tjikande Hilir
en Tjikande Oedik in de residentie Bantam bedroeg onder-
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scheidenlijk 87660 en 120552' pikol, tegen 70 000 en 107 500
pikol in 1917. Op beide ondernemingen werd gedurende het
verslagjaar geen rubber geoogst, terwijl in 1917 de opbrengst
op Tjikande Oedik 1000 K.G. bedragen had. Koffie werd van
Tjikande Hilir verkregen tot eene hoeveelheid van 55 pikol,
tegen 50 pikol in 1917.

Van de particuliere landerijen in de residentie Batavia,

waar rijst nog s!eed> het hoofdvoortbrengsel is, werd van
320669 bouws op 127 ondernemingen geoogst 5 318 308 pikol
padi, tegen 5 795 229 pikol van 283 889 bouwt in 1917 van
14S ondernemingen. De uitkomsten van den padi-oogst waren
over het algemeen niet bevredigend, vooral in de afdeeling
Buitensorg, waar tengevolge van veelvuldige en zware iegevs
gedurende de eerste maanden van 1918 verscheidene iawahcomplexen werden overstroomd. Bij het einde van 1918 was
de met thee beplante oppervlakte op 25 ondernemingen
18 265 bouws groot, waarvan 3 995 219 K.G. marktproduct
werd geoogst, tegen 4 551 184i K.G. Aan 31 ondernemingen
in 1917. De aanplant van rubber op 45 ondernemingen bedroeg 18 256 bouws, terwijl slechts van 26 ondernemingen
geoogst werd. en wel tot een© hoeveelheid van 1 812 320 K.G..
tegen 1520 259' K.G. van 24 ondernemingen in 1917. Aan
kinabast werd op 4 ondernemingen, met een aanplant van
1292 bouws. geoogst 498 226 K.G., tegen 435 597 K.G. van
hetzelfde aantal ondernemingen in 1917. De koffieopbrengst
bedroeg van 26 ondernemingen 13 738' pikol.
I n de residentie Semarang bestond de oogst hoofdzakelijk
uit padi: van 15215 bouws aanplant werd geoogst 290 022
pikol. tegen 92 620 pikol van 4 196 bouws in 1917.
Van één onderneming in de residentie Soerabaja werd
70 000 pikol maalriet geoogst, terwijl een negental landerijen een padi-aanplant hadden van 1737 bouws.
Van bet land Ketanggoengan-West in Pekalongan werden
geoogst 16 620 pikol padi, 64 623 pikol cassave en 632 337
maiskolveo.
De padi-oogst van het land Kedaoeng in Pasoeroean bedroeg 12192 pikol van 379 bouws aanplant, tegen 9 725
pikol van 333 bouws in 1917.
Omtrent den oogst van andere op de nnrticuliere landerijen
geteelde producten zie men bijlage BB.
d.

Landbouw

op verhuurde gronden in Soerakarta
en Djol-jakarta.

Blijkens de op het einde van 1918 afgesloten registers
betreffende de landhuur in de Vorstenlanden, bedroeg de
uitgestrektheid der aan de daartoe gerechtigde personen en
naamloose vennootschappen op den voet. van hel bij Ord.
ven 22 Juli 1911 (Ind. St. n". 432) gewijzigde en aaugevulde landhuurreglement (Ind. St. 1906 n°. 93) verhuurde
gronden voor Soerakarta 212 51 ! en voor DjokJakarta 101 362
bouws. verdeeld over 96 en 33 ondernemingen, tegen 2-t2 782
en 101 091 bouws voor 97 en 38 ondernemingen in 1917.
Aan de inlandsche verhuurders werd. buiten de leveringen
in natura, aan pachtsommen betaald in Soerakarta f 1 752127
en in Djokjaknrta f 1 065 030. teo-en f 1 599 031 en f l 043704
in 1917.
Van 15 buurlanden in Soerakarta <en 17 in Djokjakarti
we d in het geheel 306 165 719 K.G. suiker verkregen. ;e<ren
313 371 990 K.G. van hetzelfde aantal landerijen in 1917.
Aan indigo werd door 16 ondernemingen verkregen 11 1319
K.G. droog product en 56 097 K.G. natte indigo, tegen
146218.? K . G . ; ) droge en 36 953 K.G. nette indigo van
20 ') ondernemingen in 1917.
Aan tabak oogstte men in Soerakarta van 22 ondernemingen en in Djokjakarta van 6 ondernemingen onderscheidenlijk 7826196 K.G. en 2142016 K.G., tegen 8 38S 396 K.G.'>
en 2 625 953 K.G. van 25 en 7'ondernemingen in 1917.
Aan koffie, werd in Soerakarta geoogst 1315 390 K.G.,
tegen 1347417 K.G. •) in 1917.
Van 8 huiden in Soorakaiïa werd cacao verkregen tot eene
hoeveelheid van 158723 K.G.. tegen 129 322 K.G. van 7
landen in 1917.
Rubber werd in hetzelfde geweet geoogst tot eene hoeveelheid van 205 522 K.G.. tegen 188299 K.G. in 1917. terwijl
1) Verbeterde opgaaf.
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agaoevezel gewonnen werd tol een gewicht van 1610192
K.ti.. tegen 1696517 K.G. in 1917.

buurlanden geteelde Bewassen, rij verwezen naar biïlaoe BB
staat II.
"

De oogst van kina.ba.st bedroeg 13 826 K.G., tegen 195 256

Voorts zij aangeteekend, dat de door liet lioofd van liet

K.G. ') m 1917, terwijl 4 ondernemingen 69X96 K.G. thee i Mangkoenegarascna H'iis gedreven wordende suikerfabriek
produceerden, tegen 136686 K.G. in 1917.
| Tiolomadoe 8634362 K.G. suiker opleverde, tegen 9 937 395
Voor uitvoerige cijfers omtrent den oogst van do op de i K.O. in 1917.

§ '2. BUITENGEWESTES.
1'.

INLANDSCHE LANDBOUW.
a.

Eenjarig»

gewassen.

Rijst. In Benkoelen werd op aandrang van het bestuur
door aanleg van kleine irrigatiewerken de uitgestrektheid
der in geregelde cultuur zijnde velden uitgebreid. Ook de
vermeerdering van het aantal ladangs bad de aandacht van de
overheid. De padi-oogst was over het algemeen bevredigend,
behalve in de af deeling Bintoehan. waar de oogst beneden het
normale was. In de afdeelingen Benkoelen, Lebong en Itedjang was de oogst grooter dan in 1917. Benkoelen voert gewoonlijk voor 9 % van de rijstbehoefte in, ten behoeve van
de land- en mijnbouwondeinemingen ; de bevolking zelf heeft
dikwijls een surplus. Verbetering van den bevloeiingstoestand
zal hieraan nog veel kunnen veranderen.
In ïapanoeli werden de sawahs wederom uitgebreid en
werd ook de ladangbouw sterk aangemoedigd. De padi-oogst
was normaal. Uit Sipirok en Angkola had vervoer van rijst
plaats naar Batang Toroe voor de ondernemingen.
In Atjeh en onderhoorigheden was de padi-oogst beter dan
in 1917. Ook werd het beplante areaal uitgebreid, terwijl de
irrigatiewerken, op enkele plaatselijke verbeteringen na, geen
veranderingen ondergingen. Tengevolge van den beteren oogst
en door de bestaande rijst voorraden in Sigli, Bireuen en
Meureudoe, kon dit jaar met een ruim 5 000 000 K.G. kleineren rijstinvoer volstaan worden. De invoer kwam voornamelijk
ten goede aan de afdeeling Langsar, met hare peperplantende
bevolking en de vele ondernemingen. Op de AVestkust moesten, door verschillende oorzaken, de onderaf deelingen Singkel
en Sinabang geholpen worden door Meulaboh en ï a p a Toean.
Van de Noordkust werd veel uitgevoerd naar ï a m i a n g en
Langsar, terwijl ook de Alaslanden een overvloedigen oogst
hadden. Ter regeling en controle van de rijstl>eweging werd
een passenstelsel ingevoerd en werden de voorraden opgenomen. De rijstinvoer bedroeg in de laatste 3 jaren als volgt:
in 1916 9 673 000 K.G., in 1917 15 391 000 K.G. en in 1918
10 100 000 K.G.
In de Oostkust van Sumatra vond in het verslagjaar eene
sawa h-uitbreiding op bescheiden schaal plaats. Het bevloeiingsgebied van Pematang Siantar (groot ± 6000 H.A.)
werd dit jaar geheel beplant. Het gewas ondervond echter
belangrijke schade door w^ilang-sangit, waarvan het ongelijke
planten de voornaamste oorzaak is. In Simeloengoen werd een
begin gemaakt met den aanleg van irrigatiewerken en waren
reeds ± 4000 bouws sawah aangelegd. Ook elders, bijv. in
Asahan, werden onderzoekingen gedaan naar het al of niet
rentegevend zijn van den aanleg van bevloeiingswerken.
Droge padibouw wordt zooals gewoonlijk op afgeplante
tab ik-velden en ladangs uitgeoefend. Tengevolge van de
sterke stijging der rijstprijzen verkocht de bevolking al haar
rijst aan Chineezen. Daarom werden voedselbureaux opgericht met het monopolie voor rijstopkoop. Tevens werd
teeltdwang ingevoerd, ook voor de ondernemingen. Toch
moest ondanks deze maatregelen veel rijst ingevoerd worden,
wat veel moeilijkheden met zich bracht.
In Riouw en onderhoorigheden verbouwt men vrijwel alleen
in de afdeeling Indragiri padi. In de kuststreken geschiedt
dat, behalve door de iuheemsche bevolking, ook door de zich
langs de rivieren gevestigd hebbende Bandjareezen. Door
waterlast was de oogst minder dan in 1917, had de afdeeling
niet genoeg voor zich zelf en kon niet uitvoeren. De ladangbouw, vooral op de eilanden, kon bij lange na niet in. de
behoefte voorzien. Met het oog op een mogelijk stopzetten

van den invoer van uitheemsche lijst werden vooral op de
ondernemingen groote voorraden ingeslagen, zoodat de rijstinvoer in 1918 bedroeg 34 843 500 K.G., tegen 9 573 200
K.G. in 1917.
In Djainbi neemt de sawahcultuur, behalve ook in Koerintji waar ze inheemsch is, in andere streken geleidelijk toe
door toedoen van den landbouwleeraar. dit laatste vooral in
de afdeeli ngen Moearoboengo, Bangko en Sarolangoen.
Voorts wordt padi verbouwd op ladangs en moerasgrond; op
deze laatste met wisselend succes. In Koerintji was de oogst
weer overvloedig en in de andere afdeelingen beter dan
in 1917. De ladangs, vooral in Djambi, beliepen eenige
schade door waterlast. De rijstinvoer, voornamelijk uit Singapore, bedroeg in 1918 ruim' 8 290 000 K.G. gepelde rijst en
ruim 127 000 K.G. padi, tegen ruim 9 848 000 K.G. gepelde
rijst in 1917.
In Palembang waren dit jaar de uitkomsten van den padioogst minder bevredigend. Het gewas had nogal te lijden
van droogte, wilde varkens en insecten, vooral op de ladangs.
In de onderafdeeling Moesi Oeloe moest rijst ingvvoerd
worden, alsmede in Lematang Hilir, Ogan Oeloe en Komering. Ingevoerd werd te Palembang 19 392 848 K.G. rijst,
tegen 18 956 736 K.G. in 1917.
In de Lampongsche districten breidde het oppervlak der
beplante ladangs zich uit. In de afdeeling Xepoetih-Toelangbawang mislukte echter een deel van den aanplant en was
invoer uit andere gewesten nood zakelijk. Ook aan sawahbouw
werd meer aandacht geschonken. De oogst bedroeg ongeveer
460 000 pikol padi. De Laniponger begint in te zien dat hij
onafhankelijk moet zijn van den rijstinvoer. Ook de eultuurondememingen maakten een aanvang met padi-planten voor
hare koelies.
In Banka en onderhoorigheden treft men door ongesehiktheid van den bodem bijna geen sawahs aan, alleen eene geringe uitgestrektheid in Zuid-Banka. De padicultuur wordt
zooveel mogelijk aangemoedigd met het oog op den slechten
toevoer. Ze breidt zich dan ook belangrijk uit, doch de opluengst is niet voldoende voor de behoefte van het gewest.
Het tekort werd aangevuld van Java, van Palembang en van
Singapore. In 1918 bedroeg de invoer 239 809 pikol uit Neder.
lamlsch-Indië en 290 402 pikol van buiten, of te zamen
530 271 pikol. tegen in 1917 545 249 pikol (177 822 pikol uit
Xederlandsch-Indië en 367 427 pikol van buiten).
In Billiton werd aan den ladangbouw dit jaar de maximumuitgestrektheid gegeven, namelijk 10 562 H.A., tegen 6540
H.A. in 1917. Een proef op moerassawahs slaagde met verrassend succes en zal voortgezet worden, aangezien de opbrengst ruim viermaal zoo groot was als op ladangs. De oogst
van 1918 was gunstiger dan die van 1917. De productie is
echter onvoldoende voor de behoefte van het eiland.
In de Westerafdeeling van Borneo heeft padibouw voornamelijk op ladangs plaats en soms op sawahs, welke of
moerassawahs zijn, öf vlak langs de rivieren liggen en slecht
bewerkt worden. De oogst was over het algemeen niet gunstig, vooral door ziekten en plagen, o. a. waterlast en dierenschade. Alleen in Batang Tarang, Sanggau, Sambal en Süoea
en op de sawahs in Sintang was de oogst beter. Aan rijst
werd in 1918 ingevoerd uit Singapore 20 897 920 K.G. en
van Java 15 673 K.G., tegen in 1917 29 507 208 en
18 649 K.G.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd in de
afdeeling Samarinda meer padi geoogst dan in 1917, hetgeen
voornamelijk kwam door het stijgen van de rijstprijzen en het
dalen van de prijzen van exportartikelen, waardoor de be-
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volking meer padi ging plaiilen. De padi wordt voornanielijk op ladangs verbouwd en hier en daar op moerassawahs.
In 1918 werd in de afdeeling Samarinda ingevoerd 9 82G 756
K.U. rijst, tegen 12 385 200 K.G. in 1917.
In Bali en Lombok waren de uitkomsten van den padioogst, behalve in de afdeeling Lombok, bevredigend. De
regenval was in die afdeeling kleiner dan 't vorige jaai,
waardoor veel van regen afhankelijke sawahs mislukten. I n
West-Lombok was .daarentegen de "productie belangrijk hooger, door het veel minder voorkomen van ziekten en plagen.
In de afdeeling Lombok bedroeg in 1918 de padi-opbrengst
3 119 523 pikol, tegen 3105 086 pikol in 1917; in Zuid-Bali
2 373 406 pikol in 1918, tegen 2008 066 pikol in 1917. De
afdeeling Boeleleng kon niet in eigen behoefte voorzien, terwijl Djembrana overproductie had.
In ï e r n a t e en onderhoorigheden wordt de padi-cultuur
slechts op kleine schaal gedreven op ladangs. De oogst viel
tegen door watergebrek.
*
In Amboina wordt sawahbouw slechts met eenig succes uitgeoefond in de ouderafdeelingen Wahai en Amahai op Ceram;
ook de ladangbouw breidt zich daar uit. Elders wordt padibouw slechts op kleine schaal beoefend. Ook bij Merauke
wordt wat padi aangeplant. Rijstinvoer blijft noodzakelijk.
Cassave werd allerwege aangeplant, hetzij voor eigen gebruik. hetzij voor de onmiddellijke omgeving, doch meestal
in nog weinig beteekenende hoeveelheden.
Bataten werden meest voor eigen gebruik en dr onmiddel*
lijke omgeving aangeplant.
Tabak werd in de meeste residentiën sJechts voor eigen
gebruik en de onmiddellijke omgeving aangeplant. Enkele
streken voerden echter uit voor de inlandsche markt, zooals
bijv. de Gajolanden uaar de kustvlakte van Atjeh (105 000
K.G. in 1918, tegen 45 000 K.G. in 1917), Koerintji naar
Sumatra's Westkust (44 900 K.G. in 1918, tegen 66 600 K.G.
in 1917), Palembang naar Bali (voor f 74 473 in 1918, tegen
f 36 197 in 1917) en Lombok (17 549 pikol in 1918, tegen
13 070 pikol in 1917). Op Bali en Lombok werd de aanplant
ingekrompen voor de voedselvoorziening.
Aardnoten werden het mees!: algemeen op Sumatra verbouwd, echter grootendeels voor eigen gebruik en de onmiddellijke omgeving. Ook op Bali en Lombok plant men veel
araehiden ; de uitvoer bedroeg" van daar 1662 pikol, tegen 1719
pikol in 1917.
Uien en andere groenten werden meestal voor plaatselijk
gebruik verbouwd. Van Bali en Lombok werd 4884 pikol
uien uitgevoerd, tegen 24 258 pikol in 1917, welke achteruitgang een gevolg is van den veel kleineren oogst.
Maïs is voor een groot deel van de buitengewesten volksvoedsel, doch wordt veelal slechts voor plaatselijk gebruik
aangeplant. De aanplantingen werden op aandrang van het
bestuur sterk uitgebreid, o. a. ter Oostkust van Sumatra op de
ondernemingen voor de koelies. In enkele gewesten (o. a. in
Palembang) was er een vrij levendige handel in dit product.
Aardappelen werden, behalve plaatselijk voor eigen gebruik, vooral op de Karo-hoogvlakte aangeplant. Ze hebben
er echter last van ziekte; de opbrengst bedroeg 56 200 pikol,
tegen 68 500 pikol in 1917. De uitvoer naar Singapore daalde
dit jaar met 27 000 pikol.
Katoen werd in Palembane geproduceerd tot eene hoeveelheid van ongpveer 2 200 000 K.G.. tanen 1 830UMX) K.G.
in 1917.
Ramell. De a.'tnplant va" deze vezelsooit geschiedt in
Palembang door do lantrs de rivieren wonende bevolking, om
uit liet garen vischnetten te breien.
Sesamzaad werd geoogst in Palembang tot eene voor dea
handel bestemde hoeveelheid van 66 000 K.G.; de bevolking
gebruikt ook een gedeelte van den oogst voor oliebereiding.
De prijzen varieerden van f 12 tot f 14 per pikol.
\

2L'4

De cultuur van üilani (|>ut<houli-)bladeien ia in de afdecling Taps Toetin van lui gewest Atjeh en ouderhoorigheden,
na die van rijst, de voornaamste en door de bevolking zeer
geliefd. De prijzen waren in 1918 hoog en de productie was
goed; de uitvoer bedroeg 623 813 K.G., tegen 351749 K.G.
in 1917.

I\

Overjarige gewaiten.

Koffie. De oogst van koffie bleef' bij de inlandsche bevolking van sommige streken beneden de gerijpte hoeveelheid, o.a. in Palembang, waar wegens de lage prijzen de
plukkosten niet altijd vergoed konden worden; de uitvoer
uit dat gewest bedroeg slechts 499 000 K.G., tegen bijna
716 000 K.G. in 1917. Ook in de Lampongsche districten
werden de tuinen niet verzorgd, omdat tijdelijk de markt
laag was; de uitvoer uit dit gewest bedroeg ruim 62 000 K.G.
Daarentegen werden aan de bevolking van de Oostkust van
Sumatra flinke prijzen voor het door haar «geteeld product
betaald. Uit dit gewest bedroeg de uitroer 28 700 K.G. De
bevolking van Tapanoeli was met haar anders zoo gewilde
product minder gelukkig: de prijzen daalden in dat gewest
tot f 18 per pikol; na Augustus 1918 verbeterden de prijzen
weer en sloot de markt einde December op f 32 per pikol.
tegen een gemiddelden marktprijs van f 42 gedurende 1917.
Verkocht werd 1872000 K.G. gepelde koffie, waarvoor
stellig f 400000 meer gemaakt had kunnen worden, indien
de marktprijzen normaal waren gebleven. De uitvoer uit
Koerintji bedroeg ruim 1 100 000 K.G.. tegen f 30 ii f 35
per pikol.
Rubber. In de residentie Palembang is door enkele
inlandsche rubberplanters eene coöperatieve fabriek voor de
bereiding van de rubber in werking gesteld, die, onder
leiding ven den landbouwvoorlichtingsdienst, mcoi product
levert. In Riouw en onderhoorigheden verwerkte de fabriek
der Karimon-Maatschappij 126 566 K.G. /rubber, tegen
136 616 K.G. in 1917. Uit de Westerafdeeling van Borneo
werd door de bevolking' ongeveer 202 500 K.G. rubber uitgevoerd. Djambi leverde ruim 174 000 K.G. Hevea-rubber.
I n de Zuider- en Oosterafdeelng van Borneo is, bij wijze
van tijdelijken maatregel, een ambtenaar voor de lievolkingsrubbercultuur in dienst gesteld (Gouv. Bt. 4 Juli 1919
n°. 75).
Peper. De cultuur van deze specerij slaagde in 1918 goed.
Atjeh voerde ruim 5 2 4 0 0 0 0 K.G. uit, tegen 4 420 267 K.G.
in 1917; Banka ruim 6 480 000 K.G., waarvan ruim 5 100 000
K.G. witte peper, tegen 2 480000 K.G. witte en 2 658 000
K.G. zwarte peper in 1917. De opbrengst aan peper uit de
Lampongsche districten bedroeg ruim 10 556 000 K.G., tegen
S 646 600 K.G. in 1917. De waarde van de opbrengst in de
residentiën Banka en Lainpongsche districten wordt geschat
op ongeveer f 12000 000, waarvan voor laatstgenoemd gewest
ongeveer f 7 000000. De residentie Palembang leverde ruim
18 400 K.G. witte en ruim 317 000 K.G. zwarte peper op.
Klappers. De Westerafdeeling van Borneo leverde, in
1918 ongeveer 26 000000 K.G. eopra en 5 800 000 L. klapperolie op, tegen ïuim 10000000 K.G. copra en 694400 L.
klapperolie in 1917. De copra-uitvoer uit de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo bedroeg ruim 546 000 K.G. I n
Atjeh en onderhoorigheden was de oogst minder gunstig
wegens het optreden van eene kwaadaardige soort rupsen, die
de bladeren binnen enkele dagen vernielen, waarna de vrucbten onrijp afvallen. De uitvoer aan copi-a bedroeg ruim
3 32100Ó K.G., tegen 3 681026 K.G. in 1917. Knkelo
scheepsladingen rijpe klappers weiden naar R^ngoon verkocht, waarschijnlijk voor pl'.intmateriaal. De aanplant we-d
in Billiton uitgebreid met 105 791 hoornen, terwijl de uitvoer
van copra steeg tot 5579 500 K.G.. tegen 1279000 K.G.
in 1917. De residentie Amboina bracht ongeveer 9 800 000
K.G copra ter markt, waarvan Merauke (Nieuw-Guinoa)
ruim 1297 000 K.G. leverde.
Gambir. In Riouw en onderhoorigheden werden gedurende 1918 tal van aanvragen ontvangen om gronden n
erfpacht voor de gambircultuur. De opbrengst van dit gewas
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bedroeg ongeveer 2177 000 K.G.. terwijl de prijzen •obommelden tusechen f '8,30 en f 18,GO per pikol. Van de We#ter-

De gezondheidstoestand was vrij g u n s t i g ; h e t g e m i d d e l d
ziekteprocent bedroeg 2.1.

af deel i n g van Borneo ïredroeg d e uitvoer bijna 3 000 000
K . G . , t e g e n 001 184 K . G . in 1917.

3".

IMiiaiigiiotni brachten gedurende 1918 f 1 a 10,00 per pikol
o p . Zij werden uit Atjeh verscheept tot e e n e hoeveelheid v a n
r u i m 1 1 7 4 9 0UO K.G.', t e g e n r u i m 1 5 0 0 0 0 0 0 K . G . in 1917.
l ) e u i t v o e r van dit l o o i m a t e r i a a l u i t de W e s t e r a f d e e l i n g van
B o r n e o bedroeg r u i m 3 000 000 K . G . , t e g e n ongeveer 2 000 000
K . G . in 1917. R i o u w b r a c h t r u i m 11 000 K . G . aan de m a r k t .

a.

p r i j z e n ; door een overvloedigen oogst waren d e uitkomsten
v a n d e c u l t u u r (och b e v r e d i g e n d . De uitvoer vap W e s t N i e u w - G u i n c a bedroeg 3 9 1 1 7 0 K . G . noten en 45 038 K . G .
foelie e n d i e van Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n ongeveer 61 000
K . G . n o t e n en 9000 K . G . f o e l i e
V
S a g o . W e g e n s de zeer l a g e pi ijzen bleef d e a a g o p r o d n e t i e
in de r e s i d e n t i e R i o u w en o n d e r h o o r i g h e d e n ver beneden de
normale&Ook in de W e s t e r a f d e e l i n g v a n Borneo werd wegens
d e l a g e prijzen w e i n i g sago voor verkoop bereid. De uitvoer
v a n d a t gewest bedroeg r u i m 1 4 4 0 000 K . G .
K a p o k . In Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n kon de b e \ * l k i n g
het p r o d u c t afzetten bij de A t j e h s e h e H a n d e l m a a t s c h a p p i j ,
w i e r k a p o k a u i v e r i n r i c h t i n g 2430 pikol kapok en 9675 pikol
k a p o k p i t t e n voor d e m a r k t l e v e r d e . D e residentie P a l e m b a n g
bezit vrij u i t g e s t r e k t e a a n p l a n t i n g e n van de bevolking, welke
e c h t e r slecht o n d e r b o n d e n w o r d e n . I n dit gewest b e d r o e g de
o p b r e n g s t 1940 pikol k a p o k .
( ' a r d a n i o n wordt u i t s l u i t e n d in P a l e m b a n g en Benkoelen
t e r m a r k t g e b r a c h t ; d e prijzen b e d r a g e n f 100 a f 150
per pikol.

2°. GOUVERNEMENT» CAOUTCHOUC ONDERNEMING TE LANGSAR (ATJEH).
Op b e t e i n d e van 1918 bestond d e b e p l a n t e o p p e r v l a k t e
der onderneming uit:
A a n p l a n t 1908

329 120 bouws m e t

1909 ... ... 138 730

50 725 boomen.

7 310

,,
.,

1913 ... ...
G508
1914 ... ... 19 812
1915 ... ... 11270
1916
246 000

„
,,
.«,
,,

„

'~6 755
1 728
1200
4 633
2 691
33 033

,.

„

120 765

1911 ... ...

Totaal

.. 758 750

.,

Geoogst werd 94 688 K . G . en v e r s c h e e p t 60 750 K . G .
rubber.
Over h e t geheele j a a r berekend werd g e m i d d e l d 63 °/n v a n
liet totaal a a n t a l hoornen a a n g e t a p t .
De kostprijs p e r K . G. f. o. b . Koeala L a n g s a r bedroeg
f 1,121. t e g e n f 1 in 1917. Deze v e r m e e r d e r i n g was h e t
g e v o l g v a n het a a n p l a n t e n van volksvoedingsgewassen, t e n gevolge w a a r v a n a r b e i d s k r a c h t e n a a n d e r u b b e r p r o d u e t i e
werden onttrokken,
zoomede v a n
het
groote
bedrag
(f 2 2 1 3 0 , 1 6 ) , d a t moest worden b e t a a l d voor het a a n w e r v e n
van nieuwe contractanten.
O p het e i n d e van het j a a r b e d r o e g het a a n t a l c o n t r a c t a n t e n
528. t e g e n 4 2 0 op u i t . 1917. V r i j e a r b e i d e r s w e r k t e n er
g e m i d d e l d 61 per d a g .

H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l .

Bijlagen.

1919—1920

PARTICULIERE

ONDERNEMINGEN.

Landbouvondernemingen op gronden door den
Lande '" erfpacht of huur afgestaan.

\ oor gegevens o m t r e n t de p r o d u c t i e v a n deze o n d e r n e u i i n gen zij verwezen n a a r bijlage CC.
b. Landbouw onder nemingen.,
rechUtreekich
bestuur staande
berusten
<.p overeenkomsten

K r u i d n a g e l e n waren in 1918 zeer p r i j z i g ; de m a r k t w a a r d e
v a r i e e r d e van f 100 tot f 120 p e r pikol, waardoor de oogst
zeer loonend w a s . P r o d u c t i e c i j f e r s s t a a n evenwel niet ten
dienste.

Muskaatnoten en foelie hadden gedurende 1918 lage

226

welke (in, de onder
streken)
uitsluitend
met de
bevolking.

Van de drie sagofabriekeu in de a f d e e l i n g K a r i m o e n der
r e s i d e n t i e R i o u w e n o n d e r h o o r i g h e d e n , w e r k e n d e voor e x p o r t ,
bleven e r twee, wegens de zeer l a g e prijzen, gesloten. D e
eenige, die p r o d u c e e r d e , b r a c h t 173 000 K . G . sago t e r m a r k t .
I n P e n o e b a werkten zes wasscherijen m e t eene g e z a m e n l i j k e
p r o d u c t i e van ± 5 0 0 0 0 0 0 K . C droog meel en werd door
d e gezamenlijke o n d e r n e m e r s r u i m 208 000 S t r a i t s - d o l l a r s a a n
loonen b e t a a l d . V a n de in de a f d e e l i n g L i n g g a w e r k e n d e
sagofabriek kwttmen g e e n gegevens b i n n e n .
De citronella-olie-fabriek te M u n t o k ( B a n k a ) p r o d u c e e r d e
8491 K . G . a e t h e r i s c h e o l i e , t e g e n 10 000 K . G . i » 1917.
e.

Lundboutconderne
/Miide in

mingen op f/ronden
dfior
eigendom
afgestaan.

den

•Van d e tot deze c a t e g o r i e behoorende o n d e r n e m i n g e n *'n
Benkoelen werden geen gegevens o n t v a n g e n .
O n d a n k s de lage prijzen v a n m u s k a a t n o t e n e n foelie
waren de geldelijke u i t k o m s t e n d e r specerij p e r k e n op
B a n d a door den overvloedigen oogst b e v r e d i g e n d . De
opbrengst b e d r o e g + 585 2 0 0 K . G . g e p e l d e n o t e n ' e n 130 470
K . G . foelie. I n de perken vonden 1156 vaste a r b e i d e r s werk,
terwijl 29 p e r k e n i e r s gezamenlijk n o g g e m i d d e l d 3S0 losse
werklieden in d a g d i e n s t h a d d e n .
d. Isondboincondernci.'iingen
gevestigd
op gronden
bij
overeenkomst
verkregen
van vorsten en hoofden
van
in het genot van zelfbestuur
gelaten
landsehaq)peu.
O m t r e n t de t a b a k s c u l t u u r in het g o u v e r n e m e n t Oostkust
van S u m a t r a w o r d t g e m e l d , dat de oogst g e d u r e n d e het vers l a g j a a r zeer b e v r e d i g e n d was. De o p b r e n g s t v a n 86 o n d e r n e m i n g e n , w a a r o m t r e n t gegevens werden o n t v a n g e n
bedroeg 23 490 530 K . G . , t e g e n 2 0 5 5 9 062 K . G. in 1917 v a n
91 o n d e r n e m i n g e n . Door gebrek a a n s c h e e p s r u i m t e bleef
vrijwel de g e h e e l e oogst o p de o n d e r n e m i n g e n o p g e s l a g e n .
I n liet begin van 1918 besloten de directies d e r t a b a k n i a a t schappijen tot b e p e r k i n g van de p r o d u c t i e over t e g a a n , zoodat de oogst v a n 1919 waarschijnlijk ongeveer 57 % k l e i n e r
zal zijn.
D e o p b r e n g s t v a n 32 koffie-ondernemingen, w a a r o m t r e n t
gegevens b i n n e n k w a m e n , bedroeg 2 805 448 K . G . , t e g e n
2 8 4 1 5 7 5 K . G . van 3 5 o n d e r n e m i n g e n in 1 9 1 7 ; de u i t v o e r
van dit p r o d u c t bedroeg slechts 150Ó00 K . G . , tegen 550 195
K . G . in 1917.
De rubberoogst van 154 o n d e r n e m i n g e n b e d r o e g 2 0 3 2 7 249
K . G . , t e g e n i 9 441 OOI) K . G . van 159 o n d e r n e m i n g e n i n
1917. Verscheept werd + 19 330 000 K . G . Voor 1919 wordt
d e rubberpnwluctie geschat op r u i m 2 8 000 000 K . G .
V a n 13 o n d e r n e m i n g e n werd 3 859 656 K . G . thee. geoogst,
tegen 2 530 000 K . G . v a n 14 o n d e r n e m i n g e n in 1917, e n van
11 o n d e r n e m i n g e n 3 4 2 1 4 1 2 stuks k l a p p e r n o t e n .
Voor o p g a v e n o m t r e n t d e overige op d e bovenbedoelde
o n d e r n e m i n g e n geteelde p r o d u c t e n zie m e n b i j l a g e CC.
I n Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n werd slechts door 2 v a n d e
8 r u b b e r o n d e r n e m i n g e n , die gegevens i n d i e n d e n , p r o d u c t i e
v e r k r e g e n , e n wel t o t eene hoeveelheid v a n 65 6 8 3 K . G . , terwijl 12 537 K . G . koffie geoogst werd v a n een o n d e r n e m i n g .

5.

Ned.-Indië.
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BOSCHWEZEN.

S 1. JAVA EN MADOERA.
De definitief ingerichte djati-hosschen behoorende tot de
bosch complexe n Kalinanas, Raudoeblatoeng, Ngandong,

A'gorogoenoeng en Ngoedjoeng zijn afgescheiden van de
boschdistricten Todanan, Zuid-Randoeblatoeng, Zuid-Randoeblatoeng, Bodjonegoro en Noord-Kediri en tot houtvesterijen samengevoegd (Ind. St. 1918 no». 624, 640 en 653 en
1919 nos. 103 en 104).
Bij GOUT. Bt. 24 Febr. 1919 n°. 83 (Ind. St. n°. 94) is de

grensoni>chrijving van de boschdistricten West-Preanger en
Midden-Preanger nader gewijzigd.
a.

Boschbcheer in en geren zin.

Uitgestrektheid en gesteldheid der bosschen. Ue oppervlakte van het djatibosch-gebied bedroeg einde 1917 727 398
H . A., waarvan 510 271 H.A. behoorden tot de hoschdistricten en 217 127 H.A. tot de hontvesterijen. Voor 1918 kunnen
die cijfers voorloopig worden gesteld op onderscheidenlijk
727 000, 477 000 en 250 000 H.A. De oppen-lakte der in stand
te houden wildhouthosschen x ) bedroeg einde 1917 1 271 600
H.A., terwijl voor 1918 het voorloopige cijfer kan worden
aangenomen te zijn 1 277 000 H.A.
De uitgestrektheid der niet in stand te houden \vildhoutbosschen bedroeg op einde 1918 naar zeer globale schatting
887 000 H.A.
De weersgesteldheid van 1918 was gekenmerkt door een
langen en zeer drogen oostmoeson, terwijl plaatselijk nog eene
droogteperiode voorkwam nadat de eerste westmoesonregens
reeds gevallen waren. Vele reeds aangelegde verjongingen
hadden door brand te lijden. De nieuwe culturen kwamen
over het algemeen eerst zeer laat in den grond. Voor den geregelden gang van de exploitatie was de weersgesteldheid
zeer guustig.

Grensregeling en afbakenhur der bosschen. De afbakening der djatibosschen is gereed. Voor de afbakening der in
stand te houden wildhouthosschen werden in 1918 ± 15 000
grensteekens geplaatst, waai-van ongeveer 70 % op heuvels.
Op het einde van dat jaar waren ± 755 000 H.A. van deze
bosschen afgebakend, tegen ± 715 000 H.A. in 1917.

Verschillende andere werkzaamheden niet de voorloopige
inrichting der djatibosschen in verband staande. Met de
opstelling en de herziening der voorloopige bedrijfsplannen
werd, voor zoover zulks met liet beschikbare personeel mogelijk was. voortgegaan. Voltooid werd in 1918 de bouw van 11
hoofdopzieners- en opzienerswoningen, 7 boschketen, 64
boschpolitie-woningen, 14 woningen voor inlandsclie schrijvers en 15 andere woningen.
Djati-verjongilig. De oppervlakte der in 1917 binnen het
djatiboechgebied aangelegde verjongingen (zoowel van djati
als van wildhout) bedraagt 7154 H.A., terwijl bovendien
nog 603 H.A. djati-vóói-verjongingen werden tot stand gebracht. De voorloopige cijfers voor 1918 zijn als volgt: :ljativerjongingen 7179 H.A., wildhoutverjongingen (binnen het
djati-boschgebied) 143 H.A. en djati- vóórver jongingen 270.
H.A., waarvan onderscheidenlijk 4385, 59 en 270 in de
boschdistricten en 2794. 84 en 0 in de houtvestenjen.
De totale kosten voor aanleg en onderhoud van nieuwe en
oude verjongingen binnen het djati-boschgebied bedroegen in
1917 f 492 858 (kosten voor brandbescherming inbegrepen) en
kunnen voor 1918 voorloopig op ± f 515 000 worden gesteld.
Op het einde van 1918 was de uitgestrektheid der verjon1) Nopens de in stand te houden wüdhoutbosschen in de afdeelingen
Modjokerto en Djombang (res. Soerahaja) en in de residentie Madoera zie
men Gouv. Btn. 1 Maart 1919 n°. 48 (Jav. Ct. n°. 19) en 16 Au?. 1919 n°. 97
(Ja». Ct. n°. 67).

gingen binnen het djati-boschgebied (de daarbinnen aangelegde wildhout-verjongingen dus inbegrepen) als volgt verdeel d :
Verjongingen van
.,
„
,,
„

vóór 1865
1865—1880
1881—1900
1901—1910
1911—1918
Totaal

9 665 H.A.
23 148 „
53 443 „
63 527 „
55 239 „
2)
205 022 H.A.

of 28 % van het geheel© djatiboschgebied. Bij vergelijking
met de opgave op uit. 1917 blijkt, dat de totale oppenlakte
dezer verjongingen, niettegenstaande een nieuwaanleg van
± 7300 H.A., met ± 4500 H.A. verminderde. Deze vermindering is een gevolg daarvan, dat bij de boschbeschrijvingen
die voor de in 1918 afgescheiden houtvestenjen werden opgesteld, eene oppervlakte van ± 11 400 H.A., welke tot nu toe
als ,,verjongingen van vóór 1865" werd opgebracht, als jong
kapbaar secundair bosch is beschouwd en mitsdien thans niet
meer bij de eigenlijke verjongingen kon worden gerekend. Ongeveer 89% van de djati-verjongingen van 1918 werd aangelegd met tusschenplauting van meerjarige bodemverbeterende
en andere gewassen, en wel ± 34 % uitsluitend met kemlandingan en/of marmojo (doch hoofdzakelijk met kemlandingan) en ± 55°ó met wildhout in combinatie met kemlandingan en/of marmojo, dan wel met wildhout alleen.
De verjongingen ontwikkelden zich in hoofdzaak bevredigend, hoewel verschillende culturen van droogte en brand
te lijden hadden. De aanleg van nieuwe verjongingen werd
door het lang aanhouden van den oostmoeson verlaat, terwijl
de in het najaar onder het personeel optredende ziekten eveneens een schadelijken invloed op de cultuurwerkzaamheden
uitoefenden.
In enkele beheerseenheden werd de oppervlakte der aan te
leggen contractsculturen uitgebreid, met het oog op de voedselvoorziening. Bovendien werd nog eene tot het djati-boschgebied behoorende oppervlakte van ± 1000 H.A. zonder contract tijdelijk aan de bevolking afgestaan voor de teelt van
voedingsgewassen.
Wildlioiltrcrjoilging. In 1917 werden in het gebied der
in itand te houden wildhoutbosschen 1139 H.A. wildhoutverjongingen aangelegd, welke uitgestrektheid voor 1918 op
ongeveer 3600 H.A. is te stellen. De groote oppervlakte van
de wildhoutverjongingen van. liet, laatste jaar is een gevolg
van uitbreiding der contractsculturen niet het oog op de
voedselvoorziening. In het boschdistrict Banjoemas werden
met dit doel ruim 2000 H.A. cultuur aangelegd. De nieuwe
verjongingen werden overigens hoofdzakelijk tot stand gebracht in de boschdistricten West-Preanger (Gedeh-complex
inbegrepen), Midden-Preanger, Oost-Preanger. West-Cheribon -Soemedang, Oost-Cheribon—Tegal, Zuid-Kediri, Kedoe
—Djokjakarta en Ba gelen.
De uitgaven, zoowel voor aanleg als voor onderhoud, waren
in 1917 f 57 316 (de kosten voor brandbescherminjr inbegrepen) en kunnen voor 1918 vooiloopig op + f 53 000 worden
gesteld. Hierbij wordt opgemerkt, dat een groot deel der in
het belang van de voedselvoorziening aangelegde verjongingen nagenoeg geen kosten met zich brachten.
Behalve de ttierboven genoemde culturen werden, in het
belang van de voedselvoorziening, nog + 11 000 H.A. tot de
hosch-reserve behoorende terreinen tijdelijk aan de bevolking
afgestaan voor de teelt van voedingsgewassen.
2) Uitgezonderd de nog niet definitief aangelegde vóór-verjongingen.
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De proeven met den aanplant van houtsoorten voor bepaalde industriedoeleinden, zooals bijv. voor lucifers- en pakkistenfabrioage e. d., werden voortgezet. Alle proefaanplantingen met dit doel aangelegd, werden in het verslagjaar
onder de superintendentie van het l>oschproefstation gebracht.
l'aotitchoucliedrijf.
In afwachting van den verkoop van
de gouvernements caoutchouc-onderneming te Langsar
(Atjeh), werd deze tijdelijk bij het bedrijf in beheer gegeven.
Verder werden de cultuurbedrijven op de door het Gouvernement aangekochte particuliere landen Soedimara, Serpong
c. a., Lengkon g-Oost en Lengkong-Goedang tijdelijk door het
bedrijf in beheer genomen. Er werden daarvan twee ondernemingen gevormd, zoodat het bedrijf op het einde van het
verslagjaar bestond uit twaalf definitieve en twee tijdelijke
ondernemingen.
Door bijplanting van 358 H. A. hevea brasiliensis en 234
H.A. klapper, afschrijving van 65 H.A. ficus elastica, eene
herziening van de oppervlakte van 47 H.A. door nieuwe opneming en 'aankoop van 808 H.A. hevea brasiliensis en 251
H.A. klapper werd de beplante oppervlakte van het bedrijf
gebracht op 9867 H.A., waarvan 8117 H.A. hevea brasiliensis, 923 H.A. ficus elastica en 827 H.A. klapper.
De opbrengst aan caoutchouc bedroeg in 1918 654 819
K.G., waarvan 590570 K.G. hevea en 64 249 K.G. ficus,
terwijl verder 35 313 K.G. citronella- en lemongras-olie,
benevens '370 K.G. chenopodium-olie werd verkregen. De
geringe toeneming van de rubberproductie was een gevolg
van de oogst beperking onder den invloed van de oorlogsomstandigheden, terwijl de olieproductie sterk afnam door het
rooien van groote oppervlakten in de in tap gekomen heveaculturen.
Evenals in vorige jaren werd de rubber deels te Batavia
aangeboden en deels naar New-York verscheept. De lemongras-olie werd steeds in consignatie naar New-York verzon<len en de citronella-olie te Batavia verkocht, terwijl de
chenopodium-olie in haar geheel voor het inheemsche gebruik
in Indië van de hand werd gezet. Tengevolge van de vele
handelsbelemmeringen en de belangrijke prijsdaling kon
van het tweede kwartaal van 1918 af geen rubber meer verkocht of verscheept worden, zoodat op het einde des jaars
meer dan de jaarproductie in voorraad was.
Te Batavia werd verkocht 63 255 K.G. caoutchouc, terwijl
nog 36 271 K.G. naar New-York kon verscheept worden. Op
het einde van het jaar was er in Nederland en Amerika nog
slechts 3272 K.G. in consignatie. Totaal werd verkocht
253 669 K.G. voor f 497 933 of f 1.963 netto per K.G., tegen
f 3.357 in 1917. Van de citronella- en lemongras-olie werd
6744 K.G. verkocht met een opbrengst van f 30 749 of f 4,56
per K.G., tegen f 2,31* in 1917. Verder werd verkocht 362,8
K.G. chenopodium-olie voor f 60 per K.G., of in 't geheel
f 21 768. Alle andere inkomsten bedroegen f 36 598, zoodat
de totale baten van het bedrijf f 587 048 waren, tegen
f 1 988 173 in 1917. De voorraad producten met de waarde
daarvan op het einde van het verslagjaar l>edroeg 676 926
K.G. rubber (waarde f 1 0 1 5 000), 44 044 K.G. (waarde
f 176 000) citronella- en leniongrasolie en 7 K.G. cheuopodiumolie (waarde f 420).
De uitgaven vau het bedrijf, inbegrepen de directiekosten
en de verrekende waarde van de door andere bedrijven en
departementen aan de ondernemingen geleverde materialen
en bewezen diensten, bedroegen f 2170 620. waarvan
f 1 193 503 kapitaalsuitgaven en f 977 117 bedrijfskosten. De
bedrijfskosten hebben dientengevolge f 390 069 meer bedragen
dan de inkomsten, waartegenover echter eene waarde aan
producten in voorraad van f 1 191 420.
Zooals reeds in K. V. 1918. kol. 190 werd vermeld, gelukte
het de chenopodium-olie in Indië loonend te produceeren,
zoodat men voor dit belangrijke geneesmiddel van het buitenland onafhankelijk wordt.
Evenals voor zooveel andere culturen, was 1918 ook voor de
rubbercultuur een zeer moeilijk jaar door de zeer lage prijzen
en de verkoopsbelemmeringen. Terwijl aan de eene zijde door
productiebeperking en prijsverhooging van alles, wat het bedrijf noodig had. de productiekosten l>elangrijk toenamen,
verminderden anderzijds de rubberprijzen onrustbarend en
werd een loonende verkoop ten slotte onmogelijk. Op het einde I
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van het jaar gingen de prijzen echter weer omhoog en werd
verkoop weer mogelijk, waardoor het gelukte de groote voorraden in het eerste kwartaal van 1919 tegen loonende prijzen
geheel op te ruimen en de productie wederom onbeperkt vóoitgezet kon worden.
Het gebied van de caoutchouc-culturen, die niet bestemd
zijn voor een duurzaam bedrijf, bedroeg 2117 H.A., of 22
H.A. minder dan in 1917, tengevolge van de afschrijving van
enkele minderwaardige aanplanten. Gedurende het verslagjaar werden aan onderhoud van deze aanplanten geen kosten
meer besteed, terwijl door de lage prijzen en de moeilijkheid
van verkoop de productie in den loop van het jaar geheel
gestaakt werd. De productie bedroeg slechts 4346 K.G.,
waarvan 784 K.G. naar New-York werd verzonden. De verkoop beliep 11 228 K.G., met eene netto opbrengst van
f 17 326, of f 1,543 p e r R.G., tegen f 3,26» in 1917. Na eene
afschrijving van 248 K.G. waardeloos product, was er op het
einde van het j a a r nog 9501 K.G. in voorraad en consignatie,
die eene waarde vertegenwoordigden van f 8500. De uitgaven
bedroegen f 3974, zoodat de inkomsten de uitgaven met
f 13 352 hebben overtroffen, terwijl nog voor eene waarde van
f 8500 in voorraad is.
Bij Ord. van 5 Maart 1919 (Ind. St. n°. 113) is het caoutchoucbedrijf afgescheiden van den dienst van het boschwezen,
in verband waarmede het reglement voor dien dienst nader is
gewijzigd (Bijbl. Ind. St. n°. 9170).
Kap der djatibosschen. In 1917 was de houtval (djatihout zonder dunningshout) van den geregelden aankap
257 956 M3. en 1 531 165 stapelmeter. Voor 1918 kunnen deze
cijfers worden gesteld op ± 216 000 M». en ± 1229 000
stapelmeter: Zij zijn als volgt verdeeld over de verschillende soorten van aankap: in eigen beheer ± 156 000
M:>. en ± 784 000 stapelmeter, tegen 183 678 M 3 . en 1 043 147
stapelmeter in 1917; door tusschenkomst van aannemeis
± 60 000 M 3 . en ± 445 000 stapelmeter, tegen 74 278
M 3 . en 488 018 stapelmeter in 1917. De door ongeregelde
exploitatie verkregen hoeveelheid is van weinig belang.
Van hel in eigen beheer gekapte djati-hout was onderscheidenlijk uit de boschdistricteu en houtvesterijen afkomstig: in 1917 52 677 M 3 . en 453 858' stapelmeter en
131 001 M». en 589 229 stapelmeter: in 1918 ± 41 000 M 3 en
± 312 000 stapeJlmeter en ± 115 000 M 3 . en ± 472 000 stapel,
meter. Zoonis blijkt is de vermindering van den aankap zoowel op rekening van dien door aannemers als van dien in
eigen beheer te stellen. De daling van den aankap der particuliere maatschappijen ia normaal; die van den aankap in
eigen beheer is te beschouwen als een terugkeer tot de normale grootte van den jaarlijkschen kap, nadat die in 1917,
tengevolge van het inhalen van den in 1915 ontstanen kapachterstand, belangrijk overschreden was. Aan de groote
brandhoutbehoefte van spoor- en tramwegen en anderen kon
weder geheel worden voldaan.
Per H. A. djatiboseh was in 1918 de opbrengst aan timmerhout 0.30 M 3 . en aan brandhout 1,70 stapelmeter en wel
0,20 M 3 . en 1,50 stapelmeter in de boschdistricten en 0,48 M 3 .
en 2,09 stapelmeter in de houtvesterijen.
In 1918 liepen 13 perceelen af; 4 nieuwe aankappen kwamen in werking, waarvan 2 djati-boschpereeelen en 2 wildhout-boschperceelen. I n totaal werkten in 1918 54 djatilwschperceelen, en wel 43 pachtschatperceelen en 11 retributieperceelen, die aan pacht + f 2 080 000 en aan retributie ± f 404 000 opbrachten, tegen f 1 788 402 en t 453 541
in 1917; verder 4 wildhout-boschperceelen, die f7000 aan
pachtsom en f1200 aan retributie opbrachten.
De twee nieuwe djati-bosehpereeelen waren pachtschatperceelen en werden beide aanbesteed. Het percentage boven
de minimum inschrijvingssom bedroeg gemiddeld 128 %,
tegen 132 % in 1917. Het maximum voor 1918 bedroeg 143 °,{,,
namelijk voor het perceel Dradah in het boschdistriet NoordSoera ba ja—Madoera.
Op het einde van 1918 was + 958 K.M. railbaan voor
houtafvoer aanwezig, tegen ongeveer 914 K.M. op einde
1917. Nieuwe aanleg (d. w. z. meer aangelegd dan opgebrokeu) vond voornamelijk plaats in de houtvesterijen Balo,
West-Soelang, Grobogan-Oendakan, Ngliron. Koendoeran,
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uit geregelden aankap was in 1917 8665 M 3 . en 67 436
stapelmeter; voor 1918 zijn de voorloopige cijfers hiervoor
onderscheidenlijk ± 19 000 M 3 . en ± 92 000' stapelmeter.
Bovendien werd nog eene hoeveelheid wildhout verkregen
uit ongeregelde aankappen.
De groote stijging van den tinnnerhoutval werd veroorzaakt door de sterke uitbreiding van den aankap in de boschdistricten Midden-Preanger en Besoeki. De lx>schdist rieten
West-Preanger, Midden-Preanger en Besoeki, die in 1917
onderscheidenlijk 2299 M 3 ., 3212 M 3 . en 2862 M 3 . kapten,
brachten in 19Ï8 (in dezelfde volgorde) + 2800 M 3 .. ± 6300
M 3 . en + 7700 M 3 . wildhouttimmerhout op. Het zijn deze
drie beheerseenheden, die in hoofdzaak voldoen aan de op
Java bestaande behoefte aan wildhouttimmerhout, in zooverre die behoefte niet gedekt wordt door aanvoer uit de
buitengewesten en'door aankap op erfpachtsperceelen.
Dunning der bosscheil. De uitgestrektheid der djativerjongingen bedroeg einde 1918 + 205 000 H . A., waarvar.
+ 15 000 H . A. in dat jaar werden gedund, tegen 15 920
H . A. in 1917. De inkomsten uit den verkoop van dunningsbout bedroegen, volgens voorloopige opgaven, f 250 000 en
de uitgaven voor dunningswerkzaamheden f 158 000, zoodat
eene zuivere opbrengst werd verkregen van f 92 000, of f 6,10
per H . A. Voor 1917 waren deze cijfers, volgens verbeterde
opgaven, f262 427, f139 104, f123 323 en f7,75.
Verkoop en vervreemding van hout. De groote vraag naar
djatihout, welke zich gedurende het jaar 1917 had kenbaar
gemaakt, hield ook in het verslagjaar vrijwel aan. De prijzen, op openbare verkoopingen besteed, gingen tot einde
Mei 1918 voortdurend naar boven. Daarna trad eene vermindering i n ; werden de limietprijzen in het eerste halfjaar
met 49 % overschreden, voor het tweede semester bedroeg
. die overschrijding slechts 27 %. Dit verschijnsel was echter
niet zoo zeer een gevolg van een achteruitgang van de houtmarkt (de meeste particuliere houthandelaren toch bleven
hunne tarieven handhaven) dan wel een noodzakelijk gevolg
van het groote aanbod, waardoor de handel zich, zonder genoodzaakt te zijn tot het uiterste te concurreeren, van het benoodigde hout kon voorzien. Tegen + 26 000 M 3 . in liet
eerste halfjaar, werden in het tweede semester ± 45 000
M 3 . djati-timmerhout op de openbare verkoopingen aange* boden, of wel 73 % meer. De in het tweede halfjaar 1917 verhoogde limietprijzen bleven ook in 1918 gehandhaafd.
De geheele omzet van djati-timmerhout op openbare verkoopingen door bemiddeling der vendukantoren beliep ongeveer 71500 M 3 ., of ± 10100 M 3 . (1/8) minder dan in 1917.
De oorzaak van dit verschil was hierin gelegen, dat de door
het gedeeltelijk stop zetten van den kap in 1914/1915 ontstane
achterstand door de uitbreiding in 1917 grootendeels was bijgewerkt (zie hiervóór). Op de openbare verkoopingen werd
slechts weinijr hout opgehouden; in de meeste gevallen werd
dat hout op eene volgende veiling verkocht, zoodat de houtrestanten op uit. 1918 geheel normaal waren.
De opbrengst van het op Java en Ma doe ra door aankap in
eigen beheer verkregen djati- en wildhout (dus zonder dunningshout en andere bosehnevenvoortbrengselen) bedroeg in
1917 voor het op openbare verkoopingen verkochte hout
f 6 973 321 en voor het ondershands verkochte hout f 1 452 623.
De opbrengsten kunnen voor 1918 voorloopig aangenomen
worden op onderscheidenlijk f 4 858 000 en f 1 652 000.
In 1918 werden op de openbare verkoopingen 76 groote
kavelingen (van 200—600 M 3 . elk) aangeboden, met een gezamenlijken inhoud van 25 894 M 3 . Daarvan werden er 4,
metende 1225 M 3 ., op gehouden, zoodat er in dat jaar 72, met
éen inhoud van 24 669 M 3 . verkocht werden. De opgehouden
kavelingen werden echter op dezelfde venduties, waarop zij
werden aangeboden, grootendeels in den vorm van middensoort en kleine kavelingen verkocht.
In den vorm van stapelplaatsleveringen werd in 1918 eene
hoeveelheid van 29 700 M 3 . van de hand gezet, ten bedrage
van ± f 1 675 000. De inschrijvingen op deze leveringen
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waren bevredigend. Gemiddeld werd door 38 % boven de
limietprijzen ingeschreven. Oogenschijiilijk is dit een zeer
groot verschil met 1917, toen de overschrijding 93 0/ , bedroeg.
Men dient echter in aanmerking te nemen, dat de limietprijzen in de tweede helft van 1917 aanzienlijk waren verhoogd,
namelijk voor dolkenhout met 50 % en voor bal ken hout met
2 5 % , terwijl de inschrijvingen voor. 1917 geschiedden vóórdat deze verhoogingen in werking traden.
Tengevolge van het aanhouden van den algemeenen brandstoffennood bleven de prijzen van het djati-brandhout zeer
hoog. Ongeveer 428 000 stapelmeter djati-brandhout der 2de
klasse werd in 1918 aan spoor- en tramwegen geleverd. In dat
jaar werden aan den dienst der staatsspoor. en tramwegen
± 169 000 stuks djatihouten dwarsliggers van 2 M. bij
22 x 12 c.M. verstrekt.
De uitvoer van djati-timmerhout, die in 1917 slechts 386
M 3 . bedroeg, lveliep in 1918 1185 M 3 .: deze stijging is het
gevolg van grootere inkoopen voor Britsch-Indië en Hongkong.
Op Java begint zich thans een markt te vormen voor hout
uit Sumatra en Borneo.
Door verkoop, verstrekking of kosteloozen afstand kwam in
1918 ± 27 000 M 3 . en ± 65 000 stapelmeter djati-, wild- en
dunningshout aan de bevolking len goede, tot eene gezamenlijke waarde van ongeveer f 612 000.
Bewaking en bescherming der bosschen. De politioneele
toestand bleef in de houtvesterijen, op enkele uitzonderingen
na, vrijwel stationnair. I n de bosehdistricten, waar de bewaking door de geringere sterkte van het boschpolitiepersoneel minder intensief is, was eene vermeerdering van het
aantal diefstallen waar te nemen, welk kwaad door de duurte
der levensmiddelen en de hooge houtprijzen nog in de hand
gewerkt werd.
Ernstige ziekten en plagen kwamen in 1918 in de bosschen
niet voor.
Alle werkzaamheden ondervonden vertraging tengevolge
van de in de laatste helft van bet jaar onder het personeel
uitgebroken influenza-epidemie.
De brandbescherming werd door den langdurigen oostmoeson zeer verzwaard ; eene aanzienlijk grootere oppervlakte dan
in vorige jaren ging door brand verloren. Ook in de gebergtebosschen kwam in 1918 op verscheidene plaatsen brand voor.
b.

Definitieve

inrichting.

De personeelsformatie onderging door mutatie eenige
wijziging; in de laagste rangen eenige uitbreiding.
Op uit. van het verslagjaar bestond de formatie uit: 1 waarnemend inspecteur, chef der inrichting, 10 houtvesters, 5 adspirant-houtvesters, 10 opzieners, 7 leerliug-opzieners, 7 chefopnemers, 3 opnemers, 5 onderop nemers, 27 mantri's-opnemer,
71 teekenaars, 10 schrijvers, 6 hulpschrijvers en 14 inrichtingsmandoers.
Opmeting e n ' k a a r t e e r i n g . Gedurende het verslagjaar
werden 9317 K.M. meetlijnen gemeten, waarvan 5546 K.M.
aanvullende metingen. De nieuwe opneming vorderde over
eene uitgestrektheid van 13 933 H.A. djati-boschgebied. Met
hetgeen in vorige jaren werd verricht was op uit. 1918
674 767 H.A. of 92% van het geheele djati-boschgebied
gemeten. Volledige kaarten op schaal 1:10 000 en 1:25 000
bestaan thans van 620 749 H.A.
Bedrijfsplannen. De definitieve inrichting vorderde over
de complexen Randoeblatoeng, Ngandong, Ngorogoenoeng,
Kalinanas en Ngoedjoeng (te zameu 30 260 H.A.). Van
begin 1919 af zullen 50 houtvesterijen in werking zijn, ter
gezamenlijke uitgestrektheid van 264 840 H.A., of 36 % van
het djati-boschgebied.
Herzieningen werden uitgevoerd van de plannen der boutvesterijen Tjabak, Bloengoen, Bandjaran en Keling (welke
beide laatste tot één bedrij f scomplex werden vereenigd).
Gedurende het verslagjaar had de nieuwe inrichting betrekking op 20 boschcomplexen in de residentiën Rembang,
Madioen en Kediri, terwijl van 8 houtvesterijen de kerzieuin-
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gen in behandeling waren, een en ander verdeeld over zeven
iurh htingsseeties.
Afgescheiden van vorengenoemde werkzaamheden, die alle
op de djati-bosschen betrekking hebben, werd eene suppletoire
grensregeling der op den Goenoeug Pandan aanwezige in
stand te houden wildhoutlvosschen ontworpen en goedgekeurd. Voorts werd een aanvang gemaakt met de grensregeling van den I'ati-ajani (een kaal voorgebergte van den Goenoeng Moeria).
0.

Proefstation

voor het

1) In voorbereiding is een onderzoek naar de meest aanbevelenswaardige
wijze van uitkap in oorspronkelijk wildhoutbosch.

Handelingen der Staten-Generaal.

den geheelen archipel, voor zoover over monsters daarvan kon
worden beschikt, is in bewerking.
De in het vorige verslagjaar aangevangen proefnemingen
naar de bruikbaarheid van méthaangiating als beoordeelingsmiddel voor de duurzaamheid van hout werden voortgezet,
terwijl aan een omvangrijk onderzoek werd begonnen naar
het zoogenaamde ,,werken" van hout.
Zeer belangrijk voor het inechanisch-technisch onderzoek
van de Indische houtsoorten in het algemeen, is de overeenstemming, welke werd verkregen met het laboratorium der
Vereenigde Indische boschexploitatie-maatschappijen en het
laboratorium voor materiaal-onderzoek van het departement
der burgerlijke openbare werken, omtrent de te volgen werk-

boschwezeri.

Gedurende het verslagjaar waren, hetzij voor het geheele
jaar, hetzij voor enkele maanden, aan het proefstation verbonden aan technisch personeel: 1 directeur, 8 houtvesters,
1 technoloog en 4 adspirant-lioutvesters; aan hulppersoneel:
3 opzieners en 3 leerling-opzieners, en aan kantoorpersoneel:
.1 commies, 1 schrijver, 1 teekenaar-fotograaf, 1 oppasser en
1 mautri 2de klasse.
Hoewel de personeelsformatie, behalve het onvervuld la.teu
van één mantri- en 6 verzamelaar-plaatsen, nagenoeg in overeenstemming was met die, aangegeven in de koloniale beg meting — krachtens welke bij Gouy. Bt. 29 Oct. 1918 u°. 39
de ambten van technoloog, mantri 2de klasse en verzamelaar werden ingesteld —, bieek zij toch tengevolge van den
steeds toenemendeu omvang der werkzaamheden niet geheel
voor de uit te voeren taak voldoende en moest het onderzoek
van eenige dringende vraagstukken voorloopig blijven rusten.
Kon in het gemis aan lokaliteit voor personeel en verzamelingen door liet inhuren van eene derde particuliere woning
voorloopig worden voorzien, niettemin bleef men de behoefte
aan ten nieuw doelmatig ingericht gebouw even sterk gevoelen als voorheen. Het mocht echter ook in het verslagjaar,
ondanks de door de gemeente Bandoeng verleende hulp, niet
gelukken een aan de gestelde eischen voldoend bouwterrein
tegen een redelijken prijs te verkrijgen.
De werkzaamheden van de af deeling voor boschbescherming en wildhoutbedrijf verkregen door de uitbreiding van
de onderzoekingen over het looistofvraagstuk, de proefaanplantingen met verschillende houtsoorten voor industriedoeleinden en de bestudeering van een uitkapbedrijf in het
Goenoenggedeh-cdmplex x) zulk een omvang, dat eene splitsing noodzakelijk werd. De verschillende werkzaamheden zijn
thans in de volgende 5 afdeelingen ondergebracht: hout- en
verder technologisch onderzoek; wildhoutbedrijf en boscheconomie; onderzoekingen inzake het djati-cultuurvraagstuk ; verplegings- en opbrengstonderzoek ; boschbescherming.
Bovendien was een zesde afdeeling, hoewel formeel nog
niet. tot stand gekomen, in werking, te w^eten die voor de
wetenschappelijke botaniseh-houttechnische boschexploitatie
in de buitengewesten. In het bijzonder voor het technisch
houtonderzoek nam de belangstelling sterk toe, wijl door de
buitengewone omstandigheden meer en meer van hout als
constructiemateriaal gebruik moest worden gemaakt. Zoowel
Van de zijde van gouvernements- en gemeentelijke instellingen als' van particulieren, kwam een, belangrijk aantal aanvragen om voorlichting binnen, terwijl door een 2-tal houthandel-maatschappijen het verzoek werd gedaan om het door
hen aan de markt te brengen hout onder controle van het
proef station te stellen. W a a r het instituut slechts over eene
geringe hoeveelheid authentiek vergelijkingsmateriaal, speciaal van de buitengewesten, beschikt en de vragen om voorlichting voor het overgrootste gedeelte op hout uit die gewesten betrekking" hadden, moesten de aanvragers herhaab
delijk worden teleurgesteld. Voor het volgend verslagjaar zijn
de vooruitzichten echter eenigszins beter, daar de botanisehhouttechnische exploratie der buitengewesten dan naar verwachting vruchten zal gaan afwerpen.
De houtcollectie kon met een aantal authentieke houtmonsters, nagenoeg alle van de gedeeltelijk reeds vrij goed
bekende Javaansche houtsoorten, worden uitgebreid. Veel tijd
werd besteed aan het identificatie-onderzoek. Eene bewerking
van een 75-tal der voornaamste houtsoorten uit de PreangerRegentschappen met determinatie-tabel nadert hare völtooiing. Eene dergelijke beschrijving der ijzerhoutsoorten van
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methoden, waardoor eena directe vergelijklaarheid van de
door deze instellingen verkregen uitkomsten is gewaarborgd.
De door de afdeeling voor wildhoutbedrijf en boscheconom;e verrichte onderzoekingen betroffen in hoofdzaak het
looistof- en het industriehoutvraagstuk. Ten einde de looistofproductie te verhoogen, werden 6 proefperken aangelegd,
waarin getracht zal worden den aanwezigen opslag van den
pilang (Acacia leucopbloea) tot ontwikkeling te brengen,
terwijl tevens werd begonnen met den systematischen aanleg
van proefaanplantingen van verschillende looistofleverende
gewassen in het daartoe bestemde complex van de houtvesterij
Dander nabij Bodjonegoro. In het verslagjaar werden 12
perken aangelegd met eene oppervlakte van 30 H.A. Bovendien werd elders in een 2-tal oudere trenggoeli- (Cassia
Fistula) plantsoenen een gedeelte der boomen op stronk gekapt, ten einde na te gaan of deze boom zich voor een hakhoutbedrijf leent.
De proefaanplantingen van verschillende voor industriedoeleinden geschikt geachte houtsoorten, welke in vorige
jaren verspreid werden aangelegd, werden onder superintendentie van het proefstation gebracht. Op grond van verschillende technische en economische overwegingen werd besloten
verdere proefnemingen op dit gebied te concentreeren in twee
daarvoor geschikt geachte complexen, namelijk het boschcomplex Gadoengan in het boschdistrict Zuid-Kediri nabij
Paree en het boschdistrict Krawang—Indramajoe. In het
verslagjaar werden nog 20 proefaanplantingen aangelegd met'
eene oppervlakte van 100 H.A.
De onderzoekingen inzake het djaticultuurvraagstuk konden
in het verslagjaar naar vermogen worden voortgezet. Van de
bestaande proefaanplantingen werden de gegevens samengesteld en geregistreerd, terwijl de stand der gewassen door eene
systematische beschrijving van alle perken werd vastgesteld.
Deze beschrijvingen worden thans op geregelde tijden herhaald. Voor den aanleg van nieuwe aonplantingen, ook voor
volgende jaren, werden maatregelen genomen; kweekerijen
werden aangelegd en uitgebreid, de zaadverstrekking werd
geregeld, liet zaadonderzoek aangevat, enz. In het geheel
werden, volgens de in overleg met de boschbeheerders gesloten
overeenkomsten, 124 perken met eene oppervlakte van + 35
H.A. onder zeer uiteenloopende omstandigheden met verschillende houtsoorten en tusschengewassen beplant. I n het
bijzonder werd de aandacht geschonken aan de zeer arme
gronden in het djati-boschgebied, waarop de cultuur van den
djati steeds tot mislukkingen leidde.
De voor het verplegings- en opbrengst-onderzoek reeds aanwezige serie proefperken in West- en Midden-Java werd met
T nieuwe perken vermeerderd, namelijk in de oostelijke boschdistricten Ngawi, Madioen, Noord-Kediri en Pasoeroean, zoodat thans, na eene vijfjarige werkzaamheid, een 98-tal perkeu
over het geheele djati-boschgebied van Java verspreid ligt.
I n dit aantal is begrepen een 3-tal perken in mahony-plantsoeneu. De taak van het personeel werd uitgebreid met de
zorg voor het onderhoud van de boomnummers en meetteekens
in de bestaande perken. E r werd een nieuw werkplan voor het
opbrengst" en dunningsonderzoek (tevens dienende voor een
in te stellen onderzoek van de djati-boschflora) samengesteld
en aan de technische ambtenaren van den dienst verstrekt,
terwijl voorts een leidraad voor het dunnings- en lichtingsbedrijf in de djati-bosseben werd opgemaakt.
De vorming van eene afzonderlijke afdeeling voor de
boschbescherming, waarmede een der aan de instelling verbonden houtvesters uitsluitend belast werd, maakte het mogelijk, dat aan het onderzoek naar de in de bosschen optredende
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ziekten en plagen en toegebraelite schaden grootere a>andacht
kon worden geschonken. Ter bestudeering van den invloed
van eene afdoende bescherming tegen vee-weide, brand, grassnijden, enz. in bosschen van slechte gesteldheid werden 2
observatieperken ingericht.
In het verslagjaar werd het proefstation belast met het bijeenbrengen van verzamelingen van studiemateriaal voor de
Landbouwhoogeschool te Wageningen. Aan verzoeken van
andere instellingen om toezending van studie- en demonslratie-objecten werd tevens zooveel mogelijk gevolg gegeven.
De uitgaven voor het proefstation hebben in 1918 bed ra gen f 115 910, waarvan f 84 526 voor personeele en f 31 384
voor zakelijke uitgaven.
d.

Personeel.

Op het einde van 1918 waren in dienst 1 hoofdinspecteur,
chef van den dienst, 8 inspecteurs (van wie 1 voor de buitengewesten, 1 waarnemend chef van de inrichting en 6 voor
het toeziebt op het beheer), 1 directeur van het eaoutehoucbedrijf, 1 directeur van het proefstation, 91 houtvesters (van
wie 4 op het hoofdkantoor. 53 bij het beheer op Java en
Madoera, 10 bij de inrichtingsbrigade. 10 in de buitengewesten, 7 bij het proefstation, 3 bij het caoutchoucbedrijf, 3
belast met speciale onderzoekingen en 1 geplaatst aan de cul_tuurschool te Soekaboemi), 10 adspirant-houtvesters, 5
adjunct-houtvesters der 1ste klasse, 44 hoofdopzieners, 228
opzieners, 65 leerling-opzieners, 12 chef-opnemers, 3 opnemers 6 onderopnemers, 40 mantri's-opnemer, 494 m_uitii's-boschpolitie en 774 boschwachters. Met buitenlandseh
verlof of non-actief waren 4 houtvesters, 1 adjunct-houtvester
der 1ste klasse en 1 opziener. Voorts waren gedurende 1918
nog 3 Duitsche vakkundigen werkzaam. ,

'236

e.

Basten en

lasten.

In 1917 bedroegen de zuivere inkomsten van het lx)schwezen f 5 506 581. Voor den dienst op Java en Madoera was
het voordeelig overschot f 6 029 317, terwijl de nadeeligo
verschillen voor den dienst in de buitengewesten, het caoutchouchedrijf en het boschproefstation onderscheidenlijk
f 100 372, f 333 871 en f 88 493 bedroegen. Voor 1918 kunnen
deze cijfers voorloopig worden gesteld op + f 3 124 000,
+ f 4 961 000, — f 137 000, — f 1 584 000 en — f 116 000.
Het saldo van den dienst op Java en Madoera is derhalve ten
opzichte van dat over 1917 verminderd met rond f 1 000 000.
Deze vermindering is een gevolg daarvan, dat in 1918 niet,
zouals in 1917, een groote kapachterstund werd ingehaald,
maar dat de aankap weder binnen normale grenzen gebracht
werd. Niettemin is het saldo, dat bereikt werd, aanzienlijk en
een gevolg van de hooge prijzen, die in het verslagjaar voor
het hout behaald werden. Bij de beoordeeling van het saldo
van de buitengewesten dient in het oog te worden gehouden,
dat daarbij met de resultaten van het boschbedrijf op Moena
geen rekening is gehouden, aangezien dit bedrijf van 1917
af voor rekening van het landschap Boeten wordt gedreven.
H e t groote nadeelige saldo van het caoutchoucbedrijf is een
gevolg van de moeilijkheden, die zich in het verslagjaar voordeden met den verkoop van het product, waardoor op het einde
van het jaar nog een zeer groote voorraad aanwezig was, waarvan de waarde op f 1 200 000 gesteld kan worden, welke voorraad in het eerste kwartaal van 1919 tegen" loonende prijzen
van de hand kon worden gezet. Met dit groote restant werd
bij de bepaling van het saldo geen rekening gehouden, terwlil ook overigens de saldo-berekeningr niet op commercieele
wijze geschiedde, daar alle kapitaalsuitgaven als uitgaven
ineens werden beschouwd.

BUITENGEWESTEN.
Het hooger technisch personeel voor de buitengewesten
bestond bij het einde van het verslagjaar uit: 1 inspecteur, 10
houtvesters (van wie 1 toegevoegd aan den inspecteur voor
kantoor- en andere werkzaamheden), 1 adjunct-houtvester der
lste klasse en 1 brigadechef voor de boschopneming.
Het algemeen onderzoek naar de uitgestrektheid en gesteldheid der bosschen ter vaststelling van hunne hydrologische
waarde ten opzichte van de aangrenzende streken, alsmede
van hunne beteekenis voor de plaatselijke en algemeene houtvoorziening, werd voortgezet. De opnemingsbrigade maakte
op Sumatra schetskaarten van de begroeiing van aanzienlijke
oppervlakten en voltooide een nauwkeuriger onderzoek van
een boschgedeelte in Pnlembang. Het wetenschappelijk
onderzoek in Palenibamr geschiedde door een houtvester van
het proefstation : in de overige dienstkringen werd dat onderzoek ondernomen door de houtvesters van den gewonen dienst
volgens een door den directeur van het proefstation ontworpen
werkplan Voor de voorbereiding van eene duurzame voor-
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ziening van de Ombilin-kolenmijnen werd een afzonderlijke
houtvester te werk gesteld, terwijl voor de dwarsliggervoorziening een houtvester in dienst bleef bij de staatsspoorwegen.
Door de zelfbesturen ter Oostkust van Sumatra werd vooitgpgaan met de invoering van regelingen tot bescherming der
bosschen.
Op het einde van het verslagjaar begon eene verhoogde belangstelling aan den dag te treden voor het winnen van hout
en andere grondstoffen. De reeds in werking zijnde maatschappijen kregen vasteren voet door verbetering van de techni«che hulpmiddelen, aanpassing aan bestaande bevolkingsaankappen en orienteeriner in nieuwe streken.
De oorlogstoestand deed het aantal erfpachts- en landbouw.
aanvragen over het geheel niet afnemen.
_ '
•
Nopens de in stand te houden wildhoutl>osschen m de afdeelin" Tanahdatar (re». Sumatra's Westkust) zie men Gouv.
Bt. 18 Febr. 1919 n°. 88 (Jav. Ct. u°. 16).

B U R G E R L I J K E V E E A R T S E N I J K U N D I G E DIENST E N V E E T E E L T .
A.

BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST.

|
Een nieuw reglement voor de Nederlamlscli-lndis( lie veeOp einde 1918 bestond het personeel van den burgerlijken 1 armenschool is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n \ 0233.
veeurtsenijkundigen dienst uit 1 inspecteur, hoofd van den
De bepalingen op het vervoer van vee (Ind. Bt. JU»U
dienst 4'adjunct-inspecteurs. 41 gouvernenients veeartsen,
'
n°.
736) zijn niet van toepassing op de onderaf deeling Ma kas24 adiuiict-"-ouvernemeiits veeartsen, 4 ïulandsclie veeartsen, 1
237 vee-ma"itri's, 30 schrijvers bij de gouvernemeuts vee- ser (Celebes en onderhoorighedon) (Ord. van 12 (Jet. 1918
artsen, 1 opziener in vasten dienst, 4 tijdelijke opzieners en j in Ind. St. n \ 701).
De Ord van 31 Maart 1915 (Ind. St. n°. 287). houdende
1 onderwijzer in hoefsmeden.
I
tijdelijk
verbod tot uilvoer v;m paarden uit NederlandschVoor eene nadere wijziging van de standplaatsen en amt>tsIndië
is
niet van toepassing verklaard op den uitvoer uit
kriilgen van de Europeesche gouveruements veeart<en zie men
het Gewest Oostkust van Sumatra'van paarden met eene
Bijbl. Ind. St. ii°. 9149.
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schofthoogte van minder dan 135 c.M. (Ord. van 22 Oei.
1918 in Ind. St. n°. 719). '
Het verbod tot invoer van honden, katten en apen o. m.
op de eilanden behoorende tot de residentie Riouw en onderhoor igheden (Ind. St. 1915 n°. 340) is niet van toepassing
verklaard op den invoer van Lampongsche apen op de Noorden Zuid-Natoena-, Ananil>as-, Tambelan- en Wates-eilanden
dier residentie (Gouv. Bt. 14 Nov. 1918 n°. 30 in Ind. St.
n°. 773).
In de laatste maanden van den zeer langdurigen oostmoeson
had het vee in enkele streken van het zuiden der PreangerRegentschappen, langs de noordkust van Java en op Madoera
te lijden van voedselschaarschte; in ernstige mate was dit
het geval op de eilanden Soemba en Soembawa der residentie Tiinor en onderhoorigheden. Op Soembawa stierven
eenige honderden buffels en paarden, doordat zij, wegens het
heerschen van de Spaansche influenza, in den droogsten tijd
van het jaar niet, zooals gewoonlijk, overgebracht werden
naar streken waar nog voldoende gras te vinden was.
Anthrax kwam op Java slechts sporadisch voor in de ambtskringeu Serang, Buitenzorg en Poerworedjo, terwijl in de
buitengewesten enkele gevallen geconstateerd werden in de
ambtskringen Koeta Radja en Djambi. Evenals in 1917
kwamen ook in het verslagjaar weder verscheidene gevallen
bij buffels voor in de ambtskringen Soembawa besaren Raba,
doch in minder hevige mate dan in het voorafgegane jaar.
Op Java en Madoera werden verscheidene gevallen van septichaemia epizoötica bij buffels waargenomen, vooral in een
groot aantal desa's in de anibtskringen Serang en Ruitenzorg. In den ambtskring Raba kwamen verscheidene geval*
leu voor in de moerassige, streken langs enkele rivieren,
terwijl deze ziekte bij buffels op Celebes in de ambtskrinm Makasser en YVatamponé zeer hevig keerschte. E r werd
in laatstgenoemden ambtskring door de eigenaars van het
vee zeer slecht kennis gegeven van het voorkomen van de
ziekte, zoodat het is voorgekomen, dat reeds enkele honderden dieren gestorven waren, alvorens de ziekte geoonstateerd werd. Bovendien werkte hier de zeer onhygiënische toestand der kralen zeer ongunstig. Dooi' verwijdering van het
vee naar hooge, droge streken kon meermalen verbetering
verkregen worden. Aphthae epizoötica word onder runderen
in hoofdzaak waargenomen in Midden- en Oost-Java gedurende den maaltijd der suikerfabrieken, als veel vee, in verschillende streken aangekocht, bij elkaar gebracht wordt.
Sterfgevallen kwamen onder het trekvee weinig voor, wel
onder liet fokvee en de kalveren, terwijl er ook in de melkerijen veel nadeel door veroorzaakt werd. Door slaehtrunderen
uit Midden-Java werd de ziekte naar West-Java overgebracht. Malleus kwam op 2 na in alle ambtskringen van Java
voor, doch voornamelijk weder, evenals in vorige jaren, in den
ambtskring Soerabaja. waar 505 paarden, d. i. 7°ó der paarden, in de wagenverhuurdeiijen ter hoofdplaats Soerabaja
afgemaakt moesten worden wegens kwaden droes. De slechte
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tusschen 200 en 400 in één stal, werken de verspreiding dezer
ziekte zeer in de hand. Door uitvoer uit Soerabaja werden
telkens andere streken van Oost-Java besmet. In de buitengewesten kwam de ziekte voornamelijk voor in de ambtskringen Soembawa besar en Raba. W a a r eenigszins noodig werden
de paarden door middel van mallëinatie op kwaden droes
onderzocht. Saccharomycose kwam bij paarden voor, voornamelijk in de ambtskringen Soerabaja, Weltevreden, Pekalongan, Modjokerto en Poerwokerto. De veelal clinisch verloopende gevallen werken de verspreiding der ziekte zeer in de
hand. Scabiës werd vooral geconstateerd bij jonge buffels en
geiten. Bij tijdige behandeling is gemakkelijk herstel te verkrijgen, doch de inlandsche bevolking laat de dieren veelal
aan hun lot over. Door surra werden in hoofdzaak buffels
aangetast, verder runderen en slechts een klein aantal paarclen. In den ambtskring Soerakarta kwam de ziekte zeer verspreid voor en werd eerst een einde hieraan gemaakt, nadat
ongeveer 400 soldaten van het legioen van Prins Mangkoe
Xegara krachtige hulp verleenden bij de controle op de
uitvoering der politiemaatregelen, welke voornamelijk bestonden in het afzonderen der zieke dieren in donker gemaakte stallen. Ook werd hier veel werk gemaakt van het
vangen van horzels, de overbrengers der ziekte. In den ambtskring Rembang werd de ziekte door afzondering der zieke
dieren in donkere stallen bestreden, doch zonder het vangen
van horzels. In de buitengewesten kwam de ziekte veel voor
in Djambi, Soembawa besar en Roti. Vooral op het eiland
Roti werd veel succes verkregen door strenge toepassing der
politiemaatregelen en afzondering in donkere stallen. Piroplasmose kwam zeer verspreid voor, doch meest als sporadische
gevallen. Tuberculose werd vrijwel alleen geconstateerd in
melkerijen met Europeesche. Australische of gekruiste runderen, voornamelijk ter hoofdplaats Soerabaja met ruim 800
koeien in vrij groote melkstallen. Dit jaar werd de ziekte bij
58 dieren waargenomen, die alle werden afgemaakt, tegen 83
in 1917. Door stalverbetering werd de toestand gunstiger.
Rabiës werd waargenomen bij 35 honden in 12 van de 27
ambtskringen op Java en bij 8 honden in 3 van de 21 ambtskringen daarbuiten. Lymphangitis infectuosa kwam voornamelijk voor ter Oostkust van Sumatra onder trekossen.
1'cstis suum en 1'estis haemorrhagica suum vertoonden zich
bij varkens ter Oostkust van Sumatra. Gangraena emphysematosa kwam vooral voor bij runderen in de ambtskringen
Djokjakarta en Soerakarta, terwijl enkele gevallen geconstateerd werden in Madioen, Pamekasan en Magelang. I n eerstgenoemden ambtskring werd de voorbehoedende enting toegepast.
Op de meeste hoofdplaatsen en ook in het binnenland
komen slachtplaatsen voor, doch vooral bij de kleinere gelegenheden is de inrichting uit een hygiënisch oogpunt onvoldoende. De keuring, die zeer veel door geheel onvoldoend
onderlegd inlandsen personeel verricht wordt, laat te wenschen over. De inrichting van vele melkerijen eischt groote
verbetering, waarmede te Soerabaja reeds begonnen is.

VEETEELT.

In een paar der voornaamste streken voor de paardenfokkerij (de Preanger-Regentschappen en Sumatra's Westkust)
was groot gebrek aan «roede dekhengsten, daar verscheidene
dieren afgekeurd moesten worden wegens hoogen leeftijd
en wegens gebreken. In 1918 werden voor eerstgenoemd
gewest 23 Sandelhout-hengsten op Java aangekocht en voor
Sumatra's Westkust bovendien nog 10 Sandelhouts van de
Oostkust van Sumatra en 5 van Tapanoeli overgenomen,
zoodat een groot deel der ongeschikte hengsten afgekeurd
kon worden. De op Java aangekochte hengsten waren echter
over het algemeen van matige kwaliteit, omdat werkelijk
goede Sandelhouts, geschikt voor dekhengst, daar bijna niet
meer te krijgen zijn en Soemba deze zelf hoog noodig heeft.
Ofschoon bovendien de Sandelhout, buiten Soemba, als rasverbeteraar niet heeft voldaan, was het toch noodig deze

hengsten aan te koopen, wegens volslagen gemis van betere
hengsten van een ander ras en om te voorkomen, dat de
fokkerij in genoemde gewesten stop gezet zou moeten worden. E r bestaat, vooral in de Preanger-Regentschappen, een
groote vraag naar pony's van hoogstens 1,35 tot 1,45 M.
schofthoogte, daar gebleken is, dat de afstammelingen van
deze hengsten veel hooger prijzen opbrengen dan van de Sandelhout-hengsten en de fokkerij dus meer loonend wordt. De
castratieproeven in de Preanger-Regentschappen kunuen als
geslaagd worden beschouwd. De te Soembawa besar opgerichte
wedloopsoeieteit ..Wilhelmina" kan door haar wijze van
werken aldaar van veel nut zijn. Op Soemba werd geleidelijk
voortgegaan met opkoop van gekruist Arabisch-Sandelhouthengsten; voor zoover deze in de koppels als dekhengst f ungeerden werden ze vervangen door Sandelhouts. Met den
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opkoop van Sandelhout-hengst,veulens, die verder opgefokt
worden in het veulen verblijf te Mata-Wai, bij Waingapoe,
met de bedoeling deze op 3A a 4-jarigen leeftijd weder aan
de fokkers te verkoopen, werd voortgegaan.
Verbetering van den runderstapel op Java was sedert verscheidene jaren in de meeste streken niet meer mogelijk met
inheemsehe stieren, zoodat behalve castratie der slechtste
inheemsche stieren, kruising werd toegepast met z.g. Bengaalsche stieren, en wel op Java met Ongole, hetzij opgekocht in liet presidentschap Madras of uit de koppels raszuiver
Ongole-vee van het eiland Soemba. Deze kruising voldoet
zeer goed. Tevens werd getracht om in enkele streken op
Java door de l>evolkiug zelf raszuiver Ongole-vee te laten
fokken, om het gevaar voor insleping van veepest te voorkomen en ten einde langzamerhand onafhankelijk te worden
van Britsch-Indië. Uit Britsch-Indië werden in 1918 ingevoerd .'107 Ongole-koeien, 83 kalveren en 181 stieren, alle
bestemd om onder gemakkelijke afbetnlingsvoorwaarden verkocht te worden aan de inlandsche bevolking op Java en
in Menado. De koeien zyn alleen verkocht in ZuidKedoe en Kembang en een twintigtal geplaatst aan de landsfokkerij te Bandar. Van Soemba werden gedurende de jaren
1915 tot en met 1918 onderscheidenlijk 6, 43, 70 en 117
stieren en iu 1917 bovendien 22 vaarzen uitgevoerd, terwijl in
1919 gerekend wordt op ongeveer 2ó0 stieren.
De in 1916 te Bandar opgerichte landsfokkerij werd geleidelijk op sterkte gebracht; liet vee gedijt goed. Door de
boerderij „Generaal de AVet", waarmede een contract is gesloten voor de levering van raszuivere zwarthonte Hollandsche stieren, werden van 1915 tot en met 1918 geleverd 103
stieren, waarvan er 22 verkocht zijn aan de inlandsche bevolking in de residentie Pasoeroean en 81 aan de eigenaars
vaii' verschillende Europeesche en Chineesche melkerijen,
voornamelijk op Java.
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Nabij Medan .is eene gewestelijke rundveefokkerij opgericht met 96 koeien en 5 stieren van het Hissar-ras, uangekocht op de gouvernements veehoeve te Hissar (in de
Punjab), welk vee uitstekend acclamatiseert en waaruit in
1918 reeds 32 kalveren geboren werden. Voor Sumatra's Westkust is het noodzakelijk gebleken over te gaan tot kruising
met Guyarat- of Hissar-vee, daar Ongole-stieren noodzakelijk
voor Java bestemd moeten worden. Ook in Tapanoeli zullen
Bengaalsche stieren geplaatst moeten worden.
De raszuivere Ongole-veestapel op Soemba breidt zich gestadig uit en bestond uit. 1918 uit ruim 750 koeien.
Door castratie van minderwaardige stieren wordt getracht
in de buffelfokkerij geleidelijk verbetering aan te brengen.
De bevolking toont echter eene sterke neiging om vele deibeste stieren te castreeren om goede ossen te verkrijgen en.
voor de voortteling nog zeer geschikte koeien voor'de slachtbank te verkoopen.
Aan verbetering van de schapen-, geiten- en varkensfokkerij
wordt nog weinig gedaan. De in 1917 te Pengalengan opgerichte landsfokkerij voor kleinvee, voornamelijk voor geiten
(zie E. V. 1918, kol. 198), kon nog geen bokken leveren.
Bij Gouv. Bt. 26 Maart 1919 n°. 43 is machtiging verleend
om voor aanmoediging van de veeteelt in de residentie Madoora gedurende 1919 te beschikken over f 102 000.
Door den resident van Benkoelen is eene verordening ter
verbetering van den veestapel in zijn gewest vastgesteld (Jav.
Ct. 1918 n°. 103) en door den resident van Palembang eene
dergelijke verordening voor zijn gewest (buiten de gemeente
Palembang en buiten de ressorten der plaatselijke raden van
de onderafdeelingen Ogan Hilir, Eomering Hilir en Lematang Hilir) (Jav. Ct. 1919 n°. 8).
Bij Gouv. Bt. 10 Aug. 1918 n°. 37 (Ind. St. n°. 567) zijn
maatregelen getroffen in het belang van den veestapel in de
afdeeling Lombok.

VISSCHERIJEN.

Do zóetwatervis'hteelt wordt gedreven in de gewesten
Preanger-Regentsfhappen, Banjoemas, Sumatra's Westkust
en Tapanoeli. In het verslagjaar werden twee vischkweekerijen ingericht op door het Gouvernement gekochte terreinen,
met het doel om die kweekerijen dienstbaar te maken aan de
exploitatie van binnenwateren, zoomede aan de levering van
visch of vischbroed aan de bevolking. De vischvangst in het
merengebied der residentiën Palembang en Zuider- en Oosterafdeelïng van Borneo was bevredigend; in eerstgenoemde
residentie worden de binnenwateren ten bate van de landschapskassen verpacht; de opbrengst bedroeg in het verslagjaar f 58 000. De uitkomsten van de zeevischvangst waren
voor Java en Madoera minder voordeelig dan in 1917. I n de
vischinzoutingsloodsen werd eene hoeveelheid van ruim 8 millioen E . G . visch ter verduurzaming aangebracht. Van Bagan
Si Api Api (Oostkust van Sumatra) werd in het verslagjaar
uitgevoerd 21,7 millioen E . G . gedroogde visch, 8,7 millioen
E . G . trasi en 1,6 millioen E . G . gedroogde garnalen. Het
bestaande pachtcontract werd voor één jaar verlengd en de
zoutprijs met ingang van 1 April teruggebracht op f 3 per
pikol, waartegenover het Gouvernement op zich nam den
uachter het benoodigd zilt te leveren. Aangezien die prijs
hooger is dan die van het zilt in de vrije markt, werd door
den pachter eene groote hoeveelheid vischzout van Singapore
te Bagan Si Api Api ingevoerd, zulks in strijd met het contract. Omtrent de al dan niet bestendiging van de zout- en
visscherij pacht van Bengkalis c a . , nopens den voorgestelden
aanvoer van het benoodigde zilt uit het buitenland en de verdeeling ervan in eigen beheer, zoomede aangaande de geleidelijke terugbrenging van den debietprijs tot den zelfkostenprijs
van het zout, wordt nog overleg gepleegd. De uitkomsten van
de te Bagan Si Api Api opgerichte visscherij bank Bagan

Madjoe waren ook in het tweede bestaansjaar gunstig te noemen. Uitgeleend werd ten behoeve van de visscherij en den
vischhandel eene som van f 347 000, waartegenover f 277 000
werd terugontvangen. Het Gouvernement verhoogde het bedrijfskapitaal van die bankinstelling tot f 200 000.
Op Java bestaan alleen in de residentie Pekahmgan visschersvereenigin«;en, welke zich o.m. de verkrijgbaarstelling
van goedkoop bedrijfskrediet ten doel hebben gesteld, welk
doel zij hebben bereikt door gelijktijdige exploitatie van
eene vischveiling. Door de mogelijkheid van controle op de
bedrij f sinkomsten van visschers is de risico van de leeningen
zeer verminderd. Door de bij die visschersvereenigingen aangesloten leden werd op de vischveilingen eene hoeveelheid
visch ter waarde van f 800 000 verkocht. Uitgeleend werd in
het verslagjaar een bedrag van f 57 000. Tijdens de rijstschaarschte in de tweede helft van 1918 werden de visschers
vanwege hunne vereenigingen geholpen. Bij Gouv. Bt. 4
April 1919 n°. 52 is de resident van Pekalongan gemachtigd
om f 20 000 als bedrijfskapitaal aan de visschersvereeniging
„Mino Sojo" te Wonokerto (afd. Pekalongan) te verstrekken, welke gelden zullen zijn te beschouwen als voorschotten.
De parelvisseherij in de wateren van de Aroe-eilanden is
in het verslagjaar hervat, zij het dan ook slechts met een
gedeelte van de loggervloot. Bij Gouv. Bt. 19 Aug. 1918
n°. 4 is goedgekeurd, dat het aan de Celebes Handelmaatschanpij verpachte recht tot het visschen naar parelschelpen,
paarlemoerschelpen en tripanjr aldaar voor het overblijvende
gedeelte van den pachttermijn, loopende tot 31 Mei 1919,
wordt overgedragen aan de firma Schmid en Jeandel te
Makasser, behoudens d a t het aantal vaartuigen, waarmede
zal worden gevischt, wordt gesteld op ten minste 25 en ten
hoogste 60.
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V. WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN, BEHOORENDE ONDER HET
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, WETENSOHAPPELIJKE REIZEN EN LANDBOUWONDERWIJS.
$ 1. WETENSCHAPPELIJKE IXSTELLIXUEX.
Gedurende 1918 weiden door of met medewerking: van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven: <i. een nummer van de „Mededcelingen van liet
laboratorium voor agrogeologie en grondonderzoek"; b. een
nummer van de „Mededeelingen van het agricultuurchemisch laboratorium"; c. vier nummers van de _ „Mededeelingen van het laboratorium voor plantenziekten";
d. twee nummers van de „Mededeelingen uit den cultuurt u i n " ; e. drie nummers van de „Mededeelingen van het
proefstation voor thee" ; / . een nummer van de ,,Mededeelingen van den landbouwvoorlichtingsdienst"; g. drie nummers
van de „Veeartsenijkundige mededeelingen"; /(. drie nummer's van het „Bulletin du jardin botanique de Buitenzorg" ;
i. een nummer van de „Contributions a la faune" ; j . Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel over 1916: k. Jaarverslag van den landbouwvoorlichting'sdienst over 1916; /. Verslag1 van de zesde bijeenkomst van het technisch personeel van de particuliere proet'stations en van de ambtenaren van het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel en van het Magnetisch en
meteorologisch observatorium gehouden te Soerabaja op 29
Augustus 1917: m. Korte Berichten voor landbouw, nijverheid en handel: n. Maandstatistieken van den in- en uitvoer
der voornaamste handelsartikelen door particulieren in de
havens Padang, Belawan en Makasser; o. Gewestelijke
maandstatistieken van de handelsbeweging der buitenbezittingen met economisch gedeelte der maandverslagen;
ff. Importer's Directory of' the Netherlands-East-Indies
(second edition): q. Exporter's Directory of the NetherlandsEast-Indies (second edition); r. Beplante uitgestrektheden
in het groot landbouwbedrijf in Nederlandsch-Indië; s. De
taxatiecijfers in de landbouw-statistiek.
Op den voet van de bepalingen van de Ord. van 18 Maart
1916 (Ind. St. n°. 278), zijn bij Gouv. Btn. 21 Febr. 1919
n°. 6 (Ind. St. n°. 90) en 11 J u l i 1919 n°. 83 (Ind. St. n°. 392)
verschillende terreinen als natuurmonumenten aangewezen.

Herbarium en museum voor systematische botanie.
Het jaar 1918 kenmerkte zich voor het herbarium door eene
buitengewoon sterke toeneming van de verzamelingen. Steeds
nijpen der wordt het gebrek aan personeel gevoeld om al dat
materiaal, waarbij zich veel bevindt, dat van economisch
belang is, behoorlijk te bewerken, terwijl het gebrek aan
werkkamers en bergruimte niet minder zijn belemmerenden
invloed op de werkzaamheden doet gelden.

Botanische tuinen te Buitenzorg, Tjibodas en Sibolanuil. De betrekkingen met buitenlandsche instellingen
ondervonden nog steeds groote belemmeringen door dei.
oorlog. Het gelukte een vrij groot aantal exemplaren machtig
te worden van de emitine leverende Ipeeaeuanha-plant. Het
klimaat van Buitenzorg schijnt echter voor den groei van
deze plant niet gunstig te zijn; de meeste planten zijn aan
het boschwezen gegeven voor het nemen van eultuurproeveii
in andere streken van Java.
De botanische laboratoria werden in 1918 niet door
vreemde onderzoekers bezocht. De onderzoekingen van den
chef van het Treuh-laboratoi ium bleven zich hoofdzakelijk
bewegen op het gebied van de levensleer der tropische bosch.
planten.
Zoölogisch museum en l a b o r a t o r i u m . De uitbreiding
van de verzamelingen ging geleidelijk voort.
De opbrengst van de verhuur van het uitsluitend recht
tot het winnen van vogelnerten en meststof bedroeg in 1918
f 40569,60. Men zie bijlage DD.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

Het in Augustus geopende Algemeen proefstation voor
den landbouw (zie kol. 212) ziet zich voor de eerstvolgende
jaren de vermeerdering van de landbouwproductie tot voornaamste taak gesteld.
a. In het Laboratorium voor agrogeologie en grondonderzoek werden in verband daarmede tal van analyses en andere
onderzoekingen verricht op het gebied van irrigatie-aangelegenheden, zoowel voor Java als voor de buitengewesten.
Verder weiden groote monsterreeksen onderzocht ten behoeve
van de afdeeling Landbouweconomie en betreffende nieuw
te openen gebieden voor gToote cultures. Voorts werden
allerlei adviezen gegeven aan particulieren betreffende het
al of niet aanplanten van bepaalde cultures, bemesting, enz.
Onder de hand werden de grondonderzoekingen ten behoeve
van het boschwezen geregeld voortgezet.
I>. In het Scheikundig
laboratorium werden voor de
irrigatie belangrijke onderzoekingen vau rivierwater uitgevoerd, meermalen met zeer duidelijke uitkomsten, helaas
dikwijls van negatieven aard in dien zin, dat vele rivieren
van benutting voor irrigatie moesten worden uitgesloten. Van
zulke uitkomsten wordt weinig openbaar, maar groote nadeelen voor den landbouw worden er door voorkomen en groote
bedragen, e n d e n nutteloos besteed, worden er door bespaard.
Verder werden tal van grondmonsters en monsters kunstmest
chemisch onderzocht, in verband met bemesting en bemestingsproeven, terwijl door het laboratorium werd medegewerkt aan de bestudeering van het vraagstuk der hooibereiding in Nederlandsch-Indië, door het verrichten van
chemische onderzoekingen van gras, hooi, enz.
C. De («enige) ambtenaar van het Plantkundig
laboratoiiuin werd zoodanig in beslag genomen dooi" te geven
adviezen en voorlichting aan de landbouwleeraren ten aanzien van bevloeiingsproeven en ziekten in het rijstgewas, dat
voor eigenlijke botanische studie geen tijd beschikbaar wa-.
d. Meteorologische waarnemingen.
Voor zoover deze een.
algemeen klimatologisch karakter dragen, werden zij grootendeels overgenomen door het Koninklijk Magnetisch en Meteorologi.M h Observatorium te Weltevreden De landbouwklimatologische waarnemingen werden echter op verschil.
lende stations geregeld voortgezet.
0. Hot Laboratoria in voor vnkrobiologie stelde zich voor
de eerstvolgende jaren ten doel de vraag te beantwoorden,
of, en zoo ja, in hoever er sprake kan zijn van eene typische
l ropische bodem-mikrobiologie.
Door de tijdsomstandigheden werden velerlei werkzaambedeu ernstig belemmerd, doordat de benoodigde bulpmiddelen niet te verkrijgen waren De hooge prijs der kunstmeststoffen vertraagde bovendien in hooge mate den voortgang
van ile inleiding van deze meststoffen bij den inlandschen
landbouw. De vermeerdering der opbrengst van voedingsge\vi;ssen door het gebruik van kunstmest is dientengevolge
uo<>- niet meer dan eene hoopvolle verwachting voor de naaste
toekomst.
Afdeeling voor plantenziekten. «/. Laboratorium, voor
plantenziekten.
Een begin werd gemaakt met de studie van
de bladvlekkenziekten van don klapper. Het bleek, dat verschillende schimmels zulke ziekten kunnen veroorzaken en
dat de schimmel Pestalozzia palmarum dan vaak secundair
•volgt. Eene nieuwe en niet onbelangrijke ziekte in de rijst
werd herkend als veroorzaakt d'Kir een
Helminthotporiuinsoort. Een aanvang werd gemaakt met het onderzoek naar
de zeer ernstige ..bruinebinnenbastziekte" van de Hevea.
Het onderzoek .Ier schadelijke insecten van den klapper werd
voortgezet: afgesloten werd het onderzoek van Hid-tiri irnra.
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de vlindersoort welker rupsen de klappers ontbladeren, en
van een Bronthispa-soott (waarschijnlijk B. FEOGGATTI), een
kever, dio in het hart van de klapperboomen de nog- niet
ontplooide bladereu aanvreet en vernielt. Bijna gereed kwam
het onderzoek van den neushoornkever (üryctes) en den
klappersnuitkever (Rhynchopkonu),
die in verschillende
«treken zeer groote schade aan de klappers aanbrengen. Eene
algeheele herziening' van de in verschillende streken bestaaude „klapperkeuren", waarin maatregelen zijn _ voorgeschreven ter bestrijding van deze insecten, is noodig gebleken. Verwacht mag worden, dat door deze herziening de
keuren meer zullen uitwerken dan tot nu toe het geval was.
Het rijstboorderonderzoek werd na vermeerdering van het
entomologen-personeel op uitgebreide schaal voortgezet.
Onderzocht werd het voorkomen van de verschillende boordersoorten op Java, het gedrag der boorderrupsen in den
oostmoeson en de wijze waarop rupsen in den oostmoeson,
met name gedurende den „droogteslaap", reageeren op regen
en op overstrooming. De resultaten waren van groot practiscli
belang, o. a. voor de beslissing betreffende de meest wenschelijke wijze van bevloeiing in den oostmoeson ter vernietiging
van de hoorders.
Ingevoerd werd eene nieuwe soort lieveheersbeestje van
Hawaii (Cryptolacuius Montrouzieri), dat daar een groote
vijand is van de schadelijke lamtoroluis (Peludococcus virijatus), welke ook in Nederlandsch-Indië veel schade aanricht aan koffie, cacao en enkele andere gewassen. Op verzoek van het gouvernement van Jamaica werden daarheen
een 1200-tal exemplaren van den kever Plaesius
javanus
gezonden, die op Java een groote vijand is van den kever
Cormopolüui sordidus, die de pisangplanten vernielt; laatstgenoemde doet op Jamaica veel schade, terwijl Plaesius javaniis daar tot nu toe ontbrak.
Bestudeerd werden de insecten, die de opgeschuurde padi
aantasten, dit mede in verband met de regeeringsplanuen tot
opschuring van rijst. Vastgesteld werd, dat padi van goede
hoedanigheid, rijp geoogst, goed gedroogd en behoorlijk
opgeschuurd, weinig te duchten heeft van deze insecten en
vele jaren achtereen bewaard kan worden zonder in qualiteit
belangrqk achteruit te gaan. Laat de qualiteit der opgesi huurde rijst echter te wenschen over, dan kan vooral de
klander (CaJandia oryzae) groote schade veroorzaken ; hiertegen il weinig te doen en het is daarom aan te bevelen rijst
van minder goede hoedanigheid spoedig te verbruiken en
niet op te schuren.
Een begin werd gemaakt met de studie van de koffiebessenboeboek (Stephanoderes
Hampei), die aanvankelijk
alleen in West-Java schade aanrichtte, doch in 1918 ook in
Oost-Java werd gevonden.
Voorts werden verschillende inzendingen behandeld en
adviezen verstrekt op het gebied van plantenziekten en
schadelijke dieren.
Door de ambtenaren werden 16 018 kisten uit Australië
aangevoerde vruchten aan keuring onderworpen (6116 te
Tandjoengpriok. 10 te Semarang en 9S92 te Soerabaja).
Afgekeurd en vernietigd werden te Semarang 10 kisten
appelen wegens het ontbreken van certificaten van herkomst
on verregaande staat van rotting der vruchten.
Aan den directeur der cultuurafdeeling van het proefstation voor de Java-suiker-industrie wertl wederom voor
één jaar vergunning verleend tot invoer op Java van suikerrietstekken. Voorts werd aan een bibitplanter toestemming
verleend tot invoer van suikerrietstekken uit Argentinië, onder
bepaling van uitoefening van controle op het daaruit ontstane
gewas.
Bij Ord. van 21 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 658) is de resident
van Madoera gemachtigd om jaarlijks eene op ten minste
een week te bepalen, tijdsruimte aan te wijzen, gedurende
welke geen maïs te velde mag staan, zulks als maatregel
tegen het optreden van de lier-ziekte in de maïsaanplantingen.
h. ('uJtuiirtuin.
De verzamelingen ondergingen eenige
uitbreiding. De oculeeiproeven van Hevea werden voortgezet
en gaven zeer gunstige resultaten. Aan verschillende instellingen werd medewerking verleend bij het nemen van proeven
in den tuin.
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Afdeeling zaadteelt (zie Ind. St. 1918 n°. 523). a. Selectic- en zaadtuinen voor rijst en andere éénjarige inlatuhche]
landbouwgewassen.
Evenals in vorige jaren werden, zoowel
mondeling als schriftelijk, vele adviezen verstrekt betreffende
de veredeling en de teeit van verschillende éénjarige inlandsche landbouwgewassen. Buitendien werd aan vele personen
plantmateriaal van verschillende gewassen toegezonden.
Met de voornaamste voedingsgewassen werden in den
selectietuin te Buitenzorg tal van proeven genomen. Een
hegin werd gemaakt met eene systematische, ontleding van
het inlandsen landbouwbedrijf, ten einde te kunnen nagaan
welke verbeteringen hierin zouden kunnen worden aaugebracht. Vele gewassen werden ingevoerd om op hunne
praktijkwaarde te worden onderzocht. De teelt van \*erschillende vezelgewassen werd aan eene studie onderworpen. Door
het aan de selectie* en zaadtuinen verbonden „Bureau voor
landbouwwerktuigen" werden een aantal eenvoudige toestellen aangemaakt, om in verschillende streken op hunne
bruikbaarheid voor plaatselijke omstandigheden te worden
getoetst.
b. Selectiestation
rooi\ overjarige gewonen.
Door het
selectiestation werd. nevens de gewone werkzaamheden, begonnen met het bestudeeren van de variëteiten van den
eocospalm. De zaadtuinen werden in 1918 weder uitgebreid
met aanplantingen van verschillende gewassen. De tuin in
de Lampongsche districten besloeg aan het eind van het
jaar 36 H.A., de tuin te Bangelan ± 150 H.A. De afzet van
zaadkof f ie van laatstgenoemde instelling had te lijden onder
de crisis, welke de koffiecultuur doormaakte tengevolge van
de afscheepmoeilijkheden; toch werd nog ruim 88 pikol
verkocht.

Museum, tevens informatiebureau voor economische
botanie. Dit museum kon op het gebied van exploratiewerkzaamheden weinig verrichten in verband met de ontstentenis van Europeesch personeel voor den inzameldien-t en de
omstandigheid, dat nog geen verbetering' intrad in de voorlichting op systemalisch-botanisch gebied door. de betrokken
afdeeling van 's hmds plantentuin. Van het werk ,,De nuttige
planten van Nederlandsch-Indië" wordt een herdruk voorbereid.

Aïdecling landbouweconomie (zie Ind. St. 1918 n". 628).
Deze, uit twee onderafdeelingen bestaande afdeeling heeft
tot taak de vraagstukken uit de economie van het landbouwbedrijf te onderzoeken. De eerste onderaf deeling, voor bedrijfsontleding. begon met een onderzoek naar de ouderdeelen, waaruit de voortbrengingskosten van eenige producten
van onzen grooten landbouw zijn samengesteld en de faetoren. welke daarop van invloed zijn1. De tweede onderafdeeling, voor landbouwkundige verkenning, heeft voornamelijk ten doel de weinig of niet ontgonnen streken van
de buitengewesten en hare geschiktheid voor de vestiging
van landbouwondernemingen te onderzoeken. In 1918 werden daartoe een tweetal reizen naar Celebes gemaakt, waarbij
verschillende streken werden gevonden, die voor het vestigen
van ondernemingen geschikt zijn; in één er van is, mede als
gevolg van de voorlichting door de afdeeling, reeds eene
rubberonderneming begonnen. De afdeeling kon bij gebrek
aan voldoende personeel hare werkzaamheden nog niet ten
volle ontplooien.

Bemoeienis met vrucbten- en groententeelt. Ook gedurende het verslagjaar werd aan de teelt van pisang voor
uitvoer naar Australië geen uitbreiding gegeven. Het aantal
uitgevoerde trossen was tengevolge van de tijdsomstandigheden iets geringer dan in het vorige jaar. In verband met
de verbeterde vooruitzichten van den handel in tuinbouwproducten van Banjoewangi naar West- en Zuid-Australië
werd aan het einde van het verslagjaar te Banjoewangi een
tuinbouwkundige geplaatst, ten einde op de teelt en den
uitvoer toe te zien.
Als gevolg van de goede uitkomsten met het enten van
manggaboomen en met de verspreiding van de aldus veredelde hoornen verkregen, werd een stuk grond van 10 bouws
oppervlakte aangekocht en bestemd om als proef- en bibittuin
voor mangga's te dienen.
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I n 1918 werden 77 537 djeroekboomen in de onderdistricten Poen ten en Sisir (afd. Malang) met petroleumeinulsie bespoten ter bestrijding van schildluis en boorders.
Ten einde de door de bevolking gedreven teelt van Europeescbe groenten in den Tengger in stand te houden, werd
eene hoeveelheid groentenzaden uit Australië ingevoerd en
tegen kostprijs aan de inlandsche groentenkweekers verkocht.
De inlandsche verzendvereeniging voor djeroeks te Poenten. welke onder toezicht van den tuinbouwkundige te 1 Ja toe
werkt, kon eene belangrijke vermeerdering in haar omzet
opmerken, tengevolge van den geslaagden djeroekoogst. Ook
eene djeroek-tentoonstelling te Batoe en eene manggatentooustelling te Pasoeroean dankten aan den overvloedigen
oogst haar welslagen.
Naast zijne werkzaamheden in verband met de pisangziekte
in Zuid-Celebes, onderhield de tijdelijke ambtenaar voor de
vruchtenteelt aldaar een 20-tal bibittuinen. Een groot aantal
vruchtboomen van voor Celebes nieuwe soorten, henevens
groentenzaden, werd in zijn ambtsgebied ingevoerd en
verspreid.
De bevordering van de groententeelt in de omgeving van
Bandoeng werd dit jaar door de felle droogte ten zeerste
belemmerd, terwijl ook de minder goede qualiteit van het
uit Australië ingevoerde groentenzaad bezwaren opleverde.
Ten einde de vruchtenteelt nabij Batavia te bevorderen,
werd in deze streek een tuinbouwkundige geplaatst, wiens

246

taak voorloopig zal zijn het zoeken naar veredelings-metlioden
voor de talrijke in deze omgeving voorkomende vruchtensoorten.
Naar andere streken, voornamelijk naar de buitengewesten,
werden 6760 stuks plantmateriaal van vruchtboomen van uit
Buitenzorg op bestelling geleverd.
Visschorij-stalion te Itatavia. Voortgegaan werd met het
uitwerken van de gegevens, verkregen op in vorige jaren
gedane onderzoekingstochten. Het hydrographisch onderzoek
van de Java-zee kwam voor een groot deel gereed. Door liet
lioofd van het station werd bovendien, in samenwerking met
den burgerlijken geneeskundigen dienst, een onderzoek ingesteld naar de biologie van de vischvijvers.
Bij liet station is, met opheffing van de betrekking van
zoologisch assistent, een chef en een hydrograpliisch-oceanographisch assistent in dienst gesteld (Ind. §t. 1918 n°. 501).
De betrekking van ambtenaar voor de vischvijverteelt bij de
afdeeling Vissoherij van het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel is ingetrokken, terwijl aan die afdeeling twee visscherij-adviseurs verbonden zijn (Ind. St. 1918

n°. 568).

Pharmacologisch laboratorium.

Het hoofd van het labo-

ratorium zette zijne phytochemische onderzoekingen voort.

8 2. ONDERWIJS IN Li LND- EN BOSCHBOUW.
Middelbare landbouwschool te Buitenzorg.

Aan het in

Mei en Juni 1918 gehouden eindexamen namen 10 leerlingen
deel, van wie één werd afgewezen en 9 slaagden. Een, die
tijdens het eindexamen ziek was, verwierf later het diploma.
Van de geslaagden werden 2 benoemd tot leerling-ambtenaar
bij het volkskredietwezen en 8 tot adspirant-inlandsch
landbouwleeraar. Acht leerlingen gingen van de 2de naar cle
•'Jde klasse over, en 11 van de 1ste naar de 2de. Van de
lste klasse konden 7 en van de 2de klasse 3 leerlingen niet
bevorderd worden.
Na de Poeasa-vacantie werden 26 nieuwe leerlingen tot de
lste klasse toegelaten, van wie 10 van den voorbereidenden
cursus afkomstig waren. Vóór de Poeasa-vacantie verlieten
3 leerlingen van de lste klasse en na de Poeasa-vacantie
7 leerlingen van de lste en 1 leerling van de 2de klasse
de school.
De school telde bij het einde van het jaar in de 3de klasse !),
in de 2de klasse 13 en in de lste klasse 20 leerjfngen, die
— met uitzondering van een 4-tal — voor 's lands dienst
bestemd zijn. Voorts werden sommige lessen in de lste en in
de 2de klasse na de Poeasa door een particulier bijgewoond.
Eene rattenvrije loemboeng en een nieuwe stal werden
bijgebouwd, terwijl ook installaties gemaakt werden om
enkele producten zelf te kunnen verwerken.
Het aantal theoretische lessen werd eenigszins verminderd.
Machtiging werd verleend tot geleidelijke afschaffing van
het Duitsch als leervak.
Voor de leervakken plant- en dierkunde, natuur- en scheikunde was na de Poeasa-vacantie de lste klasse in 2 afdeelinM gesplitst; het aantal leerlingen, vermeerderd met die van
de lste klasse der veeartsenschool, die genoemde lessen aan
de landbouwschool volgen, was veel te groot voor eene ongesplitste klasse. Het aantal leeraren werd uitgebreid met een
leeraar voor plant- en dierkunde.
De voorbereidende cursus leverde voor het schooljaar
1918—1919 aan de veeartsenschool 3 en aan de landbouwscliool 10 leerlingen af. De cursus telde bij het einde van
het verslagjaar 19 leerlingen in de 3de klasse, 14 leerlingen
in de 2de klasse en 16 leerlingen in de lste klasse. Ook op
dozen cursus wordt het onderwijs in het Duitsch geleidelijk
afgeschaft.
Voor de eerste maal werden dit jaar 61 oud-leerlingen van
Hollandseh-inlandsche scholen tot eene vóór-klasse van den
v/iorbereidenden cursus toegelaten. Aan het einde van het

jaar waren er nog 49 over, zoodat de geheele voorbereidende
cursus op dat tijdstip 98 leerlingen telde. Het onderwijs
omvat de vakken Nederlandsch, rekenen, aardrijkskunde,
natuurkunde, teekenen en gymnastiek.
Cultuurschool te Sockaboeini. Het aantal leerlingen bedroeg einde 1918 250 (87 Europeanen, 149 inlanders en 14
Chineezen), verdeeld over 12 klassen, d.i. twee klassen meer
dan liet vorige jaar. De groote toeloop van leerlingen gaf
aanleiding tot het maken van voorbereidingen voor het
openen van eene nieuwe cultuurschool'. Te dien einde werden
bij het begin van den nieuwen cursus 1918/19 twee eerste
klassen te Malang ondergebracht. Elk jaar kunnen nu twee
klassen te Soekaboemi en te Malang worden aangenomen,
waardoor na twee jaren eene volledige school te Malang zal
zijn ontstaan. Behalve de leerlingen voor boschbouwlumde
(afdeeling A) en voor landbouwkunde (afdeeling B), werden
in afdeeling B te Malang" nog 10 leerlingen aangenomen ter
opleiding tot cultuur-opzichter bij de irrigatie.
Bij de gewone eind- en overgangsexamens verkregen 17
leerlingen een diplima voor afdeeling" A en 15 v w araw
ling B : bevorderd werden naar de afdeelingen IIL.4» I L i
H L S en 115 respectievelijk 33, 39, 23 en 34 leerlingen. Tofr
gelaten werden in de afdeelingen IA en W en den voorbereidenden cursus respectievelijk 46, 49 en 26 leerlingen. Het
onderwijs had een geregeld verloop: vlijt en gedrag van .ie
leerlingen lieten niet te wenschen over.

Practische opleiding voor den landbouw.

Het onderwijs

in landbouw en hulpvakken werd op de in K. V. 191S
(kol. 202) genoemde kweekscholen voor inlandsche onderwijzers en op de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren voortgezet. Wederom werd door de landbouwkundige
ambtenaren voornamelijk in landbouw-economie les gegeven
en door de aan die scholen verbonden Europeesche onderwijzers met de lagere akte landbouw ia de overige hulpTakken.
In verband met hot aangenomen beginsel om liet onderwijs
in de 2de klasse-inlandsche scholen min of meer in landhouwkundige richting te sturen, wordt thans op de normaalscholen, die de onderwijskrachten voor die 2de klasseinlandsclie scholen zullen leveren, landbouwonderwijs gegeven volgens een in overleg met het Departement van LandBouw, Nijverheid en Handel opgemaakt programma. Het
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doel is dat de hulponderwijzers hun onderwijs zullen doordringen met juiste opvattingen en begrippen omtrent den
landbouw eu de belangstelling van hunne leerlingen in die
richting' zullen leiden. Te dien einde zal voor elke normaalschool oen inlandsche laudbouwleeraar worden beschikbaar
gesteld, waartoe echter, vanwege het gebrek aan beschikbare
inlandsche laudbouwleeraren, voorloopig nog niet kon worden overgegaan. Voorloopig wordt h e t onderwijs in de hulpvakken dooi het aan de norinaalscholen verbonden personeel
gegeven. Intusschen werd aan elk der in 1918 opgerichte
normaalscholen reeds een scJiooltuin verbonden, waarin gedureude 2 uur per week door de inlandsche landbouwleeraren
practisch onderricht in den landbouw wordt gegeven. Up
einde 1918 waren normaalscholen gevestigd te Batavia, Poer-

wokarta, Poerwokerto,

Salatiga,

Blitar,

Bondowoso en

Padangpandjang.
Het Eierbëdoelde eenvoudige landbouwonderwijs werd in
1918 gegeven op de scholen te Pasirbalang, Sabandar (in
1918 opgericht), Tandjoengsari, Tjiheulang (PreangerRegentschappen), Ploenibon en Madja (Cheribon), Poerwakerta (Buajoemas). Wouosobo en Poerworedjo (Kedoe),
Woeloeadeg en Tambak Agoeng (Djokjakarta), Tegalgondo
(Soera ka rta), Wonoredjo (Kediri), Lawang (Pasoeroean),
Beureuuoen (Atjeh), Priaman en Fort van der Capellen
(Sumatra's Westkust), Moearoenim (Palernbang), Peniatang Siantar (Oostkust van Surnatra) (in 1918 opgericht)
en Tondano (Menado).
Verschillende plannen tot oprichting van dergelijke
scholen moesten in beraad gehouden worden wegens het gebrek aan personeel.
Bij liet sluiten van den leergang werd, na onderzoek, het
getuigschrift voor met vrucht gevolgd onderwijs uitgereikt
te Pasirhalang aan 8, Tandjoengsari aan 29, Madja aan 13,
Wonosobo aan 24, Woeloeadeg aan 8, Tambak aan 7, Tegalgondo aan 13, Wonoredjo aan 13, Lawang aan 10, Beuroenoen
aan lö, l o r t van der Capellen aan 26 en Moearoenim aan
29 leerlingen der hoogste klasse, of te zanien aan 195 jongens. De niet vermelde scholen zijn of nieuw èf hadden dit
jaar geen 2de klasse.
Van haar bestaan af hebben de landbouwscholen, met
inbegrip van een veertigtal oud-kerlingen van de sedert
opgeheven school te Soreang, in het geheel 732 gediplomeerden afgeleverd. Hiervan werden er 294 aan den landbouwvooilichtingsdienst verbonden, keerden er 142 naar hunne
desa terug, vonden er 71 eene aanstelling als mandoer op
ondernemingen, terwijl de overigen in andere betrekkingen
geplaatst werden. Van allen mag gezegd worden, dat het
genoten onderwijs ben maatschappelijk vooruit heeft ge-

holpen.

De proeven met zeer eenvoudig onderwijs in de allereerste
beginselen van de landbouwkunde aan leerlingen van desa-
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(volks)scholen in Semarang en Oost-Preanger werden,
wegens onvoldoende resultaten, gestaakt.
Gedurende 1918 werden eenige cursussen geopend voor
oud-leerliugen van desa-scholen te Moentilan (Kedoe). te
Singadjoeroeh (Besoeki) en in de ïesidentie Palembang. Op
het einde van het jaar was men vol hoop dat het onderwijs
aan deze al iets oudere jongens betere resultaten zou
afwerpen.
Veel aandacht werd besteed aan het geven van cursusonderwijs in de landstaal aan volwassenen, onder wie veel
landbouwers, die reeds voor eigen rekening werkzaam zijn,
desa-onderwijzers, klerken van irrigatie-, houtvesters^ en
andere kantoren, die over het algemeen met belangstelling
dit onderwijs volgen. Het wordt, naar gelang van het ontwikkelingspeil van de leerlingen, gegeven door inlandsche (ook
wel Europeesche) landbouwleeraren en door oud-leerlingen
van de hierboven genoemde desa-landbouwscholen, die aan
den lanübouwvoorlichtingsdienst verbonden zijn. Ook is zulk
onderwijs reeds enkele malen gegeven door hulp-onderwijzers
van gouvernements-inlandsche scholen, die te voren zelf een
cursus bij den landbouwleeraar gevolgd hadden; ook hiermede werden bevredigende resultaten verkregen. Het is de
bedoeling vooral in deze laatste richting' verder te gaan.
Gedurende het verslagjaar werden de hierbedoelcle cursussen gegeven in de gewesten Bantam (te Tjiroeas en Petir),
Preanger-Regentschappen (te Tjibadak en Tjitjoeroeg en in
eenige desa's der afdeelingen Soemedangr en Tasikmalaja),
Semarang (te Salatiga), Kedoe (te Moentilan), Kediri (te
Ngandjoeh en Pareredjo). Rembang (te Kepoh en Baoerno).
Besoeki (te Djember en Singadjoeroeh). Sumatra's Westkust (te Gonggo Moedik, Gonggo Hilir, Kaloeai, Djambah,
Padanglawas, Wates, Ras, Koto Kopan, Piloelang, Tandikat,
Batoe Bangaoem, Batoekambing. Soengai Liman en Tjampago), Tapanoeli (te Batoe na Doeu), Palembang (in een
4-tal desa's) en Atjeh en onderhoorigheden (te Koeta Radja
en Seulimeum). Ze begonnen met een aantal leerlingen,
wisselende tusschen 10 en 40, van wie gemiddeld 1/3 gedeelte
tot het einde de lessen bleven volgen. Naar schatting hebben
+ 800 personen gedurende het verslagjaar dit cursus-onderwijs tot het einde genoten.
In bewerking zijn enkele in populairen vorm en in de
landstaal geschreven boekjes over landbouwkundige onderwerpen, die, wanneer eenmaal het goede peil en de geschikte
vorm gevonden zullen zijn, op ruime schaal tegen lage prijz?n
beschikbaar zullen worden gesteld ten gebruike bij dit
cursus-onderwijs, dat daarvan ongetwijfeld veel nut zal kunnen trekken.
Overal werden Droeven genomen en demonstraties gehouden betreffende selectie van bibit, bemestingsvraagstukken, grondbewerkingsproblemen, verbetering van landbouwwerktuigen. aanwending van superieur plantmateriaal, droge
kweekbedden, bestrijding van ziekten en plagen, enz.

VI. HANDEL EN NIJVERHEID.
§ 1.
(i.

GROOTHANDEL. l )

Uitvoerhandel.

Het jaar 1918 heeft over het algemeen in belangrijk meerdere mate den invloed van de met den oorlog in verband
staande wereldgel>eurteni»sen ondervonden dan eenig vorig
oorlogsjaar. De beslaglegging door de Britsche en Amerikaansche regceringen op een belangrijk deel der Nederlandsche koopvaardij vloot (in Maart 1918) was oorzaak, dat het
verkeer van Xederlandseh-ïndië over zee gedurende eenige
maanden geheel moest worden gestaakt, totdat zekerheid zou
1) In K. V. 1918 (kol. 203—228) werden betreffende den handel over 1917
slechts voorloopige cijfers vermeld. De over genoemd jaar in dit Verslag openbaar gemaakte gegevens zijn ontleend aan de sedert door het hoofdbureau der
in- erf uitvoerrechten en accijnzen uitgegeven jaarstatistieken en kunnen derhalve als juist worden beschouwd. De in dit Verslag voorkomende cijfers betreffende den handel over 1918 zijn slechts voorloopig.

zijn verkregen, dat het oceaan-transport onder Nederlandselie
vlag van verdere gelijksoortige maatregelen zou zijn gevrijwaard. Xadat die zekerheid was verkregen, werd in Mei
1918 de vaart op het buitenland hervat, evenwel niet op
Nederland, waarheen niet voor het einde van Xovember
eenige schepen (de Noordam, Tabanan en Bengkalü) konden
vertrekken. Met deze stoomers is de geregelde vaart op
Holland weder geopend geworden, welke door de omstandiglieden in de laatste jaren aan vele belemmeringen onderworpen is geweest. Als gevolg van een en ander heeft het
vervoer van deze gewesten naar het buitenland in 1918 zeer
sterk geleden, in het bijzonder dat naar Europa, waarheen
met de schepen der Conferentie-lijnen slechts 6000 lasten
(suiker niet medegerekend) werden verscheept, tegen 58 750
lasten in het jaar te voren. Voorts heeft de handel met het
buitenland den sterken terugslag ondervonden van de steeds
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strenger wordende bepalingen van economischen en adniinistratieven aard, door de oorlogvoerende rijken in het leven
geroepen. Zoo waren vooral de nieuwe voorschriften van de

Amenkaansche regeerinjr, waarbij de invoer daar te lende,

eerst van enkele, later van practisch alle producten gelicentieerd werd, eene ernstige belemmering voor den Indischeu
exporthandel.
Waar het buitenland hoe langer hoe meer export en import
aan handen legde, waardoor het gevaar ontstond, dat Nederlaudsch-Indië economisch geheel zou worden uitgebuit ten
bate van andere landen, besloot de Indische Regeering in
April uitvoerverboden in het leven te roepen voor tal van
producten, met het doel, bij de verstrekking van licenties
voor den uitvoer, als contra-prestatie den' invoer van voor
deze gewesten hoog noodige artikelen te verzekeren. Zoo werd
bij Ord. van 13 April 1918 (Ind. St. n". 19) de uitvoer van
kapok, kinabast kinine, kininezouten, tin en tinerts verboden
en bij Ord. van 2 Mei 1918 (Ind. St. nos. 210 en 226) de
export van hout, tabak, suiker, thee, peper, koffie, copra,
aardolie en producten daarvan, plantaardige oliën, rundeien buffelhuiden aan beperkende bepalingen onderworpen,
met dien verstande, dat de uitvoer van die producten voortaan
slechts mogelijk zou zijn, na daartoe van de Regeering verkregen vergunning. Later werden nog beperkende bepalingen afgekondigd ten aanzien van den uitvoer van alle vezelstoffen, alle soorten huiden en vellen, alle soorten caoutchouc.
djeloetoeng en getah, alle oliehoudende zaden en looistoffen.
Een afzonderlijk bureau, het ,.Kantoor voor buitenlandsche»
handelsaangelegenheden" werd 24 Juni 1918 geopend, aan
hetwelk de Regeering de behandeling en afdoening van verzoeken om vergunning tot uitvoer van bovengenoemde
producten opdroeg. Ofschoon* bij dit kantoor steeds het
streven heeft voorgezeten om vergunningen tot uitvoer zoo
vlug en vlot mogelijk af te doen, spreekt het vanzelf, dat
de licentieering van den uitvoer voor den handel eene zekere
niet te vermijden bemoeilijking zijner bewegingen heeft
gevormd.
Aangaande de wisselmarkt dient vermeld, dat, ofschoon
door de tijdsomstandigheden aan wisselzaken nog steeds belangrijk meer, risico was verbonden dan voorheen, de opheffing van de telegrammen-blokkade (in Februari 1918) eenige
verbetering heeft gebracht, doch zeer belangrijke koersschommelingen, voortvloeiende uit de politieke gebeurteuissen. bleven het wisselverkeer aan verrassingen blootstellen.
Zoo vertoonde de wisselkoers van Amsterdam op Londen, die
in Augustus het laagste punt bereikte met 9.08, nog grootere
schommelingen dan in 1917 het geval was geweest. Doch ook
de noteeringen' der wisselkoersen op Amerika, welke nauw
met die van Londen samenhangen, ondergingen eene geleidelijke daling tot begin Augustus.
Cacao. De uitvoer van cacao uit Java en Madoexa bedroeg slechts 806 ton,, tenen 1555 ton in 1917. De verschepinge.n naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
welke in 1917 de grootste afnemers waren, gingen terug van
1182 tot slechts 188 ton, welke achteruitgang was te wijten
aan de omstandigheid, dat Amerika den invoer van het
product in Augustus verbood. De prijzen van de z.g. courante
(inlandsche) hoedanigheid schommelden op de markt te
Batavia tusschen f 42 en f 58 per pikol voor prima.
Cassav('producten. De uit Java en Madoera verscheepte
hoeveelheid casxavemecl verminderde van 50 298 ton in 1917
tot ruim 20 000 ton in 1918. Met het oog op de groote
sehaarschte aan voedingsmiddelen in deze kolonie, werd
einde Maart 1918 de uitvoer van alle producten van cassave
verboden. Licenties werden evenwel nog verleend voor alle,
reeds vóór het afkondigen van bedoeld verbod met het buitenland afgesloten contracten. Deze maatregelen, welke oorspronkelijk genomen werden na de in den aanvang van dit
verslag genoemde beslaglegging op Nederlandsche schepen,
waardoor de rijstaanvoer uit het buitenland onmogelijk werd,
werden ook volgehouden toen die scheepvaart hervat kon worden, terwijl, ten einde eene betere controle o p ' d e n export
van eassaveprodueten te verkrijgen en opstapeling als gevolg
van speculatiezucht te voorkomen, ook de uitvoer van het
een-o gewest naar het andere moest worden verboden.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1919—192ü
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In April werd de invoer van tapioca'» in de Vereenigde
Staten van Noord"Amerika absoluut verboden, hetgeen ten
gevolge bed, dat groote hoeveelheden onverkocht op de
afsclieepplaatsen bleven opgestapeld. Wel had uitvoer naar
Singapore en Hongkong plaats, doch de daarheen verscheepte
hoeveelheden waren van weinig beteekenis. Tot aan het tot
stand komen van den wapenstilstand, toen de invoer in
Amerika weer werd toegestaan en ook naar Frankrijk en
Engeland scheepsgelegenheid werd aangeboden, zijn de
prijzen van oassaveproducten dan <x)k belangrijk dalende
geweest.
De uitvoer van tapiooa-fflake van Java naar Madoera bedroeg slechts 4797 ton. tegen 13 007 ton in 1917; tapioca*
paart werd uitgevoerd tot eene hoeveelheid van 8897 ton,
tegen 4812 ton in 1917.
De prijzen van fabrieksmeel te Batavia wisselden af van
f 7 tot f 121, die van kampongmeel (prima) van f 7 tot f J£,
die van flake van f 12 tot f 17A en die van paarl. van f 14
tot f 18 per pikol.
CaOUtchonC en getahSOOrten. De uitvoer van caoutchouc,
ruw of fabriekmatig bereid, uit Java en Madoera bedroeg
in 1918 17 808 ton, tegen 18 848 ton in 1917.
Het jaar opende met de op het einde van 1917 heerschende
levendige stemming, waardoor de prijzen, voornamelijk door
vraag van Japan en Amerika, konden stijgen en goede zaken
werden gedaan, doch deze gunstige stemming werd allengs
lusteloos, deels door berichten van eene flauwere markt in
Amerika en Engeland, deels door ongunstige wisselkoersen
veroorzaakt, terwijl in Maart, als gevolg van het tijdelijk
stopzetten van de scheepvaart, de vraag naar rubber zelfs
geheel ophield en de prijzen verder teruggingen.
De Amerikaansche regeering vaardigde in Mei een verbjd
op den"invoer van het product uit, tenzij te voren daarvoor
speciale licenties waren verkregen, welke echter alleen mochten worden afgegeven, nadat de rubber in Amerika verkocht
was, terwijl importeurs bovendien aan de Regeering de optie
moeeten geven om het prodxict tot de door haar vastgestelde
maxiinum-prijzen te harer beschikking te stellen. Door deze
bepalingen, waarbij nog kwam, dat de invoeren in Amerika
voor het verdere deel van het jaar gelimiteerd werden .rp
twee/derde van de in hetzelfde tijdvak van 1917 ingevoerde
hoeveelheid, werden de consignaties van rubber naar de Vereenigde Staten, welke te voren de markten te Batavia en
Singapore hadden ontlast, onmogelijk gemaakt. Het gevolg
hiervan was, dat de prijzen eene sterke daling ondergingen
en in de tweede helft van Juli nog slechts bedroegen 50 ets.
per half K.(ï. voor partijen, bevattende 75 % prima qualiteiten en 55 ets. voor prima sheets en first latex crepe. Eene
verdere inzinking werd voorkomen door speculatieve inkoopen
in Xederland. tot voormelde prijzen, van een vrij belangrijk
deel van de in Indië liggende voorraden.
I n September keerde, in verband met de gunstiger wordende vooruitzichten op de vrede, de vraag terug. Feitelijk
voor het eerst in het verslagjaar ontstond toen ook vraag
naar inferieure partijen, maar de geboden prijzen waren
lveneden de Singapoie-pariteit, zoodat de meeste inferieure
rubber daarheen geconsigneerd werd.
In het begin van Üetober werd door de Indische Regeering
de uitvoer van rubber verboden, tenzij te voren daartoe vergunning was verkregen, welke echter nimmer geweigerd
werd.
De invoer in Singapore van in Nederlandsch-Indië geproduceerde plantagerubber werd eenigszins bemoeilijkt door
het in het leven roepen van de bepaling, dat met ingang
van 1 Octoher, de in te voeren partijen moesten voorzien zijn
van „certificates of interest".
Xaarmate de berichten omtrent het tot stand komen van
een wapenstilstand vasteren vorm aannamen, nam de vraag
van de zijde der speculanten, zoowel op Java als in Nederland toe, echter in hoofdzaak alleen naar do prima qualiteiten. welke beter dan de ,,lo\ver grades" een langdurigen
opslag kunnen verdragen, zonder tot •bederf over te gaan.
Als gevolg van die vraag, waren de prijzen van prima oualiteiten einde October opgeloopen tot 80 a 85 ets per half

K.G.
Het bericht van het teekenen van den wapenstilstand deed
5.

Ned.-Indië.

32
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de prijzen ven de genoemde qualiteiten midden November
verdei' stijgen tot f 1, terwijl voor partijen bevattende 75 ",.
prima 87^ ets. kon worden bedoBgen.

De door Benige voorname producenten reeds eenigen tijd

te voren in liet werk n e t e l d e pogingen om te trachten de
belanghebbenden bij de rubbereultuur in eene vereeniging
aaneen te sluiten, leidden ten slotte op 16 November 1918

.
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De betere qualiteiten bedongen te Ponüanek van f 12 tot
1 19 per pikol; die van zwarte dainar wisselden van f 2 lot
f 3 per pikol. Voor bet bekende Batavia-assortiment waren
de laagste en hoogste prijzen f 33 en f 43 per pikol.

Hoeden. De handel in dit artikel werd ten zeerste belemmerd door de schee])vaartnioeilij kheden en de booge
tot de oprichting te Batavia van de „Rubber Producenten vrachten. De prijzen van bamboehoeden konden zich nietVereeniging:". welker doel is om de belangen van de rubber- tegenstaande deze ongunstige factoren toch tamelijk wel op
en getahpertje-producenten te behartigen. De Kegeering hetzelfde peil houden, aangezien de exporteurs hunne
verleende hare medewerking ter bereiking van het doel dezer inkoopeu niet staakten, ten einde in het bezit te komen van
vereeniging, door in de tweede helft van Decemlier eene een tiitgebreidcn voorraad, om daarmede aan de aanvragen
commissie van advies voor het verleenen van uitvoeilicenties van Amerikaansche en Europeesche zijde te kunnen voldoen,
te benoemen. Te Medan werd eene sub-commissie ingesteld, zoodra de afschcepverhoudingon weder normaal worden, terter l>eoordeeling van de door den gouverneur der Oostkust
wijl naar Frankrijk de afscheep kon worden volgehouden via
van Bnmatra te verstrekken uitvoervergunningen.
Singapore, ondanks de zeer hooge vrachten.
In December ging de Amerikaanstbe regeering er toe over,
De uitvoer van pandanhoeden naar Amerika en Frankrijk
de voormelde door haar in Mei in het leven geroepen l>e- was van weinig belang en de prijzen bleven dan ook laag,
palingen geleidelijk in te trekken, waardoor zich eene flinke I namelijk 3] tot 4\ cent per stuk.
vraag naar rubber ontwikkelde, zoodat de prijzen in Indië
In het verslagjaar werden aan bamboehoeden uitgevoerd
stegen tot f 1,10 ii f 1.15 voor prima qualiteiten en tot
1576 000 stuks, tegen 2 632 000 stuks in 1917 en 6 275 000
f 1.02A a f 1,05 voor partijen bevattende 7 5 % prima, waarop stuks in 1916. De uitgevoerde hoeveelheid pandanhoeden
het jaar in vaste stemming sloot.
beliep 2 655 000 stuks, tegen 3:55:1000 in 1917 en 2 072 (WK)
De bevolkingsrubber ondervond in ernstige mate den druk
in 1916.
der ongunstige prijzpn. Als gevolg daarvan werd de tap in
verschillende streken stop gezet en werden de tuinen verH o u t . De uitvoer van Java-teakliout bedroeg (in M 1 ):
waarloosd.
1918
1917
1916
'De uitvoer van djeloetoeng werd zeer bemoeilijkt door het
licentie-stelsel in Amerika. Toen de prijs, tegen medio vat:
Djatilmut, dwarsliggers
71
—
359
het jaar. op een zeer laag peil kwam, werd in de meeste
.
becaagd
:
221
123
805
streken de inzameling gestaakt. Einde 1918, toen de licentiomoeilijkbeden in hoofdzaak uit den weg waren geruimd, kon
. onbezaagd
893
265 14 056
afscheep naar Amerika wederom plaats hebben.
I n wilde rubber (getah merall en getah hangkang) hadden
Door gebrek aan scheepsruimte konden slechts geringe
slechts geringe zaken plaats, tegen prijzen, welke ver beneden partijen naar Britsch-Indië en China op weg gebracht wordie van vóór den oorlog bleven.
den, waardoor exporteurs weinig of niet konden proliteeren
| van den zoo guustigen markttoestand aldaar. Voor Australië
Drogerijeil. De hoofdzakelijk naar Amerika en Japan bestond slechts uiterst geringe vraag naar hardhout. Het
gerichte uitvoer van cocablad uit Java en Madoera bedroeg bekend worden van den wapenstilstand wakkerde bij enkele
494 ton. tegen 290 ton in 1917. Vooral naar Amerika kou j handelaren den speculatie-zucht aan, waardoor eene levenhet product tot loonende prijzen verkocht worden. Te Amster- I dige vraag op de gouvernenients-houtvenduties merkbaar
dam vonden geen veilingen van coca plaats; alleen werden was, terwijl anderen eene meer afwachtende houding aauop 21 November 24 balen, welke voor bet grootste gedeelte namen in verband met de verwachte vrachtverlagingen.
beschadigd waren, bij inschrijving aan de markt gebracht
Van uitvoer van wildhout van de buitengewesten naar
en verkocht.
andere bestemming dan Java, kon wegens de schaarschte aan
De uitvoer van kinabtut door particulieren uit Java en i scheepsruimte in 1918 geen sprake zijn. De uitvoer naar
Madoera bleef slechts weinig bij dien in 1917 ten achter ! Europa stond geheel stil. De invoer op Java ging gestadig
(2440 ton, tegen 2695 ton in 1917). Ongeveer de helft van vooruit, terwijl de qualiteit van het aangevoerde product
de in het verslagjaar geëxporteerde hoeveelheid werd naai
beter wordt genoemd dan in vorige jaren. De aandacht werd
Amerika verscheept. Vermelding verdient, dat in de plaats voorts gevestigd op den grooten invoer van compleet bestekvan de in 1918 gesloten, op 15 Juli 1918 geëindigde kina- hout, dat voor den producent besparing van vracht en dus
overeenkomst, door de Bandoengsche kininefabriek en de i goedkooper aanbod beteekent ei: voor den verbruiker het
Nedeidandsche kininefabrikanten eene nieuwe overeenkomst
voordeel brengt van geen bemoeienis met zagers en geen
werd aangegaan met alle kinaproducenten, behalve met de j teleurstelling in zaagverlies.
Engelsche ondernemingen, welke eene afzonderlijke oveieenkomst sloten niet de Engelsche fabrikanten, en drie andere
Halden en vellen. De uitvoer van buffel* en koehuiden
kleinere producenten, welke hunne oog-ten voor de eersio I en geite- en schapevellen uit Java en Madoera bed roe"
jaren naar Japan, verkocht hebben. Een der voordeden van I (in K.G.):
bet nieuwe contract is, dat hel de mogelijkheid openlaat tot
1918
1917
1916
levering van crudum, waardoor veel scheepsruimte zal worBuffelhuiden
1127000 3 144 (KM) :{ 932 000
den uitgespaard. De gecontracteerde hoeveelheden zwavelzure
kinine in bast konden geheel geleverd warden. De unitprijs
Koehuiden
1610000 1878 OOI) 2132000
schommelde gedurende J91S tusschen 10 en 11 cents.
Creite-en schapevellen
388 (MM)
949 (MK) 1 (>:il 000
De uitvoer van Linim routen nam in het verslagjaar met
meer dan 100 % toe (251104 K.G.. tegen 129 8 9 0 K . G . in
1 it deze cijfers Mij kt, dat de verschepingen, vooral van
1917). De grootste afnemers waren Britsch-Indië, Engeland
buffelhuiden en geite- on schapevellen, in het verslagjaar
en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, met onder- belangrijk zijn achteruitgegaan. Ook uit de voornaamste
scheidenlijk 60 064, 50 835 en 40796 K.G. tegen 12 25:),
havens der buitengewesten (Padang en Makasser) werd veel
2:'. 217 en 26385 K.'O. in 1017.
minder uitgevoerd dan in 1917. Deze vermindering moet
worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de huiden(•Oltl-diiiiiar. De uitvoer van dit product uit Java en
markt in het verslagjaar meer en meer onder den invloed
Madoera was in het verslagjaar ongeveer 600 ton geringer geraakte van de hej>erkende bepalingen, uitgevaardigd door
dan in 1917 (1057 ton, tegen 1637 ton in 1917). Het voor- j liet eenige afzetgebied, dat — althans in den aanvang van
naamste afzetgebied bleef Amerika.
het jaar — voor noemenswaardige hoeveelheden open was,
Ook de uitvoer uit de buitengewesten nam beduidend af. I niet name de Vereenigde Staten van Amerika, terwijl ook
terwijl de prijzen gestadig afbrokkelden. Eerst soodra »c- j in verband met de ongunstige wisselkoersen, exporteurs gvregeldeafscheep naar Europa weder mogelijk zal zijn. worden : noodzaakt waren om hunne inkoopen en inkoopsprijzen voort voor het product over het algemeen betere prijzen verwacht. dnrend lager te stellen.
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Van de Lage marktprijzen werd inmiddels door Chineesehe
opkooperi gebruik gemaakt om groote partijen in handen
te krijgen, op hoop van betere tijden. Dut zij hiermede ten
slotte succes hebben gehad, bleek uit het feit, dat in den
loop van liet vierde kwartaal de prijzen, als gevolg van het
tol stand komen van den wapenstilstand, zoomede wegens
het opheffen van de Amerikaansche importrestricties eu
niaximuin-prijzeii, de markt met sprongen omhoog ging.
Voor prima lichte koehuiden liepen de prijzen van ± f 170
per pikol op het einde van 1917, geleidelijk' terug tot f 110
in April 1918 en tot f 80 in Augustus 1918, om ten slotte
te stijgen tot het ongekend hooge niveau van f 225 tegen het
•eind*' van het jaar. De prijzen van buffelhuiden vertoonden

overeenkomstige schommelingen (f 90 per pikol eind 1917,
f 50 in April, f 35 h t' 40 in Augustus en f 100 in December
1918).

Kol tic. De koffiehandel vertoont over 1918 een nog
ongunstiger beeld dan reeds het jaar te voren het geval was
geweest. Het door de Amerikaansche regeering in Mei 1018
uitgevaardigde verbod van invoer — tenzij te voren vergun.
ning aangevraagd eu verkregen was —, welk verbod in
Ootober werd gevolgd door intrekking van alle nog loopeude
vergunningen, terwijl tevens bepaald werd. dat voortaan
alleen nog licenties zouden worden verleend voor zendingen
aan de „United States Sugar Equalizing Board Ineorporated", en voorts de onmogelijkheidjptm koffie — behalve
nu en dan naar Scandinavië — naar de voornaamste consumptielanden in Europa te vervoeren, maakten dat het
product, vooral de robusta-koffie, in eene zeer ongunstige
positie kwam. Zoo daalde de prijs van de robasta-koffie, welke
bij den aanvang van het jaar f 21 a f 22 per pikol bedroeg,
geleidelijk tot f 15 a f 16 in Juli/Augustus 1918.
Na vele voorbereidende besprekingen, werd in de tweede
helft van November te Soerobaja <le Vereeniging van koffieproduoenten opgericht, welkex bestuur werd aangewezen als
commissie van advies inzake het verleenen van uitvoerliceuties. intiisscheu waren, na de eerste geruchten over het vaststellen van een niinimuni-prijs, de koffieprijzen reeds op een
zoodanig peil gekomen, dat voor liet vaststellen van dergelijke
prijzen geen aanleiding meer bestond. Onder de gestadig
betei' wordende marktpositie, was ook eene centralisatie van
den verkoop niet meer noodig. De werkzaamheden der vereeniging bepaalden zich dan ook voornamelijk tot het verkrijgen van eene registratie van koffies, terwijl zij in het
algemeen haar invloed aanwendt o?n tot eene standaardiseering te geraken, ten einde het product eene vaste basis op
de Imitenlandsclie markten te verzekeren. Met het bekend
worden van den wapenstilstand leefde de. koffiemarkt weder
op, doordat de kooplust uit alle landen aanmerkelijk toenam,
zoodat de prijzen zich steeds konden verheteren.
De uitvoer van alle koffies uit Java en Madoera verminderde van 1917 op 1918 wederom belangrijk (van ± 13 400 ton
tot 5400 ton). De op het einde van het jaar aanwezige voorraden waren dan ook zeer groot.
Ook te Padang was de koffiemarkt het geheele jaar flauw,
als gevolg van de moeilijkheden niet den uitvoer. Eerst na
het sluiten van den wapenstilstand en het kort daarop intrekken van de import-licenties in Amerika, liepen de prijzen
snel op en waren aan het einde van het jaar ongeveer on
het peil van vóór den oorlog gekomen. Prijzen zetten in niet
ongeveer f 35 voor onuitgezochte bovenl indsche koffie, om
met t' 46 per pikol te sluiten.
I.onivioïhoudciidc producten. Do uitvoer van gambir
uit Java, welke in 1917 buitengewoon groot is geweest
(625000 K.G.. tegen 13 000 K.G. in 1916). nam in het verslagjaar belangrijk af en bedroeg + 49 000 K.G. Het grootste
gedeelte van deze hoeveelheid werd naar Japan verscheept.
Ook uit de gewesten Oostkust van Sumatra en Sumatra's
Westkust werd minder geëxporteerd dan in het voorafgeg-ane
jaar. Het product werd hoofdzakelijk naar Singapore verladen ter doorzending naar Engeland. Te Padang waren ae
prijzen het geheele jaar vast en bewogen zich tusschen f "8
en f 35 per pikol.
Pimangnoten werden in 1918 uit Java en Madoera in iets
grootere hoeveelheid uitgevoerd (4971 ton, tegen 4493 ton in
1917). P i t Atjeh werd ± 3000 ton minder verscheept dan
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in 1917, welke vermindering w'as toe te schrijven aan gebrek
aan scheepsruimte naar Britsch-Indië, dat een belangrijk
afzetgehied vormt. Ook voerde Atjeh naar China en Japan
uit. Van de Oostkust van Sumatra werd iets meer uitgevoerd
dan in het vorig jaar. De prijs te Medan wordt opgegeven
gemiddeld f 12 per pikol te hebben bedragen, d.i, veel
hooger dan in 1917*
De uitvoer van cutch (tannadine) uit Pontianak (Westerafdeeling van Borneo), welke als gevolg van gebrek aan
scheepsruimte naar Eurojxi en Amerika, van 1916 op 1917
reeds teruggegaan was van 1762 tot 1145 ton, beliep in 1918
slechts 1118 ton (waarvan 576 ton naar Java ging). Het
grootste gedeelte werd^ zoowel rechtstreeks als via Singapore,
naar Japan vervoerd. In verband met de belemmeringen van
het verkeer met Engeland, kon in het afgeloopen jaar niets
daarheen verscheept worden (in 1917 ging 200 ton derwaarts). De prijzen waren wederom zeer loonend en schommelden tusschen 18 en 2»i £ per ton.
Maïs. Uitvoer van dit product had, in verband met de
heerschende voedselschaarschte en het bestaande uitvoerverbod, niet plaats. Bovendien woren de prijzen op de buitenlandsche markten lager dan de in Indië geldende markt-

waarde.

Oliehoudende producten. Waar de prijzen, welke voor
arachiden door de inheemsche oliefabrieken besteed werden,
gedurende het geheele jaar zeer bevredigend waren, beliep
de uitgevoerde hoeveelheid uit Java en Madoera slechts
7179 ton, tegen 9879 ton in 1917. De verschepingen hadden
voornamelijk plaats naar J a p a n en Amerika. De laagste en
hoogste prijzen voor Buitenzorgsche ongepelde noten te
Batavia betaald, bedroegen f 8 en f 10,25 per pikol; die
voor de gepelde Cheribonsehe noten waren f 12,50 en
f 17 loco.
Het gebrek aan scheepsruimte oefende ook in het verslagjaar een nadeeligen invloed uit op den copra-handel en was
oorzaak, dat in de eerste acht maanden de prijzen, niet enkele
schommelingen, zich voortdurend in dalende richting l>ewogen». Wel hadden in het begin van het jaar nog herhaaldehjk aankoopen plaats voor Europeeeche rekening, zoowel
van de zijde der Geallieerden als van die der Centrale
Mogendheden, doch in Juli/Augustus lag de handel voor
export geheel stil en bestond er alleen nog vraag van de zijde
der binnenlandsche oliefabrieken. Na Augustus begonnen
de prijzen zich evenwel te herstellen, eerst tengevolge van
de klapperolie-aankoopen ten behoeve van de Nederlandsche
liegeering, later door speculatieve aankoopen in verband niet
het teekenen van den wapenstilstand. De laagste en hoogste
prijzen bedroegen voor Mixed copra, basis eerste kosten,
verpakt in nieuwe zakken, respectievelijk f 9,50 en f 15 per
pikol: die voor Sundried copra respectievelijk f 11 en f 18,50
per pikol..De verschillende concerns, die zich ten doel stelden
steeds belangrijke voorraden aan te houden,' ten einde bij
het beëindigen van den oorlog onmiddellijk de beschikking
te hebben over voldoende hoeveelheden, konden, ook na het
tot stand komen van den wapenstilstand, niet noemenswaard
uitvoeren, als gevolg waarvan op het einde van het jaar zeer
groote hoeveelheden lagen opgeslagen.
De uitvoer uit Java en Madoera bedroeg in 1918 slechts
3493 ton (waarvan 2422 ton naar Amerika)', tegen 24 922 ton
in 1917.
Kapokpitten werden uit Java en Madoera slechts tot eene
hoeveelheid van 7 ton geëxporteerd, tegen 1317 ton in 1917.
De productie vond echter gereeden aftrek bij de inheemsche
oliefabrieken.
De uitvoer van sesam-zaad uit Java was eveneens veel
geringer dan in 1917 (269 ton. tegen 657 ton ini 1917 en
1550 ton in 19161. Het product werd in de beide laatste jaren
uitsluitend naar Singapore verscheept. Volgens van particuliere zijde ontvangen berichten, waren de aanvoeren te
Palembang in het afgeloopen jaar «erin» - (1300 pikol, teg-en
1700 pikol in 1917); de export richtte zich van daar eveneens
naar Singapore. De prijsen wisselden van f 9 tot f 12,50
per pikol.
Oliën. De uitvoer van citronellaroUe ging + 50 %
achteruit (228121 K.G., tegen 515 763 K.G. in 1917). Het
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beperken van dö scheepvaart, de in Amerika vastgestelde
ïnaxiinum-pi ijzen, de instelling van import-licenties daar •£
lande on de terugloopende wisselkoersen waren alle factoren,
welke den handel in dit product zeer belemmerden. Kondpn
bij het begin van het jaar door exporteurs voor uitvoer
naar Amerika nog prijzen van ongeveer f 1,75 per K.G. worden betaald, in bet tweede en derde kwartaal was men niet
in staat boven 1' 1,60 en 1 1,10 per K.G. te knopen, waartee
producenten slechts in geringe mate' wenschten af te geven,
daar deze prijs nauwelijks de productiekosten dekt. Gedurende het laatste kwartaal verbeterde de toestand, doordien
afscheep naar Frankrijk wederom ruimer werd, waardoor de
prijs geleidelijk tot f 2 per K.G. kon stijgen. In Amerika,
dat hoofdzakelijk op her-uitvoer naar Frankrijk ia aangewozen, bleven prijzen evenwel nog steeds beneden laatst*
genoemde pariteit.
Ook de uitvoerhaudel in cunanya-ulie was in 1918 aan
groote moeilijkheden blootgesteld. Itechtstreeksche afscheep
naar de voornaamste verbruikslanden (Frankrijk en Engeland) was onmogelijk, waardoor export slechts kon plaats
hebban via Amerika, waar echter de invoer en her-uitvoer
aan vele formaliteiten gebonden was, zoodat uitvoer daarheen slechts langzaam en geleidelijk kon plaats vinden. De
Chineescbe en inlandsche producenten hielden, mede in verband met den algemeen gestegen levensstandaard en de
hoogere bedrijfskosten, den prijs van liet product op f 9,^5
tot f 9,50 per flesch van 600 c.L., welke prijs door de verbruikslanden gevolgd werd.
Ondanks de groote en veelvuldige moeilijkheden, welke de
scheepvaart in het afgeloopen jaar in den weg werden gelegd,
kon de uitvoer van klapper-olie uit Java en Madoera nog iets
toenemen (27 777 000 Liter, tegen 26 727 000 Liter in 1917).
Voornamelijk hadden de grootere transacties plaats in eerste
qualiteit, d.w.z. in olie met een maximum oliezuurgehalto
van 3 %, al kwamen ook niet onbelangrijke zaken tot stand
in eene mindere qualiteit (met maximum 4 % vetzuur).
De prijzen bleven gedurende het eerste kwartaal ongeveer
stationnair (f 28.50 per pikol netto, loco fabriek op .lava),
daarna traden eerst geringe en vervolgens belangrijke prijsverbeteringen in, zelfs zoodanig, dat tegen het einde van
het jaar f, 42 tot f 43 per pikol betaald werd, terwijl voor'
zaken op langen termijn nog hoogere afdoeningen bekend
werden.
Evenals in 1917, waren ook in bet verslagjaar de Vereenigde Staten van Amerika de voornaamste koopers dezer
olie.
De export van katjang- of arachis-olie is gedurende 1918
zeer belangrijk gestegen en bedroeg 2 4871X10 Liter, tegen
1404 218 Liter in 1917. Het grootste gedeelte werd naar
Singapore en Australië afgescheept, terwijl voorts een belangrijke uitvoer naar Hongkong en Japan plaats vond.
Rijst. In verband met de heerschende voedselschaarschte
in Indië, werden gedurende het afgeloopen jaar geen uitvoervergunningen voor dit product meer verleend en ging de
geheele productie en invoer van rijst in consumptie.
Specerijen. De productie van nootmuskaat en foelie op
Amboina is gedurende de eerste vier maanden van 1918 van
geen beteekenis geweest, daarentegen was de opbrengst gedurende het overige gedeelte van het jaar zeer ruim, zoodat
de oogst ten slotte iets meer heeft bedragen dan in 1917.
Voor den oogst 1919 zijn de verwachtingen voor do eerste
maanden eveneens weinig hoopvol, en wel in verband met
de felle droogte, welke van J u n i tot November 1918 heeft
geheerscht. De prijzen van nootmuskaat te Amboina stegen
van 57 tot 70 ets. per half K.G.. om ten slotte, toen bekend
werd dat de vaart op Nederland weder geregeld zou plaats
vinden, terug te vallen op het oude niveau. Voor foelie was
de belangstelling gering en bestond zeer weinig kooplust.
Ten einde bederf bij langdurigen opslag in de tropen te vermijdert, werd dit product hoofdzakelijk in consignatie naar
Amerika verscheept. De uitvoer van noot uit Java bedroeg
in 1918 215 735 K.G., tegen 295 562 K.G. in 1917, die van
foelie 39132 K.G., tegen 45 350 K.G. in 1917.
Op de productie van kruidnagelen heeft de droogte in de
tweede helft van 1918 een zeer nadeelijren invloed gehad,
zoodat vrijwel de geheele oogst in de Molukken mislukte.
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Het weinige, dat aan de markt kwam, werd op speculatie
opgekocht tegen prijzen, afwisselende tussehen f 103 en

f 125 per pikol.

De uitvoer van peper (zwarte en witte) uit Java en Madoera
bedroeg 11 876 ton, tegen 12 240 ton in 1917. I n het bijzonder
in zwarte Lampong-peper werd het geheele jaar door een
levendige handel gedreven, daar dit product wederoni een
aantrekkelijk speculatie-artikel bleek te zijn.
Evenals in vorige jaren, bleef Amerika de voornaamste
kooper, terwijl verder voor Engelsche rekening herhaal*
delijk aankoopen plaats hadden, waarvan de verscheping
meestal via Singapore bewerkstelligd werd.
De uitvoer uit Java bleef ongeveer stationnair, namelijk
10 135 ton, tegen 9869 ton in 1917, en was belangrijk grooter
dan in 1916, toen 7999 ton geëxporteerd werd. De verschepingen van witte peper waren echter beduidend geringer dan iu
het voorafgegane jaar (1741 ton, tegen 2371 ton).
Liet het zicli aanvankelijk aanzien, dat de prijzen zouden
dalen, in verband met de moeilijkheden op scheepvaart*
gebied, de speculatie hield de markt, ook in het begin van
den nieuwen oogst, nog op een zeer loonend peil, terwijl later,
toen er voorteekeneii waren van den naderenden vrede, de
prijzen scherp stegen.
Voor de bevolking in de Lampongsche districten zijn de
inkomsten uit den peperoogst wederom zeer beleekeneud geweest; de oogst-1918 was ruim en de prijzen waren over het
geheel ver hoven het middelmatige.
Iu Mei onderwierp de Indische Regoeiing den uitvoer van
peper aan beperkende bepalingen. De bedoeling hiervan was
niet alleen om tegen uitvoer van het product invoer van ."ijst
te bekomen, doch ook om het gevaar van verplaatsing van
de pepermarkt van Batavia naar Singapore te voorkomen.
Suiker. Het jaar 1918 begon voor den handel in dit
>tapelproduct onder hoogst ongunstige omstandigheden.
Ongeveer een derde gedeelte van den grooten 19i7-oogst
bevond zich nog in handen van de Java-suikervereenisring,
die geen kans zag deze belangrijke hoeveelheid op te ruimen
vóór het binnenkomen van den nieuwen oogst. Engeland
was niet in de markt voor Java-suiker, Britsch-Indië betrekkeiijk weinig, en de eenige steun, dien de Java-markt in
het begin van het jaar ondervond, kwam van de zijde van
Japan, wegens liet sterk tegenvallen van den Formosa-oogst.
Doch de vraag uit dit eene land was niet in staat om een
geleidelijk inzakken van de prijzen in Indië te voorkomen.
Deze daling werd in de hand gewerkt, doordat er geen eeulieid was onder de producenten. Voor den 1917-oogst bestond
de Java-suikervereeniging ter centraliseering van den verkoop, doch niet alle fabrikanten waren daarbij aangesloten
en daardoor ontstond verschil van inzicht, welk zich uitte
door onderbieding. Herhaalde pogingen om ook voor den
1918-oogst tot samenwerking te geraken, stuitten af op de
weigering van enkelen.
Door het. uitblijven van voldoende vraajr uit liet buitenland, daalden de prijzen geleidelijk van f 10 tot f 5.V per
pikol voor superieur, waardoor ten slotte met groot verlies
verkocht werd, omdat men meende anders met het product
te blijven zitten.
De op 29 Juli 1918 door de Resjeering ingestelde ,,Commissie van advies voor de suiker", welke het kantoor voor
buitenlandsche handelsaangelegenlieden ten aanzien van liet
verleenen van vergunningen tot uitvoer zou hebben te
adviseeren, bracht een geheele ommekeer in den toestaud van
de suikermarkt teweeg: minimumprijzen werdon vastgesteld
en de uitvoer kwam onder controle der Regeering. Het effect
van dezen maatregel was onmiddellijk merkbaar en de
prijzen, welke tot een zeer laag niveau waren teruggevallen,
liepen gestadig op. Tevens kwam nu van alle zijden vraag
naar suiker opzetten, met het gevolg dat niet alleen liet
ü'eheele restant van den 1917-oogst (op 1 J a n u a r i 1918 nog
bijna 9 millioen pikols'bedragende) verkocht werd, doch ook
de geheele ooerst 1918 (geraamd op 27$ millioen pikols). op
slechts eene kleine hoeveelheid na. Voor superieure suiker
steeg de prijs sedert 29 Juli 1918 van f 5.25 tot f 13,50 per
pikol. Wel werd on 22 October de genoemde adviescommissie
ontbonden, aangezien de, begin Augustus in Nederland opgerichte ,,Vereeniging van Java-suikerproducenten" de wenschen der Indische Regeering, dat deze vereeniging op Javm
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zou Betelen niet wenschte iu te willigen, doch fabrikanten
hadden intusschen de ervaring opgedaan, dat samenwerking
hun belang bevorderde, zoodat vrijwillig weid voortgeaet,
hetgeen door dwang van regeeringswege was ingesteld.

in tegenstelling met de voorafgegane oorlogsjaren (1917 in
mindere mate), was in liet verslagjaar Engeland niet de

hoofdafneiner van. Java-suiker. De grootste steun in dit
opzicht werd ondervonden van Japan, welk land, behalve
voor eigen gebruik, ook belangrijke hoeveelheden kocht voor
Amerika, waartoe het in staat was door de beschikking over
voldoende scheepsruiinte.
Ik; oogst I'JicS bleef iets beneden dien van hel voorafgegane
jaar (27$ millioen pikols, tegen 28,3 millioen pi!<ols). [n
verband met liet voedselvraagstuk en om andere redenen is
de suikeraanplant voor 1919 met 15 % verminderd. Uit den
oogst 1919 (geraamd op 20 il 21 millioen pikol) werden tot
op; het einde van het verslagjaar reeds ± 2 millioen pikol
verkocht.
Tabak. De buitenlandsche handel in Java-tabak was in
1918 van zeer weinig beteekenis, wegens de onmogelijkheid
van afscheep naar Nederland. Behalve eenige superieure
partijen Vorstenlandsche en Besoekh-tabak. welke uitgevoerd
konden worden naai' Amerika, werd nog wat van het product
naar Frankrijk en Scandinavië verscheept, terwijl de rest op
Java bleef opgeslagen. Ongetwijfeld zou door Amerika meer
gekocht zijn geworden, indien de Begeering daar te lande
den invoer niet zeer beperkt had.
Door het nijpend gebrek aan grondstoffen in Holland,
brachten de daar nog voorradige partijen ongehoord hooge
prijzen op. Zoo werd voor Vorstenlanden van f '-ïj>0 tot f 8
per half K.G. betaald. Aan HoUandsche koppers werden
mtusscben in de tweede helft van het jaar vrij belangrijke
hoeveelheden van de nog op Java liggende voorraden uit
de oogsten 1910 en 1917 (welke voorraden op het einde des
jaars naar schatting 1 millioen pakken bedroegen) verkocht
om voor rekening van koopers bewaard te blijven.
In kerftabak voor binnenlandse]] gebruik bestond een
levendige handel en ook voor „scrubs" werd meer betaald
in verband met de betere vooruitzichten op den vrede.
De oogst van 1918 was grooter dan die van 1917, en
ofschoon de langdurige droogte veel schade heeft veroorxaekt, werd deze meer qualitatief dan quantitatief gevoeld.
In Deli bleef vrijwel de geheele oogst onverscheept op de
ondernemingen opgeslagen. Door eenige maatschappijen
werd echter het product gedeeltelijk ondershands verkocht;
over het algemeen tegen bevredigende prijzen. Einde 191S
lagen nog ongeveer 600 000 pakken op verscheping te
wachten.
T)e .«rootte van den aanplant van oogst-1918 was ter Oostkust van Sumatra vrijwel gelijk aan dien van oogst-1917 en
bedroeg ± 30 700 velden.
In liet voorjaar van 1918 hebben de directies van nagenoeg
alle tabakmaatsehappijen in Deli besloten om tot beperking
der productie over te gaan. en wel zoodanig, dat voor OOCTST1!)19 57$ % minder geproduceerd zou worden dan in 1917.
Op Java werd de aanplant voor oogst-1919 met 2"> % inge-

k rompen.

Thee. Gedurende 1918 heeft de theecultuur en -handel
meer dan ooit den nadeeligen invloed van de oorlogsorastandigheden ondervonden. Als gevolg van het in Engeland en
Australië bestaande verbod tot invoer van Java-thee en de
onmogelijkheid om naar Nederland en Rusland te verschepen, was het product in het begin van het jaar geheel
aangewezen op Amerika en Canada, waar evenwel alleen de
hetero soorten en, wat Amerika betreft speciaal bladtheeën
gewild waren. Er bestond dan ook in bet eerste gedeelte van
het jaar bij exporteurs slechts zeer weinig kooplust, zoodat
niet alleen de inferieure soorten — welke in bt geheel niet
te verkoopen waren —. maar ook groote partijen goede gebroken theeën op de ondernemingen moesten worden opgeslagen. Tot zaken van eenige beteekenis kwam men eerst in
J u n i , toen goede vraag ontstond, echter olleen naar versche
bladthee. Nadat producenten, evenwel tevergeefs, getracht
hadden van die vraag gebruik te maken om eerst van hunne
oude voorraden af te komen, gingen de meesten hunner over
Handelingen der Staten-Generaal.
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tot verkoop van versche voorraden en van binnenkomende
theeën, zoodat in J u n i vrij belangrijke transacties tot stand
kwamen. Doch reeds tegen het einde dier maand hield de
vraag op, na het bekend worden van de door de Amerikaan*
iche Begeering gemaakte bepaling, dat licenties tot invoer
moesten worden verkregen, voordat afscheep kon plaats
hebben en dat de Amerikaansche consul te Batavia alleen na
opgaaf van het nummer der betreffende licentie de consulaire
fat luren mocht teekenen. Deze bepaling werd in Juli gevolgd
door het bericht, dat licenties moesten worden verkregen
voor de via Amerika naar Canada te verschepen thee, terwijl
Canada er toe overging om een invoerrecht van 10 dollarcent!
per Engelsen pond te beffen, welk recht met 10 % verhoogd
werd, indien invoer niet rechtstreeks uit het productieland
plaats had. Onder deze omstandigheden eu in verband met
de groote in Amerika aanwezige voorraden, bloei' de theemarkt in Indië gedrukt. Eene kleine opluchting bracht het
midden Juli ontvangen bericht, dat de invoer van Java-thee
in Australië wederom was toegelaten, zij het dan ook slechts
tol de helft van het in 191G daar te lande ingevoerde kwantum. Voornamelijk voor gebroken soorten was de invloed'van
dit bericht merkbaar op de prijzen.

Nadat in Augustus door de Indische Begeering een verbod
tot invoer van thee werd uitgevaardigd — welk verbod elechts
van weinig invloed op de markt was, doordat de ingevoerde
hoeveelheden Chineeeche en Japansche theeën in verhouding
tot de Java-productie van geringe beteekenis zijn — werd
in dezelfde maand het besluit van de Australische Begeering
bekend, waarbij de ongelimiteerde invoer van Java-thee daar
te lande wederom werd toegestaan, waarna, in September,
nader door genoemde regeering bepaald werd, dat invoeren
van thee voor 20 % zouden mogen bestaan uit Java-thee,
hetgeen overeenkwam met ongeveer acht millioen halve K.G.
per jaar, en dat de vaste, vóór 5 September geplaatste orders,
waarvan de levering vóór einde December zou geschieden,
evenals de zeilende partijen, buiten genoemde hoeveelheid
zouden mogen worden ingevoerd. Laatstbedoelde bepaling
werd kort daarna in dier voege gewijzigd, dat alle verschepingen in October, behoorende tot contracten welke vóór
11 September afgesloten waren, boven de vermelde 20 %
mochten worden ingevoerd.
Inmiddels had de hoop op eene spoedige beëindiging van
den oorlog in Juli in Nederland eenige speculatieve vraag
naar Java-thee doen ontstaan, waarvan bet resultaat was,
dat in die maand de oogst van de maanden Augustus—Deeember van verscheidene ondernemingen, en van eenige ook de
engst van de eerste maanden van 1919, verkocht werd tot
35 ets. per half K.G. dooreen, met uitzondering van de
fannings en stof. Dergelijke verkoopen hadden ook verder
in Nederland, en later ook voor Engelsche rekening' plaats,
waarbij steeds hoogere prijzen konden worden bedongen, terwijl verscheidene transacties zich uitstrekten tot de r>róducties van het geheele eerste halfjaar 1919. Einde October kon
voor de producties van eenige goed bekend zijnde ondernemingen zelfs 42 tot 44 ets. per half K.G. voor alle soorten
dooreen worden bedongen.
I n October legde de Amerikaansche Begeering de verschepingen van Java-thee naar dat land nieuwe moeilijklieden in den weg, doch kort daarna werden de vooruitzichten
door het tot stand komen van den wapenstilstand en door
de hierboven genoentde verkoopen in Nederland zoodanig
verbeterd, dat verscheidene groote producenten voorloopig
van verdere consignatie-verschepingen naar Amerika afzagen"
Nadat enkele producenten van de speculatieve vraag, welke
als gevolg van het bekend worden van meergenoemde verkoopen in Nederland, in September en October op Java naar
oude partijen thee ontstond, gebruik hadden gemaakt om
hunne oude voorraden, zij het dan ook tegen verliesgevende
prijzen, op te ruimen, kon in het laatst van November en
het begin van December wederom eene groote hoeveelheid
oude thee naar het buitenland verkocht worden. De geboden
prijzen waren wel is waar ook in dit geval verliesgevend,
maai' toch te verkiezen boven de kans om de thee bij nog
langeren opslag te moeten afschrijven, waartoe enkele ondernemingen wat betreft de nog aanwezige inferieure soorten,
welke reeds sinds 1916 of begin 1917 lagen opgeschuurd,
moesten overgaan. Een tijdelijke steun werd aan de markt
5.
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uit Java bedroeg 200 ton, tegen 174 ton in 1917. Uit de voornaainste havens der buitengevvesten werd verscheept: uit
Palembang 4883 ton, tegen 4943 ton in 1917; uit Celebes
en ouderhoorigheden 4451 ton, tegen 5014 ton in 1917; uit
de Westerafdeeling van Borneo 3080 ton, tegen 3053 ton
in 1917.

ook verleend door den inkoop, begin December, dooi" do
Indische Regeering, van ongeveer 9000 kisten thee, welke
ter completeering van door haar per stoomschip Tahanan
te verschepen 12 000 kisten noodig waren. Gedurende het
verdere deel van December bleef vrij geregeld, zij het dan
ook matige, vraag bestaan, terwijl belangrijke hoeveelheden
faunings en stof konden worden opgeruimd. De prijzen waren
evenwel zeer laag en voor laatstgenoemde theeën kon over
het algemeen niet meer dan 10 tot 12 ets. worden bedongen.
De geheele uitvoer van Java-thee bedroeg volgens opgave
van bet thee-export-bureau ruim 55 millioen halve K.G.,
tegen ruim 72 millioen halve K.G. in 1917, terwijl de uitvoer-

b.

cijfers voor Sumatra respectievelijk 11,3 en 3.6 millioen halve

K.G. hebben bedragen. De zeer belangrijke toeneming, welke
de uitvoer van Sumatra vertoont — hoofdzakelijk toe te
schrijven aan het in product komen van groote complexen
jonge aanplantingen — bedraagt, zooals uit genoemde cijfers
blijkt, nog niet de helft van den teruggang, welke de exportcijfers voor Java te zien geven.
Tegen het einde van het verslagjaar werd te Batavia opgericht de Tbeeproducenten-vereeniging. De sedert verbeterde
marktpositie heeft echter, evenmin als dit bij de koffie vereischt werd, aanleiding gegeven tot het vaststellen van

'minimumprijzen en het centrahseeren van den verkoop.

T i n . De uitvoer van tin voor particuliere rekening uit
Java bedroeg 11565 ton, tegen 15006 ton in 1917 en 19 7:10
ton in 1916. Het grootste gedeelte (7738 ton) werd naar
de Yereenigde Staten van Noord-Amerika verscheept.
De tinprijzen zijn gedurende 1918 wederom zeer gestegen,
en wisselden af tusschen f 170 en f 246,50 per pikol.
Vezels. De uitvoer van kapok bleef in 1918 beneden liet
cijfer der l>eide voorafgegane jaren (8844 ton, tegen 11 690
ton in 1917 en 9338 ton in 1916). Gedurende een groot gedeelte van het jaar waren de zaken van weinig beteekenis;
later konden transacties worden gesloten voor uitvoer naar
Amerika. Australië, China, de Philippijnen en Japan, zoodat
de voorraad uit den oogst-1917 kon worden geruimd, hetgeen
tevens een steun is geweest voor den verkoop van den toen
op handen zijnden oogst-1918, welke zich goed liet aanzien,
zoowel wat hoedanigheid als hoeveelheid betreft. Voorts deed
ook de verandering in den toestand in Europa, in het vierde
kwartaal van het jaar, den handel verlevendigen, zoodat
de prijzen geleidelijk van f 25 stegen tot f 37 per pikol tetren
het einde van het jaar voor z.?. Soerahaja-qiKiliteit. Voor
een groot gedeelte was deze stijging een gevolg van speculatieve aankoopen. Vermelding verdient ook. dut de vrije
handel in kapok in Amerika aan banden werd o-elegd. doordat
de regeering aldaar als eenige kooper optrad, terwijl
Australië over het algemeen prijzen bood, welke beneden de
in Indië geldende pariteit waren.
De uitvoer van katoen uit Java en Madoera ging in het
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De invoeren uit Europa, waar de oorlogvoering alle krachten der productielanden ten behoeve van de fabricage van
oorlogsmateriaal in beslag nam, werden in 1918, mede tengevolge van de stremming der scheepvaart, steeds kleiner;
daarentegen leverden Japan. Amerika en Australië over het
algemeen meer. Waren de aanvoeren derhalve over het geheel
genomen voldoende, voor enkele artikelen overtroffen ze zelfs
de vraag. De import uit Amerika, welke aanvankelijk aan
vele moeilijkheden onderhevig was, nam vooral tegen liet
einde van het verslagjaar belangrijk toe, met het gevolg dat
de beschikbare tonnenmaat San Erancisco/Java en NewYork/Java zelfs niet voldoende bleek te zijn. De invoer uit
Japan kon vrijwel ongehinderd plaats hebben, doordat dit
land vele schepen in de vaart op Indië bracht.
De kostprijzen der ingevoerde goederen liepen, in vergelijking met 1917, nog verder op; wat Europeesche, Amerikaansche en Australische artikelen betreft, geschiedde deze
stijging vrij regelmatig. De markt in Japan daarentegen
vertoonde zeer vele schommelingen, doch met een opwaartBche tendenz. Bij de steeds stijgende prijzen voor eersten
aankoop en de hoogere vrachten, kwamen nog de hoogere
invoerrechten, welke moesten worden betaald, als gevolg van
de hoogere tarieven, door de douane voor de in de z.g-. boomprijscourant genoteerde goederen ingevoerd. Al deze factoren
zijn oorzaak geweest van de steeds hoogere prijzen van
importgoederen in Indië. In het algemeen kan gezegd worden, dat de marktprijzen lang niet gelijken tred hielden met
de stijging van de prijzen in de landen van herkomst; vooral
wat betreft voedingsmiddelen en katoenen goederen waren
ophrengstprijzen in verhouding tot kostprijzen door grooten
aanvoer dikwijls onvoldoende loonend. Voor vele importhuizen, welke tijdig voor voldoende voorraden gezorgd hadden. is 1918, als gevolg van de hooge verkoopprijzen, zeer
winstgevend geweest.
Aardewerk. De invoeren der voornaamste onder deze
rubriek te rangschikken artikelen (borden, kopjes en
schoteltjes en spoelkommen), welke in 1917 belangrijk waren
teruggegaan ten opzichte van het voorafgegane jaar, bleven
gedurende het verslagjaar ongeveer stationnair. Japan was
voor deze artikelen verreweg de grootste leverancier.

Cement. Gedurende de eerste maanden van het jaar was
de vraag grooter dan liet aanbod. Deze omstandigheid, zooverslagjaar acer vooruit. De geëxporteerde hoeveelheden ruwe ; mede de hoogere kostprijzen, hadden eene geregelde ^rrjs"
en gezuiverde katoen bedroegen respectievelijk 1471 en 669 stijging van het artikel tot gevolg. Importeurs werden daarton, tegen 657 en 323 ton in 1917.
door aangemoedigd om grootere bestellingen te doen, zoodat,
De katoeni ultuur in Palembang maakte, wat den afzet van toen gedurende de tweede helft van het jaar de prootere nanhet product betreft, een zeer gunstg jaar door. Waren voeren ontvangen werden, prijzen wederom daalden van f 17
prijzen van f 12 en f 13 per pikol, in het begin van 1918 tot f 13 per vat. Het artikel werd biina uitsluitend uit Japen
aan de bevolking betaald, reeds bevredigend te noemen, voor betrokken. De invoer op Java en Madoera bedroeg 564 670
den nieuwen oogst, welke einde September afkwam, werd j vaten, tegen 357 193 vaten in 1917. Het jaar sloot met groote
f 18 en meer per pikol betaald. Toen de aanvoeren in Novem- I voorraden.
her ruimer werden, daalde de prijs tot ongeveer f 16 per pikol.
De uitvoer uit Palembang bedroeg 1822 ton ruw en 363 ton |
Cfafemicaliën. Dank zij den zeer ryrooten invoer uit Japan,
gezuiverd product, tegen 1007 en 256 ton in 1917.
steeg de import van calcium carbid in 1918 belangrijk;'ook
Tengevolge van de dalende prijzen voor rotan, werd het uit Amerika werd meer aangevoerd.
snijden in de productiestreken nagenoeg stop gezet en
Ook cH.1t.1t i-ich e soda. waarvan in 1917 veel minder werd
kwamen slechts partijen uit oude voorraden ter markt.
geïmporteerd dan in 1916, werd in het verslagjaar in volUitvoer had in het eerste gedeelte van het jaar bijna niet
doende hoeveelheid uit Japan ontvangen. Tegen het einde
plaats, doch tengevolge van prijsstijgingen te Singapore van hef jaar was de markt overvoerd.
kwamen gedurende de laatste maanden verschillende groote
De aanvoer van kaperritrionl ging met ongeveer 20 %
partijen ter verlading.
tr'l'Ug.
De fijnere soorten, vroeger door Amerika gevraagd, verZwavelzuur, zoowel ruw als gezuiverd, werd in grootere
loren de belangstelling, nadat dit land ook in den oorlog hoeveelheden dan in de beide voorafgegane jaren aanwas gekomen. Voor ordinaire soorten, welke voorheen hoofd. pevoerd, bijna uitsluitend uit Japan.
zakeliik naar Nederland werden verscheept, bestond geen '
Eetwaren en dranken. Meer nog dan voor manufacturen
vraag. Groote hoeveelheden lagen op het einde van het jaar i
in de productie-centra opgeslagen. De uitvoer van rotting | en kramerijen liet geval was, werd voor de onder deze rubriek
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vallende artikelen, welke niet meer uit Europa konden worden l>etrokkeu, naar andere leveranciers gezocht, en ofschoon
vele producten in Indië op de markt gebracht werden, welke
niet aan do verwachting beantwoordden, bleek toch dat ook
hierin Amerika en Australië behoorlijk konden voorzien, zoodat men gedurende het verslagjaar ,.Edammer" kaas en
„Rijnwijn" uit Australió en „Dordeaux"-wijnen uit Amerika

importeerde.

Japan presteerde als exporteur van levensmiddelen weinig
en datgene wat van daar werd ontvangen, was voor een groot
gedeelte van Amerikaanschen oorsprong. Alleen als leverancier van bier heeft Japan, evenals in vorige oorlogsjaren, een
belangrijke plaats ingenomen.
De stremming in het scheepvaartverkeer tusschen Nederlandsch-Indië en Europa gaf ook in deze afdeeling van den
'invoerhandel aanleiding tot vele speculatieve zaken, vooral
in de artikelen jenever en whisky, terwijl de hnoge prijzen
van eerst genoemd en drank op Java jenever-stokerijen in het
leven riepen. De abnormale prijzen van whisky konden niet
gehandhaafd blijven, in verband met de groote aanvoeren
uit Singapore, Australië en Amerika van bier gangbare soorten. Door het afnemend alcohol-gebruik in de Vereenigde
Staten kwamen groote partijen spiritualiën daar beschikbaar
voor her-uitvoer naar Indië.
De aanroeren van boter waren vrij normaal; geïmporteerd
werd op Java en Madoera 1664340 K.G.. tegen 1639(598
K.G. in 1917. Tegen het einde van het verslagjaar werd het
aanbod zelfs grooter dan de vraag, zoodat men het nieuwe
jaar inging met flinke voorraden. De prijzen liepen terug
en kwamen ten slotte beneden Australische pariteit.
Kon het vorig jaar reeds worden getuigd, dat de invoer
van Lunstspijsvetten en margarine, in vergelijking met dien
in 191ü belangrijk geringer was, in 1918 werd wederom veel
minder ontvangen, eensdeels als gevolg van de hooge prijzen
en het gebrek aan oliën en vetten in Europa, anderdeels
doordat de iuheenische cliefabrieken in staat waren in de
behoefte aan bak- en braadvetten te voorzien.
Ook de aanvoeren van tarwcmeel waren voldoende (21 12-3
ton, tegen 20 544 ton in 1917). De onderbreking van den
dienst, der Java-Australië-liju deed de voorraden tijdelijk verminderen en de prijzen stijgen, doch het verslagjaar sloot
weder met voldoende stocks (ook van ander dan Australisch
meel, zooals Sha.nghai- en Hongkong-meel), terwijl de verkoopprijzen langzamerhand afbrokkelden.
Gecondenseerde melk werd in veel grootere, hoeveelheden
ingevoerd dan in 1917: de aanvoeren van gesteriliseerde melk
daarentegen gingen belangrijk achteruit, hetgeen aan ue
hooge prijzen en scheepvaartmoeilijkheden moet worden geweien.
Nadat het uitvoerverbod voor rij.st uit Rangoon :n
Februari 1918 was opgeheven, werd het op 19 October 1918
wederom ingesteld, in verband met een ongunstigen oogst
en groote behoeften voor de geallieerde landen. In hetzelfde
geval verkeerden Saigon en Siam, welke landen den export
moesten inkrimpen en ten slotte staken, al werd dan ook te
Rangkok geen uitvoerverbod uitgevaardigd. Daarbij kwam
nog, dat de Regeering der Straits Settlements den doorvoer
van rijst van Singapore naar Nederlandsch-Iudié verbood,
zoodat deze kolonie, beroofd van den gewonen invoer en
tevens staande voor ongunstige oogstvooruitzichten, een zorgvolle toekomst tegemoet ging. De Indische Regeering heeft
evenwel in dezen toestand bijtijds ingegrepen en voor flinke
aanvoeren buitenlandsche rijst weten te zorgen. De, prijzen
zijn echter zeer belangrijk gestegen.
De invoer van buitenlandsche rijst op Java en Madoera
bedroeg, inclusief regeeringsrijst, 412 523 ton. tegen 400 495
ton in 1917.
Glas en glaswerk. Evenals in 1917 het geval was, was
Japan ook in het verslagjaar de grootste leverancier van
glas en glaswerk (met uitzondering slechts van glazen daknannen). De hoofdzakelijk uit Japan ingevoerde hoeveelheid
lampvuhizen was veel grooter dan in het voorafgegane jaar
(511754 dozijn, tegen 448115 dozijn in 1917). De waarde
van den import van hol glaswerk, zooals beker-, fleseh- en
vaatwerk, vermeerderde van f 750 307 in 1917 tot f 993594
in 1918. Glazen dakpannen kwamen in grootere hoeveelheid
uit Nederland, waardoor de invoer daarvan steeg van 22 350

stuks in 1917 tot 2G 450 stuks in 1918. Dat deze hoeveelheden
echter nog zeer gering zijn, blijkt uit het invoercijfer over
1916 (925 628 stuks).
ItraiiM'i'ijcii. Do handel in deze artikelen is, vooral in het
afgeloopeu jaar, geheel van karakter veranderd. Legde
vroeger elke importeur zich toe op den invoer van z.g. galanterieëu, thans heeft men dezen handel overgelaten aan
Chineezen, die de Japansche kramerijen (welke de Duitsche
en Oostenrijksche moeten vervangen) direct invoeren. De
hoedanigheid van het Japansche fabricaat is echter over het
algemeen niet bevredigend, terwijl door velen ook geklaagd
wordt over bet overschrijden der gecontracteerde leveringstermijneu door de fabrikanten; men is dan ook over het algemeen van meening, dat de kramerijzaken van vóór den oorlog
weer mogelijk zullen worden, zoodra blijkt dat de Centrale
Linden weer in staat zijn uit te voeren.
Ook de Vereenigde Staten van Amerika kwamen met remplacanten van Duitsche artikelen aan de markt, zooals sloteu,
gereedschap, messen, enz., doch de prijzen waren meestal te
hoog. Vermelding verdient, dat Amerika tracht te concurreeren door goede qualiteit, terwijl Japan zich meer toelegt
op lage prijzen, ten koste van de qualiteit.
Manufacturen.
Aanvoeren van Hollandsche katoenen
goederen hadden, behoudens enkele kleine partijen, niet
plaats; de aangebrachte goederen waren hoofdzakelijk van
Eugelschen of .lapanschen oorsprong. Vooral uit Japan nam
de invoer gedurende het verslagjaar zeer belangrijk toe, welk
land zijn succes in dit opzicht in de eerste plaats dankt
hieraan, dat het zich geheel op de hoogte gesteld heeft van
de eischen der verbruikers en tracht om daaraan zooveel
mogelijk tegemoet te komen. In hoofdzaak bepaalden zich de
Japansche lijnwaden-aanvoeren tot de inferieure qualiteiten;
de betere soorten werden bijna uitsluitend uit Europa aangevoerd.
De invoer uit Engeland was niet zeer groot. Importeurs
waren, door de voortdurende stijging der kostprijzen, gedwongen steeds hoogere verkoopprijzen te verlangen, welke
echter, tegen de verwachting, iu het algemeen vrij vlot werden ingewilligd. De Japansche ruwe. ongebleekte katoenen
goederen verdrongen het Europeesche fabrikaat, hoofdzakelijk tengevolge van de lagere prijzen, daar zij, wat qualiteit
betreft, achterstaan bij de laatste.
Door het groote gebrek aan kunstmatige kleurstoffen, was
de batik-industrie gedwongen het bedrijf verder belangrijk
in te krimpen, zoodat van die zijde zeer weinig vraag naar
lijnwaden bestond.
Zooals hierboven reeds gezegd is, waren de aanvoeren uit
Europa veel geringer dan in vorige jaren, bovendien varen 1
zij zeer onregelmatig. Over het algemeen werden door importeurs prijzen bedongen, welke een behoorlijke winst lieten.
Sedert het tot stand komen van den wapenstilstand en het
uitbreken van de influenzn-epidemie, werd de kooplust echter
voortdurend geringer en verdween ten slotte geheel. Door het
sluiten van den wapenstilstand verkeerden koopers in de
meening, dat de prijzen belangrijk moesten dalen, zoodat dan
ook sedert eenë afwachtende houding werd aangenomen en
de vraag ophield.
De hier volgende cijfers geven een beeld van de invoeren
der voornaamste soorten lijnwaden gedurende de laatste drie
jaren op Java en "Madoera

Maiiuafacturen, katoenen, ruwe ongebleekte
Idem, gebleekte
Idem, geverfde of gedrukte en bontgeweven

1918

1917

1916

K.G.

K.G.

K.G.

5 198 15G
9 079 444

3 896 600
11 573 065

5 396 6-10
13 291 584

11 793 806

12 343 929

13 370 396

Metalen. In het begin van het jaar waren rond- en staaf •
ijzer slechts in kleine hoeveelheden voorradig, waarvan het
gevolg was dat de prijzen stegen; tegen het einde des jaar»
namen de voorraden toe en de prijzen af, vooral toen ook
Australië zich als exportland van ijzer deed gelden.
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Valijzer werd hoofd wik el ijk uit Amerika aangevoerd. Deze
invoer was «ederom kleiner dan in liet vorige jaar, docli de
prijzen liepen slechts langzaam op, daar de vraag naar dit
artikel verminderde, omdat men zich weder meer van de
goedkoopere pannen bediende voor dakbedekking.
Vlociijzer.
Aanvankelijk waren de aanvoeren gering, zoodat de noteering nog eenigen tijd c,p het hooge peil van f 40
per pikol bleef slaan. Toen meer partijen uit Amerika aankwanien en bovendien Australië in de markt kwam, viel ! e
prijs terug op f 'M) en was aan het einde van het jaar zelfs
tot f 26 per pikol gedaald.
Draadnageli, hoofdzakelijk uit Amerika afkomstig, konden steeds in voldoende hoeveelheid worden aangevoerd en
de prijzen bleven dan ook statiounair.
r a p i e r . Het jaar opende met kleine voonaden en de aanvoeren gedurende het eerste halfjaar waren onvoldoende. Uit
Europa kwam zoo goed als niets meer aan en Amerika verleende slechts bij hooge uitzondering uitvoerlicenties. In
hoofdzaak was men dus voor den invoer op Japan aangewezen, met het gevolg, dat de prijzen in dat land voortdurend stegen. In de tweede helft van het jaar verbeterde
de toestand, toen wederom Scandinavisch fabrikaat aan de
markt kwam en Amerika den uitvoer van papier weder op
groote schaal toestond, doch de prijzen liepen slechts langzaam terug.
Sigaren en sigaretten. De aanvoeren van sif/aren gingen
int 1918 belangrijk achteruit; op Java en Madoera werd
slechts 74 197 K.G. geïmporteerd, tegen 162 251 K.G. in
1917 en 235 262 K.G. in 1916. De uit Nederland ingevoerde
hoeveelheid verminderde van 221203 K.G. in 1916 tot
135 7-35 K.G. in 1917 en tot 22 246 K.G. in het verslagjaar.
Tegenover dezen achteruitgang stond een groote vooruitgang
van de sigarenfabricage op Java. welke op een belangrijk
vermeerderden afzet kan wijzen, ook naar het buitenland.
Sigaretten werden belangrijk meer aangevoerd dan in de
beide voorafgegane jaren; deze import had hoofdzakelijk uit
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of via Singapore en Hongkong plaats, terwijl ook de invoer
van Manilla-sigaretten toenam. Door den invoer van veel
sigarettenpapier uit Japan, werd de inheejnsche sigarettenindustrie zeer begunstigd; vele nieuwe fabriekjes werden
opgericht.
Steenkolen. Evenals in vorige oorlogsjaren, ondervond
de invoerhandel in steenkolen den ongunstigen invloed van
den oorlog, welke zich vooral gevoelen deed door het groote
gebrek aan scheepsruimte, waardoor de vrachten uit het
buitenland naar deze kolonie buitensporig hoog waren. Zoo
bedroegen vrachten van Japan naar Java 38 tot'42 yen, die
van Xoord-China naar Java .'i 22 en van Australië naar J a v a
100 a 110 shillings.
Uitvoer van Japansche kolen naar Java had geregeld
plaats tegen f.o.b. noteeringen van 17 tot 19i yen voor
Miike-kolen, doch het gevolg van die hooge vrachten en dure
f.o.b. prijzen was, dat de kostprijzen op de stapelplaatsen
te Tandjoengpriok en Soerabaja nog steeds ongeveer f 7U per
ton bedroegen.
In verband met de zeer hooge noteeringen voor bui f enlar>dsche kolen (Britsch-Indische kolen kwamen niet aan de
markt), werd de vraag naar inheemsche kolen in 1918 nog
grootor dan in het voorafgegane jaar
De invoer van steenkolen op Java en Madoera bedroeg
90 330 ton (tegen 94 716 ton in 1917 en 241 092 ton in 1916).
Thee. Van dit artikel werd. voornamelijk uit China en
Japan, rechtstreeks ingevoerd 3063 ton, tegen 3166 ton in
1917. In verband met de moeilijkheden, welke den uitvoerhandel van thee in Indië in den weg stonden, en de groote
onverkochte voorraden Java-thee, werd de invoer van buitenlandsche thee in Augustus 1918 door de Indische Regeering
verboden.
Zakken. De waarde van den invoer van jutezakken bedroeg f 7 515 924, tegen f S .569 301 in 1917 en f 5 943129
in 1916.

BINNENLANDSCHE HANDEL.

In de residentie Preanger-Regentschappen had de tweedehandsliandcl veel te lijden van de gevolgen van den Europeeschen oorlog; vooral op landbouw, en nijverheidsgebied
(leed de oorlog zijn terugslag gevoelen door de enorme stijging
der vrachtprijzen en de moeilijkheden bij den afzet van de
producten. In Rembang was de handel in lijnwaden en batiks
in de afdeeling Blora gedrukt door de stijging der prijzen,
terwijl in de afdeeling Bodjonegoro van dat gewest de afvoer
van krosok verminderde wegens het gebrek aan scheepsruimte. In de afdeeling Djembei" der residentie Besoeki
bleef de handel bloeiend, dank zij de op groote schaal gedreven tabakscultuur, de ruime gelegenheid om geld te verdienen op erfpachtsperceelen en de goede inkomsten uit den
inlandsehen landbouw. In de afdeeling Magetan der residentie Madioen ondervond de handel den nadeeligen invloed
van het feit dat tal van grondstoffen niet of tegen zeer hoogen
prijs verkrijgbaar waren.
Ter Sumatni's "Westkust was de handel in manufacturen
in het eerste halfjaar redelijk, daarna ongunstig; daarentegen was de handel in producten gedurende het eerste halfjaar 1918 ongunstig en daarna bevredigend. Wegens de hooge
prijzen van vele ingevoerde artikelen en de lage prijzen van
de uitvoerprodueten kwam de handel in Palembang niet terug
tot den vroegeren gunstigen toestand. In de afdeeling Djambi
leed de handel onder de hooge importprijzen en de la<re
prijzen van de bosehprodueten. In Banka was de handel
bloeiend wegens de groote peperproductie, de toeneming van
de bevolking en de groote koopkracht en de contante betaling
van de mijnwerkers. In Poelau Toedjoeh (Riouw) was de
toestand van den handel ongunstig wegens de stijging der
waarde van de verbruiksartikelen. De lage prijzen van de
hoofdproducten van uitvoer (peper, pinang en copra) deden

de handel in Lho Seumawe en Sigli (Atjeh) kwijnen: in J e
afdeeling Tamiang daarentegen werkte de uitbreiding van
de rubbercultuur gunstig. De misoogsten in de Westera f deeling van Borneo deden aldaar hun invloed gelden; ook
in de gewesten Menado, Ternate en onderhoorigheden
en Bali en Lombok was de handelstoestand onbevredigend.
W a t de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo betreft,
was de handel gedrukt in Beneden-Dajak en Sampit
(wegens de geringere afscheepgelegenheid). Boven-Dajak
(wegens de voortdurende daling van de marktprijzen der
producten), Oeloe Soengai (tengevolge van de schaarschte
en de prijsstijging van de invoerartikelen, voornamelijk
lijnwaden en manufacturen) en Pasir (wegens misoogst en de
gedaalde prijzen der bosehprodueten). In de afdeeling Samarinda van dat gewest werd een bloeiende handel in hout <redreven, wegens gebrek aan ijzer en cement; de handel in
bosehprodueten was ongunstig, doch tegen het einde van het
jaar begon de prijs van rotan te stijgen. Uit de genoemde
afdeeling werd veel gedroogde visch uitgevoerd.
De inlandsche kleinhandel was gunstig in Bantam, daar
meer landbouwproducten ter markt kwamen wegens de grootere productie tengevolge van ruimere beplanting der velden
met voedingsgewassen. Het aantal warongs in de PreangerRegentschappen nam toe als gevolg van den aanwas der bevolking en de omstandigheid dat men op de ondernemingen
niet voldoende aan den kost kan komen en door eene kleine
nering een redelijk bestaan tracht te verkrijgen. I n Cheribon
kwamen zeer veel bataten, cassave en aardappelen aan de
markt; laatstgenoemd product werd door Chineezen opgekocht. Wegens gebrek aan bedrij fsk.-irntaal verminderde het
aantal warongs in Pekalonwn. In Semarang kwam in de
afdeeling Grobogan meer djogoeng op de pasars, terwijl in

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
2GÖ

Hoofdstuk O, afd. VI.

de afdeeling Japara de uitvoer vun tweede gewassen vermeerderde; in de afdeeling Semarang nam het aantal warongs af
wegens de groot* prijsstijging der koopwaren, waardoor de
koopkracht verminderde. In de afdeeling Blora der residentie
Rembang leed de handel door de verhooging van de prijzen
der levensmiddelen. In Pasoeroean werden vele warongs
opgeheven wegens de geringe winstgevendheid. De minder
goede economische toestand deed het aantal pasars in Kediri
verminderen. In Besoeki was de toestand van den handel
zeer gunstig, in de afdeeling Djember als gevolg van de
bevredigende economische toestanden en in de afdeeling
Banjoewangi wegens het aan de markt komen van veel copra.
Wegens de duurte van de levensmiddelen werden in Djokjakarta vele warongs gesloten. Dit laatste was ook het geval
in Soerakarta, hetgeen daar was toe te schrijven aan de verhoogde prijzen van verschillende artikelen, in verband waarmede hét publiek bij het koopen zich bepaalt tot het hoogst
noodige. In Madioen was over het algemeen eene opleving
van den handel te constateeren; in de afdeeling Madioen nam
het aantal warongs toe doordat vele vrouwen, die in normale
tijden haar kost met batikken verdienen, thans winkeltjes
voor eetwaren oprichten, terwijl in de afdeeling Patjitan een
gedeelte van de bevolking, dat niet m den landbouw een
bestaan kan vinden, dit in den handel tracht te vinden.
De verbetering; van de verkeerswegen en de vestiging van
vele Europeesche ondernemingen deden de handel in Tapanoeli zeer bevredigend zijn. Doordat in de eerste helft vaii
het jaar slechts weinig schepen aankwamen om voor Amerika
te laden, wcis de producteiithandel ter Sumatra's Westkust
gedurende dien lijd slap; in het tweede halfjaar leefde hij
weer geheel op. De koffiehandel i n de Palembangsche Boven»
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landen ging achteruit, terwijl in de afdeeling Ogan Oeloe
en Komering (residentie Palembang) meer Landbouw- eu
boschproductén aan de markt kwamen. In Manka was de
handel zeer levendig', dank zij de groote koopkracht van de
bevolking. In lndragiri (Riouw) werd meer rubber verban»
deld. Wat het gewest Atjeh en onderhoorigheden betreft, in
Bireuen nam de handelsbeweging toe door den beteren
politieken toestand, in Takengon werden koffie en Europeesche groenten verhandeld, terjrijl artikelen van rotan
(manden e. d.) door de bevolking zelf worden vervaardigd
en ter markt gebracht, in Sigli kwam meer inlandsche tabak
ter markt, in Langsar breidde de particuliere landbouw zich
uit, in Tamiang deden de uitbreiding van de rubberondernemingen en de vermeerdering van werkvolk de handel in
bloei toenemen, in Koeta Tjane nam het aantal warongs toe,
dank zij de groote vooruitgang van de streek. In de Zuider-

en Oosterafdeeling van Borneo ging de handel achteruit in

Beneden-Dajak (mindere koopkracht der bevolking' en prijsstijging), Sampit. Eote Waringin en Boven-Dajak (door
gebrek aan artikelen wegens geringen aanvoer) en de Doesoenlanden (slechte economische toestand van de bevolking): in
Samarinda daarentegen werd een levendige kleinhandel gedreven als gevolg van een bijzonder goed vruchten jat» r. De
mindere koopkracht van de bevolking in Ternate en onderhoorigheden deed de handel aldaar gedrukt zijn. In Koepang
en Ende (Timor en onderhoorigheden) ondervond de handel
den gunstigen invloed van de uitbreiding: van de hoofdplaatsen. I n de afdeeling Djembrana (residentie Bali en Lombok)
was de handel levendig als een gevolg' van de stijgende rijsten veeprijzen.

NIJVERHEID.

Nijverheid in het algemeen. De toestand van de Neder- stakingen voor. In twee gevallen was het niet verstrekken
landsch-Indische nijverheid is in 1918 slechts weinig ongun- van voldoende voorschot de reden, in twee gevallen veroorstiger geworden dan hij reeds in 1917 was. Hiertegenover zaakten de bepalingen, welke aan het verstrekken van duurtestaat, dat de meest energieken onder de nijveren er steeds toeslag verbonden werden, de moeilijkheden en in één geval
meer in slaagden de verschillende oorlogsmoeilijkkeden te 'wt»s de aanleiding tot staken het feit. dat arbeiders, die uit
overwinnen. Het einde van het jaar bracht eene daling in de een ander gewest kwamen, dubbele belasting moesten betalen.
prijzen van verschillende grondstoffen, waardoor eene verIn 1918 kwamen de volgende nieuwe bedrijven tot stand:
betering voor de fabrikanten intrad. U i t den aard was de tijd
twee pannenbakkerijen, eene exploitatie van traslagen, twee
na het sluiten van den wapenstilstand te kort en de toekomst ka Ik branderij en, twee fabrieken van cementtegels, twee
nog te onzeker, dan dat hierdoor in de bedrijven reeds merk- fabrieken van betonbuizen, een chocoladefabriek, een lakbare verbeteringen konden worden gevoeld.
rabriek, drie zeepfabrieken, een fabriek van potasch, twee
Loonsverhoogingen en salarisverbeteringen waren in 1918 fabrieken van rubbei'artikelen, twee fabrieken van jenever en
lang niet meer algemeen. Uit de terzake ingestelde enquête likeuren, eene houtverkolingsindustrie, een fabriek van
blijkt, dat het inlandsch personeel gewoonlijk percents- suikerwerken. eene ijzergieterij, twee oliefabrieken, een
gewijze een iets hoogeren toeslag kreeg dan het Euro- machinefabriek, eene houtzagerij, een fabriek voor cartonpeesche. Het geval, dat alleen het Europeesch personeel dit nage-artikelen, twee kuiperijen, eene inrichting voor stereovoorrecht genoot, kwam slechts zelden voor. In ongeveer een typie en vernikkeling, een fabriek van eau-de-cologne en
vijfde van het aantal gevallen werd eene.verhooging van odeurs, een zegellakfabriek, een gasfabriek, een fabriek van
meer dan 20 % van de in 1917 genoten inkomsten gegeven ; gymnastiekwerktuigen en eene electrische centrale.
gewoonlijk echter bedroeg deze verhooging' 10 a 15 %. Er
De Poerworedjosche carbidfabriek werkt overdag met 30
werden slechts drie gevallen bekend, waarin men in de duurte man en 's nachts met 20 man en levert reeds 6000 È . G .
tegemoet kwam door aan het werkvolk rijst te verschaffen carbid per maand. Het plan is, zoodra de omstandigheden
teg-en den ouden prijs van 10 cent per kati.
dit toelaten, met betere ovens te gaan werken.
De klacht werd algemeen geuit, dat de werklust van de
De Chemische Industrie-maatschappij
te
Soerabaja
arbeiders steeds afneemt en dat zij bij de minste aanmerking stichtte eene fabriek te Medan. waar eveneens zwavelkoolstof
wegloopen, terwijl alom gebrek aan bruikbare niensehen gemaakt zol worden. Deze firma maakt ook zwavelzuur en
heerscht. Hoewel de organisatie van de arbeiders nog' niet superfosfaat.
krachtig - is, ondervindt de werkg-ever van de wispelturigheid
De moeilijkheid, om voldoend onderlegd personeel te
en ongezeggelijkheid van den arbeider groot bezwaar. Van krijgen, werd vrij algemeen gevoeld. Vooral de machineeene toeneming van het absentisme kan nauwelijks gesproken fabrieken en constructie-werkplaatsen vroegen dringend om
worden, waar dit kwaad voor de nijverheid reeds zoo ernstig vakopleiding voor metaalbewerkers, evenals de drukkers om
en zoo algemeen verbreid was. Twee firma's repten van een
eene opleiding voor typografen.
steeds toenemend absentisme op Vrijdag, terwijl drie firma's
In het algemeen kan de rendabiliteit der bedrijven als
er over klaagden, dat het bedrijf niet in gang te houden was volgt gegeven worden: mnrmerbewerking zeer slap, cementdoor gebrek aan voldoend personeel. Ondanks die ongunstige tegelfabricage bevredigend, keramische fabrieken onvolinvloeden, kon 45% "van de bedrijven, die aan de afdeeling doende tot voldoende, chemicaliënbereiding zeer uiteenNijverheid inlichtingen hebben verstrekt, hunne productie in loopend, constructiewerkplaatsen en machinefabrieken onvol1918 opvoeren en waren verschillende instructie-werkplaatsen doende tot goed, olie- en zeepindustrie goed tot zeer goed,
in staat artikelen te maken, welke zij te voren niet fabri- couranten bedrij f onvoldoende, nndere drukkerijen bevrediceerden.
gend, ijsfabricatie bevredigend, limonadefabricatievoldoende,
Zoover bekend is, kwameni in 1918 elf georganiseerde bakkerijen onvoldoende, arak- en spiritusbedrij f voldoende,
34
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tram-

en rijtuigbedrij f voldoende, houtbewerking

onvol -

dorade, ligarettenfabricatie voldoende, tigarenfabricatie vol-

doende, scheepsbouwbedrijf en prauwenveeren voldoende tot
gord.
&
52 % van do bedrijven, waarvan Inlichtingen inkwamen,
hebbeu in 1918 geen voldoend winstcijfer kunnen behalen.
Gebrek aan grondstoffen, de duurte liiervan en de on mogelij kheid om producten over zee te exporteeren, waren in zeer
vele gevallen oorzaok van dit slechte winstcijfer, bovendien
bestond voor verschillende bedrijven een groot gebrek aan
verpakkingsmatriaal. Industrieën, welke hare producten per
spoorweg moeten afvoeren, klaagden over te hooge vrachtprijzen en over de slechte wijze, waarop zij door de spoorweg*
directies bediend werden. Vooral steen- en pannenbakkerijeu,
kalkbranderijea en fabrieken van cementen tegels uitten de
klacht dat zij eenvoudig niet durfden contracteeren. omdat zij
niet zeker waren van den afvoer; gevolg was, dat zij vaak ver
beneden hare capaciteit moesten produceeren. Drie jonge
industrieën vroegen om tariefsbescherming, daar zij zich in
de eerste jaren van haar bestaan moeilijk in het leven konden
houden. Verschillende firma's klaagden over de opdrij%'inir
van de prijzen der grondstoffen door den tusschenhandel.
Verder werd eene ernstige klacht geuit door bonafide handelaars tegen de brutale imitatie van handelsmerken. Ten
slotte zij vermeld, dat vier bedrijven gedwarsboomd werden,
doordat zij op de ..zwarte lijst" geplaatst waren.
Bij de commissie tot ontwikkeling van de fabrieksnijverheid is eene sub-commissie ingesteld tot voorbereiding van de
oprichting van landswege van proeffabrieken van chemische
half-fabrikaten (Gouv. Bt, 2 Dec. 1918 n°. 27).
Bij Gouv. Bt. 7 Nov. 1918 n°. 13 is de directeur van landbouw, nijverheid en handel gemachtigd om te beschikken over
ten hoogste f 25 000 voor de oprichting van een proeffabriek
voor de aardewerknijverheid te Bandoeng.
Den hoofdambtenaar ter beschikking van den directeur van
gouvernementsbedrijven, J . KOOMANS is opgedragen zich naar
Australië te begeven, ten einde zich op de hoogte te stellen
van de ontwikkeling van de ijzerindustrie daar te lande en om
ter zake verslag uit te brengen (Gouv. Bt. 14 Aug. 1918 n°. 3).
Bij Gouv. Bt. 14 April 1919 n°. 27 is de directeur van
landbouw, nijverheid en handel gemachtigd om gedurende
1919 te beschikken over f 2000 voor maatregelen in het belang van de vestigingen ontwikkeling van de zijdecultuur in
Indië.
De in de gewestelijke verslagen over 1918 aangetroffen opgaven omtrent de aan particulieren toebehoorende nijverheidsinrichtingen, uitgezonderd die, welke de verwerking van
landbouwvoortbrengselen beoogen, zijn bijeengebracht in de
in bijlage F F opgenomen lijst. De in die lijst verstrekte ge-
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gevens nopens de werkloonen worden aangevuld door de onder
I I I en IV van die bijlage voorkomende uitvoerige gewestelijke opgaven van de laagste en hoogste in 1918 aan ambachtslieden en koelies betaalde loonen.
Scheepsbouw. Het aantal op inlandseho wijze getuigde
zeeschepen, dut in 1918 op Java en Madoera door inlanders
en vreemde oosterlingen werd aangebouwd, bedroeg voor de
residentiën Batavia, Oheribon, Pekalongan, Rembang on
Madoera onderscheidenlijk 10, 5, 71. 102 en 36. Bovendien
werden in de gewesten Batavia, Cheribon, Remhang en
Soerabaja nog onderscheidenlijk 11, 50, 23 en 131 inlandseho
vaartuigen van minder dan twee ton inhoud gebouwd.
In Batavia weiden bovendien SM prauwen van meer dan
twee ton voor de binnenvaart vervaardigd, terwijl in de
residentie 1'ekalongan einde 1918 27 visschersvaartuigen !H
aanbouw waren.
Wat de buitengewesten betreft, liepen in 1918 in de gewesten Sumatra's Westkust, Benkoelen, Oostkust van
Suniatra en Celebes en onderhoorigheden respectievelijk 2, 3,
25 en 13 op inlandsche wijze getuigde schepen van stapel,
terwijl in de gewesten Sumatra's Westkust. Oostkant van
Suniatra, Riouw en onderhoorigheden, de Westerafdeeling
van Borneo en Celebes en onderhoorigheden 5, 62, 17, 46 en
101 inlandsche vaartuigen van minder dan twee ton werden,
afgeleverd.
Op de door Europeanen, dan wel Europeesche maatschappijen, gedreven scheepstimmerwerven werden in de residentie
Semarang 21 op inlandsche wijze getuigde zeilschepen aangebouwd. Voorts leverden de Europeesche werven nog af in
de residentie Batavia 3 motorbooten, 4 laadbooten, 3 kotters.
6 vletten en 2 reddingsbooten (allen op Europeesche wijze
getuigd) en 7 motorbooten van minder dan twee ton inhoud
en in de residentie Rembang 24 op Europeesche wijze getuigde schepen.
In de gewesten buiten Java en Madoera werden op de door
Europeanen beheerde werven, behalve herstellingswerk, afgeleverd: in de residentie Palembang 12 motorbooten van minder dan twee ton inhoud en een gouvernementsvaartuig
(hekwieler), in de residentie Zuider- en Oostera fdeeling van
Borneo 4 op Europeesche wijze getuigde laadprauwen en
1 stoomlaunch en in Atjeb en onderhoorigheden één motorsleepboot.
Overigens werd in een aantal ge .vesten, zonder dat daar
van een bepaald scheepsbouwbedrijf kan worden gesproken,
door de inlandsche bevolking, voornamelijk voor eigen gebruik. een aantal grootere of kleinere handels- en.vissohersvaartuigen gebouwd en hersteld.

AMBA0HTS- EN NTJVKRHMDSONDERWIJS VOOR INLANDERS.

Ook gedurende het jaar 1918 kon door de bijzondere tij-d -omstandigheden niet worden overgegaan tot de opening van
nieuwe ambachtsscholen voor inlanders. Wel werd besloten
tot de oprichting van eene ambachtsschool met tweejarigen
leergang in de houtbewerking te Makasser (Gouv. Bt. 22
Maart 1918 n°. 25) en van eene ambachtsschool voor inlanders met tweejarigen leergang voor de metaalbewerking te
Pare (residentie Eediri) (Gouv. Bt. 15 Nov. 1918 n°. 41 in
Ind. St. n*. 776).
Bij het einde van het verslagjaar waren de gebouwen van
de tweejarige inlandsche ambachtsschool voor de hout- on
ijzerbewerking te Djokjakarta nagenoeg gereed, zcodat deze
school in den loop van 1919 zal worden geopend.
Het reglement voor de ambachtsscholen voor inlanders met
tweejarigen leergang in de ijzerbewerking en het leerplan voor
die scholen is opgenomen in Bijbl. Ind. St. n°. 9215, terwijl
voor het reglement voor de ambachtsscholen voor inlanders
met tweejarigen leergang in de houtbewerking wordt verwezen
naar Bijbl. Ind. St. n°. 9069.
Bij Gouv. Bt. 21 Aug. 1918 n". 68 werd besloten tot de
kostelooze overneming van de eigendommen der door de yereeniging ..Karadjinan Tasikmalaja" te Batavia gevestigde

vlechtschool en tot omzetting van deze inrichting in eene
inlandsche ambachtsschool met tweejarigen leergang in de
houtliewerking met daaraan verbonden vleehteursus. Onmiddellrjk werd aldaar begonnen met den bouw van nieuwe werkplaatsen, zuodat ook deze ambachtsschool in den loop van
1919 zal worden geopend.
Bij wijze van proef zal aan de ambachtsscholen voor inlau(lers te Batavia en Soerabaja een leergang voor chauffeurwerkman worden verbonden (Gouv. Bt. 24 Sept. 1918 n°. 14).
Bij den aanvang van hot schooljaar 1919—1920 zullen voor
deze afdeeling leerlingen worden aangenomen.
Bij Gouv. Bt. 1 Oct. 1918 n°. 14 is de bezoldiging van do
hoofden van de werkplaatsen bij de ambachtsscholen voor
inlanders te Batavia, Semarang en Soerabaja nader vastgesteld. terwijl bij Gouv. Bt. 11 Mei 1918 n°. 61 de oositie
van de inlandsche ambaohtsonderwiizers bij deze scholen, die
in het bezit waren van eene aanstelling volgens de vroegere
bepalingen, definitief werd geregeld. Ten einde te kunnen
voorzien in het tekort aan personeel, nu de uit Nederland
aangevraagde werkkrachten nog niet zijn aangekomen, zijn
bij Gouv. Bt. 28 Aug. 191S n°. 13 fondsen beschikbaar gesteld voor de opleiding van een viertal personen voor de
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betrekkin»' va» hoofd van een© eenvoudige inlandsche
ambachtsschool. Ook word voortgegaan met de opleiding van
inlandftche ambachtsonderwijzers.
Het reglement voor de ambachtsscholen voor inlanders
te Batavia, Semarang en Soerabaja is gewijzigd met betrekking tot de vacanties (Bijbl. Ind. St. n°. 9219).
Gegevens omtrent die scholen, zoomede omtrent het
personeel en het aantal leerlingen der eenvoudige inlandsche ambachtsscholen met tweejarigen leergang zijn te
vinden in tabel I van bijlage F F . Aan de leerlingen van deze
laatste scholen word bij het verlaten der school met een einddiploma een eenvoudig stel gereedschap medegegeven. Te
Koeta Radja on te Fort de Koek werden de kosten van dezen
maatregel bestreden uit een spaarfonds, hetwelk voor dit doel

S 5.

gevormd is door maandelijksche bijdragen der leerlingen en
giften van particuliere zijde, terwijl voor de leerlingen der
ambachtsschool te Keboemen van landswege fondsen werden'
beschikbaar gesteld voor deze verstrekking.
Gedurende het jaar 1918 genoten de volgend© particuliere
ambachtsscholen geldelijk steun uit 'a lands ka9 tot de daarachter vermelde bedragen.
Ambachtsschool te Kakas (res. Menado)
f 7100
Ambachtsschool te Modjowarno (res. Soerabaja)
1200
Ambachtsschool te Lagoeboti (res. Tapanoeli)
3333
Ambachtsschool te Sidikalang (res. Tapanoeli)
900
Ambachtschool te Langgoer (res. Amboina)
1000

TENTOONSTELLINGEN.

Te Kaban Djahe (afd. Simeloengoen en de Karolanden,
gouv. Oostkust van Sumatra) werd in 1918 eene paardenen veetentoonstelling gehouden, welke druk werd bezocht. De
indruk, welken men van de paarden kreeg, was minder gunstig dan ten vorigen jare. terwijl ook het aantal (333) minder

§ 6.
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groot was. D© aanwezige karbouwen maakten meerendeels en
de trekstieren een bijna onverdeeld gunstigen indruk. Ook
verscheidene varkenssoorten behoorden tot het ingezon.
den vee.

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN N I J V E R H E I D .

Van de kamers van koophandel en nijverheid in Neder- I en nijverheid in Nederlandsch-Indië eene wijziging met belandsch-Indië gaf tot dusver alleen die te Soerabaja een ver- ! trekking tot de benoeming der leden; bij dezelfde gelegenheid
slag over 1918 in druk uit.
| (Bijbl. Ind. St. n°. 9177) is het aantal leden van de kamer
Bij Gouv. Bt. 7 Maart 1919 n°. 37 (Ind. St. n°. 123) onder- van koophandel en nijverheid te Batavia vastgesteld op
aring liet reglement betreffende de kamers van koophandel
negen.

8 7.

IJKWEZEN.

Gedurende het verslagjaar konden in bet eerste ijkdistrict
uitsluitend te Batavia en Semarang zittingen voor den ijk
en herijk worden gehouden, zoodat de zittingen te Soerabaja
achterwege bleven en de ijk- en herijkplichtigen van Buitenzorg en Poerwakarta hunne voorwerpen te Batavia ten onderzoek moesten aanbieden.
Ten ijk en herijk werden in 't geheel aangeboden 20 591
aan den lande en 10020 aan particulieren toebehoorende
ijk voorwerpen, waarvan er 19 999 en 8995 konden worden
goedgekeurd, doch zulks, wat 3569 en 635 stuks betreft, eerst
na voorafgegane verbetering.

Het eerstgenoemd totaal bestond uit 18 906 maten, gewichten en strijkers en 1685 weegwerktuigen. W a t den ijk
on herijk ten behoeve van particulieren betreft, was de verdeeling: 5474 maten, gewichten en strijkers en 4546 weegwerktuigen.
Voorbereidingen werden getroffen tot het nemen van
proeven om in de residentie Sumatra's Westkust over te gaan
tot. eene geleidelijke invoering van metrieke maten voor droge
waren.

t
4
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P.
GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN.
De instructies voor de hoofden vau de diensten der staat>spoor- en tramwegen, der zoutregie, voor waterkracht en
elektriciteit en der lhiuka-tin-winning, voor de ingenieurdirecteuren der Ombilin- en Poeloe Laoet-mij nen en voor
den directeur der zout verpakking' zijn gewijzigd bij Gouv. Bt.

I.

11 J a n . 1919 n°. 50 (Bijbl. lnd. St. n°. 9141), met betrekking
tot de bevoegdheid om het materieel van den dienst auu
andere landsdiensten en aan particulieren in gebruik af te
staan.

POST-. T E L E G R A A F - E N TELEFOONDIENST.

Bij (ïouv. Bt. 10 April 1919 u°. 27 is eene commissie
ingesteld, welke tot taak heeft het vraagstuk van de insteb

liug vau een luchtverkeersdienst in Nederlandsch-Indië in
zijn vollen omvang in studie te nemen.

S 1. ALGEMEEN OVERZICHT.
Statistieke opg;uen betreffende den post-, telegraaf» en
telefoondienst in Nederlandsch'-Indië over de jaren 1917 en
1918 komen voor in het Verslag omtrent den post-. telegraafen telefoondienst in Nederlandsch-Indië over 1918.
Eind 1918 bestond het personeel van den post- en telegraaf'dienst (zoowel dat in vasten als dat in tij delijken dienst)
uit 7186 ambtenaren en beambten. Op 31 December 1917
bedroeg dit aantal 6871, zoodat in den loop var 1918 eene
vermeerdering met 315 ambtenaren en beambten plaats had.

„of 4.5 %.

Voorts waren einde 1918 voor den post- en telegraa f dienst
bij het hoofdbestuur werkzaam: 1 hoofdambtenaar, 1 administrateur, 1 referendaris, 5 commiezen-redacteur (van wie
3 met den titel van adjunct-referendaris). 2 hoofdcommiezen,
6 eerste commiezen, .19 tweede commiezen, 17 derde coiumiezen, 63 klerken en 3 ambtenaren ter beschikking, allen
van het departement van gouvernement^bedrijven.
Het personeel van den gouveruements-telefoondk>n>-t telde
einiJe 1918 2202 ambtenaren en beambten, tegen 2100 in 1917
(vermeerdering 4.8 %). Bovendien waren ten behoeve van
den telefoondienst bij het hoofdbestuur werkzaam 1 hoofdcommies'', 2 eerste commiezen, 2 tweede commiezen, 7 derde
commiezfm en 7 klerken, allen van het departement van gouvernemen, tsbedrijven.
In den' loop van het verslagjaar werden 54 ambtenaren
uit Nedei land voor den post» en telegraafdienst uitgezonden
(1 hoofdbl'oekhouder 40 commiezen 1 commies-titulair der
«3de klas*^, 3 adspirant-eleclrotechnische ambtenaren, 5
instrument makers 1ste klasse, 3 yistrumentmakers 2de klasse
en 1 techn isch ambtenaar 2de klasse bij de radiotelegrafie).
Einde 1918 bestond het personeel van de po<t- en telegraafschool (tevoren seinoursus) te Weltevreden tiit 1 directeur
van het onderwijs, 4 commiezen, 1 commies der 3de klasse
en 3 klerken; het personeel van de school te Soerabaja bestond viit 1 beheerder. 1 commies der 3de klasse en 2 klerken.
Bij de post- on telograafschool te Weltevreden waren op
1 J a n u a r i 1918 12 surnumerairs in vóór-opleiding geplaatst,
terwijl in den loop van het jaar nog 3 surnumerairs daarvoor weiden aangewezen, dus te zamen 15 surnumerairs:
wegv»us voltooide opleiding werden .12 surnumerairs afgevoevd, zoodat einde 1918 nog 3 surnumerairs warea inge-

deeld. Bovendien waren op 1 Januari 1918 52 klerken en
assistenten ter volledige opleiding op de school geplaatst,
welk aantal in den loop van het jaar vermeerderde met
46 leerlingen en verminderde met 57 leerlingen (21 wegens
voltooide opleiding en 36 om andere redenen), zoodat einde
1918 nog 41 leerlingen waren ingedeeld. Voorts waren
1 Januari 1918 op die school nog geplaatst 46 Merken en
assistenten van de post- en telegraafkantoren te Weltevreden,
Tandjoengpriok en Meester-Comelis en van het hoofdbestuur,
in opleiding voor Morse, recorder of theorie; in den loop
van het jaar kwamen er 50 leerlingen bij en gingen er 75
leerlingen (28 wegens het behalen van eene toestelvergunning of het slagen in het theorie-examen en 47 om andere
redenen) af, zoodat einde 1918 nog 21 leerlingen waren
ingedeeld.
Bij de post- en telegraafschool te Soerabaja waren
1 Januari 1918 aanwezig 17 assistenten ter volledige opleiding,
welk aantal in 1918 vermeerderde met 26 en verminderde met
28, zoodat einde 1918 nog 20 leerlingen waren ingedeeld ;
tevens waren 1 Januari 1918 op die school aanwezig 27 kierken en assistenten van het post- en telegraafkantoor te Soerabaja in opleiding voor Morse, recorder of theorie; bijge»
komen zijn 39 en vertrokken 28 leerlingen (13 wegens het
behalen van eene toestelvergunning of het slagen in het
theorie-examen en 15 om andere redenen), zoodat einde 1918
nog 38 leerlingen waren ingedeeld
Op 1 Januari 1918 waren op den cursus tot opleiding voor
den rang van commies ingedeeld 10 surnumerairs van den
leergang Juli 1916/December 1917. zoomede 19 commiezen
der 3de klasse van den leergang Juli 1917/April 1918.
Van de 10 surnumerairs, die in Januari 1918 eindexamen
deden, slaagden er 8, terwijl 1 dadelijk en 1 na een herexamen werd afgewezen.
De 2 commiezen der 3de klasse van den leergang J u l i
1916/April 1917, die in Mei 1917 voor herexamen in aanmerking• kwamen en bedoeld herexamen in Januari 191S
aflegden, werden afgewezen.
Van de 19 commiezen der 3de klasse werden er 2 afgevoerd
wegens ongeschiktheid en 1 wegens ontslag, zoodat in Mei
1918 16 het eindexamen aflegden, van wie er 8 terstond
slaagden en 4 na een herexamen, terwijl 1 na een herexamen
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werd afgewezen; de overige 3 kwamen in aanmerking voor
<*en in Februari 1919 te houden herexamen. Op den nieuwen
leergang, welke 1 Juli 1918 aanving, werden ingedeeld 201
commiezen der 3de klasse, ^an wie 1 in November 1918 en
2 in December d.a.v., op verzoek, wegens ziekte werden
afgevoerd. Op 31 December 1918 bestond derhalve het aantal
leerlingen uit 17 commiezen der 3de klasse.
Voor liet examen ter verkrijging van de betrekking van
kantoorchef der 1ste klasse en de daaropvolgende hoogere
rangen, afgenomen van 9 t/m 16 December 1918, hadden
zich aangemeld 4 candidaten, van wie één werd afgewezen,
terwijl de 3 overigen slaagden.
De regelen betreffende de opleiding en uitzending uit
Nederland van personeel voor den post*, telegraaf, en tele-

foondienst in Nederlandsch-lndië (lnd. St. 1914 n°. 780)

zijn bij K. B. 6 Nov. 1918 nü. 42 (lnd'. St. 1919 n". 9G) nader
gewijzigd en aangevuld.
Hel onderwijs in het 2de leerjaar aan de opleidingsschool
te Leiden werd in 1917 begonnen met 28 leerlingen. Hiervan
vielen er in den loop van dat jaar 2 af (1 om in eene andere
richting te gaan siudeeren en 1 wegens overlijden), aoodat
aan het eindexamen, gehouden in Januari en Februari 1918,
werd deelgenomen door 26 leerlingen, van wie er 21 terstond
en 2 na een herexamen slaagden. Aan de 3 afgewezen leerlingen werd vergund nog eens de lessen in het tweede leer*
jaar te volgen.
Van de 58 leerlingen, waarmede in 1917 het 1ste leerjaar
aanving, vielen er in den loop van dat leerjaar om verschiL
lende redenen 4 af. Van de 54 overgeblevenen nemen er 52
deel aan het overgangsexamen in December 1917 (de 2 overigen waren wegens ziekte niet opgekomen). Hiervan konden er
slechts 34 tot het 2de leerjaar worden bevorderd. Aan 19 van
de 20 niet bevorderde leerlingen werd vergund nog eens de
lessen in het eerste leerjaar te volgen.
Wegens den geringen toeloop van gegadigden, konden in
1917 in Nederland slechts 21 jongelieden voor toelating op
de opleidingsschool worden aangenomen, van wie er 2 wegens
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dienstplicht verhinderd waren den nieuwen leergang te volgen, terwijl de 3 in Nederlandsch-lndië aangewezen surnumerairs op het einde van het jaar 1917 hunne bestemming
door de tijdsomstandigheden nog niet hadden gevolgd.
In 1918 ving het tweede leerjaar derhalve aan met 37
en liet eerste leerjaar met 38 leerlingen.
De indeeling van het Nederlandsch-Indische post- en telegraafgebied onderging, voor zoover het technische gedeelte
van den telegraafdienst betreft, eene nadere wijziging in
dien. zin, dat het eerste district omvat het gebied van Java,
gelegen westelijk van de lijn, loopende van Pekalongan
zuidwaarts tot de grens tusschen de residentiën Banjoemas
en Pekalongan, van dit punt over Ambarawa en Bojolali
naar Solo en van hier in zuidelijke richting naar de zuidkust ; het tweede district het overige gedeelte van Java en
de residentiën Madoera en Bali en Lombok; het derde
district het gebied van Sumatra, zuidelijk begrensd door
eene lijn, loopende van het punt, waar de noordgrens van
de residentie Djambi de oostkust bereikt, over Kotabaliaroe (Batanghari), Moearotebo, Moearoboengo en Bangko
naar Mokko Mokko; het vierde district het gebied van
Sumatra, noordelijk begrensd door eene lijn, loopende van
het punt, waar de noordgrens van de residentie Djambi

de oostkust bereikt, over Kotabeharoe (Batanghari). Moearo.
tebo, Moearoboengo en Bangko naar Mokko Mokko, zoomede
de residentiën Banka en i'iouw en onderhoorigheden, uitgesonderd de afdeeling I n d r a g i r i ; het vijfde district de
residentiën Wester~ en Zuider. en Oosterafdeeling van
Borneo, alsmede'de assistent-residentie Biüiton; het zesde
district het gouvernement Celebes en onderhoorigheden, de

residentiën Menado, Ternate, Amboina en Timor en onder-

hoorigheden.
De geldelijke uitkomsten van den post~, telegraaf" en
telefoondienst in 1916, 1917 en 1918 wijzen onderscheidenlijk
een nadeelig saldo aan van f 2 426 654 (verheterd cijfer),
f' 4126 786 (verbeterd cijfer) en f 1 4 5 4 855 (voorloopig
cijfer).

8 --- KANTOREN EN HÜLP- EN BIJKANTOREN VAN DEN F0ST- EN TELEGRAAFDIENST.
Het aantal post- en vereenigde kantoren bleef 184 bedragen.
Onder dat aantal zijn niet begrepen 11 bijpost- en telegraafkantoren en 2 bijkantoren voor den pakketpostdienst. Het aantal hulppostkantoren steeg van 349 tot 370. Onderscheidenlijk
58, S8 en 24 hulppostkantoren waren gevestigd in plaatsen,
waar zich tevens bulptelegraafkantoren, spoorwegtelgraafkantoren en telefoonkantoren van het binnenlandsch bestuur
bevonden. Bovendien waren er bij het einde van het verslagjaar 1281 postinrichtingen van eenvoudigen aard. namelijk
256 bestelhuizen van den spoorwegdienst en 1025 van de
alleen op Java en Madoera bestaande, zoogenaamde districtspost, tegen onderscheidenlijk 250 en 1040 op het einde van
het voorafgegane jaar. Ongerekend de laatstgenoemde
bestelhuizen. doch met inbegrip van de bijkantoren, telde
men derhalve in het geheel 823 landskantoren voor den
postdienst.
Voor den incasseeringsdienst in het binnenlandsck'verkeer
zijn uitsluitend de postkantoren aangewezen: voor de beha.ndeling van aangeteekende stukken en het aannemen en uitbetalen van binnenlandsche postwissels tevens alle hulppostkantoren. Voor den binnenlandsehen pakketpostdienst waren
op 31 December 1918, behalve 193 kantoren (waaronder 12

g 8.
Reglementen en bepalingen.

1) Slechte geopend tijdens het verblijf aldaar van den Gouverneur-Generaal

BRIEVEN- EN PAKKETPOST.

Bi] Ord. van 23 Maart

1918 (lnd. St. n°. 157) werden in het reglement voor den
Handelingen der Staten-Generaal.

bijkantoren) en 370 hulppoatkantoren, nog 250 halten van
staats- en particuliere spoor* en tramwegen, dus in het geheel 813 postinrichtingen aangewezen, tegen 792 (verbeterd
cijfer) op 31 December 1917.
Voor den telegraafdienst waren op eind 1918 177 telegraaf.
kantoren, 11 bijkantoren, 1 tijdelijk kantoor (Tjipanas) ' ) ,
5 radiotelegrafische stations en 63 hulptelegraaf kantoren
geopend, tegen onderscheidenlijk 176, 9, 1, 5 en 57 op einde
1917.
Het aantal der met het lands telegraafnet in verbinding
staande en voor het algemeen verkeer opengestelde telegraafkantoren van den dienst der staatsspoorwegen vermeerderde
van 338 tot 339.
Het aantal der voor het algemeen telcgraafverkeer
geopende kantoren van het binnenlandsch bestuur bedroeg
80. tegen 66 op het "ind van 1917 (hieronder 12 telefoonkantoren van het binnenlandsch bestuur op Flores. welke
voorloopig sletchts voor het onderling verkeer zjijn opengesteld).

Bijlagen.

postdienst in Nederlandsch-lndië (lnd. St. 1909 n°. 560;
zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld), eenige wijzigin-

1919-1920.

5.

Ned.-Indië.
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gen aangebracht. De vaststelling y;;u de algemeen* bepalia*
eren ter uitvoering van het gewijzigde reglement geschiedde
bij Gouv. Bt. 23 Maart 1918 n°. 45 (Ind. St. n°. 158). De
bedoelde wijzigingen, welke op 1 J u n i 1918 in werking zijn
getreden, komeu in hoofdzaak op het volgende neer. Briefkaarten. welke niet aan de bejwlingen voldoen, worden all
brieven behandeld. De met de schrijfmachine veraienigvuldigde stukken zijn met gedrukte stukken gelijkgesteld,
mits zij hij ten minste 20 volkomen gelijkluidende, met

<>lkaar overeenstemmende exemplaren gelijktijdig ter post

worden bezorgd. Uitdrukkelijk is bepaald, dat voor de beschadiging of vertraging in de uitreiking van een aangeteekend stuk zonder aangegeven geldswaarde of voor vermissing
van den geheelen of gedeeltelijken inhoud daarvan, zoomede
voor vertraging in de uitreiking van een postwissel of van een
aangeteekenden brief met aangegeven geldswaarde, geenerlei
vergoeding wordt uitgekeerd. De frankeerzegels van 15 cent
zijn vervallen. Het voor militaire brieven vastgestelde port is
eveneens van toepassing verklaard op brieven, gericht aan —
dan wel afkomstig van — dienaren van de gewapende politie
beneden den rang van divisiecommandant. Het port van de
aan de post- en hulppostkantoren ter verspreiding aangeboden nieuwsbladen wordt niet meer berekend naar het
totaal gewicht van de zending, doch naar d a t van elk nieuwsblad afzonderlijk, terwijl de bepalingen betreffende de frankcering bij abonnement in zoover werden gewijzigd, dat van
liet geraamde bedrag der verschuldigde porten voor het volc^>nde kwartaal, maandelijks ten minste één-derde moet worden vooruitbetaald. Voorts werd nog vastgesteld, dat de
frankeerzegels, welke elders dan aan de adreszijde der stukken zijn vastgehecht, ols ongeldig worden beschouwd. De
vaststelling van de bestellings grenzen, voor elk post- en hulppostkantoor afzonderlijk, werd opgedragen aan het hoofd van
den post-. telegraaf» on telefoondienst. Op Zondag worden in
liet algemeen slechts die stukken besteld, welke op de adresd i d e eene daartoe strekkende aanwijzing dragen. Voor het
afhalen van poststukken aan de kantoren — ook indien daarbij
geen gebruik wordt gemaakt van eene vaste of verplaatsbare
postbus — is een vast recht van 1 gulden 'smaands verschnldigd; het diensthoofd kan bepalen, in welke gevallen
die vergoeding niet behoeft te worden betaald. Voorts -s
de gelegenheid opengesteld om, op bepaalde voorwaarden,
aangeteekende stukken en aangeteekende brieven met eene
aangegeven geldswaarde tot f 600, dadelijk na de ontvangst
per verplaatsbare postbus aan de geadresseerden door te zo:iden. Voorgeschreven werd, dat blanco registers en gedrukten
niet onder dienstoinslog kunnen worden verzonden. De onder
genot van portvrijdom te verzenden stukken kunnen geadviseerd worden verzonden. Zoodr.nige stukken worden
kosteloos bphandeld als aangeteekende stukken. Schadeloosstelling wordt voor geadviseerde stukken niet uitgekeerd. De
openbare autoriteiten, colleges en bureau's, bevoegd tot liet
verzenden van portvrije stukken aan bijzondere personen,
zijn afzonderlijk vermeld. Voorts w<ird vrijdom van port toegeataan voor de briefwisseling tnsscheo den commandant van
het leger, hoofd van het departement van oorlog, de weerplichtoommissarissen, alsmede de hoofden van plaatselijk
bestuur eenerzijds en de dienstplichtigen anderzijds.
Ml 1 wijziging en aanvulling van artt. 53 en 58 van de
hiervóór genoemde, nieuwe algemeene bepalingen, werd nog
vrijdom van port toegestaan voor de binnenlandsche briefwisseling van verschillende colleges, ecmmi*siën. enz. (Ind.
St. 1918 nos. 92. 219, 242. 278. .'«3. 305. .328, 505. 569.
570 en 622).
Rij Gouv. Bt. 6 Febr. J 9 1 8 n°. 8 werd. met intrekking
van Gouv. Bt. 7 Juni 1917 n c . 26. goedgekeurd de overeei!"
komst betreffende den rechtstreekschen pakketpostdienst tusschen de Vereenigde Staten van Amerika en Xederlandsch
Oosi-Tii'lië.
Bij Gouv. Bt. 6 Febr. 1918 n°. 16 wen!-goedgekeurd de
wijziging van de artikelen I I en I I I van de bij Gouv. Bt.
28 Ree. 1903 n°. 20 (juncto Gouv. Bt. 5 April 1911 n°. 23)
gesloten overeenkomst, regelende de uitwisseling van postpakketten tnsschen Hongkong en Nederlandsch-Indië.
Aangezien de in het magazijn der post- en zegelwaard
waarden
urraad postwaarden niet voldoende bleek te zijn
aanwezi
!

voor de behoefte en het zich liet aanzien, dat de uit Nederland aangevraagde aanvulling, in verband met de onzekere
scheepvaart tusechen Nederland en Indië, voorhx.pig niet kon
worden verwacht, werd bij ,Gouv. Bt. 12 J a n . 1918 n°. 15
machtiging verleend tot den aanmaak van 3 000 000 briefkaarten van 5 cent en tot het doen overdrukken van 3 000 000
frankeerzegels van 4 cent, 500000 frankeerzegels van
22>> cent en 300 000 frankeerzegels van 100 cent der tegeuwoordige uitgave, onderscheidenlijk met de cijfers 1, 17 j
en 30, ten einde de aldus ovei gedrukte frankeerzegels, bij
wijze van tij delijken maatregel, uit te geven voor frankeerzegels onderscheidenlijk van 1, 17A en 30 cent.
Gedurende het jaar 1918 werd een aantal van 28 272
Roode Kruis-postwaarden verkocht, vertegenwoordigende ten
bate van de in K. V. 1916, kol. 244, genoemde instellingen,
een bedrag van f 1413,60
Van de van het Centraal comité voor de viering van de
,,Indië Weerbaar-week" ten verkoop ontvangen 44 040 sluitzegels werden 5527 stuks verkocht, tot een bedrag van
f 276,35.
Kiiincnlandsch verkeer. De statistieken voor 1918 wijzen
op toenemend verkeer in nagenoeg alle onderdeelen van den
binnenlandschen postdienst; alleen wat het aantal ,,Overige
drukwerken", alsmede het aantal en het bedrag der postbons
betreft, toonen de cijfers eenigen achteruitgang aan.
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1) Verbeterde cijfers.
2) Hieronder 218 stukken met eene aangegeven geldswaarde van f15 364,
welke tevens met verrekening bezwaard waren. Deze stukken zijn ook onder
de verrekenstukken opgenomen.
3) Hieronder 266 brieven met eene aangegeven geldswaarde van f 47143,
welke tevens met verrekening bezwaard waren. Deze stukken zijn ook onder
de verrekenstukken opgenomen.
4) Hieronder 97 205 stuks telegrafische postwissels, tot een bedrag van
f 18 503 609.
5) Hieronder 51 667 postpakketten, met eene aangegeven geldawaarde van
f 5 925 771.
6) Ingevoerd 1 September 1916.
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De regeling van het brievenvervoer in en tusschen de veracuillende gewesten onderging in liet verslagjaar weder

«enige wijziging.

Het vervoer (met uitzondering van dat over zee en de
districtspost) geschiedde op het einde van 1918 over een
afstand van 1<3 4v'31 K.M.. tegen 16154 K.M. (verbeterd
cijfer) op het einde van 1917.
Aiitoniobieleiidienst t e r hoofdplaats AVeltevreden. Het
herstellen van de wagens ging1 nog steeds met groote kosten
gepaard, daar alle onderdeelen in Indië moesten worden aangemaakt. Zulks was vooral het geval bij de vernieuwing van
kamwielen. welke noodig was, als gevolg van het gebruik
mc.ken van minder goed materiaal bij den aanmaak in Indië.
Aanschaffing van andere benoodigdheden leverde minder
bezwaar op, hoewel de prijzen bijzonder hoog waren.

Het aantal kilometers, dat de wagens aflegden, bedroeg
179 997 of per wagen en per dag 55 K.M. De kosten per
',™oen-kilometer bedroegen, alles inbegrepen, f 0,377, tegen
f 0,347 in 1917.
BuUenlaiidsch verkeer. De volgende staat geeft een
overzicht van het aantal naar het buitenland verzonden post,
stukken en van den postwissel-, quitantie» en pakketpostdienst, voor zoover het buitenlandsch verkeer betreft, gedurende de jaren 1916, 1917 en 1918.
De daarin vermelde cijfers zijn, voor zoover de poststukken
aangaat, als gewoonlijk verkregen door de statistiek-cij fers
(de (tijfers, aangevende het werkelijke verkeer van 1 t/m 28
October) met 13 te vermenigvuldigen.

Jaar.

In 1917
meer of
minder.

Omschrijving.
1916.
Aantal gefrankeerde brieven . . . .
„
ongefrankeordeen ontoereikend
gefrankeerde brieven . . . .
„
briefkaarten (enknle) . . . .
„
,
met betaald antwoord
,
drukwerken en dagbladen . .
,
monsters van koopwaren . .
„
akten en geschreven liescheiden
„ dienststukken
gewone aangoteekende stukkeu
r
,
brieven en doosjes met aangeBedrag dor aangegeven waarde in francs
Aantal aangoteekende stukken met
Bedrag der verrekening in guldens. .
Berichten van ontvang van aangeteeAantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
.,

verzonden postwissels.
,
,
.
uitbetaalde
„
.
der „
„
.
ontvangen 'luitantiun .
der „
„
.
verzonden postpakketten
ontvangen
,

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

f

1917.

1918.

In 1918
meer of
minder.

1 921 218

1943 682

1663 831

+22464

- 279 851

78 312
300 547
1678
456521
30537
20 735
13 221
440 232

40313
342368
1413
537 810
61649
20 995
13 481
427 388

33 605
261287
910
410 735
84 981
34 320
15 457
346 841

—87 999
+ 41 821
—180
+81 289
+21 112
+ 260
+ 260
-12844

- 6 708
-81081
—533
—127 075
+ 33332
+ 13325
+ 1976
—80 547

7514
1046 469

7 329
5 023 580

6383
7047950

—185
+3377111

—946
+2024 370

39
15 600

3939
75 992
f8040475
7 977
f 320674
9 703
f 240073
20248
71877

_
—

f

13
62

4 628
7 592
37033
45 349
f 2 084 6231) f 1862982
4 925
65181)
f 245 3591) f 248858
8263
8312
f 198108 f 216181
9915
12 622
54 005
51329

f

f
f
f

-39
—15 600
+ 689
—30643
— 955 852
—2469
—76 315
- 1 391
-41965
-7626
—20 548

f

f
f
f

+ 13
+62
+ 2964
—8 316
—22! 641
—593
+ 3 499
-49
+18073
- 2 707
+ 2 676

•
1)

Verbeterd

cijfer.

De post uit Europa voor Nederlandsch-Indië werd 10 maal
per Fransche en 22 maal per Engelsche en Britsch-Indische
mailbooten over Singapore vervoerd.
Voor de verzending naar Europa werd 56 maal v*;u
Engelsche, Britsch-Indische en Fransche booten en voor de
verzending naar Australië 29 maal van de booten van de
Koninklijke Paketvaartmaat.-chappij. van de Burns Philip
Line en van de West Australiau Joint Service gebruik
gemaakt.

S 4.

Verder werden door de Indische uitwisselingskantoren met
alle voorkomende gelegenheden brievennuilen gesloten voor
Britsch-Indië, de Straits Settleinents, Siam. China. Japan,
de Philippijnen, Amerika en Europa. Voor zoover deze
brievenmalen niet rechtstreeks naar de landen van bestemming konden worden vervoerd, werden ze ter verdere verzending te Singapore, Hongkong, Snn Francisco of andere
bnitenlandsche uitwisselingskantoren afgegeven.

GOUYERNEMENTS TELEGRAAFDIENST.

Reglementen en bepalingen. Bij Gouv. Bt. 31 Juli 1918
n°. 48 (Bijbl. Ind. St. n°. 9037) is eene regeling vastgesteld
betreffende den aanleg, het onderhoud en de bewaking van
en het opheffen van storingen op de gouvernements telegraaf*
en telefoonlijnen op de banen van spoor* en tramwegmaatschappijen.
Verbindingen, .«eleidingen en toestellen. De lengte van
het bovengrondsche telegraafnet verminderde, wat de
lijnen ') betreft, van 11 114,94 K.M. tot 10 977,36 K.M., dus
1) Onder „lijn" wordt verstaan het samenstel tusschen de kantoren van
draden, kabels, steunpunten met alles wat daartoe behoort en onder „draad"
de metalen draad, dienende tot voortplanting van den electrischen stroom.

met 137,58 K.M., en vermeerderde, voor zooveel de draden ' )
aangaat, van 26 834.24 K.M. tot 27 446,71 K.M., dus met
612,47 K.M. De vermindering van de lijnlengte TUIS in
hoofdzaak liet gevolg van het omleggen der lijn tusschen
Tebingtinggi-Deli en Tandjoengbalai, het opruimen van eene
lijn tusschen Pamanoekan en Pegndenbaroe, tusschen Palembang en Moearoenim en tusschen Bembang en Bodjonegoro en
liet afvoeren van de aan de genie behoorende lijn Bangkalan--Semhilangan. De vermeerdering van de draadlengte
was het gevolg v.in het aanleggen van eene lijn tusschen
Blora en Rembang, tusschen Palembang en Moearoenim en
tusschen Sitoebondo en het kabelhuis Landangan. net
bij spannen van een draad tusschen Weltevreden en Tasik-
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malaja, tusschen Soerabaja en Prambon. tusschen Soerabaja Amerika en Japan en door het gebruik van houten in plaats
van ijzeren dwarsarmen, werd hierin zooveel mogelijk vooren Kertasana, tussch&n Sibolga en Taroetoeng, tusschen
zien. In den loop van het jaar begon Japan geregeld isolatoren
Medan en Pangkalanbrandan en tusschen Padang Sidimpoean
te leveren, zoodat hieraan aan het einde van het verslagjaar
en Sipirok, liet omleggen der lijn tusschen Tebingtinggi-Deli
en Tandjoengbalai, de overneming van de bestuurslijn Bang- geen gebrek meer bestond. Ook van bronsdraad werd eene
flinke hoeveelheid van daar ontvangen. Do prijzen van i e
kinnng —Pakanbaroe on de omlegging of verbetering van
materialen, vooral van ijzerwerk, waren buitengewoon hoog.
enkele andere lijnen.
De lijn- en de draadlengten van de zeekilu (verbindingen
In het laatst van het verslagjaar werd een begin gemaakt
verminderden in 1918 van 9940,8 tot 9939,24 K.M., welke met den aanleg van de technische kantoorinrichting van het
vermindering aan heistellingen was toe te schrijven.
nieuwe telegraafkantoor te Soerabaja, welk werk niet geheel
De overige kabeb en ondergrondverbindingen veimeer- klaar kwam.
derden, wat de lijnlengte betreft met 2.24 K.M.. terwijl de
In de buitengewesten werd in 't bijzonder aandacht gedraadlengte vermindeide met 20,4-5 K.M.. een gevolg van
schonken aan het planten van levende steunpunten. Het
eene wijziging in de Parit-kabels Pontianak Soengiikakap | hoofd van het 3de telegraafdistrict vervaardigde bij wij se
en van verlegging van den telefoonkabel door de Klabat-baai.
win proef eenige palen van gewapend beton. De uitslag van
Op de gouvernement» telegraaf-aeekabela kwamen in den
de proefneming was zeer bevredigend. De betonpalen zouden
loop van 1918 tien storingen voor, te weten tusschen Soern- met voordeel kunnen worden aangewend op plaatsen, waar
baja en Balikpapan (23 Februari—1 Maart), Tandjoengbalai niet of slechts gebrekkig levende steunpunten willen groeien,
en Bagan Si Api Api (9—12 April), Belawan en Sabang op plaatsen, waar zeer moeilijk dolken zijn te krijgen en in
(27—S9B April), Tendjoengpandan en Weltevreden (1G Sep- het algemeen daar, waarheen het vervoer van houten en
teinber), Sabang en Oelee Lheue (24 September —5 October),
ijzeren palen beswaar oplevert of met hooge kosten gepaard
Belawan en Sabang (9—10 October), Sitoebondo en Makasscr gaat. Het vervoer van de grondstoffen alleen m l veel ge(21 29 October), Anjer en Telokbetong (17 October—6 No. makkelijker gaan en goedkooper zijn, terwijl de prijs van een
vembei ), Soerabaja en Sitoebondo (29 October—2 November) betonpaal veel lager is dan van een ijzeren paal en niet veel
en Sabang en Oelee Lheue (20—28 November). Al deze hooger dan van een houten dolk.
storingen werden door het kabelschip Telegraaf opgeheven.
De in liet vorige verslag vermelde wekkerinrichtingen
In het begin van December verergerde de reeds eerder v o o r d e nachtverbindingen werden in den loop van het'verwaargenomen isolatiefout in den kabel Weltevreden—Sema- slagjaar alle in dienst gesteld.
rang in die mate, dat niet langer in duplex over den kabel
Het telegrafische verkeer tusschen Weltevreden en SÜ('- •
kon worden geseind. In afwachting van de opheffing dei- rabaja werd gedurende het verslagjaar dagelijks met de snelfout, welke wegens herstelling van het kabelschip tot het be- telegraa f toestellen onderhouden. Hierbij werd over twee
gin van het volgende verslagjaar werd uitgesteld, kon over landlijnen in simplex gewerkt, door welke werkwijze zelfs
den kabel slechts in simplex worden geseind.
bij ecnigszins wisselenden lijnweerstand noi>- eenë groot e
Behalve het opheffen van het bovengenoemde tiental seinsnelheid kon worden bereikt. Deze bedroeg 660 7t 750
storingen, verrichtte het kabelschip Telegraaf «Ie volgende teekens per minuut, terwijl het aantal gemiddeld per dag
verwerkte telegrammen, na de opheffing van de buitenwerkzaamheden. Na het bezoek aan Balikpapan in Juni, in
verband met eene ten onrechte gerapporteerde storing, welke landsche kabelblokkade, steeg van 1042 in Februari tot 1500
<>p den kabel Balikpapan—Menado zou zijn ingevallen, be» in December.
zocht het k-abelschip bij terugkomst in het Westervaarwater
Evenals in het vorige jaar kwamen ook nu eenige malen
de kabelhutten te Tandjoengan, Senamboeng. Kalianak e\i korte bedrijfsonderbrekingen voor, doordat de ElectriciteitsSoekalila, om de kabeleinden door te halen en waar noodig, maatschappij te Soerabaja geen stroom leverde.
het ,,slack" te vernieuwen. Na de herstelling van den
Voor een rechtstreeksch bedrijf met de 'sneltolegraafBelawan—Sabang-kabel in October, bracht het kabelschip toestellen over den kabel Weltevreden—Soerabaja met relais.
een bezoek aan Tandjoengbalai, ten einde de ontwikkeling " overdraging te Semarang werden met eene gewijzigde
van eene isolatiefout in den kabel Tandjoengbalai—Bagan
schakeling proeven genomen, welke echter nog geene zekerSi Api Api door eene meting na te gaan. De isolatie- heid gaven omtrent de hoogst te behalen seinsnelheid.
weerstand bleek echter nog te hoog om de fout te locaAan het einde van het verslagjaar waren in het geheel
liseeren. Op den oden November, na afloop van de 368 Morse-, 85 recorder-, 8 Hughes-, 2 sneltelegraaf- en 110
herstelling van den kabel Anjer—Telokbetong, ving het schip telefoontoestellen in dienst. Op de telefoonkantoren van het
eene loodingsreis aan in Straat Soenda en vertrok van daar binnenlandseh bestuur waren te zomen 120 telefoontoestellen
naar Kroë en Benkoelen om een tracé en landingspunten
in gebruik.
vooreen mogelijk te legden kabel te bepalen. Op den U d e n
De aan het einde van het vorige verslagjaar op de radioNovember, na afloop van boven ge melde loodingsreis, vertrok
de Telegraaf naar Pontianak, ten einde den toestand der stations Sitoebondo, Koepang en Ambon bestaande dag- en
Parit-kabels tusschen kabelhut Soengaikakap en het kantoor nachtdienst bleef tot 19 Februari gehandhaafd, op welken
Pontianak te verbeteren. De Fransche Parit-kabel werd ge- datum de normale dienstrooster weer werd ingevoerd. De
deeltelijk vervangen door eene bovengrondlijn tot 2.37 K.M. diensttijden werden toen weer als volgt: 7—8 u. v.m. verkeer
van de kabelhut, waar een kokerpaal werd opgesteld. De met schepen in zee; 8 u. v.m.—1,30u. n.m. onderling verkeer;
Hollandsche Parit-kabel werd hersteld met de nog bruikbare 1.30 u. n.m.—7 u. n.m. verkeer met schepen in zee; 7 u.
gedeelten van den aldus vrijgekomen Franschen kabel. Na n.m. sluiten, afwerken van de nog voorhanden zijnde onderafloop van deze reis vertrok de Telegraaf
naar de linge berichten. Evenals in vorige jaren moesten in den
Klabat-baai. waar de onherstelbare telefoonkabel der Bankn- slechten tijd door de onvoldoende sterkte der installaties de
tinwinning door een nieuwen kabel werd vervangen. Op telegrammen in den regel 's avonds en vaak tot middernacht
8 December te Tandjoengpriok teruggekeerd, werd eene worden afgewerkt. In den gunstigen tijd kon de dienst gemeting van twee kanten op deri kabel Weltevreden—Sema- woonlijk om 7 u. n.m. worden gesloten. In verband met "de
rang uitgevoerd, waartoe het kabelschip eene reis naar schaarschte aan personeel en de vele bijzondere opdrachten,
Semarang maakte. Daar het schip echter dringend herstelling voor het meerendeel van geheimen aard, door de radio7ioodig had, werd de reparatie van den kabel uitgesteld en telegrafie in het afgelooper. verslagjaar verricht, moesten
vertrok de Telegraaf op 7 December naar Soerabaja, wa;»r van het radiopersoneel vaak meer dan gewone diensten worhet schip op het einde van het verslagjaar nog in herstelling dm geeiseht. waaraan steeds met toewijding werd voldaan.
Als blijk van waardeering is aan het geheele personeel hievlag.
voor eene belooning toegekend, gelijkstaande met 2 maanWegens het voortduren van den wereldoorlog bleef de aan- den traktement. De gezondheidstoestand van het personeel
voer van reeds vroeger aangevraagde materialen uit Europa
was goed. behalve in de maanden November en December.
nog steeds moeilijkheden opleveren. Daardoor konden ver- toen de Spaansche influenza vele zieken maakte. Als gevolsr
scheidene aanlegwerken, welke reeds in de voorafgegane jaren
hiervan moest te Sitoebondo van 28 November tot 12 Decemmoesten worden gestopt, nog niet weer ter hand worden
ber de dienst van 8 u. v.m.—1.30 u. n.m. vervallen en werd
genomen. Door aankoop van verschillende materialen in
eerst ten 7 u. n.m. met de afwerking van de onderlinge

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
281

Hoofdstuk P, afd. I.

berichtenwisseling begonnen, terwijl dat kantoor gedurende
genoemd tijdvak bovendien voor liet verkeer met schepen op
zee moest worden gesloten.
Aangezien de aanwerving van radiotelegrafisten buiten
den dienst weinig of geen resultaat had, werden, om aan liet
gebrek aan goede werkkrachten, vooral telegrafisten, zooveel
en zoo spoedig mogelijk tegemoet te komen, een 4-tal klerken
en een assistent uit den gewonen dienst op de ïadiostations
geplaatst, met het doel hen tot radiotelegrafist op te leiden.
Door het radiostation te Koepang werd, op verzoek van
liet Australische Gemeenebest* begonnen,_ dagelijks, behalve
op Zondagen, ten 8 u. v.m. een weerbericht, bestemd voor
Melbourne en Perth, naar het Australische station Broome
te seinen. Hoewel het station te Broome niet krachtig genoeg
is om de ontvangst van deze berichten verstaanbaar te maken,
werd toch uit Australië modedeeling ontvangen van de geregelde ontvangst dezer berichten, voor welk? de gegevens
werden verstrekt door den beheerder van het secundaire
meteorologische station te Timor Koepang.
Het verkeer met schepen in zee was, in verband met den
Europeeschen oorlog, waardoor de vaarroute van en naar
Europa zich verder naar het oosten van den Archipel verplaatste, eveDals in het vorige verslagjaar van meer belang
dan in gewone tijden.

282

Op den 18den Februari was het kuststation te Sabang,
wegens het gewone onderzoek van den benzinemotor,
gedurende 4A uur niet gereed om te seinen. Overigens
kwamen geen onderbrekingen voor. Het verkeer met schepen
in zee was minder dan in gewone tijden. De nieuwe woningen
voor liet personeel kwamen in den loop van het verslagjaar
gereed.
In het verslagjaar kwam eene regeling tot stand voor liet
verleenen van tijdelijke vergunningen tot oprichting en gebruik van radiostations aan boord van schepen, die de Nederlandsche vlag voeren en in Nederlaudsch-Indië • thuis
behooren. Deze tijdelijke maatregel was noodig geworden,
aangezien liet niet wenschelijk werd geacht de NederlandschIndische schepen nog langer zonder de, volgens de. radioconventie van Londen van 1912 voorgeschreven vergunning
te laten varen. Sedert de invoering dezer regeling werd aan
de schepen van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, de
Java-China-Japan-lijn en enkele andere schepen eene dergelijke tijdelijke vergunning verleend.
Verkeer en opbrengst. Een overzicht van het telegraafverkeer over de jaren 1916. 1917 en 1918 volgt hieronder.

Vermeerdering of vermindering.
1917.

1916.

1918.

Binnenlandsch

in 1917.

in 1918.

.
verkeer.
f 1875 448 *) f
Aantal betaalde telegrammen.

2 057 982 f

2 643 567 f +585 585 +28.5 % +9.7 •/,
+360 938 +23.2 „ +8.3
+ 5 175 392 +26.9 „ +10.2

1 439 173

1 558 481

1919 419

. .

17 411 256

19 182 036

12.1

12.3

24 357 428
12.69

Aantal regeeringstelegrammen

72 599

77197

113146

+ 3 5 949 +46.6 „

+1-7
+6.3

1 758 891

1740 661

2 693 185

„•

22.54

23.8

+952 524 +54.7 „
+1.26 +5.6 „

-1.0

24.23

-7.0

„

264 278 f

248274 f

400085 f +151811 +61.1 ,

-6-1

,

166 129

168317

208975

+ 4 0 658 +24.2 „

+1.3

,

3009859

3J09 603

4 374 946

+ 1 1 6 5 343 +36.3 ,

+6.6

,

18.12

19.06

20.93

+5.2

,

Gezamenlijk woordental.
Gemiddeld

„

Gezamenlijk woordental.
Gemiddeld

. .

„

+0.39

+3.2 „

,
,
,
„

Opbrengst der regeeringstelegrammen, berekend als betaalde

Aantal ontvangen telegrammen
Gezamenlijk woordental.
Gemiddeld

. .

171 367

170 988

215 795

2 970 940

3237 638

4 280 088

17.34

18.93

19.83

,

Het aandeel der Nederlandsch-Indische telegraafadministratie in de opbrengst van het buitenlandsch verkeer beliep
over 1918 voor de transit-telegrammem f 188 884 en voor de
overige telegrammen f 1 357? 614, tegeai onderscheidenlijk
f 125 713 en f 877 008 in 1917 en f 80 9GG en f 738 473
in 1916.
I n 1918 werden via de EasteYn 76 689 uitgestelde telegrammen verzonden en 69 061 dergelijke telegrammen ontvangen,
tegen onderscheidenlijk 78 938 en 68860 in 1917.
Van de gelegenheid om binnenlandsche telegrammen te
verzenden via Singapore en Pinang, werd in 1918 geen gebruik gemaakt, terwijl in het voorafgegane verslagjaar
5 telegrammen op deze wijze werden verzonden.
Het hieronder volgende staatje geeft een overzicht van het
radiotelegrafisch verkeer in 1918:

Bijlagen.

+9.8 „
.

-0.2

,

+ 1 042 450 +32.2 „

+ 4 4 807 +26.2

+9.0

„

+9.2

,

+0.9

+4.8 ,

Verzonden telegrammen.
Kuststation.

/

Sabang

Te zamen

Handelingen der Staten-Genevaal.

+1.87

1919— H 0.

5.

. . . .

. . .

95

1448

96 1448

Ned.-Indië.

Afkomstig van:

Ontvangen telegrammen.

Woorden,
tal.

. .

„

Aantal.

Gemiddeld

Woorden,
tal.

Gezamenlijk woordental.

Aantal.

f
Buitenlandsch verkeer.
Aantal verzonden telegrammen

Bestemd voor:

Ned.-Indië.

272 4093 Ned.Indiê.
13
194 Straits-Settloments.
11
136 Britsch-Indie.
5
63 Overig Aziö.
5
39 Nederland.
8
76 Overig Europa.

To zamen . . .

314 4 601
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Sitoebondo . . .

1366

Ned.-Indie.

5
1
<

256 3539
2
23
2
1
1

Te zamen

. . .

68 ;i3fi6

Te zamen . . .

22
18
7

Verzonden telegrammen.
K u s t ' d a t ion

JBestomd voor

Ned.-Indie.
Straita-Settlements
en Mal. stat uu.
Overig Azië.
Nodorland.
Overig Europa.

h
01

Afkomstig van:

o

Koepang

. . . .

18

Te zamen

. . .

18

. . . .

. . .

Te zamen

Ontvang m telegrammen.

s

w349

Ambon

261 3609

Aantal.

Woordental.

Aantal.
«8

Afkomstig van:

Woorden taL

Ontvangen telegrammen.

Verzonden telegrammen.
Kuststation.
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3

e
1

"C_:

|
<

Hostomd voor:

Ned.-Indie.

47
1
1

711 NeóVIndie.
21 Straita-Settlements.
51 Overig Aziö.

349

Te zamen . . .

49

783

22

610

Ned.-Indie.

95 2179 Nod.-lndia.
1
8 Straita-Settlements.

22

510

Te zamen . . .

96 2187

OOL V K R NE1ENTS TELEFOONDIENST
Bepalingen, voorwaarden en tarieven.

Met ingang van

1 Januari 1919 zijn nieuwe bepalingen, voorwaarden en
tarieven betreffende den gouvernements telefoondienst vastgesteld (zie Bijbl. Ind. St. n°. 9158, juncto n°. 9225).
Plaatselijke en districtsdienst. Op het einde van 1918
omvatte dé plaatselijke dienst de netten te Krawung.
Salatiga, Kendal, ü e m a k . Koedoes, Re-mbang. Bodjonegoro,
Sidoardjo, Probolinggo, Kraksaiin, Soemenep, Benkoelen.
Palemhang, Djambi, Poiitianak. Bandjermasin. Singarad j . \
Ampenan, Gorontalo, Menado en Ambon eu de districtsdienst
de districtsnetten te Pandeglang, Serang. Rangkasbitoeng,
Batavia (Weltevreden), Poerwakarta. Buitenzorg. Soekaboemi. Tjiandjoer, Bandoeng. Garoet, Tasikmalaja, Bandjar,
Tjilatjap, Pekalongan, Djokjakarta. Soerakarta. Magelang,
Semarang, Pati, Blora, Tjepoe, Madioen, Kertasana, Djombang, Modjokerto, Soerabaja, Kediri, Blitar, Malang, Bangil,
Pasoeroean, Loemadjang, Djember, Bondowoso, Sitoebondo,
Pamekasan, Den Pasar en Telokbetong.
Be telefoonnetten hadden op 31 December 1918 gezamenlijk 1368 K.M. ondergrondsche kabeJllengte, 14 117 K.M.
bovengrondsche lijnlengte. 34 087 K.M. ondergrondsche ,<releidingslengte. 48 091 K.M. bovengrondsche geleidingslengto.

66666 K.M. ondergrondsche draadlengte en 50 964 K.M.

bovengrondsche draadlengte.

Op einde 1917 waren

deze

lengten onderscheidenlijk 495, 13 890, 32 653, 3-1 885. 66-305
en 48 492 K.M.
De opbrengst dezer netten beliep in 1918 f 2 9 0 7 3 6 6 , tegen
f 2 523 215 in 1917 en f 2195 513 in 1916.
Het aantal betalende telefoonposten. dat eind 1916 18 395
en eind 1917 21 873 IK droeg, steeg in 1918 tot 21 790.
Interlocale diëtist. Op Java werden in het verslagjaar de
volgende nieuwe interlocale geleidingen in gebruik genomen:
a. Weltevreden—Poerwakarta — Bandoeng:
b. Bandoeng—Solo:
C. Maos—Kroja—Poerwokerto;
d. Tjepoe—Rem b a n g ;
e. Koedoes—Pati.
Op 31 December 1918 waren alle plaatselijke en district<netten op Java aan het interlocale net aangesloten.
Te Cheribon en Tegal (en tot Augustus 1918 te Pekalongan)
bestonden reehtstreeksche aansluitingen op het interlocale

kantoor, terwijl de particuliere netten i?i die plaatoen wel

in het interlocaal verkeer waren opgenomen, maar interlocale
gesprekken wegens den slechten toestand dier netten slechts
werden aangenomen op risico van den aanvrager.
De weglengte van de op het einde van 191R in bedrijf
zijnde interlocale lijnen bedroeg 2773,48 K.M., niet cene
geleidingslengte van 8040,26 K.M., tegen onderscheidenlijk
2746,28 en 7287,06 K.M. op einde 1917.

In 1918 bedroegen de verschuldigde kosten voor interlocale
gesprekken in het geheel f 1 330 392, tegen f 802 652 in 1917.
Het aantal interlocale gesprekken, dat in 1916 526176 en
in 1917 558027 bedroeg,'vermeerderde in 1918 tot 751222,

of met 34.6 %.

Voornaamste buitengewone werkzaamheden.

Het dis-

trictsnet te Pandeglang werd uitgebreid met een bijnet te
Labocan.
De in 1916 begonnen kabeluitbreiding van het net
Batavia—Weltevreden werd voortgezet. Met inbegrip van
den ondergrondschen aanleg te Palmerah en Tanahabang
werd hiervoor ruim 2300 M. grondkabel gebruikt, terwijl
4 nieuwe opstijgpunten werden opgericht. Een ondergrondsch
dradennet met 268 M. grondkabel ten behoeve van de ondercentrale te Palmerah kwam gereed, terwijl de kantoorinstallatie aldaar van het politieposthuis, waar zij tijdelijk was
ondergebracht, naar het nieuw gebouwde hulppost" en telefoonkantoor werd overgebracht. Om kabelverbindingen op
het centraalkantoor te Weltevreden uit te sparen, werd. ten
behoeve van de aangeslotenen te Tanahabang, eene ondercentrale ter laatstgenoemde plaatse opgericht, waarvoor
95 M. grondkabel werd verbruikt.
In het districtsnet Buitenzorg werd voortgegaan met den
ombouw van de plaatselijke netten, de districtsgeleidingen
en de aansluitingen buiten den plaatselijken kring van het
hoofdnet. De centraalbureau-inrichting te Buitenzorg werd
uitgebreid met twee wisselborden van 100 nummers en een
multipelveld, door den telefoondienst samengesteld uit onderdeelen van verschillend* wisselborden. Het oude wisseloord
te (iadok werd door eene nieuwe installatie vervangen, terwijl de interlocale lijn Buitenzorg—Sindanglaja en het
bijnet te Djasinga werden verbeterd. Een aanvang werd gemaakt met het overnemen van de particuliere telefoonverbindingen van de onderneming Bolang. Het districtsnet werd
uitgebreid niet een bijnet te Nanggoeng.
In het districtsnet Soekaboemi werd een bij telefoon net
opgericht te Pasawahan. ter vervanging van liet minder gunstig gelegen bijnet te Waloeran, alsmede een bijnet te Tjitjoeroeg ter vervanging van dat te Paroengkoeda. Als gevolg
hiervan werden de bijkantoren te Waloeran en Paroengkoeda
opgeheven en het nieuwgebouwde telefoonkantoor te Pasawahan en dat te Tjitjoeroeg in*gebruik genomen.
In het districtsnet Bandoeng kon de noodig gebleken uitbreiding der eentraalkantoor-inrichting van het telefoonkantoor ter hoofdplaats niet ter hand worden genomen, aangezien de in 1916 te Stockholm bestelde installatie niet kon
worden verscheept. Om te voorzien in de groote aanvraag om
aansluitingen, ontstaan door de snelle en belangrijke uitbreiding van de gemeente Bandoeng, werd tegen het einde
van het verslagjaar de bestaande installatie tijdelijk uitgebreid door bijplaatsing van 3 wisselborden, elk van 100
nummers en 2 wisselborden elk van 50 nummers. De dis-
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trictstelefoonlijn Bandjaran—Bandoeng en het plaatselijk net
van het bijkantoor Ilantjabali werden omgebouwd.
Het plaatselijk kabelnet te Tasikmalaja werd uitgebreid,
terwijl bijnetten te Singaparna en Tjiamis, behoorende tot
liet districtsnet Tasikmalaja, werden opengesteld.
In verband met den afloop van do concessie der Cheribonsche Telefoonmaatschappij, werd een aanvang gemaakt met
den iianleg van een plaatselijk net te Cheribon en van
districtsgeleidingen naar de elf op te richten bijnetten.
Te Maos (districtsnet Tjilatjap) werd een bijfcelefoonkantoor in dienst gesteld, waartoe een gedeelte van het voormalige doorgangshuis voor militairen werd verbouwd. De
ufdeelingsbureaux der staatsspoorwegen te Poerwokerto wer<len, bij wijze van tijdelijken maatregel, door middel van eene
langs de spoorbaan aangelegde geleiding met het net te Maos
verbonden.
In verlxind met den afloop van de concessie der Pekalongansclie Telefoonmaatschappij, werd een aanvang gemaakt
met den aanleg van een geheel nieuw plaatselijk net te Pekalongan. dat met 7 opstijgpunten en 7,4 K.M. grondkabel op
den datum van afloop der concessie (Augustus 1918) in
bedrijf werd gesteld, terwijl op .11 December d.a.v. het
bij telefoonkantoor te Batang in dienst werd genomen.
In verband met het afloopen van de concessie der Tegalsche
Telefoonmaatschappij, werd begonnen met den aanleg van
een nieuw districtsnet te Tegal. waartoe zullen worden opgericht l hoofdkantoor en 4 bijkantoren.
De kantoorinstallatie van het lokaalnet te Kendal werd
overgebracht van liet oude naar het nieuwgebouwde telefoou.
kantoor. hetwelk in Augustus 1918 in dienst werd gesteld.
Het plaatselijk net te Semarang werd uitgebreid met
2 opstijgpunten en 0,19 K.M. grondkabel. De reeds in 1917
aangevangen uitbreiding van de centraalkantoorinrichting
aldaar kon ook dit jaar niet* worden voltooid wegens het
uitblijven van de in het buitenland bestelde materialen. De
in 1917 in dienst gestelde onder-centrale in het Heuvelterrein
werd uitgebreid met een wisselbord voor 105 aansluitingen,
terwijl het net aldaar werd uitgebreid met één opstijgpunt.
De schakeling van de centraalkantoorinrichting te Tjanrti
werd verbeterd en het wisselbord uitgebreid met 50 nummers.
Het wisselbord van het bijkantoor te Bodja werd uitgebreid
met 15 nummers.
Aan het wisselbord te Salatiga werd eene uitbreiding gegevén met 36 nummers, terwijl eene interlocale sliplijn werd
aangelegd tusschen Toen tang en Salatiga.
De in 1915 begonnen ombouw van het districtsnet te Magelang kon na ontvangst van materialen worden voortgezet,
zoodat na bijplaatsing van een kabelpaal 3 opstijgpunten
met 2,4 K.M. grondkabel in dienst konden worden gesteld.
De verdere ombouw en uitbreiding waren op het einde van
het verslagjaar nagenoeg gereed. De aanleg van aansluitingeu op het bijnet Parakan werd voortgezet, terwijl eene verbindingslijn naar Ngadiredno werd aangelegd.
De lijn Djokjakarta—bijkantoor Balpalang (districtsnet
Djokjakarta) werd over eene lengte van 7,5 K.M. ontm.
bouwd. Vele enkeldraadsaansluitingen van geationneerden
buiten den plaatselij ken kring van het hoofdnet werden
dubbeldraads gemaakt. Door de openstelling van het bijtelefoonkantoor te Wates kon dat te Sentoio worden opgeheven.
De installatie van het bijtelefoonkantoor te Sleman werd
naar het nieuwgebouwde kantoor overgebracht, terwijl te
Knetoardjo. uitsluitend voor interlocaal verkeer, een tijdelijk
bijtelefoonkantoor in dienst werd gesteld.
In het districtsnet Soerakarta (Solo) werden vele enkeldraails-aansluitingen van geabonneerden buiten den plaatselijken kring van het hoofdnet vervangen door dubbeldraadsaansluitingen, terwijl het ondergrondsche kabelnet 'werd
uitgebreid. De ombouw van het bij telefoonnet te Kloten
buiten den plaatse] ij ken kring werd voortgezet en kwam ; n
oostelijke richting, met een« lijnlengte van 3 6 | K.M., nagenoeg gereed. Ook in westelijke richting had ombouw plaats.
Aangezien wegens gebrek aan materialen niet kon worden
overgegaan tot den aanleg van een geheel nieuw net voor de
dringend noodzakelijke aansluitingen ten behoeve van het
binnenlandden bestuur in de afdeeling Demak, werd eene
voorloopige voorziening getroffen door overneming van de be«lieuing van het bestaande irrigatie-telefoonkantoor door den
telefoondienst. De kanloorinrichting werd verbeterd en aan
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het interlocale net aangesloten. Verschillende bestuursaansluitingen werden aangelegd en in verbinding gebracht met
naastbijgelegen irrigatie-telefoonposten. ü p het post- en
telegraaf kantoor te Demak werd eene openbare spreekcel
opengesteld. Tegen het einde van het verslagjaar werd een
aanvang gemaakt met den aanleg van een blijvend telefoonnet.
De centraalkantoor-inrichting in het lokaalnet te Koedoes
werd ondergebracht in eene gehuurde particuliere woning.
Het plaatselijke net werd omgebouwd met 1 opstijgpunten
en 2,1 K.M. grondkabel. Benige buiten den plaa'tselijken
kring van Koedoes loopende lijnen werden omgebouwd en
verbeterd, terwijl van Koedoes naar Japara eene nieuwe lijn,
ter lengte van 33 K.M., werd aangelegd. Een aanvang werd
gemaakt met den aanleg van een bij telefoonnet te Japara.
Het wisselbord van het districtsnet te Pati werd vervangen
door een voor 50 aansluitingen. Het bijnet Djoeana werd
omgebouwd met één opstijgpunt en 0,06 K.M. grondkabel.
terwijl de centraalkantoor-inrichting werd ondergebracht in
het door den dienst der burgerlijke openbare werken tot
telefoonkantoor verbouwde, voormalige kantoor van het
kadaster.
De kantoorinstallatie te liembang werd overgebracht naar
de tot telefoonkantoor verbouwde wagenkamer van het posten telegraafkantoor.
De lijn Kedawan—Pakel van het districtsnet Tjepoe werd
omgebouwd en dubbeldraads aangelegd met eene lijnlengte
van 27,1 K.M., terwijl de locale lijn van Tjepoe in oostelijke
richting over eene lengte van 3 K.M. werd omgebouwd. Een
aanvang werd gemaakt met de overneming van de telefoonlijnen van het boschwezen.
De kantoorinstallatie van het bijnet te Tjaroeban
(districtsnet Madioen) werd overgebracht naar het nieuwgebouwde kantoor.
De bovengrondsche binnenvoering van de geleidingen op
het bijkantoor te Ploso (districtsnet Djombang) werd gewijzigd in eene ondergrondsche.
Het irrigatie-telefoonnet in de bestuursafdeeling Djombang
werd overgenomen.
Het districtskabelnet te Modjokerto werd uitgebreid met
ongeveer 4600 M. grondkabel, terwijl de bovengrondsche binnenvoering van de geleidingen op het bijkantoor te Modjoagoeng door eene ondergrondsche werd vervangen. Het irrigatie-telefoonnet in de bestuursafdeeling Modjokerto werd
overgenomen.
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de verdubbeling van de enkeldraadsche geleiding Toeloengagoeng
—Trenggalek (districtsnet Kediri). In gebruik werden gesteld
de aan het telefoonkantoor te Kediri bijgebouwde vertrekken.
Een aanvang werd gemaakt met den ombouw van het
bijnet te Wlingi (districtsnet Blitar), waarvoor ongeveer
1200 M. grondkabel werd verbruikt, terwijl eene districtsgeleiding tusschen Wlingi en Gogoniti werd aangelegd.
Het irrigatie-telefoonnet te Kertasana (districtsnet Kertasana) werd overgenomen.
In liet verslagjaar werd een aanvang gemaakt met de
inrichting van liet nieuwe telefoonkantoor te Soerabaja-Noord
(locaalnet Soerabaja). Het locale net te Soerabaja werd uitgebreid met een bijnet te Sepandjang.
Dooi* de Hollandsche Maatschappij tot het maken van
werken in gewapend beton werd een aanvang gemaakt met
het aanbrbngen van eene ongeveer 200 M. lange kanalisatie
ten behoeve van de ondergrondsche kabels van het kantoor
Soerabaja-N/oord, waarvoor de verglaasd aarden buizen uit
Australië werden ingevoerd. De in 1917 aangevangen uitbreiding van de plaatselijke kabelnetten van de centralesSoera ba ja-Zuid en -Nbord werd beëindigd. Geplaatst werden twee koorpalen en eene kabelverdeelkast.
Het plaatselijk kabelnet te Sidoardjo werd uitgebreid met
1 opstijgpunt en ongeveer 1200 M. grondkabel.
Tegen het einde van het verslagjaar werd het districtsnet
te Bangil uitgebreid met een bijnet met 1 opstijgpunt en
100 M. grondkabel te Pandaiin. Het irrigatie-telefoonnet in
de bestuursafdeeling Bangil werd overgenomen.
Het kantoor te Malang werd ingericht met nieuwe multipel-wisselborden.
Het plaatselijk kabelnet aldaar en dat van het bijkantoor
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te Lawang werden uitgebreid, onderscheidenlijk niet ongeveer 1G0O en 1200 M. grondkabel.
liet districtsnet Slalang word uitgebreid met bij nel ten te
Singosuri eu Gondanglegi, terwijl de districtslijnen Kepandjeii—Gondanglegi werden omgebouwd eu uitgebreid. De
kantoorinstallatie van bet bijnet Kepandjen werd overgebracht naar liet nieuwgebouwde kantoor.
Het districtsnet Pasoeroean weid uitgebreid niet een bijnet
te Tosari niet 1 opstijgpunt en + 200 SI. grondkabel.
De van de Pasoeroean Stoomtrammaafcschappij1 overgeiiomen telegraaflijnen werden verbeterd en op liet net
aangesloten, terwijl de irrigatie-telefoonlijnen in de bestuursai'deel ing Pasoeroean werden overgenomen.
Het plaatselijke net te Probolinggo werd omgebouwd en
uitgebreid met 2 opstiiopunten ea ongeveer 0000 SI. crrondkabel.
Het bijnet te Pasirian (districtsnet Loemadjang) werd omgebouwd en de kantoorinstallatie ondergebracht in een tot
telefoonkantoor verbouwd paviljoen van de voormalige controleurswoning. Eén opstijgpunt werd geplaatst met 170 M.
grondkabel.
De installatiën van de bijkantoren Sempolan en Soekawana
(districtsnet Djember) werden overgebracht naar de nieuwgebouwde kantoren, terwijl op elk bijkantoor één opstijgpunt
werd geplaatst.
Het districtsnet te Sitoebondo werd uitgebreid met een
bijnet te Panaroekan.
In verband met bet afloopen der particuliere telefoonconcessie in Banjoewangi (einde Slaart 1919), werd een aanvang gemaakt met den aanleg vaii een plaatselijk net aldaar
en van verschillende telefoonroutes in die af deeling.
In Februari werd in bet districtsnet Telokbatong de telefoonlijn Telokbetong— Koto Agoeng voor het interlocaal verkeer opengesteld. Te Koto Agoeng werd te dien einde eene
spreekcel opengesteld. Een begin werd gemaakt met de verbetering van de telefoonroute van Gedongtataan naar Koto
Agoeng.

S G.

288

De bestuurstelefoonlijn Pontianak—Singkawang werd verbeterd en geschikt gemaakt voor interlocaal telefoon» en
voor telegraafverkeer.
Het bijnet te Soengaikakap (lokaalnet Pontianak) werd,
wegens opzegging van abonnement, opgeheven.
In het verslagjaar werd begonnen met het dubbeldraads
maken van de telefoongeleiding Den Pasar—Tabanan
(lo.kaainet Den Pasar). De kantoorinstallatie van het bijnet
te Kloengkoe'ng werd overgebracht naar het nieuwgelniuwde
kantoor.
I n de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werdeu
opnemingen verricht ten behoeve van eene mogelijke overneming van de bestuurs- en negri-telefoonlijnen en de mogelijke oprichting van een bijnet te Martapoera in aansluiting
op het lokaalnet te Bandjermasin.
Bijzondere niededeelingeil. Het gebrek aan materialen
deed zich. ever.als in 1917, nijpend gevoelen. Ten einde niets
onbeproefd te laten daarin verbetering te breng^i, vertrok
de ingenieur van den post-, telegraaf- en telefoondienst J . G.
VAX KUYK in April 1918 naar Japan met eene regeeringsopdracht tot aankoop van materialen. Als gevolg van zijne
bemoeiingen werden in de laatste maanden van het verslagjaar weer voldoende materialen ontvangen om een aanvang
te kunnen maken met de meest dringende aanlegwerkzaamheden. Evenals het vorige jaar konden verschillende benoodigdheden plaatselijk worden aangemaakt, al moest dikwijls de toevlucht worden genomen tot aanwending van
primitieve middelen ter voorziening in de meest dringende
behoefte. Toch kon aan vele aanvrager, om aansluiting niet
worden voldaan.
I n Februari 1918 werden op verschillende plaatsen van
J a v a door stormen en bandjirs storingen veroorzaakt, waarvan de opheffing zeer bemoeilijkt werd door aardschuivingen
en overstroomingen.

P A R T I C U L I E R E TELEGRAFEN.

Het aantal particuliere spoorvvegtelegraafkantoren ste^g
in 1918 van 98 tot 108'. Hiervan Maren er 21 s'eve«tigd
in plaatsen, waar tevens een lands telegraaf kantoor bestond.
Omtrent storingen op vreemde in Nederkindsch-Indië landende kabels zij liet volgende vermeld.
De aan het Franscbe Gouvernement toebehoorende kabel
Pontianak Saigon, welke sedert 30 November 1913 gestoord
was, bleef gestoord.

De met Nederlandsch-Indië in verbinding staande kabel
van de Duitsch-Nederlandsche Telegra/afmaatschappij bleef,
tengevolge vau den voortdurenden oorlogstoestand, buiten
werking.
Op de met Nederlandsch-Indië verbonden kabels, toebehoorende aan de Eastem Extensiou Australasia and China
Telegraph Company Ltd. kwamen 18 storingen voor.

§ 7. PARTICULIERE TELEFONEN.
Het aantal particuliere telefoonkantoren bleef' onveranderd, namelijk 37. Vijf van deze kantoren waren gevestisrd

op plaatsen,
bestond.

waar

tevens

een

lands telegraaf kantoor

§ 8. PARTICULIERE TELEFOONVERBINDINGEN.
Communale telefoonverbindingen. In het afgeloopen
jaar werd één particulier telefoonnet (dat van de Pekalongansche Telefoonmaatschappij) overgenomen, zoodat het
aantal concessies voor plaatselijke netten einde 1918 acht
bedroeg.
Op hetzelfde tijdstip bedroeg het aantal geabonneerden
van de plaatselijke telefoonverbindingen 1876. te^en 1728 op
einde 1917 en de ruwe opbrengst f 248 384, tegen f 242 527
in 1917, terwijl aan cijns was verschuldigd f 24 838, tegen
f 24 253 in 1917 en f 26 209 in 1916.

Telefoonverbindingen voor eisren gebruik. De directeur
van gouvernements bedrijven verleende in 1918 vier vergunningen tot den aanleg en het eigen gebruik van eene telefoon"
verbinding, namelijk 2 aan de cultuuronderneming ,,Si
Lawai en Adian Soemaer" te Padang, 1 aan de Handelsvereeniging ,,Amsterdam" te Soerabaja en 1 aan de ..Kali
Glagah Estate Limited" te Soerabaja.
Wegens aan den lande te betalen jaarlijksche cijns voor
het gebruik van openbare wegen en van andere ter vrije
beschikking van de Regeering staande gronden, was door de
vergunninghouders verschuldigd f 2.540, tegen f 2480 in 1917.
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POSTSPAARBAXK.

Het reglement voor den postspaarbankdienst in Neder.
landscb-Indië a n d . St. 1912 n°. 370. juncto 1014 n". 369.
1916 DOS. 412 en 450 en 1918 n°. 4) is nader gewijzigd bjj
Gouv. Bt. 21 Juli 1918 n". 56b (Ind. St. n°..553). waarbij
art. 12 van bet reglement, regelende de uitreiking ven pei>ningen aan inleggen, behoorende tot de inlandsche en met
deze gelijkgestelde bevolking, is vervallen.
De instructie voor den raad van toezicht op de postspaarbank en die voor den directeur van genoemde instelling en
den ambtenaar, die bem bij afwezigheid vervangt, zijn gewijaigd bij Gouv. Bt. 12 Nov. 1918 n°. 18 (Bijbl. Ind. St.
n°. 9110).
Do gouvernements pandhuisep in het ge-west Bembang
zijn aangewezen voor de uitoefening, bij wijze van proef, van
den post spaarbankdienst.
Op 31 December 1918 werd door 184 postkantoren, 11.
bij postkantoren. 223 hulppostkantoren en 29 pondhuizen
deelgenomen aan den dienst der post.spaarlm.nk.
Het aantal spaarbankboekjes bedroeg einde 19.18 1G6 438
(64 222 boekjes van Europeesche inleggers, 92 G02 boekjes
van inlandsche inleggers en 9G14 boekjes van vreemde oosterlingen), tegen 152 79'5 (60306 boekjes v.n Europeesche
inleggers, 83 912 boekjes van inlandsche inleggers en 85T7
boekjes van vreemde oosterlingen) op einde 1917.
Tot het aantal spaarbankboekje!) behoorden 3747 boekjes
van inleggers o p den voet der regeling, getroffen bij Gouv.
Bt. 28 Juni 1912 n°. 28 (Bijbl. Ind. St. n°. 7655), die gebruik maken van de gelegenheid tot sparen door middel van
inhoudingen op traktementen, enz., waarvan 5-11 beekjes van
Europeanen, 3201 boekjes van inlanders en 5 boekjes van
vreemde oosterlingen.
Verder zijn onder het aantal spaarbankboekjes begrepen
336 boekjes, uitgereikt op de gouvernements pand buizen in
het gewest Bembang (5 boekjes van Europeanen 324 boekjes
van inlanders en 7 boekjes van vreemde oosterlingen).
Het aantal inleggers bedroeg op 31 December 1918 157 401
(57 729 Europeanen, 90 395 inlanders en 9277 vreemde
oosterlingen)..
In 1918 hadden plaats 153 335 inlagen op de postkantoren,
bijkantoren en hulppostkantoren, 972 inlatren op de gouvernements pandhuizen en 29174 inlagen door middel van
inhoudingen op traktement, enz. van landsdienaren en gepensionneerden, te samen 183 481 (tegen 169 316 in 1917) en
101 369 terugbetalingen op de postkantoren. bij- en hul|)postkafttoren en 152 op de gouvernements pandhuizen. te
samen 101 521 (tegen 92 715 in 1917).
Het aantal inleggers, wier tegoed op de Bijkspostspaarbank
in Nederland werd overgedragen en van die instelling werd

overgenomen, bedroeg'in 1918 achtereenvolgens 90 en 112,
tegen 405 en 163 in 1917.
Het tegoed der inleggers op 31 December 1918 — globaal
berekend, aangezien de lentebedragen over 1918 bij de
opmaking van dit verslag nog niet alle bekend waren —
bedroeg f 13-1-15 000, tegen f 12 375 000 op 31 December
1917.
In bet te.goed per 31 December 1918 deelden de Europeesche inleggers voor f 10 759 000, de inlanders voor
f 2 2,56 000 en de vreemde oosterlingen voor f 430 000 cf
achtereenvolgens voor 80,03 %, 1C,78 % en 3,19 % van het
gezamenlijk tegoed (in 1917 81,26 %, 16,02 % en 2,72 %).
De toeneming van het tegoed in 1918 bedroeg voor de Europeanen rond f 702 000, voor de inlanders rond f 274 000 en
voor de vreemde oosterlingen rond f 94 000.
Wat de beleggingen betreft, worden gedurende het jaar
1918, evenals ook reeds in 1917 geschiedde, alle in Nederlandsch-Indië beschikbaar gekomen gelden in dit land
belegd. ^ ,
Op 31 v December 1918 was belegd (nominaal) in Staatssohuld (Nederlandsche en Indische) f 6 645 400 en in andere
effecten f 5319100.
De waarde van het fondsen-bezit was einde 1918 te stellen
op f 10 513171, terwijl voor de fondsen-belegging was besteed f 11 605 213, zoodat het na*deelig koersverschil bedroeg
f 1 092 042, waarvan het \erljes op de 3 en 'M % inschrijvingen Grootboek N. W. S. (onaflosbare Ned. Staatsschuld)
f 1074 407.
Op 31 December 1917 was voorts in Nederland uitgezet op
prolongatie f 1488 800, iiMndië in beleeningen op effecten
f 243 600, in 's lands kas (v. z. n. voor dadelijk gebruik en
voor de disconteering van vendu-acceptatiën 3 %) f 513 762,
bij den gouvernements pandbuisdienst (4%) f 2662 en bij de
factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij (kassiersrekening 2 %) f 2253.
De over 1918 gekweekte rente. enz. bedroeg + f 520 500,
terwijl de som der uitgekeerde en bijgeschreven rente voor
de inleggers gesteld is op + f 275 000: dit bedrag aftrekkende van de ovengenoemde som van f 520 500, komt men tot
een rente-overschot van f 245 500.
De bedrijfskosten over 1918 zijn te stellen op + f 154 000,
waarvan f 97 000 aan salarissen en f 32 500 aan vergoedingen
aan andere diensten.
De voorloopig becijferde bedrijfswinst over 1918 bedroeg
+ f 91 500 en het totaal der bedrijfswinsten tot en met 1918
f508000.
Verdere bijzonderheden worden gegeven in het jaarverslag
van «Ie postspaarbank over 1918.

II. SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Door de aftreding als zoodanig van den hoofdinspecteur,
hoofd van den dienst der staatsspoor- en tramwegen, zag de
Indiscbe liegeering zich voor de vraag gesteld, hoe in het
beheer van genoemden dienst te voorzien. Zijn personen van
gelijke bekwaamheden en werkkracht als het afgetreden
diensthoofd reeds uiterst schaarsch, daarbij komt. dat de zeer
snelle en krachtige toeneming van de werkzaamheden in het
staatsspoorbedrijf het meer en meer twijfelachtig maakt, of de
leiding daarvan op den duur zelfs voor iemand met qualiteiten als de afgetreden dienstchef bezat, niet te zwaar is. Met
het oog hierop is bij Gouv. Bt. 30 Juli 1919 n°. 30a (Jav. Ct.
n°. 63), bij wijze van tijdelijken maatregel, een meerhoofdig
bestuur voor het beheer vaneden dienst der staatsspoor- en
tramwegen ingesteld, bestaande uit 3 personen.
Bij Gouv. Bt. 24 Sept. 191S n°. 3 (Ind. St. n°. GG9), juncto
5 April 1919 n°. 47 (Ind. St. n° 175). is de regeling omtrent
het personeel bij den dienst der staatsspoor- en tramwegen
(Ind. St. 1909 n°. 258) nader gewijzigd en aangevuld; bij
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

dezelfde gelegenheid is eene nieuwe bezoldigingsregeling
voor verscheidene groepen van het personeel bij dien dienst
vastgesteld.
Het reglement op de dienstreizen langs de staatsspoor- en
tramwegen voor het tot de exploitatie behoorend personeel
(Ind. St. 1915 n°. 647) en de regelen omtrent vergoeding
voor reizen bij eerste plaatsing, verplaatsing, enz. en voor
reis- en verblijfkosten (Ind. St. 1915 n°. 648) zijn nader
gewijzigd bij Gouv. Bt. 24 Sept. 191S n". 4 (Ind. St. n». G70).
Bij Gouv. Bt. 24 Sept. 1918 n°. 5 (Ind. St. n°. 671) is
de regeling inzake het toekennen van buitengewone verhoogingen aan ambtenaren van den dienst der staatsspooren tramwegen, die aan bepaalde examens hebben voldaan,
nader srewijzigd.
Bij K. B. 17 J u n i 1918 n°. 128 (Ind. St. n°. 810) zijn
ambtshalve aangewezen tot commissaris en plaatsvervangend
commissaris van het Gouvernement bij het plaatselijk comité
van bestuur der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat-

1919—192Ü.

5.

Ned.-Indië.

37

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 » .
291

'

Hoofdstuk P, afd. II.

292

schappij in Nederlandsch-Indië onderscheidenlijk het hoofd

zoek aaor de levensvatbaarheid in het algemeen van lan.ls

van den dienst van liet toezicht op do spoor- en tramwegen
in Nederlandsch-Indië en de hoofdingenieur bij dien dienst

automobieldiénsten als voedingslijnen voor de staatsspoor- en

ter standplaats Semarang.
Bij art. 1 van Gkrav. Bt. 26 Oct. 1918 n°. 68 ia de bij

Gonv. Ut. 1-1 Mei 1912 n°. 1 ingestelde eonunissie, aan welke
was opgedragen der Regeering advies uit te brengen betreffende de beslaande spoor- eji tnunwcgtoe-tanden ter hoofdplaats Semarang en de middelen die ter verbetering daarvan
dienen te wolden aangewend, ontbonden, terwijl hij art. 2
van eerstgenoemd besluit eene nieuwe commissie in het leven
is geroepen, wier taak het zal zijn der Regeering van advies
te dienen over de te Semarang reeds gedeeltelijk uitgevoerde
en in Uitvoering of in voorbereiding zijnde plannen ÈOt
wijziging der aldaar samenkomende spoor- en tramwegen;
over de vraag of en op welke wijze die plannen in het algemeen belang nog aanvulling oi wijziging zouden behoeven,
mede met het oog op de in uitvoering en no»- in overweging
zijnde plannen voor havenaanleg te dier plaatse; zoomede
over de vraag welke maatregelen genomen kunnen worden
om bij de exploitatie der bestaande en ontworpen spoor- r-n
tramweg]ijnen in en om de stad Semarang. bezwaren voor
het publiek zooveel mogelijk te voorkomen of te HDperken.
A.
1°.

a.

SPOORWEGEN.
STAATSSFOOKWBGEZT.

Verkenning, opneming en aanleg.

•
J a v a . De nadere bewerking van liet voorloopig vóórontwerp van de opgenomen tramlijnen in Noord-Cheribon,
beide uitgaande van Djatibarang, de eene in oostelijke richting naar Kaïangampel en de andere westwaarts naar da
rijstopslagplaats Leg'ok, 0 K.M. westelijk van Eretan gelegen, leidde, in verband met de vaststelling der te kiezen
spoorwijdte, tot het resultaat, dat aan den aanleg van deze
beide tramlijnen en eene spoorwijdte van 1,067 M. de voorkeur werd gegeven, waarna het voorstel om tot den bouw er
van in 1020 over te gaan. bij de Regeering' werd ingediend.
Van de lijn Garoet—Tjikadjang werd het vóór-ontwerp
in nadere behandeling genomen.
Van een der eerstvolgende uitbreidingen van de thans üi
aanleg zijnde lijn Bandoeng—Bandjar;m—Kopo, namelijk
van de verbinding van de halte Tjiteureup met de districtshoofdplaats Tjiparaj eu de 5 K.M. meer oostelijk gelegen
onderdistricts-hoofdplaats Madjalaja, kwam het volledig
vóór-ontwerp gereed; van de beide andere mogelijke verlent»
gingen Bandjaran—Pengalengan en Kopo—Tjiwide bleef de
bestudeering van het tracé onderhanden.
Ten behoeve van eene eventueel noodige verbinding van
het kolenterrein bij Bodjongmanik ten zuiden van R a n s kasbitoeng werden terreinmetingen verricht, waarna de uitwerking van liet vóór-ontwerp ter hand werd genomen.
Het volledig vóór-ontwerp van eene uitbreiding der Btaatstramlijnen 'ii de residentie Madioen in zuidelijke richting
' v a n Balong naar Slaoeng en in westelijke richting van
Soemarata naar Bedegan kwam p'ereed; een voorstel tot aan*
lag van deze verlengingen in 1919 wrerd bij de Regeering
ingediend.
De terreinmetingen voor eene tramlijn uitgaande vau
Buitenzorg in westelijke richting naar de desa Penjawoengan
werden beëindigd: de uitwerking van liet vóór-ontwerp bleef
onderhanden.
Voor eene verbinding Tangerang—Sering kwam de vtrkenning gereed.
Ter voldoening aan den wensch van het le<jerl>estuur kwam
gereed liet technische uitgewerkte tracé met kosten-begrooting van: 1°. eene zijlijn, uitgaande van een punt van de in
aanleg zijnde lijn Djatinangor—Tjitali naar een noordelijk
van het -;poorwep;tracé jrelegen m i n t : 2°. eene verlenging van
de hoofdlijn wederzijds Cheribon en 3°. eene verbinding van
de hoofdlijn met Tandjoengpriok. Het onderzoek van eene
nader door het legerbestuur in overweging sjegeven verbinding van Tjiandjoer via Bajabang naar Tjikadongono- of Ren. deh kwam nagenoeg gereed.
Het, ten voiïgen jare aangevangen economisch vóór-onder-

tramwegen werd voortgezet. Beëindigd werden (ie \vrkenningen van enkele in te stellen lands autodiensten in de
afdeelingen Soekaboemi. Tjiandjoer, Bajidoeng en Tasikmalaja (Preang.r-Kegentschappen) en in het zuidelijk deel
van de residentie Cheribon.
De aanleg van de lijn Bandjar—1'arigi werd geregeld
voortgezet; de groote kunstwerken in het berglijngedeelte werden gedeeltelijk gemonteerd en de bouw. van liet langs de
zuidkust gelegen gedeelte werd aangevangen.
De aan deze lijn aansluitende verlenging Parigi—Tjidoe
lang werd in voorbereiding genomen. De aanlegrekening sloot
einde 1918 met een bedrag van f 8 001 103. Het aandeel
m de algemeene kosten bedroeg f 8554 en het aandeel in
de magazijnskosten f 3078.
In verband met de moeilijkheid aan de aanschaffing van
bovenbouwmaterialen en rollend materieel verbonden en de
groote kosten daarvan, alsmede tengevolge van de veranderde
economische omstandigheden en de gewjjzigde inzichten
nopen| het gebruik der spoorwijdte van 60 c.M., werd besloten
om het voorgestelde smalspoorlijntje Ragadjampi—Kalisetail
slechts tot Bentjoeloek, 20 K.M. ten zuiden van Ragadjampi
te bouwen, doch dan met de normale spoorwijdte. In het
verslagjaar is met den eigenlijken aanleg begonnen. De aanlegrekening wees einde 1918 een bedrag aan van f 80 447. Het
aandeel in de ahrenieene kosten bedroeg f 732 en het aandeel
in de magazijnskosten f 65.
Met den aanleg van de doortrekking van liet lijntje
Rantjaekek—Djatinangor naar Tjitali werd in bet verslagjaar begonnen. De aanlegrekening sloot einde 1918 met een
bedrag van f 167 481. Het aandeel in de algemeene kosten
bedroeg f 2507 en het aandeel in de magazijnskosten f 284.
De aansluiting aan de hoofdlijn te Bandoeng van de m
aanleg zijnde tramlijn van Bandoeng naar Kopo bleef, in
verband met de uitbreidingsplannen voor genoemd station,
nog in studie. Besloten werd de lijn voorloopig op een
eigen tijdelijk station te Bandoeng te doen binnenkomen en
voor de overgave van het goederenverkeer eene tijdelijke
verbinding met de hoofdlijn te maken. De aanlegrekenin^
wees einde 1918 een bedrag aan van f 45 567. Het aandeel
in de algemeene kosten bedroeg f 851 en het aandeel in de
mai'azijnskosten f 87.
De overneming door den Staat van de tramlijn Babat—
Djombang bracht eenige wijziging in de situatie van dé aan
te leggen lijn Gempolkerep—Kertasana. I n het verslagjaar
werd op het gedeelte Gempolkerep—Ploso, dat de Babat—•
Djoniba.ng-tram met de tramlijn Krian—Gempolkerep zal
verbinden, met den aanleg begonnen. De aanlegrekening
sloot einde 1918 met een bedrag van f 87 628. Het, aandeel
in de algemeene kosten bedroeg f 2016 en het aandeel in do.
magazijnskosten f 262.
De smalspoorlijnen in Krawang konden wegens gebrek aan
rollend materieel nog niet in exploitatie worden gebracht.
De aanlegrekening sloot einde 1918 met een .bedrag van
f 435 707. Het aandeel in dei algelmeene kostetn bedroeg
f 3010 en het aandeel in de magazijnskosten f 2793.
Met den aanleg van de lijn Toeloengagoeng—Trenggalek
Toegoe en met de spoorverdubbeling Meester-Cornelis—
Tjikampek en Wanakrama—Krian werd een begin gemaakt.
Voor den bouw van eene werkplaats te Boekitdoeri werd
tot einde 1918 uitgegeven f 1010158. Het aandeel in de
algemeene kosten bedroeg f 2790 en het aandeel in de magazijnskosten f 1048.
Ten behoeve van de omwerking van het spoorwegnet
in en om Batavia kwamen de volgende werken gereed:
de verbindingslijn Meester-Cornelis—Manggarai: de verdubbeling van d e ' lijn Manggarai—Weltevreden; het
emplacement en stationsgebouw Manggarai; de verdublxding van de lijn Kemajoran Antjol Scengei Tiram en
de wijziging van het emplacement Meester-Cornelis. Onderhanden bleven de volgende Werken: het emplacement en
stationsgebouw Tandjoengpriok: het Roederenemplaoement
Heemradenplein : de nieuwe dublxde lijn Batavia—Angke;
de verdubbeling van de lijn Doeri—Angke: de aanleg van
eene nieuwe dubbele lijn Goenoengsahari-kanaal- - B a t a v ï i ;
de aanleg van eene nieuwe dubbele lijn Batavia—
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Antjol; lifi nieuwe emplacement en stationsgebouw Paser
Senen ; de nieuwe dubbele lijn Manggarai—Tanakabang en
het nieuwe rangeeremplacement Tjipinang. Tot einde 1918
werd uitgegeven f 8 376 962. Het aandeel in de algemeene
kosten bedroeg in 1918 f 29'230 en liet aandeel in de magazijnskosten f 2 1 6 5 3 .
Met betrekking tot de werken tot verbetering der spoorwegtoestanden te Soerabaja zij vermeld, dat gedurende het
verslagjaar voortgegaan werd met den aanleg van het emplaooinent voor de bediening van de haven en met den bouw
van het nieuwe hoot'drangeeremplacement Sidotopo. Op dit
laatste kon door gebrek aan bovenbouw nog slechts weinig
spoor worden uitgelegd. Gedurende 1918 werd besteed
f 1 114 486. Het aandeel in de algemeene kosten bedroeg
f' 13 901 en het aandeel in de magazijnskosten £ 10 128.

294

De opneming van de lijn van Takalar over Makasser naar
Maros kwam gereed en van het gedeelte Makasser—Takalar
werd een vóór-ontwerp opgemaakt. De verkenning voor eene
verbinding van de westelijke kustvlakte met het merengebied
in Boni, benevens de terreinmetingen van Maros naar Tanete
en van Tanete naar Takalala, richting Seengkang, hebben
plaats gehad. De verbinding van de spoorlijn met de haven
van Makasser en met aan te leggen stadstramlijnen is in

studie.

In de Westerafdeeling van Borneo werd eene spoorwegverkenning verricht, waarbij bleek, dat eene verbeterde voorziening in de verkeersbehoei'ten noodzakelijk is geworden en
daartoe allereerst de aanleg eener tramlijn van Pontianak
langs Mampawa, Singkawang en Pamangkat naar Sambas in
aanmerking komt.
Het op Bali en Lombok ingestelde onderzoek omtrent de
behoeften voor het algemeen verkeer kwam gereed en gaf
aanleiding om aan de Begeering voorstellen in te dienen tot
lijnaanleg op die eilanden.
Onder de werkzaamheden van den dienst van de opneming
werd gebracht het onderzoek naar het voorkomen van wildhout-complexen in of in de nabijheid van gebieden, waai"
spoorwegen in aanleg en waarvoor spoorwegplannen in studie
zijn, met het doel om na te gaan of die bosschen in voldoende hoeveelheden goed hout bevatten voor den aanmaak van dwarsliggers en de afvoer daarvan niet te kostbaar
wordt. Het aan een houtvester opgedragen onderizoek in
zuidoost-Djambi in de streken grenzende aan de residentie
Palembang heeft met succes jdaats gehad: de aangetroffen

Buitengewesten. De in Tapanoeli verrichte spoorwegverkenning (zie K. V. 1918, kol. 256) kwam gereed en gaf
aanleiding tot het voorstellen van den aanleg van eene tramlijn van Sibolga naar Padang Sidimpoean als het eerst
noodzakelijke.
De terreinmetingen in Zuid-Sumatra tusschen Koto Boemi
en Batoeradja bleven, evenals die van Lahat—Tebingtinggi,
onderhanden; eene verkenning werd aangevangen in de richting naar Soeroelangoen ltawas en Soeroelangoen Djambi,
met de bedoeling die verkenning voort te zetten naar het
noorden voor eene aansluiting|Van het Zuid-Sumatra-net aan
de spoorwegen ter Westkust van Sumatra. Ook werd een
onderzoek ingesteld naar eene verbinding van laatstgenoemd
ijzerhoutboachcomplexen zouden naar schatting 300 000 M'.
net niet eenig geschikt punt aan de Oostkust van Sumatra
dwarsliggerliout bevatten, welke per aan te leggen railbanen
in verband met eene reeds dadelijk noodige uitbreiding in
oostelijke richting ten behoeve van de ontginning van nieuwe naar eene goede aanlegplaats voor zeeschepen kunnen worden
steenkoolvelden in-het Ombiiin-kolenareaal en van wildhout- afgevoerd.
bosseben voor de levering van mijnliout.
b. Bedrijf.
De herziening van het ontwerp van de zijlijn in de Lampongsche districten naar de Waij Lima (zie t. a. p.) blesf
onderhanden, terwijl het ontwerp voor eene lijn naar de
Lengte in bedrijf. In de lengte van de staatsspoorwegen,
Beneden-Komering-streek eveneens voor herziening in aan- einde 1917 bedragende voor de Oosterlijnen 1057, voor de
merking kwam. In Zuid-Sumatra was de spoorweg bij het Westerlij nen 145Ö en den staatsspoorweg ter Sumatra's
einde van het jaar in de Lampongsche districten over 78 Westkust 246 K.M., kwam in zoover verandering, dat door
E.M. gereed en over 20 K.M. in uitvoering. Op 15 Februari de openstelling van de lijn Manggarai—Meester-Cornelis de
1918 werd het gedeelte Hadjipemanggilan—Blambangan lengte der Westerlij nen met 2 K.M. werd vermeerderd en
(15 K.M.) voor het publiek verkeer opengesteld. In de re?i- dus thans 1452 K.M. bedraagt, terwijl van den staatsspoordentie Palembang bleef het gedeelte Praboemoelih—Batoe- weg1 ter Sumatra's Westkust gedurende het verslagjaar eene
radja (lang 95 K.M.) in uitvoering. H e t tracé voor de spoor- lengte van 7 K.M. niet in exploitatie was, en wel het lijnlijn tusschen Koto Boemi en Batoeradja, die de Lampongs gedeelte Na ras—Soengailimaü, dat door overstrooming in den
met Palembang zal verbinden, bleef in studie. De aanleg- nacht van 18 op 19 J u n i 1915 werd weggeslagen en nog- niet
rekening wees einde 1918 een bedrag aan van f 23 372 865. kon worden hersteld. Het in bedrijf zijnde gedeelte in ZuidHet aandeel in de algemeene kosten bedroeg f 35 887 en het Sumatra, omvattende einde 1918 eene lengte van 78 K.M. in
aandeel in de magazijnskosten f 9604.
de Lampongsche districten en 152 K.M. in het gewest PalemDe afvoer van de kolen der gouvernenients kolenont»in- bang, wordt als tramweg geëxploiteerd.
ning te Boekif Asem vorderde den aanleg van een 13 K.M.
lange spoorlijn met de normale spoorwijdte, aangezien de
Tarieven.
In verband met het toestaan van vervoer voor
aanleg van de deeauville-lijn slechts als tijdelijke maatregel rekening van den lande aan meer categorieën vani Tandswas bedoeld en die lijn te weinig vervoercapaciteit bezat. dienaren en de uitbreiding van het aantal personen, die
Van 15 December 1918 af kon de lijn voor het kolenvervoer op reisaanvragen reizen, zijn de bij Gouv. Bt. 1 Maart 1913
worden benut. Om haar ook voor publiek verkeer te kunnen n°. 13 (Bijbl. Ind. St. n°. 7849) vastgestelde bepalingen
openstellen moeten nog enkele werkzaamheden worden uit- betreffende het vervoer van 's lands reizigers en goederen op
gevoerd. De aanlegrekening sloot einde 1918 met een bedrag de staatsspoor- en tramwegen in Nederlandseli-tndië nader
van f 107 425. Het aandeel in de algemeene kosten bedroeg gewijzigd (zie Bijbl. Ind. St, nos. 8986, 9006, 9075, 9104
f 2557 en het aandeel in de magazijnskosten f 698.
en 9179).
Te Kerta'pati zijn werken tot het laden van kolen in de
Evenals in vorige jaren, werd ook gedurende 1918 vervoer
schepen onderhanden. Gebouwd wordt een hooge kolenstort tegen verlaagd tarief toegestaan ten behoeve van liefdadigoaaT het model van die te Emmahaven.
heidsinstellingen, zoomede aan leden van erkende vereeniginTer Sumatra's Westkust werd de aanleg onderhanden ge- gen bij het ondernemen van technische of wetenschappelijke
nomen van eene tramlijn ter lengte van + 20 K.M. van Pajo- tochten of bij het bezoeken van door of met medewerking van
koemboeh naar Limbanang. De aanlegrekenino- sloot met een hunne vereeniging uitgeschreven openbare vergaderingen ter
bedrag van f 16 859. Het aandeel in de algemeene kosten bespreking van onderwerpen van wetenschappelijken aard of
bedroeg f 351.
welke op andere wijze te algemeenen nutte strekken.
Om tegemoet te komen aan het gebrek aan technisch perKosteloos vervoer werd toegestaan voor voedingsmiddelen
soneel zal in Zuid-Celebes getracht worden om den aanleg van afgezonden door het „Fonds Wonogiri" en geadresseerd aan
nieuwe lijnen aan te besteden, srebruik makende van het den assistent-resident te Soerakarta.; voor terugzending naar
reeds werkzaam zijn van groot-aannemers aldaar en van de de plaats van herkomst over hetzelfde traject als waarover zij
wetenschap, dat die aannemers meer werk zoeken. Vooral wat waren aangebracht van zendingen, die op de van 29 Augustus
het technisch personeel beneden den ranjr van ingenieur be- tot en met 1 September 1918 te Bandoeng gehouden Paser
treft, zal, wanneer die poging mocht slagen, dat personeel Malem tentoongesteld, doch niet verkocht zijn ; voorgoederen,
belangrijk kunnen worden ingekrompen.
bestemd voor en afkomstig van de Idjen-expeditie; voor eenige
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zendingen kerstgeschenken, bestemd voor de te Tjilatjap spoorwegen op Java (dio van de Nedeilandsch-Indische
geïnterneerde schepelingen van drie Duitsche stoomschepen j Spoorwegmaatschappij) 210 K.M. bleef', vermeerderde die
voor artikelen, bestemd voor de tengevolge van den oorlog der spoorwegen van de Deiii-Spoorwegniaatsehappij, als genoodlijdenden in Europa, verzonden door of namens de volg van de aanvaarding op 31 Mei 1918 van de bij art. 3
comités tot hulpverleening aan die noodlijdenden' en voer van Gouv. Bt. 26 (Jet. 1917 n". 56 (Bijbl. Ind. St. a». 9028)
materialen bestemd voor den bouw van het meisjesinternaai
voor die Maatschappij vastgestelde nieuwe concessievoorder Roemer-Yisser-vereeniging te Bandoeng.
waarden en de daarmede verband houdende nieuwe rangSpeciale tarieven werden vastgesteld voor het vervoer van schikking van de onderscheiden lijnen onder spoor* en tramtabak, welke reeds vervoerd was naar de plaats van afscheep, wegen, van 96 tot 271 K.M.
doch weder naar het binnenland of' naar eene andere havenplaats moest worden gezonden, en van rijst, bestemd om aan
Tarieven.
Door de Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatde noodlijdende bevolking te worden verkocht of Kosteloos I
schappij zijn voor het vervoer .van voor den uitvoer bestemde
verstrekt.
suiker, welke van Seiuaraiig naar de suikerfabrieken wordt
teruggezonden om aldaar te wenden overgekookt, alsmede
Vervoermiddelen.
Bij het einde van 1918 bestond het VDOT de suiker, die na op die wijze vervoerd en bewerkt te
rollend materieel der siaalsspoorwegen op •lava (met inbegrip zijn, wederom naar Semarang wordt teruggevoerd, afzondervan het restant der tijdelijk in huur van de Nederla:idsch- lij !•.<• vrachtprijzen vastgesteld. Evenals in het vorig verslag[ndische Spoorwegmaatschappij overgenomen rijtuigen der jaar werden voorts door de Maatschappij belangrijke vrachtlijn Batavia—Buitenxorg en hei materieel van de eenvoudige verlagingen verleend, o.a. voor het vervoer, gedurende belijnen, zoomede van het van de Babat—Djombang Stoom- paalde tijdvakken eu tusschen bepaalde plaatsen, van oopra,
trammaatschappij overgenomen materieel) uit 496 locomo- smeerolie, kalk en kalksteen, tras. traskalk en trasmortel.
tieven, 1658 personen-. restauratie- en postrijtuigen en
bagagewagens en 10 667 goederenwagens, tegen 481 locomotieven, 1619 rijtuigen en 19165 goederenwagens op einde
Uitkomsten van het vervoer. Uitvoerige opgaven nopen»
1917.
den omvang en de geldelijke uitkomsten van het vervoer
In 1918 werden verbruikt 246 910 ton steenkolen en 7:2 90;; gedurende 1918 op den spoorweg Semarang Vorstenlauden—
ton brandhout, tegen respectievelijk 219 72-3 en 56 351 ton
Willem I en den Deli-spoorwjeg worden aangetroffen in
in 1917.
bijlage GG.
Het rollend materieel van den spoorweg ter Sumatra's
Het krachtens de concessie voor den spoorweg Semarang—•
Westkust was einde 1918 samengesteld uit 71 locomotieven, Vorstenianden—Willem I aan den Staat toekomende aandeel
103 rijtuigen en bagagewagens en S73 goederen* en andere in de winst op die lijn over 1918 beliep f 282 804,03.
wagens, tegen respectievelijk 71. 103 en 873 op einde. 1917.
Het kolènverbruik bedroeg 15 291 ton (waarvan 120 ton
B. STOOMTRAMWEGEN.
kolen voor de watervoorziening), tegen 46 281 ton in 1917.
In Zuid-Sumatra bestond het rollend materieel op uit. 19IS
uit 17 locomotieven, 29 rijtuigen en 307 goederenwagens.
1".

Personeel.
Bij de exploitatie der staatsspoorwegen op
Java waren einde 1918 in liet geheel (dus soowe] met als
zonder aanstelling) in dienst '1792 ambtenaren en beambten
met een maximum bezoldiging van f 135 's maands of meer
en 20460 beambten met een maximum bezoldiging van minder dan f 135 's maands, en bij den staatsspoorweg ter
Sumatra's Westkust 151 Europeanen en 2847 inlanders en
daarmede gelijkgestelden.
In de werkplaatsen te Bandoeng, Mee&ter-Cornelis en Poerworedjo te z;imen waren, ongerekend de koelies, gemiddeld
er dag werkzaam 1998. in die te Madioen, Soerabaja en
ijember te samen gemiddeld per dag 2693 en in die te Padang
gemiddeld per dag 495 werklieden.

Ë

Uitkomsten
van het verroer.
De ontvangsten van de
staatsspoorwegen op Java, met inbegrip van de met normaalspoor aangelegde stoomtramlijnen. bedroegen in 1918
f 40 982 248, of f 3 518 407 meer dan in 1917. De opbrengst
van het reizigersvervoer vermeerderde met f 1 997 658, of
14,2 %. De ontvangsten uit het ijl- en vrachtgoederen-verkeer
namen met 7,5 % toe.
De ontvangsten van den spoorweg ter Sumatra's Westkust
bedroegen in 1918 ruw f 3 495 902 en zuiver f 1 509 455. tegen
f 2 6 8 6 6 4 7 on i 1020159 in 1917. De opbrengsten respe tievelijk van het vervoer van reizigers en ijl- en vrachtgoed
liedroegen in 1918 f S09 777 en f 2151508, tegen f 783 737
en f 1 587 412 in 1917.
De hoogere ontvangst van het goederen vervoer is toe te
schrijven aan de hoogere vracht voor het venoer van steenkolen, welk vervoer, evenals in vorige jaren, tegen zelf kosten
van den spoorweg plaats had. doch Waarbij in 1918 voor
het eerst 4 % rente en l i % afschrijving in de verrekening
werden opgenomen.
De ontvangsten van de als tramweg geëxploiteerde gedeelten van den Zuid-Sumatra-spoorweg bedroegen in 191S
f 692 054. De exploitatiekosten hebben bedragen f 609 742,
alsoo een overschot van f 82 312.
2°.

Lengte

PARTICULIERE SF-OORWEÜKN*.

in exploitatie.

Terwijl de lengte der particuliere

STAATSSTOOMTRAMWEGEX.

Lijnen op Jacai De uitkomsten van het vervoer der tramlijnen met normaalspoor zijn begrepen onder die van de spoorwegen (zie hiervóór). De ruwe ontvangsten van de tramlijnen
van 0,60 M. spoorwijdte bedroegen over 1018 f 331 3(96. Met
inbegrip van de vernieuwingen en afschrijvingen bedroegen
de bedrijfskosten f 197 615, zoodat een overschot werd verkregen van f 133 751.
]Zijnen in Atjvh en onderhoorigheden.
De lengte der
lijnen in exploitatie, op 31 December 1917 bedragende 515
K.M., bleef ongewijzigd. De ruwe ontvangsten bedroegen in
1918 f 1 232 984, tegen f 1 071 510 in 1917 of f 161 475 meer.
tot welke vermeerdering zoowel het goederen» als het
reizigersvervoer heeft bijgedragen, terwijl de opbrengsten van
diversen eenigszins daalden. De exploitatiekosten beliepen
in 1918 f 1 025 606, tegen f 1 004 550 in 1917 of f 21 056
meer, hetgeen een gevolg is van het toekennen van een
duurtetoeslag aan een deel van het personeel tot een bedrag'
van f' 29 600, zoodat na aftrek hiervan de exploitatiekosten
feitelijk f 8544 minder bedragen. Op uit. 1918 waren, met.
inbegrip van de maandgelders, in dienst 74 Europeanen en
165 inlanders en vreemde oosterlingen. Het rollend materi iel
bestond uit 59 locomotieven, 147 rijtuigen en 919 goederenwagens. Het verbruik van brandhout als brandstof voor d&
locomotieven bedroeg gedurende 191S 26 960 M*.
De iis-productie van de gouvernement^ ijsfabriek te Koeta
Radja' bedroeg in 1918 415 331 K.G., tegen 452 228 K.G.
in 1917. Verkocht werd 318 855 K.G., tegen 294115 K.G.
in 1917; aan militaire hospitalen werd 95 586 K.G. verstrekt, tegen 83 636 K.G. in 1917. Het smeltverlies bedroeg
0,21 %, tegen 16,66 % in 1917. Deze groote vermindering is
het gevolg van het buiten werking stellen van de ijsbergplaats,
zoodat het ijs. naar behoefte van den verkoop, onmiddellijk
uit de vriesbakken wordt gelicht. Het brandstofverbruik was
1916 M 3 . brandhout, of per 100 K.G. geproduceerd ijs f 1.478.
Aan verkocht ijs werd ontvangen f 2l 147, tegen f 19 656 in
1917. De exploitatiekosten beliepen f 22194. tegen f 13 505
in 1917, welke hoogere kosten voornamelijk zijn. toe te schrijven aan de prijsverhooging van het brandhout.
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2°.

PARTICULIERE TRAMWEGEN.

a.

Aanleg

en

exploitatie.

Lijnen van de N ederlandsch-Indiselie
Spoorwegmaatschappij.
De openstelling op 15 December 11)17 voor het
algemeen verkeer van het baanvak Djokja—Pasar Gede (zie
K. V. 1918, kol. 259) werd gevolgd door de ingebruikneming
voor het openbaar goederenvervoer onderscheidenlijk op
1 Juni, 4 Juli en 15 October 1918 van de aansluitende lijngedeelten Pasar Gede—Kedaton Plered, Kedaton Plered—
Barongan en Barongan—Poendoeng en vervolgens door de
openstelling op 15 Januari 1919 van het geheele baanvak
Djokja—Poendoeng voor het algemeen verkeer.
De nieuwe tramweg Bodjonegmo—Djatiraga (zie t. a. p.)
kwam gereed en werd op G Januari 1919 voor liet openbaar
goederenvervoer en op 1 Mei d.a.v. ook voor personenverkeer
in gebruik gesteld.
Deli-Spoorwegmaatschappij.
De aan de Maatschappij bij
Gouv. Bt. 26 Oct. 1917 n°. 56 verleende concessie voor
den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg P a n g kalanbrandan—Besitang en de bij datzelfde besluit vastgestolde nieuwe concessievoorwaarden (Bijbl. Ind. St.
n°. 9028) werden door haar op 31 Mei 191S aanvaard (Gouv.
Bt. 10 Dec. 1918 n°. 54). In verband met die nieuwe voorwaarden bleef van de vroeger als stoomtramlijn te boek staande lengte van 318,857 K.M. slechts 143.438'K.M. als tramweg gehandhaafd.
De werken voor de verbinding van Pangkalanbrandan niet
Besitang werden in het laatst van 1918 aangevangen.
S<marang—Cheribon
Stoomtrammaatschappij.
De lijn
Balapoelang—Margasari, waarvoor de Maatschappij concessio verkreeg bij Gouv. Bt. 30 Oct. 1917 n°. 2, en welke
concessie door haar blijkens Gouv. Bt. 12 Juni 1918 n°. 49
op 20 Maart t.v. aanvaard werd, kwam gedurende het verslagjaar gereed op een klein gedeelte in de onmiddellijke
nabijheid van het eindpunt Margasari na, waar de bouw van
een eigen trambrug over de kah Koemisik aanleiding tot
vertraging in de openstelling veroorzaakt zou hebben, ware
niet door den dienst der staatsspoor- en tramwegen tijdelijk
het medegebruik van een gedeelte van den staatsspoorweg
toegestaan. Dientengevolge kon de verbinding van Balapoeïang met Margasari (welke naam later in Proepoek gewijzigd werd) op 1 Mei 1918 voor het algemeen verkeer
opengesteld worden. Op dienzelfden dag werd mede voor het
openbaar goederen- en personenvervoer in gebruik genomen
het tot den ombouw van de lijn Semarang—Cheribon behoorende, op eigen baan aangelegde baanvak tusschen Tegal
en Brebes. In verband met het gereedkomen van deze nieuwe
lijn is d o o r d e Maatschappij met het opbreken van de oude
tnamwegverbinding tusschen de bedoelde twee plaatsen een
aanvang gemaakt.
Semarang—Joana
Stoomtrammaatschapp\ij.
De aan de
Maatschappij bij Gouv. Bt. 17 Juli 1912 n". 40 verleende
concessie voor een stoomtramweg van Lasem over Ngandang
naar Djatiraga, waarvan het gedeelte Lasem—Pamotan reeds
op 1 J u n i 1914 voor het algemeen verkeer in gebruik werd
genomen, werd gedurende het verslagjaar nagenoeg voltooid,
zoodftt de openstelling van het lijngedeelte Pamotan—Djati-

1919.

raga voor het openbaar verkeer op 20 Februari 1919 kon
plaats vinden, nadat daaraan achtereenvolgens voorafgegaan
was de ingebruikneming voor het goederenvervoer van de
baanvakken Pamotan—Ngandang,
Ngandang—Salé
en
Salé—Djatiraga onderscheidenlijk op 15 Juli, 15 October en
16 December 1918.
Oost-J ava Stoomtram maatschappij.
Bij Gouv. Bt. 23
Sept. 1918 n°. 35 werd aan de Maatschappij voor den tijd
van één jaar vergunning verleend om, met uitbreiding in
zoover van de voorwaarden waaronder haar bij Gouv. Bt.
6 Jan. 1913 n°. 33 concessie is verleend, onder meer voor een
stoomtramweg van Wanakrama naar den Stadstuin te Soerubaja, over haar stoomtramweg van den Oedjoeug te Soerabaja
over Groedo en Sepandjang naar Krian, en over de voltooide
en in gebruik genomen gedeelten van de lijnen, bedoeld in
voornoemd besluit van 6 J a n . 1913 n°. 33 en in dat van
25 Nov. 1915 n°. 56, dienstgoederen te vervoeren, bestemd
voor de uitvoering van de werken, welke noodig zijn ter
voltooiing van de stoomtramlijnen en voor den aanleg van
de electrische tramlijnen, waarvoor aan de Maatschappij
concessie is verleend, onder de voorwaarde, dat de Maatschappij van deze vergunning eerst gebruik mag maken,
nadat zij, ter erkenning van het recht van het Land om zoodanige vergunning al dan niet te verleenen, een bedrag van
f 1000 in 's lands kas te Soerabaja zal hebben gestort. Deze
storting heeft op 7 October 1918 plaats gehad.
Kcdiri-Stoomtrammaatschappij.
Het aan de Maatschappij
behoorende baanvak ten noorden van het aansluitingspunfc
Djbmbang der staatsspoorwegen ging in het laatst van 1918
door verkoop aan het Land over en is sedert gevoegd bij liet
staatsspoorbedrijf. De gezamenlijke lengte van het tramwegnet der Maatschappij is daardoor van 123 K.M. tot 120 K.M.
teruggebracht.
Statistieke gegevens betreffende den omvang van het bedri.jf der. particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen zijn
opgenomen in bijlage GG.
h.

Vergunningen

of aanvragen voor nieuwe

lijnen.

De concessie voor een stoomtramweg van Pangkalanbrandan naar de halte Besitang van de Atjeh-stoomtram
werd tijdig aanvaard.
C.

VERVOERKABELS.

Bij de Gouv. Btn. 25 April en 11 Sept, 1918 nos. 22 en 3
is aonteekening gehouden van de tijdige aanvaarding van de
in K. V. 1918, kol. 260. bedoelde, achtereenvolgens aan de
Mijnbouwmaatschappij Simau en de Cultuurmaatschappij
Pasir Nangka verleende vergunningen voor den aanleg en het
gebruik van een vervoerkabel, onderscheidenlijk in de afdeeling Lebong (res. Benkoelen) en in de desa Soekanegara
(distr. Pagalaran, afd. Tjiandjoer, res. Preanger-Regent*
schappen).
De termijn van aanvaarding van de t.a.p. vermelde, aan
de Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten
door Mr. W . A. Baron Baud verleende vervoerkabelvergunning ten behoeve van de thee-onderneming Tjarenang, is met'
1 jaar (tot 29 September 1919) verlengd.

HL MIJNWEZEN.
§ 1.

WETGEVING.

De mijnordonnantie (Ind. St. 1906 n°. 434, zooals dit sedert
is gewijzigd en aangevuld) is nader gewijzigd en aangevuld
bij Ord. van 11 Jan. 1919 (Ind. St. n°. 15) in dier voege, dat
daarin meer uitgewerkte beginselen zijn opgenomen voor de
berekening van den cijns. Voorts is eerstgemelde ordonnantie
bij OTd. van 7 Juli 1919 (Ind. St. n°. 367) in overeenstemHandelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

ming gebracht met de bij de wet van 20 Juli 1918 (Ned. St.
n°. 466, Ind. St. 1919 n°. 4) — vgl. K. V. 1918, kol. 260 —
in de Indische mijnwet gebrachte wijzigingen.
Ter verdere uitvoering van de wet van 15 Dec 1917 — zie
K. V. 1918, kol. 259 — zijn maatregelen getroffen bij Ord.
van 6 Sept. 1918 (Ind. St. n°. 635).

1919—192 0.

5.

Ned.-Indië.
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WENST VAN HET MIJNWEZEN.

De regeling nopens den dienst van het mijnwezen en de
mijnbedrijven (Ind. St. 1918 n°. 371) is, met betrekking tot
het personeel, aangevuld bij Gouv. Bt. 1 Febr. 1919 n°. 32
(Ind. St. n°. 56). Eene hervorming van 's lands mijndiensten,
•waarbij o. a. een nieuwe staat van bezoldigingen is vastgesteld, kwam tot stand bij Gouv. Bt. 1 Febr. 1919 n°. 33
(Ind. St. n°. 57).
Personeel. Einde Juni 1919 bestond de werkelijke sterkte
van het korps uit 3 hoofdingenieurs en 44 ingenieurs in
vasten dienst, zoomede 10 ingenieurs en 6 geologen in tijdelijken dienst, terwijl 5 ingenieurs in vasten dienst met verlof
in het buitenland vertoefden.
Einde J u n i 1919 waren de mijningenieurs en de geologen
ingedeeld als volgt: op het hoofdkantoor van den dienst van
het mijnwezen waren (buiten het hoofd van den dienst) werkzaam gesteld: 1 hoofdingenieur, 17 ingenieurs en 3 geologen,
van wie 2 ingenieurs met inspectiewerkzaamheden waren belast en onderscheidenlijk 3 ingenieurs en 2 geologen tijdelijk
waren geplaatst voor de uitwerking van verslagen e. d.;
met de leiding van den dienst van het grondpeilwezen
was 1 ingenieur belast, aan wien 2 ingenieurs waren
toegevoegd; bij de Banka-tinwinning waren (buiten het
hoofd van het bedrijf) geplaatst 1 hoofdingenieur en 14
ingenieurs, terwijl bij de landskolenontginning ter Sumatra's Westkust, bij de Poelau Laoet-steenkolenmijnen
(buiten den hoofdingenieur, bedrijfsleider bij de Boekit
Asem-steen kolenmijnen), in de residentie Palembang en
bij het middelbaar onderwijs onderscheidenlijk 6, 2, 2 ingenieurs en 1 ingenieur tijdelijk geplaatst waren. Met het
onderzoek naar fossiele brandstoffen en andere nuttige delfstoffen in Atjeh en onderhoorigheden waren 2 ingenieurs
belast (aan wie 2 ingenieurs waren toegevoegd), terwijl 2
ingenieurs waren aangewezen voor werkzaamheden, verband
houdende met de ontginning van de goudvelden in Benkoelen.
Voor de voortzetting van het geologisch mijnbouwkuudig
onderzoek in Noord-Nieuw-Guinea en in het Verbeek-gebergte
(Celebes en onderhoorigheden) waren onderscheidenlijk 1
geoloog en 2 ingenieurs werkzaam. Met een dergelijk onderzoek op het eiland Timor waren 1 geoloog en 1 ingenieur
belast; aan 1 ingenieur was een geologisch-hydrologiscli
onderzoek van de Bandoengsche hoogvlakte opgedragen. Voor
het onderzoek naar de werking van den vulkaan Kloet (res.
Kediri) was 1 geoloog aangewezen, terwijl 1 ingenieur belast
was met een onderzoek naar de mogelijkheid van het maken
van een tunnel voor den afvoer van het water uit het Kloetmeer. Aan 1 geoloog waren geologische onderzoekingen opgedragen ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van
openbare werken; 1 ingenieur vertoefde in Amerika voor het
verrichten van werkzaamheden in het belang van de ontginning van de goudvelden in Benkoelen.
Het verdere vakkundige personeel bestond einde Juni 1919
uit 1 technisch ambtenaar, 1 comniies-topograaf, 4 topografen. 2 teekenaars, 2 hoofdopzieners, 14 opzieners, 1 hoofdboormeester en 11 boormeesters, zoomede 1 boonneester der
eerste klasse in vasten en 1 technisch ambtenaar, 1 chef van
het kaartenbureau, 1 teekenaar, 2 opzieners, 3 onderopzieners
en 5 boormeesters in tijdelijken dienst.
{•'«'schriften. Van het ,,Jaarboek van liet mijnwezen in
Nederlandsek-Oost-Indië" zag de jaargang 1916 het licht.
Van de ,,Verslagen en mededeelingen betreffende Indische
delfstoffen en hare toepassingen" verschenen de nummers
5 en 6.
Fala» ontoioyisclie, geologische en iiiiiiihomvkiindiirc
onderzoekingen TM gouvernrmoiiNwege. T)e ondersoekingen naar het voorkomen van petroleum in het gouvernement
Atjeh en onderhoorigheden werden voortgezet in de terreinen
ter noordkust, ten westen van liet afgebakende terrein Atjeh
I (Koeta Radja) en in de terreinen ten oosten daarvan, d. i.
op Atjeh's Oostkust (Langsar).
In de residentie Palembang werden de onderzoekingen van
de steeukolenvelden ten zuiden van Moearoenim voortgezet
en gedeeltelijk geëindigd.

I n verband met de op de Tandjoeng-kolen toe te passen
briketteeringsproeven werd een vluchtig onderzoek ingesteld
naar het voorkomen van asfalt bij den ïandjoeng Laoet.
Ten behoeve van den dienst der staatsspoor- en tramwegen
werd ongeveer 50 ton kool gewonnen van de Bodjongmanikafzettingen (res. Bantam) voor het nemen van stookproeven.
TJit de verder omtrent deze afzettingen verzamelde gegevens
bleek dat men hier + 3 500 000 ton zou kunnen winnen. In
verschillende deelen van Java werden nog onderzoekingen
van uiteenloopenden aard ingesteld betreffende materiaal voor
wegverharding, plaatsbepaling van artesische boringen, opnieuw in werking gekomen vulkanen, aardschuivingen, enz.
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
hadden onderzoekingen plaats naar de inlandsche kolenontginningen. Voorts werden eenige marmerafzettingen onderzocht en monsters voor eene proef bewerking verzameld. De
afzettingen van Goenoeng Parang Hang en van Batoe Kara
(Goenoeng Sekatalok) schijnen voor ontginning het gunstigst
gelegen. Op de eilanden Groot- en Klein-Karimoen, Koendoer en Bintang (Riouw en onderhoorigheden) zijn, wat den
geologischen bouw betreft, gegevens verzameld die op overeenstemming wijzen met de tineilanden Banka en Billiton; op
Groot-Karimoen en Koendoer werden eenige tin-afzettingen
vastgesteld, zoowél van primairen als van secundairen oorsprong.
In verband met de eventueel in Indië te vestigen ijzerindustrie, is een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van
ijzerertsen op de eilanden in Straat Laoet. Zoowel op deze
eilanden als op den vasten wal van Borneo werden lateristische ijzerertsen aangetroffen en wel, volgens eene voorloopige,
globale schatting, op Poeloe Soewangi + 20 000 000 ton en op
het Soengai Doea-veld (op den vasten wal van Borneo) +
120 000 000 ton. In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden werd het onderzoek naar de aanwezigheid van ijzer- en
nikkelertsen voortgezet. Het systematisch onderzoek van het
Larona-ijzerertsveld werd afgesloten. E r werd in het middenveld globaal 160 000 000 ton erts aangetoond met een gehalte
aan ijzer van 60 000 000 ton, terwijl de geschatte ertsvoorraad
van het noord- en zuidveld 213 000 000 ton bedraagt.
Wat betreft het onderzoek naar nikkelertsen, op verschillende plaatsen werden aanwijzingen gevonden.
In de afdeeling Noord-Nieuw-Guinea (res. Ternate en
onderhoorigheden) "hadden de onderzoekingen geregelden
voortgang. In onderzoek werden genomen de terreinen ten
westen van liet Biri-veld, een strook van 20 K.M. ter weerszijden van de Tor-rivier, terwijl de verkenningen zich nog
ongeveer 30 K.M. verder westelijk uitstrekten tot aan de
Verkam-rivier; naar het oosten toe werden in aansluiting met
het Biri-veld verkenningen begonnen in de Bonga-streek.
Verder werd een aanvang gemaakt met de verkenning van
den zoogenaamden Vogelkop. Van uit Manokoenri strekten de
onderzoekingen langs de kust zich uit naar het zuiden tot
Windesi, naar het westen tot Kaap Mambrani en van hier
in westelijke richting het binnenland van Amberbaken in over
een afstand van + 120 K.M. Van de kust van de Geelviukbaai af l>ewoo<* het onderzoek zich binnenslands tot westelijk
voorbij de Anggi-meren en Harna. Van de delfstoffen komen
in de eerste plaats steenkolen van zeer goede qualiteit in de
omgeving van Harna in aanmerking; er werden 12 verschih.
lende lagen bekend, waaronder 4 van meer dan 1 M. dikte.
Voorts werden koolvindplaatsen bekend nabij de monding van
de Wasian-rivier in de Bintoeni-baai en ongeveer halfweg
Harna en de zuidkust, nabij de Moetoeri-rivier.
In de Molukken (residentiën Amboina en Ternate) werd
een vluchtig onderzoek naar het voorkomen van ijzerertsen
ingesteld. Daartoe werden de westkust van Halmahera, de
Batjan-archipel, de Obi-groep en de eilanden tusschen Halma hera en Noord-Nieuw-Guinea bezocht. Ertsafzettingen
werden aangetroffen op de westkust van Obi Besar en het
daarbij gelegen Mala-Mala. de eilanden Gebe, Fau en Roeiel)
en ter noordkust van Waigeo en Manoeran.
Diepe groildpeilillgeil. Gedurende liet tijdvak 1 j u l i 1918
tot en niet einde Juni 1919 werden van de 18 op eerstgenoemden datum in gang zijnde artesische boringen er 12 voltooid
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en 4 wegens het uitblijven van uitkomsten gedempt. Van de
26 nieuw ter hand genomen boringen kwamen er 11 gereed en
werd er 1 gedempt. De voltooide boringen waren aldus over de
verschillende gewesten verdeeld: Batavia 5, Preanger-Regent-
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schappen 1, Semarang 7, Besoeki 1, Kediri 1, Madioen 3,
Atjeh en onderhoorigheden 1, Oostkust van Sumatra 4.
Gedurende hetzelfde tijdvak zijn op den voet van de Ord.
van 10 Aug. 1912 (Ind. St. n°. 430) een 18-tal vergunningen
verleend tot het boren van artesische putten.

<;OIVI:R\OEXTSONT(;IXNIN(;EN.

Tiliwiniiing op llanka. De tin-levering bedroeg gedurende het bedrijfsjaar 1918/1919 195 514 pikol bij eene gemiddelde sterkte van 17 812 man, tegen 222 552 pikol met
18 950 man in 1917/1918.
De kosten van het tin in de pakhuizen op Banka kwamen
volgens de voorloopige uitkomsten der commercieele boekhoudiug op f48,31 per pikol, tegen f45,20 in 1917/1918.
Steenkolenontginningen nabij Sawahloento (0mbilinmijnen), te Stagen (Poelaii Laoet) en te Tandjoeng (bij
Moearoeililll). De opbrengst der Oinbiliu-mijnen bedroeg in
1918 441 561 ton gemengde kolen, 37 472 ton gruis, 25 159 ton
fijnkolen en 9 ton briketten, of te zamen 504 201 ton (waaronder 27 336 ton voor eigen gebruik te Sawahloento). Voor
1917 waren deze cijfers onderscheidenlijk 508 226 ton en
25 006 ton. De winst op den verkoop en de verstrekking der
kolen beliep, na afschrijving van f327 285 op de aanlegrekening en van f 183 742 aan rente over het aanlegkapitaai,
f156 484, tegen f500 622 in 1917. Voor een goed deel moet
de achteruilgang van het winstcijfer worden toegeschreven
aan de hooge vrachtprijzen van den Sumatra-staatsspoorweg. Zoo werd voor liet kolenvervoer f 1 487 911 betaald, of
f 3,47 per ton. tegen f 1 021 827, of f 2,33 3 per ton, in 1917.
Van de afgeleverde 463 893 ton kolen is aan particxdieren
verkocht 238 371 ton, waarvan 16 148 ton (fijnkolen) aan de
Nederlaudseh-Indische Portland Cement Maatschappij te
Indaroeng, en 222 223 ton verscheept uit Emmahaven. Aan
buiikerkolen werd aldaar afgenomen door de marine 3160 ton,
door de stoomvaartmaatschappijen „Rotterdamsche Llovd",
„Nederland" en „Koninklijke Paketvaartmaatschappij" te
zamen 87 395 ton (in 1917 8T 491 ton), terwijl door andere
schepen 2626 ton werd ingenomen. Aan den Sumatra-staatsspoorweg werd verstrekt 48 242 ton kolen, gruis en briketten
en aan de overige gouvernementsdiensten 177 280 ton.
De sterkte aan dwangarbeiders steeg van 3227 op uit. 1917
tot 3377 op uit. 1918; liet aantal contractanten van 1709
(onder wie 15 vrouwen) tot 2132 (onder wie 21 vrouwen).
Van de 804 mannelijke contractanten, wier verband eindigde, gingen er 501 eene nieuwe overeenkomst aan en bleven
er 55 als vrije arbeiders bij de ontginning werkzaam. Eén
man, die een nieuw contract wenschte aan te gaan, werd geneeskundig afgekeurd, terwijl 13 in afwachting van keuring
in het hospitaal werden opgenomen. Bovendien gingen 41
gewezen contractanten, die als vrije arbeiders gebleven waren,
en 31 wegens ommekomst van straftijd ontslagen dwangarbei.
ders een nieuw contract aan en kwamen 13 tot dwangarbeid
veroordeelde contractanten, na afloop van hun straftijd, bij
de onderneming terug.
Ongerekend den voor aanleg gevorderden arbeid i n g in
1918 door dwangarbeiders, contractanten en vrije arbeiders
te zamen verricht 1997 177 dagdiensten, waardoor 504 201
ton kolen werd verkregen, tegen 2 032 982 dagdiensten en
508 227 ton kolen in 1917. De productie per hoofd en per
dag bedroeg dus 252 K.G., tegen 250 K.G. in het vorige
jaar. Berekend over het aantal dagdiensten ten laste van
werkzaamheden in de mijnen en bij de opvulling, het vervoer en de verlading, bedroeg de hoofdelijke dagproductie
415 K.G.. tegen 384 K.G. in 1917.
De werkelijke zelf kosten per ton kolen in den spoorwagen
te Sawahloento bedroegen, met inbegrip van het aandeel der
afschrijvingen en der rente, f6,88', tegen f 5,72' over het
voorafgegane jaar.

Voor werken van aanleg en uitbreiding' is in 1918 f 657 576
uitgegeven, waarmede het eindcijfer der aanlegrekening vermeerderde. Daar van deze rekening, zooals reeds vermeld,
f 327 285 is afgeschreven, staat de waarde van het kolenetablissement te Sawahloento op uit. 1918 te boek voor
f 4 595 053, tegen f 4 264 762 op uit. 1917.
Bij Gouv. Bt. 3 Juli 1918 n°. 64 (Bijbl. Ind. St. n°. 9127)
is eene instructie voor den ingenieur-directeur der Ombilinmijnen vastgesteld.
De opbrengst van de steenkolenmijnen te Stagen (Poelau
Laoet) bedroeg in 1918 121 421 Nederlandsche ton, waarvan
102 804 ton grofkolen en 18 617 ton fijnkolen. Het eigen verbruik bedroeg onderscheidenlijk 3600 en 16 985 ton. Van de
te Stagen door 162 schepen ingenomen 96 605 Nederlandsche
ton is geleverd aan landsdiensten 366 ton bunker- en 71 745
ton ladingkolen, aan particulieren 15 355 ton bunker- en 5097
ton ladingkolen, terwijl 4042 ton besteincr~was voor den verkoop te' Soerabaja.
Het aantal nieuw aangeworven contractanten bedroeg 821,
terwijl van 584 ontslagen mannelijke contractanten 457 eene
nieuwe overtenkomst aangingen ; zij die geen nieuw contract
sloten keerden voor liet grootste gedeelte naar Java terug. De
meeste der ontslagen vrouwelijke contractarbeiders bleven op
de onderneming. Op einde 1918 waren 2885 contractanten
aanwezig.
Bij het eigenlijke mijnwerk onder den grond zijn door contractanten en vrije lieden 258 605 dagdiensten verricht. De
opbrengst per hoofd eu per dag bedroeg 470 K.G.
Voor werken van aanleg is in 1918 uitgegeven f 414 586; de
boekwaarde van het stamkapitaal l>edroeg na de vereischte
afschrijvingen op einde 1918 f 3 718 576. tegen f 3 460 488
op einde 1917.
De winning van steenkolen te Tandjoeng bij Moearoenim
(Palembang) ten behoeve van de brandstofvoorziening van
enkele gouvernementsdiensten werd voortgezet. In December
1918 werd de tot de mijn doorgetrokken normaalspoorbaan in
gebruik genomen. De opbrengst aan kolen van 1 Juli 1918
t/m J u n i 1919 bedroeg rond 73 300 ton. Bij Gouv. Bt. 23
April 1919 n°. 46 (Ind. St. n°. 198) is deze winning als een
afzonderlijk bedrijf onder het departement van gouvernementsbedrijven onder den naam „Boekit Asem-steenkolenbedrijf" ingesteld. Voor de instructie voor den leider van
dat bedrijf zie men Bijbl. Ind. St. n°. 9218.
Goudwinning in Benkoelen. De in Amerika ten behoeve
van de ontginning van goudvelden in Benkoelen verrichte
proefnemingen in het belang van de uitzending van machinerieën voor de verwerking van ertsen uit het ontginningspunt
Tambang Sawah werden afgesloten. Met de uitzending der
werktuigen werd een aanvang gemaakt. Met de oprichting
[ der voor de installatie noodige gebouwen en andere voorbereidende werkzaamheden werd voortgegaan. De verbindingsI weg met Moearo Aman kwam, op de brug over de Ketahoen
na, gereed. De gebouwen en waterwerken, alsook een groot
deel van de hoogspanningsleiding voor de electrische centrale
te Tais, kwamen tot stond. De turbines werden geplaatst.
Yoor het tweede ontginningspunt — Lebong Simpang —
j werden machinerieën overgenomen van de liquideerende
j goudmijn Ketahoen. Een toegangsweg van Ajerdingin uit ter
j lengte van 36 K.M. werd aangelegd. Met de opstelling der
installatie is begonnen.
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I 4.

PARTICULIERE ONTGINNINGEN.

Het aantal van regceringswege verleende concessiën vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1918—80 Juni 1919
met 20, namelijk de concessiën: Boeroeng, Bentiala, Soeban,
Langoe, Grissik, Kali Berau, Ti roek Tinggal en Loeboek
Batoe (Palembang) voor de winning van aardolie en de daarmede voorkomende gasvormige zelfstandigheden, Djerneh
(Palembang) voor de winning van aardoliegassen, Goenoeng
Sawar (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) voor de winning van steen- en bruinkool, Rantjah Sirang I, I I , I I I en
IV (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) voor de winning
van diamant, goud en platina, Ngiono (Rembang). Lerpak
(Madoera) en Kenawang (Palembang) voor de winning van
aardolie, Heinrich (Sumatra's Westkust) voor de winning van
ijzer, zilver, goud, zink, koper en lood, Augusta (Sumatra's
Westkust) voor de winning van goud en zilveren Ilse (Sumatra's Westkust) voor de winning van ijzer, zink. mangaan,
zwavel en zilver. Daarentegen werd de mijnconcessie Ajer Goa
Ketjil (Tapanoeli) ingetrokken, terwijl de steenkolen-concessiën Boekit Asem, Boekit Boenian, Boekit Kendi, Boekit
Ringin, Soeka Marinda en Bahangau (Palembang) door het
Gouvernement werden aangekocht. Gedurende dat tijdvak
werden 6 vergunningen verleend voor de winning van de in
art. 1 der Indische mijnwet niet genoemde delfstoffen, en wel
3 voor de winning van kalksteen, waarvan twee in de residentie
Kediri en een in de residentie Pekalongan, 1 voor de winning
van tuftras in de residentie Preanger-Regentschappen, 1 voor
de winning van kaolin, tras, klei en krijt in de residentie
Kediri en 1 voor de winning van jodium op het eiland Madoeia. Ingetrokken werden twee vergunningen tot winning
van tras in de Preanger-Regentschappen.
Het aantal door de Regeering goedgekeurde concessiën,
verleend door inlandsche zelfbesturen die hunne mijnrechten
nog niet aan het Gouvernement hebben afgestaan, vermeerderde met de concessies „Toeajan" en ,,Loa Boekit" (landschap Koetei), beide voor de winning van steenkolen.
Op uit. J u n i 1919 waren dientengevolge van kracht 151
door de Regeering verleende concessiën, 99 vergunningen en
43 door de inlandsche zelfbesturen verleende en door de Regeering goedgekeurde concessiën.
Op uit. J u n i 1919 waren 63 aanvragen om concessie en 84
om vergunning in behandeling, terwijl 1 door een inlandsch
zelfbestuur verleende concessie op goedkeuring door de Regeering wachtte.
Met betrekking tot de op dat tijdstip van kracht zijnde concessiën en vergunningen wordt het volgende medegedeeld.
Tin. Particuliere ontginningen werden gedreven door de
Billiton-Maatschappij l ) krachtens landsconcessie. en door de
Singkep-Tinniaatschappij krachtens concessie van het voormalig inlandsch zelfbestuur van Lingga-Riouw en krachtens
landsconcessie voor de winning van tinerts in zee.
De Singkep Tinmaatschappij verkreeg gedurende het boekjaar 1 Juli 1918—uit. Juni 1919 12 066 pikol tin (8497 piknl
in 1917/1918), waaronder 7454 pikol afkomstig van de ontginning van den zeebodem. De gemiddelde sterkte aan eigenlijk werkvolk (Chineezen) bedroeg 480 man, van wie gemiddeld aanwezig waren voor het werk in de groeven 369 man (in
1917/1918 onderscheidenlijk 461 en 379 man). Het tin werd
weder te Singapore verkocht. De opbrengst beliep f 1 992 098,
terwijl een algemeene middenprijs werd verkregen van
$' 119,87 per Straits-pikol (60,47 K.G.), overeenkomende met
f 131,72 per 50 K.G. (in 1917/1918 f 137,50). De winst- en
verliesrekening der maatschappij wees over 1918/1919 een
voordeelig saldo aan van f 893 448. tegen f 505 513 over 1917/
1918.
Steen- en bruinkolen.
Het aantal der voor de winning van
kolen verleende concessiën vermeerderde met de concessie
Goenoeng Sawar in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. terwijl de indertijd door het zelfbestuur van
Koetei verleende, in hetzelfde gewest gelegen concessiën Loa
1) Gegevens omtrent deze Maatschappij over 1918/19 waren bij het afsluiten
van dit hoofdstuk nog niet beschikbaar.
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Boekit en Toeajan door de Regeering werden bekrachtigd.
Door aankoop gingen in handen van de Regeering over de in
Palembang gelegen zoogenaamde Lematang-concessiën: Bahangau, Boekit Asem, Boekit Boenian, Boekit Kendi, Boekit
Ringin en Soeka Marinda, zoodat op uit. Juni 1919 nog 35
concessiën van kracht waren.
De Oost-Borneo Maatschappij won 36 500 ton kolen, tegen
39 000 ton in 1917. De Steenkolenmaatschappij . . P a r a p a t t a n "
produceerde 47 572 ton, tegen 39 902 ton in 1917. Op de concessiën Loa Boekit en Toeajan werd onderscheidenlijk
19 172 en 7003 ton kolen gewonnen, tegen 17 088 en 7163 ton
in 1917, en op de concessiën Goenoeng Koepang I en Seboekoe
I I I respectievelijk 161 en 29 ton.
De geheele productie van de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo bedroeg 110 462 ton, tegen 102462 ton in 1917. I n de
residentie Sumatra's Westkust werd op de concessie Boekit
Doerian 253 ton kolen geproduceerd. Op een terrein in de
residentie Rembang werd, bij wijze van proef, 44 ton kolen
gewonnen, in afwachting van eene later te sluiten overeenkomst.
Petroleum.
Het aantal van kracht zijnde petroleura-concessiën vermeerderde met de concessiën Ngiono en Lerpak,
gelegen onderscheidenlijk in de residentiën Rembang en Madoera, benevens de concessiën Boeroeng, Bentiala, Soeban,
Djerneh, Langoe, Kali Berau, Loeboek Batoe, Tiroek Tinggal, Kenawang en Grissik, alle in de residentie Palembang.
De zuiveringsfabriek te Tjepoe (Rembang) verwerkte het
ruwe product der volgende aan de Dordtsche Petroleummaatschappij toebehoorende concessiën, gelegen in de residentie
Rembang: Banjoebang, Djepon, Gegoenoeng, Kalipiting,
Toengkoel, Panolan, Plantoengan, Tinawoen en Wonosari
(onderscheidenlijk 4968, 30475, 262, 229, 50, 66 231, 133,
66 723 en 164 ton ruwe olie). I n de zuiveringsfabriek te W a nakrama (Soera ba ja) werd verwerkt onderscheidenlijk 17 ^18,
2290, 7161, 28 490 en 93 ton ruwe olie, afkomstig van de in de
residentie Soerabaja gelegen concessiën: Twaalf desa's, Djabakota, Lidah Koeion, Made en Metatoe. Op de in de residentie
Semarang gelegen concessie Klantoeng-Sodjomerto, toebehoorende aan de Algemeene Petroleum-compagnie te Amsterdam, werd 318 ton ruwe olie gewonnen, tegen 418 ton in het
voorafgegane jaar. De concessie Bapo der Gaboes Petroleummaatschappij in " hetzelfde gewest, leverde 12 148 ton ruwe
olie, tegen 16 372 ton in 1917.
De aan de JVederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij
toebehoorende, in de residentie Rembang gelegen vergunningsterreinen Petak en Tremboel en de concessie Ngiono
leverden onderscheidenlijk 3002, 510 en 8 ton ruwe olie. Op
de op Madoera gelegen concessie Lerpak der Madoera Petroleummaatschappij werd 34 ton ruwe olie gewonnen, tegen 94
ton in 1917.
Op hare in de residentie Palembang gelegen concessiën:
Arahan, Babat I, Bandjarsari, Bentiala, Boeroeng, Karang
Ringin, Kloeang, Ladan» Pait, Lematang, Moearo Enim,
Ramok, Soeban, Soeban Djerigi, Sumpal, Tandjoeng Loentar_ West-Senabing, Grissik, Kali Berau en Kenawang won
de Bataafsche Petroleummaatschappij onderscheidenlijk 5261,
60 626, 3926, 43, 13 243. 494, 71, 3745, 7124, 90 396,' 10100,
2260, 83 837, 11 338, 915, 2654, 1949, 2215 en 2952 ton ruwe
olie, en op haar vergunningsterrein Soeban Boeroeng 17 671
ton, die verwerkt werd in de zuiveringsfabrieken te Pladjoe en Bagoes Koening. De Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij verkreeg van hare in hetzelfde gewest gelegen vergunningen Mambang en Talang Akar o n derschei denlijk 419 en 83 ton ruwe olie.
In het gouvernement Oostkust van Sumatra won de Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessiën Aroe-baai,
Boekit Sintang en Telaga Said onderscheidenlijk 29 933, 504
en 6394 ton ruwe olie, terwijl het door haar ontvangen
ruwe product der aan de Maatschappij tot exploitatie van
mijn-, bosch- en landbouwzaken toebehoorende concessio
Boeloe Telang 17 633 ton bedroeg.
In het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden won d«
Bataafsche Petroleummaatschappij op hare concessie OosU

KOLONIAAL VERSLAG 1 9 1 9 .
305

Hoofdstuk I\ afd. III en IV.

Peudawa 263 ton ruwe olie. De concessie Peureula der Perlak
Petroleunimaatscbappij produceerde 126 037 ton en de concessie Zuid-Perlak 13 450 ton ruwe olie.
I n de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo verkreeg de Bataafsche Petroleunimaatscbappij van hare op
Borneo gelegen concessiën Louise, Moeara. en Nonny oncterscheidenlijk 419 423, 76 815 en 169 243 ton ruwe Mie. en van
hare op het eiland Tarakan gelegen concessiën Tarakan I,
I I , I I I en IV onderscheidenlijk 185 757, 146 758. 365 en 812
ton, totaal 999 173 ton, tegen 869 183 ton in 1917. De Nederlandsche Koloniale Petroleummaatschappij verkreeg van hare
vergunningsterreinen Sadjau en Koetei I onderscheidenlijk
108 en 144, totaal 252 ton ruwe olie, tegen 139 ton in 1917. In
de residentie Amboina werd van het vergunningsterrein Boela
(Ceram) van de Bataafsche Petroleummaatschappij 3574 ton
ruwe olie (tegen 2256 ton in 1917) verkregen.
Goud en zilver.
Het aantal op einde J u n i 1918 van kracht
zijnde concessiën voor de winning van goud en zilver vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 1918 tot einde Juni
1919 met de concessiën Augusta, Ilse en Heinrich (res. Sumatra's Westkust) en verminderde met de concessie Ajer
Gowa Ketjil (res. Tapanoeli), zoodat op einde J u n i 1919 62
concessiën van kracht waren.
In de residentie Benkoelen verkregen de mijnbouwmaatschappijen Bedjang Lebong, Ketahoen en Simau onderscheidenlijk 755,8, 156,8 en 1,125,1 K.G. goud en 3938. 190,7 en
8,609 K.G. zilver. In de residentie Sumatra's Westkust won
de Mijnbouwinaatschappij Aequator 63,897 K.G. goud en
8285,743 K.G. zilver, en de Kinandam Sumatra Mijnbouwïnaatschappij op hare concessiën Salida en Charlotte onderscheidenlijk 278,384 en 58,606 K.G. goud en 7512,790 en

S 5.

84,640 K.G. zilver. Op de concessie Kahajan in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo werd 478 gram goud-amalgaan
verkregen. In de residentie Menado verkreeg de concessie
Paleleh 219,086 K.G. goud en voor f 206 370 aan lood en zilver, en de concessie Totok 174,848 K.G. goud en 75,043 K.G.
zilver. De Exploratie- en Exploitatie-Maatschappij Bolaang
Morigondou won 350,081 K.G. goud en 203,122 K.G. zilver.
Diamant.
Het aantal concessiën voor diamant beliep
einde J u n i 1919 5, en wel: Banjoe Irang, Rantjah Sirang I,
I I , I I I en IV, alle gelegen in de residentie Zuider- en Öoster.
a f deeling van Borneo.
Andere delfstoffen.
Het aantal voor de winning van andere
dan de bovengenoemde delfstoffen verleende concessiën bleef
onveranderd.
Het aantal vergunningen tot het winnen van niet voorbehouden delfstoffen vermeerderde in het tijdvak van einde
J u n i 1918 tot einde Juni 1919 met 5, zoodat bij het einde van
het verslagjaar 100 vergunningen van kracht waren. De
Handel- en industrie-maatschappij Marmojo te Soerabaja verkreeg uit vroeger door de Exploitatie-maatschappij Wadjak
ontgonnen marmergroeven in de residentie Kediri ongeveer
5500 M2. in platen.
In de residentie Semarang won de Moeria-tras-exploitatiemaatschapprj 21 000 ton tras, tegen 20 000 ton in 1917. De
Nederlandsch-Indische fabrieken van bouwmaterialen Gembong en Bentar wonnen in de residentie Pasoeroean 1500 M 3 .
kalksteen. Door de Poegersche marmerkalkbranderij werd uit
hare ontginning te Poegerkoelon in de residentie Besoeki
53 980 pikol ongeblusclite kalk geproduceerd.

QTLANDSCHE ONTGINNINGEN.

In de afdeeling Loeboeksikaping der residentie Sumatra's
Westkust werd door de bevolking langs de Batahan-rivier en
zij riviertjes goud gewasschen. De opbrengst bedroeg ongeveer
0,6 K.G., ter waarde van f 1050. Tin-erts werd door de bevolking van Lepai (onderafd. Bangkinang der afd. L Koto)
gewonnen, en bij liet bestuur ingeleverd tot eene hoeveelheid
van 19,63 pikol.
De opbrengst der diamantgraverijen in de onderaf deeling
Martapoera der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo bedroeg 1570 karaat, ter waarde van f 101 860 (tegen
420 karaat ter waarde van f 42 000 in 19171: en in de onderafdeeling Pleihari 182 karaat, ter waarde van f 14 500 (tegen
170 karaat, ter waarde van f 9300. in 1917). Het aantal ver-
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strekte licenties bedroeg 13 000, tegen 6956 in 1917. De opbrengst van de inlandsche goudwasscherijen in de onderafdeeling Pleihari was 40A thail, ter waarde van f 3519. Door
inlanders werd in hetzelfde gewest gewonnen in de onderafdeeling Martapoera 6756 ton kolen, tegen 30 695 ton in
1917, in de onderafdeelinR' Amoentai 4100 ton. tegen 5410 ton
in 1917, en in de Doesoen-landen 35 279 ton, tegen 27 000 ton
in 1917.
Ook in de residentie Palembang werden steenkolen gewojinen. Van de vier in de onderafdeeling Lematang Hilir (afd.
Palembangsche Bovenlanden) gelegen bruinkoolafzettingen
werd 2326 ton bruinkool afgevoerd en voor f 6 per ton verkocht.

V O O R B E H O m i N G VOOR OPSPORINGEN VAN LANDSWEGE.

Bij Gouv. Btn. 9 Jan. 1919 n°. 40, 8 Maart 1919 n°. 5 en
13 Maart 1919 n°. 54 zijn, c. q. met wijziging1 van vroegere
besluiten, voor opsporingen van landswege voorbehouden ver-

schillende terreinen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

IV. ZOUT.
Het dagelijksch toezicht en de dagelijksche controle op de
voorraden, het vervoer en den verkoop van 's lands zout in
de residentie Kedoe is overgegaan van het hoofd van «rewestelijk bestuur op den dienst der zoutregie (Gouv. Bt.
16 Sepl. 1918 n 8 . 6 in Ind. St. n°. 6Ö2).
Bij Gouv. Bt. 5 Maait 1919 n°. 96 is eene commissie insre«teld, welke tot taak zal hebben een onderzoek in te stellen
n a a r de loontoestanden bij den zoutaanmaak der bevolking
op Madoera en naar de maatregelen, welke met betrekking
tot de bij dat bedrijf bestaande arbeidsverhoudingen zullen
Handelingen der Stateu-Generaal.

Bijlagen.

moeten worden genomen om de geregelde zoutaanmaak te verzekeren.
Het verbruik van zout bedroeg in 1913 op Java on Madoera
1 680 357,20 pikol en in de buitengewesten 331 575.56 pikol
tegen onderscheidenlijk 1 680 006,14 pikol en 293 297,28 pikol
(met. inbegrip van het in laatstgenoemd jaar in de buitengewesten nog verkochte lm zout. na omzetting in gewichtspikeds) in 1917. Op Java en Madoera is het zout verbruik
dus niet noemenswaard toegenomen — het cijfer zou zelfs
eene geringe daling hebben aangetoond, indien, in tegen-

1919—1920.

5.
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stelling met liet vorig; verslagjaar, niet daarin was opgenomeu het zout, dat gastolen oi' verduisterd i.s en eveneens
moet worden aangemerkt als te zijn verbruikt —, terwijl m
de buitengewesten het verbruik met 14 % il gestegen. Deze
stijging moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het
meer inwerken van het briketstelsel in die gewesten, waar
dat stelsel het laatst (tegen Mei 1916) werd ingevoerd. De

lontverkoop in het
gewest Tapapoeli is buitengewoon toe;

genomen (met o iü,4 % ) , waarvan de oorzaak moet worden
gezocht in den geringen aanvoer win zout van elders vlooi' het
gebrek aan scheepsruimte, wat in het overige deel van het
regiegebied, waar invoer van elders verboden is, uiteraard
niet van invloed kon zijn.
De stilstand in de debietstijging op Java en Madoera is
in hoofdzaak toe te schrijven aan de geheerscht hebbende
influenza-epidemie, waardoor het debiet hi November 191S
vergeleken met dat van November 1917 zeer belangrijk lager
•was, in sommige gewesten tot 30 %. De droge oostmoeson
heeft voorts mede invloed uitgeoefend door de daardoor Beer
gunstige gelegenheid tot onwettigen aanmaak van zout. Voor

V.

cene vergelijking van de uitkomsten per gewest wordt verwezeu naar bijlage 1111.
De verkoop van het zout, waaronder ook de verkoop tegen
verminderden prijs voor nijverheidsdoeleinden, bracht in
1918 ruw op f 16845428, tegen f 15 980 338 in 1917.
Voor de uitkomsten van den zoutaanmaak op Madoera zio
men hijlage*TlH en het afzonderlijk gedrukte jaarverslag.
Bij de brikettcering en verpakking moest ook in 1918 nog
steeds gebruik gemaakt worden van Bandjermasinsohe matten
all nood verpakking wegens gebrek aan lederetkarton, doordat de uitzending van het reeds in Nederland bestelde karton
door de tijdsomstandigheden nog steeds groote moeilijkheden
ondervond, terwijl, in verband met de hooge prijzen van het
papier, geen nadere bestellingen werden gedaan.
De in de afdeeling Grobogan der residentie Semarang gelegen desa's, aan welker bevolking is toegestaan om uit •'&
binnen hare grenzen gelegen zoutwaterwellen zout te winnen,
werden in den zoutaccijns aangeslagen tot een bedrag van'
f 20 000.

FABRIEKMATIGE BEREIDING V A N OPIUM.

In de opiumfabriek werden in 1918 aangemaakt 168 81G 985
tubes tjandoe. Tot tjandoe verwerkt zijn 216 03G kati ruw
Bengaalsch opium en 2085 kati djitjing (overblijfselen van
gerookt opium), of in het geheel 218 121 kati ruwe grondstof.
Hieruit is verkregen 136 8G1 kati tjandoe of 62,7 %.
Behalve 1037 verklaringen betreffende 1325 partijen in
het regie-gebied aangehaald opium, zijn door den directeur

VI.

VIL

en den scheikundige 406 inlichtingen en 444 processenverbaal gegeven aangaande 63 102 partijtjes djitjing en 14
inlichtingen van anderen aard.
Het aantal werklieden bedroeg op 1 Januari 1918 1006
en op 31 December van dat jaar 1060.
Voor verdere bijzonderheden omtrent de fabriek wordt
naar het jaarverslag verwezen.

LANDSDRUKKERIJ.

Door de landsdrukkerij te Batavia zijn in 1918 van
modellen ten dienste van verschillende landsinstellingen en
van boekwerken in het geheel 150 740 099 afdrukken
geleverd.
De ontvangsten der inrichting bedroegen over 1918

f 830 269 en de uitgaven (met inbegrip van die in Nederland gedaan, ten bedrage van f 85 301, voor aanschaffing
van materialen) f 766 213.
Voor verdere bijzonderheden wordt naar het afzonderlijk
jaarverslag verwezen.

TRANSPORTWEZEN.

Voor de uitkomsten over 1918 van de gouvernements automobieldiensten en transporten in eigen beheer wordt veiwezen naar de desbetreffende jaarverslagen.
Het Preanger-vervoer en het Semarung-Kedoe-vervoer werden ingedeeld bij het onderdeel „Vervoer en verkoop" van
den dienst der zoutregie. De uitkomsten waren, de tijd—
omstandigheden in aanmerking genomen, bevredigend.

VIII.

:;OS

• Het vervoer in de gewesten Besoeki en Soera baja, zoomede
dat van Madoera naar Bagan Si Api Api, werd in eigen beheer genomen.
Voor de op 1 Januari 1919 nog in werking zijnde aannemingsovereenkomsten voor het vervoer van landsreizigers,
voortbrengselen, goederen, enz. wordt verwezen naar
bijilage J J .

DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT.

Gedurende het verslagjaar werd 1 vergunning tot den
aanleg van leidingen voor electrisehe verlichting en het over.
brengen van kracht door middel van electriciteit verleend,
terwijl 3 dergelijke vergunningen kwamen te vervallen. Voor
den aanleg van dergelijke leidingen, uitsluitend voor eigen
gebruik van den aanvrager dienende, werden 6 vergunningen
verleend.
Voor een overzicht van de tot 15 September 1918 verleende,
nog van kracht zijnde vergunningen, zie men blz. 406—414

van deel I van den Regeeringsalmanak voor NederlandschIndië voor 1919.
Gedurende het verslagjaar werden door den Directeur der
Burgerlijke Openbare Werken 43 tijdelijke vergunningen tot
wederopzeggens verleend tot gebruik van waterkracht ten
behoeve van particuliere ondernemingen, terwijl 1 dergelijke
vergunning werd ingetrokken.
Tot gebruik van waterkracht voor een bepaald aantal jaren,
on meer algemeene doeleinden werd in 5 gevallen concessie
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door de Regeering verleend, terwijl in 1 geval de concessie
werd ingetrokken.
Hydrometisahe
waarnemingen.
Aan het einde van liet
verslagjaar waren ter voortzetting van de in vorige jaren
aangevangen stelselmatige opteekening van h e t debiet der
rivieren die als krachtbronnen van bijzonder belaug zijn te
achten, op Java in werking 12 permanente waarnemingsposten met zelfregistreerende peilschalen en — wegens het
uitblijven van de in Europa en Amerika aangekochte zelfregistreerende peilschalen — 17 eenvoudig ingerichte waarnemingsposten met gewone peilschalen, welke dagelijks moeten worden afgelezen.
Opsporing van waterkmcJbten van staatswege en voorbereiding tot het benutten van waterkrachtbronnen.
Ten
behoeve van de electriciteitsvoorziening van Batavia en WestPreanger werden het dal van de Tjitjatih bezuiden Tjibadak
en ten behoeve van de electriciteitsvoorziening van de Bandoengsche hoogvlakte de dalen van de Tjilaki, de Tjikapoendoeng, de Tji Sankoei en de boorden van het bergmeer S'toe
Tjileuntja opgemeten en in kaart gebracht en de bodemonderzoekingen in die dalen voltooid.
Ten behoeve van de energievoorziening van Midden-Java
hadden opnemingen plaats in het dal van de Toentang, in
het Serajoe-dal en bij het kratermeer Mendjer.
Ten behoeve van de verwerking van de in Zuidoost" eui
Midden-Celebes door den dienst van het mijnwezen aangetroffen ijzer- en nikkelertsen werden twee verkenningstochten verricht ter opsporing van de waterkrachten in de
Malili- of Larona-rivier en in de Lnö-, KaLaena- en Posorivier, waarbij het bestaan van eene zeer waardevolle waterkracht met een vermogen van zeker 80 000 P.K. werd vastgesteld in de Larona-rivier nabij de uitmonding van de
Patingko. De noodige peilschalen en regenmeters werden
daarbij opgesteld aan het Towoeti- en aan het Matano-meer,
terwijl in de Mailili-rivier tevens de nauwkeurige debietmetingen en gedetailleerde topografische opnemingen
werden aangevangen;, die noodig waren om voor de benutting
van de vorengenoemde voordeelige krachtbron, ten behoeve
van de ertswinning en eventueele verwerking der ertsen, de
noodige vóór-ontwerpen en kostenramingen te kunnen
opmaken.
Bouw en bedrijf van waterkrachtw erken van den Staat.
Het staatswaterkrachtwerk in het Tjatoer-dal nabij Madioen,
in hoofdzaak dienende voor de krachtlevering aan de hoofdwerkplaatsen der staatsspoorwegen, doch bestemd om ook
voor algemeeneelectriciteitsvoorziening in het gewekt Madioen
de noodige goedkoope energie te leveren, bleef gedurende het

geheele jaar ouder gunstig verloop in bedrijf en leverde in
vele opzichten waardevolle practische ervaringen' op, die bij
den onderhanden en straks aan te vangen nieuwbouw van
grootere waterkrachtwerken, door denzelfden uitvoerenden
dienst, van groot nut zullen zijn.
Het water krach twerk bij • het meer van Taïs in BovenBenkoelen, dat ten behoeve van de goudontginningen van den
Staat en van particulieren te zamen van staatswege wordt
gebouwd, kwam gedurende het verslagjaar, wat het waterbouwkundig gedeelte betreft, nagenoeg gereed. Eerst tegen]
het einde van het verslagjaar kwam echter een deel der in
Europa bestelde machines in Benkoelen aan.
Ten behoeve van den bouw van de groote waterkrachtwerken aan de Tjianten gelegen in de particuliere landerijen
Tjampea, c.s. in het Buitenzorgsche, welke werken de electrische kracht zullen moeten leveren voor de electrificatie
van de staatsspoorwegen tusschen Tandjoengpriok, Batavia
en Buitenzorg en tevens voor tal van andere algemeene doeleinden en industrieele ondernemingen in het gewest Batavia,
en het westelijk deed der Preanger-Regentschappen, zijn de
noodige onderhandelingen gevoerd en voorbereidingen getroffen voor de onteigening van gronden, wateren en wegen,
die in deze landerijen bijzondere moeilijkheden opleveren.
De resultaten waren echter bevredigend, zoodat in het volgend jaar de werkzaamheden in het terrein zullen kunnen
aanvangen. Zoowel voor deze werken als voor de uitvoering
van soortgelijke werken voor eene algemeene verbetering en
electrische energievoorziening van de Bandoengsche hoogvlakte, werden overigens de noodige bouwprojecten gereedl
gemaakt, materiaalbestellingen en aanvragen gedaan, enz.
om, zoodra de tijdsomstandigheden dat toelaten, den bouw
aanstonds met kracht te kunnen aanvatten.
Personeel.
Bij deii dienst voor waterkracht en electriciteit
waren einde 1918 in dienst 3 hoofdingenieurs (afdeelingshoofden), 1 adjunct-afdeelingshooid voor de boekhouding en
administratie, 18 ingenieurs (van wie 4 gedetacheerd bijandere diensten), 1 boekhouder, 1 assistent-boekhouder,
3 commiezen. 2 electro-technische ambtenaren, 1 bouwkundige, 8 opzichters en 2 ondèropzichters, terwijl voorts in
tijdelij ken dienst werkzaam waren 2 bouwkundigen, 3 opzichters en 8 ondèropzichters en 6 leerling-machinisten en electriciens.
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het eersta
jaarverslag van den dienst voor waterkracht en electriciteit,
loopende van Augustus 1917 tot einde 1918.

VEEBETERINGEN.

Kol. 46, regel
Kol. 79, regel
door.
Kol. 79, regel
afgelegde korte
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17 v. b., staat: Jav. C t . ; lees: Ind. St.
1 v. b., staat: werden door; lees: werden de
4 v. b., staat: Naik goekgekeurd; lees: Naik
verklaringen goedgekeurd.

De Minister van

Koloniën,

S. DE GRAAFF.

